SV I TAVS K¥ K U LT U R N ï A I N F O R M AÇ N ï M ë S ïÇ N ï K

L

I

S

T

O

P

A

D

2

0

0

2

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

Deset let partnerství
Pravidelnê, témê‡ kaædÿ rok, p‡ijíædêli

s veçerní mbeneçní mkoncertemkonal Den

do Svitav v dobê, kdy Svitavské letní slav-

mêst p‡edali ‡editelce ústavu nançní dary

zástupci zahraniçních partnerskÿch mêst

nosti vrcholily poutí ke sv. Jiljí. Leto¿ní rok

byl vÿji mkou, protoæeje rokem10. vÿroçí

podepsání partnerskés mlouvys holandskÿm
mêstem W
eesp.

otev‡enÿchdve‡í. P‡edstavitelé partnerskÿch

v celkové vÿ¿i 15 tisíc korun, skládací konáv¿têva Mêstského muzea a galerie s pro-

hlídkouexpozic a vÿklademo historii mêsta

a o OskaruSchindlerovi, dále pak prohlídka

28. zá‡í, kdy si p‡ipo mínáme Den çeské

ka. Poté v¿ichni spoleçnê odjeli do Poliçky,

státnosti. Nejpoçetnêj¿í delegací byli právê

zástupci mêsta W
eesp, v çele se starostkou
Chris Hofkampovou, nechybêli ani p‡edsta-

vitelé Spolku mêst W
eesp- Svitavy pan Ad
Bis meijer a Pieter Moll. Delegaci nêmec-

mêsta, rovnêæ s vÿkladem mêstského histori-

s tamní prûvodkyní si prohlédli pamêtihodnosti mêsta, vçetnê hradeb a poobêdvali.

V podveçer se konalo pracovní setkání

nasvitavské radnici, kde se hodnotily dosa-

vadní vÿsledkyvzájemnéspolupráce. Hovo-

kého Stendalu vedl pri mátor Klaus Schmotz

‡ilo sei o plánech do budoucna, do¿lotaké

zentoval starosta Eugen Beck. Poprvé se

ních akcí na rok 2003. Programslavnost-

a rovnêæ nêmecké mêsto Plochingenrepre-

spoleçného setkání zúçastnilai delegace
okresu Banská ¢tiavnica v çele s p‡ednos-

tou okresního ú‡adu PeteremZorvanem.

Pro v¿echny hosty byl p‡ipraven celo-

denní program. Dopoledne nav¿tívili svitav-

skÿ kojeneckÿ ústav, v nêmæ se v souvislosti

ve‡ejné sbírky

çárek a dal¿í drobné dárky. Následovala

Setkání s na¿i mi milÿmi hosty setento-

krát uskuteçnilo na svatého Václava, tedy

P‡edali jsme vÿtêæek

k p‡edání kalendá‡û kulturních a sportov-

ního dne pak vrcholil úçastí na beneçní m

koncertu pro Kojeneckÿ ústav, kterÿ na¿e

zahraniçní p‡átele p‡ekvapil velkÿm poç-

tem místních amatérskÿch souborû a kva-

litoujejich vystoupení.

-svj-

Finançní sbírka napomoc postiæenÿmpo-

vodní, vyhlá¿ená mêstem Svitavy, vynesla

celkem 468. 438,65 Kç. Bylo rozhodnuto,

aby byl celÿvÿtêæekvênovánjihoçeské obci

Plav u Çeskÿch Budêjovic. Obci, ve které

brzy po záplavách pomáhala skupina svi-

tavskÿch dobrovolníkû pod vedení m pana
Nádvorníka a postiæení obce si tak osahali

vlastní ma rukama.

Ve çtvrtek 10. ‡íjna se starosta Václav

Koukal vydal do z mínêné obce p‡edat sym-

bolickÿ¿ek, vystavenÿj ménemobçanû mês-

ta Svitavy, obcí Koclí‡ov, Kamenná Horka
a Sklené ataké j ménemzamêstnancû Ne-

mocnice Svitavy. Natéto cestê ho doprováze-

la Lenka Sáñková ze svitavského televizního
studia COMVISI ON s kamerou ajá s fotoaparátem.

Pokraçování nastr. 2
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Zjednání rady a zastupitelstva

Naspoleçnéf
otograi zleva: Eugen Beck (Plochingen), Václav Koukal, Chris Hof
kam-

eesp), Klaus Schmotz (Stendal) a Peter Zorvan (Banská ¢tiavnica).
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Ve st‡edu 6. 1 1 . ve 1 2 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

• Celoplo¿ná deratizace • In-

f
ormace ze ¿kol • Pozvánka na
spoleçenské a sportovní akce •

Kulturní kalendá‡ LUCERNA
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P‡edali jsme vÿtêæek...
Pokraçování ze str. 1

Protoæe v Plavê(tak názevobce skloñu-

jítamní obyvatelé) je stræenÿ most, dáse do
nêho jet jen cestou, kteroujs me na mapê
nemohli najít. Atakjs me - po telefonické

navigaci - p‡ijeli do obce po lep¿í polní

cestê, mezi poli se zbytky zelnÿch hlávek,
ale také nap‡íklad s matrací nebo dve‡mi,
které zde zanechala rozvodêná ‡eka.

Obecní ú‡adjs me na¿li pomêrnêlehce,

i na nê m byly stopy po velké vodê. Pana
starostuJaroslava Hlachajs me nejprve po-

Oprava zniçeného mostu v Plavêsi podle odhadu vyæádá nejménê 16 mil. Kç

æádali o procházku obcí, abychom mohli

shlédnout a zdokumentovat stav dva mê-

Organizaçnízmêny spojené

síce poté. P‡estoæe çást obce stáleje¿tê
p‡ipomíná mêsíçní krajinu, v¿udejs me vi-

dêli vÿsledky usilovné práce. V¿udejsou

s reformou ve‡ejné správy

viditelné nánosy písku, i kdyæ vêt¿ina uæ

prÿ byla odvezena. Ze zahrádek u domkû

zbylajen se mtamtorza plotovÿch pode-

zdívek, z mizelyi stromky a ke‡e. Na místê

sportovního h‡i¿tê zûstalyjen pok‡ivené
konstrukce fotbalovÿch branek, pohozené

V minulémçísle Na¿eho mêstajs mein-

plánování Mêù. Vedoucí modborubylj meno-

formovali o nêkterÿch základních vêcech,

váning. Kamil Hebelka, odbor bude sídlit

ré se dotknou obçanû mêsta. Dá se ‡íct, æe

kové.

kterévyplÿvajíz reformyve‡ejnésprávya kte-

hlavní úkony provedla rada mêsta na svém

v dosavadních prostorách na Milady Horá-

• Odbor obrany (pûvodní referát obrany

na pískovÿch dunách. Poniçené prázdné

jednání 17. ‡íjna, kdyschválila nejen orga-

a ochrany okresního ú‡adu). Vedoucí mod-

ky, jeden domek musel bÿt stræen. Hos-

poçet pracovníkû, ale také ve‡ejnoprávní

odbor bude i nadále sídlit v dosavadních

domky mají otluçené fasádyi vnit‡ní omít-

nizaçní z mêny na mêstskémú‡adua celkovÿ

boru byl j menován Bc. Franti¿ek Moravec,

podá‡ská stavení a domy zaplavila nejen

s mlouvy s okolní mi mêsty a obcemi o vÿko-

nechala víc neæ jedenapûl metrovou vrstvu

pûsobnosti).

jemníka, kamjsou kromê sekretariátu sta-

po provizornê poloæeném mûstku. Pilnê se

Svitavy tyto nové odbory:
• Odbor sociálních vêcí a zdravotnictví:

- právník, pracovník vnit‡ní kontroly, koor-

tury, sociálních vêcí a zdravotnictví, náplñ

i nadále sídlit ve vile na TGM35.

ho oddêlení pûvodního odboru(poskytování

vají:
• odborinformatiky, vedenÿing. Ji‡í m¢kra-

voda, vjednomdomku poblíæ ‡eky vodaza-

písku. P‡íjezdovÿ most lze p‡ejít jen pê¿ky
pracuje na dokonçení lávky pro pê¿í p‡es

‡eku, kteroutakézcelaodneslavoda(jiæ po
druhé), ov¿emzatí mse k ní blátemdostanoujen stavební stroje a nákladní auta.

Obec Plav má v souçasnosti 295 oby-

vatel a dalo by se ‡íci, æe z vêt¿í çásti leæí

na poloostrovê, protoæe ‡eka Mal¿e v ní ze

t‡í stran vytvá‡í têsnÿ oblouk. Poloostrov

nunêkterÿchagendstátní správy(p‡enesené
Od 1. ledna 2003 budou na Mêù

Vzniká oddêlení mod odboru ¿kolství, kul-

çinnosti zûstávástejná,jako byla u sociální-

sociální péçe). Vedoucí odboru bylaj meno-

vána ¢árka ”eho‡ová, odbor budesídlit v budovê na Milady Horákové 10 (nyní Okù).

prostorách na Milady Horákové.

• Odboremtaké bude kancelá‡starostyata-

rostyatajemníka novêzaçlenêni i pracovní-

ci doposud p‡í mo ‡ízení tajemníkemú‡adu
dinátor prevence kri minality. Odbor bude
Z dosavadníchodborû Mêùzûstá-

balem

• odbor vnit‡ních vêcí, vedenÿ Bc. Milenou

• Odbor ¿kolství a kultury: Zabezpeçuje

Brzoñovou

da ( mi mochodemtaky zatí m mi mo provoz)

ajejich nancování, agendy spojené s po‡á-

a cen), vedenÿ Milu¿í Bahrynovskou

pocity, které nás cestou provázely, umoc-

vání akcí, tombol ajinÿch her); dojeho pû-

navíc protíná mlÿnskÿ náhon, takæe hospo-

má p‡íhodnÿ název Na ostrovê. Zvlá¿tní

agendy spojené s çinností ¿kolskÿch za‡ízení
dání mve‡ej nÿch produkcí (nap‡. povolo-

ñovalo nep‡íjemné mrholení, vítr a chlad.

sobnosti pat‡í také sport (nap‡. p‡íspêvky

tû, jakoby odmítala zaznamenávat takovou

‡ízení). Vedoucí m odboru byl j menován

Zrazovalai elektronika sní macích apará-

¿pou¿ƒ.

Vteple na obecní mú‡adê pak oba sta-

rostové podepsali darovací s mlouvua ná¿ sta-

rosta p‡edal symbolickÿ ¿ek (viz foto). Ve
skuteçnosti byly penízejiæ p‡edtí mpouká-

zány bankovní mp‡evodem.

Rádi tlumoçí me podêkování starostyobce

Plav v¿em, kte‡í se nasbírce podíleli. P‡iz-

nal se, æe kdyæ mu ná¿ starostatelefonoval

vybranou çástku, myslel si, æe ¿patnê sly-

¿el. ”ekl, æe peníze pouæijí na obecní po-

oddílûm, nance na provoz sportovníchzaMgr. Ji‡í Petr, odbor bude sídlit na TGM25.

• Odbor pro projednávání p‡estupkû: Vzniká

z dosavadní komise pro projednávání p‡e-

stupkû, mástejnou náplñçinnosti). Vedoucí

majetkového odborujsouzaçlenêny bÿvalé

samostatné odbory bytovÿa mêstskéhostavitele), vedenÿing. Petrem Vítkem

• odbor regionálního rozvoje (z‡ízen od

1. 11. 2002, m
j. p‡evzal vedení ICMS od

odboruinformatiky), vedenÿing. Davidem
St‡ítezskÿm

• odboræivotního prost‡edí, vedenÿing. Mar-

kem Anto¿em

• Odborstátní sociální podpory: Vznikáz do-

• odbor æivnostenskÿ, vedenÿ Rudolfe m

odbor bude sídlit ve vile Mêù na TGM35.

savadního referátu okresního ú‡adu, náplñ
çinnosti zûstává nez mênêna, rovnêæ sídlo.

• odbor vÿstavby, vedenÿ Pavlem Çíækem
Gri mem

V¿echny tyto odbory, kromê odboru æi-

Vedoucí modboru bylj menováning. Martin

votního prost‡edí, budou sídlit v dosavad-

• Odbor dopravy: Vzniká z pûvodního re-

T
. G. Masaryka.

P‡ikryl.

ferátu dopravy okresního ú‡adu, navíc bude

bují a vyuæijí v¿ichni obçané Plavu.

a zvlá¿tního uæívání komunikací, které dosud

J. Svobodová

• odbor správy majetku (do pûvodního

odboru bylaj menována Daniela Hrnçí‡ová,

t‡eby, p‡edev¿í mnaopravu komunikací a na
úhradulávky pro pê¿í. Tedy nato, co pot‡e-

• odbor nancí (novÿ název - d‡íve nancí

zabezpeçovat agendy místních komunikací

bylyzaçlenênyv odboruvÿstavbya územního

ních budovách mêstského ú‡adu na ulici

Vp‡í¿tí mçísle Na¿eho mêsta zve‡ejní me

prûvodce mêstskÿmú‡adem, v nêmæ na-

jdete struçnÿ p‡ehled otom, co kde vy‡ídíte.

Pokraçování nastr. 3
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Organizaçní zmêny...
Pokraçování ze str. 2

Mêstskÿ ú‡ad ve Svitavách bude

m
ít celke m1 74 pracovníkû.
Poçet pracovníkû Mêùse z dosavadních

mês í ç n í k

st rana 3

Z jednánírady mêsta

Na m
i mo‡ádné mjednání dne 4. ‡íjna serada mêstaseznámilas návrhema vyjád‡ila podporu projektu s názvemCentrum

soutêæní çinnosti. Dále schválila poskytnu-

tí nançního p‡íspêvku 8. 600 Kç krajské-

mu odboru mládeæe Çeskobratrské církve

denních sluæeb, kterÿ p‡edkládá Charita

evangelické na sjezd mládeæe, kterÿ se

mêstskÿ ú‡ad p‡ej dou z okresního ú‡adu

vêcí jako æádost o poskytnutí nançních

ve Svitavách, a umoænêní bezplatnÿch pro-

nê 37, kte‡í budou nadále vykonávat agen-

hoto projektu by v prostorách bÿvalé pe-

a ubytovacích prostor v celkové hodnotê

os mdesáti sedmi zvÿ¿í na 174. Vtomto poç-

tu je zahrnuto: 78 pracovníkû, kte‡í na
s p‡evádênÿmi agendami (deli mitací), vçet-

Svitavy u Ministerstva práce a sociálních
prost‡edkû ze státního rozpoçtu. Podle to-

dy státní sociální podpory pro celÿ okres;

çovatelské sluæby na Jungmannovê ulici

rok a poté bude vyhodnoceno, zdajsou pro

poskytována denní péçe o staré ainvalidní

9 pracovních míst je vytvo‡eno na jeden

vÿkon ve‡ejné správy nezbytná, çi nikoliv.

vzniklo sociální za‡ízení, v nêmæ by byla

bude konat ve dnech 8. aæ 11. listopadut. r.

náj mû prostor v Bílé mdomê, sportovních
11. 400 Kç.

Rada dále schválila sloæení organizaç-

ního vÿboru pro p‡ípravu celostátní Olym-

obçany, o osoby mentálnê a zdravotnê posti-

piády dêtí a mládeæe ve Svitavách v roce

ubytování starÿm a invalidní m obçanûm,

sedkynê vÿboru (volej bal), Mgr. Ji‡í Petr

Kromêtoho bude 22 pracovníkûsvitav-

æené od 18let vêku, a umoænêno p‡echodné

ní mi mêsty pro vÿkon agend, sjednanÿch

kte‡í se ocitli v nep‡íznivé æivotní situaci.

- tajemník org. vÿboru, RNDr. Bed‡ich Frÿ-

tí m budovy na Jumgmannovê ulici formou

ing. Pavel ¢paçek( ko¿íková), René Hnát

kuve vÿ¿i 350. 000 Kç, kterÿbytvo‡il spolu-

ní program).

ské mu mêstské mu ú‡aduzapûjçeno okolve‡ejnoprávní mi s mlouvami.

Ve‡ejnoprávní s m
louvy
Jsou uzavírányjednak mezi mêsty na-

vzájem, jednak mezi mêstem a spádovÿmi
obcemi.

Podle s mluv, které bylyschválenyrada-

mi v¿echzúçastnênÿch mêst, bude Mêstskÿ

ú‡ad ve Svitavách pro v¿echna mêsta okre-

su zabezpeçovat agendu dopravy a agendu
obrany a ochrany obyvatelstva. Pro mêsto
Litomy¿l dále agendu územního plánování

a regionálníhorozvoje, pro Moravskou T‡e-

bovou agendulesního hospodá‡ství a mys-

livosti a pro Poliçku agendu územního plá-

nování a regionálního rozvoje, æivotního

prost‡edí a sociální péçe. Na druhé stranê

Rada souçasnê vyslovila souhlas s vyuæi-

vÿpûjçky a souhlasila s uvolnêní mp‡íspêvúçast mêsta na projektu.

Dále rada projednala návrh na pouæití

2003takto: Mgr. Marcela Sezemská- p‡ed-

za( plavání), Mgr. Václav Brûna( kopaná),

(zástupce TJ Svitavy) a Petr Mohr ( kultur-

Vrámci majetkoprávních úkonû rada

mi mo jiné schválila s mlouvu o spolupráci

vÿtêæku ve‡ejné nançní sbírky na pomoc

s rmou CZ STAVEBNï HOLDI NG, a. s.

pitelstvuschválit poskytnutí celého vÿtêæku

rmy a mêsta Svitavy p‡i vÿstavbê novÿch

postiæenÿmpovodnêmi a doporuçila zastu-

formou daru obci Plav u Çeskÿch Budêjovic. Souçasnê uloæila starostovi mêsta uçi-

Pardubice, která upravuje spoleçnÿ postup

144 nájemních bytû vjedenácti bytovÿch
domech a 10 aæ 20 domech ‡adovÿch a p‡i

nit takové kroky, aby peníze mohly bÿt obci

budování infrastruktury, to v¿e v lokalitê

Dne 7. ‡íjna se konalo ‡ádné zasedání rady. Rada projednala návrhy, urçené

Rada 1 7. ‡íjna se p‡edev¿í mzabÿvala otázkou organizaçních z mên v souvis-

poskytnuty co nejd‡íve.

k projednání v zastupitelstvu mêsta a vy-

Na Vêjí‡i.

losti s reformouve‡ej né správy a schválila

ve Svitavách nebude vykonávána agenda

jád‡ila k ni msvá stanoviska. Schválila po-

bezpeçovat Mêstskÿ ú‡ad v Litomy¿li.

Centru sluæeb pro zdravotnê postiæené ve

a dodatkû ke s mlouvám o náj mu bytu

ce mi svitavského regionu bude svitavskÿ

visejících s poskytování m sluæeb osobní

blematikou. Vzávêrujednání rada posou-

çovat projednávání p‡estupkû.

a p‡estárlÿm obçanûm, 15. 000 Kç pêvec-

vek na údræbu a opravy areálu v cihelnê

vÿroçí vznikusboru a 10. 000 Kçfotbalové-

15. 000 Kç.

památkové péçe a pro Svitavyji bude za-

Na základê ve‡ejnoprávních s mluv s ob-

mêstskÿ ú‡ad pro tyto malé obce zabezpe-

Ve¿kerÿvÿkon agend podle ve‡ejnopráv-

ních s mluv bude vykonáván za úhradu.

Bc. Lubom
ír Dobe¿

skytnutí nançních p‡íspêvkû: 20. 000 Kç
Svitavách na çásteçné krytí nákladû sou-

asistence postiæenÿmdête mnebo starÿm
ké mu sdruæení Dalibor u p‡íleæitosti 35.

mu klubu æen SK Slavoj Lány na zaji¿têní

p‡edloæené návrhy (viz çlánek na jiné m
místê). Dále pak schválila nêkolik s mluv

a dal¿í návrhy, související s bytovou pro-

dila æádost Modelklubu o nançní p‡íspê-

a schválila poskytnutí p‡íspêvku ve vÿ¿i
-svj-

UpozornêníFinançního
ú‡adu ve Svitavách

Finançní ú‡ad ve Svitavách upozorñuje
vlastníky bytû, æe uplynutí mroku 2002

konçí osvobození od placení danê z nemovitostí z bytû - dle § 9 odst. 1 pís mj)
zákonaç. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znêní pozdêj¿ích p‡edpisû, byly byty
osvobozeny do zdañovacího období roku
2002 vçetnê.
Kaædÿ vlastník bytu, kterÿ byl aæ dosud
osvobozen od placení danê, je povinenji od
roku 2003 platit, a proto musí nejpozdêji

V
e çtvrtek 1 9. zá‡í nav¿tívila Svitavy skupina architektû z Velké Británie, která se

zajímala o urbanistické a architektonické promêny mêsta bêhe mposledních desíti let.

Po rozhovorechs p‡edstaviteli mêsta na radnici si v¿ichni spoleçnêprohlédli sportovní

halu Na St‡elnici, park Jana Palacha a námêstí M
íru. Náv¿têva britskÿch architektû

v ÇRje vÿsledke mvzáje mnÿch kontaktû mezi Královskÿmplánovacíma urbanistickÿm

institute mz V
elké Británie a ùstave m urbanistického rozvoje v Brnê.

-svj-

do 31. ledna 2003 podat nové nebo
alespoñ dílçí p‡iznání k dani z ne movitostí, ve kterémsi dañ z bytu vypoçte.
Doporuçujeme poplatníkûm, aby vyuæili období do konce roku 2002 a p‡ede¿li tak
lednovÿmfrontámna oddêlení majetkovÿch
daní.
A. Popelková
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Z jednání zastupitelstva
Poslední schûzezastupitelstva mêstav prá-

klubu Svitavy a Modelklubu Svitavy v cel-

çtvrtek 24. ‡íjna. Zastupitelstvo projednalo

novÿch ulic v Laçnovê ( Hlavní, Zadní, Za

vê skonçenémvolební mobdobí se konala ve
a vzalo na vêdomí zprávy: o çinnosti rady,

o çinnosti St‡ediska kulturníchsluæeb mês-

mês í ç n í k

li st op a d 2 0 02

bude vybrán. Svitavy navrhly spoleçnê sledovat kvalitu místního ovzdu¿í.

Jako vÿbêrové ukazatele, z nichæ bude

vybránjeden, mêsto navrhlo následující t‡i:

kové vÿ¿i 263. 500 Kç; - schválilo vytvo‡ení

zatíæení obyvatel hluke m(p‡edmête m by

Kolonkou, U Vêtrolamu) s úçinností od1. kvêt-

hluku v okolí frekventovanÿch komunikacích

na 2003, - schválilo s mlouvu, podle níæ Státní

mêlo bÿt sledování hladiny denního a noçního

a hluçnÿchprovozû), kvalita povrchovÿchvod

ta a Mêstského muzea a galerie zaobdobí od

fond æivotního prost‡edí ÇRposkytne mêstu

(p‡edmêtemby mêlo bÿt sledování kvality

zastupitelstev obcí.

intenzikace çistírny odpadních vod, úroçe-

území mêsta a pozorování závislosti zneçi¿-

Sb. schválilo z mênu právní formy dosavadních

s mlouvu, podle níæ bude pûjçkaji¿têna bu-

vçetnê speciální M¢ a neúplné základní ¿koly

investice bude 9. 997. 943 Kç, dodavatelem

zá‡í 2001 dosrpna2002 a o zaji¿têní voleb do

pûjçku ve vÿ¿i 7. 864. 000 Kç na provedení

povrchovÿch vod ve vodoteçích v zastavêném

nou dvêma procenty. Schválilotaké zástavní

têní povrchovÿch vod na poçtu obyvatel, kte‡í

dovou Ottendorferovy knihovny. Celková cena

níchvod) a separace odpadû(p‡edmêtemby

bude spoleçnost ÇOVSPOL BOHEMIA, s.r.o.

padu ve mêstê).

s tí m, æe uæ nebudou uæívána ‡í mská çísla,

vyo poskytnutí pûjçkyspoleçnosti Vodaa sport

torû) by bylo v této pilotní fázi podporováno

 Mate‡ská ¿kola Svitavy, Vêtrná 11) Jako

tobogánus celoroçní mprovozemv areálu kou-

znamená, æe mêstu bys projektemnevznikly

skou knihovnu ve Svitavách, která vzniká

lilo poskytnutí p‡íspêvku ve vÿ¿i 1, 7 mil. Kç

jektu schválila rada mêsta 7. ‡íjna 2002.

çásti budou z‡ízeny v obcích, kde fungují).

vyvolanÿch p‡estavbou nemocnice.

Vsouladus ustanovení mi zákona284/2002

organizaçních sloæek mêsta ( mate‡skÿch ¿kol

v Laçnovê), z nichæ s platností od 1. 1. 2003

z‡ídilo p‡íspêvkové organizace mêsta (u M¢
ale stej nêjako u základních ¿kol jen nap‡.

p‡íspêvkovou organizaci z‡ídilo také Mêst-

z çásti dosavadní okresní knihovny (ostatní
Pro v¿echny nové p‡íspêvkové organizace,

kterétakzískávají právní subjektivitu, schvá-

lilo z‡izovací listiny.

Vrámci majetkoprávních úkonûzastupi-

telstvo schválilo prodej 46 bytû v revitalizo-

vanémdomê Marie Pumanové 2-12 a nêko-

lik bytû v dal¿ích do mech. Dále schválilo
prodeje pozemkû uæivatelûmzahrad vloka-

Moravská T‡ebová; - schválilo uzav‡ení s mlou-

Svitavyvevÿ¿i 5,9 mil. Kç navÿstavbuvodního

pali¿tê a krytého plaveckého bazénu; - schváNemocnici Svitavy na donancování investic,
-svj-

Mêsto usiluje o úçast

v projektu Indikátory

udræitelného rozvoje

nejsou napojeni na mêstskou çistírnu odpadmêlo bÿt vyhodnocení systému separace odSledování vybranÿch ukazatelû (indiká-

zahraniçní mi a patrnêi çeskÿmi partnery, to
æádné mi mo‡ádné náklady. ùçast mêstav pro-svj-

Celoplo¿ná deratizace

probêhne od 5. do 30. listopadu

Protoæe poçet hlodavcû v kanalizaci,

v obytnÿch a rodinnÿch domech, podni-

cích a provozovnách ataké na plochách
ve‡ej né zelenêje stále vysokÿ, bude v lis-

Protoæe se Svitavy jiæ t‡ikrát úspê¿nê

topadu provedena dal¿í celoplo¿ná dera-

Okresní poze mkovÿ ú‡ad ve Svitavách

davky Evropské unie, byly letos vyzvány

zajistí deratizaci v domechve svémvlast-

mí Moravskÿ Laçnovkomplexní pozemkovou

ho rozvoje mêst a obcí v Çeské republice.

plochách ve‡ejné zelenê a provedení za-

za‡ízení - to znamená, æe pokud je nutné,

je ùstav pro ekopolitiku, na p‡ípravê projektu

3xDz Olomouce. Deratizaci mêstské ka-

navÿstavbu polníchcest, na provedenítech-

CHKO Çeskÿ Kras a Regionální environmen-

st‡ednictví m odborné rmy Mgr. Milo¿

litê U studeného potoka a prodej dal¿ích
zahrad.

v souçasné dobê provádí v katastrální múze-

úpravu ajejí souçástí je i plán spoleçnÿch

vyçlení se nezbytná vÿmêra pûdního fondu

úçastnily soutêæe  Mêsto v souladu s poæak úçasti na projektu Indikátory udræitelné-

Garantemprojektua hlavní mkoordinátorem

se spolu s ní m podílely Agentura Koniklec,

nickÿch, vodohospodá‡skÿch, zúrodñovacích

tátní centrum ÇR. K úçasti na projektu se

vilo souhlas s plánemspoleçnÿch za‡ízení.

- Krnov, Frÿdek- Místek, Dêçín, Hradec Krá-

a ekologickÿch opat‡ení. Zastupitelstvo vyslo-

z celé republiky p‡ihlásilo celkemos m mêst

tizace na území celého mêsta. Mêsto opêt
nictví, ve ¿kolách, ¿kolníchjídelnách a na

dalojiæ osvêdçené odborné rmê SERVIS
nalizacezajistí s.r. o. VODAA SPORTproKrejsa DDD.

Druhá etapa, ve které se uskuteçní

doplnêní nástrah a zakopání dêr na plo-

lové, Pardubice, Havlíçkûv Brod, Veselí nad

chách ve‡ej né zelenê probêhne v únoru

a souçasnêi návrh na navÿ¿ení rozpoçtuodbo-

ní fáze projektu vybrána t‡i.

ku kli matickÿch podmínek posunut.

která bude pouæita na roz¿í‡ení mêstského

jsou vlastnê ukazatelé vÿvoje urçitého vybra-

zÿváme, aby sejí zúçastnily i dal¿í orga-

ké páte‡ní sítê Mêùdo budovokresního ú‡adu.

zaznamenávání ma vyhodnocování msouboru

telé. Také obyvatelé rodinnÿch domû

bezpeçení místníchzáleæitostí ve‡ejného po-

ovzdu¿í, atp.). Aby bylo moæné vyhodnotit

buâpomocí prost‡edkû zakoupenÿch

Schválilo návrh na úpravu rozpoçtu mêsta

prorok2002 nacelkovouçástku 366.319.900 Kç

ruinformatiky o çástku ve vÿ¿i 1. 640. 000 Kç,

informaçního systému a na vybudování optic-

Projednalo a schválilo novouvyhlá¿kuk za-

Moravou a Svitavy; z nich mají bÿt do pilot-

Indikátoryvÿvoje udræitelnéhorozvoje-to

néhojevu, získané prûbêænÿmsledování m,

p‡esnê stanovenÿch údajû (o mêstské zeleni,

je ale nezbytné provést úçinná opat‡ení

souçasnê vystihoval speciku daného mêsta

ve‡ejného prostranství a po¿kozování zelenê,

jeden spoleçnÿ ajeden vÿbêrovÿ ukazatel.

nêné plochy, provozování hostinské çinnos-

nÿch oblastí: spokojenost obçanû s místní m

ti. Touto vyhlá¿kou, která nabude úçinnosti

dnem1. 1. 2003, se ru¿í vyhlá¿ky ç. 2/1996

a 4/2001.

Zastupitelstvo dále: - schválilo poskytnu-

tí nançních p‡íspêvkû sportovní moddílûm
TJ Svitavy, SKSlavoj Lány, 1. Hokejbalovému

byse mêli p‡ipojit a deratizaci provést

çi obce bylo dohodnuto, æe bude sledován

podnikû, pouæívání pyrotechnickÿchp‡edmêtû,

vjezd vozidel na chodníky, travnaté a nezpev-

nizace - bytová druæstva, rmy a podnika-

v drogeriích nebo prost‡ednictví m
nêkteré odborné r my. P‡ed vlastní m

sledování têchto ukazatelûza celourepubli-

provoz hluçnÿchstrojû a za‡ízení, zneçi¿ƒování

Aby deratizace byla úspê¿ná, opêt vy-

ku nebo i ostatní zemê a aby danÿ ukazatel

‡ádku, která upravuje oblasti: po‡ádání ve‡ej-

nosti p‡ístupnÿch sportovních a kulturních

2003; tentotermín ale mûæe bÿt v dûsled-

Spoleçnÿ ukazatel vzejde ze çty‡ navræe-

spoleçenství m, mobilita a místní p‡eprava

cestujících, dostupnost místních ve‡ejnÿch
prostranství a sluæeb, kvalita místního ovzdu-

¿í. V¿echna oslovená mêsta zaslala organi-

zátorûm návrh na vÿbêr jednoho z têchto

ukazatelû, doposud není známo, kterÿz nich

deratizaçní mzásahem(poloæení mnástrah)

proti vniknutí hlodavcû a vyçistit objekty

od nepot‡ebnÿch p‡edmêtû a zbytkûrost-

linného a æivoçi¿ného pûvodu, aby neskÿ-

taly pro hlodavce zdroj potravy.

Jedinê spoleçné provedení celého zá-

mêru mûæe p‡inést oçekávané vÿsledky.

P‡ípadné otázkyzodpoví a dal¿í podrobné

informace podá odbor æivotního prost‡edí
Mêù Svitavy.

ing. Marek Anto¿
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Léto obyvatel
Penzionu

Stejnêjako vloñském, tak i vleto¿ní m

roce vyjeli obyvatelé Penzionu na spoleçnÿ

celodenní vÿlet. Loni zahájili léto vÿletem
do Lysic a Boskovic, letos vÿlete mdo Ba-

biççina údolí.

Poçasí sicejiæ od rána bylo nep‡íznivé,

aleto neubralo na náladê æádnémuz t‡iceti

vÿletníkû. Pr¿elo po dobu cesty i po dobu
prohlídkyzámku. Pakse ale poçasí umoud-

Za tajemstvím svitavskÿch netopÿrû
Ve st‡edu 2. ‡íjna se za úçasti studentû

choutky. Jeto dal¿í dokladtoho,jak pot‡eb-

pÿry. Vedení na¿í organizace si pozvalo

kterÿmje neustále pot‡ebné v¿têpovat zá-

ráncû p‡írody, uskuteçnil Veçer s neto-

RNDr. Vladi míra Lemberka z Vÿchodoçe-

ského muzea v Pardubicích, kterÿ po celou
hovo‡il o zpûsobu æivota i proble matice

ochrany têchto dnes ohroæenÿchlétajících

savcû.

Velkÿmpoznání mpro v¿echny zájemce

byla ukázka pouæití ultrazvukového detek-

ku, údolí, mlÿna a starého bêlidla. Vÿlet se

nevidêli. Obvykle kaædÿ druh netopÿra vy-

oæívají postavy z Babiçky Boæeny Nêmcové.

P‡i procházce údolí m se vÿletníci setkali

s komorníkem, komtesami, mlyná‡i, hajnÿm
a samoz‡ej mê i s babiçkou ajejí mi dêt mi.

Ve mlÿnê se zpívalo, povídalo, a stejnê tak

i u babiçky. Po t‡ech a pûl hodinách pro-

hlídky zámku a údolí v¿emúçastníkûmvy-

hládlo, proto dal¿í zastávka byla v nedaleké

restauraci. V¿ichni si dali obêd a p‡ípadnê

i nêjakÿ mls.

Domûse v¿ichni vÿletníci vrátili v dob-

ná a nutnáje obroda takovÿch skupinlidí,

sady ochrany p‡írody a krajiny.

Mgr. Ji‡í Mach, p‡edseda

trasu na¿í vycházkyzasvêcenê a poutavê

toru - tzv. batu, kterÿmjs me byli schopni

uskuteçnil vtÿdnu, kdy v Babiççinê údolí

ukojili po neúspê¿némlovu své st‡elecké

gymnázia, ale p‡edev¿í msvitavskÿch och-

‡ilo, atak nic nebránilo vydat se za dopro-

vodusluneçních paprskû na prohlídku par-
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13. listopadu 2002 od 1 6: 00 hod.

netopÿry registrovat, i kdyæjs meje zrovna

9. kytarovÿ podveçer

sílá jinou ultrazvukovou frekvenci, ai ji-

27. listopadu 2002 od 1 6: 00 hod.

nak rychléjsou slabiky vysílanÿch zvu-

kû. Mohli js me tak rozpoznat i jednotlivé
druhy komunikaçních a sociálních zvukû.

Na¿e cesta vedla nejprve k panelovÿm

domûmna ulici Di mitrovovê, kde sídlíjed-

naz kolonií netopÿrûrezavÿch. Utohoto
druhujs me mêli dokonce moænost sledovat

samçí lákání samiçek do vêtracích dutin
v podst‡e¿í k následnému pá‡ení. Na Vêtrné ulici js me pak registrovali znovu neto-

pÿryrezavé, ale hlavnêjs me pomocí detek-

Posezení p‡i çaji za zvukû kytary

BI OLOGIE za ¢KOLOU

Pohledy do m
ikrosvêta
Setkání urçené prorodiçe æákû a dospêlé, kte‡í chtêjí vyuæít moænosti zhlédnout
mikrosvêt v mikroskopechnatrvalÿchpreparátech nebo vyrobenÿch preparátech
p‡inesenÿch vzorkû.

¢kolnídruæina,

ré náladê a plni krásnÿch záæitkû. Je jen

toruvûbec poprvé v poslední dobê v na¿em

jen pouhou çtvrtinou v¿ech obyvatel Pen-

‡í vtuto roçní dobu patrnê také vyuæívají

kte‡í chtêlijet ajeli, byli spokojeni a p‡í¿tê

jiné vloñskémroce byl vtêchto místech

zají mavá, æe dêti rádyzûstávají aæ do kon-

Dal¿í akcí leto¿ního léta byl Den her

plá‡ netopÿra pestrého v okrese Svitavy!

- Laçnovê.

zionu pomê‡ili sílys obyvateli Penzionuv Po-

níka se námpakje¿tê v detektoru ozvaly

roçníkje krouæek maæoretek. Ty mlad¿í, ‡í-

vodních.
Domnívámse, æe kaædÿ, kdo neváhal

¿kolní mroce, se uvedly velice dob‡e a za

¿koda, æe t‡icet zúçastnênÿch obyvatel je

zionu. Js me ale p‡esvêdçeni, æe v¿ichni,
pojedou na spoleçnÿ vÿlet opêt.

v Poliçce, na kterémobyvatelé na¿eho Pen-

liçce. Za Svitavy soutêæila dvê druæstva a za
domácí çty‡i druæstva. V¿echny sportovní

i vêdomostní disciplíny byly p‡izpûsobeny
moænoste m seniorû. Na¿e dvê t‡íçlenná

mêstêzaznamenali netopÿryveçerní, kte-

podst‡e¿í zdej¿ích panelovÿch domû. Mi mo
nalezen rodinou Grmelovÿch první exe mNadjiæ set mêlou hladinou Lánského ryb-

zvuky netopÿrû vousatÿch a netopÿrû

ze které dêti nespêchají

Jistê existují i takzvané hlídací dru-

æiny, alejsoui takové, jejichæ çinnostjetak
ce provozu. Takovájeta na¿e v Z¢ Svitavy
Jední mz lákadel pro dêvçataod 1. po 5.

kají si Beru¿ky a mêly premiéru v minulém

svá vystoupení sklízely potlesk a uznání ne-

a absolvoval toto nahlédnutí do tajuplného

jenve Svitavácha okolí, aletaké p‡i obecní

la druhé a çtvrté místo. Kromê soutêæících

æivota, byl s touto vcelkujedineçnou vycház-

vystoupila os mkrát.

náct fandících obyvatel. Pro v¿echny úçast-

i sloæení mnetopÿ‡í populace v na¿em mêstê.

os mnáctkrát. Jejichprecizní vystoupení oce-

p‡í¿tí rok se nám poda‡í zorganizovat po-

mysliveckÿch sdruæení i osoby, kteréjsou

tavách, obce Dêt‡ichov, Opatov, Opatovec,

druæstvase soutêæí zhostila dob‡e a obsadi-

se odpoledne v Poliçce zúçastnilotaké ¿est-

níky bylo p‡ipraveno poho¿têní. Vê‡í me, æe
dobnou soutêæ i v na¿em Penzionu.

L. Bekeová

a çlovêkemjen málo poznaného netopÿ‡ího
kouvel mi spokojena p‡ekvapen poçetností

Máme v¿ak mezi sebou v ‡adách çlenû

schopny do têchto tvorû bezdûvodnê a ne-

zákonnêst‡ílet brokovnicí patrnê proto, aby

slavnosti v Ochozu u Brna. Celkemdêvçata
Star¿í dêvçata, Babety, vystoupily uæ

nily nejenzákladní a mate‡ské ¿koly ve Svi-

Javorník, alei vzdálené Uhlí‡ské Janovice,

Libina u ¢umperka, Dolní Çermná, Morav-

ská T‡ebová, Ochoz u Brna. Lze sijen p‡át,

aby dêvçatûmvydræeltensprávnÿelána da-

‡ilo seji mi vleto¿ní m¿kolní mroce.

Takjako v minulÿch letech pokraçuje

st‡edeçní prodlouæená doba ¢D do 17: 30.

Paní vychovatelky mají v plánu opêt va‡ení

pod názvem Mñamaneb dêtská va‡eçka,

vÿlet na hrad Svojanov, náv¿têvy kulturních,

sportovních a spoleçenskÿch akcí, spolu-

práci s místní organizací ÇÇK, Drakiádu
a mnoho dal¿ích zají mavÿch akcí.

Nelze neæ pop‡át dêtem v na¿í ¿kolní

druæinê a vychovatelkámveselou mysl, hez-

ké záæitky, tvûrçí elán a celkovê zají mavé

ùçastníci vÿletu do Babiççina údolí besedují s pane mhajnÿm.

vyuæití volného çasu.

Mgr. Zdena Veiglová, ‡editelka ¿koly
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Nazprávyo povodníchv na¿í zemi zarea-

govali uçitelé a æáci Z¢ na Felberovê ulici
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dêvçata z literárního krouæku, chlapci je
gracky upravili na poçítaçi a vytiskli. Mlad-

¿í æáci vybarvili titulky. Ve vÿtvarné vÿchovê
kreslili obrázky, ve slohu psali milé a up‡í m-

né dopisy, které byly adresovány dêtemz po-

rychle. P‡es Çeskÿ çervenÿ k‡íæ a obecní

stiæenÿch oblastí.

Prachaticku, jednalo se o Z¢ a Dêtskÿ do-

vybírali u rmy Papera, co se za urçenÿob-

v Husinci u Prachatic.

na Prachaticko se spolu s paní uçitelkou

ú‡adyjs me vytipovali dvêzákladní ¿koly na
mov ve Strunkovicích nad Blanicí a o Z¢
Jiæ 5. zá‡í bylyvet‡ídácha nachodbách

letáçky, které vyzÿvaly ke sbírce nazvané
Dêti dêtem. Od druhého dnesezaçaly hroma-

dit knihy, se¿ity, penály, ta¿ky, barvy, nejrûz-

nêj¿í ¿kolní pot‡ebyi hraçky v kabinetech

t‡ídních uçitelû. Ohlas u dêtí a vlastnêi uje-

jich rodiçû nás aæ tolik nep‡ekvapil. P‡ed
nêkolikalety prokázali svûj soucit a ochotu

pomoci, kdyæ se konala sbírka na pomoc

dêtemuprchlíkû p‡ed válkou, a p‡ed dvêma

lety se vel mi rychle shromáædily prost‡ed-

ky na zakoupení poçítaçe pro postiæeného

spoluæáka.

Stejnêjako tehdyi tentokrát sejednalo

o akci celé ¿koly. Uçitelé a zamêstnanci ¿ko-

ly vybrali celkem 4. 220 Kç, za které byly
nakoupeny ¿kolní pot‡eby a knihy- hlavnê

pro vytopenÿ Dêtskÿ domov ve Strunkovi-

Odpovêdnost si vyzkou¿eli, kdyæ sami

nos zakoupí. Aaby byli opravdu u v¿eho,

Danou Horskou vydala p‡edat sbírku také

Andrejka Veselá, æákynê 9. A. Vkaædé fázi

byli na¿i æáci na¿i mi partnery - ato vel mi
dobrÿmi, uvêdomêlÿmi a spolehlivÿmi.

Povodnêjsoujistê tragickou záleæitostí,

p‡esto námp‡ineslycennou a veskrze pozi-

tivní zku¿enost. Kdykoli js me se z mínili

proç a co nakupujeme, setkali js me se s mimo‡ádnÿmp‡ístupem, ochotou a pochope-

ní m. V¿ichni, kdo námpomohli sbírku Dêti

dêtem uspo‡ádat a dotáhnout do konce, si

zaslouæí na¿e podêkování. P‡ispêli naz mír-

nêní následkû povodnê a ukázali, jak se

mají lidé v krizovÿch situacích chovat. Pro

nêkolik stovek na¿ich æákûje to vel mi dû-

leæitá zku¿enost. Uçí me dêti çíst, psát, po-

çítat, dávámeji mzáklady dêjepisu, zemê-

pisu, chemie ajinÿch oborû, ale p‡edmêt

cích.

o organizaci, pomoci a solidaritê nemáme.

star¿í, v co nejvêt¿í mí‡e podíleli i naorgani-

koujedniçku.

Na¿í snahou bylo, aby se æáci, hlavnêti

zaci. Byli vynikající! Letáçkyzformulovala

Kdybychom mêli, dostali by na¿i æáci velDagmar ¢korpíková

Spoleçné setkání

Základní ¿kola na ulici T
. G. Masaryka

podobnê na¿i vycházející æáci reagovali

je Gymnáziu ve Svitavách zemêpisnê nej-

a diskutovali o divadleje¿têi vet‡ídê. Astej-

gymnáziup‡iblíæilai jinak. Zav¿echno mohly

sobilo na na¿e mlad¿í æáky, kte‡í ho zhlédli

blíæe. Adíky dobrému nápaduse na¿e ¿kola

ver¿e Christiana Morgensterna a pêkné reci-

taçní vÿkony Lindy Lidmilové ( mi mochodem
bÿvalé æákynê na¿í ¿koly), Terezy Báçové,

nê ohromující mdoj memp‡edstavení zapûnásledující den. Holçiçky se opravdu bály.

Ale prÿ hezky! A paní uçitelko, my taky

budeme nêcotakového p‡ipravovat? ptala

Radky ¢a¿kové a Jarmily Bou¿kové. Ao co

se dychtivá dêvçátka.

¿têvují Dramatickou vÿchovu v rámci povin-

nêco dokázat. Atento zámêr se gymnazistûm

vlastnê ¿lo? Na¿i deváƒáci a æáci, kte‡í navnê volitelnÿch p‡edmêtû, se p‡i¿li na gym-

náziumpodívat, aby poznali, co v¿echno se
dá p‡i recitaci zvládnout. Spoleçné setkání

p‡ipravila a zorganizovala paní Radka Ob-

louková. Atakjs me mohli vidêt netradiçní

zpracování Morgensternovÿch ¢ibeniçních
písní v podobê maléhorockového muzikálu

Atoje asi ono- probudit v dêtechzájem

na sto procent poda‡il. Tak se zasetê¿í me na

dal¿í sbliæování a na nové divadlo ataké na

to, æe se nêco pêkného poda‡í i nám na Z¢
a myto gymnazistûmbudeme moci p‡edvést.

Vlasta Kosková

a æáci Z¢ T
. G. Masaryka

a sólové vÿstupy nejlep¿ích recitátorû. Asi

nejvíce na dêti zapûsobilo Takové docela
malé divadlo(tojeociální názevsouboru),

které svÿmosobitÿmpojetí m ¢ibeniçních
písní dokázalo vtáhnout diváky do dêjetak,

æe ani nedÿchali.

Na¿i deváƒáci byli nad¿eni, i kdyæ pûso-

bili ostÿchavÿm doj mem. Jiæ p‡i zpáteçní

cestê do na¿í al my mater zaznívalo: - Ten
Va¿ek ( mínên Va¿ek Pûlkrábek) byl fakt

dobrej! - Ajak docílili toho maskování, to

byla mouka? - Aco tyjejich zvlá¿tní ¿aty?

V¿echny holky vypadalyjako bílé paní ze

záhrobí. - Ajájsemse opravdu bála! - Tak

Ze spoleçného setkání æákû Z¢ T
. G. Ma-

saryka a divadélka  Takové docela malé
divadlo. F
oto M
. Báça.
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Náv¿têva ve ¿kolách
na
Prachaticku
Ve çtvrtek 19. zá‡íjsemv ¿est hodinráno

nasedla do strejdovy dodávky a spolu s paní
uçitelkou Danou Horskoua mÿmtátou, kterÿ
dêlal ‡idiçe, js me vyrazili dojiæních Çech.
Mêli js me do dvou postiæenÿch ¿kol zavézt
vêci, které se shro máædily ve sbírce Dêti
dêtem.
Zhruba po çty‡ech hodináchcestyjs me
dorazili do Husince u Prachatic. Hned po
vjezdu do první ulice bylo poznat, æetu byly
povodnê. U‡eky bylo nêkolik polorozbo‡enÿch domû a natêch, které nápor vody vydræely, bylo vidêt, kamaæ voda sahala. Nêkde
zaplavila celé p‡ízemí. Jakjs me se pozdêji
dovêdêli od pana‡editele, povodeñsebrala
vesnici i dvê nováfotbalová h‡i¿tê. Mezi lidmi se navíc bêhemkatastrofy¿í‡ilafáma, æe
se p‡ehrada nadvesnicí protrhne. ¢kole, kteroujs me nav¿tívili, se na¿têstí velká voda
vyhnula, av¿ak vêt¿inê dêtí vyplavila domov.
Hned po na¿e m p‡íjezdu ke ¿kole se
ven vyhrnula skupinka klukû a ochotnê odná¿eli vêci, kteréjs me p‡ivezli. Dopisy od
æákû na¿í ¿kolysi vez me nastarost krouæek
zabÿvající se çe¿tinou a doufám, æe splní
sliby a odepí¿ou. Potomjs me v ‡editelnê dostali prospekty o ¢umavê, videokazetuo Husinci a nêkolik vÿrobkû od místníchæákû.
Potéjs me serozjeli do nedalekÿch Strunkovic nad Blanicí. Dêtskÿ domov se základní ¿kolou, kamjs me mêli namí‡eno, se nachází v blízkosti. Na první pohled nebylo
ve vesnici nic vidêt, alejakmilejs mezajeli
dál, takse p‡ed námi objevilo nêco hrozného- malé údolí plné bahna, vyvrácenéstromy, zniçené, zabahnêné fotbalové h‡i¿tê
a budova, která v p‡íze mí ne mêlaæádnou
omítku,jencihly. To byl dêtskÿdomov. Povodeñ ho opravduzasáhla. Jakjs me se potom
dozvêdêli od paní ‡editelky, ¿kodaje o to
vêt¿í, æe celÿobjekt byl krátce p‡edzáplavami zrekonstruován. Aabytohoje¿tê nebylo
málo, tak têsnê p‡ed povodní opravovali
st‡echu, takæe v¿echnyp‡ívalové de¿tê proudily p‡í mo dovnit‡. Kdyæ p‡i¿la povodñová
vlna, bylo v budovê na¿têstíjen pár dospêlÿch, kte‡í stihli utéct na kopec. Tato první
vlna neudêlalaskoroæádné ¿kody, ty udêlala
aæta druhá, vêt¿í. Paní ‡editelkasez kopce
dívala, jak voda odná¿í za‡ízení domova. Ke
v¿emu byla v p‡ízemí kotelna, jídelna, kuchyñ, sklad potravin, sklad obleçení a bot
i ¿atna. Oto v¿e domov p‡i¿el. Dnes se uæ
v¿e opravuje- hlavnê díky pomoci sponzorû.
Protoæe se dêti je¿tê uçily, jeli js me za
ni mi do ¿koly. Tamsi vynosily krabice s dárky a na oplátku námdaly nêjaké své obrázky
a vÿrobky.
Myslí msi, æe pomoctlidem, které postihla povodeñ, by mêli v¿ichni, kdo mûæou, aby
postiæení záplavami dostali alespoñ nêco.
I kdyæ pohled na krajinu a na¿kodyzpûsobené vodou byl pro mne dost hroznÿ, h‡eje
mê pocit, æe js me pomohli lidem, kte‡í to
pot‡ebují.
Andrea Veselá
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Studenti gymnázia zvítêzili
Firma Siemens vyhla¿uje kaædoroçnê v nêkolikaevropskÿchzemíchsoutêæ o nejlep¿í multi mediální projekt. Poslání msoutêæeje podpo‡it
u æákûa studentûzájemo novétechnologie ataké rozvíjetjejich kreativitu a schopnost tÿmové
spolupráce. To v¿ejsouznalosti a dovednosti pro
moderníhoçlovêka21. století praktickynezbytné.
Gymnáziumve Svitaváchse zapojilo do posledních dvouroçníkûtétosoutêæe, která nese
název Mládí a vêdêní. Vp‡edposlední mroçníku soutêæní tÿm¿koly p‡ihlásil multi mediální
CD ROM, kterÿ mapoval literaturu druhé poloviny 19. století, v poslední mroçníku multi mediální mi projekty o Karlu Havlíçku Borovském
a o druhé svêtové válce. Otom, æe právê poslednê j menovaná prezentace studentû byla

úspê¿ná v soutêæi, do které své práce p‡ihlásilo
204tÿmûze v¿echtypû¿kol celé Çeské republiky,js meinformovali v zá‡ijovémvydání Na¿eho mêsta. Vté dobêsejen neociálnê hovo‡ilo
o tom, æe multi mediální prezentace studentû
svitavského gymnázia byla nejlep¿í. Odborná
porota doporuçila pozvat na slavnostní vyhlá¿ení vÿsledkû, které probêhlo v Národní mtechnickém muzeu v Praze na konci zá‡í, deset nejlep¿íchtÿmû. Teprvetamse svitav¿tí studenti
dozvêdêli, æe byli nejlep¿í a æe gymnázium
obdræí - kromê nêkolika drobnÿch dárkû - za
své vítêzství znaçkovÿ poçítaç. Ten skuteçnê
p‡evzali z rukou zástupcû vyhla¿ovatele soutêæe, p‡edstavitelû M¢MT ÇRa çlenû odborné
poroty, m
j. také herce Sa¿i Ra¿ilova.
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Vítêznÿ multi mediální projekt vznikl z podnêtustudentasepti my B Tomá¿e Pa‡ízka, kterÿ se problematikou 2. svêtové války zabÿvá
jiæ nêkoliklet. P‡edmêtemjeho záj muje historie bojové techniky, zej ména tankû. Spoleçnê se svÿmi spoluæáky Jakube m Vojtou,
Jaromírem¢avelkou a Petrem Kosinou a pod
vedení m profesorky gymnázia PhDr. Ivany
Pavli¿ové vytvo‡il vÿukovÿ multi mediální CD
ROM, kterÿ mapuje dêjiny druhé svêtové války slovem, obrazem, autentickÿmi zvukovÿmi
nahrávkami nebo videosekvencemi. Vÿsledek
nêkolikamêsíçní práce nemusí nalézt uplatnêní jen ve ¿kolách, uspokojí v¿echny zájemce
o historii a rozhodnê snese srovnání s obdobnÿmi uçební mi pomûckami, které jsou nabízeny v na¿í obchodní síti.
PaedDr. M
ilan Báça

‡editel gymnázia

Vítêznÿtÿm (T
omá¿ Pa‡ízek druhÿ zprava)

po p‡evzetí ceny a poháru pro vítêze.
Obêf
oto M
. Báça.

Mêstská policie informuje
Vpátek 27. zá‡í po sedmé hodinê veçer
do¿lo na ul. KapitánaJaro¿e ktragické dopravní nehodê. ”idiç projíædêjícího osobního vozidla nemêl ‡ádnê p‡ipojen p‡ívês naloæenÿ
dal¿í mosobní mvozidlem. P‡ívês se p‡i jízdê
odpojil, narazil do sloupu ve‡ejného osvêtlení
a poté na chodníkutêæce zranil procházejícího
dvaapadesátiletého chodce, kterÿ následkûm
zranêní podlehl.
Otom, æe mêstskÿ kamerovÿsystémúçinnê pomáhá p‡i sledování ve‡ejného po‡ádkuçi
odhalování nekalé çinnosti, svêdçí následující
p‡ípadyz poslední doby. 4. ‡íjna ve 4: 30zaznamenala obsluha kamerového systému podez‡elé chování osádky vozu s brnênskou poznávací
znaçkou, kterÿse pohyboval posídli¿ti U nádraæí. Hlídka mêstské policie na místê zjistila,
æe podez‡ení bylo oprávnêné - dotyçní se p‡iznali ke krádeæi benzínu z parkujícího auta.
Dal¿í ¿et‡ení p‡evzala Policie ÇR a vy¿lo najevo, æe mladí muæi mají na svêdomí i dal¿í trestnou çinnost. 8. ‡íjna ve 23: 30zaujala obsluhu

kamerového systémuskupinat‡í muæû a æeny,
odcházející z námêstí. Byl byto celkembêænÿ
pohled, kdyby uvedenáæena nebyla obleçena
jenve spodní mprádle. Hlídka na místê ovê‡ila, æe sejedná o dívku, která není schopná po
náv¿têvê nêkolikarestauraçníchza‡ízení dojít
sama domû. Dal¿í dívka, která také pat‡ila
k vÿ¿e uvedené spoleçnosti, byla o chvíli
pozdêji nalezena vjedné uliçce zranêná a musela bÿt p‡ivolánazáchranka; t‡etí mladáæena
z této party hlasitÿmi vÿk‡ikyru¿ila noçní klid
a neuposlechla vÿzvy policistû p‡i ¿et‡ení události. Naru¿ení ve‡ejného po‡ádku bylotak váæné, æese vêcí dálezabÿvala Policie ÇR. 16. ‡íjna ve 22: 30 byla pomocí kamerového záznamu
zadræena a na Policii ÇR p‡evezena poh‡e¿ovaná nezletilá dívka. 17. ‡íjna kolem2. hodiny
ranní byli opêt kamerouzaznamenání dva mladíci, tentokrát z Hodonína, kte‡í si na sídli¿ti
U nádraæí prohlíæeli s baterkou zaparkovaná
auta. Vdal¿í çinnostiji mzabránily hlídkyobou
policií.

Na mêstskou policii se kaædodennê obracejí obçané s rûznÿmi prosbami a æádost mi.
Jako p‡íklad uvádí me t‡i, které nejsou aæ tak
bêæné. 25. zá‡í v 01: 20se na mêstskou policii
obrátil muæ, kterÿæádal, abychomdonutilijeho
druæku k návratu domû. Rádi bychompomohli,
aletak daleko na¿e pravomoc nesahá. Naopak
28. zá‡íjs mev çasnÿchranníchhodinách mohli
vyhovêt æádostijedné mladéæeny, kterási p‡ála
umístit na auto botiçku. Dûvodembylaobava z odcizení drahého remního vozidla poté,
co ztratila klíçe. 2. ‡íjna kolem18. hodiny vyjela hlídkaovê‡it oznámení, æe ujednérestaurace v Lánech údajnê napadl a pokousal pes
svou majitelku. Na místêstráæníci zjistili, æe paní má naruce ¿krábanec, ale o¿et‡eníléka‡em
odmítla. Byla ov¿emviditelnê pod vlivemalkoholuaje moæné, æe právêto vyvolalo negativní
reakci psa. Je také moæné, æe pes chtêl tí mto
zpûsobemupozornit, æeje ças uæjít domû. Paní ale chtêla pokraçovat v náv¿têvêrestaurace
a æádala, abychomjejího psa zatí m umístili
v útulku. Protoæe ktakovÿmto úçelûmútulek neslouæí, byla paní odkázána do pat‡içnÿch mezí.
M
. Sádlíková
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Olympiáda dêtía mládeæe 2003
- Olympiáda s Orbitem pro dêti
P‡ípravy
v plnémproudu

kurozhodnutí Çeského olympijského vÿbo-

ru uspo‡ádat v p‡í¿tí mroce první celostátní

olympiádu dêtí a mládeæe v Litomy¿li, ve
Svitavách a v Chocni. Vtêæké konkurenci

a samoz‡ej mê také fotbalisty. V Litomy¿li

budou probíhat soutêæe v atletice, basket-

balu, volejbalu tenisu, stolní mtenisu, triat-

lonu a vlukost‡elbê. Mêsto Choceñ p‡ipra-

vuje soutêæe v softballu, baseballu, kopané

a silniçní cyklistice. Souçástí her bude

dal¿ích pêti kraj û uspêl kraj Pardubickÿ,

rovnêæ novinka- show-down, coæje modi-

jiæ byl ustaven Organizaçní vÿbor Olympiá-

dêti.

kterÿcelou akci za¿tiƒuje. Vsouçasné dobê

Çtená‡i jistê zaznamenali v denní mtis-
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dy, schválen rozpis jednotlivÿch soutêæí.

Ve dnech 14. - 19. çervna 2003 budou

Svitavy hostitelskÿm mêstempro tisícovku

sportovcûze v¿echkrajûrepubliky. Uvidí me

zde nejlep¿í plavce, volejbalisty, basketbalisty

kace stolního tenisu pro zrakovê postiæené
Celou Olympiádu budou provázet kultur-

ní akce, literární a vÿtvarné soutêæe, vystou-

pení pêveckÿchsborû. O dal¿í mprûbêhup‡í-

prav budeme informovat v dal¿ích çíslech.

J. Petr

Sportovní hala Nast‡elnici, krytÿplaveckÿ bazén a takéstadion M
íru budou v çervnup‡í¿tího rokusvêdke molympijského zápolení mládeæe.

Pozvánka na sportovní akce v listopadu
SO

2. 1 1.

NE

3. 1 1.

SO

9. 1 1.

NE 1 0. 1 1.

Ko¿íková:

TJ Sy - H. Brod (15: 00 a 17: 00 - KP ml. æáci, hala Na St‡elnici)

Volej bal:

turnaj KP star¿í æákynê (10: 00 - hala Na St‡elnici)

Kopaná:

SK Slavoj Sy- Lány - Chrudi m B (14: 00 - I. At‡. muæi, h‡i¿tê Lány)

Volej bal:

Volej bal:
Kopaná:

Ko¿íková:

SO 1 6. 1 1.

Volej bal:

SO 23. 1 1.

Ko¿íková:

NE 1 7. 1 1.

SO 30. 1 1.

Ko¿íková:
Ko¿íková:

Volej bal:

NE

1. 12.

Aerobik:

Ko¿íková:

TJ Sy A - Sokol Æamberk (10: 00 - KP æeny, hala Na St‡elnici)
TJ SY- Praha- Nusle (10: 00 - 1. liga kadetek, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - Choceñ ( 9: 45 st. a 12: 00 ml. - KP dorostu, stadion Míru)

TJ Sy A - Jablonec (14: 00 - divize muæi, stadion Míru)

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

TJ Sy - Ç. T‡ebová (14: 00 a 16: 00 - KP ml. æáci, hala Na St‡elnici)

TJ SY A - Sok. Pardubice A (10: 00 - KP æeny, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - Sokol H. Králové (10: 00 a 12: 00 - nej ml. miniæáci, gymnázium)
TJ Sy - V
. Mÿto (10: 00 a 12: 00 - mlad¿í dorost, hala Na St‡elnici)
TJ Sy - Ç. T‡ebová ( 9: 00 a 13: 00 - star¿í miniæáci, gymnázium)

TJ Sy - Chrudi m(11: 00 a 15: 00 - star¿í dorostenci, gymnázium)
TJ Sy - Lito my¿l (18: 00 - muæi, hala Na St‡elnici)

TJ SY A - Sok. Slatiñany (10: 00 - KP æeny, hala Na St‡elnici)

TJ SY- Sok. Pardubice (10: 00 - 1. liga kadetek, hala Na St‡elnici)

Aerobik klub Svitavy - cviçení s Klárou Jandovou (14: 00 hala Na st‡elnici)

TJ Sy - Vysoké Mÿto (10: 00 muæi, hala Na St‡elnici)

Programzápasû v lední mhokeji na zi mní mstadionu Svitavy

J. Petr

, PÅod 16: 00, 18: 00 a 20: 00
Mêstská hokejová liga: od 18. 11. kaædé PO, ST
Jednotlivá muæstva hrají dle stanoveného rozpisu 5. roçníku MHL 2002/2003.

Okresní p‡ebor ÇSLH ùstí nad Orlicí:
- zápasy muæû: od 21. 11. kaædÿ çtvrtek od 17: 00 a 20: 00, od 2. 1. kaædÿ çtvrtek od 17: 00 hod.

- æáci aj unio‡i: od 30. 11. kaædou sobotu od 7: 00, 8: 30, 10: 00 a 11: 30 hod.

- jednotlivé oddíly hrají dle rozpisu vydaného Okresní mvÿkonnÿmvÿbore m ùstí nad Orlicí.
, a STod 13: 30 do 15: 30 hod. a kaædou SOa NE
Bruslení pro ve‡ejnost je plánováno pravidelnê od 16. 11. kaædé PO, ùT
od 14: 00 do 16: 00. Veçerní bruslení v SO od 19: 00 hod. Zmêny a up‡esnêní ve‡ej ného bruslení budou zve‡ej nêny na pokladnê zi mního stadionu.
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