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Nové vedení mêsta
Ustavující zasedání zastupitelstva mês-

ta se uskuteçnilo ve st‡edu 13. listopadu
odpoledne. Za nep‡íli¿ velkého záj mu ob-

çanû mêsta probêhla volba starosty, dvou

místostarostû a çlenû rady bez problémû

Váæení a milí,

a neoçekávanÿch p‡ekvapení, coæ svêdçí

o dobrémp‡edchozí mvyjednávání. V¿ech-

ny volby probíhaly ve‡ej nê, zvednutí m

ruky.

Starostou mêsta byl jednomyslnê zvo-

len Václav Koukal (Sdruæení pro mêsto Svi-

tavy).

fakulty Vysokého uçení technického v Brnê,

letos ukonçil postgraduální studium managementu na NottinghamTrent University( GB)

a v souçasnosti studuje prestiæní manager-

skou ¿kolu MBA. Do funkce místostarosty
p‡echází z funkce technického ‡editele çes-

ko-¿vÿcarské rmy. Není çlenemæádné po-

litické strany.

Budu se snaæit, aby Svitavy byly mês-

tem, které bude prosperovat. Cítím, æe moje

odpovêdnost je veliká, vzhlede mk tomu, æe

Pan Koukal pracuje ve funkci uvolnê-

ného çlena zastupitelstvajiæ dvanáct let,

posední dvaroky byl starostou mêsta, p‡ed-

tí m místostarostou. Je mu 56let, pûvodní m
povolání mstavební projektant. Není çlenemæádné politické strany.

 Obçanûm mêsta ataké têm, kte‡í mi

nejse mzdej¿ímrodáke m. Právêztohoto dû-

vodusi projevené dûvêryváæím. 

Druhÿm místostarostou byla zvolena

Mgr. Marcela Sezemská( Sdruæení pro mês-

to Svitavy).

Pokraçování nastr. 2

dnes dali dûvêru, chci slíbit, æe p‡i svÿch

jednáních budu mít napamêti rozvoj mêsta
a budu dbát, aby byla v souladu se spole-

çenskÿmi i mravními normami. 

První m místostarostou, kterÿ bude opráv-

nênzastupovat starostuv dobêjeho nep‡ítom-

nosti, jednat a rozhodovat ve vêcech, které

jsou svê‡eny starostovi, byl zvolening. Miroslav Vêtr (Sdruæení pro mêsto Svitavy).

Ing. VêtrjeobçanemSvitavodroku1999,

je mu34let. Je absolventemelektrotechnické

Ve st‡edu 4. 1 2. ve 1 2 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

tak uæje zase prosinec. Vloni touto dobou
mrzlo, jen to pra¿têlo, taky snêhu bylo
nevídanê. Prostê uæ byla zi ma.
Letos zaçíná p‡edvánoçní ças trochu
jinak. P‡íroda se zatí mdo bêla neoblékla,
ale p‡edvánoçní starosti i radosti budou
asi podobné, jakojiné roky. Pochybujeme,
æejste splnili loñská p‡edsevzetí, jakletos v¿echno zorganizujete a udêlátejinak,
samoz‡ej mê mnohemlépe. Æivê si dovede me p‡edstavit skuteçnost têchto dní.
V práci se na nás v¿echno valí, dob‡e to
známe. Dohonit, cojs me nedohonili celÿ
rok, vyhodnotit, p‡evést, z mênit, opravit,
uzav‡ít,... A doma? Taky do dob‡eznáme.
P‡edvánoçní p‡ípravyse obvykle pod‡izují
rodinnÿmtradicí m. U Novákû se to dêlá
tak, u Novotnÿchzasejinak. Aƒjsou v¿ak
rodinné zvyklosti jakékoliv, asi se nevyhneme starostems nákupy, va‡ení m, peçení m, shánêní m¿têdroveçerního kapra,
vánoçního stromeçku, obavám, abychom
s dárkemna nêkoho nezapomnêli.
Prosinec by se mohl trochu víc loudat,
plynout pomaleji, co ‡íkáte? Ale nebojte
se, v¿echno urçitê stihnete vças, jako vloni, p‡edloni a v letech minulÿch. A pak
uæ nastane ças Vánoc, na které se, aƒ ‡íkáme, co ‡íkáme, moc tê¿í me.
P‡ejeme Vámv¿em, abyste leto¿ní Vánoce proæili ve zdraví, pohodê, mezi svÿmi
nejbliæ¿í mi. Tojsou ostatnê ty nejkrásnêj¿í dárky, které námæivot mûæe nadêlit.
M
. Seze mská

DNES ÇTëTE:

• Vÿsledkyvoleb 2002 • Zaçínástê-

hování na ú‡adê • Æáci astudenti

soutêæili • Inf
ormace z policie • Po-

zvánkynaspoleçenské asportovní akce
• Kulturní kalendá‡ LUCERNA
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Nové
vedení mêsta
Pokraçování ze str. 1

Její 54let, ve funkci místostarostky pra-

covalajiæ dvaroky. P‡edtí mbyla‡editelkou

svitavské St‡ední zdravotnické ¿koly. Není

tojejich mêsto. Mÿm mêstemrozhodnê Svi-

tavyjsou. 
Dal¿í mi çleny rady mêsta byli zvoleni:

MUDr. Pavel Haví‡, ‡editel Nemocnice Svi-

tavy- 47let, bezpartij ní, zvolenza ÇSSD;

Mgr. Ji‡í Brÿdl, senátor - 57 let, çlen

mês í ç n í k

pr os i ne c 2 0 0 2

Pohled

z kostelní vêæe

P‡ed çasemjste se v na¿ich novinách

mohli doçíst o p‡ipravovanémzp‡ístupnêní

KDU- ÇSL; PaedDr. Milan Báça, ‡editel

vêæe kostela na svitavském námêstí, které

p‡i svémprvnímzvolení. Cítím, æe spoleçné

len za Sdruæení pro mêsto SY
; RNDr. Jaro-

pohled na vÿchodní a západní çást na¿eho

vede kjeho dal¿ímu rozvoji. Chci pomoci

akademie a VO¢ Svitavy- 49let, çlen ODS.

nuje p‡i p‡íleæitosti vÿroçí vysvêcení kostela

çlenkou æádné politické strany.

 Cítím mnohemvêt¿í zodpovêdnost, neæ

úsilívedení mêstai samotnÿchobçanûpo-

k tomu, abylidé, kte‡í tadyæijí, cítili, æeje

Gymnázia Svitavy- 43let, bezpartijní, zvo-

slav Klodner, zástupce ‡editele Obchodní
-svj-

umoæní na¿i mobçanûmi turistûmzají mavÿ
mêsta. Slavnostní zp‡ístupnêní vêæe se plá-

Nav¿tívení P
. Marie na kvêten p‡í¿tího roku.

Ale protoæe se vtêchto prostorách udêlal

obrovskÿ kus práce (kdoje vidêl p‡ed pûl ro-

kem, neuvê‡í,jakse promênily), rozhodlijs me

se vênovat kouzelnÿ pohled na svitavské vá-

noçní námêstí z ptaçí perspektivy na¿i m

spoluobçanûmjako malÿdárek k vánocûm.

Akdy mûæete do vêæe bílého kostela po

sto dvou schodech vystoupat? Na Hod Boæí
vánoçní, na¢têpánaa na Novÿrokbudouprû-

vodci provázet zájemce vædy ve 13, 15 a 17

hodin. Odmênou bude nádhernÿ pohled na

vÿchod p‡es námêstí aæ ke Kamenné Hor-

ce, nazápad panoráma Vendolského kopce
a Javornického h‡ebenu, blíæe zauj me nap‡í-

klad nováfasáda ¿koly. Zají mavÿ bude urçitê

také veçerní pohled na osvêtlené námêstí.
Çlenové rady- zleva: M
. Báça, J. Brÿdl, V
. Koukal, M
. Seze mská, M
. Vêtr, P
. Haví‡,

J. Klodner.

Zastupitelstvo mêsta Svitavy

P‡eji Vám p‡i pohledu na na¿e mêsto

p‡íjemné pohlazení po du¿i.

Blanka Çuhelová

Vlistopadovÿch volbách byli do Zastupitelstva mêsta Svitavy zvoleni:
Jméno

BÅÇA Milan, PaedDr.

BRUSENBAUCHJi‡í, Mgr.
BR¥DLJi‡í, Mgr.

CVRKAL Ot mar

vêk

43

49
57
57

zvolenza

Sdruæení pro mêsto Svitavy
ODS

KDU-ÇSL

poçet hlasû

2. 097
783

1. 146

Sdruæení pro mêsto Svitavy

2. 196

Sdruæení pro mêsto Svitavy

2. 096

ÇERMÅKPavel, Ing.

49

Sdruæení pro mêsto Svitavy

HAVï”Pavel, MUDr.

47

ÇSSD

JANSAPavel, Mgr.

56

ÇSSD

1. 140

56

Sdruæení pro mêsto Svitavy

2. 529

KUÇERA Mario

55

ÇSSD

MRVïKOVÅBlanka, MUDr.

57

ÇUHELOVÅBlanka, Mgr.
HORÅKLubomír, MVDr.

KLODNERJaroslav, RNDr.
KOUKAL Václav

KRUÆïKOVÅLidmila, Mgr.
MAL¥Jan, MUDr.

45
45

49

56

ODS

ODS

KSÇM

1. 713

1. 362

818

838

1. 032

1. 437

53

Sdruæení pro mêsto Svitavy

2. 576

54

Sdruæení pro mêsto Svitavy

2. 362

¢PAÇEKPavel, Ing.

37

Sdruæení pro mêsto Svitavy

1. 862

¢VACHBohumil

59

KSÇM

SEZEMSKÅ Marcela, Mgr.
¢EFRNA Karel, MUDr.

¢PERKABohumil, PhMr.
¢VÅB Franti¿ek

63

58

53

ODS

Sdruæení pro mêsto Svitavy

2. 234

Sdruæení pro mêsto Svitavy

1. 727

ÇSSD

1. 018

34

Sdruæení pro mêsto Svitavy

VOLAUF Václav

56

KSÇM,

VRBA Karel, MUDr.

ZELI NKALibor

56

38

56

2. 072

Sdruæení pro mêsto Svitavy

VëTR Miroslav, Ing.

VïZDAL Milo¿, JUDr.

927

KDU-ÇSL
KSÇM

856

1. 626
784
787

905

Na Silvestra bude na námêstí

opêt ohñostroj!
Sledujte plakáty

pr os i ne c 2 0 0 2
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Na ú‡adê zaçíná stêhování
Minule js me jiæ informovali o organi-

zaçních z mênách, které na mêstskémú‡a-

nynêj¿ího oddêlení dopravy ( p. Sk‡ebskÿ

a Bulva) a p‡ipojí se k novémuodboru dopra-

st rana 3

mês í ç n í k

odborsprávy majetku- oddêlení bytové a od-

dêlení investiçní (dosavadní odbory bytovÿ

a mêstského stavitele), odbor nançní a od-

bor æivnostenskÿ; ve druhé m pat‡e odbor

vy, jehoæ sídlo bude ve stávajících prosto-

informatiky a odbor regionálního rozvoje.

Horákové.

starosta, místostarostové a taje mník, kan-

bude jen v tom, æe stêhování neprobêhne

budovy na TGM25 p‡emístí çást pracovní-

jednávání p‡estupkû, matrika a prozatí m

ale nezbytné zdûraznit, æe kaædé stêhování

na odbor vnit‡ních vêcí Mêù.

ku. Ve svÿch prostorách zûstává mêstská

du nastanou po první mlednu v souvislosti

s reformou ve‡ejné správy. V prosinci zaçí-

ná akce, pro níæ bychom mohli pouæít ná-

zevznámého l mu- kulovÿ blesk. Rozdíl

najednou, jako ve l mu, ale postupnê. Je

zasáhne do æivota daného úseku, takæe

ráchreferátu dopravy Okù na ulici Milady
Naopak z budov okresního ú‡adu se do

kû referátu vnit‡ních vêcí, kte‡í p‡echázejí

urçitê dojde k omezeníjeho çinnosti. Pokud

V následující mtÿdnu, tj. od 6. do 10.
ledna se do prostor matriky ve vile p‡istê-

livê si p‡eçtête následující ‡ádky, v nichæ

dovy na TGM 25 se do budov na Milady

a pokuste se svou záleæitost vy‡ídit vjiném

termínu. Takæe:

prost‡edí a novê vzniklÿodborsociálních
vêcí se v¿emi sociální mi pracovnicemi. Na

T
. G. Masaryka 25 (dálejen TGM25) od-

pouze pokladnaprovÿplatusociálníchdávek.

tedy pot‡ebujete na ú‡adê nêco vy‡ídit, peçvám p‡iblíæí me harmonogram stêhování,

Nejd‡íve (do 6. prosince) se z budovy na

stêhuje spoleçnost Voda a sport- o umístêní
pí¿eme najiném místê.

Vtÿdnu od 1 6. do 20. prosince se
p‡emístí nêkolik pracovi¿ƒ. Nejvÿznamnêj¿í

budez mênaum
ístêní matriky. Tasez dosavadních kancelá‡í na TGM25 p‡emístí do
vily na T
. G. Masaryka 35( TGM35) a bude
v kancelá‡ích v p‡ízemí, hned vedle svateb-

huje p‡íslu¿ná çást okresní matriky a z bu-

Horákové odstêhujecelÿodboræivotního

dech se jedná o z mêny na jednom pat‡e,

Vtÿdnuod 30. prosince do 3. ledna
sez budovy TGM25odstêhují dvapracovníci

V budovách na Milady Horákové: odbor

æivotního prost‡edí, odbor sociálních vêcí
a zdravotnictví, odborobranya odbor dopravy.

Odbor státní sociální péçe zûstávái na-

dále v prostorách na Lan¿krounské 2.

Protoæe v dobê uzávêrkytohoto çíslaça-

Jakmile ale bude v¿e ujasnêno, p‡ipraví me

jí se k odborûm mêstského ú‡adu. Tÿká se

vodce mêstskÿmú‡ade m s informace mi

v I. pat‡e budovy v prostorách nynêj¿ího

-svj-

nynêj¿íchreferátû Okùs agendami a p‡ipo-

to odboru æivnostenského (celÿ bude sídlit
odboru æivotního prost‡edí), odboru ¿kol-

ství a kultury(I. patro v kostce) a odboru

me: Po uskuteçnêní v¿ech dosud plánova-

v tzv. kostce.

policie.

Vtÿdnu od 13. do 1 7. ledna se do
budovy na TGM 25 p‡estêhují pracovníci

p‡emístêní z kancelá‡e do kancelá‡e, tÿkat
pracovnice odboru vÿstavby. Vobou p‡ípa-

i majetkové oddêlení odboru správy majet-

sopisu stájeje¿tê probíhají jednání o kon-

regionálního rozvoje (II. patro v kostce).

seto bude odboru ¿kolství a kultury ajedné

celá‡ starosty a taje mníka, odbor pro pro-

pûvodní m místê(v p‡ízemí TGM25) zûstane

ní ob‡adní sínê.

V budovê TGM 25 probêhne nêkolik

V budovê na T
. G. Masaryka 35 (vila):

Je to nep‡ehledné? Takto zrekapituluj-

nÿch stêhování, budoujednotlivé odbory
mêstského ú‡adu umístêny takto:

Vbudovê na T
. G. Masaryka 25: v p‡í-

ze mí odbor vnit‡ních vêcí a pokladna pro
vÿplaty sociálních dávek; v první mpat‡e

odbor vÿstavby, odbor ¿kolství a kultury,

krétní mumístêní jednotlivÿch pracovi¿ƒ,
ne mûæe me zatí m uvést p‡esnêj¿í údaje.

ajako p‡ílohu Na¿eho mêsta vydáme Prûco, kde a kdy vy‡ídíte.

Upozornêní:

Protoæelednové çíslo na¿eho çasopi-

su vyjde aæ kolem 5. 1., povaæujeme za
vhodné upozornit najednu dûleæitouz mê-

nu. Na odboru dopravy se s platností od

1. 1. 2003 budou i na úseku evidence

vozidel a ‡idiçû vybírat v¿echny správní

poplatky v hotovosti a ne v kolkovÿch

známkáchjako dosud.

Mêsto Svitavy

a Bytové druæstvo Svitavy

nabízí fyzickÿmi právnickÿmosobám

byty o velikosti
1+3 a 1+4

( ke kaædému bytu náleæí garáæ) v nové vÿstavbê mêstskÿch vil ç. 2 a 3 Na Vêjí‡i.

P‡edpokládanÿtermín dokonçení vÿstav-

byje III. çtvrtletí 2003.

Jedná se o náje mní byty druæstevního

typu, které bude moæno po 20letechzískat do vlastnictví od bytového druæstva,

na nêæ mêsto p‡evede bezplatnêsvûj spo-

luvlastnickÿ podíl budovy. Podmínkou

je sloæení çlenského vkladu, jeæ çiní

623 tis. Kç u bytu velikosti 1 +3, 557

Rozlouçili se nef
ormálnê. Poslední zasedání minulého zastupitelstva se konalo
24. ‡íjna a o prûbêhu a vÿsledcíchjehojednáníjs mepsali minule. Tatoposledníschûze

v¿ak mêla dvêçásti - çást pracovní a çást spoleçenskou, kteráse uskuteçnilav prostorách

vily
. Nejprve se v¿ichni shromáædili v zasedací místnosti, kde starosta mêstapodêkoval

v¿e mza dobroupráci v celémvolebnímobdobí, zejménapaktêm, kte‡íjiædále nafunkci
nekandidovali. P‡i obçerstvení a sklence dobrého vína se pakje¿tê debatovalo v men-

¿ích, neustále se pro mêñujícíchskupinách, a nazávêr se v¿ichni spoleçnêvyf
otogra-

f
ovali.

J. Svobodová

tis. Kç u bytu velikosti 1 +3 mezonetového a 740tis. Kç u bytu velikosti 1 +4.

Çlenskÿ podíl za garáæ se pohybuje dle

její plochy od 98 do 155 tis. Kç.

P‡ihlá¿kylze podat a bliæ¿í informace

získat na bytovém odboru Mêù Svitavy

ing. Tomá¿ková, tel. 461 550 260 nebo
sl. Chudová, tel. 461 550 262.
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P‡i¿lo nám psaní
aneb jak to dopadlo

Z dopisní obálkyvykoukloæluté srdíçko

a hned pod ní moslovení:  Váæenÿpanesta-

rosto, dovolte, abych Vámza na¿e obçanské

sdruæení Æivot dêtempodêkovalazap‡ispêní
obçanû Va¿eho mêsta, kte‡í v rámci celo-

republikové sbírkytzv. Srdíçkového dne

p‡ispêli zakoupenímsrdíçka v hodnotê dvacet korun na dêtská za‡ízení postiæená srp-

novÿmi povodnêmi. Jakjistêvíte, Va¿e mêsto

ses námi pravidelnêzúçastñuje celorepubli-

kovÿchsbírek ve prospêch novétransplantaç-

níjednotkykostní d‡enêve FN M
otol Praha

pro dêti ne mocné leukémií. Leto¿ní sbírka
v¿ak byla urçena pouze pro dêtská za‡ízení

postiæenápovodnêmi, atozejménast‡edních,

základních a mate‡skÿch¿kol. Obyvatelé

Va¿eho mêsta mohli p‡ispêt díky dlouholeté

spolupráci st‡edních¿kol Va¿eho mêsta. Gymnáziumi St‡ednízdravotnická¿kola námvy-

cházejí vst‡íc a uvolñují prosbírkystudenty
,

kte‡í mají záje mprojekty na¿eho sdruæení

podpo‡it a lidemsrdíçkaprodávají. V
elicesi

váæíme angaæovanosti a dobré spolupráce

têchto st‡edních ¿kol atímto zpûsobemji m
up‡ímnê dêkuje me.

Anna Ková‡ová, ‡editelka. 
No ajakto dopadlo? Svitav¿tí obçané si

V
e çtvrtek 21. listopaduse do krásyvylouplafasádazákladní¿kolyna ulici T
. G. Masaryka.

F
oto J
. Petr

Napsali jste nám

Dostalijs me do redakce dopis od obyva-

dob‡e bydlí. Jsemp‡esvêdçen, æeje velice

U nádraæí, jí mæ reaguje na minule zve‡ejnê-

jemníky a nejen pro netopÿry. Je zají mavé,

loze dopisu byl dlouhÿseznam¿kolskÿchza-

na v poslední modstavci uvedená kritika

tyto vêtrací dutinyzakrÿvají a bydlící proto

poletních povodních. P‡í¿tí rok opêt v zá‡í

nê, ho vyprovokovala k reakci. Ve svémdo-

18. zá‡í zakoupili srdíçkacelkemza39. 313 Kç.

Obçanské sdruæení pak po celé republice

vybralo bez mála 5, 5 milionu korun. V p‡í-

‡ízení, která obdræela p‡íspêvek na opravy

telejednoho z panelovÿch domû na sídli¿ti

nÿçláneko svitavskÿch netopÿrech. Zej mé-

obçanû, kte‡í se k netopÿrûmchovají ¿pat-

budeme mít p‡íleæitost p‡ispêt svÿmdílem

pise m
j. pí¿e:

potê¿itelné, kdyæ se çlovêk mûæe dozvêdêt,

ve¿kerÿch druhû, kte‡í sídlí v podst‡e¿í a vê-

i naza‡ízení pro dêti v na¿em mêstê. Jejistê
na co æeje tajeho dvacetikoruna pouæita.

Jiæ nêkolik let ( 8 - 10) nám netopÿ‡i

nutné zajistit ochranu také pro bydlící ná-

æe p‡i renovaci bytû, které vlastní mêsto, se
mají od netopÿrû pokoj. 

Aco nato odboræivotního prost‡edí mêst-

ského ú‡adu? Vedoucí odboruing. Anto¿ nám

‡ekl:

Zvÿ¿enÿm vÿskytem netopÿrû v obyt-

tracích dutinách domû, znep‡íjemñují æivot.

nÿch domech ve mêstê se na odboruzabÿvá-

jsou nyní pomêrnê velká vedra, vlétají p‡i

rancí obyvatel i vlastníkû domû. Vnêkterÿch

æeje p‡íjemnéje odchytávat?), dennodennê

jiæ není moæné dále odkládat. Nêkte‡í z ne-

Tak se nazÿvá ojedinêlá akce, kdy zá-

çi¿ƒují vyprané prádlo, povê¿ené na balko-

jejich hnízdêní je nutné zajistit p‡íslu¿nou

po‡ádají beneçní vystoupení pro ¿kolyto-

apod., a ne do panelovÿch domû. Je velice

jiny. Ztohoto dûvodujs me letos v srpnu po-

neporadí, co máme podniknout, abychom

o návrh konkrétních opat‡ení k ‡e¿ení tohoto

J. Petr

¢koly ¿kolám

kladní umêlecké ¿koly po celé republice
hoto typu, které byly postiæeny srpnovÿmi

záplavami.

Svitavská ZU¢ uspo‡ádala dvê vystoupe-

ní. Uçitelé a æáci dne 24. 10. 2002 zorganizo-

vali koncert v Ottendorferovê domê ataneçní

obor beneçní vystoupení dne 12. 11. 2002

v Bílémdomê.

Obê p‡edstavení se tê¿ila záj mu ve‡ej-

nosti a získaná çástka çiní 16. 950 Kç. Tyto
prost‡edkybudoup‡edány Základní umêlec-

ké ¿kole v Blatné.

Cenné natomv¿emjeto, æe se na bene-

cíchpodílely dêti, æese p‡ipravovalys velkÿm
nad¿ení ma æe si na vlastní kûæi zkusily, jaké

je pomáhat druhému, kdyæje to pot‡eba.

Karel Sax, ‡editel ¿koly

Celÿ rok, zvlá¿tê pak vletní mobdobí, kdy

vêtrání do rûznÿch çástí bytû(domníváte se,

dosti zneçi¿ƒují okna, která musí me mÿt, zne-

nech. Netopÿ‡i pat‡ítam, kampat‡í, dojeskyñ

s mutné, æe námnêkdo ze æivotního prost‡edí

se netopÿrû zbavili. To povaæuji za velice
podstatné. Pak bychom se mohli chlubit,

jaké máme çisté panelové byty ajakse nám

me, p‡estoæe se vêt¿inou setkáváme s tole-

p‡ípadech v¿ak problémy narûstají a ‡e¿ení

topÿrûjsou v¿ak chránêni a pro zamezení
vÿji mkuze zákona o ochranê p‡írody a kra-

æádali Agenturuochranyp‡írodya krajiny ÇR
problému. Agentura v¿ak na na¿i æádost ne-

reagovala, a protojs me v listopadu poslali
æádost znovu. 

-svj-

N EP”EH LÉD N ëTE!

Zmêna km
itoçtu mêstského televizního vysílání ve Svitavách
P‡i opraváchrozvodû v sítích kabelové

z mizeloz obrazovek, musí p‡eladit své p‡i-

televize UPC do¿lo zároveñ ke z mênê kmi-

jí maçe z dosavadního kanálu R1 na kanál

lokální programI NFO. Abonenti kabelo-

Ustar¿ích televizorû bude nutno mírnê

toçtu, na kterémje ve Svitavách vysílán
vé televize, kterÿmnyní místní vysílání

R2 (nebo také C2), zvuková norma BG.

doladit p‡íjem.

L. Sáñková

pr os i ne c 2 0 0 2
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Splñuje vá¿ bytovÿ dûm

KÇ T
Vás zve!

zásady poæárníochrany?
Z hlediska poæární ochranyje provoz

zdroj ûmvody, urçenÿm k ha¿ení poæárû;

domy a stavby pro individuální rekreaci)

gie, hlavní vypínaçe elektrického proudu,

ního nebezpeçí. P‡estojsou projejich po-

pení; udræován trvale volnÿ p‡ístup k nou-

bytovÿch domû (nepoçítáme se mrodinné

za‡azen mezi çinnosti bez zvÿ¿eného poæár-

æární ochranu právní mi p‡edpisystanoveny
povinnosti, které musíjejichvlastníci, uæiva-

telé, p‡ípadnê správci plnit. Poru¿ení têch-

to povinností lze postihovat podle zákona

oznaçena rozvodná za‡ízení elektrické eneruzávêry vody, plynu, rozvodû úst‡edního to-

zovÿm vÿchodûm, k rozvodnÿm za‡ízení m
el. energie k uzávêrûmvody, plynu, topení

a k vêcnÿm prost‡edkûm poæární ochrany

(nap‡. hasící m p‡ístrojûm). Za poru¿ování

o poæární ochranê (ç. 133/85 Sb., ve znêní

têchto povinností mûæe bÿt uloæena pokuta

ukládání mpokut aæ do vÿ¿e nêkolikaset ti-

síc korun. Zákon o PO stanovuje také kaæ-

Bytové domy musí bÿt vybaveny vnit‡ní m poæární m vodovodem, vçetnê nástên-

nedocházelo ke vzniku poæáru. Poru¿ování

jektovou dokumentací. Provozní kontroly

jako p‡estupek s moæností pokuty projed-

krát roçnê a o kontrolách musí bÿt vedena

pozdêj¿ích p‡edpisû- dálejenzákon o PO)

dému obçanu povinnost poçínat si tak, aby

p‡edpisû poæární ochranyje postihováno

aæ do vÿ¿e 500. 000 Kç.

nÿch hydrantû v rozsahu stanoveném pro-

hydrantû provádí oprávnêná osobajeden-

notlivce aæ do vÿ¿e 25 000 Kç, v nêkterÿch

vyhlá¿kou p‡edepsaná dokumentace.

více osob) i jakotrestnÿçinobecného ohro-

nosnÿmi hasící mi p‡ístroji podle ÇSN730833.

p‡ípadech (jsou-li ohroæeny æivoty a zdraví

Bytové domy musítaké bÿt vybavenyp‡e-

æení podle trestního zákona.

Jednáse o hasící p‡ístroj CO 2nebo prá¿kovÿ

æární ochranê(ç. 246/ 2001 Sb.) musí

2
umístên i v plynové kotelnê (vêt¿inou CO).

opat‡ení:

vání (sklípky apod.), je-li jejich pûdorysná

Podlezákona o POa vyhlá¿ky o po-

bÿt v bytovÿchdomechdodræovánatato

Kvytvá‡ení podm
ínek pro ha¿ení
poæárûa záchranné práce musí bÿt: z‡e-

pro strojovny vÿtahû, hasící p‡ístroj musí bÿt
U poæárních úsekû, urçenÿch pro sklado-

plocha vêt¿í neæ 20 m, vædyjeden hasicí
2

p‡ístroj na kaædÿch zapoçatÿch 100 m pû2

telnê oznaçeno çíslotísñového volání (tj. çísla

dorysné plochy. Za poru¿ení této povin-

trvale volné prûjezdné ¿í‡ky p‡íjezdovÿch

250. 000 Kç.

hasiçû, záchranky a policie ÇR); dodræeny
komunikací nej ménê 3 mk objektûm, k ná-

stupní mplochámpro poæárnítechnikua ke

padu 2002 zhodnotil Klub kardiakû, kterÿ

chorobami v ÇR, deset let své plodné çin-

(Pokraçování p‡í¿tê.)

ing. Zdenêk Lorenc

2003 a o chystanÿch pravidelnÿch kondiçních vycházkách pro první polovinu roku.

Çleny klubu pozdravil také starosta mêsta

nosti. O aktivitê klubu svêdçí více neæ

pan Václav Koukal. Diskusí a tombolou

vycházek, deset çtrnáctidenních pobytû

Svitavskÿ Klub kardiakû má víc neæ 130

stovka pravidelnÿch mêsíçních kondiçních
v rûznÿch çástech na¿í krásné vlasti se za-

byla slavnostní schûze ukonçena.

çlenû a rád p‡ivítá dal¿í çleny. Netrapte se

mê‡ení m na têlesnou kondici a osvêtovou

sami svojí chorobou a p‡ij âte mezi nás!

zamê‡enÿch na æivotosprávu. Vÿçet akcíje

Informace získáte na Sdruæení zdravotnê

tovci: v Beskydách s Ji‡í m Ra¿kou, na ¢u-

vé 16, tel. 461 535 325.

çinnost, deset krat¿ích t‡ídenních pobytû,

nutno doplnit o setkání se zají mavÿmi spor-

mavê s Kate‡inou Neumannovou. Klubtaké

P‡átelé a dobrá spoleçnost také uzdravují!

postiæenÿchv ÇRSvitavy, Milady Horáko-

ráje, na hrad Kost, do Adr¿pa¿skÿch skal,

Závêr roku 2002 kardiaci zakonçí
14. prosince v Poliçce. Odjezd 8: 43 hodinz vlakového nádraæí. V Poliçce si pro-

P‡edseda klubu, Ji‡í Chovanec, podê-

betlémûa krátkouvycházkuzakonçí me v po-

organizovaljednodenní vÿlety- do Çeského
do Toulovcovÿch ma¿talí.

koval zakládající ma zaslouæilÿmçlenûm

hlédneme nêkolikvystavenÿch historickÿch

liçskémpenzionu, kde se rozlouçí me s le-

klubu a p‡edal ji m upomínkové diplo my.

to¿ní úspê¿nou sezónou. Zve me v¿echny

vin Svitavska a reklamní agentu‡e Eso Svi-

Za vÿbor K
lubu kardiakû

Podêkoval takézaspolupráci redakcí mNo-

tavy. Çleny klubu p‡edbêænê informoval

Rozlouçení s roke m

Up‡esnêní ve vÿvêsní sk‡íñce na námêstí

u bÿvalé mléçnéjídelny.

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4
St‡eda 1 1. prosince 2002

Cestopisné vyprávêní
z pobytu dêtí ve ¢panêlsku

P‡i videu vás bude ¢panêlskou riviérou,
Monttserate ma Barcelonou provázet Jan
Richtr.
Zaçátekje v 16 hodin v uçebnê 5. roçníku.
P‡ezûvky s sebou.

Çtvrtek 1 9. prosince 2002

P‡edvánoçní pohodiçka

Na vánoçní zvyky za doprovodu vánoçních
koled a písniçeks kytarouzvou Honza a Lenka.
S sebou vez mête: jablko, vla¿skÿ o‡í¿ek,
malou svíçku a dobru náladu.
Zaçátek v 16 hodin v uçebnê 7. roçníku.
P‡ezûvky s sebou.
J. Richtr

nosti mûæe bÿt uloæena pokuta aæ do vÿ¿e

Deset
let svitavského
klubu kardiakû
Na slavnostní çlenské schûzi 27. listoo plánované mrekondiçní mpobytu v roce
je souçástí Svazu postiæenÿchcivilizaçní mi

V úterÿ 31. prosince 2002 v çeskot‡ebovskÿchlesích na akci

p‡íznivce zdravého pohybu.

J. Pokornÿ

KLUB
DªCHODCª
4. prosince od 15 hodin
MI KULÅ¢SKÅ ZÅBAVA

Fil mová p‡edstavení v kinokavárnê Galaxie:

11. prosince

NÅV¢TëVNïCI
- cesta do Ameriky
17. prosince

S MRADI

Pro çleny Klubu dûchodcû vstup zdarma.

ZasedáníZastupitelstva
mêsta Svitavy

se bude konat ve st‡edu 1 8. prosin-

ce 2002 od14hodin ve velkézasedací
místnosti Mêù, T
. G. Masaryka 25.

Zastupitelstvo bude m
j. jednat

• o rozpoçtu mêsta na rok 2003

• o plánu práce zastupitelstva na dal¿í
období

• o sloæení vÿborû

• o prodeji bytû a poze mkû a dal¿ích
majetkoprávních úkonech

Zve me obçany mêsta!

st rana 6
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II. roçník soutêæe
Právo
na kaædÿ den
Ve çtvrtek 14. listopadu se ve velké za-

sedací místnosti Mêù Svitavy uskuteçnil
v po‡adí jiæ druhÿ roçník soutêæe v oblasti

právního vêdomí s názvemPrávo na kaædÿ

Písemné otázky a modelové situace hod-

æákovskÿch odpovêdí. Çlenové poroty se

den. Po‡adatelemsoutêæe,její mæ cílemje po-

notilaodborná porotave sloæení: JUDr. Eva

skÿch základních a st‡edních ¿kol, byla opêt

Svitavách, JUDr. Jaroslava Báçová, právník

Jednoznaçnê nejlep¿í v¿ak bylo druæstvo

Otÿden pozdêji, 21. listopadu, setato soutêæ

kynê komise pro projednávání p‡estupkû

tak obhájilo putovní pohár. Na dal¿ích mís-

Soutêæe základních ¿kol se zúçastnilo

státní zástupce a Karel Çupr, velitel mêst-

silovat právní vêdomí æákûa studentûsvitavkomise pro prevenci kri minalityrady mêsta.

také poprvé uskuteçnila pro st‡ední ¿koly.

sedmçty‡çlennÿch druæstev, sloæenÿch z ví-

têzû¿kolníchkol. Vleto¿ní mrocesezapojilyv¿echnysvitavskézákladní ¿koly, studenti
kvarty gymnázia a æáci speciální ¿koly.

Kotalová, soudkynê Okresního soudu ve
Mêù Svitavy, Daniela Hrnçí‡ová, p‡edsed-

Mêù Svitavy, Mgr. Ji‡í Horníçek, okresní

ské policie (foto naho‡e).

P‡i závêreçnémvyhodnocování soutêæe

s æákybesedoval okresní státní zástupce a za-

mê‡il se na vÿklad nêkterÿch nesprávnÿch

v¿ak spoleçnê shodli, æe æáci a studenti
byli vleto¿ní mroce vel mi dob‡e p‡ipraveni.

základní ¿koly ze Sokolovské ulice, které

tech se umístila druæstva v tomto po‡adí:

Z¢ T
. G. Masaryka, Z¢ námêstí Míru, Gym-

názium, Speciální ¿kola, Z¢ Riegrova a Z¢
Felberova.

Vsoutêæi st‡edních ¿kol se na první m

místê umístilo první druæstvo gymnázia, na

dal¿ích pak druæstvo St‡ední zdravotnické

¿koly a druhé druæstvo Gymnázia Svitavy.

Porota pro hodnocení soutêæe bylatentokrát

doplnêná o pracovnice státního zastupitel-

ství JUDr. Martu Sedláçkovou a JUDr. Vêru
Kvapilovou.

E. Stündl

Ajaxûv zápisník

Tak sej menuje se¿it, urçenÿ pro æáçky

druhÿcht‡ídzákladní ¿koly. Jednáse o pre-

ventivnê vÿchovnou uçební pomûcku, jejíæ

autorkouje kolegynê Blaæena Ka¿parová

V
ítêzné druæstvo Z¢Sokolovská ul. - zleva: Zuzana Çuprová, Pavla Pásková, Marek Huschka

a Jan Buchta.

z Policie Çeské republiky, okresního ‡edi-

telství Sokolov. Publikace vy¿la pod zá¿ti-

tou Policej ního prezídia Çeské republiky

jako celorepublikovÿ preventivní projekt
Policie ÇRojedinêlÿ nejen svÿmobsahem,

ale dnes uæi rozsahem. Projekt byl zku¿eb-

nê zaveden na zaçátku leto¿ního ¿kolního

roku na vybranÿch základních ¿kolách.

Na svitavskémokrese byla do projektu

zapojena Základní ¿kola Svitavy, Felbero-

va 2. Ajaxovy zápisníky zde byly p‡edány

sedmdesáti æáçkûmdruhÿcht‡íd. V hodinách prvouky dêti spoleçnê s uçiteli probí-

rají nenásilnou hravouformoustanovená mê-

síçní témata, tÿkající se prevence kri minality
a bezpeçnosti dêtí. Preventivní publikace

je formulována p‡i mê‡enê k vêku æáçkû, je

v psanémi kreslenémtextu. Informacejsou

V
ítêzné druæstvo Gymnázia Svitavy- zleva: Adriana ”íhová, T
omá¿ Riedl, T
ereza Dvo‡áková

a Anna ¢afá‡ová.

dêtem p‡edávány hravou formou, které je

docíleno p‡edev¿í mtí m, æe zápisníkem malé

Pokraçování nastr. 7
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Ajaxûv zápisník

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

Kaædé z témat také obsahuje kontrolní otáz-

kya kdyæ æáçekodpoví správnê, dostane od
paní uçitelky do se¿itu razítko pejska A
ja-

Pokraçování ze str. 6
¿koláky provází policejní pes Ajax. Dêti pra-

xe. Tedy neexistuje zde æádné známkování,

nebo doma s rodiçi.

mêrazítka. Hodnocení nepodléhá a nespadá

cují a plní A
jaxovy úkolyza pomoci uçitelû
Pejsek A
jax dêtem p‡edstavuje Policii

Çeskérepublikyjakojejich kamaráda a se-

pouze odmênaza správnou odpovêâve fordo bêæné ¿kolní klasikace.

Jak bylo uvedeno nazaçátku, jedná se

znamujeje sjejí çinností a úkoly, které plní.

o zku¿ební projekt, ke které mu se mohou

ré se ocitnou v nouzi, a pejsek dêtemradí,

çe. Na konci ¿kolníhoroku bude provedeno

¿it na ¿kolní rok obsahuje deset témat: zá‡í

nuto k p‡ipomínkáma návrhûmna doplnêní

Publikace obsahujetaké p‡íbêhy dêtí, kte-

jak by se mêly v dané situaci zachovat. Se- Policie Çeskérepubliky- ná¿ kamarád, ‡í-

vyjád‡itjak zapojení pedagogové, taki rodi-

vyhodnocení projektu. Jistê bude p‡ihléd-

çi opravu, aby preventivní publikace mohla

st rana 7
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Mêstská policie

informuje

• Od 1. ledna 2003 nabÿvá úçinnosti no-

vela zákona o obecní policii, která p‡iná¿í

roz¿í‡ení pravomocí mêstské policie. Nap‡.

v oblasti dopravy bude moci stráæník dát
pokyn k odtahu vozidla, kterétvo‡í p‡ekáæ-

ku silniçního provozu, nebo vozidla, které

neoprávnênê stojí na parkovi¿ti vyhrazenémpro vozidlo oznaçené znakem O1.

• Obçanése nêkdy domnívají, æe mêstská po-

jen- Dopravní vÿchova - chodec, listopad

slouæit svému úçelu. Prevence na ochranu

licie nereaguje najejich podnêty. To ale není

a co se nes mí, leden - Dêti atrestné çiny,

zelenou. Autorka bylazatento projekt vloñ-

levantní námêty, které nemûæemesami vy‡ídit

slavem Grossemcenou Policista roku.

hodování v¿akjiæ ovlivnit nemûæeme, i kdyæ

- Vlastní bezpeçnost, prosinec - Co se s mí

dêtí je správná cesta a protojí dej me vædy

únor - Mezilidské vztahy a ¿ikana, b‡ezen

skémroce ocenêna ministremvnitra Stani-

bák, alkohol, cigarety, kvêten- Drogy a ha-

npor. Stanislav Dobe¿,

- Dopravní vÿchova - cyklista, duben - Tazardní hry, çerven - Bezpeçné prázdniny.

tiskovÿ m
luvçí PÇR

pravda atakovátvrzení nás mrzí. V¿echnyre-

p‡edáváme p‡íslu¿nÿmorgánûm. Jejich roz-

máme na nêkterouvêcjinÿ názor. Nap‡. se do-

mníváme, æe by mêl bÿt p‡echod pro chodce

u ú‡adu práce, na druhé stranê zprûjezdnêní
uliceJugoslávské dozastávkyautobusû pova-

æujeme za nebezpeçné. Rozhodnutí p‡íslu¿nÿch odpovêdnÿch orgánû v¿ak bylajiná.

Na lince 156

• 23. ‡íjna asi ve 21: 30 byli na záznamu

kamery spat‡eni t‡i mladíci, kte‡í se pohy-

bovali kolempodchodu u obchodního domu
Albert a následnê odtud vy¿li s velkou ta-

bulí. P‡ivolaná hlídkazjistila, æe si chlapci

p‡ivlastnili obrazovou reklamu obchodu,

s kterou si, jak uvedli, chtêli vyzdobit pokoj nainternátê.

• 7. listopadu kolem23. hodiny mohli ná-

hodní pozorovatelé vidêt v Lánech prchají-

15. listopadusev dopoledníchhodináchuskuteçniloslavnostnízahájeníçinnosti p‡ípravné-

ho roçníkupro dêti zesociálnêznevÿhodnênÿchrodin, kterÿodzá‡ípracuje p‡i Speciální

základní¿kole na ulici M
ilady Horákové(inf
ormovalijs mev minulémçísle). Kromêvede-

cího muæe pronásledovaného zjedné strany

bêæící mstráæníke m, z druhé aute m mêst-

ské policie. Scénajakoz akçního l mu, ale

níspeciální¿koly ajejíchpedagogickÿchpracovníkûse slavnostníhozahájenízúçastnili

tuto reæíroval sámæivot. Mladík, kterého

skÿch¿kol, zástupkynêodboru¿kolství KùPardubickéhokraje atakézástupci obçanského

la provê‡it, co zde dêlá, se dal najednou na

Danihel, místostarostka mêsta Marcela Seze mská, zástupkynê‡editele Speciální Z¢Jaro-

zil kryty kol zjednoho vozidla.

rodiçe dêtí, zástupci mêsta Svitavy
, ‡editelé apedagogiçtípracovníci zezákladníchi mate‡-

sdruæeníDajori . Nahornímsnímkuzleva: p‡edstavitel obçanskéhosdruæení Dajori Petr
slava Ma¿lánová, asleçnaAneta Poláková, asistentka uçitelkyv p‡ípravnémroçníku. Na
dolnímsnímkupohled na dêti v bazénku.

E. Stündl

hlídkazahlédla mezi parkující mi auty a chtê-

útêk. Pojeho dopadení se ukázalo, æe odci-

• 8. listopadu po 16. hodinê vyvrcholily

dlouhodobêj¿í spory mezi prodejci natrænici

za Mêstskÿmdvoremfyzickÿmnapadení m.

Neæ staçila na místo dojet hlídka, poda‡ilose

pohotové obsluze kamerového systému po‡í-

dit záznamincidentu. ”e¿ení p‡evzala Policie
ÇRa æivnostenskÿodbor mêstského ú‡adu.

M
. Sádlíková

POZOR • POZOR • POZOR
LI KO, a.s Svitavy upozorñuje, æe

svoz odpadu o svátcích
se mêní takto:

z 24. 12. se p‡esouvá na 26. 12. 2002
z 25. 12. se p‡esouvá na 26. 12. 2002
z 1. 1. se p‡esouvá na 2. 1. 2003
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Kulturistika

pr os i ne c 2 0 0 2

mês í ç n í k

Dorost v kopaçkách

Se snêhemnafotbalovÿchtrávnícíchjetu ças nalet mé ohléd-

St‡íbrná medaile

z m
istrovství svêta do Svitav

St‡íbrnou medaili v soutêæi jednotlivkyñ a zlato v soutêæi ná-

rodních druæstev - to je vÿsledek juniorského mistrovství svêta

nutí za právê skonçenou podzi mní çástí dorosteneckého krajského

p‡eboru.

Narozdíl odseniorské kategorie mají svitav¿tí dorostenci zase-

bou vel mi úspê¿nÿ podzi m. Mlad¿í jsou v çele p‡eboru s 28 body

v kulturistice v portugalskémPortu 9. - 11. 11. pro svê‡enkyni tre-

zjedenácti zápasû, kdyæ pouze jednou okusili ho‡kost poráæky

Svitavách. Blahop‡eje me a p‡eje me hodnê úspêchû i v dal¿í m

star¿ích æákû atvo‡í ho: branká‡ Jedliçka, obránci ¢tarha, Ol¿er,

néraJosefa Hÿbla- Kamilu Koutnouz tcentrav krytémbazénuve

roce, kdyji çeká start na mistrovství Evropy.

J. Hÿbl

ajednou remizovali. Vkádrujsou p‡eváænê hráçi, kte‡í p‡e¿li ze
Mach, Felkl, Jukl D., záloæníci ¢lesinger, Ondrou¿ek, ¢toudek,

Jukl L., Skalickÿ a útoçníci Ková‡ a ¢káva, nêkolikrát dostali p‡í-

leæitost i hráçi z druæstvaæákû. Je potê¿itelné, æe mnozí hráçi startují také za star¿í dorostence a doplñují kvalitu druæstva.

Star¿í dorostenci skonçili po zlep¿enémzávêru nat‡etí m místê,

které bylo p‡ed zahájení msoutêæe pouhÿmsnem. Zjedenácti zápasû pouze dvakrát prohráli at‡ikrát remizovali a do jarní çásti

jdou s 21 body ataké s nejproduktivnêj¿í m útokem, neboƒ konta
svÿchsoupe‡ûzatíæili 47 brankami! Vkádrujsoujiæ osvêdçení ma-

tado‡i zelenÿchtrávníkû, jejichæj ménaznají diváci uæ od nej mlad¿ích æákovskÿch let. Jsou to: Fadrnÿ, Brandejs, Zábrana, Mastnÿ,
Dvo‡áçek, Pûlkrábek, Kuçírek, Ovad, Urban, Horák, Barto¿ek,

Kalod a Kotas. Mnozí z nich si svÿmi vÿkony ‡ekli také o místo

v sestavê divizního muæstva.

Svê‡encûmtrenérû Dañka a Çíæka nezbÿvá neæ pop‡át chuƒ do

zi mní p‡ípravy, aby mohli naja‡e zaútoçit na postupové p‡íçky.

J. Petr

VODA A SPORT
, s. r. o. Svitavy

Stêhujeme se

Upozorñujeme obçany, æe od 6. prosince 2002 bude kancelá‡

jednatele spoleçnosti a sekretariátu p‡estêhována do prozatí mních
prostor v objektu sportovní haly Na St‡elnici.

Odtohoto data se ru¿í souçasné telefonní linky, adresa pro do-

ruçování písemností zûstává nez mênêna( VODA ASPORT
, s. r. o.,
T
. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy).

Kontaktní telefony:
Jednatel spoleçnosti a sekretariát:

461 530 265

Krytÿbazén:

461 533 888

Sportovní hala:

Omluva p‡íznivcûm

ledního hokeje a bruslení

P‡es ve¿kerousnahu atÿdenní úsilí na¿ich pracovníkû vytvo‡it

led a podmínky pro lední hokej a bruslení ve Svitavách, se kvûli

nep‡íznivÿmkli matickÿmpodmínkám musely práce na p‡ípravê

zi mní sezóny zastavit. Proto nemohl bÿt dodræen avizovanÿtermín
zahájení provozu.

VODA A SPORTs. r. o.

D
istribuci çasopisu Na¿e mêsto
zaji¿ƒuje rma pana Lubomíra Pospí¿ila. S nesrovnalost mi v doru-

Plavecká¿kola:

Zi mní stadion:
Koupali¿tê:

461 530 266
461 534 600
461 533 639

461 533 655

Pozvánka na sportovní akce
v prosinci

SO 30. 11. Volejbal:
TJ SYA - Sp. Slatiñany ( 9: 00 - KPæeny, hala Na St‡elnici)

TJ SY- Sok. Pardubice (11: 00- 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

çování se proto obracejte p‡í mo natuto rmu, telefon 605 168 041.

SO 14. 12. Volejbal:
TJ Svitavy A- Transp. Chrudi m(10: 00 KPæeny, Z¢ Riegrova ul.)

mêsta Svitavy na námêstí Míru 48. P‡í¿tí çíslo vyjde 3. 1. 2003.

M
. Seze mská

Do vyçerpání zásobje çasopis k dispozici v Informaçní mcentru

TJ Svitavy-Sl. Hradec Králové(10: 00 1.liga kadetky, Z¢ Felberova ul.)
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