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Náv¿têva bulharského

v
elvyslance
V pondêlí 27. kvêtnav odpoledních ho-

dinách nav¿tívil svitavskou radnici mi mo-

‡ádnÿ a zplnomocnênÿ velvyslanec Bulharské republiky, pan Martin Tomov s chotí.

Ocenêní hasiçû

Ve st‡edu 29. kvêtna 2002 se v ob‡adní

m
jr. Bc. Pavel Dæbánek z poæární stanice

síni na¿í radnice uskuteçniloslavnostní p‡e-

Litomy¿l (na sní mku vlevo naho‡e).

devatenácti profesionální m hasiçûm z ce-

prap. Milan Bel& ( poæární stanice Lito-

dání medailí 8Za vêrnost II. a III. stupnê;

lého Pardubického kraje, které ji m byly

Medaile Za vêrnost III. stupnê obdræeli

my¿l), kpt. Rostislav Hertl (centrální stani-

K neo&ciální m rozhovorûm a seznámení

s mêste mje p‡ivedli senátor Ji‡í Brÿdl

a JUDr. Ji‡í Kru¿ina, çlen p‡edstavenstva
&rmy ENERGO- PRO, a. s., Svitavy, která

investuje v Bulharsku. Po p‡átelskÿch rozhovorech na radnici (oba vel mi dob‡e ho-

vo‡í çesky) a vÿmênê upomínkovÿch dárkû

si hosté prohlédli mêsto, zej ména bytovou
vÿstavbu Na Vêjí‡i a námêstí Míru.

udêleny nazákladêrozhodnutí generálního

‡editele Hasiçského záchranného sboru

genm
jr. ing. Miroslava ¢têpána. Medaile za

vêrnostje udêlována k ocenêní vel mi dob-

rÿch vÿsledkû ve sluæební çinnosti v trvání

pracovního a sluæebního pomêru v délce
nej ménê 10 a 20let.

Za úçasti starosty mêsta Václava Kou-

kala medaile p‡edal ‡editel HZS Pardubic-

kého kraje pplk. ing. Miroslav Kvasniçka

Váæeníspoluobçané,

nastává doba dovolenÿch, také çlenové re-

dakce se 8rozebêhnou; do rûznÿch koutû

republikyçi svêtaa budouodpoçívat. Proto

dnes dostáváte do rukou dvojçíslo Na¿eho

mêstaa p‡í¿tí çíslo vyjde aæ 22. srpna. Mi mo

jiné v nêmnajdete úplnÿ programhlavních
dnû Svitavskÿchletníchslavností s tradiçní

poutí ke sv. Jiljí.

P‡ejeme Vámi námpêknéléto atu nej-

bájeçnêj¿í dovolenou.

Za redakci J. Svobodová

a ‡editel HZS PK, územního odboru Svitavy
kpt. ing. Old‡ich Jedliçka.

Ze svitavského územního odboru medai-

le obdræeli: Medaili Za vêrnost II. stupnê

NEP”EHLÉDNëTE!
LI KO Svitavy, a. s. upozorñuje obçany,

æe svoz odpadu p‡ipadající na pátek
5. çervence (státní svátek) se p‡esou-

vá na çtvrtek 4. çervence.

ce Svitavy), kpt. Miroslav Kubík (poæární

stanice Poliçka), npor. Petr Pakosta (cen-

trální stanice Svitavy), npor. Václav Pop

(centrální stanice Svitavy), pprap. Miroslav
Smolík (poæární stanice Moravská T‡ebo-

vá), prap. Ji‡í ¢marda a prap. Viktor Zemánek (oba z centrální stanice Svitavy).

Na sní mkujsou ( kromê prap. ¢mardy,

nep‡ítomného pro ne moc) v¿ichni svitav-

¿tí ocenêní, dále ‡editel úze mního odbo-

ru kpt. ing. Jedliçka, zástupce ‡editele
m
jr. ing. Çermák a vedoucí provozního od-

dêlení kpt. ing. Læiça‡.
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¢kolnírok skonçil, novÿse p‡ipravuje
Mêsto Svitavyjez‡izovatelempêti úplnÿch
základních¿kol s právní subjektivitou, jedné
neúplnézákladní ¿kolybez právní subjektivity
(v Laçnovê), os mi mate‡skÿch ¿kol, z nichæ
jednaje speciální pro dêti s kombinací postiæení, jedné samostatné ¿kolníjídelny ataké
Základní umêlecké ¿koly. O provoz, údræbu
a opravy v¿echtêchto za‡ízení se stará odbor
¿kolství, kultury, sociálních vêcí a zdravotnictví spolus odborem mêstského stavitele.
Od poçátku çervna roku 2001 do konce
kvêtnaroku 2002 nav¿têvovalo p‡ed¿kolní za‡ízení okolo pêti set dêtí. Dalo by se ‡íci, æe
se zastavil p‡edpokládanÿ úbytek dêtí, av¿ak
tatoskuteçnostjezpûsobena nárûstemodkladûpovinné¿kolní docházky. Dêti takzûstávají v mate‡skÿch¿kolách a pokles se vÿraznêji
projevuje v základních¿kolách. Dozákladních
¿kol nastoupilo 1. zá‡í 2001 celkem1. 973 æákû(poprvéjejich poçet klesl pod dvatisíce),

v Z¢ Sokolovská a Z¢ Riegrova. Zprávy zatí mnejsou k dispozici.
Bêhemsledovaného období se da‡ilozlep¿ovat vnit‡ní prost‡edí ve v¿ech za‡ízeních,
v údræbê byl opêt kladen dûraz na opravy
a úpravy, které vedou k trvalÿmúsporámve
spot‡ebê v¿ech druhû energií. Na opravy
a údræbu ve ¿kolskÿchza‡ízeních byly vynaloæeny více neæ t‡i miliony korun, z toho milion
a pûl v mate‡skÿch ¿kolách, zbytek v základních¿kolácha ¿kolníjídelnê na ulici Milady
Horákové. Nejvêt¿í m zásahem do rozpoçtu
bylapojistnáudálost v mate‡ské¿kole naulici
Milady Horákové, kdyæ v çervenci 2001 do¿lo
po prûtræi k vyplavení celého pavilonu¿kolky.
Jenom stavební úpravy si vyæádaly çástku
p‡esahujícít‡i sta padesát tisíc korun, dal¿ích
témê‡ dvê stê tisíc bylo pouæito na po‡ízení
nového vybavení, které nahradiloto zniçené
çi po¿kozené.

Vp‡í¿tímkalendá‡nímroce byse mêla doçkat opravy mate‡ská¿kolav Laçnovê(oprava
fasády a zateplení, repase oken).

z nich bylo 295 dêtí dojíædêjících z okolních
sedmnácti obcí, nejvíce z Vendolí (66 dêtí),
z Dêt‡ichova (48) a Koclí‡ova (44).
Vprávê skonçeném¿kolní mroce provedla Çeská ¿kolní inspekce ¿et‡ení ve çty‡ech
základních ¿kolách a vjedné mate‡ské ¿kole.
První komplexní inspekce probêhla v základní ¿kole v Laçnovê. Zprávao vÿsledku hodnotí úroveñ v oblasti vzdêlávání ve sledovanÿch
p‡edmêtechjakocelkovê nadprûmêrnou, çinnost ¿kolní druæinyjako vynikající, úroveñ
podmínek pro vzdêlávání oznaçuje za vel mi
dobrou. Dále konstatuje, æe technickÿ stav
¿koly a podmínky provozuv ní umoæñují bezpeçnÿprovoz, ¿kolní prost‡edíje çisté, upravené a podporuje nadále zájemrodiçû o zapsání dêtí do této ¿koly. Druhá komplexní
inspekce probêhlav základní ¿kole na námêstí Míru. Vÿchovnê vzdêlávací çinnost prvního i druhého stupnê je závêreçnou zprávou
hodnocena jako vel mi dobrá, také ¿kolní
druæinai celkové podmínky vzdêláváníjsou
hodnocenyjako vel mi dobré. Orientaçní inspekce probêhlav mate‡ské ¿kole na ùvozu.
Zde zpráva ve svémzávêruzdûrazñuje vÿrazné zlep¿ení materiálních podmínek pro çinnost tohoto p‡ed¿kolního za‡ízení. Vjarních
mêsících2002realizovala Ç¢Ije¿têinspekce

v mate‡skÿch ¿kolách o 50 dêtí více neæ v minulémroce. To souvisí zej ména s odkladem
povinné ¿kolní docházky, její mæ dûvodem
jsouzhor¿ující se vÿslovnost a komunikativní schopnosti dêtí a vy¿¿í poçet tzv. hyperaktivních dêtí.
Do prvních roçníkû základních ¿kol nastoupí 1. zá‡í p‡ibliænê 190 dêtí. P‡esnÿ poçet
v souçasné dobê není znám, protoæe je¿tê
probíhají ‡ízení o odkladu ¿kolní docházky.
Jisté aleje, æe na¿kolách bude otev‡eno os m
prvnícht‡íd.
¢koly se podle sdêlení ‡editelû potÿkají
s nedostatkemkvali&kovanÿch uçitelû, zvlá¿tê cizíchjazykû.
Ve spolupráci s vedení mSpeciální ¿koly
ve Svitavách se poda‡ilo realizovat projekt
p‡ípravnÿch roçníkû pro dêti z odli¿ného sociokulturního prost‡edí. Vybavení dvounovÿch
uçeben bylo po‡ízeno za prost‡edkyz grantu
Ministerstva vnitra ÇR.
Zprávuo vyhodnocení konçícího¿kolního
rokua p‡ipravenosti nového¿kolníhorokuprojednávárada mêsta a následnêi zastupitelstvo
kaædoroçnê v çervnu. Tatojednání a skuteçnost, æe se pro kaædÿ dal¿í rokzvy¿uje mnoæství &nançních prost‡edkû na opravy, údræbu
a zlep¿ování vybaveníjednotlivÿchza‡ízení,
dokládátrvalÿzájemobou orgánû o vytvá‡ení p‡íznivÿch podmínek ve v¿ech ¿kolskÿch
za‡ízeních.
J. Petr

Jak jsme volili

V personální m obsazení funkcí ‡editelû
a ‡editelek mate‡skÿchi základních ¿kol do¿lo v uplynulémobdobí kjedinéz mênê, kdyæ
k leto¿ní mu 31. b‡eznu ode¿el na vlastní æádost Mgr. Pavel Strni¿tê a ‡editelkouzákladní ¿koly na Felberovê ulici byla na dobu do
nového konkurzuj menována Mgr. Eli¿ka Hartmanová. Po konkursuj menovanÿ novÿ ‡editel
má nastoupit k 1. srpnut.r.
Po celÿ ¿kolní rok pokraçovaly v¿echny
aktivity s mê‡ující k prohloubení prevence
v¿ech negativníchjevû u dêtí a mládeæe. Rozvíjeny byly volnoçasové aktivity pro dêti, jak
najednotlivÿch ¿kolách, tak prost‡ednictví m
jinÿchorganizací (sportovní kluby, NadaceJosefa Plívy, obçanskásdruæení). Se¿kolami úzce
spolupracuje koordinátor prevence kri minalitya zaji¿ƒuje návaznost nakomiserady mêsta.
P‡estoæe opravya 8zvelebování; ¿kolskÿch
za‡ízení probíhají prûbêænê, jejich p‡eváæná
çástje s mê‡ována do období hlavních prázdnin. Harmonogrampracíje stanoventak, aby
v¿echna za‡ízení ve mêstê byla k 1. zá‡í 2002
p‡ipravena zahájit provoz.
Pro novÿ¿kolní rokjsouv¿echny mate‡ské
¿koly naplnêny. Vÿji mkouje M¢ naulici Marie
Majerové, kdejeje¿tê dvacet volnÿch míst.
Z celkového poçtu umístênÿch dêtí zûstává

Pro volby do Poslanecké snê movny Parlamentu ÇR bylo ve Svitavách
zapsáno v seznamucelke m13. 826 voliçû. Volebse zúçastnilo 7. 606 voliçû
(tj. 55, 1 %) a odevzdáno bylo 7. 579
platnÿch hlasû.
Politické strany, hnutí a koalice ve mêstêzískaly následující poçty platnÿch hlasû:

ÇSSD

2605 = 34,37 %

KSÇM

1514 = 19,97 %

ODS

1579 = 20,83 %

Koalice KDU-ÇSL, US- DEU 885 = 11,67 %

Stranazelenÿch

319 = 4,20 %

Sdruæení nezávislÿch

279 = 3,68 %

Nadêje

70 = 0,92 %

Republikáni MiroslavaSládka 70 = 0,92 %

Çeskástrananárodnêsociální 54 = 0,71 %

Stranazaæivotníjistoty

39 = 0,51 %

Stranavenkova

30 = 0,39 %

Pravÿ Blok

36 = 0,47 %

Obçanskádemokratickáaliance 26 = 0,34 %

Cestaz mêny

17 = 0,22 %

Republikáni

15 = 0,19 %

Volbapro budoucnost

Humanistickáaliance

12 = 0,15 %
9 = 0,11 %

Národnêsocialistickástrana

9 = 0,11 %

Demokratickáliga

2 = 0,02 %

Stranazdravéhorozumu
Çeskápravice

8 = 0,10 %
1 = 0,01 %

Zdroj: www
.volby. cz
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Vÿsledky hospoda‡ení mêsta
Poté, corozbory hospoda‡ení mêsta ají m
z‡ízenÿch organizací projednala rada mêsta,
jednalo o nichtaké zastupitelstvo. Bez p‡ipomínek bylyvÿsledky hospoda‡ení schváleny,
stej nê jako návrh na &nançní vypo‡ádání
a návrh narozdêlení vÿsledku hospoda‡ení.
V¿echny materiálytaké projednal &nançní
vÿbor a nemêl k ni m p‡ipomínky; kladnê
zhodnotil nízkou dluhovousluæbu, která dává
p‡edpoklad k p‡ijetí dal¿ích dotaçních titulû ze státního rozpoçtu nebo z fondû EU.
Zdroje &nançního vypo‡ádání tvo‡í zûstatek bêænÿch úçtû k 31. 12. 2001 ve vÿ¿i
26. 961. 000 Kç a podílové listy v hodnotê
21. 950. 000 Kç. P‡edmêtem&nançního vypo‡ádáníje naprvní mmístêvypo‡ádání s okresní mú‡adem, jemuæje nutno vrátit nevyçerpané dotace(celkem2. 924. 100 Kç). Zbytek
je pak moæno pouæít vleto¿ní mroce. Dorozpoçtu 2002jiæ bylo zapojeno p‡es 25 milionû
korun, k rozdêlení zbylo 15. 027. 800 Kç.

Podle usnesení zastupitelstvav únorua b‡eznu bylo z této çástky jiæ 8ukrojeno; nêco
p‡es çty‡i miliony (nap‡. milion na studii
vyuæití úze mí technickÿch sluæeb mêsta
a dva miliony na‡e¿ení havárií v nemocnici) a podle schváleného návrhu budouzbÿvající prost‡edky pouæitytakto: pêt milionû
na zakoupení budovy pro vymístêní TSMS
z areálu na TGM35 a naopravuzakoupené
budovy; 1. 340. 000 Kç na dal¿í opravy, p‡eváænê havarijní (v Z¢ Riegrova, v budovách
Mêù, v Ottendorferovê domê, na çistírnê
odpadníchvod); 300tisíc nazvÿ¿ení kapacity kanalizace na ulici Ma‡ákovê; o témê‡
1. 200. 000 Kç budou povÿ¿enyrozpoçty na
mzdy v souvislosti s úpravou mzdovÿchtarifûod 1. 3. 2002(pracovníkûm Mêù, mêstské
policie, çlenûmzastupitelstva, pracovníkûm
Penzionu). Zûstatek ve vÿ¿i 3. 174. 000 Kç
bude ponechánjakorezerva na vÿdaje spojené s reformou ve‡ejné správy.

Jednyvolbyjsou za námi, druhé p‡ed námi
Na 1. a 2. listopad vyhlásil prezident
republikyvolby do obecníchzastupitelstev.
Podle harmonogramujejich p‡ípravy musí
stávající zastupitelstvo nejpozdêji 85 dnû
p‡ede dnemvolebstanovit, kolikçlenû bude
mít zastupitelstvo v p‡í¿tí mvolební mobdobí.

Protoæe do stanovené zákonné lhûty, jíæ je
8. srpen 2002, není plánováno æádné jednání zastupitelstva, kvêtnové zastupitelstvo
v souladu se znêní mzákona o obcích stanovilo, æe p‡í¿tí zastupitelstvo bude mít opêt
26 çlenû.

V
olby doparlamentu- çlenové komise v sedmémvolebnímokrskuse p‡ipravují na otev‡ení volební místnosti.

Dennê témê‡ sedmdesát
tisíc
provozovatelé jistê mají nêjaké náklady

Tolik korun podlelaického propoçtuspolykají vÿherní hrací p‡ístrojejenomve Svitavách (jejich celkemos mdesát sedm). Provozovatelétêchto p‡ístrojûtotiæ odvádêjí ¿est
aæ os m procent ze svého çistého zisku na
ve‡ejnê prospê¿né úçely a podle zákona oloteriích a podobnÿch hrách(ç. 202/1990 Sb.)
jsoutyto peníze p‡íj memobce, kde p‡ístroje
jsou umístêny. Za loñskÿ rok çiní çást vÿtêæku, odvádêná dorozpoçtu mêsta, celkem
milion pêt set tisíc korun. Pomineme-li, æe

a vez meme-li uvedenou çástkuza ¿est procent toho, co bylo do automatû 8nastrkáno;, pakjednoduchÿmpropoçtemzjistí me,
æe ve Svitavách se na automatech za rok
prosázelo víc neæ dvacet pêt milionû korun.
Ve skuteçnosti to muselo bÿt podstatnê víc.
Z çástky, kterou obdræí mêsto Svitavy,
bude 770tisíc dáno dooblasti ¿kolství, 450tisíc do oblasti kulturních, sportovních a spolkovÿchaktivit a 290tisíc do oblasti sociální.

Svitava bude upravena
na padesátiletou vodu

Jako mi mo‡ádnÿ bod byla najednání zastupitelstva za‡azena problematika úpravy
koryta‡eky Svitavy, která má bÿt provedena
v rámci II. etapy budování protipovodñovÿch
opat‡ení. ùçelemtéto etapyje zvÿ¿it prûtoçnost koryta ‡eky a mostû a mostkû na
‡ece v úseku odsvêtelné k‡iæovatky po hranici s Hradcemnad Svitavou.
Zástupci Povodí Moravy, s. p. a projekçní kancelá‡e AQUATIS Brno, a. s. navrhli
protipovodñovou ochranu v tomto úseku na
vodu padesátiletou, s tí m, æe navræená úprava v budoucnu nes mí vylouçit moænost zvÿ¿ení ochrany pomocí dal¿ích opat‡ení. ( Zde
je nutno poznamenat, æe povodeñv roce 1997
byla klasi&kována na úroveñ padesátileté
vody.) Çlenyzastupitelstvaseznámili i s dal¿ími nutnÿmi úpravami, kterÿmijsou nap‡íklad
zaklenutí toku pod svêtelnou k‡iæovatkou(je
pouze na pêtiletou vodu) a sníæenÿ prûtok
podbudovouinternátuSOUa U na Brnênské
ulici. P‡edloæenÿ návrh zastupitelé schválili. Podle slov zástupce Povodí Moravy by
práce mohly zaçít je¿tê letos, bude-li vças
dokonçen projekt. Za pravdêpodobnêj¿í ale
oznaçil zahájení aæ v p‡í¿tí mroce.

Kotelna se
zmênína po¿tu

Vrámci majetkoprávních úkonû byl
schválenprodej 22 bytû, p‡eváænê v revitalizovanÿch domech. Sedmz têchto bytû bylo
prodánojinÿmzájemcûmse stávající mi nájemníky; p‡eváænê se jednalo o byty 1 +1
a v p‡ípadech, kdystávající nájemnícijsou
star¿í 70let, jeji ms mlouvou zaji¿têno doæivotní uæívání bytu. Náje mcûm 56 bytû
v domech Na Vêjí‡i 2, 4, 6, 8 byl schválen
prodej bytûzacenu podílu na pozemkus tí m,
æe budou uzav‡enys mlouvyo budoucí s mlouvê o prodeji bytu a spoluvlastnického podílu
na pozemku a s mlouvy o budoucí s mlouvê
o z‡ízení vêcného b‡e mene, spoçívajícího
v právu vedení rozvodûtepla a teplé vody
a právu p‡ístupuza úçelemoprav a údræby.
Schválenbyltaké prodej polovinyobjektu
bÿvalé kotelnyv sídli¿ti Lány Çeské po¿tê, a. s.
Praha, kteráji chce p‡ebudovat na po¿tu.
Mêsto za kotelnu obdræí dva miliony korun.
Zastupitelstvo neschválilo prodej tenisového kurtu p‡i Poliçské ulici, ojehoæ koupi
usilovalo více zájemcû, a odloæilo projednání æádosti spoleçnosti AURI XZL, s. r. o.
Svitavyo prodej pozemkuv prostoru Komenského námêstí do doby, neæ budezpracována
studie pro odstavné parkovi¿tê za p‡eloækou
‡eky (na místê bÿvalé I. Z¢).
Stranu 3 a 4 p‡ipravila J. Svobodová
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O çty‡i procenta
vzroste nájemné

v mêstskÿch bytech

Maxi mální základní mêsíçní nájemné
z bytu se vÿmêrem ministerstva &nancí
pro období od 1. çervence do 31. prosince 2002zvy¿uje koe&cientemve vÿ¿i 1,04.
Obce nemají podle nové právní úpravy
moænost stanovenÿ koe&cient vlastní m
opat‡ení m(vyhlá¿kou) mênit a nemají ani
moænost rozhodovat o tom, zdastanovenÿ
koe&cient rûstu, kterÿ vyjad‡uje maximální hranici rûstu nájemného, ostatní
vlastníci domû v obci vyuæijí v plné vÿ¿i
çi nikoliv. U bytû v majetku obce se nájemnétí mto koe&cientemp‡epoçte a sazby se zvy¿ují takto: u bytû I. kategorie
2
z 15, 79 na 16,42 Kç/ m, u bytû II. ka2
tegorie z 11,85 na 12,32 Kç/ m, u bytû
2
III. kategoriez 9,20 na 9,57 Kç/ m a u by2
tû IV
. kategorie z 6, 56 na 6,82 Kç/ m.
Novê se od 1. çervence do obytné
plochy bytu zapoçítává celá plocha místností, které náje mce vÿhradnê uæívá
a u nichæ se doposud zapoçítávala pouze polovina plochy - nap‡íklad sklepy,
koupelny a WC. Jednou polovinou budoui nadále zapoçítávány plochylodæií,
balkonû, sklepû a sklepních kójí.
Novou vÿ¿i nájemného oznámí bytovÿ
odbor Mêùv¿emnájemcûmobecních bytû písemnê, a to formou z mênového evidençního listu.

Podêkováníjubilantovi.
Vpondêlí 3. çervnase vesvatební ob‡adní
síni konala malá slavnost. Do pamêtní
knihy mêsta byl zapsánvÿznamnÿsvitavskÿf
otograf
, pan JosefÇermák, kterÿ konce m kvêtna oslavil své 75. narozeniny.
Blahop‡át mu p‡i¿li v¿ichni çlenové rady
mêsta.

Stav æivotního prost‡edí

Jiæ v minulé m Na¿e m mêstêjs me psali
o roçence a uvedli z ní nêkteré údaje. Zastupitelé p‡i projednávání této zprávy diskutovali o nêkterÿch dal¿ích problémech, z nichæ
nêkteréjsou ménê závaæné, jiné více, v¿echny ale zaslouæí pozornost a snahu o ‡e¿ení.
Ktê m závaænêj¿í mlze za‡adit námêt
MUDr. ¢efrny, aby se uvaæovalo o moænosti
upravit dno koryta ‡eky Svitavytak, aby se tam
nic nezachycovalo a mohlo se ças od çasu propláchnout a vyçistit. Zazávaænoubylaoznaçena
i pot‡ebaodstranit zbÿvající zaústêní kanalizace
do ‡eky z dosud nezji¿tênÿch objektû, coæ je
problémnejentechnickÿ, alei majetkoprávní.
Na Stezce k pramenûm‡eky Svitavy, kterájako celekje hodnocena vel mi dob‡e, se
projevila 8vada na kráse; v tom, æe samotná
cesta má rûznou kvalitu aje nutnoji upravit
zej ména v úseku u spodního rybníka od hráze k zahrádkám.
Mezi hodnê závaæné problémy pat‡í p‡edev¿í mty, kdy obçanéjsou nadmíru obtêæováni
provozemvÿrobních &rem. Dlouze nap‡íklad
byla rozebírána otázka stíæností obyvatel ulice
Vítêzné a dal¿ích na Kovolijeckou huƒ, s níæ
uæ ¿est let vedou spory ve vêci zneçi¿ƒování prost‡edí hlukem, prachema pachem. Na
otázku p‡ítomnÿchobçanûz této çásti, co pro
nê mêsto udêlá, odpovêdêl starosta Václav
Koukal. ”ekl, æe Kovolijecká huƒ pat‡í podle
zákonao ovzdu¿í do kategorie velkÿchzdrojû
zneçi¿ƒování ovzdu¿í, kterÿspadá do pûsobnosti Çeské inspekce æivotního prost‡edí (ÇIÆP),

coæ potvrdilo i ministerstvo pro æivotní prost‡edí. Mêsto do této kompetence ne mûæe
zasahovat a nelze tedy obviñovat mêsto a pracovníky mêstského ú‡adu z neçinnosti. (Pozn.
redakce: Zjistili js me, æe spoleçnost v roce
2002 obdræelaod ÇIÆPpokutuve vÿ¿i dvacet
tisíc korun za poru¿ení zákona o odpadech.)
Protoæe ale mêsto má zájem na ‡e¿ení, bylo
dohodnuto, æe poæádá kompetentní organizace o posouzení souçasného stavu
Pan Zámeçník také opakovanê upozornil
na problémnoçního hluku z pily na Praæské
ulici, kterÿ obtêæuje obyvatele zej ména sídli¿tê rodinnÿch domkû p‡i Poliçské ulici. Kritickáslovazaznêla vûçi postupu OHS, kdy na
podnêt obçanû k provedení kontrol sicesdêlila,
æe kontrolu provede asi za mêsíc, o vÿsledku
mê‡ení a o stanovenÿchopat‡eníchse ale obçané uæ nedozvêdêli. Mê‡ení se údajnê uskuteçnilo v dobê, kdy vítr vanul opaçnÿms mêrem
ajiné se uæ neuskuteçnilo. Atak kládyi nadále
padají a duní celé noci, vçetnê sobot a nedêlí.
Za dal¿í problém byly oznaçeny zábavy
na volnÿch prostranstvích. Oproti d‡ívêj¿ku se
vÿraznê zvÿ¿ila hlasitost produkcí a dnes oblíbené hudební æánry obtêæují zej ména ryt mickÿmdunêní mreproduktorû, které zpûsobuje
ot‡esyi pomêrnê vzdálenÿch budov.
Vzávêru diskuse bylo konstatováno, æe
obtêæování hlukem bude ‡e¿eno v p‡ipravované vyhlá¿ce mêsta.

(Kproblému také çlánek ! Obtêæování
hluke mv na¿e m mêstê$ na stranê 6 a 7.)

Schváleny finançní p‡íspêvky
Svitavskÿ Automotoklub obdræí od mêsta
p‡íspêvek v celkové vÿ¿i t‡icet tisíc korun.
Ztoho dvêt‡etiny na údræbu budov a za‡ízení
plochodráæního stadionu 8Cihelna; a zbytek
na çinnost klubu. Plánované opravyzahrnují
opravu st‡echy, vÿmênu okapovÿch ælabû
a svodû, opravu a nátêr malétribuny pro diváky, opravulaviçek a povrchovou úpravu depa.
Pro Modelklub bylaschválena vy¿¿í çástka p‡íspêvku - sto tisíc korun. Modelklub
hodlá v areálu modelá‡ského stadionu ( mimochodemjednoho ze dvou v republice) za
os mset tisíc korun postavit p‡ízemní budovu, v níæ budou p‡edev¿í m dílny, dále sklad
modelá‡ského materiálu, spoleçenská místnost a stanovi¿tê rozhodçích. Poskytnutí p‡íspêvkuzastupitelé podmínili tí m, æe nad‡ízenÿmorgáne m Automotoklubu bude stavba
schválena a poskytnuta dotace.
Finançní p‡íspêvek sto tisíc korun obdræí
také Têlovÿchovnájednota Svitavy narealizaci
akce 8Zavlaæování plochstadionu Míru; a dal¿íchpadesáttisícjí bude poskytnutojako pûjçka
se splatností do konce çervnaroku 2004 a úroçení mve vÿ¿i prûmêrné diskontní sazby ÇNB.

Deset tisíc korun obdræí Dûmdêtí a mládeæe na úhradu vÿdajû spojenÿch s po‡ádání mkulturnê sportovního odpoledne pro dêti
v areálu rybníka Rosniçka, dal¿ích deset
tisíc místní organizace Sdruæení pro pomoc
mentálnê postiæenÿm na úhradu nákladû
spojenÿch s po‡ádání m dvou akcí, které se
uskuteçní ve 2. pololetí roku. T‡i tisíce korun
obdræí svitavská folková skupina 8Do vêtru;
na úhradu nákladû spojenÿch s úçastí kapely na celostátní p‡ehlídce Porta 2002 v Plzni
(doprava a ubytování kapely).
Pêt tisíc korun obdræí obçanské sdruæení
Zdravotní klaun Praha na po‡ízení pomûcek
a kostÿmû pro klauny, hraçek a dárkû pro dêti
a napokrytí ostatníchnákladûspojenÿchs programem. Poslání msdruæeníje formou humornÿch klaunskÿch scének podpo‡it celkovÿ
psychickÿ a zdravotní stav dêtí léçenÿch
v nemocnicích. Tato metodaje bêæná v ‡adê
evropskÿchstátû, v Çeské republice sdruæení
spolupracuje se t‡inácti nemocnicemi. Pat‡í
mezi nê i nemocnice svitavská a pri má‡ zdej¿ího dêtského oddêlení hodnotí pûsobení
profesionálního klauna velice kladnê.
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¢kola v p‡írodê s jízdou na koni
Ve dnech 22. 5. - 26. 5. 2002 si pedagogové ze Speciální ¿koly ve Svitavách p‡ipravili ¢kolu v p‡írodê. Tento rehabilitaçnêrelaxaçní pobyt se uskuteçnil ve Svojanovê
u Moravské T‡ebové. Ubytování bylo zaji¿têno v rekreaçní mza‡ízení Mírovka manæelû Zezulovÿch.
Pobyt v p‡ekrásnémkraji se uskuteçnil
jiæ po druhé. Byl doplnên rekreaçní jízdou
na koni, kterou zajistil pan Novotnÿ s p‡ekrásnÿm(a hlavnê hodnÿm) konêmBarçou.
Tí mto bychom mu chtêli podêkovat za ochotu a práci, kterou mêl kolemtéto aktivity.
Kaædÿ den se v dopoledních hodinách
vyuçovalo. Av¿ak krásné poçasí svádêlo
bÿt co nejvíce venku. Dvakrát dennê probíhalajízda na koni s rehabilitaçní mi cviky.

Odpoledne byl kaædÿ den p‡ipraven programpro dêti a rodiçe. Jednouto bylo hledání pokladu, po druhé vêdomostní brannÿ
závod. Vydalijs me sei na vÿlet do nedalekého Maletína. V¿echny dêti tyto akce zvládly
s velkÿmnad¿ení m. Dvakrát se p‡ipravil táborák s opékání mbu‡tû a hrou na kytaru.
Stravování bylo zaji¿têno pêtkrát dennê
i s pitnÿmreæi mem. V¿e bylojako v domácí m prost‡edí. Proto bychom chtêli podêkovat manæelûmZezulovÿm, kte‡í se o nás
vel mi pêknê starali. P‡ipravili pro dêti poháry, na poçest sváteçníkû v na¿í ¿kole.
Tÿden ubêhljako voda a nastalolouçení
s p‡ekrásnou p‡írodou. Dêtem a doufáme,
æe i rodiçûmse tÿden v p‡írodê líbil.
Kolektiv pracovníkû P¢ Svitavy

mês í ç n í k
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Zaçínají prázdniny, rodiçe, æáci i uçitelé
se ohlíæejí za uplynulÿm¿kolní mrokem. Tato
chvíleje vhodnák malémuzamy¿lení nadtrojjedinÿmvztahemrodiçe - dêti - ¿kola. Zají mavÿ pohled poskytljeden nej menovanÿ‡editel
americké ¿koly, jehoæ otev‡enÿ dopis upravil
a zve‡ejnil mêsíçník RODI NA A¢KOLA:
OTEV”EN¥ DOPIS
RODIÇªM M¥CH 724 DëTï.
Procviçíte si se mnoutrochu matematiky?
Kdo ponese odpovêdnost celÿch 138 hodin?

Uvaæujme o tomto matematickém problému
spoleçnê. 7 x 24 = 168. Tÿden má 7 dní,
den 24 hodin. ¢kolnítÿden Va¿eho dítête sestává v prûmêruze 6 hodinza den v bêæném
pêtidennímtÿdnu. 6 x 5 = 30hodinve¿kole.
Vtêchto 30 hodinách mnohoz Vás pokládá na¿e uçitele zodpovêdné nejenzastudijní
vÿsledky Va¿eho dítête, ale takézajeho emocionální asociální rûst. Pokudzde dítêsnídá
i obêdvá, moæná si myslíte, æe ¿kolaje také
zodpovêdná zajeho f
yzickÿvÿvoj.
Bÿt zodpovêdnÿ vt‡icetihodinovémtÿdnu
zastudijní, sociální, emocionálníi f
yzickÿvÿvoj
Va¿eho dítêteje docelavelkávÿzva. Na¿i uçitelé
tuto vÿzvu p‡ijímají, i kdyæ v nêkterÿch p‡ípadechbybylot‡ebazázraku. M
oæná, æe bynêkte‡í
uçitelé mêli bÿt nazÿváni !dêlníci zázrakû$.
Pokud máme nést odpovêdnost v t‡icetihodinovémtÿdnuzatakvelkÿrûst Va¿eho dítête,
co mûæeme my- !dêlníci zázrakû$- oçekávat
od Vás, rodiçû? Pokraçujme v mate matice.
168- 30 = 138 hodin. Têchto 138 hodinje
Va¿ich, v nich mûæete ovlivnit své dítêv dob-

Va‡ím, va‡í¿, va‡íme!

Tak takhle nêjak by se dal nazvat projekt vychovatelek, paní Betlachové a paní
Barto¿ové, pro jednu ze zají mavÿch prací
ve ¿kolní druæinê na Základní ¿kole Svitavy
- Laçnov pro ¿kolní rok 2001/2002.
Vædy jednu st‡edu v mêsíci, kdy mají
dêti prodlouæenou druæinu do sedmnácti
hodin, s úspêchemva‡ily, s maæily a pekly.
Samy dêti se domlouvaly co budou 8kuchtit;, samy si v¿e nakoupily a samy v¿e pod
dozorem vychovatelek vytvá‡ely. Takæe na

stolech se pak objevily rûzné saláty, chlebíçky, chuƒovky, gulá¿e, polévky, buchty,
bublaniny, perníky, poháry, vánoçní a velikonoçní cukroví. Nakonec vædy s velikou
chutí v¿e spo‡ádaly.
Domníváme se, æe takto vedená práce
ve ¿kolní druæinêje pro dêti daleko zají mavêj¿í a má pro nê p‡ínosi do budoucna. Pro
p‡í¿tí rok chystáme pokraçování, a protoi do
p‡í¿tího roku p‡ejeme v¿em8Dobrou chuƒ ;.
Mgr. Zdena Veiglová

rém, nebo ve zlém. Jakje trávíte?
Je p‡i mê‡ené oçekávat, æe:
- dohlédnete nato, aby Va¿e dítê mêlo 70 hodinspánkutÿdnê? T
oje prûmêrnêjen 10 hodin dennê. Zbÿvá vám68 hodin.
- se posadíte se svÿmi dêt mi alespoñ kjednomujídlu dennê a pomûæeteji mzískat dobré

stolovací návyky? T
o by mohlo zabrat dal¿í
hodinu kaædÿ den, zvlá¿ƒkdyæ Vám Va¿e dítê
potompomûæe s nádobím. Zbÿvá 61 hodin.
- dohlédnete nato, aby Va¿e dítêtrávilo minimálnê 5 hodintÿdnêp‡ípravou navyuçování?
Zbÿvá 56 hodin.
- strávíte mini málnê 3 hodinytÿdnêtím, æe
budete svému dítêti p‡íkladem a poskytnete
mu p‡íleæitost bÿt zdvo‡ilé, spolupracující,
ohleduplné a peçlivé?
- vênujete 3zezbÿvajících53hodintÿdnêtomu,
abyste si s dítête m çetli, ¿li na procházku,
s máli se sním?
Stále Vámje¿têzbÿvá 50 hodin, ve kterÿch mûæetesvédítêovlivnit, pomoci murozvíjet
se. T
ojeskoro dvakráttolik, neæ majík dispozici
na¿i !dêlníci zázrakû$. Vraƒme se do reality
.
Na¿i uçitelé nejsouæádní !dêlníci zázrakû$.
Ani jedenz nich bysi nep‡ipisovaljedineçnou
zásluhuna úspêchu, kterého Va¿e dítêdosáhne.
P‡estose nêkte‡írodiçesnaæíoto, abyse uçitelé
cítili vinní za nedostatek úspêchujejich dítête.
Taktedy
, na¿i uçitelé nemohouza 30 hodin dokázatto, co Vynedokáæeteza138hodin!
Pokraçování na str. 6
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Pokraçování ze str. 5
Myslím, æeje p‡i mê‡ené oçekávat, æe:
- sepostaráte o to, aby Va¿e dítê mêlo náleæitÿ
odpoçinek (10 hodinkaædou noc), jedlo vhodné
jídlo a obdræelo náleæité pouçení o stolování,
- dohlédnete nato, aby Va¿e dítêtrávilo mini málnê 5 hodintÿdnêp‡ípravou do ¿koly
,
- se Va¿e dítê uçí od Vás, coje to spolupráce,
cotoznamená bÿt zdvo‡ilÿ a mnoho rûznÿch
zpûsobû, jakprojevit ohleduplnost k druhÿm,
- veçer bêhem¿kolních dnû vypnete televizi
astrávítetentoças pomáháníms úkoly
, çtením,
mluvením, s míchema hrous Va¿i mi dêt mi.
Prosím, p‡emÿ¿lejtepeçlivêo Va¿empodílu navÿvoji Va¿eho dítête. Doufám, æe najdete
rozumné zpûsoby
, jak têchto 138 hodin strávit. Spoleçnê(rodiçe a¿kola) mûæeme naplnit
vÿzvu, jakoujevytvo‡ení úspê¿nébudoucnosti
Va¿eho dítête; sami, anijedenz nás, to p‡íli¿
dob‡e nedokáæeme.
Co k tomu dodat. Krásné prázdniny dêtem, uçitelûmzaslouæenou dovolenou...
J. Petr

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

II. M¢ na Vêtrné ulici pro dêti nêkolikskvêlÿch akcí.
Na slavnostní mkoncertê v kinê Ves mír
p‡edvedly dêti svÿmrodiçûm, prarodiçûm,
zkrátka v¿em p‡íbuznÿm, jakjsou ¿ikovné.
Nápaditá vystoupení jednotlivÿch oddêlení
doplnil koncert 8Svitaváçku; a pêveckého
sboru 8Çervánek;.
Karneval se konal na zahradê mate‡ské
¿koly. Nejprve pro¿el prûvod masek v çele
s dechovkou sídli¿têm, poté se zpívalo, tançiloi sportovalo (viz foto). Také 5. cyklistickÿ
vÿlet do areálu Cihelny s opékání m párkû
a makrel se povedl. Dêti opêt sportovaly, tancovaly a malovaly. ùçast je kaædÿmrokem
vy¿¿í, letos nás p‡ijelo 97. Následoval vÿlet
k hasiçûma rybníku Rosniçka, nyní se p‡ipravuje slavnostní rozlouçení s p‡ed¿koláky.
Zav¿echnyrodiçe bychchtêla moc podêkovat v¿emuçitelkámza práci, kterous realizací akcí mají. Prostê, stále se nêco dêje...
A. Petrová

mês í ç n í k
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Ekologické projekty KLUB DªCHODCª

na gymnáziu

V posledních dvouletechse studenti svitavského gymnázia zapojili do çty‡ projektû
ekologickéhosdruæení Terezav Praze. Vloñském ¿kolní m roce çty‡i pracovní skupiny
sledovalyv projektu8Ozon; koncentraci p‡ízemního ozonuve Svitavách, Semanínê a Rohozné. Studenti pêstovali speciálnêvy¿lechtênou odrûdutabáku a v¿í mali si z mên najeho
listech. Dal¿í çty‡i skupinysi pakvybraly práci v projektu 8Jakse mají s mrky?; a vlesích
u Koclí‡ova, Semanína, Rohozné a Svojanova
hodnotily míru po¿kození s mrkovÿch porostû.
Vtomto ¿kolní mroce zaujal nejvíce projekt 8Li¿ejníky;. Ve Svitavách, Banínê a Rohozné studovalo celkem pêt skupin vÿskyt
rûznÿch druhûli¿ejníkû na kmenechstromû.
Poslední mprojektem, do kterého se na¿i studenti zapojili, byl projekt 8Kyselé de¿tê;, ve
kterémse zabÿvali mê‡ení m kyselosti podzi mních sráæek ve Svitavách a Semanínê.
Ze v¿ech devatenácti studentûzapojenÿch
do projektû byly nejaktivnêj¿í studentky kvinty BJitka Kopeckáz Rohozné (çty‡i projekty)
a studentkaII. B Jana Smolová ze Semanína
(3 projekty).
V¿echny ekologické projekty nabízejí
úçastníkûmpomocí vlastního sledování, mê‡ení, práce vterénua hodnocení kromêjiného
i poznání urçité míry a stavu na¿eho æivotního prost‡edí. Souçástí práce i vÿsledkûje
vypracování závêreçné zprávy a doplñkovÿch
úkolû. Závaænost získanÿch vÿsledkû v projektech podporuje i skuteçnost, æe se najejichzpracování podílejí i odborné organizace,
vysoké ¿koly a ústavy Çeské republiky.
Vÿsledky, které mají zobrazit stavsloæek
æivotního prost‡edí, se na rûznÿch místech
na¿í zkoumané oblasti li¿í. V nêkterÿch parametrechzneçi¿têní pat‡í me mezi prûmêrnê
zneçi¿têné oblasti. Vjinÿch ukazatelích pak
dosahujeme radostnêj¿ích závêrû. V¿echny
projekty jsou plnê hrazeny z prost‡edkû
Sdruæení rodiçû a p‡átel Gymnázia Svitavy.
Jemui v¿emdo projektuzapojenÿmstudentûmpat‡í podêkování.
Mgr. Ji‡í Mach
uçitel biologie a che m
ie

zve seniory na GRILOVÅNï,
kterése uskuteçní v úterÿ 16. 7. od14hodin v areálu KD, Jungmannova 6.
Provozní doba KD o prázdninách:
úterÿ a çtvrtek 14 - 18 hodin)

R. Dobe¿ová

Obtêæování hlukem

v na¿em mêstê

Dotazníkovÿ prûzkumv rámci studie
HELEN, provedenÿ v loñské mroce ve
Svitaváchpotvrdil, æe nejçastêj¿í mzdroje mobtêæování obyvatel mêstaje hluk.
Nejde p‡itomjen o hlukz dopravy, ale
v nêkterÿchlokalitáchsejedná p‡edev¿í mo hluk z vÿrobní çinnosti.
Vleklou záleæitostí je nap‡. obtêæování
obyvatel Vítêzné ulice ve Svitavách provozemslévárny Kovolijecká huƒ ( George Metall spol. s r. o. Okresní hygienická stanice
se stíænost mi na hluk a vibrace z tohoto provozu zabÿvá od roku 1997. Na základê mê‡ení bylo provozovateli uloæeno zpracování
návrhu protihlukovÿch opat‡ení odbornou
akustickou &rmou ajejichrealizace. Ekvivalentní hladina hluku, která pûvodnê dosahovala hodnot 55- 59 decibelû, se protihlukovÿmi úpravami sníæila na hranici li mitu,
kterÿ çiní pro denní dobu 50 decibelû. Po
uloæení pokutyp‡ijal podniki opat‡ení k dodræování zahájení hluçného provozu aæ po 6. hodinê ranní. Zdroj vibrací v závodê TOS byl
odstranên.
Hluçnost na hranici ú‡edníchli mitû samoz‡ej mê neznamená zcela klidné prost‡edí.
Není ani moæné hluçnost z provozu dlouhodobê monitorovat a sledovat. Jistê tedy dochází
k obtêæování obyvatel a k situací m, kdyje hluk
z rûznÿch okamæitÿch çinností dêlníkûzvÿ¿enÿ. Vsituaci, kdy obytná zástavba bezprost‡ednê navazuje na provoztêækého prûmyslu,
se tomu bohuæel prakticky nelze vyhnout.
Ponêkudjinouzáleæitostí byl hlukz noçního provozu manipulaçní linky Lesní spoleçnosti a. s. Svitavy na Praæské ulici. Zdeje
vzdálenost od obytné zástavby dostateçná
a obtêæování lidí by mêlo bÿt moæné spolehlivê zamezit. Na základê upozornêní pana
Zámeçníka bylo provedeno v zá‡í loñského
ruku mê‡ení a u zástavby na Estonské ulici
bylazji¿têna hluçnost v noci cca 45 decibelû. Lesní spoleçnosti byl proto noçní provoz
zakázán a povolen byl aæ v lednu leto¿ního
roku po realizaci protihlukovÿch opat‡ení.
Podle posledního mê‡ení z dubna t. r. byla
úroveñ noçního hluku na stejném mê‡ící m
místê cca 30 decibelû, tedy hluboko podli mitem, kterÿ pro noçní dobu çiní 40 decibelû.
P‡i ‡e¿ení stíæností na hlukse nêkdysetkáváme s námitkami ohlednê správné volby
termínû mê‡ení ajejich reprezentativnosti.
Na¿elaborato‡je na mê‡ení hluku akreditovaná u Çeskéhoinstitutu pro akreditaci, o. p.s.
Pokraçování na str. 7
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Obtêæování hlukem...

Pokraçování ze str. 6
a podmínky mê‡ení jsou p‡esnê stanoveny
i metodickÿmpokynem Hlavního hygienika
ÇR. P‡i ovê‡ování stíæností se provádêjí tzv.
inspekçní mê‡ení, coæ znamená náhodné
jednorázové p‡edem neohlá¿ené mê‡ení za
bêæného provozu. Mê‡ení k doloæení splnêní opat‡ení a dosaæení platnÿchli mitû si jiæ
musí zajistit provozovatel zdroje hluku sám
na své náklady u akreditované laborato‡e,
nelzeje provádêt z rozpoçtu hygienické stanice, tj. za peníze dañovÿch poplatníkû.
Kromê hluku a vibrací pat‡í do náplnê
çinnosti hygienické sluæby hodnocení rûznÿchsituací z hlediskazdravotníchrizik. Ztohoto hlediska se mûæeme zabÿvat i problémy
se zneçi¿ƒování m ovzdu¿í, pûdy apod., coæ
jinak spadá do kompetence orgánû ochrany
æivotního prost‡edí. Ztohoto pohledujs me se
zabÿvali i provozem Kovolijecké huti ( George
Metall na Vítêzné ulici se závêrem, æe tento
provoz je sice zjevnê zdrojem obtêæování
a zhor¿ené pohody bydlení obyvatel, av¿ak
není zdrojemzdravotních rizik.
MUDr. Bohum
il Havel
Okresní hygienik a ‡editel OHS Svitavy
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prevenci kriminality

Mêsto Svitavyjakojedno z os mdesáti

¿esti mêst republiky uspêlo ve vÿbêrovém

‡ízení na p‡idêlení dotací ze státního roz-

poçtu na realizaci projektû prevence kri mi-

nality ajakojedno z mála získalo v¿echny

poæadované prost‡edky na hlavní programy

- celkem618. 000 Kç.

Realizoványtedy budou projekty: 8Zá-

lohovací za‡ízení pro mêstskÿ kamerovÿ
monitorovací systém; (za‡ízení pro zvÿ¿ení

kvality a kapacity záznamu kamerového sys-

tému), 8P‡ípravnÿroçník pro dêti ze sociál-

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‡ípravu romskÿch dêtí na ¿kolní vyuçování a pro rozví-

jení jejich záj mové çinnosti).

Komise posoudila projekty prevence kri-

minality, p‡edloæené jednotlivÿmi ¿kolami

a rozhodla, æe v rámci &nançní çástky, kte-

rou má KPPK k dispozici (100. 000 Kç),
budou podpo‡eny tyto projekty:

vání;

26. 000 Kç

Z¢ Riegrova- 8Pohoda;

24. 000 Kç

Z¢ námêstí Míru - 8Náv¿têvy krizovÿch

center v Pardubicích;

8. 000 Kç

Mêstská rada ¿kolních sportovních klubû

na dovolenou
• Nechlubte se svÿmi majetkovÿmi pomêry.

• Nezve‡ejñujte svûj odjezd p‡edçasnê.
• Uschovejte cenné vêci a doklady do bezpeçnostní schránky nebo do domácího trezorku, nejlépe pevnê zabudovanÿch ve zdi.
• P‡eru¿te p‡ed odjezdemna dovolenou dodávku zboæí do domu.
• Zkontrolujte peçlivê okna a dve‡e, zda
jsou dob‡e zav‡ené.
• Nezatahujte závêsy, rolety a æaluzie.
• Uloæte æeb‡íky ajiné nástroje, které by
pachatel mohl pouæít p‡i vloupání do va¿eho
rodinného domku nebo rekreaçního objektu.
• Svê‡te klíç od bytuspolehlivémusousedovi
nebo p‡íbuznému, kterÿ bude vá¿ byt pravidelnê kontrolovat a vybírat po¿tovní schránku.
• Mûæete-li, vytvo‡te zdání, æeje v bytê nêkdo p‡ítomen.
• Vyuæijte elektronické spínací za‡ízení,
které podle nastavení rozsvítí svêtla, zapne
rozhlasovÿ p‡ijí maç, televizi apod.
• Zdokumentujte své cenné vêci (seznam,
fotodokumentace), p‡ípadnê sepi¿te vÿrobní çísla p‡ístrojû. Tyto informace pomohou
policii v pátrání a poji¿ƒovnámp‡i likvidaci
pojistné události.
KPPK
Zdroj: Odbor prevence kri minality MVÇR
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Z jednání komise pro Mêstská policie

Gymnázium Svitavy - 8Poetická setká-

Buâte
opatrnêj¿í...
Preventivní opat‡ení p‡ed odjezdem

mês í ç n í k

a oddíl kopané TJ Svitavy - 8 Herní spor-

tovní program;

29. 500 Kç

Gymnázium Svitavy - 8Náv¿têva SANA-

NI Mu Olomouc;

4. 000 Kç

Na projekt Z¢ Felberova 8Dokonçení her-

níchprvkûa mobiliá‡e na h‡i¿ti p‡ed¿kolou;

bude poæádáno o dotaci od odboru preven-

ce kri minality MVs realizací v roce 2003.

Pamatujte na to stále,
kdekoli a kdykoli.

Staçí odejít od auta na deset minut a mûæete
p‡ijít o v¿echno, co jste uvnit‡ nechali.
A mûæe to bÿt t‡eba v pravé poledne p‡ed
supermarketemnebo autobazarem.

informuje

Dne 1. çervna vzbudil pohor¿ení obçanû
mladÿ muæ, kterÿ se v poledne povaloval
na schodech domu na ulici Lan¿krounské.
Stráæníci ho p‡istihli je¿tê se sáçkemtêkavé látky v ruce. Mladík z Litomy¿le si tu
8uæíval; opojení bez ohledu na své okolí.
30. kvêtna vzbudil ve‡ejné pohor¿ení na námêstí os mnáctiletÿ mladík z Moravské T‡ebové, tentokrát pod vlivem alkoholu. Své
jednání znovu 8zopakoval; 8. çervna uæ
v sedmráno na ulici Svitavské a pozdêji na
Brnênské. Na vÿzvy stráæníkû nereagoval,
proto sejehojednání mnyní zabÿvá komise
k projednávání p‡estupkû.
5. çervna kolem 22. hodiny si obçané
v¿i mli podez‡elého chování dvou mladíkû,
kte‡í se pohybovali okolo vozidla na parkovi¿ti u Druæby a odstrañovali SPZ. Oba byli
zastiæenije¿tê u auta. Jedenz nich prokázal
vlastnické právo k vozidlu a uvedl, æe nemûæe p‡espat domaa protoserozhodl strávit noc
na parkovi¿ti. Následnou kontrolou stráæníci
zjistili, æevozidlo bylo bêhemtÿdne uklizeno.
Podobnou vêc ‡e¿ila hlídka 12. çervna,
kdy na æádost ‡editele vykázala z prostoru
jeho &rmyjednoho muæe. Ten se stále zdræoval v prostorách &rmy a kdyæ po nêkolika
dnech byloz‡ej mé, æe nehodlá vyuæítjejích
sluæeb a pouze vyuæívá prostoru ke çtení
novin, sledování p‡enosû fotbalu v televizi
a zabydluje se tujako doma, snaæili se ho
pracovníci &rmy p‡esvêdçit, aby místnost
opustil. Dosáhli toho aæ p‡ivolaní stráæníci.
Zku¿enosti z poslední doby potvrzují, æe
p‡ibÿvá‡idiçû, kte‡í usedají za volant automobilu pod vlivemalkoholu. Nap‡. 1. çervna
kolem20. hodinyjezdil ve ¢kodovce u rybníka podnapilÿcizí státní p‡íslu¿ník. O dvê
hodiny pozdêji jinÿ podnapilÿ ‡idiç, kterÿ
navíc za jízdy telefonoval, nezvládl ‡ízení
a málem8zastavil; o vozidlo mêstské policie.
Pokusil seje¿tê z místa ujet, alejeho 8jízda;
byla na¿têstí p‡eru¿ena vças. Dechovázkou¿kaprokázalavysokouhladinualkoholuv krvi.
Letní poçasí láká k pobytu venku, vy¿¿í
teploty znamenají, æe máme okna doko‡án
a s tí msouvisí i 8p‡íliv; stíæností na ohÿnky
p‡i opékání, grilování apod., na ru¿ení hlukem, nejen v noçní dobê, alei ve dne. Stráæníci sesnaæí vædyreagovat na podnêt stêæujícího, ov¿emv nêkterÿchp‡ípadechp‡esahuje
takovÿ poæadavek jejich oprávnêní. Jako
nap‡. v sobotu 8. çervna kolem13. hodiny,
kdy mêstská policie obdræela stíænost na
hluklétajících modelûp‡i soutêæi modelá‡û.
Rekonstrukce nemocnice p‡ineslai ztíæené podmínky pro parkování vozidel u nemocnice. Bohuæel ‡idiçi nerespektují zákazy na
ul. Ustadionu, umístênézde právêz dûvodu
p‡estavby nemocnice. Jako p‡íklad bezohlednostije moæno uvést ‡idiçe, kterÿopakovanê
parkuje v prostoru vÿjezdu vozû rychlé léka‡ské pomoci a brání jejich bezpeçnému
prûjezdu.
M
. Sádlíková
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Rozum zvítêzil Volejbalové léto na Svitavsku
Khistorickémujednání mezi fotbalovÿm
oddílemTJ Svitavy a SKSlavoj Svitavy Lány do¿lo bêhem mêsíce çervna, na jehoæ
konci spat‡ila svêtlo svêta dohoda obou
klubûo spolupráci. Letitourivalituvyst‡ídala st‡ízlivá realita a skuteçnost, æe ubÿvají
nejen &nance, ale hlavnê malí sportovci,
vedla k dohodê: Následující sezónuse spojí v¿echnaæákovská druæstvavefotbalovém
oddílu TJ Svitavy, kde vzniknou æáci 8A;
mlad¿í a star¿í ( budou bojovat v krajském
p‡eboru Vç. oblasti) a æáci 8B; mlad¿í
i star¿í ( budou se úçastnit bojû v I. At‡ídê
Vç. oblasti). Ve Slavoji tak zûstane pojednomdruæstvu s mí¿enÿch elévû a dorostencû. Ve fotbalovémoddíle TJ Svitavy vzniká
skuteçnê ojedinêlÿ projekt komplexní péçe
o mladé fotbalisty. Zku¿ení a kvali&kovaní
trené‡i o nê peçují uæ od nejútlej¿ího vêku
ve Fotbalové ¿koliçce, mlad¿í a star¿í elévové hrají turnaje krajského p‡eboru, çty‡i
æákovská a dvê dorostenecká druæstvajsou
pak do budoucnazárukou dostateçného vÿbêru 8hotovÿch;fotbalistû pro muæstva dospêlÿch. Aƒ uæ v Lánech nebo v TJ Svitavy.
Jak se tato spolupráce osvêdçí, to budeme
hodnotit po skonçení p‡í¿tí sezóny. Nezaujaté mu pozorovateli by se chtêlo zvolat:
8Koneçnê se domluvili...! ;

Hasiçi hráli
kopanou

Hasiçskÿ sportovní klub Svitavy ve
spolupráci se svÿmi kolegy z okresního ‡editelství Policie ÇR uspo‡ádal v po‡adí jiæ
4. roçníkturnaje IZS v malé kopané. Hrálo
se za p‡íje mného poçasí ve sportovní m
areálu v Javorníku a byly k vidêní skuteçnê zají mavé zápasy. Koneçnÿmvítêzemse
stalo po‡ádající druæstvo HZS PK, ùO Svitavy I.
Kpt. ing. Pavel Læiça‡

P‡ed utkání m mezi æenami ÇR a Ukrajinyjsemhovo‡il o projevení velké dûvêry
Çeského volejbalového svazu, kterÿ p‡idêlil po‡ádání tohoto veledûleæitého utkání
do na¿eho mêsta. I kdyæ se na¿i mdêvçatûm
nepoda‡ilo zvítêzit (sportovnê si musí me
p‡iznat, æe Ukrajina mêla druæstvo vÿkonnostnêlep¿í), p‡esto vê‡í m, æe diváci nebyli
zklamaní. Na¿e reprezentantky podaly vÿkon na hranici souçasnÿch moæností. P‡esto
sejedno vítêzství konalo. P‡edstavitelé ÇVS
vyslovili organizátorûma na¿emu mêstu naprosté absolutorium. Protoje na místê sloæit
podêkování v¿em, kte‡í se natomto úspêchu
podíleli, nevyjí maje diváky, kte‡í fandili na
jedniçku. Vÿsledkemv¿eho, co se zatí mz volejbaluve Svitaváchudálo,je p‡idêlení kompletní herní p‡ípravyjak muæské, takæenské
reprezentace p‡ed mistrovství msvêta do na¿eho regionu. Vprûbêhu prázdnin nás çeká skuteçné Volejbalové léto na Svitavsku:

25. - 27. çervence t‡i utkání æen
ÇR- ”ecko
4. - 7. srpna çty‡i utkání muæû
ÇR- Austrálie

17. srpna
Turnaj extraligovÿch druæstev muæû

17. - 18. srpna dvê utkání æen
ÇR- Thajsko
(v nedêli 18. 8. p‡í mÿ p‡enos na ÇT od
14: 00)
23. - 25. srpna t‡i utkání æen
ÇR- Kanada

3. - 6. zá‡í
Mezinárodní volejbalovÿturnaj muæû
za úçasti druæstev: ÇR, Bulharsko, Nêmecko, Chorvatsko, - Jugoslávie, Rusko (vjednání)

Podrobnosti najdete na plakátech.

Zdenêk Cikrdle

P‡edstavuje me: Star¿í æáci TJSvitavy- oddíl kopané- p‡eborník JMFÆsk. C.
Zlevastojí: J. Benc, D
. V
eselskÿ, K
. Ví¿ek, M
. Bandouch, O. Chyba, L. Jukl, M
. Luñáçek,
T
. Dæupin, M
. Ondrou¿ek, J. Moravec, R. K
louda, M
. Andrle. Zleva kleçí: J. Ehrenberger,
F
. Báça, M
. Beránek, J. Uchytil, O. F
elkl, D
. Jukl, M
. Brûna, J. Çechal.

Vnachá
áæení
çtená‡i, p‡nezbÿvá
ízniv
ci sportu,
zí me se v období, kdy skonçily praneæ pop‡át v¿em milovníkûmsvividelné soutêæe. Oddíly se zaçínají p‡ipravovat na novou sezónu, která v mnoha
sportechzaçíná uæ v srpnu. Rozlosování
a tí mi termíny zápasû çi turnaj ûteprve
probêhnou, takæe námvtéto stálé rubrice

tavskéhosportup‡íjemnoudovolenou. Koncemléta se opêt sejdeme na svitavskÿch
stadionech, h‡i¿tích a kurtech, abychom
svÿmfandêní mpodpo‡ili ty své.
... atakalespoñtip naprázdninovÿvÿlet:

M
ladêjov - Blosdorf 1915

a Rekrutaçní mst‡ediskem AÇR Pardubicesi Vás dovolují pozvat na bojovouvzpomínku na Svêtovou válku.
Akce probêhne v sobotu 10. srpna 2002
v Mladêjovê na Moravê s tí mto programem:

Spoleçnost Renata - sekce vojenské
historie a Muzeum prûmyslovÿch æeleznic Mladêjov na Moravê ve spolupráci
s Çeskouasociací p‡átel vojenské historie

9: 30 Zahájení provozu parní dráhy
11: 00 Slavnostní de&lé historickÿchjednotek, pietní akt u památníku padlÿch
14: 00 Slavnostní vojenská p‡ehlídka, p‡íjezd 8následníkatrûnu;
15: 00 Bitevní ukázka rakouskÿch a ruskÿchjednotek
21: 00 Slavnostní ohñostroj
P‡i celodenní mprogramu dále uvidíte prezentaci Armády ÇR, vÿstavu historickétechniky, divadelní p‡edstavení. Vstupné: celodenní 50 Kç, dêti poloviçní.
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