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Svitavy p‡edávaly zku¿enosti
Dne 27. listopadu 2002 se ve Svitavách

zdûraznili, æe první mi mpulsembyl velitel

Prevence kri minality 1998- 2002, kterÿ

zaçal prosazovat nutnost preventivní prá-

prevence kri minality Ministerstvavnitra ÇR.

prevence Erich Stündl a zaçalaspolupráce

konal celorepublikovÿ se miná‡ na té ma

mêstské policie Karel Çupr, kterÿvel mi záhy

Váæení a milí
Svitaváci!

Skonçil rok 2002 a hned, doslova bez

ce, æe také brzy byl j menován koordinátor

zaklepání, zaçal tenleto¿ní - rok 2003.

Jeho cílembylo seznámit zástupce budou-

s odboremprevence ministerstva vnitra.

dlouhÿ(nebosnad krátkÿ?) rok p‡irovnat.

nejsou zapojena do programu komplexního

çová hovo‡ila o vzniku a vÿvoji projektu pre-

organizovalo mêsto Svitavy spolu s Odborem

cíchtzv. povê‡enÿch mêst, která prozatí m

”editelka odboru prevence Jitka Gjuri-

souçinnostního programu prevence kri mina-

vence kri minality na ministerstvu a zhod-

oblasti ve Svitavách.

v dobê vzniku projektu byly Svitavy mêstem,

lity, s moænost mi a vÿsledky çinnosti v této
ùçastníkûseminá‡e bylo p‡es os mdesát

notila jeho pêtileté trvání. Mj. ‡ekla, æe
které nemêlováæné problémys kri minalitou,

a byli tostarostové, místostarostové atajem-

ale bylo vel mi dob‡e p‡ipraveno k plnêní

covníci magistrátû a mêstskÿch ú‡adû. Jako

ván preventista, kterÿ dnesje pro minister-

níci mêst, velitelé mêstskÿch policií, pra-

úkolû na úseku prevence. Navíc bylj meno-

hosté se seminá‡e zûçastnili: 1. námêstek

stvo vnitra a odbor prevence vel mi dobrÿm

kolikzástupcû Odboruprevence kri minality

metodiky ministerstvazaçal zpracovávat pro-

ministra vnitra Mgr. Miloslav Koudelnÿ, nê-

Ministerstva vnitra ÇR v çele s ‡editelkou
Mgr. Jitkou Gjuriçovou, sekretá‡ komise pro

národnostní men¿iny ù‡aduvlády ÇR, p‡ed-

ní odborníci v oblasti prevence kri minality

a práva z vysokÿch ¿kol v Hradci Králové,

partnerem. Aæe to byl právê on, kdo podle

gram, kterÿ bude na seminá‡i p‡edveden.

Krátce vystoupil i námêstek ministra vnitra
Mgr. Miloslav Koudelnÿ a ujistil p‡ítomné,

æejerád, æe mohl p‡ijet a seznámit ses pozi-

tivní mi vÿsledky preventivní práce ve Svi-

Olomouci a v Brnê, zástupci vedení svitav-

tavách.

a dal¿í.

mou poçítaçové prezentace, p‡i níæ se æivê

ského Okresního ‡editelství Policie ÇR
Se miná‡ zahájili starosta mêsta Vác-

lav Koukal a senátor Ji‡í Brÿdl. Hovo‡ili
o poçátcích preventivní çinnosti ve mêstê,

Program seminá‡e pak pokraçoval for-

diskutovalo. V¿ichni byli s prûbêhem seminá‡e viditelnê spokojeni.

J. Svobodová a E. Stündl

Hledala jsem, k çemu takovÿjeden

Nic zvlá¿tního mê nenapadlo, ale p‡ece.

Rokjejako vytrvalostní etapovÿ bêæec-

kÿ závod. Etapyjsou dny, mêsíce, ...,
kaædÿjak chce.

Na leto¿ní novoroçní startovní çá‡e

js me urçitê pocítili napêtí atakytrochu
obavy, jestlijs me na v¿e dob‡e p‡iprave-

ni. Aƒ byly na¿e pocityjakékoliv, natraƒ
dlouhou plnÿch dvanáct mêsícûjs me uæ

vyrazili. Jakou zvolí me rychlost? Kdy
p‡idáme a kdy zase te mpo zvolní me?

Jaká p‡ekvapení námleto¿ní rok chystá
a çí mnás zaskoçí? Urçitê nás nêkdy po-

trápí,jindyp‡ineseradost, potê¿ení, uspo-

kojení. P‡i celoroçní msnaæení, pachtêní

alopocení nezapomeñte, æeje takyt‡eba

rozvrhnout síly. Za cílovou páskou nás

totiæ bude çekat nová startovací çára,

novÿ rok, dal¿í dlouhÿ závod. Atak to

jde po‡ád dokola.

Pro leto¿ní závod - rok 2003 - Vám

p‡eji dostatek sil, splnêní v¿ech p‡ání

a oçekávání. Zvládnête v¿e bez vêt¿ích

¿rámû, vypo‡ádejte se s nástrahami, kte-

rÿchjistê nebude málo, a krásnê proæijte

i ty nej men¿í úspêchy.

Marcela Seze mská,
m
ístostarostka

DNES ÇTëTE:

Rozpoçet mêsta narok 2003 • N
ová

vyhlá¿kao ve‡ejnémpo‡ádku• M
êsto

pronajme hotel Slavia • Inf
ormace
z mêstsképolicie • Pozvánky naspo-

leçenské asportovní akce • Kulturní
ùçastníci se miná‡e soust‡edênê naslouchají vÿkladu.

kalendá‡ LUCERNA
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Mêsto pronajme
hotel Slavia

Poslední loñské jednání zastupitelstva

mêsta se konalo 18. prosince. Projednalo

a schválilo opat‡ení rady mêsta v období
od posledního jednání zastupitelstva, roz-

poçet mêsta narok 2003 podle návrhu p‡ed-

loæenéhoradou mêsta a plán prácezastupi-

telstva na rok 2003. Vrámci operativních
zpráv schválilo s mlouvy o poskytnutí pûjçek obçanûmz fondu rozvoje bydlení, vy-

Rozpoçet mêsta Svitavy na rok 2003
BëÆNÉ

danê
115 000,0
poplatky
15 652,0
Nedañové p‡íj my: z vlastní çinnosti 46 914, 7
splátky pûjçek
1 953,0
Bêæné dotace:
213 894,1
393 413,8

Cel ke m

BëÆNÉ

kyoplatku p‡i pololetní platbê, a dal¿í p‡ed-

1021 222331 3334353637435361 63-

loæené návrhy.

Vyslechlo také informaci o tom, æe po-

dle usnesení Zastupitelstva Pardubického

kraje se mêsto stane vlastníke m objektu
hotelu Slavia a diskutovalo o návrhu dal¿ího postupu k zabezpeçení vyuæití objektu.

Schválilozve‡ejnêní zámêru dlouhodobého

pronáj mu hotelu za podmínek a pobídek
proinvestora- nájemce. Podmínky obsahují

jednak poæadovanÿ charakter hotelu (ubytování odpovídající evropskému standardu,

komplexní stravovací a pohostinské sluæby,

multifunkçní sál - nap‡íklad kongresovÿ

a taneçní, garáæe a parkovací plochy), jed-

nak poæadavky nainvestora- nájemce(p‡ed-

oddíl
Zemêdêlství alesní hosp.
Prûmysl, obchod, sluæby
Doprava
Vodní hospodá‡ství
Vzdêlání avêda
Kultura
Têlovÿchovaazáj m. çinn.
Zdravotnictví
Bydlení a územní rozvoj
Ochranaæivotního prost‡.
Sociální péçe
Obrana, bezpeçnost
ùzemní samospráva
Finançní operace

Cel ke m

SCHODEK

loæit podnikatelskÿ zámêr vçetnê nançní
rozvahystavební rekonstrukce objektu a -

nançní rozvahy následného provozu, s mluvnê bude garantovat termínzahájení provozu,

doloæí relevantní prokazatelné reference).

Vpobídkách mêsto nabízí: dlouhodobÿ pro-

nájem(na 20 - 25 let) s následnou koupí,

zapoçtení investic proti nájemnému, zaji¿têní náhradních bytû prostávající nájemníky,

poskytnutí záruky za p‡ípadnÿ úvêr inves-

torajako çásteçného zdroje nancování pro-

I. P‡íj my

Dañové p‡íj my:

hlá¿ku ç. 3/2002, jíæ se mêní vÿ¿e oplatku

za nakládání s odpady atermín druhé splát-

l e de n 2 0 0 3

mês í ç n í k

Splátky úvêrû
P‡ijetí úvêrû, pûjçek
P‡evodyzfondû
Podílovélisty

KAPITÅLOVÉ

z prodeje majetku
dotace nainvestice

(v tis. Kç)

17 947,1
25 301,0
43 248,1

436 661, 9

II. Vÿdaje

KAPITÅLOVÉ

1 209,0
564,0
980,0
238,0
127 795,0
16 563,0
11 890,0
61,0
51 801,4
7 260,0
63 094,0
6 887,0
85 792,8
9 600,0
383 735,2

111 077,1

494 812, 3

−58 150,4
58 150,4
0,0

FI NANCOVÅNï
ROZDïL

III. Financování
−17 942,0
34 815,0
19 327,4
21 950,0

Ve Svitavách dne 2. 12. 2002

}

58 150, 4

jektu.

Léka‡ská sluæba první pomoci
vNnoçní
ch hodinách
zru¿ena
(p‡edseda Bohumil ¢vach). Souçasnê vzalo
emocnice ve Svitavách oznamuje, æe
o za‡ízení sespecickÿmposlání m, kdy RychZastupitelstvo z‡ídilo nové vÿbory a zvo-

lilojejich p‡edsedy a dal¿í çleny- nançní
(p‡edseda ing. Pavel ¢paçek) a kontrolní

na vêdomí informaci o tom, æe rada mêsta

dne 16. prosince poté, co zru¿ila v¿echny
dosavadní komise, z‡ídila komise nové aj menovalajejich p‡edsedy, dal¿í çleny a zapiso-

vatele: majetkoprávní (p‡edseda JUDr. Milo¿
Vízdal), ekologická(p‡edseda Franti¿ek¢váb),

s platností od 1. ledna 2003 dochází k ome-

láléka‡ská sluæba mázasahovat p‡edev¿í m

první pomoci (LSPP), která nadále bude

ohroæujících stavech, çinnost ambulancí

zení rozsahu poskytování Léka‡ské sluæby
zaji¿ƒována takto:

v pracovní dny od 16: 00 do 22: 00 ho-

p‡i váænÿchzdravotních postiæeních a æivot

v nemocnici zase zaji¿ƒují léka‡i, kte‡í sou-

çasnê peçují o hospitalizované pacienty. Pro-

din

to æádáme obçany, aby peçlivê zváæili, zda

(p‡eds. LenkaJurenová), sociálnê právní och-

klidu od 8: 00 do 22: 00 hodin.
Zásadní z mênouje zru¿ení LSPPv noç-

zásahu Rychlézdravotnickésluæbyçi náv¿tê-

a vzdêlávání (p‡eds. PaedDr. Milan Báça), pro

Vtéto dobêje zdravotní pomoc p‡i náhlÿch

nosti zaji¿têní pohotovostní zdravotní péçe,

cela Sezemská), pro prevenci kri minality

vuzaji¿têna Rychlouléka‡skou pomocí, dru-

stupnosti. Vê‡í me, æe vzájemnÿmpochope-

k pûjçkámz fondu rozvoje bydlení (p‡eds.

pohotovostních ambulancí v nemocnici (chi-

zdravotnickÿch kapacit v na¿emregionu.

investiçní (p‡edsedaing. Miroslav Vêtr), byto-

vá (p‡eds. RNDr. Jaroslav Klodner), sociální

rany (p‡eds. ¢árka ”eho‡ová), pro vÿchovu
têlesnou vÿchovu a sport (p‡eds. Mgr. Mar-

(p‡eds. Erich Stündl), pro vÿbêrová ‡ízení
Václav Koukal), mediální (p‡eds. ing. B‡eti-

slav Vévoda).

-svj-

ve dny pracovního volna a pracovního

ních hodinách, tj. od 22: 00 do 8: 00 hodin.

a æivot ohroæujícíchz mênáchzdravotníhosta-

hou moænostíje p‡í má náv¿têva odbornÿch

rurgické, interní, gynekologické, dêtské a nos-

ní-u¿ní-krçní). Vobou p‡ípadech se jedná

v uvedenÿch noçních hodináchje nutnost
vyambulancev nemocnici opravdunezbytná.

Uvedené z mêny reagují na reálné moæ-

neznamenají sníæení ani kvality, ani její do-

ní m dospêje me k racionální mu vyuæívání
MUDr. Pavel Haví‡,

‡editel Ne mocnice ve Svitavách

l e de n 2 0 0 3
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Nová
vyhlá¿ka k zabezpeçeníve‡ejného
po‡ádku
První mlednemtohoto roku nabyla úçinorgánya subjekty) stanovit po‡adateli dal¿í
nosti nová vyhlá¿ka, schválená zastupi-

telstve m mêstaloni v ‡íj nu. Tato vyhlá¿ka
upravuje závazné podmínky k zabezpeçení

Podm
ínky pro po‡ádání
ve‡ejnÿch produkcí

Ve‡ejnÿmi produkcemi se rozumí ve‡ej-

zbytné. V kaædémp‡ípadêje po‡adatel po-

mêsta mohou bÿt provozovány jen tako-

(nap‡. mêstskou policií, Policií ÇR, okresní m

ve‡ejného po‡ádku.

dbát nazaji¿têní bezpeçnosti náv¿têvníkû. Je

vçetnêtaneçníchzábav a diskoték. Na území

pro çinnosti, které by mohly naru¿it ve‡ej-

vÿmzpûsobem, aby nedocházelo k ru¿ení

nÿ po‡ádek ve mêstê, nebo bÿt v rozporu

s ochranou bezpeçnosti, zdraví a majetku.

Zatyto çinnosti se pro úçelyvyhlá¿kypovaæu-

je zej ména: po‡ádání ve‡ejnosti p‡ístupnÿch
akcí, pouæívání pyrotechnickÿch p‡edmêtû,

provoz hluçnÿchstrojûa za‡ízení, provozová-

ní hostinské çinnosti naotev‡enÿchprostran-

uzná-li naplnêní têchto podmínek za ne-

nosti p‡ístupné sportovní a kulturní podniky,

místníchzáleæitostí ve‡ejného po‡ádku spo-

çívající zej ménav omezujícíchopat‡eních

podmínky pro po‡ádání ve‡ejné produkce,

vinen spolupracovat s p‡íslu¿nÿmi orgány
hygienikem, æivnostenskÿmú‡adem) a musí

Pro po‡ádání ve‡ejnÿch produkcí mi mo

také povinen zajistit úklid odpadkû v místê

stranství: areál rybníkaRosniçka, námês-

P‡i akcích konanÿch mi mo uzav‡enÿobjekt

uzav‡enÿ objekt jsou vymezena tato pro-

tí Míru, areál zahrady ve Svitavách-Lánech
ve správê Sboru dobrovolnÿch hasiçû, zahrada Muzea a galerie, park Jana Palacha,

bêhe m konání akce a pojejí mskonçení.

musí po‡adatel zabezpeçit místo konání

dostateçnÿm mnoæství modpadkovÿch nádob a sociální mza‡ízení m.

stvích, zneçi¿ƒování ve‡ejného prostranství

sportovní areály. Doba konání ve‡ejnÿch

na chodníky, travnaté a nezpevnêné plochy

rybníka Rosniçka omezena do 22: 00 hodin

nadmêrnÿm hluke m nebo k závaæné mu

Provozování
hostinské çinnosti

rada mêsta. Protoje v p‡ípadechtakovÿchto

æe odbor ¿kolství a kultury omezit dobu

Nedávno probêhla v celostátních mé-

diích zpráva, æe radnice v Ti¿novê vyhlá¿-

oznámit konání akce nej ménê 30 dnû p‡e-

padnê mu zakázat konání dal¿ích akcí na

kou omezila provoz pohostinskÿch za‡ízení

dem. Oznámení se podává odboru ¿kolství

a kultury Mêùa stej nálhûta(30 dní p‡e-

trolní morgáne mna‡ízeno akci okamæitê

‡ení tamních provozovatelû. Na¿e nová vy-

zvÿ¿ené bezpeçnostní riziko, kampat‡í na-

uplatnêny dal¿í sankce za poru¿ení vy-

22. hodiny, ale konkrétnê stanoví, kterÿch

bo metalovÿch skupin; produkce, u nichæ

a po¿kozování ve‡ejné zelenê, vjezd vozidel

do dvaadvaceti hodin, coæ vyvolalo pobou-

hlá¿ka také hovo‡í o omezení provozu do
pohostinskÿch za‡ízení se to tÿká.

produkcí natêchto místechje kromê areálu

a o povolení del¿ího trvání akce rozhoduje

ve‡ejnÿch produkcí stanovena povinnost,

dem) platí i pro akce, kde se p‡edpokládá
p‡íklad koncerty vyhranênÿch rockovÿch ne-

bude pouæitozvlá¿tníchza‡ízení nebo efek-

Hostinskou provozovnou se ve vyhlá¿ce

tû, nebose oçekává úçast více neæ 500 náv-

k poskytování hostinskÿch sluæeb, nap‡íklad

Konání ostatních ve‡ej nÿch produkcí

rozumí otev‡ené venkovní za‡ízení, slouæící

¿têvníkû.

zahradní restaurace, p‡edzahrádka, prodejní

je po‡adatel povinen oznámit odboru ¿kol-

têchto za‡ízení je vyhlá¿kou stanoven ças

zahájení m(v p‡ípadê pravidelnê se opaku-

stánek s posezení m apod. Provozovatelûm
ukonçení provozní doby nejpozdêji na 22.

hodinu a zakázáno provozování v dobê noç-

ního klidu. Vÿji mkoujsouakce, kteréjsouza-

‡azeny do kategorie ve‡ejnÿch produkcí,

ství a kultury nejpozdêji 5 dnû p‡edjejí m

jících produkcí 5 dnû p‡ed konání mprvní
akce).

S ohledemna místní podmínky nebo na

ve‡ejnÿ po‡ádek mûæe odbor ¿kolství a kul-

na nêæ se vztahují dal¿í ustanovení vyhlá¿ky.

tury po‡adateli navrhnout, aby se ve‡ejná

ho klidu musí bÿt omezeny v¿echny hlasité

nou dobu, neæje uvedeno v oznámení. Ne-

Vyhlá¿kataké stanoví, æe v dobê noçní-

verbální projevy a reprodukovaná hudba

tak, aby nebylyru¿eny nezúçastnêné osoby
prostupující mnebo p‡í mÿmhlukem.

produkce konala najiném místê nebo vji-

p‡istoupí-li po‡adatel natento návrh, mûæe

odbor po‡ádání ve‡ejné produkce zakázat.

Odborje oprávnên(po konzultaci s dal¿í mi

Doj de-li v prûbêhu po‡ádání ve‡ej né

produkce k ru¿ení obyvatel okolních domû

poru¿ení obecnê závaznÿch p‡edpisû, mûkonání dal¿ích akcí tohoto po‡adatele, p‡í-

dobu aæ jednoho roku, také mûæe bÿt kon-

ukonçit. Kromê toho v¿eho mohou bÿt
hlá¿ky.

Pokraçování nastr. 4

Rada mêsta Svitavy
vyhla¿uje

V¥BëROVÉ ”ïZENï
na dlouhodobÿ pronájem
s následnou koupí

hotelu Slavia,

tj. objektu námêstí Míru çp. 132, 133,

134 sestavební mi par. ç. 144, 145, 147/1
v kat. území Svitavy - mêsto.

Podm
ínky:
- s ohledemna souçasnÿstav objektu se

p‡edpokládájeho rekonstrukce

- nájemce (investor) p‡edloæí podnika-

telskÿzámêr vçetnê nançní rozvahyre-

konstrukce objektu a nançní rozvahy
provozu. Ze zámêru musí bÿt z‡ej mÿ zpû-

sob nancování a zdroje nançního krytí.
Bliæ¿í infor mace a prohlídky objek-

tu do 31. ledna 2003:
Ing. Petr Vítek, odbor majetku MêùSvi-

tavy, tel. 461 550 320, 602 361 032
e- mail: petr. vitek @svitavy. cz

Term
ínpro podání úvodníchnabídek

do vÿbêrového ‡ízení: do 28. úno-

ra 2003.
Kontakt pro podávání nabídek:

Ing. Miroslav Vêtr, místostarosta

Dopoledne je v parku Jana Palacha ticho a klid, odpoledne se stává ráje m na snêhu

dovádêjících dêtí.

Foto K. Svoboda

tel. 461 550 311

e- mail: miroslav. vetr @svitavy. cz

st rana 4
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Nová vyhlá¿ka...
Pokraçování ze str. 3

Pouæívání
hluçnÿch strojû a za‡ízení

Podêkování

pedagogûm

Hluçné stroje a za‡ízení je na úze mí

mêsta zakázáno pouæívat v nedêli a státem

Ve st‡edu 11. prosince se v zasedací

místnosti svitavské radnice konalo zvlá¿t-

uznanÿ svátek. To neplatí, jsou-li tyto stroje

níjednání komise pro prevenci kri minality.

zech v budovách k tomuto úçelu urçenÿch

çlenû komise byli úçastni i vybraní peda-

nezbytné pro odstranêní havarijního stavu.

svÿmi æáky podílejí na plnêníjednotlivÿch

hlá¿ky povaæují takové druhy strojû, které

Starosta mêsta Václav Koukal v úvodu

a za‡ízení pouæívány v uzav‡enÿch provo-

ajsou-li pouæívány p‡i pracích, kteréjsou
Zahluçnéstroje a za‡ízení se pro úçelyvy-

svÿmprovozemzpûsobují hluk a vibrace, ze-

Zvlá¿tnost jednání tkvêla v tom, æe kromê

gogové svitavskÿch ¿kol, kte‡í se spolu se

p‡ipomnêl ve Svitavách konanÿ celostátní

seminá‡ o prevenci kri minality, jehoæ úçast-

presory apod. P‡i pouæívání hluçnÿch strojû

ni se záj memvyslechli a shlédli p‡ipravené

a za‡ízení nes mí bÿt p‡ekraçovány povolené

li mity hluku a vibrací.

-svj-

níci se sjeli ze v¿ech koutûrepubliky. V¿ich-

prezentaçní materiály a neskrÿvali p‡ekva-

pení nadtí m, co v¿echnolze udêlat, existu-

je-li pro otázky prevence zapálená skupina
lidí, jakou svitavská komise pro prvenci

Poplatek za odpad

malinko niæ¿í

Poplatek za svoz alikvidaci domovního

odpaduzûstávái protentorokv reæi mu po-

platku na hlavu. Oproti loñské mu roku

je v¿akleto¿ní poplatek o dvê koruny niæ¿í

a çiní 370 Kç na osobu. Rozhodlo o tom
prosincové zastupitelstvo mêsta. Souçasnê

také schválilo, æe druhou splátku poplatku

je nutno zaplatit nejpozdêji do 31. srpna,

kri minality bezesporuje. Dodal, æe ale je
pot‡ebai dal¿íchlidí, nap‡íklad právê uçi-

telû, kte‡íjednotlivé projekty naplñují spo-

lu se svÿmi æáky. P‡ítomnÿmpedagogûm,

kte‡í se vênují p‡ípravê dlouhodobÿch pro-

Tiskopis p‡iznání lze získat na podatelnê
Mêù nebo na odboru æivotního prost‡edí,

kdetaké obdræíte p‡ípadné dal¿í informace.

ka Praæanová, Bc. Jan Richtr a Stanislav
Le¿inger; ze základní ¿koly na Felebrovê

vá a PhDr. Miloslav ¢trych; ze základní

a Lubomila Vízdalová, ze základní ¿koly na
ulici T
. G. Masaryka Mgr. Eva Neçasová
a PaedDr. Vlasta Kosková a ze základní ¿ko-

ly na námêstí Míru AlenaJûzováa Mgr. Mi-

loslav Semela, Csc.

J. Svobodová

do budovy na Milady Horákové 12, tj. bÿ-

‡editel

Splñuje vá¿

bytovÿ dûm zásady
poæárníochrany?

(dokonçení z minulého çísla)

K umoænêní evakuace osob musí bÿt

udræoványtrvale volnê prûchodné komunikaçní prostory(chodby, schodi¿tê apod.),

které jsou souçástí únikovÿch cest, tak,

aby nebyla omezena nebo ohroæena evaná, æe ramena a podesty schodi¿ƒ nes mí

kvêtinami apod.), nebo se zde nes mí vy-

i s tí m, æe záchranné sluæbê musí bÿt
umoænêna i doprava pacientû na nosít-

kách p‡i æivot ohroæujících stavech a æe

i malé zpoædêní mûæe mít tragické ná-

sledky. Ve sklepech a sklípcích musí bÿt
udræován po‡ádek a zásady poæární bez-

peçnosti. Za poru¿ování têchto povinnos-

tí mûæe hasiçskÿ záchrannÿ sbor uloæit
pokutu aæ do vÿ¿e 500. 000 Kç.

Kontroly dodræování p‡edpisû o po-

æární ochranê se provádêjí nej ménê jednou za rok formou preventivních poæár-

ních prohlídek, které zaji¿ƒuje vlastník
nictví mpreventisty PO, technika PO nebo

odbornê zpûsobilé osoby. Neplnêní této

Poplatek za svoz alikvidaci odpaduje

povinnosti mûæe bÿt postiæeno pokutou aæ

nutno zaplatit nejpozdêji 31. b‡ezna, a to

do vÿ¿e 250. 000 Kç.

buâcelÿ najednou nebojehojednu polovi-

V¿ichni bychomsi mêli uvêdomit, æe

nu(naI. pololetí). Druhou polovinu poplat-

v p‡ípadê vzniku poæáru v bytové mdomê

ku - na II. pololetí - je pak nutno zaplatit

mohou bÿt ohroæeny æivoty, zdraví a ma-

nej pozdêji 31. srpna. Zaplatit lze v hoto-

jetek mnoha osob. Vÿ¿e uvedené povin-

vosti na odboru æivotního prost‡edí, nebo

nosti vycházejí ze zku¿eností z poæárû

p‡evodem na úçet mêsta (nezapomeñte na

v minulÿchletech, které mêly v mnoha

správnÿ variabilní symbol).

p‡ípadechtragické následky. Je proto na-

Interval svozu odpadkû zûstává pro rok

nejvÿ¿ æádoucí, aby vlastníci, správci

2003 nez mênên. To znamená, æe popelnice

-svo-

ing. Petr Horkÿ,

nebo správce bytového do mu prost‡ed-

naproti ¿kolní jídelnê.)

tÿden.

461 535 273

‡editel organizace 461 532 845

Ocenêni byli: ze základní ¿koly na

Riegrovê ulici: Hana Makovská, Mgr. Len-

valá budova okresního ú‡adu se vchodem

tÿden, kontej nery bytovÿch domû kaædÿ

Çísla telefonû se nemêní:

spojovatelka

skytovat jiné p‡ekáæky. Nutnoje poçítat

víc p‡idal krásnou rûæi.

(Pozor, odbor se v prûbêhuledna p‡estêhuje

se budou sváæet 1x za 14 dnû, vædy v lichÿ

2003.

i formou nançní odmêny, kaædé dámê na-

¿koly na Sokolovské ulici Jana ¢tûlová

Nej pozdêji do 28. února musí v¿ichni

vách, ato bêhem mêsíceledna aæ února

bÿt zastavovány materiále m(nábytke m,

volné m çase, podêkoval nejen slovy, ale

Ostatní náleæitosti zûstávají beze z mê-

noví poplatníci podat p‡iznání k poplatku.

æe budou p‡emístênyz ulice T
. G. Masa-

ryka 35 na ulici Tovární 28 ve Svita-

kuace nebo záchranné práce. To zname-

ulici: Mgr. Dana Horská, Mgr. Hana Vaiso-

ny, p‡esto si p‡ipomeñme:

mêsta oznamují,

jektû a programû a práci s dêt mi ve svém

çí mæ dochází ke zkrácení dosavadní lhûty
o mêsíc.

Technické sluæby

projektû prevence.

j ména: motorové a elektrické sekaçky, pily,

vrtaçky, sbíjecí kladiva, bourací kladiva, kom-

l e de n 2 0 0 3

mês í ç n í k

Starosta Václav Koukal a p‡edseda komi-

se pro prevenci kri minality Erich Stündl
p‡edávají ocenêní.

i uæivatelé bytovÿch do mû p‡istupovali

k zaji¿têní poæární bezpeçnosti bytovÿch
domû s maxi mální odpovêdností.

ing. Zdenêk Lorenc

l e de n 2 0 0 3

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

st rana 5

mês í ç n í k

Akce kulovÿ blesk

Pravidla pro rodiçe a dêti
hodinu, probêhl na¿í ¿kolou kulovÿ blesk.
k bezpeçnému uæívání Internetu
Nejde o æádnou l movou komedii, ale o vyJedenlistopadovÿpátek, pátouvyuçovací

vydêsí. Nezpûsobí¿ nikomuæádnou¿kodu,

uçování zábavné a plné p‡ekvapení.

kdyæ o takové mzáæitku ‡ekne¿ rodiçûm

Do kloboukujednoho pana kolegyjs me

nebo lidem, kte‡í se o tebe starají.

vloæili nalísteçcích napsané v¿echny p‡ed-

• Nikdy neodpovídej na neslu¿né, hru-

mêty, které se mêly 5. hodinuje¿tê uçit.

bé nebo vulgární e maily, které dostane¿

Atêsnê p‡ed danou vyuçovací hodinou si

vyuçující, ato v¿ichni - aƒ mêli uçit çi ni-

jako çlen/ka Newsgroup(p‡edvolené oblí-

a kampûj dou uçit. Atak nap‡. çe¿tiná‡ka

vatelûmyinformací automaticky).

bené záj mové skupiny, kde p‡ichází x uæi-

koliv - tahali z klobouku, kterÿ p‡edmêt

uçilaobçanskou nauku, uçitelkavÿtvarné

vÿchovy têlocvik, uçitel mající mít volno
uçil pracovní çinnosti a podobnê. Nêkte‡í
na tom vydêlali, nêkterÿm práce p‡ibyla,

a dva uçitelé prvního stupnê dokonce zcela
náhodou ¿li uçit do svÿch kmenovÿcht‡íd.

Pro æáky to byl ¿ok, pro nás nároçné,

ale i zábavné. Atakto urçitêje¿tê nêkdy

Poslední dobou vÿraznê vzrûstá obliba

a dostupnostinternetu. Dêti a mládeæ ças-

p‡ij dou od lidí nebo z míst, která nezná¿.

Tato çinnost p‡iná¿í v¿ak i jistá bezpeç-

vat viry nebojiné programy, které byzniçi-

to surfování mtráví spoustu volného çasu.

ly v¿echnyinformace a software poçítaçe.

pravidla, kteráje pot‡ebné p‡i této çinnos-

kte‡í se o tebe starají) o v¿ech p‡ípadech

ti respektovat:

tokrát se ulily první a druhé t‡ídy.

tê, telefonní çíslo domû nebo adresu¿koly,

Aco bylo prí ma? Æe akci si vymysleli

sami vyuçující a æejs mesi to pat‡içnê uæili.
Pernicová Jana, Z¢ Svitavy,
Riegrova ul.

Klub kardiakû
informuje

Okamæitêtytozprávyvymaæ. Mohouobsaho-

nostní rizika, na které bychomchtêli upo-

zornit dêti i rodiçe. Proto uvádí me nêkterá

zopakuje me a zapojí me v¿echny roçníky
a celÿ pedagogickÿ kolektiv, protoæe ten-

• Nikdy neotevírej soubory p‡iloæené

k elektronickÿmzprávám(emailûm), pokud

• Nikdy nesdêluj adresu svého bydli¿-

kam chodí¿, nêkomu, s kÿmjsi se sezná-

• Vædycky‡ekni rodiçûm(nebolidem,

neslu¿nÿchvÿrazû naInternetu, totéæ platí

pro neslu¿né obrázky.

• Vædy buâsám/aseboua nezkou¿ej si

hrát na nêkoho, kÿm nejsi ( na star¿ího,

mil/a prost‡ednictví mInternetu,jestliæeti

star¿í apod.),

p‡í mo nedovolí.

vidlo a chovej se podle nêho: jestliæe nê-

sílej nikomu po Internetu svoji fotograi,

zornêní, æeje urçenajen pro dospêlé nebo

torodiçe(nebolidé, kte‡í se o tebe starají)

• Pokud si to neprobere¿ s rodiçi, nepo-

çíslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovní múçtu a vûbec æádné osobní údaje.

• Nikdy nikomu, ani nejlep¿í mu p‡íteli,

neprozraâ heslo své internetové schránky

• Vædycky si pamatuj následující pra-

která webovástránka bude obsahovat upo-

jen prolidi od urçitého vêku, musí setore-

spektovat ati, kte‡í nevyhovují kritérií m
nemají takovou stránku otevírat.

• Vædycky si pamatuj dal¿í pravidlo:

nebo poçítaçe.

kdyæ ti nêkdo na Internetu bude nabízet

prosince, jakjinak, neæ nenároçnÿm po-

vej osobní schûzku s nêkÿm, s kÿmjsi se

pravdê, nevê‡ mu - není to pravda.

hradeb. Nav¿tívili také galerii ve staré

ti rodiçe (nebolidé, kte‡í se o tebe starají)

o çe mjsi p‡esvêdçen, æe to je nelegální

vého umêní na Poliçsku a nêkolik vysta-

na tu schûzku sám/a, sejdête se na ve‡ej-

Çlenové svitavského Klub kardiakûse

rozlouçili se starÿmroke mv sobotu 14.

chode m kole m poliçskÿch historickÿch
radnici, kdeje stálá vÿstavastarého a novenÿch historickÿch betlé mû. Závêr vy-

cházky p‡ipravili poliç¿tí kardiaci pod

taktovkou obêtavÿch manæelû Vítkovÿch.

Vjídelnê místního penzionu vydal vy-

¿lechtênÿstrom KYPO své plodyzvané

 KARDI OJITRNICESPECI ÅL, çlenové
klubu se pochlubili vlastní mi vánoçní mi

vÿrobky, bylotaké zkonzumováno vynika-

jící  KARDI OPULE. P‡i hudbê si dobrá
parta kardiakû spoleçnê zazpívala, dûstoj-

nê se rozlouçila se starÿmrokema pop‡ála

si hodnê zdraví v roce 2003.

Rok 2003zahájí Klub kardiakûvycház-

kou po novê vybudované bezpeçné stezce

mezi Svitavami a Javorníke m. Sraz v¿ech

úçastníkûje v sobotu18. lednav 9 ho-

• Nikdy si bez svolení rodiçû nedomlou-

seznámil/a prost‡ednictví mInternetu. I kdyæ

nêco, co zní taklákavê, æe se to nepodobá
• Jestliæe na Internetu naj de¿ nêco,

dovolí se s takovÿmçlovêkemsejít, nechoâ

- ohlas to.

ném místê a ‡ekni doma kamjde¿ a proç.

riál naII. svêtovémkongresuproti komerçní-

se ti bude zdát, æe se tam probírají vêci,

Jokohamê (1 7. - 20. prosince 2001)

• Nikdy nepokraçuj v chatování, kdyæ

kterétê budou p‡ivádêt dorozpakû nebotê

Základní ¿kola

mu sexuálnímu zneuæívání dêtí vjaponské
Kom
ise pro prevenci kri m
inality

Na lince 156

Riegrova ul. Svitavy po‡ádá:
Vsobotu 25. ledna

Zdroj: získáno jako inf
ormaçní mate-

Vÿlet do aquaparku

v Hradci Králové

Bliæ¿í informace u p. Richtra.

V pondêlí 27. ledna

• 20. listopadu v 1: 20 hod. byla stálá

sluæbainformována o dvou opilÿch muæích
u vchodu na psychiatrické oddêlení nemoc-

nice, z nichæ jeden údajnê pobíhá kolem

s noæem. Oznámení bylo pravdivé, muæ mêl
v kapse dlouhÿ kuchyñskÿ nûæ a byl zra-

nên. Na vÿzvu stráæníkû nûæ dobrovolnê

din p‡ed sportovní halou Na st‡elnici.
Délka vycházkyje 5 nebo 7 km, závêr vy-

Svêtemdrog - vyprávêní o drogách

vydal. Druhÿm muæem byl soused, kterÿ

cházky bude v nedávno otev‡eném moderní m Bowlingové m a squashové m centru.

- vÿvojová stádia uæívání drog

Zve me ¿irokou ve‡ejnost.

- drogy Jiæní Ameriky

je¿tê zûstala na místê po dobu o¿et‡ení

Zaçátekv 15: 30 hod. v uçebnê 6. roçníku.

Za vÿbor Kardio klubu
Jan Pokornÿ

pro dêti, mládeæ a rodiçe na té ma

Provázet tí mto prapodivnÿm svête m vás

bude p. Richtr.

dotyçného dopravil do nemocnice. Hlídka

zranêného, kterÿ byl po vy‡ízení pot‡eb-

nÿch formalit p‡evezen do psychiatrické

léçebny.

Pokraçování nastr. 6

st rana 6
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Mêstská policie
informuje
Koncemlistopadujs me dostali dopis od
Çeského çerveného k‡íæe, v nêmæ se mi mo

jiné pí¿e:

MëSTSKÅ POLICIE
SVITAVY

dêkuje v¿e mpartnerûm
, ¿kolám, organi-

zacím a obçanûm mêsta za spolupráci

v minulém roce a do nového roku p‡eje
hodnê zdraví, pohody
, æivotních i pra-

Váæení,

Çeskÿçervenÿk‡íæudêluje bronzovou me-

daili prof
. MUDr. J
. Janského dárcûmkrve,

kte‡í dovr¿ilipoçet 10bezp‡íspêvkovÿchodbêrû.

Ochota dárcû darovat krev pro zdraví

covních úspêchû.

P‡ejme si, aby na¿e vzáje mnásetkávání

v leto¿nímroce se tÿkala spí¿e pozitivníchzáleæitostí.

a çasto i záchranuæivotaje projeve mjejich

l e de n 2 0 0 3

mês í ç n í k

NEP”EHLÉDNëTE
Oddíl stolního tenisu TJ Svitavy

p‡ipravuje

M
êstskouligut‡íçlennÿch

druæstev ve stolnímtenise,

která by mêla bÿt zahájena v prûbêhuledna aæ února 2003.

Zájemci se mohou p‡ihlásit telefonicky na

çíslo 461 534 171 p. Vale¿ (záznamník)

humánníhovztahukespoluobçanûm. Pat‡í

ji mdík nejentêch, kterÿmpomohli navrátit
zdraví, ale celé na¿í spoleçnosti.

Spotê¿ením Vámsdêluje me, æe mezi

vyznamenanÿmi bronzovou medailíprof
.
MUDr. J. Janskéhoje Vá¿pracovníkpanLibor

Haupt.

Podepsán p‡edseda Oblastního spolku

ÇÇK
.
P‡ipojujeme se k podêkování a k udêle-

ní medaile na¿emu kolegovi blahop‡ejeme.

K. Çupr, velitel MP

Na lince 156
Pokraçování ze str. 5

• 28. listopadu poskytla hlídka mêst-

ské policie pomoc dêlníkûm, opravující m

traƒ ze Svitav do Poliçky. Ti si p‡i práci od-

stavili vozidlo nedaleko p‡ejezdu pod vendolskÿmkopcema kdyæ se veçer chystali

odjet zjistili, æeji mnêjakÿnenechavec odcizil z auta v¿echna çty‡i kola. Stráæníci

ji m poskytli kontakt na autobazar, kde si

mohli zakoupit náhradní kola. Protoæe se

v této roçní dobê brzo st mívá, asistovala
hlídka se svêtlemje¿tê p‡i montáæi kol.

• Pozor na podvodníky! 5. prosince

krátce po poledni oznámil star¿í pán, æe

V
enkovnísportovi¿têi dêtská h‡i¿têsi nasvé náv¿têvníkypoçkají. Paní Zi masije zatímvyzdo-

Pozvánka na sportovníakce - leden 2003
SO 18. 1. Florbal:

13: 40 FbC Çeladná Rams - FbK Svitavy

ze za p‡ipoji¿têní. Vpustil ho domû, aby

15: 00 FbC Gymnázium Hole¿ov - Torpedo Pegres Haví‡ov B

mu vrátil peníze na velkou bankovku, kte-

æe muchybí 14tisíc korun. Vzhledemk po-

dez‡ení ze spáchání trestného çinuse vêcí
dále zabÿvá Policie ÇR.

• Okrasné sloupky na námêstí se tê¿í

Turnaj 2. Florbalové ligyjuniorû - divize III., sportovní hala Na St‡elnici

11: 00 FbK Svitavy - Torpedo Pegres Haví‡ov B

12: 20 Z. F
. K. Petrovice - FbC Gymnázium Hole¿ov

k nêmu p‡i¿el muæ s tí m, æe mu nese pení-

rou muæ pouæil, a pojeho odchodu zjistil,

Foto: K. Svoboda

bilapo svém.

SO 25. 1. Volejbal:
NE 26. 1. Florbal:

16: 20 Z. F
. K: Petrovice - FbC Çeladná Rams

TJ Svitavy - So Çeská T‡ebová ( 9: 00 - KPI. t‡. æeny, hala Na St‡elnici)

TJ Svitavy - Jiskra Havlíçkûv Brod (11: 00 - 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)
Turnaj 2. Florbalové ligyjuniorû - divize III., sportovní hala Na St‡elnici

10: 00 Hipos Æâár nad Sázovou - AC FTV UP Olomouc Bulls
11: 20 FbK Svitavy - FbC Slow Shoes Hole¿ov

trvalé pozornosti projíædêjících‡idiçû, kte‡í

12: 40 VSK MZLU- ASK Prostyk Byst‡ice n/ P
.

dotyçnÿ ohlásí sám aje hned projednán

15: 20 ASK Prostyk Byst‡ice n/ P
. - FbK Svitavy

se do nich çasto strefují. Vêt¿inou se
zpûsob náhrady ¿kody, nêkdyjetomujinak.

Dne 18. listopadu se jen díky v¿í mavosti

jedné paní, kterétí mto dêkujeme, poda‡ilo

zjistit majitele vozidla, kterÿ rozbil sloupek
a z místa odjel. Po dohodê se pak dostavil

na Technické sluæby, aby otázku vzniklé

¿kody ajejí náhrady projednal.

M
. Sádlíková

14: 00 FbC Slow Shoes Hole¿ov - Hipos Æâár nad Sázovou
16: 40 AC FTV UP Olomouc Bulls - VSK MZLU

Distribuci tohoto çasopisu

zaji¿ƒuje rma pana Lubomíra Pospí¿ila. S nesrovnalost mi v doruçování se proto obracejte
p‡í mo na tuto rmu, telefon 605 168 041. Do vyçerpání zásobje çasopis k dispozici

v Informaçní mcentru mêsta Svitavy na námêstí Míru 48. P‡í¿tí çíslo vyjde 30. 1. 2003.
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