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Mêstské
policie
Desáté vÿroçí vzniku Mêstské policie ve

Svitavách si stráæníci p‡ipomnêli 24. çervna
na malé slavnosti, které se kromê nich
zúçastnili také zástupce ‡editele Okresního
‡editelství Policie ÇRpplk. JUDr. Milo¿ Izák,
vedoucí obvodního oddêlení PÇR Svitavy
kpt. ing. Ota H‡ebíçek a çlenovérady mêsta.
 Máme hezkou policii, konstatoval
starosta mêsta Václav Koukal p‡i pohledu
na stráæníky, jednotnê ustrojené do svÿch
letních uniforem. Ve slavnostní mproslovu
pak p‡ipomnêl vznik mêstské policie v roce
1992 a ne zcelalehké zaçátkyjejí çinnosti.
P‡i hodnocení nynêj¿ích vÿsledkû práce
mêstské policie ne¿et‡il slovy uznání, po-

chválil také úzkou spolupráci s Policií ÇR.
Zástupci O” PÇR mi mojiné zdûraznili, æe neznájí jinoutak dobrou mêstskou
policii a odmítli jakékoliv úvahy o zru¿ení

mêstské policie, protoæe si uæ neumêjí
p‡edstavit zabezpeçování ve‡ejného po‡ádku bez vzájemné spolupráce obou policií.
-svj-

Mêsto Svitavy vyhlásilo
ve‡ejnou sbírku
k získání nançních prost‡edkû

na po moc postiæenÿmzáplavam
i

Sbírkaje vyhlá¿ena na období od

1 9. srpna do 30. zá‡í 2002.
Finançní prost‡edkylze osobnê sloæit na

zvlá¿tní bankovní úçet z‡ízenÿ u poboçky Ko merçní banky a. s. ve Svitavách.

Çíslo úçtu pro poukázání nançních

prost‡edkû z jiného penêæního ústavu

je 78- 9961170237/0100, variabil-

ní symbol 2002.
Finançní prost‡edkysetaké shromaæâují

prost‡ednictví m pokladniçky a sbêra-

Zrukou poslance Josefa Hojdara a za p‡ítomnosti viceprezidenta Hospodá‡ské komory ÇR

F
ranti¿ka Holce p‡evzal starosta mêsta Václav Koukal diplomza nejlep¿í projekt soutêæe

 Zemê pro vnouçata 2001 , kterÿm byl projekt holandskÿch nízkoenergetickÿch domkû.

Soutêæ byla vypsána Státnímf
onde mæivotního prost‡edí ÇR, Çeskou energetickou agenturou

a nevládní agenturou SEVEn, která se zabÿvá ekologickÿmi projekty
. Stalo se v pondêlí
8. çervence 2002. F
oto Z. F
runiová.

DNES ÇTëTE:

-svj-

Roz¿í‡ení p‡íjmu inf
okanálu • Sociální proble ma-

tika • Zjednání rady a zastupitelstva • Æák astudent roku • Inf
ormace
policie • Pozvánka na sportovní akce • Kulturní kalendá‡ LUCERNA

cíchlistin umístênÿchv Infor maçní m
centru mêsta Svitavy na námêstí Míru

a pokladniçky na podatelnê mêstské. G. Masaryka 25.
ho ú‡adu na ul. T
Po ukonçení a vyúçtování bude vÿtêæek
sbírky pouæit pro vybranou oblast postiæe-

nou záplavami. Ovÿsledku a pouæití sbír-

ky budeme informovat prost‡ednictví m
ú‡edních desek mêstského ú‡adu, çasopi-

su Na¿e mêsto a místníhovysílánítelevize.
Bc. M
ilena Brzoñová,

vedoucí odboru vnit‡ních vêcí
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Roz¿í‡eníp‡íjmu lokálního vysílánítelevize Upraveny podmínky pro
Zastupitelstvo mêsta nasvém mi mo‡ádné mjednání dne 19. çervna rozhodlo, æe
vleto¿ní mroce bude provedena první etapa
akce nazvané Roz¿í‡ení p‡íj muinfokanálu v bytovÿch domech v majetku mêsta
s nançní mi náklady ve vÿ¿i 200. 000 Kç.
Bytovÿodbor mêstského ú‡adutedy postupnêzajistí napojení následujícíchdomû: Ale¿ova 5, 7, 9, Mánesova 6, Rokycanova 19,
Antonína Slavíçka 50, Na vêjí‡i 2- 8 atzv.
mêstské vily.
Zastupitelstvotaké souhlasilo s tí m, aby
vlastníkûmdal¿ích bytovÿch domû bylo nabídnuto p‡ipojení k p‡íj muinfokanálus tí m,
æe mêsto uhradí náklady na po‡ízení a instalaci p‡ijí macího za‡ízení. Dal¿í nutné
vedlej¿í náklady, jako nap‡. naznovuz‡ízení
spoleçnÿchtelevizních antén, byjiæ musel
uhradit vlastník domu, p‡ípadnê nájemníci.
P‡íspêvek mêsta by v kaædém p‡ípadê byl
poskytován prost‡ednictví mrmy, která by
montáæ za‡ízení provádêla.
Tato nabídkasetÿkájednak domû, které
jsou sice napojeny na kabelovou televizi,
ale majítaké nové spoleçnételevizní antény
(pro nájemníky, kte‡í se odpojili od kabelovételevize), na nichæ nelzeinfokanál p‡ijímat, jednak domû na kabelovoutelevizi nenapojenÿch a p‡ijí majícíchtelevizní signál
pouze prost‡ednictví mspoleçnÿch antén.
Nabídkase prototÿkátêchto domû:
Antonína Slavíçka 29, 31, 36, 38, 40, Bohuslava Martinû 7, 9, Boæeny Nêmcové 11, 13,
Çeskoslovenské armády 8, 10, Di mitrovova 15, 17, 19, 21, Druæstevní 1, 2, 3, 4, 5,
7, 9, 11, Felberova 9, 11, 13, 15, Chleçického 21, 23, 25, Kijevská 1, 3, 5, 13A,
13B, Milady Horákové 54, Na Çervenici 9,
11, 13, Olbrachtova 2, 2A, Slezská 2- 8,
Svitavská 28- 36, ¢tursova 1- 3, ¢vabinského 2, 4, 6, U Kojeneckého ústavu 11, 13,

Ilustraçní f
oto

U Stadionu 84, 86, 88, 90, Vêtrná 1- 9
a 13- 25, Zahradní 2A, 2B.
Bliæ¿í podmínky napojení, zej ména budou-li nutné rekonstrukce çi vedlej¿í náklady a vjaké vÿ¿i, mohou záje mci zjistit
u svitavskÿch odbornÿch rem TVA- SAT
SERVIS - ¢TEFKA MICHAEL a TELEVIZNï SERVIS - ”ïMAL VÅCLAV
.
Písemnou p‡ihlá¿ku k p‡ipojení do-

mu mohou vlastníci do mû (povê‡ení

zástupci) podat u sekretariátu staros-

ty mêsta, a to nejpozdêji do 30. listopadu 2002. Podle skuteçného záj mu pak
bude zastupitelstvu p‡edloæen návrh na

uvolnêní prost‡edkûz rozpoçtu mêsta a zájemci informováni o dal¿í mpostupu.

Jakje to s vysílání minfokanálu

(od 1. 7. t. r. se programj menuje I NFO)
Abychom se vyhnuli nedorozumêní m,
musí me zdûraznit, æetelevizní studio ComvisionSvitavy není provozovatelemvysílání,
ale pouze vÿrobcemprogramuI NFO. Mêsto
Svitavy neplatí za odvysílání, ale pouze za
vÿrobu programu, p‡esnêji zavÿrobuté çásti
programu, která se bezprost‡ednê tÿká Svitav. Signálje p‡ená¿en po kabelu a k propojení lokalit, kam kabel nevede, je pouæito
mikrovlnnÿch spojû. Z p‡íj movÿch bodûje
pak signál programu I NFOintegrován do
rozvodû v domech. Fyzikální povahou ¿í‡ení
rádiovÿch vlnje v¿ak dáno, æe signál z p‡enosovÿchtrasje vêt¿inouzachytitelnÿi vjejich bezprost‡ední mokolí, coæ mohou vyuæít
jednotlivci a pomocí speciálního za‡ízení
programp‡ijí mat. Ztoholze odvodit, æe moænost individuálního p‡íj muje spí¿e doprovodnÿmjevem, av¿ak nic nebrání soukromé
odborné rmê (nap‡. pana ”í mala) pouæitelné za‡ízení prodávat. Ztechnického hlediska sejedná o analogovÿ satelitní p‡ijí maç.

získánínájmu obecního bytu

Rada mêsta v çervnu t. r. schválila novou Smêrnici o hospoda‡ení s byty ve vlastnictví mêsta, v níæjsou mi mojiné z mênêny
a ponêkud zp‡ísnêny podmínky pro p‡ijímání æádostí o nájembytu.
Základní ustanovení tohoto oddílu‡íká,
æe do seznamu æadatelû bude zapsántakovÿæadatel, kterÿje státní mobçanemÇeské
republiky ve vêku nej ménê os mnácti let,
nikdy nemêl soudní vÿpovêâpro poru¿ování
dobrÿch mravû v domê nebo pro neplacení
nájemného, není dluæníkem mêsta a splñuje nêkterou z dal¿ích podmínek: a) nemá
vlastní byt aje ve mêstê p‡ihlá¿en ktrvalému pobytu déle neæ dvaroky, b) nemávlastní
byt, ani zde nebydlí, ale pracuje ve mêstê
nej ménêjedenrok, c) máve mêstê byt atrvalÿ pobyt del¿í neæ dvaroky, pracuje ve mêstê
déle neæ rok a doloæí, æe na byt, kterÿuæívá,
má uzav‡en nájem na dobu urçitou a do
skonçení této dobyzbÿvá ménê neæ dvaroky.
Do seznamu naopak nebude zapsán æadatel, kterÿ bude poæadovat byt proto, æe
jeho stávající byt nevyhovuje podle vyjád‡ení odborného léka‡e zdravotní mu stavu
nêkteré osobê, æijící ve spoleçné domácnosti, protoæe v tomto p‡ípadê lze situaci
‡e¿it nap‡íklad vÿmênou bytu.
P‡ípad, kdy osobatrvale bydlí ve mêstê
a p‡i¿la o byt v dûsledku æivelné pohromy,
je za‡azen mezi p‡ípady, kdyje moæno získat nájembytu mi mo po‡adník.
Kapitola o uzavírání nájemních s mluv
ajejichz mên byla doplnêna o ustanovení, æe
rada mêsta, kteráschvaluje nájemní s mlouvy,
mûæe rozhodnout o vy‡azení æadatele z bytového po‡adníku, jestliæe neuposlechne vÿzvy
a bez váænÿch dûvodû se ve stanovenélhûtê
nedostaví k uzav‡ení s mlouvy.
Podstatnÿch z mên doznalo bodové hodnocení, které slouæíjako podpûrná a orientaçní metoda posuzování naléhavostijednotlivÿch æádostí. Zru¿eno bylo bodové
zvÿhodnêní: za poçet osob, které se mají
stêhovat do nového bytu, za têhotenství
(zohledñují se aæ narozené dêti do 18 let
vêku), zazdravotní nevhodnost bytu a za doporuçení referátu sociálních vêcí. Naopak
novê bylo za‡azeno zvÿhodnêní mladÿch
manæelû do 35 let vêku, æadatelû, kte‡í
mají ve mêstê pracovi¿tê nebo provozovnu
( OSVÇ) a æadatelû, kte‡íjsouve mêstêtrvale
hlá¿eni s rozli¿ení m, zdazdeskuteçnê bydlí
çi nikoliv a zda ve mêstê æijí více neæ deset
let.
Vzávêru s mêrnice se stanoví, æe osoby,
které ke dni schválení novely bylyzapsané
v seznamu æadatelû o nájem bytu a v seznamuo bytovou náhradu, zûstávají vtêchto
seznamech zapsané i nadále.
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Sociálníproblematika  Sociálníproblematika
Otázky zabezpeçování sociální péçe obçanûm mêstajsou pravidelnêjednou roçnê
projednáványradoui zastupitelstvem mêsta.
Stejnê jako v minulÿch letech také leto¿ní
zpráva obsahovalainformace o çinnosti nejensociálního oddêlení mêstského ú‡adu, ale
v¿ech subjektû, které sociální péçi obçanûm
poskytují.
Sociální zabezpeçení p‡edstavuje t‡i samostatné okruhy sociálních dávek, které
spolu dojisté míry souvisejí a vzájemnê se
doplñují. První mokruhemje sociální poji¿têní (dávky dûchodového poji¿têní, nemocenského poji¿têní a podpora v nezamêstnanosti,
vyplácená ú‡adempráce po dobu ¿esti mêsícû), druhÿmje státní sociální podpora(nap‡.
p‡ídavek na dítê, porodné, rodiçovskÿ nebo
zaopat‡ovací p‡íspêvek, poh‡ebné, p‡íspêvek
na bydlení çi dopravu a dal¿í dávky, které
vyplácí okresní ú‡ad) a t‡etí m okruhemje
sociální péçe poskytovaná mêstskÿm nebo
okresní mú‡adem. Tato péçezahrnuje penêæité nebo vêcné dávky, bezúroçné pûjçky, peçovatelskou sluæbu, mi mo‡ádné vÿhody pro
têæce zdravotnê postiæené obçany, ústavní
péçi, poradenskou a vÿchovnou péçi, kulturní a rekreaçní péçi a pracovní rehabilitaci.
Sociální péçeje poslední mstupnêmsociálního zabezpeçení a protojsou sociální
dávky poskytovány aæ v p‡ípadê, kdyæivotní
pot‡ebyobçana nejsou dostateçnêzaji¿têny,
p‡estoæe jiæ byly vyçerpány v¿echny jeho
moænosti, vçetnêjiné pomoci ze strany státu.
Dávky sociální péçejsou poskytovány p‡edev¿í mrodináms nezaopat‡enÿmi dêt mi,
nezamêstnanÿm(kterÿmuæ není vyplácena
podpora od ùP), dûchodcûma zdravotnê
postiæenÿmobçanûma obçanûmpeçující m
o bez mocnou blízkouosobu. Poçty p‡íjemcû
vjednotlivÿch kategoriíchodroku 1997 neustále stoupají. Nejrychleji rostou poçty nezamêstnanÿch(z 259 na 760 v roce 2000,
mírnÿpokles nastal v roce 2001- o 50p‡íjemcû), pomaleji rostou poçtyrodins nezaopat‡enÿmi dêt mi (z 259 na 494 v roce 2001).
Çástkycelkovê vyplacenÿchsociálních dávek
se z necelÿch 16 milionû korun v roce 1997
vy¿plhaly na 42, 75 mil. v roce 2000, v roce
2001 poklesly na 41,3 milionu korun.
Dávkyjsou poskytovány nejen ve formê
penêæní, ale v nêkterÿch p‡ípadech ve formê vêcné. Totehdy, není-li záruka, æe klient
(vêt¿inou sejedná o rodinys nezaopat‡enÿmi dêt mi) vyuæije dávku k úçelu, k nêmuæ
je urçena. Vêcné dávkyjsou v souçasné dobê poskytoványsto pêti klientûmajednáse
p‡edev¿í mo úhradu náje mného, záloh za
odbêr energií, úhradu obêdû a svaçin dêtem, pop‡ípadê nákup potravin na fakturu.
Problémemjsou p‡eplatky na vyplacenÿch dávkách (neboli neoprávnênê vyplacené dávky), které vznikají tí m, æe klienti zatají

çi zamlçí skuteçnosti, které by vedly k zamítnutí nebo odej mutí dávky. Tyto p‡eplatky
se prûbêænê vymáhají a v prûbêhuroku 2001
se poçet dluæníkû sníæil z 270 na 210 a na
nedoplatcích bylo uhrazeno víc neæ pûl milionu korun. P‡esto na konci loñského roku
çinila dluæná çástka témê‡ 990tisíc korun.

Nenárokové dávky sociální péçe

V pravomoci povê‡enÿch obecních ú‡adûje nejen poskytování dávek obligatorních,
tedy nárokovÿch, které jsou poskytovány
sociálnê pot‡ebnÿmobçanûm, ale také dávek fakultativních, nenárokovÿch, kde právní úpravajednoznaçnê nestanoví podmínky
nároku a není dán zpûsob a stanovení vÿ¿e
dávky. Natyto dávkytedy vzniká nárok rozhodnutí m p‡íslu¿ného orgánu aæ po p‡ezkoumání celkové sociální situace æadatele
o dávku. Kaædá æádost je posuzovánaindividuálnê a p‡ihlíæí se k p‡íj mûma majetkovÿm
pomêrûmæadatele, pop‡. spoleçnê posuzovanÿch osob.
Nejçastêji poskytovanÿmi nenárokovÿmi
dávkami sociální péçejsou:
• Jednorázová penêæitáa vêcná dávkarodinám s nezaopat‡enÿmi dêt mi, která mûæe

My¿árna mêníkabát

Jistê jste si v¿i mli, æe na poçátku
çervence vyrostlo kolemzákladní ¿koly
na ulici T
. G. Masarykale¿ení. Nákladem
témê‡ pêti milionû korun zde stavební
rma OL &SPOL provádí rekonstrukci
fasády. Letos to je první etapa, p‡i níæ
bude opravena severní a vÿchodní strana
a práce by mêlybÿt dokonçenydolistopadu. Novinkou a milÿmp‡ekvapení murçitê bude budovazá‡ící svêæí zelení a novotou. Druhá etapa oprav fasády (od ¿kolní
jídelny, ze dvora a moænái od charity) by
se mêla udêlat p‡í¿tí rok.
J. Petr

bÿt poskytnuta têhotnÿmæenám nebo rodiçûmnezaopat‡enÿch dêtí na úhradujednorázovÿch mi mo‡ádnÿch vÿdajû, které æadatel
o dávku nemûæe uhradit z vlastních p‡íj mû.
Tento vÿdaj v¿ak nes mí souviset se zhodnocení mnebo modernizací majetku.
• P‡íspêvek nazvÿ¿enéæivotní vÿdaje mûæe
bÿt poskytnut obçanûm, kte‡í trvale pouæívají ortopedické a kompenzaçní pomûcky aje
naobçanovi, abyprokázal,jakézvÿ¿ené vÿdaje mu s pouæívání mpomûcky vznikají (nap‡.
p‡i pouæívání invalidního vozíku, berlí, protéz, zvÿ¿ené spot‡ebê elektrické energie
p‡i pouæívání kyslíkového koncentrátoru, çi
vy¿¿í spot‡eba mycích a pracích prost‡edkû
u stomikû a pod.). Tento p‡íspêvek není vázán na zji¿ƒování sociální pot‡ebnosti æadatele, ale vzhlede m k to mu, æe sejedná
o dávku fakultativní, posuzují se skuteçnê
vzniklé zvÿ¿ené vÿdaje a p‡ihlíæí se k vÿ¿i
p‡íj mû. Vÿ¿e p‡íspêvku çiní maxi málnê
200 Kç mêsíçnê.
• P‡íspêvek na provoz úçastnickételefonní
stanice mûæe bÿt poskytnut sociálnê pot‡ebnÿmtêæce zdravotnê postiæenÿm obçanûm a obçanûm star¿í m 70 let, kte‡í æijí
osamêle. P‡íspêvek mûæe bÿt poskytnut aæ
do vÿ¿e plné úhradyzákladní mêsíçní sazby
programu HOME MI NI, tedy 190 Kç.
• P‡íspêvek naindividuální dopravu: oprávnênou osobou pro poskytnutí p‡íspêvku je
obçan s têækÿmi vadami nosného nebo pohybového ústrojí, obçan úplnê nebo prakticky nevidomÿ (ke zdravotní mu stavu se
vyjad‡uje posudkovÿ léka‡ OSSZ), rodiçe
(za rodiçe se povaæují také osoby, kterÿm
bylo nezaopat‡ené dítê svê‡eno do péçe) nezaopat‡eného dítête, kteréje léçeno na klinice fakultní ne mocnice pro one mocnêní
zhoubnÿm nádore m nebo he moblastosou.
P‡íspêvek se poskytuje v dobê nezbytného
léçení akutnífáze onemocnêní. Pro poskytnutí p‡ípêvku musí æadatel splnit tyto podmínky: pravidelnê se individuálnê dopravuje,
nes mí bÿt dræitele m motorového vozidla,
není dopravován motorovÿm vozidlem, jehoæ dræiteli byl p‡iznán p‡íspêvek na provoz
motorového vozidla z dûvodu, æe vozidlo
pouæívá pro pravidelnou dopravu æadatele
(tento p‡íspêvek poskytuje okresní ú‡ad).
Vÿ¿e p‡íspêvku çiní 6. 000 Kç na kalendá‡ní rok.
• P‡íspêvek na úhradu za uæívání bezbariérového bytu a garáæe: p‡íspêvek náleæí
uæivatelûmbezbariérového bytu, kte‡í mají
têæké vady nosného nebo pohybového ústrojí
nebo kte‡í jsou úplnê nebo prakticky nevidomí. P‡íspêvek se poskytuje opakovanê
a çiní mêsíçnê 400 Kç za uæívání bezbariérového bytu a 200 Kç za úhradu spojenou
s uæívání mgaráæe.
¢. ”eho‡ová
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Opravujete dûm
nebo p‡istavujete byt
a scházívám peníze?

Pûjçíme vám!

Znovu po roce p‡ichází me s informací
o moænosti získat vel mi vÿhodnou pûjçku
z fondurozvoje bydlení mêsta Svitavy, kterÿje urçen na zlep¿ování bytového fondu
nebojeho roz¿i‡ování nástavbami, vestavbami nebo p‡ístavbami. Fondlze pouæítjak
pro byty ve vlastnictví mêsta, taki pro poskytnutí nízko úroçenÿch(5 aæ 6 %) pûjçek
jinÿmvlastníkûmbytovÿch domû. Podrobnosti obsahuje vyhlá¿ka ç. 6/1996 mêsta
Svitavy ve znêní pozdêj¿ích úprav.
Pûjçky z fondu bydlení jsou úçelové
alzeje poskytnout na vyhlá¿kou vyj menované úçely: oprava st‡echy, dodateçnáizolace proti vlhkosti çi obnova fasády vçetnê
oplechování, to v¿e u domustar¿ího 10let;
dále na z‡ízení plynového nebo elektrického vytápêní, naz‡ízení malé ÇOVke stávající mu domu, na zateplení obvodového
plá¿tê domu star¿ího 5 let, na vybudování
WC, koupelny çi sprch. koutu v bytê, kde
dosud toto za‡ízení nebylo. Pûjçku lze poskytnout také na st‡e¿ní nástavbu byturu¿ící plochou st‡echu domu, na vestavbu bytu
do pûdního prostoru nebo p‡ístavbu bytu.
Pûjçkulze poskytnout i na více úçelû najednou, nelze ji ale získat opakovanê na
stejnÿ úçel a tÿæ dûmnebo byt.
Æadatele m o pûjçku mûæe bÿt pouze
vlastník obytné budovy na úze mí mêsta
Svitavy a k æádostijet‡eba mi mojiné doloæit: doklad o vlastnictví objektu, stavební
povolení nebo ohlá¿ení stavby çi opravy,
kopii technické dokumentace, z níæje patrné
zamÿ¿lené provedení stavby, p‡edbêænou
dohodu s dodavatelemstavebních prací.
Æádost o poskytnutí pûjçkyz fondurozvoje bydlení mêstavleto¿ní mroceje nutno
doruçit bytové mu odboru MêùSvitavy do
31. ‡íjna 2002. Oæádostechse rozhoduje vÿbêrovÿm‡ízení ma poskytnutí pûjçekschvaluje zastupitelstvo mêsta.
Vyhlá¿ku a bliæ¿í informace obdræí zájemci na bytovémodboru Mêù.
E. Maivaldová

Upozornêní

Odboræivotního prost‡edí Mêùp‡ipomíná, æe do 30. zá‡í 2002 je nutno
zaplatit druhou splátku poplatku za komunální odpad. Tÿká se totêch obçanû,
kte‡í vyuæili moænosti uhradit stanovenÿ
poplatek(372 Kç naosobu) ve dvousplátkách a v první mpololetí zaplatili jen první splátku. Sloæenkynaúhradudruhéçásti
poplatkujiæ byly rozeslány.

z á ‡í 2 0 0 2

mês í ç n í k

Z odboru mêstského
stavitele
k‡iæovatce, pak najiæní; dokonçena má bÿt

Prázdninové mêsíce jsou pro vêt¿inu
lidí období mvolna a dovolenÿch, nêkteré
çinnosti se zpomalí, zdá se, æe se nic moc
se nedêje. Vûbec se to ale nedá ‡íct o oblasti stavebních investic mêsta, kdy právê
v tomto období se projevujezvÿ¿ená aktivita a odbor mêstského stavitele má práce
víc neæ dostatek.
Zaçátkemsrpnabylo dokonçeno a novÿm
uæivatelûmp‡edáno prvních çtrnáct bytû
v novémbytovémdomê Na Vêjí‡i, dal¿í çtrnáctibytová sekce bude dokonçena a p‡edána uæivatelûm28. srpna. Ve vÿstavbêje
druhátzv.  mêstská vila a v této dobê by
mêla bÿt zahájenai stavba vilyt‡etí. Vobou
opêt bude po deseti bytech s garáæemi.
Od çervence probíhá oprava st‡echy na
vile Mêù, nej d‡íve na severní stranê, ke

Po uzávêrce

v ‡íjnu. Ve druhé budovê mêstského ú‡adu,
na T
. G. Masaryka 25, zase probíhávÿmêna
kotlû v kotelnê, která sejiæ doçkala konce
své æivotnosti, dále vyvloækování komína
ainstalace automatickéregulace, kterázde
dosud chybêla.
St‡echa(p‡ekrytí, klempí‡ské prvky) vçetnê komína se opravujetaké na poæární zbrojnici v Lánech, opravaza asi 220tisíc korun
by mêla bÿt dokonçena do konce srpna.
Na námêstí Míru u budovyç. 83(prodejna
obuvi) dnes jiæ pravdêpodobnê nenajdeme
le¿ení a celÿ objekt py¿nê ukazuje novou
fasádus novÿmi okny, vÿlohami a vstupní mi
dve‡mi. Celá oprava mêla stanoventermín
dokonçení do letních slavností a pouti.
Z. Pokladník

MëSTO SVITAVY a

Rada mêsta na své schûzi dne 19. srpna
2002 mi mojiné projedná:
• vÿsledkyhospoda‡ení mêstaají m‡ízenÿch
organizací za 1. pololetí roku(vÿsledkyjsou
p‡íznivé, i kdyæ celkové vÿdajejsou ponêkud
vy¿¿í neæ p‡íj my. Tento stav ovlivnilo p‡edev¿í mto, æe dosud nebylot‡eba uskuteçnit prodej podílovÿchlistû a çerpání úvêrûje plánováno aæ na druhé pololetí). Souçasnê projedná
návrh na úpravurozpoçtu mêsta protento rok
na celkovou çástkutémê‡ 359 milionû korun
• informaci o prûbêhu organizování humanitární pomoci povodní postiæenému okresu
Písek
• návrh podmínek pro z‡izování parkovacích míst v zelenémpásu na Praæské ulici
• informaci o p‡ípravê a prûbêhu reformy
ve‡ejné správy, zej ménajak probíhá a bude
probíhat deli mitace pracovníkû okresního
ú‡adu ( Mêstskÿ ú‡ad Svitavy p‡ebírá 78
funkçních míst). Budetotaké prvníjednání
o budoucí struktu‡e mêstského ú‡adu
-svj-

BYTOVÉ DRUÆSTVO SVITAVY
nabízí fyzickÿmi právnickÿmosobám

byty o velikosti 1 +1 a 1 +4

(oba s garáæí) v právê zahajované vÿstavbê mêstské vily Na Vêjí‡i. P‡edpo-

kládanÿtermín dokonçení vÿstavbyje

3. çtvrtletí 2003.

Jedná se o náje mní byty druæstevního

typu, které bude moæno po 20 letech
získat do vlastnictví od bytového druæ-

stva, na nêæ mêsto p‡evede bezplatnê
svûj spoluvlastnickÿ poddíl budovy. Pod-

mínkouje sloæení çlenského vkladu, jenæ

çiní:

• 282. 000 Kç u bytu 1 +1 (42 m)
2

• 740. 000 Kç u bytu 1 +4 (106 m)
2

• 102. 000 Kç u garáæe (19 m)
2

P‡ihlá¿kylze podat a bliæ¿íinformacezís-

kat na bytovémodboru Mêùve Svitavách

(ing. Tomá¿ková - tel. 550 260 nebo
sl. Chudová - tel. 550 262).
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Anketa Nejlep¿íæák a student Netradiçnírozlouçení
se ¿kolním rokem
roku mêsta Svitavy
Vÿsledky v po‡adí jiæ çtvrtého roçníku
ankety vyhlásilarada mêsta v poslední den
uplynulého ¿kolního roku. Tradiçnêtak byli
ocenêni æáci, studenti a uçni svitavskÿch
¿kol. Slavnostníhovyhlá¿ení sev ob‡adní síní
mêstského ú‡adu zúçastnili v¿ichni nominovaní, jejich uçitelé a çlenové komise pro vÿchovu a vzdêlání. Zrukoustarosty mêsta p‡evzali v¿ichni ocenêní malÿ nançní dar ati
nejlep¿í se zapsali do pamêtní knihy mêsta.
Titul Nejlep¿í æákroku2001/2získala
Aneta Báçová, æákynê 5. At‡ídyzákladní
¿koly na námêstí Míru. Ve v¿ech p‡edmêtech dosahuje vynikajícíchvÿsledkû. Aktivnê
p‡istupuje i k mi mo¿kolní m akcí m, nav¿têvujezákladní umêleckou¿kolu, pêveckÿsbor
a vÿtvarnÿ krouæek ¿koly. ùspê¿nê reprezentovala ¿kolu v ‡adê soutêæí: poçátke m
roku se probojovala do celostátního nále
vÿtvarné soutêæe VISAolympiádafantazie,
v recitaçní soutêæi reprezentovala okres na
krajské p‡ehlídce v Hradci Králové. Její m
nejvêt¿í m úspêche mje leto¿ní 1. místo
v mezinárodní matematické soutêæi Matematickÿ klokan 2002.
Vkategorii æákû byli dále nominováni:
Linda Lidm
ilová, æákynê 9. Bt‡ídy Z¢

Svitavy, T
. G. Masaryka 27, LadislavJavorka, æák 6. t‡ídy Z¢ Svitavy, Riegrova 4,
Martin Vi¿ña, æák 9. t‡ídy Z¢ Svitavy, Sokolovská 1 a M
iroslav Benda, æák 8. At‡ídy
Speciální základní ¿koly Svitavy.
Titul Nejlep¿í student roku 2001/2 získala Tereza Dvo‡áková, studentkasexty A
GymnáziaSvitavy. Pat‡í dlouhodobê k nejlep¿í mstudentûm¿koly, bêhem¿esti let studia na
gymnáziu vædy prospívala s vyznamenání m.
Nejvêt¿í m úspêchemje její vítêzství v konkurzu na dvouleté çlenství v Çesko-nêmeckémfóru mládeæe, kdespoleçnês devíti mladÿmi lidmi z ÇRjiæ nêkolikrát reprezentovala
republiku. Zvítêzila v okresní mi krajském
kole SOÇ a sesvou prací se v celostátní mkole
umístila na 15. místê. Je çlenkou ¿kolního divadelního souboru, se kterÿmvyhrála krajské
kolo soutêæe divadel poezie a postoupila do
národního kolasoutêæe W
olkerûv Prostêjov.
Vtéto kategorii byli dále nominováni:
Marie Báçová, studentka 3. Bt‡ídy Obchodní akademie a VO¢E Svitavy, Anna Nechvílová, studentka3. At‡ídy St‡ední zdravotnické
¿koly Svitavy a Petr Zvé¿ka, student t‡ídy
3. MSt‡edního odborného uçili¿tê a uçili¿tê Svitavy.
J. Petr

Zaçátkemçervencejs me doredakce dos-

tali zpráviçku‡editelkyIII. Z¢s fotograemi

z akcí, které ¿kola pro své æáky uspo‡ádala
na konci ¿kolního roku. P‡estoæe vtéto dobê

se v¿ichni jiæ p‡ipravujeme na blíæící se zaçátek nového ¿kolníhoroku, p‡íspêvekzve-

‡ejñujemejako malou vzpomínku na dobu
p‡ed prázdninami.

Konec¿kolníhorokujep‡íje mnÿças urçi-

tê pro kaædého æáka. A aby toho p‡íje mna
byloje¿têvíc, rozlouçili js me se letos se ¿ko-

lou ve velkéma netradiçnê.

Pro právê vycházející æákyjs me zorga-

nizovali v posledním¿kolnímtÿdnu v pod-

veçerních a veçerních hodináchsuper dis-

kotéku s prof
esionálním diskæokeje m a pro

men¿í dêti v úplnê poslednímtÿdnu velkou

Dêtskou pouƒ. Zahájilyji maæoretkyze Zá-

kladní¿kolyv Laçnovê, bylyokouzlující aje

t‡eba podêkovat nejenji m, ale i paní ‡edi-

telce apaní vychovatelce, které vystoupení
p‡ipravily
.

A co tedy bylo na vlastní pouti? Byla

tohospousta- nafukovacískákací oáza, svezení v koçá‡e taæeném koñskÿmpotahe m,

individuální jízda na koních, st‡elba ze

vzduchovky
, opékání vu‡tû, cukrovávata
a nákupdrobnostívestánku, nafukovací ba-

lónky aspoustazajímavÿch hersje¿têzají-

mavêj¿ítombolou. Ktomuv¿emuvyhrávala

hudba.

A dospêlí? Ti si mohli zahrát spoleçnê

s dêt mi volejbal v têlocviçnê¿koly
.

Zaplnênÿ areál, spokojené tvá‡e dêtí

a h‡ejícísluníçko nás p‡esvêdçily
, æetostálo

zato. Díkyv¿emorganizátorûm.

Jana Pernicová
Ze zprávy js me vy¿krtli jen p‡ání

krásnÿch prázdnin a za to p‡eje me v¿e m
pedagogûm, dêtemi jejich rodiçûmklidnÿ

a úspê¿nÿ novÿ ¿kolní rok.
Na snímku vítêzky ankety Aneta Báçová (vlevo) a T
ereza Dvo‡áková se starostou mêsta
Václavem Koukale m. F
oto M
. Báça.

Opravy a údræba

v mate‡skÿch ¿kolách

Prázdninyjsou kaædoroçnê období m, kdy
probíhají nejvêt¿í opravy a údræba najednotlivÿch p‡ed¿kolních za‡ízeních ve mêstê.
Kromêtradiçního malováníjsou nejvêt¿í mi
akcemi za‡izování kuchyní bezkontaktní mi
bateriemi, celkováoprava kuchynê v M¢ Laçnov, novÿ povrch podlahy v ¿atnê M¢ v Lánech, nátêry oken naI X. M¢, dokonçuje se
p‡eloæeníterasové dlaæbyainstalace nového
zábradlí teras v areálu M¢ na Vêtrné. Je p‡ipravena generální rekonstrukce v¿ech pískovi¿ƒ. Dosud bylo vydánoz rozpoçtu mêsta
p‡es 600tisíc korun.
J. Petr

Svitav¿tímladífilatelisté

reprezentovali v Opole

Ve dnech 11. - 15. srpna se v polském
Opole konalo evropské setkání mladÿch
latelistû. Za Çeskou republiku se zúçastnil svitavskÿ krouæek mladÿch latelistû
p‡i DDM, kterÿ v p‡í¿tí mroce bude organizátorempodobnéhosetkání ve Svitavách.
Rada mêsta souhlasila s pouæití mznaku
mêsta na materiálech klubu proleto¿ní setkání a poskytla úçastníkûmsetkání formou
sponzorského darutriçkaseznakem mêsta,
v nichæ se setkání zúçastnili a Svitavyreprezentovali.
-svj-

-svj-
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Svitavské gymnázium mezi vítêzi
soutêæe
o multimediálníprojekt
Vleto¿ní m¿kolní mroce probêhljiæ t‡etí
roçník soutêæe Mládí a vêdêní, kterou v Çeské republice stejnêjako v nêkolika dal¿ích
evropskÿch zemích vyhla¿uje rma Siemens.
Poslání m soutêæe je podpo‡it u dêtí a mládeæe zájemo nové technologie a véstje k tÿmové spolupráci, rozvíjet jejich kreativitu.
Soutêæ vzbudila mezi æáky a studenty velkÿzájem. P‡ihlásilose celkem836tÿmûa po‡adatelé s napêtí moçekávali, kolikz nichsvûj
projekt dokonçí. Vÿsledek p‡edçil ve¿kerá
oçekávání: ve vêkové kategorii A(druhÿ stupeñ základních ¿kol a p‡íslu¿né roçníky víceletÿch gymnázií) zaslaly svou prezentaci
122 tÿmy z celkového poçtu 461 p‡ihlá¿enÿch, ve vêkové kategorii B (st‡ední a vy¿¿í
odborné ¿koly) 82 z 375 p‡ihlá¿enÿch. Toje
ve srovnání s jinÿmi zemêmi, kde soutêæ probíhá, velkÿ úspêch.
Porotusoutêæe, kterázasedala 19. çervna,
çekal nelehkÿúkol: nominovat v obouvêkovÿch
kategoriíchpêt prezentací, které obdræí hlavní
ceny a urçit po‡adí na dal¿ích 15 místech.
Svitavskÿ okres si vedl v soutêæi velice
dob‡e. Mezi deset vítêzû se probojovali i studenti Gymnáziave Svitavách. Dosoutêæe p‡ihlásili multi mediální uçební pomûckuII. svêtová válka. Pod vedení m PhDr. Ivany Pavli¿ovéji vytvo‡il tÿmve sloæení: Kosina Petr,
Pa‡ízek Tomá¿, ¢avelka Jaromír, Vojta Jakub.
Porotci se shodli vjednom: Vsoutêæi sice
byli vyhlá¿eni vítêzové, ale to neznamená, æe
ostatní by bylo moæno oznaçit za poraæené.
V¿ichni soutêæící si dali na své prezentaci
velice záleæet, vênovalijí mnoho çasu a energie, vtêlili do ní çetné poznatky a nápady.
Podêkování si samoz‡ej mê zaslouæí i uçitelé,
kte‡í tÿmy vedli. P‡íprava prezentace pro nê
çasto znamenala mnoho hodin práce navíc.
Podlezpráv, které do kancelá‡esoutêæe vjejí m
prûbêhu docházely, v¿ak çlenovéi vedoucí tÿmû pracovali s nad¿ení ma zápalem. Mnozí se
jiæ dnes zají mají o p‡í¿tí roçník a novátémata.
Koncem çervna obdræeli çlenové v¿ech
tÿmû, které práci dokonçily, diploma malÿ
dárek (triçko s logemsoutêæe). Hlavní ceny
- znaçkové poçítaçe ¿kolám, odkud pocházejí
vítêzné tÿmy - budou p‡edány na celodenní
slavnosti, která se uskuteçní 30. zá‡í v prostorách Technického muzea v Praze. Kromê slavnostního vyhlá¿ení vítêzûzde bude pro æáky
a studenty p‡ipravena hra natéma Setkání se
slavnÿmi vynálezci a dal¿í zábavnÿ program.
Je¿tê p‡edslavností se ale rozbêhne dal¿í roçník soutêæe, kterÿ bude vyhlá¿enjiæ
v zá‡í. P‡ihlá¿ky do soutêæe budou stej nê
jako v p‡edchozíchroçnícíchrozeslány do
v¿ech základních, st‡edních a vy¿¿ích odbornÿch ¿kol. Informace o probíhající m
i p‡ipravovanémroçníkujsou prûbêænêzve‡ej ñovány na internetové adrese soutêæe
www.siemens. cz/ multi mediaprojekt.
Dagmar Hart mannová,

kancelá‡ soutêæe M
ládí a vêdêní

P‡edsedou poroty byl ing. Pavel Kafka, generální ‡editel rmy Sie mens ÇR, çlene m
mi mojiné herec Sa¿a Ra¿ilov.

Klub
kardiakû zve
Po prázdninové p‡estávce p‡ipravujeme

pro ¿irokou ve‡ejnost nenároçnou pê¿í vycházku krásnÿmvendolskÿmúdolí m. Délka
trasy: asi 4- 6 kma 8 km.

Kdy: v sobotu 31. srpna 2002
Sraz úçastníkû: svitavské nádraæí a zastávka na Praæské. Odjedeme vlakemv 7: 28
do stanice Kvêtná u Poliçky, po novê zrekon-

struované trati.

ùçastníci z Poliçky odjedou vlake m
v 07: 45 rovnêæ do stanice Kvêtná.
Odtud se vydáme pê¿ky zalesnênÿmúdolí m do Vendolí k památné lípê, která mê‡í
18 maje 400aæ 500let stará. Kdo bude mít
chuƒ a náladu, mûæe se posilnit v místní stylové hospûdce U Kefurtû.
Ve dnech 13. aæ 15. zá‡í 2002 se svitavskÿ Kardio Klub zúçastní víkendového
rekondiçního pobytuse zamê‡ení mnazdravouæivotosprávu. Kurz probêhne v krásném
malohanácké m mêstê Jevíçku u sanatoria
v penzionu Eden.
Za vÿbor Kardio K
lubu
Jan Pokornÿ
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Hnízdi¿tê po¿tolek

ve
Svitavách
Vdubnovémçíslezpravodaje Na¿e mês-

to se svitav¿tí obyvatelé mohli dovêdêt, æe
vleto¿ní mroce byla po¿tolka obecná vyhlá¿ena Çeskou spoleçností ornitologickou za
tzv. Ptákaroku. Protoæejde o známÿ druh
ope‡ence, mohli tentokrát ornitologové p‡i
mapování hnízdi¿ƒ vyuæít poznatkû ve‡ejnosti. I v na¿e m p‡ípadê náminformace,
vedoucí ke zji¿têní hnízdi¿ƒ, poskytli svitav¿tí obçané, za coæji mtí mto dêkujeme.
Na základê p‡edpokladû js me se tedy
rozhodli nav¿tívit nejenjiæ v d‡ívêj¿íchletech
obsazená hnízdi¿tê, ale i místa, kde vleto¿ní mroce po¿tolkynaja‡eo sobê dávalyintenzivnê vêdêt. Pohybempo mêstêjs mezjistili
v mêsíci çervnu 4 hnízdi¿tê, kde se vyskytovala mláâata(vêæiçka Z¢ na ulici T
. G. Masaryka, dvûr rmy Tabák, komín rmy Dinas
a silo ZZN). Za dal¿í dvê místa, kde mohly
po¿tolky letos hnízdit, lze povaæovat varnu
Pivovaru Svitavy a budovu mate‡ské ¿koly
na ùvoze v Lánech. Zdejs me v¿ak mláâata
nespat‡ili ajenv okolí bydlící obyvatelé by
nám mohli sdêlit více podrobností. Jeden pár
po¿tolek se také vyskytoval v parçíku mezi
10. M¢ a tiskárnou. Zde se ale také nepoda‡ilo zjistit bliæ¿í okolnosti jejich pobytu.
Kontrolována bylarovnêæ místa, kde po¿tolky hnízdilyv minulÿchletech. Na budovê
III. Z¢, kostele na námêstí nebo na vodohospodá‡ském objektu u Lánského rybníka v¿akletos kjejich hnízdêní nedo¿lo. Za
hnízdní prost‡edí lze povaæovat i nêkteré
okolní obce (nap‡. Hradec nad Svitavou,
Radi mê‡, Dêt‡ichov, Koclí‡ov nebo Opatov), kde ale bliæ¿í zji¿ƒování neprobêhlo.
Celkemje námtedyznámo hnízdêní çty‡
aæ sedmi párû v tomto roce ve Svitavách.
Na pomêrnê vysokémpoçtu párû po¿tolek
se z‡ej mê odráæí dostatek potravy (p‡edev¿í mpolních hlodavcû) v okolí mêstai skuteçnost, æe po¿tolky si stále çastêji vybírají
k hnízdêní prostory ve mêstech. Mêj me
proto také na pamêti, æe je nutné tomuto
pro çlovêka uæiteçnému druhu zachovávat
prost‡edí pro hnízdêní, do kterého se v¿ak
bohuæel úspê¿nê stêhují i mêst¿tí holubi.
Za ZO ÇSOP Rybák Svitavy
Mgr. Ji‡í Mach

Zçervnové vycházky Kardio K
lubu do Pusté Rybné. F
oto J
. Lahodnÿ.
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Mêstská policie informuje
Pobertové a podvodníci

7. çervence p‡ed pûlnocí se stráæníkûm
zdálo podez‡elé, kdyæ dvaji mdob‡e známí
muæi se pohybovali s ruçní mvozíkemv blízkosti benzinové çerpací stanice. Ukázalo se,
æe dotyçní p‡edtí mvnikli do prostoru pivovaru a vypûjçili si zde nêkolik p‡epravek
s pivní mi lahvemi. Neobsahovaly sice jiæ
pivní mok, ale povedené dvojici se hodily
i tak. Dal¿í ¿et‡ení trestného çinu p‡evzala
PÇR. O çty‡i dny pozdêji vzniklo dûvodné
podez‡ení, æe uvedení muæi vtrestné çinnosti pokraçují, protoæe byli v noçních hodinách opêt p‡istiæeni hlídkou mêstské policie
s dal¿í mnákladempivníchlahví.
1. srpnakolemdesáté hodinypoæádali dva
neznámí muæi prodavaçku v novinovémstánkuo roz mênêní velkÿch bankovek. Pojejich
odchodu zjistila, æeji p‡ipravili o 1600 Kç.
Stejnêsi poçínali den p‡edtí mv Litomy¿li, kde
ji mtato çinnost p‡ineslazisk çty‡tisíc korun.

Pod vlive malkoholu

Hlídky musí çasto ‡e¿it p‡ípady naru¿ování ve‡ejného po‡ádku, kteréhose dopou¿têjí osoby pod vlivemalkoholu nebojinÿch
omamnÿch látek. Vÿçet têchto zákrokû by
byl dlouhÿa popis událostítémê‡stejnÿ. Nejçastêji se jedná o oznámení, æe znavená
osobaleæí nêkde na ve‡ejnémprostranství.
Zdaleka sejiæ nejednájen o muæe, ale obças
se objeví takto postiæené i æeny. Nap‡íklad:
7. çervence kolem páté odpoledne nalezli
stráæníci na ulici 5. kvêtna podnapilou, polosvleçenouæenu, neschopnou uvést svéj méno, opodál pohozené kolo; bohuæel to nebylo
poprvé, kdysetatoæenazatakovÿchto okolností setkalas mêstskou policií. Vnoci z 2. na
3. srpensev prostorubenzinovéçerpací stanice pohybovala 18letá æena z Hulína, hovo‡ila
vel mi z matenê, obtêæovala personál a byla
zjevnê podvlivemneznámé omamnélátky; po
dohodês léka‡i bylap‡evezena do nemocnice.
21. çervence odpoledne se doæadoval
vstupu na sluæebnu mêstské policie podnapilÿ muæ s tí m, æe chce podat stíænost na postup mêstské policie v souvislosti s napadení m Otty Absolona vloñskémroce. Byl
vyzván, aby se dostavil ve st‡ízlivémstavu,
ale jiæ tak neuçinil. P‡esto mu bude dána
moænost, aby se vyjád‡il ke svému chování,
protoæe se p‡itomdopustil dvou p‡estupkû,
navíc v p‡ítomnosti svého nezletilého syna.
22. çervence v 0: 40vyjeli stráæníci provê‡it stíænost na ru¿ení noçního klidu na
koupali¿ti. Na místê se ukázalo, æe skupinka
podnapilé mládeæe nejenæe vnikla na koupali¿tê p‡es plot, ale cákání v bazénu provázela
je¿tê hlasitÿmi projevy. Nemohli se proto divit,
æe seji mnoçní koupel ponêkud prodraæila.
Na druhé místo v po‡adí çetnosti p‡ípadû
lze za‡adit ‡idiçe, kte‡í v alkoholovémopojení ‡ídí vozidla. Jedentakovÿjezdil v noci
22. çervence neosvêtlenÿmosobní mvozem
po námêstí, porefÿæi a dokoncei v podloubí.

Osádka moænázkou¿ela kaskadérské kousky,
protoæe dva z ní se pokou¿eli stát p‡i jízdê
naautê. Hlídkou byli zastaveni p‡i prûjezdu
uliçkou Pod Vêæí. Policie ov¿em pro takovoutojízdu nemêla æádné porozumêní ajejich snahu pat‡içnê ocenila.

Kamery mají bystré oçi

12. çervence p‡ed pûlnocí upoutalo pozornost obsluhy kamerového systémujednání dvou obçanû t mavé pleti. Zatí mco star¿í
z nichbavil muæesedícího nalaviçce, mlad¿í
zase vênoval pozornost jeho batohu a aby
hosnad na místê nezapomnêl, radêji ho vzal
ho do své úschovy. P‡ivolané hlídce oba
samoz‡ej mê tvrdili, æe o niçemnevêdí.
14. çervence kolem desáté veçer byla
kamerouzachycena v podloubí stojící skupinarómské mládeæe a zezáznamubylo patrné,
æe v¿ichni zkoumají obsah nêjaké penêæenky.
Jak se ukázalo o dva dny pozdêji, penêæenka pocházela z dal¿ího odcizeného batohu.
16. çervence kolemjedné hodiny v noci
byly díky kamerámp‡istiæeny dvê æeny p‡i
krádeæi kvêtinové vÿzdoby na námêstí Míru;
stráæníci ji muloæili blokovou pokutou.
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Oznámenío zmênách
vnêj¿ího oznaçení

policie a prokazování
p‡íslu¿nosti k policii

Vyhlá¿kou Ministerstva vnitra ç. 58/2002

dochází od1. çervence 2002 kez mênê vnêj-

¿ího oznaçení policie a prokazování p‡íslu¿nosti k policii.

Od uvedeného datase budou policisté

prokazovat novÿmi sluæební mi prûkazy

(obr. 1), kde nebudou uvedena osobní data

policisty - j méno, p‡íj mení, akademickÿ

titul. Ve‡ej nost bude policistu policistu
nebo zamêstnance identikovat podlejeho

osobního evidençního çísla.

Obr. 1

Sluæební prûkaz p‡íslu¿níka Policie Çes-

ké republiky, platnÿ od 1. çervence 2002,

je ve formê plastové karty o roz mêrech
85, 6 x 54 mm. Barva podtiskového rast-

ru plynule p‡echází ze zelené do modré.

V horní çásti dokladuje v mod‡e orámo-

vané bílé plo¿e nápis POLICIEzelenÿmi

çernê orámovanÿmi pís meny a pod ní mnápis ÇESKÉ REPUBLI KYv barvê çerné.

Vlevé çásti dokladujeti¿têná podoba dræi-

P‡i de¿tivémpoçasípomáhají kamerysledovat
stavvodyv ‡ece Svitavê. Snímekz kameryç. 3.

Prodlouæil si dovolenku

7. çervence pozdê veçer se u garáæí v Lánechdel¿í dobupohybovalo asi ¿est mladíkû.
Jejich chování se obçanûmjevilo jako podez‡elé a zavolali stráæníky. Ti p‡i kontrole
zjistili, æe najednoho z mladíkû, 17letého
chovance vÿchovného ústavu, je vyhlá¿eno
pátrání, protoæe se nevrátil z dovolenky. Byl
p‡edán polici a následujícího dne eskortován do nejbliæ¿ího vÿchovného ústavu v Brnê.

Dêkuje me

Chceme tí mto podêkovat v¿emobçanûm,
kte‡í si v¿í mají dêní kolemsebe a p‡edávají
námrûzné poznatky. Æe to nejsou vædyjen
negativní jevy svêdçí nap‡íklad oznámení
z 27. çervence, které se tÿkalo zvlá¿tního
chování labutí rodiny narybníce. P‡i provê‡ování tohoto oznámeníjs me se pak dozvêdêli,
æe ochránci p‡írody podstrçili této labutí
rodince cizí mládê k vÿchovê ajeho nová
rodina si na nêj právê zvyká.
M
. Sádlíková

tele o roz mêrech 26x 35 mm. Vpravé çásti

jsou dvê bílé plochy. Horní plocha obsa-

huje çernê vyti¿têné ¿esti místné osobní

evidençní çíslo policisty a dolní plocha da-

tumvydání dokladu. V pravé dolní çásti

dokladuje podpis ministravnitra. Ve st‡ed-

ní çásti dokladuje umístên plnê metalickÿ
hologram, vjehoæ st‡edu se st‡ídají motivy

velkého státního znaku a kontury hranic
Çeské republiky.

Mêní sei odznak sluæby
kri minální policie a vy¿et‡ování (obr. 2), kterÿtvo‡í kovovÿ ovál

SLUÆBA
KRIMINÅLNï
POLICIE
A VY¢ET”OVÅNï
00001

Obr. 2

modré barvy s orá-

mování m ve st‡íbrné

barvê. V horní çásti

odznaku je plastickÿ

symbol policie, pod ní m

jsou t‡i vodorovné pruhy

v národních barvách a nápis

Sluæba kri minální policie a vy¿et‡ování

st‡íbrné barvy. Vdolní çásti odznakujeryté
pêti místné çíslo.

npor. Stanislav Dobe¿,

tiskovÿ m
luvçí O” PÇR
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Rok provozu haly

aneb co v¿e se nám poda‡ilo

Na¿e sportovní hala Na St‡elnici slaví

své první narozeniny ajistêje na místê trocha rekapitulace.

Zázemí zde na¿la çeská muæskái æenská

volejbalováreprezentace. Svitavy a dal¿í mês-

tav regionu( Litomy¿l, Poliçka, Moravská T‡ebová, ùstí n. O., Vysoké Mÿto, Rychnov n. K.)

vidêla p‡es 20 volej balovÿch mezistátních

utkání. Jako soupe‡i se na¿i mreprezentantûm

postavila druæstva Evropy( Polsko, Ukrajina,

”ecko), Asie (Japonsko), Austrálie a Ameri-

ky ( Kanada).

Ne ménê vÿznamnÿm bylo uskuteçnêní

basketbalovÿch mezistátních utkání a ze-

j ména organizace All Star Game, kdy se
Svitavámp‡edstavily vÿbêry nejlep¿ích bas-

ketbalistû çeskÿch klubû. Ocenêní za skvê-

lou organizaci zaslouæí oddíl basketbalu
v çele s ing. Ivo Hejdukem.

Dûleæitou sloækou svitavského sportu je

práce s mládeæí a sportovnê- rekreaçní akti-

vity pro svitavskou ve‡ejnost. Je potê¿ující,

æe hala poskytla odpovídající zázemí organiza-

ci mládeænickÿchfotbalovÿchturnajû a dala
prostor i florbalovému oddílu. Díky aktivi-

tám volejbalistû si mohla kvalitu svitavské
palubovkyvyzkou¿eti ‡ada amatérskÿch druæ-

Pozvánka na sportovní akce
NE 25. 8. Kopaná:

SO31. 8.
NE 1. 9.
SO7. 9.

Kopaná:

AMKSy:
Kopaná:

TJ Sy - P‡elouç (12: 45 st., 15: 00 ml. - KP dorost, stadion Míru)
TJ Sy - Pardubice B (17: 00 - divize muæi, stadion Míru)

Kopaná:

TJ Sy A- T‡emo¿nice ( 9: 00 st., 10: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

a na venkovních kurtech bêhemleto¿ního léta

TJ Sy B- Tesla Pardubice (17: 00 - I. At‡. muæi, stadion Míru)

snad nemáv historii Svitav a volejbaluobdo-

by. Pokudjet‡eba nêkohoj menovat, pakjsou

Svitaváçek CUP 2002 ( 9: 00 - turnaj p‡ípravek, stadion Míru)

TJ Svitavy- So. Çeská T‡ebová B (10: 00- muæi, KPII. t‡., h‡i¿têza Nár. domem)

to Marcela Sezemská a Petr Sezemskÿ ( matka

TJ Sy - Veli m(17: 00 - divize muæi, stadion Míru)

oddílu volejbalu.

Vê‡í m, æe uskuteçnêní mezistátního volejba-

TJ Svitavy B - Sp. Poliçka (10: 00 - æeny, h‡i¿tê za Nár. domem)

ST11. 9.

Atletika:

5. kolo KP druæstev ml. æactva ( 9: 00 - stadion Míru)

SO14. 9.

Kopaná:

TJ Sy A - Ç. T‡ebová ( 9: 00 st., 10: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

TJ Sy A - SK Slavia Praha (17: 00 - 3. kolo Poháru ÇMFS, stadion Míru)

lovéhoturnaje- Hejt manského poháru 2002

TJ Sy B- AFK Chrudi mB (17: 00 - I. At‡. muæi, stadion Míru)

vatska, Slovenskaa ÇRby mohlotouodmênou

vrchol a velkouspoleçenskou událost leto¿ní

TJ Sy B- Holice ( 9: 00 st., 10: 45 ml. - I. Bt‡. æáci, h‡i¿tê Sy - Lány)

sezóny p‡edodletemna¿ichreprezentantû na

KP v minivolejbalu dívek ( 9. 00, turnaj, h‡i¿tê za Nár. domem)

dêkovat a ‡íci v¿em sponzorûm, obchodní m

MS do Argentiny. Chtêl bychtouto cestou po-

Modelklub: MÇR- U, F2D(areál Cihelna)

TJ Sy - SKP Pardubice (12: 15 st., 14: 30 ml. - KP dorost, stadion Míru)

partnerûma spolupracovníkûm, kte‡í se po-

Kopaná:

TJ Sy A- Chrudi mB ( 9: 00 st., 10: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

jich velice váæí m ajejich vst‡ícnost mi byla

Volejbal:

TJ Svitavy B - SKO Hlinsko (10: 00 - æeny, KPII. t‡., h‡i¿tê za Nár. domem)

a zastupitelûm, kte‡í mi dali dûvêru, a podê-

NE 22. 9. Kopaná:
SO28. 9.

za úçasti kvalitních druæstev Bulharska, Chor-

pro Svitavy bÿt. Pûjde bezesporu o sportovní

3. kolo KP druæstevjunio‡i ajuniorky ( 9: 00 - stadion Míru)

Modelklub: MÇR- U, F2D(areál Cihelna)

Volejbal:

a syn), kte‡í jsou hlavní mi tahouny çinnosti
Kaædá dobrá práce si zaslouæí odmênu.

Modelklub: Ve‡ejná soutêæ kategorie U¢ (areál Cihelna)

NE 15. 9. Kopaná:

které byspí¿ezaslouæilo p‡ívlastek volejbalo-

nostemvolejbalového oddílu odehrálo v hale

TJ Sy B- Králíky ( 9: 00 st., 10: 45 ml. - I. Bt‡. æáci, h‡i¿tê Sy - Lány)

Kopaná:

Atletika:

Utkání mçeskÿch volejbalistek s Kanadou

skonçilo Svitavské volejbalové léto 2002,

s myslu. To, co se díky organizaçní mschop-

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

NE 8. 9.

Kopaná:

volejbalové ligy.

vé ¿ílenství. Samoz‡ej mê vtomdobrémslova

Modelklub: MÇR- RC auta ( 9: 00 - areál Cihelna)

Volejbal:

stevz regionup‡i zahajovací mturnaji  Mêstské

TJ Sy - Rychnov n/ Kn. (16: 30 - divize muæi, stadion Míru)

Modelklub: Ve‡ejná soutêæ F1 H, A3, H( areál leti¿tê Vendolí)

NE 29. 9. AMKSy:

Kopaná:

TJ Svitavy - So. Kerhartice (10: 00 - muæi, h‡i¿tê za Nár. domem)
Volnÿ závod (14: 00 - plochodráæní stadion Cihelna)

TJ Sy B- Hlinsko (16: 30 - I. At‡. muæi, stadion Míru)

díleli na aktivitáchv probêhlémobdobí, æe si

oporou. Chci podêkovat také vedení mêsta

kování pat‡í svitavské ve‡ejnosti, protoæesvÿm

záj mem prokázala, æe Svitavy si takovouto
J. Petr

sportovní halu zaslouæí.
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