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Nové vedenímêstaUstavujícízasedánízastupitelstva mês-
ta se uskuteçnilo ve st‡edu 13. listopadu
odpoledne. Za nep‡íli¿ velkého zájmu ob-
çanû mêsta probêhla volba starosty, dvou
místostarostû açlenû rady bez problémû
a neoçekávanÿch p‡ekvapení, coæ svêdçí
o dobrémp‡edchozímvyjednávání. V¿ech-
ny volby probíhaly ve‡ejnê, zvednutím
ruky.
Starostou mêsta byl jednomyslnê zvo-

lenVáclav Koukal (Sdruæení pro mêstoSvi-
tavy).

Pan Koukal pracuje ve funkci uvolnê-
ného çlena zastupitelstvajiæ dvanáct let,
posední dvarokybylstarostoumêsta, p‡ed-
tímmístostarostou. Je mu56let, pûvodním
povolánímstavební projektant. Není çle-
nemæádné politické strany.
�Obçanûm mêsta ataké têm, kte‡í mi

dnes dali dûvêru, chci slíbit, æe p‡i svÿch
jednáníchbudu mít napamêti rozvoj mêsta
abudu dbát, aby byla vsouladuse spole-
çenskÿmi i mravními normami. �

Prvnímmístostarostou, kterÿbudeopráv-
nênzastupovatstarostuvdobêjehonep‡ítom-
nosti, jednat arozhodovat vevêcech, které
jsousvê‡enystarostovi, byl zvolening. Mi-
roslav Vêtr (Sdruæení pro mêsto Svitavy).
Ing. VêtrjeobçanemSvitavodroku1999,

je mu34let. Jeabsolventemelektrotechnické
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fakulty Vysokéhouçenítechnickéhov Brnê,
letos ukonçil postgraduální studiummanage-
mentuna NottinghamTrent University(GB)
avsouçasnosti studuje prestiæní manager-
skou ¿kolu MBA. Do funkce místostarosty
p‡echází z funkcetechnického‡editele çes-
ko-¿vÿcarské�rmy. Není çlenemæádnépo-
litické strany.
�Buduse snaæit, abySvitavybyly mês-

tem, které budeprosperovat. Cítím, æe moje
odpovêdnostje veliká, vzhledemktomu, æe
nejsemzdej¿ímrodákem. Právêztohoto dû-
vodusi projevené dûvêryváæím. �

Druhÿm místostarostou byla zvolena
Mgr. MarcelaSezemská(Sdruæenípro mês-
to Svitavy).

Pokraçování nastr. 2

Váæeníamilí,
takuæjezase prosinec. Vloni touto dobou
mrzlo, jento pra¿têlo, taky snêhu bylo
nevídanê. Prostê uæ bylazima.
Letos zaçíná p‡edvánoçní ças trochu

jinak. P‡írodasezatímdo bêlaneoblékla,
ale p‡edvánoçní starosti i radosti budou
asi podobné,jakojinéroky. Pochybujeme,
æejste splnili loñskáp‡edsevzetí, jakle-
tos v¿echnozorganizujete a udêlátejinak,
samoz‡ejmê mnohemlépe. Æivê si dove-
deme p‡edstavit skuteçnost têchto dní.
Vpráci se na nás v¿echno valí, dob‡eto
známe. Dohonit, cojsme nedohonili celÿ
rok, vyhodnotit, p‡evést, zmênit, opravit,
uzav‡ít,... Adoma? Takydodob‡eznáme.
P‡edvánoçní p‡ípravyseobvyklepod‡izují
rodinnÿmtradicím. U Novákûseto dêlá
tak, u Novotnÿchzasejinak. Aƒjsouv¿ak
rodinnézvyklostijakékoliv, asi se nevy-
hneme starostems nákupy, va‡ením, pe-
çením, shánêním¿têdroveçerníhokapra,
vánoçníhostromeçku, obavám, abychom
s dárkemna nêkoho nezapomnêli.
Prosinec byse mohl trochuvícloudat,

plynout pomaleji, co‡íkáte? Ale nebojte
se, v¿echno urçitê stihnete vças, jako vlo-
ni, p‡edloni a vletech minulÿch. Apak
uæ nastane ças Vánoc, na které se, aƒ ‡í-
káme, co‡íkáme, moctê¿íme.
P‡ejeme Vámv¿em, abysteleto¿ní Vá-

noceproæili vezdraví, pohodê, mezi svÿmi
nejbliæ¿ími. Tojsouostatnêtynejkrásnêj-
¿í dárky, které námæivot mûæe nadêlit.

M. Sezemská
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Pokraçovánízestr. 1
Její 54let, vefunkci místostarostkypra-

covalajiæ dvaroky. P‡edtímbyla‡editelkou
svitavské St‡ední zdravotnické ¿koly. Není
çlenkouæádné politické strany.
�Cítímmnohemvêt¿ízodpovêdnost, neæ

p‡i svémprvnímzvolení. Cítím, æe spoleçné
úsilívedení mêstai samotnÿchobçanûpo-
vede kjeho dal¿ímu rozvoji. Chci pomoci
ktomu, abylidé, kte‡ítadyæijí, cítili, æeje

Nové vedenímêsta

Zastupitelstvo mêsta Svitavy
Vlistopadovÿchvolbáchbyli do Zastupitelstva mêsta Svitavyzvoleni:

tojejich mêsto. MÿmmêstemrozhodnêSvi-
tavyjsou. �
Dal¿ími çlenyrady mêstabyli zvoleni:

MUDr. Pavel Haví‡, ‡editel Nemocnice Svi-
tavy- 47let, bezpartijní, zvolenza ÇSSD;
Mgr. Ji‡í Brÿdl, senátor - 57 let, çlen
KDU-ÇSL; PaedDr. Milan Báça, ‡editel
GymnáziaSvitavy- 43let, bezpartijní, zvo-
lenza Sdruæení pro mêsto SY; RNDr. Jaro-
slav Klodner, zástupce ‡editele Obchodní
akademie a VO¢Svitavy- 49let, çlen ODS.

-svj-

Çlenovérady- zleva: M. Báça, J. Brÿdl, V. Koukal, M. Sezemská, M. Vêtr, P. Haví‡,
J. Klodner.

Pohled
zkostelnívêæe
P‡ed çasemjste se v na¿ich novinách

mohli doçíst o p‡ipravovanémzp‡ístupnêní
vêæe kostela na svitavskémnámêstí, které
umoæní na¿imobçanûmi turistûmzajímavÿ
pohled navÿchodní azápadní çást na¿eho
mêsta. Slavnostnízp‡ístupnêní vêæeseplá-
nujep‡i p‡íleæitosti vÿroçí vysvêcení kostela
Nav¿tívení P. Marie nakvêtenp‡í¿tíhoroku.
Ale protoæe se vtêchto prostoráchudêlal
obrovskÿkus práce(kdojevidêl p‡edpûl ro-
kem, neuvê‡í,jaksepromênily), rozhodlijsme
se vênovat kouzelnÿ pohled na svitavské vá-
noçní námêstí z ptaçí perspektivy na¿im
spoluobçanûmjako malÿdárekkvánocûm.
Akdy mûæete dovêæe bíléhokostelapo

stodvouschodechvystoupat? Na HodBoæí
vánoçní, na¢têpánaanaNovÿrokbudouprû-
vodci provázetzájemcevædyve13, 15a 17
hodin. Odmênoubudenádhernÿpohledna
vÿchod p‡es námêstí aæ ke Kamenné Hor-
ce, nazápadpanorámaVendolskéhokopce
aJavornického h‡ebenu, blíæe zaujme nap‡í-
kladnováfasáda¿koly. Zajímavÿbudeurçitê
takéveçerní pohlednaosvêtlené námêstí.
P‡eji Vámp‡i pohledu na na¿e mêsto

p‡íjemné pohlazení po du¿i.
Blanka Çuhelová

Jméno vêk zvolenza poçet hlasû
BÅÇAMilan, PaedDr. 43 Sdruæení pro mêstoSvitavy 2.097
BRUSENBAUCHJi‡í, Mgr. 49 ODS 783
BR¥DLJi‡í, Mgr. 57 KDU-ÇSL 1.146
CVRKALOtmar 57 Sdruæení pro mêstoSvitavy 2.196
ÇERMÅKPavel, Ing. 49 Sdruæení pro mêstoSvitavy 1.713
ÇUHELOVÅBlanka, Mgr. 45 Sdruæení pro mêstoSvitavy 2.096
HAVï”Pavel, MUDr. 47 ÇSSD 1.362
HORÅKLubomír, MVDr. 45 ODS 818
JANSAPavel, Mgr. 56 ÇSSD 1.140
KLODNERJaroslav, RNDr. 49 ODS 838
KOUKALVáclav 56 Sdruæení pro mêstoSvitavy 2.529
KRUÆïKOVÅLidmila, Mgr. 56 KSÇM 1.032
KUÇERAMario 55 ÇSSD 1.437
MAL¥Jan, MUDr. 53 Sdruæení pro mêstoSvitavy 2.576
MRVïKOVÅBlanka, MUDr. 57 ODS 927
SEZEMSKÅMarcela, Mgr. 54 Sdruæení pro mêstoSvitavy 2.362
¢EFRNAKarel, MUDr. 63 Sdruæení pro mêstoSvitavy 2.072
¢PAÇEKPavel, Ing. 37 Sdruæení pro mêstoSvitavy 1.862
¢PERKABohumil, PhMr. 58 Sdruæení pro mêstoSvitavy 2.234
¢VACHBohumil 59 KSÇM 856
¢VÅBFranti¿ek 53 Sdruæení pro mêstoSvitavy 1.727
VëTRMiroslav, Ing. 34 Sdruæení pro mêstoSvitavy 1.626
VïZDALMilo¿, JUDr. 56 ÇSSD 1.018
VOLAUFVáclav 56 KSÇM, 784
VRBAKarel, MUDr. 38 KDU-ÇSL 787
ZELINKALibor 56 KSÇM 905

NaSilvestra bude na námêstí

opêtohñostroj!Sledujte plakáty
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nynêj¿íhooddêlenídopravy(p. Sk‡ebskÿ
a Bulva) ap‡ipojíseknovémuodborudopra-
vy, jehoæ sídlo bude ve stávajících prosto-
ráchreferátudopravy Okùnaulici Milady
Horákové.
Naopakz budovokresního ú‡aduse do

budovynaTGM25p‡emístí çást pracovní-
kûreferátuvnit‡níchvêcí, kte‡í p‡echázejí
naodbor vnit‡níchvêcí Mêù.

Vnásledujícímtÿdnu, tj. od6. do10.
ledna se do prostor matrikyve vile p‡istê-
huje p‡íslu¿náçást okresní matrikyaz bu-
dovy na TGM25 se do budov na Milady
Horákovéodstêhujecelÿodboræivotního
prost‡edí anovêvzniklÿodborsociálních
vêcí se v¿emi sociálními pracovnicemi. Na
pûvodnímmístê(vp‡ízemí TGM25) zûstane
pouzepokladnaprovÿplatusociálníchdávek.
Vtÿdnuod 13. do 17. ledna se do

budovy na TGM25 p‡estêhují pracovníci
nynêj¿íchreferátû Okùs agendami a p‡ipo-
jí se kodborûmmêstského ú‡adu. Tÿkáse
to odboruæivnostenského(celÿbude sídlit
vI. pat‡e budovy v prostorách nynêj¿ího
odboru æivotního prost‡edí), odboru ¿kol-
ství a kultury(I. patrov �kostce�) aodboru
regionálníhorozvoje (II. patro v �kostce).
Jeto nep‡ehledné? Taktozrekapituluj-

me: Po uskuteçnêní v¿ech dosud plánova-
nÿchstêhování, budoujednotlivé odbory
mêstského ú‡aduumístênytakto:
Vbudovê na T. G. Masaryka25: v p‡í-

zemí odborvnit‡níchvêcí a pokladnapro
vÿplatysociálníchdávek; v prvnímpat‡e
odbor vÿstavby, odbor ¿kolství a kultury,

odborsprávymajetku-oddêleníbytovéaod-
dêleníinvestiçní (dosavadní odborybytovÿ
a mêstského stavitele), odbor �nançní aod-
bor æivnostenskÿ; ve druhémpat‡e odbor
informatikyaodborregionálníhorozvoje.
Vbudovê na T. G. Masaryka 35 (vila):

starosta, místostarostové atajemník, kan-
celá‡ starosty atajemníka, odbor pro pro-
jednávání p‡estupkû, matrika a prozatím
i majetkovéoddêlení odborusprávy majet-
ku. Ve svÿch prostorách zûstává mêstská
policie.
Vbudovách na Milady Horákové: odbor

æivotníhoprost‡edí, odborsociálníchvêcí
azdravotnictví, odborobranyaodbordopravy.
Odborstátní sociální péçezûstávái na-

dále v prostorách na Lan¿krounské 2.
Protoæev dobêuzávêrkytohotoçíslaça-

sopisu stájeje¿tê probíhajíjednání o kon-
krétnímumístêníjednotlivÿch pracovi¿ƒ,
nemûæeme zatím uvést p‡esnêj¿í údaje.
Jakmile ale budev¿e ujasnêno, p‡ipravíme
ajakop‡ílohu Na¿eho mêstavydáme�Prû-
vodce mêstskÿmú‡adem� s informacemi
�co, kde a kdyvy‡ídíte�.

-svj-

Na ú‡adê zaçíná stêhování

Rozlouçili se neformálnê. Poslední zasedání minulého zastupitelstvase konalo
24. ‡íjnaaoprûbêhuavÿsledcíchjehojednáníjsmepsali minule. Tatoposledníschûze
v¿ak mêladvêçásti- çástpracovníaçástspoleçenskou, kteráse uskuteçnilavprostorách
vily. Nejprvesev¿ichni shromáædili vzasedací místnosti, kdestarosta mêstapodêkoval
v¿emzadobroupráci v celémvolebnímobdobí, zejménapaktêm, kte‡íjiædále nafunkci
nekandidovali. P‡i obçerstvení asklence dobrého vínasepakje¿tê debatovalo v men-
¿ích, neustálesepromêñujícíchskupinách, a nazávêrsev¿ichni spoleçnêvyfotogra-
fovali. J. Svobodová

Minule jsme jiæ informovali o organi-
zaçníchzmênách, které na mêstskémú‡a-
dunastanoupo prvnímlednuvsouvislosti
s reformouve‡ejnésprávy. Vprosinci zaçí-
ná akce, pro níæ bychommohli pouæít ná-
zevznámého�lmu- �kulovÿblesk�. Rozdíl
budejen vtom, æe stêhování neprobêhne
najednou, jako ve �lmu, ale postupnê. Je
ale nezbytnézdûraznit, æe kaædéstêhování
zasáhne do �æivota� daného úseku, takæe
urçitê dojde komezeníjehoçinnosti. Pokud
tedypot‡ebujete naú‡adê nêcovy‡ídit, peç-
livê si p‡eçtête následující ‡ádky, v nichæ
vámp‡iblíæíme harmonogramstêhování,
a pokustesesvouzáleæitost vy‡ídit vjiném
termínu. Takæe:

Nejd‡íve(do 6. prosince) sez budovyna
T. G. Masaryka 25(dálejen TGM25) od-
stêhujespoleçnost Vodaasport-o umístêní
pí¿eme najinémmístê.
Vtÿdnuod 16. do 20. prosince se

p‡emístí nêkolik pracovi¿ƒ. Nejvÿznamnêj¿í
budezmênaumístêní matriky. Tasez do-
savadníchkancelá‡í naTGM25p‡emístí do
vilynaT. G. Masaryka35( TGM35) a bude
vkancelá‡íchvp‡ízemí, hnedvedlesvateb-
ní ob‡adní sínê.

Vbudovê TGM25 probêhne nêkolik
p‡emístêní z kancelá‡e do kancelá‡e, tÿkat
setobudeodboru¿kolství a kulturyajedné
pracovniceodboruvÿstavby. Voboup‡ípa-
dech sejedná o zmêny najednompat‡e,
vtzv. �kostce�.
Vtÿdnuod30. prosincedo3. ledna

sez budovyTGM25odstêhují dvapracovníci

Mêsto Svitavy
a Bytové druæstvo Svitavy
nabízí fyzickÿmi právnickÿmosobám

bytyo velikosti
1+3 a 1+4

(kekaædémubytunáleæí garáæ) vnovévÿ-
stavbê mêstskÿchvil ç. 2 a 3 Na Vêjí‡i.
P‡edpokládanÿtermíndokonçenívÿstav-
byjeIII. çtvrtletí 2003.
Jedná se o nájemní byty druæstevního
typu, kterébude moænopo20letechzís-
kat do vlastnictví odbytového druæstva,
nanêæ mêstop‡evedebezplatnêsvûj spo-
luvlastnickÿ podíl budovy. Podmínkou
je sloæení çlenského vkladu, jeæ çiní
623 tis. Kç u bytu velikosti 1 +3, 557
tis. Kç u bytu velikosti 1 +3 mezoneto-
véhoa 740tis. Kçu bytuvelikosti 1 +4.
Çlenskÿ podíl za garáæ se pohybuje dle
její plochyod98 do 155tis. Kç.
P‡ihlá¿kylze podat a bliæ¿íinformace
získat na bytovémodboru MêùSvitavy
ing. Tomá¿ková, tel. 461 550 260 nebo
sl. Chudová, tel. 461 550262.

Upozornêní:
Protoæelednovéçíslona¿ehoçasopi-

su vyjde aæ kolem5. 1., povaæujeme za
vhodnéupozornit najednudûleæitouzmê-
nu. Naodborudopravyse s platností od
1. 1. 2003 budoui na úsekuevidence
vozidel a‡idiçûvybírat v¿echnysprávní
poplatkyv hotovosti a ne v kolkovÿch
známkáchjako dosud.
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P‡i¿lo nám psaní
aneb jak to dopadlo

Zdopisníobálkyvykoukloælutésrdíçko
a hnedpodnímoslovení: �Váæenÿpanesta-
rosto, dovolte, abych Vámzana¿e obçanské
sdruæeníÆivot dêtempodêkovalazap‡ispêní
obçanû Va¿eho mêsta, kte‡í v rámci celo-
republikovésbírkytzv. �Srdíçkového dne�
p‡ispêli zakoupenímsrdíçkav hodnotêdva-
cet korun na dêtskáza‡ízenípostiæenásrp-
novÿmipovodnêmi. Jakjistêvíte, Va¿e mêsto
ses námipravidelnêzúçastñujecelorepubli-
kovÿchsbírekveprospêchnovétransplantaç-
níjednotkykostní d‡enêve FNMotol Praha
pro dêti nemocnéleukémií. Leto¿ní sbírka
v¿ak byla urçenapouze pro dêtskáza‡ízení
postiæenápovodnêmi, atozejménast‡edních,
základnícha mate‡skÿch¿kol. Obyvatelé
Va¿eho mêsta mohli p‡ispêt díkydlouholeté
spoluprácist‡edních¿kol Va¿eho mêsta. Gym-
náziumi St‡ednízdravotnická¿kolanámvy-
cházejívst‡íc a uvolñujíprosbírkystudenty,
kte‡í mají zájemprojekty na¿eho sdruæení
podpo‡it alidemsrdíçkaprodávají. Velicesi
váæíme angaæovanosti a dobréspolupráce
têchto st‡edních¿kol atímto zpûsobemjim
up‡ímnêdêkujeme.

Anna Ková‡ová, ‡editelka. �
Noajaktodopadlo? Svitav¿tí obçanési

18. zá‡ízakoupili srdíçkacelkemza39.313Kç.
Obçanské sdruæení pak po celé republice
vybralo bezmála 5,5 milionu korun. Vp‡í-
lozedopisubyl dlouhÿseznam¿kolskÿchza-
‡ízení, která obdræela p‡íspêvek naopravy
poletníchpovodních. P‡í¿tí rokopêt vzá‡í
budeme mít p‡íleæitost p‡ispêt svÿmdílem
i naza‡ízení prodêti v na¿emmêstê. Jejistê
potê¿itelné, kdyæseçlovêk mûæedozvêdêt,
nacoæejetajeho dvacetikoruna pouæita.

J. Petr

¢koly¿kolámTakse nazÿvá ojedinêlá akce, kdyzá-
kladní umêlecké ¿koly po celé republice
po‡ádají bene�çní vystoupení pro¿kolyto-
hoto typu, které byly postiæeny srpnovÿmi
záplavami.
SvitavskáZU¢uspo‡ádaladvêvystoupe-

ní. Uçiteléaæáci dne24. 10. 2002zorganizo-
vali koncert v Ottendorferovêdomêataneçní
oborbene�çnívystoupení dne12. 11. 2002
v Bílémdomê.
Obê p‡edstavení se tê¿ila zájmu ve‡ej-

nosti azískanáçástkaçiní 16.950 Kç. Tyto
prost‡edkybudoup‡edányZákladníumêlec-
ké ¿kole v Blatné.
Cennénatomv¿emjeto, æesenabene�-

cíchpodílelydêti, æesep‡ipravovalys velkÿm
nad¿enímaæesi navlastní kûæi zkusily, jaké
je pomáhat druhému, kdyæjeto pot‡eba.

Karel Sax, ‡editel ¿koly

NEP”EHLÉDNëTE!
Zmênakmitoçtu mêstskéhotelevizního vysíláníve Svitavách
P‡i opraváchrozvodûvsítíchkabelové

televize UPCdo¿lozároveñkezmênêkmi-
toçtu, na kterémje ve Svitavách vysílán
lokální programINFO. Abonenti kabelo-
vételevize, kterÿmnyní místní vysílání

zmizeloz obrazovek, musí p‡eladitsvép‡i-
jímaçez dosavadníhokanálu R1 nakanál
R2 (nebotaké C2), zvuková norma BG.
Ustar¿ích televizorû bude nutno mírnê
doladit p‡íjem. L. Sáñková

Dostalijsmedoredakcedopis odobyva-
telejednohoz panelovÿchdomûnasídli¿ti
Unádraæí,jímæreagujena minulezve‡ejnê-
nÿçláneko svitavskÿchnetopÿrech. Zejmé-
nav poslednímodstavci uvedenákritika
obçanû, kte‡í se knetopÿrûmchovají ¿pat-
nê, hovyprovokovalakreakci. Vesvémdo-
pise mj. pí¿e:
�Jiæ nêkoliklet (8- 10) námnetopÿ‡i

ve¿kerÿchdruhû, kte‡ísídlívpodst‡e¿íavê-
tracíchdutináchdomû, znep‡íjemñují æivot.
Celÿrok, zvlá¿tê pakvletnímobdobí, kdy
jsou nyní pomêrnê velká vedra, vlétají p‡i
vêtrání dorûznÿchçástí bytû(domnívátese,
æeje p‡íjemnéje odchytávat?), dennodennê
dosti zneçi¿ƒují okna, která musíme mÿt, zne-
çi¿ƒují vyprané prádlo, povê¿ené nabalko-
nech. Netopÿ‡i pat‡ítam, kampat‡í, dojeskyñ
apod., a ne do panelovÿchdomû. Je velice
smutné, æenámnêkdozeæivotníhoprost‡edí
neporadí, co máme podniknout, abychom
se netopÿrû zbavili. To povaæuji za velice
podstatné. Pak bychomse mohli chlubit,
jaké mámeçistépanelovébytyajaksenám

dob‡e bydlí. Jsemp‡esvêdçen, æeje velice
nutné zajistit ochranutaké pro bydlící ná-
jemníkya nejenpronetopÿry. Jezajímavé,
æep‡i renovaci bytû, kterévlastní mêsto, se
tytovêtrací dutinyzakrÿvají a bydlící proto
mají od netopÿrû pokoj.�
Aconatoodboræivotníhoprost‡edí mêst-

skéhoú‡adu? Vedoucíodboruing. Anto¿ nám
‡ekl:
�Zvÿ¿enÿmvÿskytemnetopÿrû vobyt-

nÿchdomechve mêstêsenaodboruzabÿvá-
me, p‡estoæe se vêt¿inousetkávámes tole-
rancí obyvateli vlastníkûdomû. Vnêkterÿch
p‡ípadech v¿ak problémy narûstají a‡e¿ení
jiæ není moænédáleodkládat. Nêkte‡íz ne-
topÿrûjsou v¿ak chránêni a pro zamezení
jejichhnízdêníje nutnézajistit p‡íslu¿nou
vÿjimkuzezákonao ochranêp‡írodya kra-
jiny. Ztohoto dûvodujsmeletos vsrpnupo-
æádali Agenturuochranyp‡írodyakrajinyÇR
o návrh konkrétníchopat‡ení k‡e¿ení tohoto
problému. Agenturav¿ak na na¿i æádost ne-
reagovala, a protojsme vlistopadu poslali
æádost znovu.� -svj-

Napsali jste nám

Veçtvrtek21. listopaduse dokrásyvylouplafasádazákladní¿kolynaulici T. G. Masaryka.
FotoJ. Petr
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Zhlediska poæární ochranyje provoz
bytovÿch domû (nepoçítáme semrodinné
domy astavby pro individuální rekreaci)
za‡azen mezi çinnosti bezzvÿ¿enéhopoæár-
ního nebezpeçí. P‡estojsou projejich po-
æárníochranuprávními p‡edpisystanoveny
povinnosti, které musíjejichvlastníci, uæiva-
telé, p‡ípadnêsprávci plnit. Poru¿enítêch-
to povinností lze postihovat podle zákona
o poæární ochranê(ç. 133/85Sb., veznêní
pozdêj¿íchp‡edpisû- dálejenzákono PO)
ukládánímpokut aæ dovÿ¿enêkolikasetti-
síc korun. Zákono POstanovujetaké kaæ-
démuobçanupovinnost poçínat si tak, aby
nedocházelo ke vzniku poæáru. Poru¿ování
p‡edpisû poæární ochranyje postihováno
jako p‡estupek s moæností pokuty projed-
notlivceaæ dovÿ¿e25000 Kç, v nêkterÿch
p‡ípadech(jsou-li ohroæenyæivotyazdraví
víceosob) ijakotrestnÿçinobecnéhoohro-
æení podletrestníhozákona.
Podlezákonao POavyhlá¿kyo po-

æárníochranê(ç. 246/2001 Sb.) musí
bÿtv bytovÿchdomechdodræovánatato
opat‡ení:
Kvytvá‡ení podmínek pro ha¿ení

poæárûazáchrannépráce musí bÿt: z‡e-
telnêoznaçenoçíslotísñovéhovolání(tj. çísla
hasiçû, záchrankyapolicie ÇR); dodræeny
trvale volné prûjezdné ¿í‡ky p‡íjezdovÿch
komunikací nejménê 3 mkobjektûm, kná-
stupnímplochámpropoæárnítechnikuake

Splñuje vá¿bytovÿdûm
zásadypoæárníochrany?

zdrojûmvody, urçenÿmk ha¿ení poæárû;
oznaçenarozvodnáza‡ízení elektrickéener-
gie, hlavní vypínaçe elektrického proudu,
uzávêryvody, plynu, rozvodûúst‡edníhoto-
pení; udræovántrvale volnÿp‡ístup k nou-
zovÿmvÿchodûm, krozvodnÿmza‡ízením
el. energie k uzávêrûmvody, plynu, topení
a kvêcnÿmprost‡edkûmpoæární ochrany
(nap‡. hasícímp‡ístrojûm). Za poru¿ování
têchto povinností mûæe bÿt uloæenapokuta
aæ do vÿ¿e 500.000 Kç.
Bytovédomymusíbÿtvybavenyvnit‡-

nímpoæárnímvodovodem, vçetnê nástên-
nÿch hydrantû vrozsahu stanovenémpro-
jektovou dokumentací. Provozní kontroly
hydrantû provádí oprávnêná osobajeden-
krát roçnê ao kontrolách musí bÿt vedena
vyhlá¿koup‡edepsaná dokumentace.
Bytovédomymusítakébÿtvybavenyp‡e-

nosnÿmi hasícími p‡ístroji podleÇSN730833.
Jednáseohasící p‡ístroj CO2neboprá¿kovÿ
prostrojovnyvÿtahû, hasící p‡ístroj musí bÿt
umístêni vplynové kotelnê (vêt¿inou CO2).
Upoæárních úsekû, urçenÿch pro sklado-
vání (sklípkyapod.), je-lijejichpûdorysná
plochavêt¿í neæ 20 m2, vædyjedenhasicí
p‡ístroj nakaædÿchzapoçatÿch100 m2pû-
dorysné plochy. Za poru¿ení této povin-
nosti mûæe bÿt uloæena pokuta aæ do vÿ¿e
250.000 Kç.
(Pokraçováníp‡í¿tê.)

ing. ZdenêkLorenc

Naslavnostní çlenské schûzi 27. listo-
padu2002zhodnotil Klub kardiakû, kterÿ
jesouçástí Svazupostiæenÿchcivilizaçními
chorobami v ÇR, deset let své plodné çin-
nosti. O aktivitê klubu svêdçí více neæ
stovkapravidelnÿch mêsíçníchkondiçních
vycházek, deset çtrnáctidenních pobytû
vrûznÿchçástechna¿í krásné vlasti seza-
mê‡enímna têlesnou kondici aosvêtovou
çinnost, deset krat¿ícht‡ídenních pobytû,
zamê‡enÿchnaæivotosprávu. Vÿçet akcíje
nutnodoplnit o setkání sezajímavÿmi spor-
tovci: v Beskydáchs Ji‡ímRa¿kou, na ¢u-
mavês Kate‡inou Neumannovou. Klubtaké
organizovaljednodenní vÿlety- do Çeského
ráje, na hrad Kost, do Adr¿pa¿skÿch skal,
do Toulovcovÿch ma¿talí.

P‡edseda klubu, Ji‡í Chovanec, podê-
koval zakládajícímazaslouæilÿmçlenûm
klubu a p‡edaljimupomínkové diplomy.
Podêkovaltakézaspolupráci redakcímNo-
vinSvitavskaareklamní agentu‡e EsoSvi-
tavy. Çleny klubu p‡edbêænê informoval

Deset let svitavského klubu kardiakû
o plánovanémrekondiçnímpobytuvroce
2003ao chystanÿchpravidelnÿchkondiç-
ních vycházkách pro první polovinu roku.
Çleny klubu pozdravil také starosta mêsta
pan Václav Koukal. Diskusí atombolou
bylaslavnostní schûze ukonçena.
Svitavskÿ Klubkardiakû mávíc neæ 130

çlenûarádp‡ivítá dal¿í çleny. Netrapte se
sami svojí chorobou a p‡ijâte mezi nás!
P‡átelé a dobráspoleçnost také uzdravují!
Informace získáte na Sdruæení zdravotnê
postiæenÿchv ÇRSvitavy, Milady Horáko-
vé 16, tel. 461 535325.
Závêr roku 2002 kardiaci zakonçí

14. prosincev Poliçce. Odjezd8:43ho-
dinz vlakovéhonádraæí. VPoliçcesi pro-
hlédnemenêkolikvystavenÿchhistorickÿch
betlémûakrátkouvycházkuzakonçímevpo-
liçskémpenzionu, kde se rozlouçíme s le-
to¿ní úspê¿nou sezónou. Zveme v¿echny
p‡íznivcezdravého pohybu.

Zavÿbor Klubukardiakû
J. Pokornÿ

KÇ T
Vászve!

Vúterÿ31. prosince2002 vçeskot‡e-
bovskÿchlesíchnaakci

Rozlouçení s rokem
Up‡esnêní ve vÿvêsní sk‡íñce na námêstí
u bÿvalé mléçnéjídelny.

KLUB DªCHODCª4. prosince od 15 hodin
MIKULÅ¢SKÅZÅBAVA
Filmováp‡edstavení vkinokavárnê Galaxie:
11. prosince
NÅV¢TëVNïCI
- cesta do Ameriky
17. prosince
SMRADI
Pro çleny Klubudûchodcûvstupzdarma.

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4

St‡eda 11. prosince 2002
Cestopisné vyprávêní
z pobytu dêtí ve ¢panêlsku
P‡i videuvás bude ¢panêlskouriviérou,
Monttseratema Barcelonou provázet Jan
Richtr.
Zaçátekjev 16hodinv uçebnê 5. roçníku.
P‡ezûvkys sebou.

Çtvrtek 19. prosince 2002
P‡edvánoçní pohodiçka
Navánoçní zvykyza doprovoduvánoçních
koledapísniçeks kytarouzvouHonzaa Len-
ka.
Ssebou vezmête: jablko, vla¿skÿ o‡í¿ek,
malousvíçkuadobrunáladu.
Zaçátek v 16 hodin vuçebnê 7. roçníku.
P‡ezûvkys sebou.

J. Richtr

ZasedáníZastupitelstva
mêsta Svitavy

se bude konatvest‡edu18. prosin-
ce2002od14hodinvevelkézasedací
místnosti Mêù, T. G. Masaryka25.
Zastupitelstvo bude mj. jednat
• orozpoçtu mêsta narok2003
• o plánu práce zastupitelstva na dal¿í
období

• o sloæení vÿborû
• o prodeji bytû a pozemkû a dal¿ích
majetkoprávníchúkonech

Zveme obçany mêsta!
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II. roçníksoutêæe
Právo na kaædÿden

Veçtvrtek 14. listopaduse vevelkéza-
sedací místnosti Mêù Svitavy uskuteçnil
v po‡adíjiæ druhÿroçník soutêæe voblasti
právníhovêdomís názvem�Právonakaædÿ
den�. Po‡adatelemsoutêæe,jejímæcílemjepo-
silovatprávnívêdomíæákûastudentûsvitav-
skÿchzákladníchast‡edních¿kol, bylaopêt
komiseproprevenci kriminalityrady mêsta.
Otÿdenpozdêji, 21. listopadu, setatosoutêæ
také poprvé uskuteçnilaprost‡ední ¿koly.
Soutêæe základních ¿kol se zúçastnilo

sedmçty‡çlennÿchdruæstev, sloæenÿchz ví-
têzû¿kolníchkol. Vleto¿nímrocesezapoji-
lyv¿echnysvitavskézákladní¿koly, studenti
kvartygymnáziaaæáci speciální ¿koly.

Písemnéotázkya modelovésituace hod-
notilaodbornáporotavesloæení: JUDr. Eva
Kotalová, soudkynê Okresního souduve
Svitavách, JUDr. Jaroslava Báçová, právník
MêùSvitavy, Daniela Hrnçí‡ová, p‡edsed-
kynê komise pro projednávání p‡estupkû
MêùSvitavy, Mgr. Ji‡í Horníçek, okresní
státní zástupcea Karel Çupr, velitel mêst-
ské policie (foto naho‡e).
P‡i závêreçnémvyhodnocování soutêæe

s æákybesedoval okresnístátnízástupceaza-
mê‡il se navÿkladnêkterÿchnesprávnÿch

æákovskÿch odpovêdí. Çlenové poroty se
v¿ak spoleçnê shodli, æe æáci astudenti
byli vleto¿nímrocevelmi dob‡ep‡ipraveni.
Jednoznaçnê nejlep¿í v¿ak bylo druæstvo
základní ¿koly ze Sokolovské ulice, které
takobhájiloputovní pohár. Nadal¿ích mís-
tech se umístila druæstva vtomto po‡adí:
Z¢T. G. Masaryka, Z¢námêstí Míru, Gym-
názium, Speciální ¿kola, Z¢ Riegrovaa Z¢
Felberova.
Vsoutêæi st‡edních ¿kol se na prvním

místê umístiloprvní druæstvogymnázia, na
dal¿ích pak druæstvo St‡ední zdravotnické
¿koly a druhé druæstvo Gymnázia Svitavy.
Porotapro hodnocení soutêæe bylatentokrát
doplnênáo pracovnicestátníhozastupitel-
stvíJUDr. MartuSedláçkovouaJUDr. Vêru
Kvapilovou.

E. Stündl

VítêznédruæstvoZ¢Sokolovskául. -zleva: ZuzanaÇuprová, PavlaPásková, MarekHuschka
aJanBuchta.

Vítêznédruæstvo GymnáziaSvitavy-zleva: Adriana”íhová, Tomá¿Riedl, TerezaDvo‡áková
aAnna¢afá‡ová.

AjaxûvzápisníkTaksejmenuje se¿it, urçenÿpro æáçky
druhÿcht‡ídzákladní¿koly. Jednáseo pre-
ventivnêvÿchovnouuçební pomûcku,jejíæ
autorkouje kolegynê Blaæena Ka¿parová
z Policie Çeské republiky, okresního ‡edi-
telství Sokolov. Publikace vy¿la podzá¿ti-
tou Policejního prezídia Çeskérepubliky
jako celorepublikovÿ preventivní projekt
Policie ÇRojedinêlÿnejensvÿmobsahem,
alednes uæi rozsahem. Projekt bylzku¿eb-
nê zaveden na zaçátkuleto¿ního ¿kolního
rokunavybranÿchzákladních¿kolách.
Nasvitavskémokrese byla do projektu

zapojena Základní ¿kola Svitavy, Felbero-
va 2. Ajaxovyzápisníkyzde byly p‡edány
sedmdesáti æáçkûmdruhÿcht‡íd. Vhodi-
náchprvoukydêti spoleçnês uçiteli probí-
rají nenásilnouhravouformoustanovená mê-
síçnítémata, tÿkající seprevencekriminality
a bezpeçnosti dêtí. Preventivní publikace
jeformulovánap‡imê‡enê kvêkuæáçkû,je
v psanémi kreslenémtextu. Informacejsou
dêtemp‡edávány hravou formou, kteréje
docílenop‡edev¿ímtím, æezápisníkemmalé

Pokraçování nastr. 7
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Ajaxûvzápisník
Pokraçovánízestr. 6
¿kolákyprovází policejní pes Ajax. Dêti pra-
cují a plní Ajaxovyúkolyzapomoci uçitelû
nebo domas rodiçi.
Pejsek Ajax dêtemp‡edstavuje Policii

Çeskérepublikyjakojejichkamarádaase-
znamujejesjejí çinností a úkoly, kteréplní.
Publikaceobsahujetaké p‡íbêhydêtí, kte-
ré se ocitnouv nouzi, a pejsek dêtemradí,
jakbyse mêlyv danésituaci zachovat. Se-
¿it na¿kolní rokobsahuje desettémat: zá‡í
- Policie Çeskérepubliky- ná¿kamarád, ‡í-
jen- Dopravní vÿchova- chodec, listopad
- Vlastní bezpeçnost, prosinec - Co se smí
aco se nesmí, leden- Dêti atrestné çiny,
únor- Mezilidské vztahya¿ikana, b‡ezen
- Dopravní vÿchova- cyklista, duben- Ta-
bák, alkohol, cigarety, kvêten- Drogya ha-
zardní hry, çerven - Bezpeçné prázdniny.

Kaædéztémat také obsahuje kontrolní otáz-
kyakdyææáçekodpovísprávnê, dostaneod
paní uçitelky do se¿iturazítko pejska Aja-
xe. Tedyneexistujezdeæádnéznámkování,
pouzeodmênazasprávnouodpovêâvefor-
mêrazítka. Hodnocení nepodléháa nespadá
do bêæné ¿kolní klasi�kace.
Jakbylouvedenonazaçátku,jednáse

ozku¿ební projekt, ke kterémuse mohou
vyjád‡itjakzapojení pedagogové, taki rodi-
çe. Nakonci ¿kolníhorokubudeprovedeno
vyhodnocení projektu. Jistê bude p‡ihléd-
nutokp‡ipomínkámanávrhûmnadoplnêní
çi opravu, abypreventivnípublikace mohla
slouæit svému úçelu. Prevence na ochranu
dêtíje správnácesta a protojí dejme vædy
zelenou. Autorkabylazatentoprojekt vloñ-
skémroceocenêna ministremvnitraStani-
slavemGrossemcenou�Policistaroku�.

npor. Stanislav Dobe¿,
tiskovÿ mluvçí PÇR

• Od 1. ledna 2003 nabÿvá úçinnosti no-
vela zákona o obecní policii, která p‡iná¿í
roz¿í‡ení pravomocí mêstsképolicie. Nap‡.
v oblasti dopravy bude moci stráæník dát
pokynkodtahuvozidla, kterétvo‡í p‡ekáæ-
kusilniçního provozu, nebovozidla, které
neoprávnênê stojí na parkovi¿ti vyhraze-
némpro vozidlo oznaçenéznakemO1.
• Obçanésenêkdydomnívají, æe mêstskápo-
licie nereaguje najejichpodnêty. To ale není
pravdaatakovátvrzení nás mrzí. V¿echnyre-
levantní námêty, kterénemûæemesami vy‡ídit
p‡edáváme p‡íslu¿nÿmorgánûm. Jejichroz-
hodování v¿akjiæ ovlivnit nemûæeme, i kdyæ
mámenanêkterouvêcjinÿnázor. Nap‡. sedo-
mníváme, æeby mêl bÿt p‡echodprochodce
uú‡adupráce, na druhé stranêzprûjezdnêní
uliceJugoslávskédozastávkyautobusûpova-
æujeme za nebezpeçné. Rozhodnutí p‡íslu¿-
nÿchodpovêdnÿchorgánûv¿akbylajiná.

• 23. ‡íjna asi ve 21:30 byli na záznamu
kameryspat‡eni t‡i mladíci, kte‡í se pohy-
bovali kolempodchoduuobchodního domu
Albert a následnê odtud vy¿li s velkouta-
bulí. P‡ivolanáhlídkazjistila, æesi chlapci
p‡ivlastnili obrazovoureklamuobchodu,
s kterou si, jak uvedli, chtêli vyzdobit po-
koj nainternátê.
• 7. listopadukolem23. hodiny mohli ná-
hodní pozorovatelévidêt v Lánechprchají-
cího muæe pronásledovanéhozjedné strany
bêæícímstráæníkem, z druhéautemmêst-
sképolicie. Scénajakoz akçního�lmu, ale
tuto reæíroval sámæivot. Mladík, kterého
hlídkazahlédla mezi parkujícími autyachtê-
laprovê‡it, cozde dêlá, se dal najednouna
útêk. Pojehodopadení seukázalo, æeodci-
zil krytykol zjednoho vozidla.
• 8. listopadu po 16. hodinê vyvrcholily
dlouhodobêj¿í spory mezi prodejci natrænici
za Mêstskÿmdvoremfyzickÿmnapadením.
Neæstaçilana místodojet hlídka, poda‡ilose
pohotovéobsluzekamerovéhosystémupo‡í-
ditzáznamincidentu. ”e¿ení p‡evzalaPolicie
ÇRaæivnostenskÿodbor mêstskéhoú‡adu.

M. Sádlíková

Mêstská policie
informuje

Nalince156

15. listopadusev dopoledníchhodináchuskuteçniloslavnostnízahájeníçinnostip‡ípravné-
horoçníkuprodêtizesociálnêznevÿhodnênÿchrodin, kterÿodzá‡ípracujep‡i Speciální
základní¿kolenaulici MiladyHorákové(informovalijsmev minulémçísle). Kromêvede-
níspeciální¿kolyajejíchpedagogickÿchpracovníkûseslavnostníhozahájenízúçastnili
rodiçedêtí, zástupci mêstaSvitavy, ‡editeléapedagogiçtípracovnícizezákladníchi mate‡-
skÿch¿kol, zástupkynêodboru¿kolstvíKùPardubickéhokrajeatakézástupci obçanského
sdruæení�Dajori�. Nahornímsnímkuzleva:p‡edstavitelobçanskéhosdruæeníDajori Petr
Danihel, místostarostkamêsta MarcelaSezemská, zástupkynê‡editeleSpeciálníZ¢Jaro-
slava Ma¿lánová, asleçnaAnetaPoláková, asistentkauçitelkyvp‡ípravnémroçníku. Na
dolnímsnímkupohlednadêti v �bazénku�. E. Stündl

POZOR • POZOR • POZOR
LIKO, a.s Svitavyupozorñuje, æe

svozodpadu o svátcích
se mêní takto:

z 24. 12. se p‡esouvána26. 12. 2002
z 25. 12. se p‡esouvána26. 12. 2002
z 1. 1. se p‡esouvá na2. 1. 2003
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Kulturistika
St‡íbrná medaile

z mistrovstvísvêta do SvitavSt‡íbrnou medaili vsoutêæi jednotlivkyñazlato vsoutêæi ná-
rodních druæstev - to je vÿsledekjuniorského mistrovství svêta
v kulturisticev portugalskémPortu9. - 11. 11. prosvê‡enkyni tre-
néraJosefa Hÿbla- KamiluKoutnouz �tcentrav krytémbazénuve
Svitavách. Blahop‡ejeme a p‡ejeme hodnê úspêchû i v dal¿ím
roce, kdyji çekástart na mistrovství Evropy.

J. Hÿbl

NA¢E MëSTO−Svitavskÿkulturní ainformaçní mêsíçník. Vydává mêsto Svitavy. Redakçní rada: Blanka Çuhelová, Petr Mohr, Mgr. Ji‡í Petr, Mgr. Marcela Sezemská, Ji‡ina Svobodová.
Fotografie: auto‡i çlánkû, archiv. Vychází koncemkaædého mêsíce v nákladu 7000ks. Distribucezdarma. Registrace: MKÇRE12654 Redakce: MêùSvitavy, T. G. Masaryka35,
568 11 Svitavy, J. Svobodová, tel. 461 550310, e-mail: jirina.svobodova@svitavy.cz. Realizace: DTPcentrum, v.o.s. Svitavy. Uzávêrka p‡í¿tího çísla bude 16. 12. 2002.

Pozvánka na sportovníakce
vprosinci

SO30. 11. Volejbal:
TJ SY�A�- Sp. Slatiñany(9:00- KPæeny, hala Na St‡elnici)
TJ SY- Sok. Pardubice(11:00- 1. ligakadetky, hala NaSt‡elnici)

SO14. 12. Volejbal:
TJSvitavy�A�- Transp. Chrudim(10:00KPæeny, Z¢Riegrovaul.)
TJSvitavy-Sl. Hradec Králové(10:001.ligakadetky, Z¢Felberovaul.)

M. Sezemská

Sesnêhemnafotbalovÿchtrávnícíchjetuças naletméohléd-
nutízaprávêskonçenoupodzimní çástí dorosteneckéhokrajského
p‡eboru.
Narozdíl odseniorskékategorie majísvitav¿tí dorostenci zase-

bouvelmi úspê¿nÿpodzim. Mlad¿íjsouvçele p‡eborus 28 body
zjedenácti zápasû, kdyæ pouze jednou okusili ho‡kost poráæky
ajednouremizovali. Vkádrujsou p‡eváænê hráçi, kte‡í p‡e¿li ze
star¿íchæákû atvo‡í ho: branká‡ Jedliçka, obránci ¢tarha, Ol¿er,
Mach, Felkl, Jukl D., záloæníci ¢lesinger, Ondrou¿ek, ¢toudek,
Jukl L., Skalickÿaútoçníci Ková‡a ¢káva, nêkolikrát dostali p‡í-
leæitosti hráçi z druæstvaæákû. Jepotê¿itelné, æe mnozí hráçi star-
tují takézastar¿í dorostence a doplñují kvalitu druæstva.
Star¿í dorostenci skonçili pozlep¿enémzávêrunat‡etímmístê,

které bylo p‡edzahájenímsoutêæe pouhÿmsnem. Zjedenácti zá-
pasû pouze dvakrát prohráli at‡ikrát remizovali a dojarní çásti
jdou s 21 body ataké s nejproduktivnêj¿ímútokem, neboƒ konta
svÿchsoupe‡ûzatíæili 47brankami! Vkádrujsoujiæosvêdçení ma-
tado‡i zelenÿchtrávníkû,jejichæjménaznají diváci uæodnejmlad-
¿íchæákovskÿchlet. Jsouto: Fadrnÿ, Brandejs, Zábrana, Mastnÿ,
Dvo‡áçek, Pûlkrábek, Kuçírek, Ovad, Urban, Horák, Barto¿ek,
Kaloda Kotas. Mnozí z nichsi svÿmi vÿkony‡ekli také o místo
vsestavê divizního muæstva.
Svê‡encûmtrenérû Dañkaa Çíækanezbÿváneæ pop‡át chuƒ do

zimní p‡ípravy, aby mohli naja‡ezaútoçit na postupové p‡íçky.
J. Petr

Omluva p‡íznivcûm
ledního hokeje a bruslení
P‡es ve¿kerousnahuatÿdenní úsilí na¿ichpracovníkûvytvo‡it

led apodmínky prolední hokej abruslení ve Svitavách, se kvûli
nep‡íznivÿmklimatickÿmpodmínkámmusely práce nap‡ípravê
zimní sezónyzastavit. Proto nemohl bÿt dodræenavizovanÿtermín
zahájení provozu.

VODAASPORTs. r. o.

VODAASPORT, s. r. o. Svitavy
Stêhujeme seUpozorñujeme obçany, æe od 6. prosince 2002 bude kancelá‡

jednatelespoleçnosti asekretariátup‡estêhovánadoprozatímních
prostor vobjektusportovní haly NaSt‡elnici.
Odtohoto dataseru¿í souçasnételefonnílinky, adresapro do-

ruçování písemností zûstávánezmênêna(VODAASPORT, s. r. o.,
T. G. Masaryka25, 56802 Svitavy).

Kontaktní telefony:
Jednatelspoleçnosti asekretariát: 461 530265
Sportovní hala: 461 530266
Krytÿbazén: 461 533 888
Plavecká¿kola: 461 534600
Zimnístadion: 461 533 639
Koupali¿tê: 461 533 655

Dorost vkopaçkách

Distribuci çasopisu Na¿e mêstozaji¿ƒuje�rmapanaLubomíraPospí¿ila. S nesrovnalostmi v doru-
çováníseprotoobracejtep‡ímonatuto�rmu, telefon605168041.
Dovyçerpánízásobjeçasopis k dispozici vInformaçnímcentru
mêstaSvitavynanámêstí Míru48. P‡í¿tí çíslovyjde3. 1. 2003.


