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Náv¿têva v Banské ¢tiavnici
Ve dnech 6. - 9. zá‡í nav¿tívila dele-

p‡edstaviteli okresního ú‡adu, s ‡editeli

Koukale m Banskou ¢tiavnici. Setkala se

kladní umêlecké¿koly. Byly navázány dal¿í

gace mêsta v çele se starostou Václave m

místních základních a st‡edních ¿kol a zá-

osobní kontakty, které budou vyuæity k budoucí vzájemné spolupráci mezi ¿kolami.

Vel mi zají mavá byla prohlídka St‡ední prû-

myslové ¿koly restaurátorské ataké prohlíd-

ka místní základní ¿koly. Souçástí programu
náv¿têvy byla úçast naslavnosti Sv. Huber-

ta, odehrávající se naloveckémzámeçku ve

Svatém Antonu poblíæ okresního mêsta. Tato

kaædoroçnê po‡ádaná akce p‡ilákala letos

více neæ patnáct tisíc milovníkû myslivosti

z celého Slovenska. ùçastnil sejí i p‡edseda vlády SR pan Dzurinda.

Zástupci okresu Banská ¢tiavnica nav-

¿tíví Svitavy koncemzá‡í, kdy se ve mêstê
sejdou delegace v¿ech partnerskÿch a sp‡á-

telenÿch mêst. Kromê Banské ¢tiavnice to

jsou holandskÿ W
eesp, nê meckÿ Stendal

a Plochingen, polské Pulawy. Setkání se
uskuteçní u p‡íleæitosti 10. vÿroçí pode-

Spoleçnéjednání delegací probíhalo v zasedací místnosti Ok ùv Banské ¢tiavnici.

psání partnerské s mlouvys mêstem W
eesp.

Mgr. J. Petr

Co p‡inese reforma ve‡ejné správy
Dobrá zpráva
pro obçany mêsta

Dnes jiæ je jisté, æe na své m místê
zatí mzûstanou referáty státní sociální podpory, dopravy a obrany a ochrany obyvatelstva, av¿ak s novÿmi názvy odbor... Mêù
Svitavy. Pravdêpodobnê ale dojde ke z mênámv umístêní nêkterÿchstávajícíchodborû mêstského ú‡adu. Ale zaçnême hezky
od zaçátku.
Ve sdêlovacích prost‡edcíchse o reformê
ve‡ej né správy ajejí m prûbêhu objevuje
mnohoinformací, nêkteréjsou neúplné,jiné
mírnêzkreslující... Okres Svitavypat‡í ktêm,
které se reformouzaçalyzabÿvat vel mi brzy
a p‡esto, æe nêkteré detaily koncepcereformydoposud nejsouzcela ujasnênya up‡esnêny,jsouotázkyp‡esunukompetencí z Okù
na povê‡ená mêstatémê‡ uzav‡eny.
První souhrnnêj¿í materiál, popisující
postup deli mitace pracovníkû z okresního
ú‡adua návrhbudoucího organizaçního çlenêní Mêstského ú‡aduve Svitavách projed-

nalarada mêsta v srpnu. Jiæ p‡edtí mrada
vyslovilasouhlas s tí m, aby po 1. lednu 2003
byly z‡ízeny nové odbory Mêù, ato odbor
dopravy, odbor státní sociální podpory
a odbor obrany a ochrany obyvatelstva,
a souhlasilataké s tí m, æejejichvedoucí mi
se stanou dosavadní vedoucí p‡íslu¿nÿch
referátû Okù.
Na MêùSvitavy bude deli mitováno celkem78funkçních míst, vçetnê 37 pracovníkû zabezpeçujících çinnost státní sociální
podpory na území celého souçasného okresu. Têchtot‡icet sedmpracovníkû budejako
odbor MêùSvitavyfungovat do dubna 2004
a pak budou buâ rozdêleni na jednotlivá
mêsta nebo moæná jako celek p‡evedeni
pod jiné velení.

Najednání rady 9. zá‡íjiæ byl p‡edloæen
konkrétní návrh nového çlenêní mêstského
ú‡adu, podle nêhoæ vzniknou nêkteré dal¿í
odbory, jiné naopak zaniknou zaçlenêní m
jejich çinnosti do odborû novÿch. Rada
s p‡edloæenÿm návrhemvyslovila souhlas,
stejnêjako s p‡edbêænÿmnávrhemna obsazení pozic vedoucích odborû. Organizaçní
uspo‡ádáníjednotlivÿchodborû a obsazení
jednotlivÿch míst bude obsahe mdal¿ích
jednání a bude ne málo souviset i s tí m,
které agendy bude svitavskÿ ú‡ad vykonávat
pro ostatní mêsta. Toje p‡edmêtemprojednávanÿch vzájemnÿch ve‡ejnoprávních s mluv
(zde se nap‡íkladjedná o z mínênou oblast
dopravy çi obrany a ochrany obyvatelstva).
Pokraçování nastr. 2
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Co p‡inese reforma ve‡ejné správy
Pokraçování ze str. 1

Kams
n
i mia ?
S p‡evodem
kompe
tencí
ú‡edníkû p‡í-

mo souvisí otázka, kamje mêsto posadí. Jiæ

Nej ménê jeden rok zûstanou deli mitovaní

ú‡edníci v budovê okresního ú‡adu a pak se
p‡emístí. Ve stávajících budovách mêstské-

ho ú‡adu dojde ke z mênê sídla nêkterÿch

js me psali o tom, æe zastupitelstvo mêstaroz-

odborû, konkrétnê se to bude ‡e¿it v ‡íj nu

okresního ú‡adua zrekonstruuje objektyvlast-

Otom, æe se radnice zabÿvala otázkou

hodlo, æe nep‡ij me nabídku na vyuæití budov
ní. Z areáluu vily Mêùse koncemtohotoroku

vystêhují Technické sluæby mêsta do novÿch
prostor na ulici Tovární a celÿareál bude s do-

tací státuopravena upravenpro mêstskÿú‡ad.

alistopadu.

rozvoje mêstského ú‡adu komplexnê svêdçí

fakt, æe vyzvala t‡i architekty, aby vypracovali ideovÿ návrh, jak by celé území TSMS,

vçetnê çástí, které dnes vyuæívají i dal¿í rmy,
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mohlo v budoucnu vypadat. V¿echnyt‡i p‡ed-

loæené návrhy posoudili dvaodborní garanti,

architekti z Brna a Prahy, a po p‡edstavení

jednotlivÿch projektûjejich zpracovateli a po

diskusi rada hlasování mrozhodla ve prospêch

návrhu Jana a Petra Stolínovÿch (viz obr.).

Vpolovinêzá‡í dostali Stolínovi podklady

pot‡ebné pro zpracování rozsahu prací I. eta-

py prací - vlastního objektu TSMS. Vtomto

úçku mají vzniknout prostory pro asi 60
ú‡edníkû, tj. p‡ibliænê 40 kancelá‡í s moder-

nêj¿í m‡e¿ení minteriéru, kterÿ by mêl bÿt

více otev‡en náv¿têvníkûm(obçanûm). Do
konce leto¿ního ‡íjna má bÿt vypracován pro-

jekt pro stavební povolení, do koncelistopa-

du projekt pro zadání stavby. Vprosinci 2002

aælednu 2003 by mêlo probêhnout vÿbêrové

‡ízení nazhotovitele, zahájení prací se p‡ed-

pokládá v únoru aæ b‡eznu. V¿echny práce by
mêly bÿt hotové tak, aby se nejpozdêji kon-

cemp‡í¿tího roku mohli ú‡edníci stêhovat.

V dal¿í etapê by mêlo dojít k p‡estavbê

stodoly p‡i Dvo‡ákovê ulici a nêkdy v bu-

doucnu, bude-li mêsto mít záje m a hlavnê

peníze, mûæe bÿt p‡istavena dal¿í budova

( mezi ú‡edníky se jiæ ujal název rádio),

kam by se p‡emístili v¿ichni ú‡edníci z bu-

dovy na T
. G. Masaryka 25. Vznikla by tak

zcela nová dominantajedné çásti mêsta, nové správní centrum.

Bc. L. Dobe¿, J. Svobodová

Zastupitelstvo mêsta dne 28. srpna 2002
Projednalo a vzalo na vêdomí zprávu
o sociální proble matice ve mêstê a zprávu
o vyhodnocení minulého¿kolníhorokua p‡ipravenosti ¿kolního roku 2002/3.
Vyhovêlo æádosti Ne mocnice Svitavy
a schválilo poskytnutí p‡íspêvku ve vÿ¿i
900tisíc korun na p‡ístrojové vybavení pro
jednotkuintenzivní péçe (JIP).
Zamítloæádost Základní kynologickéorganizace ve Svitavách-Laçnovê o p‡íspêvek ve
vÿ¿i necelÿch 73 tisíc korun na vybudování
oplocení uvaæovaného vÿcvikového st‡ediska
v prostoru poldru (suché retençní nádræe)
v Laçnovê, a to z dûvodu zamítavého stanoviska vodohospodá‡ského orgánu.
Podle návrhu komise pro têlovÿchovu
a sport, která p‡i svémposuzování vycházela
z podanÿch æádostí oddílû a klubû, zastupitelstvo schválilo poskytnutí sponzorskÿch
p‡íspêvkû sportovní moddílûm TJ Svitavy
v celkové vÿ¿i 50. 000 Kç (oddílûmflorbalu,
plavání, kopané a volej balu po deseti tisících korun, oddílu atletiky¿esttisíc a oddílu
stolního tenisu çty‡i tisíce).
Neschválilo nançní spoluúçast mêsta
Svitavy p‡i vÿstavbê Domu s peçovatelskou
sluæbou( DPS) v Koclí‡ovê. Dûvodemje skuteçnost, æe Svitavy mají vlastní DPSs dvanácti byty, kterésicejsou plnê obsazené a mêsto
eviduje dal¿ích t‡ináct æádostí, prûzkumem

Schválilo navÿ¿ení nákladû nazpracová-

stupitelstve mv prosinci t. r.

svêtelné k‡iæovatky po Hradec nad Svitavou

nou vyhlá¿ku, kterou se vydává novÿ‡ád ve-

mostû a lávek na ‡ece Svitavê v úseku od

Zastupitelstvo schválilo obecnê závaz-

z rozpoçtovanÿch sto tisíc na 624. 750 Kç.

‡ejného poh‡ebi¿tê ( h‡bitova a urnového háje).

æovalosezpracování mprojektunajedennebo

poh‡ebi¿tê zp‡ístupnêno ve‡ej nosti, rozsah

Dûvodemje skuteçnost, æe pûvodnê se uva-

dva mosty, nyní budou projekty zpracovány
na v¿echny mosty alávky, a to aæ do úrovnê

Ten mi mojiné stanoví nap‡. dobu, v níæ je

poskytovanÿch sluæeb, povinnosti náv¿têv-

níkû poh‡ebi¿tê, podmínky pro z‡izování hro-

pro úze mní ‡ízení a stavební povolení. Do-

bovÿchza‡ízení a pro provádêní prací na po-

loæení mostû a lávek - si p‡evez me Povodí

J. Svobodová

kumentace bude mít dvê çásti: první - naza-

Moravy a zahrne do svÿch prací na úpravê

toku, druhou - na horní çást opêr, mostovky,

lávky a p‡eloæky inæenÿrskÿch sítí - p‡evezme a bude realizovat mêsto.

Projednalo informaci o tom, æe k 1. led-

nu 2003 se ze zákona p‡evádêjí z‡izovatelské

funkce vûçi Okresní knihovnê ve Svitaváchna
mêsto Svitavy, vçetnê p‡evedení celého kniæ-

h‡ebi¿ti. ”ád bude vyvê¿en na poh‡ebi¿tích.

Bytové po‡adníky
nebudou doplnêny

Vædy naja‡e a na podzi mjedná rada

mêsta o doplnêní po‡adníkû pro poskyt-

ního fondu okresní knihovny, kterÿje roz-

nutí náj mu bytu z majetku mêsta, a to

na území celého okresu. Najednání starostû

náhrad. Obatyto po‡adníky byly naposledy

místên vjednotlivÿch místních knihovnách
mêst a obcí, kdejsouknihovnyumístêny, bylo

bytového po‡adníku a po‡adníku bytovÿch
doplnêny letos v b‡eznu, kdy byl schválen

dohodnuto, æe kaædá obec çi mêsto p‡evez me

¿esti místnÿ bytovÿ po‡adník a dvoumíst-

(do koncerokujsou v¿echnysouçástí okresní

té doby se poda‡ilo uspokojit pouze jed-

z‡izovatelskoufunkci ke své místní knihovnê
knihovny) a mêsto Svitavyji mformou daru p‡e-

vede kniæní fond, jenæje v jejich knihovnê

nÿ po‡adník bytovÿch náhrad. Protoæe od

noho æadatele z po‡adníkû, p‡ijala rada

mêsta návrh bytové komise a souhlasila

umístên. Usnesení mzastupitelstva, které bude

s tí m, æe æádnÿ z po‡adníkû nebude na

stev mêst a obcí o z‡ízeníjejich knihoven, byl

-svj-

mezi æadateli v¿ak bylo zji¿têno, æe v¿ichni

slouæit jako podklad pro jednání zastupitel-

gativnê.

tento zámêr oznaçen za nejschûdnêj¿í a byl

se k moænosti ubytování v Koclí‡ovê staví ne-

schválen. P‡evody by mêly bÿt schváleny za-

ní projektové dokumentace na rekonstrukci

období do konce b‡ezna 2003 doplñován.

‡ íj e n 2 0 0 2

s v i t a v s k ÿ k u l t u r n í a i nfo r ma ç n í

st rana 3

mês í ç n í k

Informace k volbám

Protoæe dochází ke z mênê volební míst-

nosti pro volební okrsek ç. 10, p‡ipomínáme,

æe ve volební místnosti v budovêinterná-

totoænost a státní obçanství Çeské repub-

tu SOU a U Svitavy na Brnênské ulici

od 14: 00 do 22: 00 hodin a v sobotu

tovní m, diplomatickÿm nebo sluæební m

hodin.
O p‡ízeñ voliçû bude ve mêstê usilovat

prûkazem).

ktrvalé mu pobytu na têchto ulicích:
Antonína Slavíçka, Slovenská, Pod Viaduk-

tem, U H‡i¿tê, St‡ední, Dobrovského, Çeská,

¿est politickÿchstrana dvêsdruæení. V hor-

dodány v doruçovacích obálkách prost‡ed-

sudáç. 2- 46, Okruæní, U Mlÿna, Svitavská

jiæ tradiçní kovové trojhrany, na které mû-

de dnemkonání voleb, tj. v úterÿ 29. ‡íjna.

VolbydoZastupitelstva mêstaSvitavy

se uskuteçní v pátek 1. listopadu 2002

2. listopadu 2002 od 8: 00 do 14: 00

ní çásti námêstí Míru budou opêt umístêny

æou volební strany vylepit své volební pla-

liky (platnÿm obçanskÿm prûkazem, ces-

pasem Çeské republiky anebo cestovní m
Hlasovací lístky budou kaædému voliçi

Brnênskáç. 1. KapitánaJaro¿elicháç. 1- 45,

nictví mÇeské po¿ty nejpozdêji t‡i dny p‡e-

lichá ç. 1- 17, U Potoka, Slezská, U T‡í mos-

tû, Nad K‡íækem.

Ve dnech voleb mûæe voliç obdræet hlaso-

káty.

vací lístkyi ve volební místnosti. ù‡ední

bude zve‡ej nêno nej pozdêji 17. ‡íj na na

tech.

Oznámení o dobê a místu konání voleb

budou volit voliçi, kte‡í jsou hlá¿eni

obálky voliçi obdræí ve volebních místnos-

Koho budeme volit?

Ve Svitavách byly zaregistrovány kan-

didátní listiny os mi volebních stran - ¿est

politickÿch stran a dvê sdruæení. Po‡adí

volebních stran na hlasovací mlístku urçil

losemregistraçní ú‡ad.

ÇSSD(vylosované çíslo 2)
KDU- ÇSL(6)
KSÇM(3)

ODS (4)

Rómská obçanskáiniciativa ÇR( 5)

Sdruæení pro mêsto Svitavy ( 7)

Sdruæení US- DEU a nezávislÿch kandidátû ( 8)

Strana zelenÿch ( 1)
Infor mace k volbámp‡ipravila
Bc. M
. Brzoñová

P‡ipravit okrskovÿmvolebnímkomisímv¿epot‡ebné a na nic nezapomenout - tojepropra-

covníky odboru vnit‡ních vêcí M
êùpráce nejménê najeden den.
ú‡ední desce mêstského ú‡adu, naplakátova-

cích plochách a nainternetovÿchstránkách
mêsta.

P‡ehled

volebních m
ístností:

Parkovánína
Praæské ulici

Ve Svitavách budeme opêt volit v ¿est-

- v SOUa U, Nádraæní 8 - pro vol. okrsekç. l

volebních okrskû zûstalo od çervnovÿch

- ve Speciální ¿kole, Milady Horákové 44

nácti stálÿchvolebníchokrscích, vymezení

voleb nez mênêno, rovnêæ umístêní voleb-

- v Z¢ Riegrova 4 - pro vol. okrsek ç. 2
- pro vol. okrsek ç. 3

ních místností se mi mo volební okrsek ç. 10

- v budovê Gymnázia, Sokolovská 1 - pro

p‡emístêna z mate‡ské ¿koly na ulici ùvoz

- v budovê Gymnázia, Sokolovská 1 - pro

uçili¿tê a uçili¿tê Svitavy na Brnênské uli-

- v budovê Lesní správy, Vançurova 1 - pro

ve volební místnosti v mate‡ské ¿kole byl

- v Z¢ T
. G. Masaryka 27- pro vol. okrsekç. 7

ne mêní. Volební místnost okrsku ç. 10je

do budovyinternátu St‡edního odborného

ci. Ktéto z mênêjs me p‡istoupili proto, æe

Kaædÿ motorista, kterÿ obças vyjíædí

z mêsta s mêrem na Litomy¿l, se jiæ urçitê
setkal se situací, kdy musel témê‡ kliçko-

vat mezi parkující mi auty naokraji vozovky
Praæské ulice. Apotkat se p‡i toms kamio-

nem çi jinÿm podobnÿm vêt¿í m vozidlem

by mohloznamenati setkání dosti nep‡í-

vol. okrsek ç. 4

jemné. Vinu natomnese fakt, æe bydlící po

vol. okrsek ç. 5

v domechse sudÿmi orientaçní mi çísly do-

vol. okrsek ç. 6

a proto parkují p‡i okraji vozovky, zatí mco

pravé stranê ulice(p‡i s mêruz mêsta), tedy
mû, nemají moænost parkovat zasvÿmi domy,

bydlící naproti, tedy v domech lichÿch,

- v budovê Regionálního sdruæení sportû,

tuto moænost mají, ale p‡estosei na jejich

k budovê na kopci byl pro nêkteré voliçe

- ve St‡ední zdravotnické ¿kole, Purkyño-

dosti çasto.

Voliç bude volit ve volební místnosti

- vinternátu SOU a U, Brnênská 28 - pro

hlá¿enktrvalému pobytu. Mûæetakéz dûvo-

- v Domovê - Penzionu pro dûchodce, Fel-

svého trvalého bydli¿tê. O náv¿têvu çlenû

- v Z¢ Felberova 2 - pro vol. okrsek ç. 12

svÿmdomem. Vzhledemkjiæ z mínêné do-

leb na odboru vnit‡ních vêcí Mêstského

- v budovê Agrotechniky, Bezruçova 9A

stejnÿzájem- mít parkovací místo p‡ed do-

- v Z¢ Laçnov 125 - pro vol. okrsek ç. 15

hodlyse p‡íslu¿né odbory mêstského ú‡adu

citelnÿ nedostatek prostoru pro çinnost vo-

lební komise a pro voliçe, také p‡íchod
dosti obtíænÿ.

okrsku, kam pat‡í podle místa, kdeje p‡i-

du¿patného zdravotního stavu volit i v místê

okrskové volební komise poæádá do dne vo-

ú‡adu Svitavy (telefon 461 550 218) a ve
dny voleb u okrskové volební komise.

Hlasování bude voliçi umoænêno poté,

kdy okrskové volební komisi prokáæe svou

Kapitána Nálepky 39- pro vol. okrsek ç. 8

va 9 - pro vol. okrsek ç. 9
vol. okrsek ç. 10

berova 31 - pro vol. okrsek ç. 11

- v Z¢ Felberova 2 - pro vol. okrsek ç. 13
- pro vol. okrsek ç. 14

- v budovê ÇSAD, Tovární 28- pro volební
okrsek ç. 16

stranê vozovkyzaparkovaná auta objevují
Urestaurace Zlatÿlevje v bÿvalémzele-

né mpásu vybudováno malé odstavné par-

kovi¿tê a tato skuteçnost vedlai dal¿ího
obyvatele ulice k podání æádosti o povole-

ní z‡ídit si podobné parkovací místo p‡ed

pravní situaci na ulici a také k tomu, æe
mem- by mohli mít i dal¿í zde bydlící, roz-

posoudit celouzáleæitost ze ¿ir¿ího pohledu.

Pokraçování nastr. 4
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Parkov
ánína... Pomoc postiæenÿm povodní
Pokraçování ze str. 3
V úvahu p‡itombyly brány p‡edev¿í m ma-

jetkoprávní vztahy, hustota provozu, bez-

Materiální po moc

Humanitární sbírku organizovalo mêsto

17. srpna do Çeského Krumlova. Pracovala
na úklidu zatopenÿch domû a uklízela ve-

Svitavyspolus Çeskÿmçervenÿmk‡íæe m

‡ejná prostranství (obr. 1).

lenê p‡ed domys orientaçní mi çísly 6 aæ 26

¿koly na námêstí Míru. Sbírka probíhala

ní m Antonína Nádvorníka odjela v pondêlí

Praæské ulici jsou ve vlastnictví Správy

zapsáno 390 obçanû, kolektivû pracovní-

O vyjád‡ení bylatedy poæádánai tato orga-

obçané okolních obcí a spoleçnê své dary

peçnost obyvatel a ochrana ve‡ejné zelenê.

Zdeje nutno zdûraznit, æe pozemky ze-

jsouv majetku mêsta, v¿echnyostatní v celé
a údræby silnic Pardubického kraje (SùS).

nizace, která zámêr z‡izování parkovacích
míst nevyluçuje s tí m, æe bliæ¿í podmínky

vçetnêtechnickÿch by bylystanoveny p‡i

správní m‡ízení (úze mní ma stavební m)

o povolení stavby. Podmínkouje také ma-

jetkové vypo‡ádání k poze mku p‡ed zahá-

jení múzemního ‡ízení, o kterémrozhoduje
zastupitelstvo kraje.

Rada mêsta projednala a schválila ná-

a sbêrnÿm míste m byl vestibul Základní

od 15. do 30. srpna a v seznamu dárcûje

p‡edaly obce Bohuñov, Brnênec, Javorník,

vyklízení zatopené mate‡ské ¿koly a mate-

Mikuleç, Opatovec, Pohledy, Radi mê‡, Rud-

ná, Seç u Litomy¿le, Strakov, Vendolí.
V¿e mdárcûmpat‡í podêkování.

Materiální po moc byla
rozdêlena a odvezena

Do okresu Písek bylo odvezeno ¿est

demnavegetaçní pot‡ebystávajících d‡evin;

stromyzûstanouzachovány, nes mí dojít ani

kjejich po¿kození, a to ani jejich ko‡eno-

mêstem Svitavy vybaveny nançní mi pro-

Po moc prost‡ednictví m
skupin dobrovolníkû

První skupina pêti dobrovolníkû pod

vedení m Karla Çupra vyrazilajiæ v sobotu

volnÿ prostor o prûmêru mini málnê jeden
a pûl metru,

• p‡i zásahu do záhonu rûæí budou zaloæe-

ny nové záhony kol mo k vozovce a objektu,

a to na obou koncích zpevnêné plochy.

V¿echny tyto i dal¿í podmínky budou

podrobnê specikovány v povolení stavby.

Rada souçasnê doporuçila odboru vÿstav-

by a územního plánování, aby uçinil opa-

t‡ení, která by zajistilajednotné provedení
-svj-

Obr. 1

T
. G. Masaryka 35, Svitavy
p‡ij mou

TECHNI KA
Poæadavky:

S¢, V¢technického s mêru • dobrá zna-

lost práce na PC • znalost práce v prost‡edí Microstation, p‡íp. AutoCad •

práce s grakou a zpracování digitální

fotograe • základní znalost práce s da-

tabázemi • zku¿enosti s vytvá‡ení mpas-

portû • ‡idiçskÿprûkaz sk. B • pracovní
nasazení a samostatnost v práci
Nástup moænÿihned.
Kontakt:

mnoæství materiální pomoci. Poslední sku-

Avie do obcí Pí¿ƒany a Mlékojedy.

• parkovací plocha bude zpevnêna zatrav-

Tel.: 461 532 845, 461 535 273

byla také pêtiçlenná a vezla sebou i vêt¿í

zené zdi a podlahy (obr. 2).

ñovací mi panely, kolemstromû musí zûstat

Technické sluæby mêsta Svitav

borného uçili¿tê ve Velké Chuchli. Skupina

odeslána do okresu Beroun, çty‡i Avie po-

vého systému,

parkovacích míst v celémúzemí.

jela v pátek 23. 8. do areálu St‡edního od-

né, okres Çeské Budêjovice. Pracovala na

stupnê s mê‡ovaly do okresu Mêlník, jedna

• práce na pozemku budou provádênys ohle-

byl ponechán obci jako dar mêsta. Çtvrtá

skupina pod vedení m Vladana Mackû od-

vy a zapûjçilo mêstu Písek) a dvê Avie s o-

• parkovací místa vybudují vlastníci p‡i-

dána do vÿpûjçky(bezplatného pronáj mu),

riál ze skladu TSMS, kterÿ sebou p‡ivezla,

pina, tentokrát desetiçlenná, odjela pod ve-

statní materiální pomocí. Jedna Avie byla

çást pozemkuji mpo realizaci stavby bude

obce Lety u Berouna. Skupina pracovala na

çerpadel s p‡íslu¿enství mv hodnotê témê‡

cích míst schváleno za p‡edpokladu, æe

lehlÿch nemovitostí nasvé náklady, dotçená

dal¿í slupina pod vedení m‡editele TSMS

ing. Petra Horkého odjela v úterÿ 20. 8. do

t‡i statisíc korun(zakoupiloje mêsto Svita-

budou dodræeny tyto základní podmínky:

19. 8. do obce Plav u Çeskÿch Budêjovic,

kû a rem, nejenze Svitav. Zapojili setaké

vrh, aby na pozemcích mêsta, tj. p‡ed domy
Praæská 6 aæ 26, bylo z‡izování parkova-

Druhá pêtiçlenná skupina pod vede-

Obr. 2

dení m Hany Kube¿ové 1. zá‡í do obce Roudmate‡ské ¿kole, kde bourala vodou po¿ko-

V¿echny skupiny dobrovolníkû byly

st‡edky na ubytování a stravování, zapla-

ceny byly také vÿdaje na dopravu (celkem
62 tis. Kç).

Také v¿emdobrovolníkûmdêkujeme.

-svj-
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Rozlouçeníse sezónou

na svitavském koupali¿ti

V pondêlí 2. zá‡í se naposledy otev‡e-

la brána svitavského koupali¿tê. Provo-

zovatel VODA A SPORT, s.r. o. chtêlje¿tê
první den nového ¿kolního roku umoænit

dête mvodní radovánky na sluníçku. Den

to byl hezkÿ, ale 24 ˚ C uæ nelákalo do vody,

atak na koupali¿tê p‡i¿lojen nêkolik nad-

¿encû.

Podobné jako tento den bylo celé léto.

Ne¿patné, ale vyloæenê horkÿchsluneçnÿch

dnû bylo málo. Prostê prûmêr, takjako po-

slední dvaroky. P‡estosvitavské koupali¿-

tê letos vÿznamnê oæilo ajeho náv¿têvnost
se zvÿ¿ila o celout‡etinu - na 22. 144 náv-

¿têvníkû. Je to potê¿ující zji¿têní. I kdyæ

je stále dost toho, co lze na provozutohoto
sezónního za‡ízení napravovat a vylep¿o-

vat, ‡ady kritikû p‡eci jenomtro¿içku pro-

‡ídly.

Je nutno uznat, æe opravené sociální za-

ZO Çeského svazu ochráncû p‡írody

RYBÅK Svitavy

pod patronací Çeské spoleçnosti
ornitologické po‡ádá

EVROPSK¥ FESTIVAL
PTACTVA

P‡ipravili js me pro vás terénní exkurze

zamê‡ené na sledování podzi mního prûtahu
a vÿskytu ptactva v na¿í oblasti.

Sobota 5. ‡íjna

okolí rybníkû Dolní a Horní ve Svita-

vách
(sraz v 8: 30 hod. na hrázi Dolního rybní-

ka - stanovi¿tê nauçné stezky ç. 1, vedoucí
Mgr. Mach)
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Svoz velkoobjemového
a nebezpeçného odpadu

se uskuteçní ve dnech14. aæ 18. ‡íjna2002
jiæznámÿmzpûsobem. Souçasnêse uskuteçní
SVOZ ODPADUZE ZELENë ( kompostovatelnÿ odpad- listí, tráva, zbytky rostlin,

vêtve apod.), pro kterÿ budou najednotlivÿchstanovi¿tích p‡ipravena vozidla TSMS.
Dûraznêæádáme obçany, aby odpa-

dy neukládali nastanovi¿tíchp‡edp‡í-

jezdemvozidel, ale p‡edávalije odêlenê
p‡í mo posádkámsvozovÿch vozû.

HARMONOGRAMSVOZU

Pondêlí 14. ‡íjna
1. B. Martinûu ç. 3
15: 00- 15: 15

Nedêle 6. ‡íjna

2. Vançurova9

15: 20- 15: 35

u Opatova
(sraz v 9: 40 hod. naæel. zastávce Semanín,

4. Jugoslávskáu ç. p. 18

16: 15- 16: 30

okolí rybníkû Mu¿lovÿ, Novÿ a Hvêzda

odjezd v 9: 21 hod. ze Svitav a v 9: 20 hod.

3. Ruská- u bÿv. prodejny
5. Gorkého(u dêt. h‡i¿tê)

15: 40- 16: 10

16: 45- 17: 00

Ukonçení exkurzí:

ùterÿ 15. ‡íjna
1. Ustadionu

Vez mête sebou dalekohledy, svaçinu, dobré

2. sídli¿tê u koj. ústavu

lÿch sprch pro æeny. P‡es poçáteçní obtíæe,

çasí. Akcese nekonajíjenzasilného de¿tê.

4. Palackého - zan. ú‡adem 16: 15- 16: 30

poda‡ilo zavést turniketovÿ odbavovací sys-

p‡edmêty, publikace s ornitologickoutema-

6. Nám. Míru- zakostelem 16: 55- 17: 10

Tê¿í me se na va¿i úçast a pêkné záæitky

St‡eda 16. ‡íjna
1. M. Horákové- u zvl. ¿koly 15: 00- 15: 15

‡ízení je hezké a dûstojnêj¿í neæ plechové

z Çeské T‡ebové, vedoucí Mgr. Jet mar)

latríny. Obçerstvení je na slu¿né úrovni,

Svitavy do 11: 30 a Opatov do 13: 30 hodin.

zavka a ‡ada dal¿ích drobností, vçetnêtep-

obutí a buâte p‡ipraveni i na nep‡ízeñ po-

opraveny byly pláæové kurty, p‡ibyla sklu-

za které se náv¿têvníkûmomlouváme, se

P‡ipravenyjsou pro vás drobné upomínkové

tém. Kalváriítechnickÿchproblémûp‡i zavá-

tikou a broæurka o tahu ptactva.

neboƒ vyladêní programu na místní pomêry

z pozorování ptactva.

dêní si musí projít kaædÿ, kdo systémzavádí,

lze dêlat aæ za provozu. Bez têchto za‡ízení
se v¿ak uæ dnes neobejde æádnÿ velkÿ spo-

leçenskÿ çi sportovní areál.

Na p‡í¿tíletní sezónu bychomchtêli na-

bídnout obçanûmSvitav opêt dal¿í drobná

vylep¿ení. Nejvêt¿í mna¿í mp‡ání mje v¿ak

Mgr. Ji‡í Mach

Çi¿têníkontejnerû
Vtÿdnuod30. zá‡í do 4. ‡íjna2002se

ve Svitaváchuskuteçní mytí a dezinfekce

sbêrnÿchnádobo obsahu 1100litrû. Tÿká

realizacetobogánus celoroçní mprovozem.

se to asi 250 kontejnerû druæstevních

pali¿tê i krytého bazénu a dêláme v¿e proto,

ních ¿kol. Çi¿têní kontejnerû provede,

Ví me, æeje to p‡ání stovek náv¿têvníkû kou-

aby se námv¿emvyplnilo.

Na shledanou vlétê 2003!

VODA A SPORT
, s.r. o.

Ji‡í Zámeçník

bytû a 23 kontejnerû základních a st‡ed-

stejnêjakoloni, rmaTRANS-EKO, s.r. o.

z Uherského Brodu pomocí speciálního
vozidla s myçkou.

P
. Li¿ková, OÆP

- vjezd do areálu

15: 00- 15: 15

15: 20- 15: 40

3. Lázeñská- parkov. zasídl. 15: 50- 16: 10
5. Nám. Míru- u fontány

2. Chelçického - stanovi¿tê
separ. sbêru( u kotelny)

16: 35- 16: 50

15: 20- 15: 35

3. k‡iæ. B. Nêmcové/ Ale¿ova 15: 40- 15: 55
4. Vítêzná- u „Sahira

5. Lan¿krounská- DDM

16: 00- 16: 15
16: 20- 16: 35

Çtvrtek 17. ‡íjna
1. Brat‡í Çapkû- kotelna
15: 00- 15: 20

2. parkovi¿tê u rest. Druæba 15: 25- 15: 45
3. Laçnov u ç. p. 162
(tel. budka)

15: 50- 16: 05

(ç. p. 385)

16: 10- 16: 25

4. Laçnov u bÿvalé knihovny

5. Laçnov- za mat. ¿kolkou 16: 30- 16: 45
Pátek 18. ‡íjna
1. parkov. p‡ed

obch. BARUM

15: 00- 15: 15

2. AntonínaSlavíçkau ç. 23 15: 20- 15: 35

3. KapitánaJaro¿e - u ç. 93A 15: 40- 15: 55
4. k‡iæovatka- Svitavská/ ùdolní
(u kapliçky)

5. parkovi¿tê

podprod. COOP

6. Vêtrná- utrafostanice

16: 00- 16: 15

16: 20- 16: 35

16: 40- 16: 55

( Pozn.: Doba p‡íjezdu a odjezdu mûæe bÿt
posunutas ohledemna moæství odevzdaného odpadu. Dêkujeme za pochopení.)
Kontakty:
LI KO Svitavy, a. s., Tolstého 13

tel. 461 541 014

TSMS, T
. G. Masaryka 35, tel. 461 535 273
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KÇ T
Vás zve!

P‡ípravnÿ roçník zahájil

mzdovÿch prost‡edkû pro externí pracovnici

získalosdruæení Dajoriz grantovÿchprog-

ramû nestátníchinstitucí.

Vsobotu 19. ‡íjna 2002
pojedeme vlakemdo adamovskÿchlesû na
akci Spadanÿmlistí m.
Up‡esnêní ve vÿvêsní sk‡íñce na námêstí
u bÿvalé mléçnéjídelny.

Klub
kardiakû
zve
p‡íznivcezd
ravého pohybuv¿echvêk
ovÿch
na pochod
do bÿvalÿchlázní BALDA.
kategorií, çleny i neçleny,

Konásev sobotu19. ‡íjna 2002, odjíædí
sez vlakového nádraæí ve Svitaváchv 7: 28 hodin do stanice Pomezí. Trasa na Baldu vede
nenároçnÿmterénem. Vbÿvalÿchlázních Baldaseléçilorevma pomocí prameneæelezité
vody. Takésetamnachází kaple P
. Maries obrazemznázorñující mláznê Zlatá studna.
Po prohlídce budeme pokraçovat pê¿ky p‡es
Mod‡ec do Poliçky. Odhadovaná délka pochoduje p‡ibliænê 8 km. Vycházku po‡ádají çlenové Kardio klubu z Poliçky.
Jan Pokornÿ

TOM Zálesáci
Turistickÿoddíl mládeæe
Zálesáci Svitavy po‡ádá

vsobotu12. ‡íjna2002

VIII. roçník pochodu

nejen pro malé dêti

POHÅDKOV¥
LES

Prezentace: areál Mate‡ské ¿kolky, Praæská ulice
Startovné: jednotné 20 Kç, çlenové TOM
10 Kç, dêti do 5let 10 Kç, úçastníci v maskách zdarma
Start: areál M¢ na Praæské ulici od 17: 00
do 18: 30
Odmêny: úçastníci pochodu získají v cíli
diplom a na trati od pohádkovÿch bytostí
nêkolik dáreçkû a sladkostí
Pochod se koná za kaædého poçasí
Kontakt: David ¢I MEK
Raisova 1, 568 02 Svitavy, tel. 732 504 588

KLUB
zve seniory naDªCHODCª
l mová p‡edstavení do kino-

Vytvo‡ení svitavského p‡ípravného roç-

níku bylo jední m z projektû komplexního

programuprevence kri minalityprorok2002.

Podobnÿprojekt probíhal v na¿emkraji pro-

zatí mpouze v Pardubicích. Vnêkterÿch kra-

S první mdnemtohoto ¿kolníhorokuza-

hájil svoji çinnost P‡ípravnÿ roçník pro
dêti, kterÿje vÿsledkemspoleçného pro-

jektu mêsta Svitavy, Speciální ¿koly ve Svitavách a obçanského sdruæení Dajori. ùko-

lemp‡ípravnéhoroçníkuje p‡ipravit dêti se

sociální mznevÿhodnêní mna bezproblémovÿ
vstup do základních ¿kol. Jedná se o dêti,

jubilantû. Zaçátek v 15: 00 hodin.

R. Dobe¿ová

úspê¿nêstudují na‡adêst‡edních¿kol. V¿ich-

ni realizáto‡i doufají, æe projekt se osvêdçí

a bude moci pracovat i v dal¿íchletech.

E. Stündl, KPPK

ní ¿koly. Ato p‡esto, æejejichinteligençní

vování bêæné základní ¿koly. Nedostateçná

p‡ípravaz rodin a nêkdyi jazykové bariéry
dêtem çasto prakticky znemoæñují dosáh-

nout lep¿ího vzdêlání. P‡ípravnÿroçník bude

souçasnêslouæittaké dêtems odkladem¿kolní docházky, u nichæje hlavní p‡íçinou od-

kladu právê absence p‡ed¿kolní p‡ípravy
v rodinách nebo p‡ed¿kolních za‡ízeních.
P‡ípravnÿroçníkje umístên v novê zre-

konstruovanÿch prostorách bÿvalé pedago-

gicko-psychologické poradny na ulici Milady
Horákové. Budovaje v majetku mêsta Svi-

tavy. Opravy v celkové vÿ¿i 689. 000,- Kç

hradilo vletech2001 a 2002 mêsto Svitavy
prost‡ednictví modboru¿kolství, kulturya so-

ciálních vêcí. Kromê dvouspojenÿcht‡íd pro

p‡ípravnÿroçník zde vznikly dal¿í t‡i uçebny
pro æáky speciální ¿koly a sociální zázemí
proæákyi uçitele. Vodpoledních hodinách
bude vjednéz uçeben probíhat p‡ípravarom-

skÿch dêtí ze svitavskÿch základních ¿kol
na vyuçování ajejich dal¿í záj mová çinnost.

Personálnê, metodickyi provoznê zabez-

peçuje çinnost p‡ípravného roçníku Speciál-

ní ¿kola ve Svitavách. Na çásteçnÿ úvazek

zde pracuje uçitelka a spolu s ní na plnÿ
úvazek romská asistentka, která se bude
spoleçnê s externí pracovnicí (bÿvalou uçi-

telkouspeciální ¿koly) podíleti na organiza-

ci odpolední çinnosti dal¿ích romskÿch dêtí

vÿbêruromskÿchrodin a dêtí za‡azenÿch do

Vest‡edu 16. ‡íjna 2002 se v Klubu dûchodcû (Jungmannova 6) koná Oslava

zvládají vÿuku na základních ¿kolách, nebo

potenciál je mnohdy dostateçnÿ pro absol-

Zaçátky p‡edstavení vædy v 15: 30 hodin.
Vstupné pro seniory 25 Kç, pro çleny Klubu dûchodcû vstup zdarma.

GOSFORD PARK
29. ‡íjna JAK NA VëC

nêkoliklet a vÿsledkyjsouz‡etelné v narûstající mpoçturomskÿchdêtí, které bez problémû

které nenav¿têvovaly mate‡ské ¿koly a které

zezákladních¿kol. Romská asistentka byla

8. ‡íjna

jích úspê¿nê fungují obdobné projektyjiæ

jsou zpravidla pro nep‡ipravenost za‡azoványjiæ v prûbêhu prvníchroçníkû do zvlá¿t-

kavárny Galaxie:

Rádi p‡ivítáme nové çleny.
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vybrána ve spolupráci s obçanskÿmsdruæení mDajori, které také spolupracovalo p‡i

projektu. Mzdové a provozní náklady bude
hradit speciální ¿kola z prost‡edkû poskytnu-

tÿch Pardubickÿmkrajem. Çástku 270. 000 Kç

na vybavení p‡ípravného roçníku a p‡ípravkyromskÿch dêtí poskytl Republikovÿvÿbor

pro prevenci kri minality prost‡ednictví m
Odboru prevence Ministerstva vnitra ÇR.

Drobnévybavení proodpolední çinnost vçetnê

Uçitelkapaní Jitka Sonnewendová (vp‡edu)
a asistentkasleçna Aneta Polákovás æáçky
p‡ípravného roçníku.
Ve dnech 26. a 27. ‡íjna 2002
se v prostorách Bílého domu ve Svitavách
bude konat

V¥STAVA OVOCE
AZELENINY

doplnêná expozicí malé zahradní mechanizace a prodejemzahrádká‡skÿch pot‡eb.
Vÿstava, kterou po‡ádá ùzemní rada Çeského zahrádká‡ského svazu ve Svitavách,
bude otev‡enávædy od 8 do 1 7 hodin.
Vnedêli 27. ‡íjna od 9: 30 hodin bude odborná p‡edná¿ka profesora ”ezníçka
ze Ze mêdêlské univerzityv Brnê, zakonçená degustací vybranÿch odrûdjablek.
Srdeçnê zvou po‡adatelé.

Upozornêní obçanûm
Akustická zkou¿ka elektrickÿch
sirén HZS bude od ‡íjna 2002
provádêna vædy kaædou

první st‡edu v mêsíci
ve 12 hodin
nep‡eru¿ovanÿmtónem
vtrvání 140 sekund.

Mêsto Svitavy
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Mêstská policie

informuje
Stále ti opilci

24. srpna odpoledne poæádala obsluha

jedné restaurace o pomoc p‡i ‡e¿ení problémus podnapilÿmi hosty. T‡i mladicí zjiæních Çech byli nejen opilí, ale z‡ej mê mêli

je¿tê v úmyslupokraçovat v cestê motorovÿm
vozidlem. 30. srpna krátce p‡ed 4. hodinou

ranní byla kamerou zaznamenána podivná

jízdajednoho vozidla: prûjezdzákazem, jíz-

da po chodníku apod. P‡i bliæ¿í mprovê‡ení

hlídkou se zjistilo, æe ‡idiç je opilÿ a auto

kradené. Tentÿæ den po 22. hodinê p‡ijala

stálá sluæba oznámení, æe na k‡iæovatce

v Laçnovê leæí opilÿ muæ. Hlídka na místê

zjistila, æe dotyçnÿ havaroval na kole aje

zranên, proto byla p‡ivolána záchranka
a vêc oznámena nehodovce.

Neuzamçené auto

25. srpna p‡edt‡etí hodinouranní zjistila
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Svitav¿tílehcíatleti

Pat‡í rozhodnê ktêm, nakteré mohoubÿt

p‡eborech, naletních p‡eborech kraje zís-

j ména z minulosti jako Mayerová - Pe¿lová,

vtrojskokua bronz v bêhu na 400 mp‡. - nej-

Coufalová, Vitkoviç, Madêrová, Mach, Vojtê-

Je oporou druæstva veII. lize æen. Z dal¿ích

Tojsouti, které se poda‡ilo v pamêti si vy-

jsou: Michaela Ta¿nerová-st‡íbrnána1500 m

kÿch roçenek bylataková ‡adaj men, která

ce, bronzová vtrojskoku a v bêhu na 1500 m,

Svitavypy¿né. P‡ipomeñmesijenomnêkterá
Kubová, Sychra, Jindra, ¢vancarová, ¢tulpa,

chovskÿ, Petræela, Pe¿l, Valenta, Samuel...

bavit, alejinak byto po prolistování atletic-

by urçitê staçila zaplnit celou stránku. Ale

i souçasná doba má sváj ména a úspêchy.

kala dvê zlaté za vÿ¿ku a 100 mp‡., st‡íbro
úspê¿nêj¿í závodnice Pardubického kraje.

závodnic, kterÿm se vleto¿ní m roce da‡í,

v hale, Svatava La¿tûvková - st‡íbrná ve vÿ¿Zuzana Tomanová- bronzová na 100a 200 m.
ùspê¿nê mezi æeny vstoupilai Vendula Te-

Ve Svitavách sice zatí m má navrch æenská

sárková, která si z krajskÿch p‡eborû p‡i-

ce se znovu hlásí muæi o své a æe znovu se-

a dálku. Celÿ kolektivæenjezatí mveII. lize

atletika, aleje radostné, æe po krat¿í odml-

stavené druæstvo soutêæí v krajské soutêæi.

Zaçne me u æen. Nejvêt¿í ajiæ dlouho-

dobou stálicí svitavské atletiky je Anna

vezla dvê bronzové medaile za 100 mp‡.

na¿estém místê, ale vê‡í, æeseje¿tê posune

vp‡ed.

Vatletické moddíle se starají rovnêæ

Báçová. Nejinak tomu bylo i letos, p‡esto,

o svoji budoucnost, atak mají v krajskÿch

lovky. I tak stihla na krajskÿch p‡eborech

I. Maljarçíková, J. Ehrenbergerová, J. Vrobe-

æe musela naja‡e prodêlat operaci achi-

p‡eborech nej mlad¿í æákynê (Z. Anÿæová,

v hale získat dvê zlaté medaile v bêzích na

lová, V
. ¢têrbová, V
. Svobodová, T
. Chybová),

se konaly na novémumêlémpovrchu v Li-

L. Vrobelová, M. Ta¿nerová, J. Formánko-

800 a 1500 m. Naletních p‡eborech, které

mlad¿í æákynê ( H. Mayerová, V
. Mackû,

hlídka Na Vêjí‡i otev‡ené vozidlo. Majitelku

tomy¿li, získalazlato v bêhu na1500ast‡íbro

vá, P
. Poláçková, N. Valová, J. ¢telçíková,

toæe byse mohlostát snadnou ko‡istí p‡ípad-

bêhla v závodê na 3 kmp‡ekáæek na ¿estém

( H. Mayerová, M. Vítková, Z. ¢telçíková,

upozornila, abysi vozidlozabezpeçila, pro-

ného zlodêje. Alei uzamçené auto mûæe bÿt

p‡edmêtemzáj mu nepoctivcû. Nap‡. 27. srpna

v odpoledních hodinách bylazezaparkova-

ného vozidla p‡ed rmou v centru mêsta od-

cizena vêt¿í nançní hotovost. ”idiçi by mêli

p‡edcházettakovÿmtosituací ma nenechávat

na 800 m. Na mistrovství ÇRv Ostravê do-

místê. Vsouçasné dobê hostuje v AC Par-

dubice a závodí v atletické extralize. Dal¿í,

K. Vañková, V
. Svobodová) a star¿í æákynê

P
. Poláçková, J. Formánková, M. Ta¿nerová,

K. Vañková). Obê druæstva mlad¿ícha star-

kdo ¿í‡í slávu souçasné svitavské atletiky, je

¿íchæákyñjsoushodnê nat‡etí m místê prû-

zová na 60 mp‡. na halovÿch krajskÿch

Seze mskÿ J.

Daniela Valová - st‡íbrná ve vÿ¿ce a bron-

bêæného po‡adí krajské soutêæe.

v autê peníze ani viditelnê odloæené cenné

vêci; o uzamçení vozidla ani nemluvê. Auto

skuteçnê není trezor.

Neobvyklé p‡ípady

P‡i svitavskÿch slavnostech dne 1. zá‡í

vyslal jeden z objektû, p‡ipojenÿ na pult
centrální ochrany, zprávu o tísni. Na-

¿têstí ne¿lo o nic váæného, pouze sejedno-

mu náv¿têvníkovi zalomil klíç a uvêznil ho

v kabince na WC. Obsluha dotyçného za‡í-

zení si nevêdêlaradys nastalousituací a sig-

nálemsi p‡ivolala pomoc. 5. zá‡í odevzdal

na mêstské policii jeden obçan pánskou

aktovkus písemnost mi v cizí mjazyce, kte-

rou p‡i cestêz lesa nalezl pohozenouv poli.

Protoæe vzniklo podez‡ení, æe aktovka po-

Dnesjiæ historickÿsnímek druæstva svitavskÿch atletek.

chází z vloupání, ke kterému do¿lo krátce
p‡edtí m, byla p‡edána Policii ÇR.

Podêkování neznámé mu

Zvlá¿tní p‡ípadse stal 25. srpna. Kolem

16. hodinyvyjely hlídky mêstskéi republiko-

vé policie ovê‡it oznámení neznámého cestu-

jícího z vlaku, æe nêkde v Lánech vidêl náhle
upadnout æenu se psem. Stráæníci a policisté
nalezli u æelezniçní zastávkyv Lánech dusící

se dívku aihned p‡ivolali rychlouléka‡skou
pomoc. Díky duchap‡ítomnosti neznámého

a rychlému zásahu policií se poda‡ilo vças
poskytnout nemocné dívce pot‡ebnoupomoc.

M
. Sádlíková

Nejmlad¿í adepti atletiky na letnímsoust‡edêní.
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P‡edstavujeme

Oddíl florbalu TJ Svitavy,

kterÿ od sezóny 95/96 funguje ve Svitavách
pod vedení mbrat‡í Holasû, zaæívá vtéto dobê

velkÿrozvoj. Od 1. ledna 1999se do çelaoddílu
postavil pan René Hnát a oddíl çítající 15 dospêlÿch p‡evedl pod k‡ídla svitavské TJ Svitavy.

Dáse ‡íci, æetakzaçalyzlaté çasytohoto mla-

dého atraktivního sportu. Díkytomu, æe v rámci

TJ Svitavy mohl oddíl u¿et‡it nançní prost‡ed-

ky vynakládané za pronájemtréninkovÿ pro-

stor, mohl se naplno vênovat práci s mládeæí.

Vsezónê 2001/02 p‡ichází dal¿í roz¿í‡ení oddí-

lu o druæstvojuniorek, které sice startuje v soutêæi æen z dûvodu men¿ích cestovních nákladû,

ale vêt¿inouse skládáz dívek do 18let. Vprvní

sezónê se dêvçata umístila na pêknémpátém
místê 2. Florbalové ligy divize III. Druæstvo

star¿íchæákûskonçilosezónu naos mém místê
a muæi opêt trochus molnê sestoupili do 1. Jiho-

Zlevastojí: Ond‡ej Vévoda, Marek Vomoçil, Jakub Tauer, Ale¿ Kubín, Radek F
elkl. Zleva

moravské ligy. Nejvêt¿í m úspêche m minulé

kleçí: gól man T
omá¿ Sychra, Petr Çáp, Luká¿ Brÿdl, gól man Martin Vojta, JosefPrudil,

postupového místa do druhé florbalové ligy

Chybí: F
ilip T
omanec atrenér René Hnát.

sezóny je postup druæstva juniorû ze t‡etího

juniorû divize III. (viz foto). Leto¿ní sezónu
svitav¿tí florbalisté zahájili v çervnu ( mohli

jste si v¿i mnout jejich vÿbêhû kolemsvitav-

skéhorybníka) a následovalo devítidenní sou-

st‡edêní v rekreaçní m st‡edisku TJ Svitavy
v Çenkovicích. Vtomto mêsíci vrcholila p‡í-

Luká¿ Musil, M
ichal Rosenberg, kapitán T
omá¿ Brdíçko.

Pozvánka na sportovní akce
SO5. 10.

Kopaná:

Florbal:

prava nêkolika p‡ípravnÿmi zápasy. Muæi +ju-

nio‡i se zúçastnili 1. kola poháru ÇFbU v Liberci a v Praze. Dnes má oddíl kolem70 çlenû,

¢ifrou, za dal¿í pomoci Rostislava Nespê¿ného,
Fandy W
eise a nêkolika svitavskÿchj uniorû.

Trenéryjuniorek (æen) jsou Lubo¿ Kocourek

a asistuje mu Petr Kratêna st.

Pro zájemce otento zají mavÿ a moderní sport

jednazpráva nakonec: Zveme vás natréninky do

haly NaSt‡elnici, atov pondêlí od18: 30do20: 00

a ve st‡edu od 17: 30 do 19: 45 hodin.

Oddíl florbalu TJ Svitavy dêkuje p‡ede-

v¿í m mêstu Svitavy, rmê Voda a Sport, s.r. o.,

VV TJ Svitavy a v¿emsponzorûma p‡ízniv-

NE 6. 10.

Kopaná:

Hokejisti
pozor!
Zi maje za dve‡mi a uæ vtêchto dnech

sestavuje me plány navyuæití zi mníhostadionu. Vyzÿváme proto v¿echny záje mce
o pronáje mledové plochy na svitavské m
zi mní m stadionu, aby p‡edbêænê projevili
zájema ozvali se správci zi mního stadionu
K. Svobodovi natel. 603 246 345. V minulémroce muselo bÿt nêkolikzájemcûo pravidelnÿpronájemodmítnuto, protoæezájemci
se ozvali pozdê ajiæ nebylo volné místo.
VODA A SPORT
, s.r. o.,

Kam
il Svoboda

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

TJ Sy - Letohrad (11: 45 st. a 14: 00 ml. - KP dorostu, stadion Míru)
TJ Sy A - ùstí n. O. (16: 00 - divize C muæi, stadion Míru)

Ko¿íková:

SK Slavoj Sy-Lány - Çeská Lípa (14: 00 - II. liga æeny, h‡i¿tê Lány)

TJ Sy - Tesla Pardubice (14: 00 a 16: 00 - mlad¿í æáci - hala Na St‡elnici)

SO12. 10. Modelklub: 30. roçník Pohár DDM F1 A( 9: 00 - leti¿tê Vendolí)
Volejbal:
TJ Sy - T‡ebíç (10: 00 - 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

TJ SYB - Litomy¿l (10: 00 - KPII. t‡. æeny, h‡i¿tê za Národní mdomem)

Kopaná:

Ko¿íková:
NE 13. 10. Kopaná:
Florbal:

cûmflorbalu a sportu ve Svitavách.

René Hnát

TURNAJ ÆEN(10: 00- 17: 00- 2. Florbalováliga, divizeIII., hala Na St‡elnici)

11: 10 - GJ. W
. Dutka Prostêjov - FbK Svitavy
15: 50 - FbK Svitavy - 1. FbK Eagles Orlová

z tohoje asi 60 dêtí. O mládeæ se stará kvaliko-

vanÿ trenér René Hnát s asistentem Michalem

SK Slavoj Sy-Lány - TJ Sy B (16: 00 - I. At‡. muæi, h‡i¿tê v Lánech)

TJ SY- ùstí n. O. B (10: 00 - KPII. t‡. muæi, h‡i¿tê za Národní mdomem)

TJ Sy A - Litomy¿l ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

SK Slavoj Sy-Lány - Rohozná (13: 45 - OP dorostu, h‡i¿tê Lány)

SK Slavoj Sy-Lány - Slatiñany (16: 00 - I. At‡. muæi, h‡i¿tê Lány)

TJ Sy - P‡elouç (15: 00 a 17: 00 - KP ml. dorost, hala Na St‡elnici)
TJ Sy B - Mora¿ice (16: 00 - I. At‡. muæi, stadion Míru)
TURNAJ JUNI O”I:

(11: 00 - 17: 00 - 2. Florbalová liga, divize III., hala Na St‡elnici)
11: 00 - FbK Svitavy - FBC Pepino Ostrava A

15: 00 - Torpedo Pegres Haví‡ov A- FbK Svitavy
SO19. 10. Volejbal:
Ko¿íková:

TJ SYA - Sok. Pardubice B (10: 00 - KPI. t‡. æeny, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - Holice ( 9: 00 a 13: 00 - nej ml. miniæáci - têlocviçna gymnázia)

TJ Sy- He‡manûv Mêstec (11: 00 a 15: 00- star¿í miniæáci, têlocviçna gymnázia)

TJ Sy - Hradec Králové B (18: 00 - KP muæi, hala Na St‡elnici)
NE 20. 10. Kopaná:

Ko¿íková:
SO26. 10. Volejbal:
Kopaná:

TJ Sy B - Mor. T‡ebová ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - I. t‡. æáci, h‡i¿tê Lány)

TJ Sy - SK Chrudi m(11: 15 st. a 13: 30 ml. - KP dorostu, stadion Míru)

TJ Sy A - Dobrovice (15: 30 - divize C muæi, stadion Míru)

TJ SY- Jiskra Ho‡ice (10: 00 - KP muæi, hala Na St‡elnici)

TJ SY- Lan¿kroun, Ç. T‡ebová ( 9: 00 - KP st. æáci, hala Na St‡elnici)

TJ Sy A - Hlinsko ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)
TJ Sy B - Stolany B (14: 30 - I. At‡. muæi, stadion Míru)

SK Slavoj Sy-Lány - Dolní ùjezd (14: 30 - I. At‡. muæi, h‡i¿tê Lány)
NE 27. 10. Kopaná:

TJ Sy - Holice (10: 15 st. a 12: 30 ml. - KP dorostu, stadion Míru)

TJ Sy A - Viktoria Æiækov B (14: 30 - divize C muæi, stadion Míru)

Ji‡í Petr
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