
SVITAVSK¥ KULTURN ï A I N FORMAÇN ï M ëS ïÇN ïK

Svitavyp‡edávalyzku¿enosti
Dne27. listopadu2002seve Svitavách

konal celorepublikovÿseminá‡ natéma
�Prevencekriminality1998- 2002�, kterÿ
organizovalo mêsto Svitavyspolus Odborem
prevencekriminality MinisterstvavnitraÇR.
Jeho cílembylo seznámit zástupce budou-
cíchtzv. �povê‡enÿch mêst�, kteráprozatím
nejsouzapojenadoprogramukomplexního
souçinnostního programuprevence krimina-
lity, s moænostmi avÿsledkyçinnosti vtéto
oblasti ve Svitavách.
ùçastníkûseminá‡ebylop‡esosmdesát

abylitostarostové, místostarostovéatajem-
níci mêst, velitelé mêstskÿchpolicií, pra-
covníci magistrátûa mêstskÿchú‡adû. Jako
hosté se seminá‡e zûçastnili: 1. námêstek
ministravnitra Mgr. Miloslav Koudelnÿ, nê-
kolikzástupcûOdboruprevencekriminality
Ministerstva vnitra ÇRvçele s ‡editelkou
Mgr. Jitkou Gjuriçovou, sekretá‡komise pro
národnostní men¿inyù‡aduvládyÇR, p‡ed-
ní odborníci v oblasti prevencekriminality
a právaz vysokÿch¿kol v Hradci Králové,
Olomouci av Brnê, zástupci vedenísvitav-
ského Okresního ‡editelství Policie ÇR
a dal¿í.
Seminá‡ zahájili starosta mêsta Vác-

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

zdûraznili, æe prvnímimpulsembyl velitel
mêstsképolicie Karel Çupr, kterÿvelmi záhy
zaçal prosazovat nutnost preventivní prá-
ce, æe také brzy byl jmenován koordinátor
prevence ErichStündl azaçalaspolupráce
s odboremprevence ministerstvavnitra.
”editelkaodboruprevenceJitka Gjuri-

çováhovo‡ilaovznikuavÿvoji projektupre-
vence kriminality na ministerstvu azhod-
notila jeho pêtileté trvání. Mj. ‡ekla, æe
v dobêvznikuprojektubylySvitavy mêstem,
kterénemêlováænéproblémys kriminalitou,
ale bylo velmi dob‡e p‡ipraveno k plnêní
úkolûnaúsekuprevence. Navícbyljmeno-
vánpreventista, kterÿdnesjepro minister-
stvovnitraaodborprevencevelmi dobrÿm
partnerem. Aæeto byl právê on, kdo podle
metodikyministerstvazaçalzpracovávat pro-
gram, kterÿ bude na seminá‡i p‡edveden.
Krátce vystoupil i námêstek ministravnitra
Mgr. Miloslav Koudelnÿa ujistil p‡ítomné,
æejerád, æe mohl p‡ijet aseznámitses pozi-
tivními vÿsledky preventivní práce ve Svi-
tavách.
Programseminá‡e pak pokraçoval for-

moupoçítaçové prezentace, p‡i níæ se æivê
diskutovalo. V¿ichni byli s prûbêhemse-
miná‡e viditelnê spokojeni.

J. Svobodová a E. Stündl
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Váæeníamilí
Svitaváci!
Skonçil rok2002a hned, doslovabez

zaklepání, zaçal tenleto¿ní - rok 2003.
Hledalajsem, k çemu takovÿjeden

dlouhÿ(nebosnadkrátkÿ?) rokp‡irovnat.
Niczvlá¿tního mênenapadlo, ale p‡ece.
Rokjejako vytrvalostní etapovÿ bêæec-
kÿ závod. Etapyjsou dny, mêsíce, ...,
kaædÿjakchce.
Na leto¿ní novoroçní startovní çá‡e

jsme urçitê pocítili napêtí atakytrochu
obavy,jestlijsmenav¿edob‡ep‡iprave-
ni. Aƒ bylyna¿e pocityjakékoliv, natraƒ
dlouhouplnÿchdvanáct mêsícûjsmeuæ
vyrazili. Jakou zvolíme rychlost? Kdy
p‡idáme a kdy zase tempo zvolníme?
Jakáp‡ekvapení námleto¿ní rokchystá
açímnászaskoçí? Urçitênás nêkdypo-
trápí,jindyp‡ineseradost, potê¿ení, uspo-
kojení. P‡i celoroçnímsnaæení, pachtêní
alopocení nezapomeñte, æejetakyt‡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
aoçekávání. Zvládnête v¿e bez vêt¿ích
¿rámû, vypo‡ádejteses nástrahami, kte-
rÿchjistê nebude málo, a krásnêproæijte
i ty nejmen¿í úspêchy.

Marcela Sezemská,
místostarostka
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Poslední loñskéjednání zastupitelstva
mêstase konalo 18. prosince. Projednalo
aschválilo opat‡ení rady mêsta v období
od posledníhojednání zastupitelstva, roz-
poçet mêstanarok2003podlenávrhup‡ed-
loæenéhoradoumêstaa plánprácezastupi-
telstva narok 2003. Vrámci operativních
zpráv schválilo smlouvy o poskytnutí pûj-
çek obçanûmz fondu rozvoje bydlení, vy-
hlá¿kuç. 3/2002, jíæ se mêní vÿ¿e oplatku
zanakládánís odpadyatermíndruhésplát-
kyoplatkup‡i pololetní platbê, adal¿í p‡ed-
loæené návrhy.
Vyslechlo také informaci otom, æe po-

dle usnesení Zastupitelstva Pardubického
kraje se mêsto stane vlastníkemobjektu
hoteluSlaviaa diskutovaloo návrhudal¿í-
ho postupu kzabezpeçení vyuæití objektu.
Schválilozve‡ejnênízámêrudlouhodobého
pronáj mu hotelu za podmínek a pobídek
proinvestora- nájemce. Podmínkyobsahují
jednak poæadovanÿcharakter hotelu(uby-
tování odpovídající evropskémustandardu,
komplexní stravovací apohostinské sluæby,
multifunkçní sál - nap‡íklad kongresovÿ
ataneçní, garáæe a parkovací plochy), jed-
nakpoæadavkynainvestora- nájemce(p‡ed-
loæit podnikatelskÿ zámêr vçetnê �nançní
rozvahystavebnírekonstrukceobjektua �-
nançní rozvahynásledného provozu, smluv-
nêbudegarantovattermínzahájení provozu,
doloæí relevantní prokazatelné reference).
Vpobídkách mêsto nabízí: dlouhodobÿpro-
nájem(na 20- 25let) s následnou koupí,
zapoçteníinvesticproti nájemnému, zaji¿tê-
nínáhradníchbytûprostávající nájemníky,
poskytnutí zárukyza p‡ípadnÿ úvêrinves-
torajakoçásteçnéhozdroje �nancování pro-
jektu.

Zastupitelstvoz‡ídilo novévÿboryazvo-
lilojejichp‡edsedya dal¿í çleny- �nançní
(p‡edseda ing. Pavel ¢paçek) a kontrolní
(p‡edsedaBohumil ¢vach). Souçasnêvzalo
na vêdomí informaci otom, æe rada mêsta
dne 16. prosince poté, co zru¿ila v¿echny
dosavadní komise, z‡ídilakomisenovéajme-
novalajejich p‡edsedy, dal¿í çleny azapiso-
vatele: majetkoprávní (p‡edsedaJUDr. Milo¿
Vízdal),ekologická(p‡edsedaFranti¿ek¢váb),
investiçní(p‡edsedaing. MiroslavVêtr), byto-
vá (p‡eds. RNDr. Jaroslav Klodner), sociální
(p‡eds. LenkaJurenová), sociálnêprávní och-
rany(p‡eds. ¢árka ”eho‡ová), provÿchovu
avzdêlávání(p‡eds. PaedDr. MilanBáça), pro
têlesnouvÿchovuasport (p‡eds. Mgr. Mar-
cela Sezemská), pro prevenci kriminality
(p‡eds. Erich Stündl), pro vÿbêrová‡ízení
k pûjçkámz fondurozvoje bydlení (p‡eds.
Václav Koukal), mediální (p‡eds. ing. B‡eti-
slav Vévoda). -svj-

Mêsto pronajme
hotel Slavia

I. P‡íjmy
BëÆNÉ KAPITÅLOVÉ
Dañovép‡íjmy: danê 115 000,0 zprodeje majetku 17 947,1

poplatky 15 652,0 dotacenainvestice 25 301,0
Nedañovép‡íjmy: zvlastníçinnosti 46914,7 43 248,1

splátkypûjçek 1 953,0
Bêænédotace: 213 894,1

393 413,8
Cel ke m 436 661,9

II. Vÿdaje
BëÆNÉ KAPITÅLOVÉ

oddíl
10- Zemêdêlství alesní hosp. 1 209,0
21- Prûmysl, obchod, sluæby 564,0
22- Doprava 980,0
23- Vodní hospodá‡ství 238,0
31- Vzdêláníavêda 127 795,0
33- Kultura 16 563,0
34- Têlovÿchovaazájm. çinn. 11 890,0
35- Zdravotnictví 61,0
36- Bydleníaúzemnírozvoj 51 801,4
37- Ochranaæivotníhoprost‡. 7 260,0
43- Sociální péçe 63 094,0
53- Obrana, bezpeçnost 6887,0
61- ùzemnísamospráva 85 792,8
63- Finançníoperace 9 600,0

383 735,2 111 077,1
Cel ke m 494 812,3

SCHODEK −58 150,4
58 150,4 FINANCOVÅNï

0,0 ROZDïL

III. Financování
Splátkyúvêrû −17 942,0
P‡ijetí úvêrû, pûjçek 34815,0
P‡evodyzfondû 19327,4
Podílovélisty 21 950,0

Rozpoçetmêsta Svitavyna rok2003 (vtis. Kç)

58 150,4

Ve Svitavách dne 2. 12. 2002
}

Nemocnice ve Svitavách oznamuje, æe
s platností od 1. ledna2003 dochází kome-
zení rozsahu poskytování Léka‡ské sluæby
první pomoci (LSPP), která nadále bude
zaji¿ƒovánatakto:
vpracovní dnyod16:00do22:00ho-
din
vednypracovníhovolnaa pracovního
kliduod 8:00 do 22:00 hodin.
Zásadnízmênoujezru¿ení LSPPv noç-

níchhodinách, tj. od22:00do 8:00hodin.
Vtétodobêjezdravotní pomocp‡i náhlÿch
aæivotohroæujícíchzmênáchzdravotníhosta-
vuzaji¿têna Rychlouléka‡skoupomocí, dru-
hou moænostíjep‡ímánáv¿têvaodbornÿch
pohotovostníchambulancí vnemocnici (chi-
rurgické,interní, gynekologické, dêtskéanos-
ní-u¿ní-krçní). Vobou p‡ípadech sejedná

oza‡ízenísespeci�ckÿmposláním, kdyRych-
láléka‡skásluæba mázasahovat p‡edev¿ím
p‡i váænÿchzdravotníchpostiæeníchaæivot
ohroæujících stavech, çinnost ambulancí
v nemocnici zasezaji¿ƒujíléka‡i, kte‡í sou-
çasnêpeçujío hospitalizovanépacienty. Pro-
to æádáme obçany, aby peçlivê zváæili, zda
v uvedenÿch noçních hodináchje nutnost
zásahuRychlézdravotnickésluæbyçi náv¿tê-
vyambulancevnemocnici opravdunezbytná.
Uvedenézmênyreagují nareálné moæ-

nosti zaji¿têní pohotovostnízdravotní péçe,
neznamenají sníæení ani kvality, anijejí do-
stupnosti. Vê‡íme, æevzájemnÿmpochope-
nímdospêjeme kracionálnímu vyuæívání
zdravotnickÿchkapacit v na¿emregionu.

MUDr. Pavel Haví‡,
‡editel Nemocnice ve Svitavách

Léka‡ská sluæba prvnípomoci
vnoçních hodinách zru¿ena
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Podmínky pro po‡ádání
ve‡ejnÿchprodukcí

Ve‡ejnÿmi produkcemi serozumí ve‡ej-
nosti p‡ístupnésportovní akulturní podniky,
vçetnêtaneçníchzábavadiskoték. Naúzemí
mêsta mohou bÿt provozoványjen tako-
vÿmzpûsobem, aby nedocházelo kru¿ení
ve‡ejného po‡ádku.
Pro po‡ádání ve‡ejnÿchprodukcí mimo

uzav‡enÿ objektjsou vymezenatato pro-
stranství: areálrybníka�Rosniçka�, námês-
tí Míru, areál zahradyveSvitavách-Lánech
ve správê Sboru dobrovolnÿch hasiçû, za-
hrada Muzeaagalerie, parkJana Palacha,
sportovní areály. Doba konání ve‡ejnÿch
produkcí natêchto místechjekromêareálu
rybníka Rosniçkaomezenado22:00hodin
ao povolení del¿íhotrvání akcerozhoduje
rada mêsta. Protojev p‡ípadechtakovÿchto
ve‡ejnÿch produkcí stanovena povinnost,
oznámit konání akce nejménê 30dnûp‡e-
dem. Oznámení se podává odboru¿kolství
a kultury Mêùastejnálhûta(30dní p‡e-
dem) platí i pro akce, kde se p‡edpokládá
zvÿ¿ené bezpeçnostní riziko, kampat‡í na-
p‡íkladkoncertyvyhranênÿchrockovÿchne-
bo metalovÿch skupin; produkce, u nichæ
budepouæitozvlá¿tníchza‡ízení neboefek-
tû, neboseoçekáváúçastvíceneæ500náv-
¿têvníkû.
Konání ostatních ve‡ejnÿch produkcí

je po‡adatel povinenoznámit odboru¿kol-
ství a kultury nejpozdêji 5 dnû p‡edjejím
zahájením(v p‡ípadêpravidelnêseopaku-
jících produkcí 5 dnû p‡ed konánímprvní
akce).
S ohledemna místní podmínkynebona

ve‡ejnÿpo‡ádek mûæeodbor¿kolství a kul-
tury po‡adateli navrhnout, aby se ve‡ejná
produkce konala najinémmístê nebo vji-
noudobu, neæje uvedenovoznámení. Ne-
p‡istoupí-li po‡adatel natentonávrh, mûæe
odbor po‡ádání ve‡ejné produkce zakázat.
Odborjeoprávnên(pokonzultaci s dal¿ími

Novávyhlá¿kak zabezpeçeníve‡ejnéhopo‡ádku

Dopoledneje vparkuJana Palachaticho aklid, odpoledne se stává rájemnasnêhu
dovádêjících dêtí. Foto K. Svoboda

Prvnímlednemtohotorokunabylaúçin-
nosti nová vyhlá¿ka, schválená zastupi-
telstvemmêstaloni v‡íjnu. Tatovyhlá¿ka
upravujezávazné podmínkykzabezpeçení
místníchzáleæitostí ve‡ejnéhopo‡ádkuspo-
çívajícízejménavomezujícíchopat‡eních
pro çinnosti, které by mohly naru¿it ve‡ej-
nÿ po‡ádek ve mêstê, nebo bÿt vrozporu
s ochranou bezpeçnosti, zdraví a majetku.
Zatytoçinnosti seproúçelyvyhlá¿kypovaæu-
je zejména: po‡ádání ve‡ejnosti p‡ístupnÿch
akcí, pouæívání pyrotechnickÿch p‡edmêtû,
provozhluçnÿchstrojûaza‡ízení, provozová-
ní hostinskéçinnosti naotev‡enÿchprostran-
stvích, zneçi¿ƒování ve‡ejného prostranství
apo¿kozování ve‡ejnézelenê, vjezdvozidel
nachodníky, travnaté anezpevnêné plochy

Provozování
hostinské çinnosti

Nedávnoprobêhlav celostátních mé-
diíchzpráva, æe radnice v Ti¿novê vyhlá¿-
kouomezilaprovoz pohostinskÿchza‡ízení
do dvaadvaceti hodin, coæ vyvolalo pobou-
‡ení tamníchprovozovatelû. Na¿e novávy-
hlá¿kataké hovo‡í o omezení provozu do
22. hodiny, ale konkrétnê stanoví, kterÿch
pohostinskÿchza‡ízení setotÿká.

Hostinskouprovozovnousevevyhlá¿ce
rozumíotev‡enévenkovníza‡ízení, slouæící
kposkytování hostinskÿchsluæeb, nap‡íklad
zahradnírestaurace, p‡edzahrádka, prodejní
stánek s posezenímapod. Provozovatelûm
têchto za‡ízení je vyhlá¿kou stanoven ças
ukonçení provozní doby nejpozdêji na 22.
hodinu azakázáno provozování vdobê noç-
níhoklidu. Vÿjimkoujsouakce, kteréjsouza-
‡azenydokategorie �ve‡ejnÿchprodukcí�,
nanêæ sevztahují dal¿í ustanovení vyhlá¿ky.
Vyhlá¿katakéstanoví, æev dobê noçní-

hoklidu musí bÿt omezenyv¿echnyhlasité
verbální projevy areprodukovaná hudba
tak, abynebylyru¿enynezúçastnênéosoby
prostupujícímnebo p‡ímÿmhlukem.

Rada mêsta Svitavy
vyhla¿uje

V¥BëROVÉ ”ïZENï
na dlouhodobÿpronájem

snáslednou koupí
hotelu Slavia,

tj. objektu námêstí Míru çp. 132, 133,
134sestavebními par. ç. 144,145,147/1
v kat. území Svitavy- mêsto.
Podmínky:
- s ohledemnasouçasnÿstavobjektuse
p‡edpokládájehorekonstrukce
- nájemce (investor) p‡edloæí podnika-
telskÿzámêrvçetnê�nançnírozvahyre-
konstrukce objektu a �nançní rozvahy
provozu. Ze zámêru musí bÿt z‡ejmÿzpû-
sob�nancování azdroje�nançníhokrytí.
Bliæ¿íinformacea prohlídkyobjek-
tu do 31. ledna 2003:
Ing. Petr Vítek, odbor majetku MêùSvi-
tavy, tel. 461 550320, 602 361 032
e-mail: petr.vitek@svitavy.cz
Termínpropodáníúvodníchnabídek
dovÿbêrového‡ízení: do 28. úno-
ra 2003.
Kontakt pro podávání nabídek:
Ing. Miroslav Vêtr, místostarosta
tel. 461 550311
e-mail: miroslav.vetr@svitavy.cz

orgányasubjekty) stanovit po‡adateli dal¿í
podmínky pro po‡ádání ve‡ejné produkce,
uzná-li naplnêní têchto podmínek za ne-
zbytné. Vkaædémp‡ípadêje po‡adatel po-
vinenspolupracovat s p‡íslu¿nÿmi orgány
(nap‡. mêstskoupolicií, Policií ÇR, okresním
hygienikem, æivnostenskÿmú‡adem) a musí
dbát nazaji¿têní bezpeçnosti náv¿têvníkû. Je
také povinenzajistit úklidodpadkûv místê
bêhemkonání akce a pojejímskonçení.
P‡i akcíchkonanÿch mimouzav‡enÿobjekt
musí po‡adatel zabezpeçit místo konání
dostateçnÿmmnoæstvímodpadkovÿchná-
dob asociálnímza‡ízením.
Dojde-li v prûbêhu po‡ádání ve‡ejné

produkcekru¿ení obyvatel okolníchdomû
nadmêrnÿm hlukem nebo kzávaænému
poru¿ení obecnê závaznÿch p‡edpisû, mû-
æe odbor ¿kolství a kultury omezit dobu
konání dal¿íchakcítohoto po‡adatele, p‡í-
padnê mu zakázat konání dal¿ích akcí na
dobu aæjednoho roku, také mûæe bÿt kon-
trolnímorgánemna‡ízeno akci okamæitê
ukonçit. Kromê toho v¿eho mohou bÿt
uplatnêny dal¿í sankce za poru¿ení vy-
hlá¿ky.

Pokraçování nastr. 4
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Pokraçovánízestr. 3
Pouæívání

hluçnÿchstrojûa za‡ízení
Hluçné stroje aza‡ízení je na území

mêstazakázáno pouæívat v nedêli astátem
uznanÿsvátek. Toneplatí, jsou-li tytostroje
aza‡ízení pouæívány v uzav‡enÿch provo-
zechv budovách ktomuto úçelu urçenÿch
ajsou-li pouæívány p‡i pracích, kteréjsou
nezbytné proodstranêní havarijníhostavu.
Zahluçnéstrojeaza‡ízeníseproúçelyvy-

hlá¿ky povaæují takové druhy strojû, které
svÿmprovozemzpûsobují hlukavibrace, ze-
jména: motorové aelektrické sekaçky, pily,
vrtaçky, sbíjecí kladiva, bouracíkladiva, kom-
presory apod. P‡i pouæívání hluçnÿchstrojû
aza‡ízení nesmí bÿt p‡ekraçovány povolené
limity hlukuavibrací. -svj-

Technické sluæby
mêsta oznamují,
æebudoup‡emístênyz ulice T. G. Masa-
ryka 35 na ulici Tovární 28 ve Svita-
vách, ato bêhemmêsícelednaaæ února
2003.
Çíslatelefonûse nemêní:

spojovatelka 461 535 273
‡editel organizace 461 532 845

ing. Petr Horkÿ,
‡editel

Podêkování
pedagogûm

Ve st‡edu 11. prosince se vzasedací
místnosti svitavskéradnicekonalo�zvlá¿t-
ní�jednáníkomiseproprevenci kriminality.
Zvlá¿tnost jednání tkvêla vtom, æe kromê
çlenû komise byli úçastni i vybraní peda-
gogové svitavskÿch ¿kol, kte‡í se spolu se
svÿmi æákypodílejí naplnêníjednotlivÿch
projektû prevence.
Starosta mêsta Václav Koukal v úvodu

p‡ipomnêl ve Svitavách konanÿ celostátní
seminá‡o prevenci kriminality, jehoæ úçast-
níci sesjeli zev¿echkoutûrepubliky. V¿ich-
ni se zájmemvyslechli ashlédli p‡ipravené
prezentaçní materiálya neskrÿvali p‡ekva-
pení nadtím, cov¿echnolzeudêlat, existu-
je-li prootázkyprevencezapálenáskupina
lidí, jakou svitavská komise pro prvenci
kriminality bezesporuje. Dodal, æe aleje
pot‡ebai dal¿íchlidí, nap‡íkladprávê uçi-
telû, kte‡íjednotlivéprojektynaplñujíspo-
lusesvÿmi æáky. P‡ítomnÿmpedagogûm,
kte‡í sevênují p‡ípravêdlouhodobÿchpro-
jektû a programûa práci s dêtmi ve svém
volnémçase, podêkoval nejen slovy, ale
i formou�nançní odmêny, kaædé dámê na-
víc p‡idal krásnourûæi.
Ocenêni byli: ze základní ¿koly na

Riegrovê ulici: Hana Makovská, Mgr. Len-
ka Praæanová, Bc. Jan Richtr a Stanislav
Le¿inger; ze základní ¿koly na Felebrovê
ulici: Mgr. Dana Horská, Mgr. Hana Vaiso-
vá a PhDr. Miloslav ¢trych; ze základní
¿koly na Sokolovské ulici Jana ¢tûlová
a LubomilaVízdalová, zezákladní¿kolyna
ulici T. G. Masaryka Mgr. Eva Neçasová
a PaedDr. Vlasta Koskováazezákladní ¿ko-
lynanámêstí MíruAlenaJûzováa Mgr. Mi-
loslav Semela, Csc.

J. Svobodová

Splñuje vá¿
bytovÿdûm zásady
poæárníochrany?
(dokonçeníz minuléhoçísla)
Kumoænêní evakuace osob musí bÿt

udræoványtrvale volnê prûchodné komu-
nikaçní prostory(chodby, schodi¿têapod.),
které jsou souçástí únikovÿch cest, tak,
aby nebyla omezena nebo ohroæena eva-
kuace nebo záchranné práce. To zname-
ná, æe ramena a podesty schodi¿ƒ nesmí
bÿt zastavovány materiálem(nábytkem,
kvêtinami apod.), nebo se zde nesmí vy-
skytovatjiné p‡ekáæky. Nutnoje poçítat
i s tím, æe záchranné sluæbê musí bÿt
umoænênai doprava pacientû na nosít-
káchp‡i æivot ohroæujícíchstavechaæe
i malé zpoædêní mûæe mít tragické ná-
sledky. Ve sklepechasklípcích musí bÿt
udræován po‡ádek azásady poæární bez-
peçnosti. Zaporu¿ovánítêchtopovinnos-
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 ménêjed-
nouzarokformoupreventivníchpoæár-
ních prohlídek, které zaji¿ƒuje vlastník
nebo správce bytového domu prost‡ed-
nictvímpreventistyPO, technikaPOnebo
odbornê zpûsobilé osoby. Neplnêní této
povinnosti mûæebÿt postiæenopokutouaæ
do vÿ¿e 250.000 Kç.
V¿ichni bychomsi mêli uvêdomit, æe

v p‡ípadê vznikupoæáruv bytovémdomê
mohou bÿt ohroæeny æivoty, zdraví a ma-
jetek mnoha osob. Vÿ¿e uvedené povin-
nosti vycházejí ze zku¿eností z poæárû
v minulÿchletech, které mêlyv mnoha
p‡ípadechtragickénásledky. Je proto na-
nejvÿ¿ æádoucí, aby vlastníci, správci
i uæivatelé bytovÿch domûp‡istupovali
kzaji¿têní poæární bezpeçnosti bytovÿch
domûs maximální odpovêdností.

ing. Zdenêk Lorenc

Nová vyhlá¿ka...

Poplatek za odpad
malinko niæ¿íPoplatekzasvoz alikvidaci domovního
odpaduzûstávái protentorokvreæimupo-
platku �na hlavu�. Oproti loñskémuroku
je v¿akleto¿ní poplateko dvê korunyniæ¿í
a çiní 370 Kç na osobu. Rozhodlo otom
prosincové zastupitelstvo mêsta. Souçasnê
také schválilo, æe druhousplátkupoplatku
je nutno zaplatit nejpozdêji do 31. srpna,
çímæ dochází ke zkrácení dosavadní lhûty
o mêsíc.
Ostatní náleæitosti zûstávají beze zmê-

ny, p‡esto si p‡ipomeñme:
Nejpozdêji do 28. února musí v¿ichni

noví poplatníci podat p‡iznání k poplatku.
Tiskopis p‡iznání lze získat na podatelnê
Mêùnebo na odboruæivotního prost‡edí,
kdetakéobdræíte p‡ípadnédal¿íinformace.
(Pozor, odborsevprûbêhulednap‡estêhuje
do budovy na Milady Horákové 12, tj. bÿ-
valá budova okresního ú‡adu se vchodem
naproti ¿kolníjídelnê.)
Poplatek za svoz alikvidaci odpaduje

nutno zaplatit nejpozdêji 31. b‡ezna, ato
buâcelÿnajednounebojehojednupolovi-
nu(naI. pololetí). Druhoupolovinupoplat-
ku - na II. pololetí - je pak nutno zaplatit
nejpozdêji 31. srpna. Zaplatit lze v hoto-
vosti na odboruæivotního prost‡edí, nebo
p‡evodemna úçet mêsta (nezapomeñte na
správnÿvariabilní symbol).
Interval svozuodpadkûzûstáváprorok

2003nezmênên. Toznamená, æepopelnice
se budousváæet 1xza 14dnû, vædyvlichÿ
tÿden, kontejnery bytovÿch domû kaædÿ
tÿden.

-svo-

Starosta Václav Koukal ap‡edsedakomi-
se pro prevenci kriminality Erich Stündl
p‡edávají ocenêní.
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Akce kulovÿblesk
Jedenlistopadovÿpátek, pátouvyuçovací

hodinu, probêhl na¿í¿kolou�kulovÿblesk�.
Nejdeoæádnou�lmovoukomedii, aleo vy-
uçování zábavné aplné p‡ekvapení.
Dokloboukujednohopanakolegyjsme

vloæili nalísteçcíchnapsanév¿echnyp‡ed-
mêty, které se mêly 5. hodinuje¿tê uçit.
Atêsnêp‡eddanouvyuçovací hodinousi
vyuçující, atov¿ichni - aƒ mêli uçit çi ni-
koliv - tahali z klobouku, kterÿ p‡edmêt
a kampûjdouuçit. Ataknap‡. çe¿tiná‡ka
uçilaobçanskounauku, uçitelkavÿtvarné
vÿchovytêlocvik, uçitel mající mít volno
uçil pracovní çinnosti apodobnê. Nêkte‡í
natomvydêlali, nêkterÿmpráce p‡ibyla,
advauçitelé prvníhostupnê dokoncezcela
náhodou¿li uçit dosvÿchkmenovÿcht‡íd.
Pro æákyto byl ¿ok, pro nás nároçné,

alei zábavné. Atakto urçitêje¿tê nêkdy
zopakujeme azapojíme v¿echny roçníky
acelÿpedagogickÿkolektiv, protoæeten-
tokrát �se ulily� první a druhét‡ídy.
Aco bylo príma? Æe akci si vymysleli

sami vyuçujícíaæejsmesitopat‡içnêuæili.
PernicováJana, Z¢ Svitavy,

Riegrova ul.

Klub kardiakû
informuje
Çlenovésvitavského Klubkardiakûse

rozlouçili se starÿmrokemvsobotu 14.
prosince, jakjinak, neæ nenároçnÿmpo-
chodemkolempoliçskÿch historickÿch
hradeb. Nav¿tívili také galerii ve staré
radnici, kdejestálávÿstavastaréhoa no-
vého umêní na Poliçsku a nêkolik vysta-
venÿchhistorickÿchbetlémû. Závêr vy-
cházky p‡ipravili poliç¿tí kardiaci pod
taktovkouobêtavÿch manæelû Vítkovÿch.
Vjídelnê místního penzionu vydal vy-
¿lechtênÿstrom�KYPO�svéplodyzvané
�KARDIOJITRNICESPECIÅL�, çlenové
klubuse pochlubili vlastními vánoçními
vÿrobky, bylotakézkonzumovánovynika-
jící �KARDIOPULE�. P‡i hudbêsi dobrá
parta kardiakûspoleçnêzazpívala, dûstoj-
nêserozlouçilasestarÿmrokemapop‡ála
si hodnêzdraví vroce 2003.
Rok2003zahájí Klubkardiakûvycház-

kouponovêvybudovanébezpeçnéstezce
mezi Svitavami aJavorníkem. Sraz v¿ech
úçastníkûjevsobotu18. lednav 9 ho-
dinp‡edsportovní halou Nast‡elnici.
Délkavycházkyje 5 nebo7 km, závêrvy-
cházkybudevnedávnootev‡enémmoder-
nímBowlingovémasquashovémcentru.
Zveme¿irokouve‡ejnost.

Za vÿbor Kardio klubu
Jan Pokornÿ

Poslední dobouvÿraznê vzrûstáobliba
a dostupnostinternetu. Dêti a mládeæças-
to surfovánímtráví spoustuvolného çasu.
Tato çinnost p‡iná¿í v¿ak i jistá bezpeç-
nostní rizika, nakteré bychomchtêli upo-
zornit dêti i rodiçe. Protouvádímenêkterá
pravidla, kterájepot‡ebnép‡itétoçinnos-
ti respektovat:
• Nikdynesdêluj adresusvéhobydli¿-

tê, telefonní çíslodomûneboadresu¿koly,
kamchodí¿, nêkomu, s kÿmjsi se sezná-
mil/aprost‡ednictvímInternetu,jestliæeti
torodiçe(nebolidé, kte‡íseotebestarají)
p‡ímo nedovolí.
• Pokudsi to neprobere¿ s rodiçi, nepo-

sílej nikomu po Internetu svoji fotogra�i,
çíslo kreditní karty nebo podrobnosti o ban-
kovnímúçtuavûbec æádné osobní údaje.
• Nikdynikomu, ani nejlep¿ímup‡íteli,

neprozraâheslo svéinternetové schránky
nebo poçítaçe.
• Nikdysi bez svolení rodiçûnedomlou-

vej osobní schûzkus nêkÿm, s kÿmjsi se
seznámil/aprost‡ednictvímInternetu. I kdyæ
ti rodiçe(nebolidé, kte‡í seotebestarají)
dovolí se s takovÿmçlovêkemsejít, nechoâ
natuschûzkusám/a, sejdête se nave‡ej-
némmístê a‡ekni domakamjde¿ a proç.
• Nikdy nepokraçuj vchatování, kdyæ

se ti bude zdát, æe se tamprobírají vêci,
kterétêbudoup‡ivádêt dorozpakûnebotê

Základní ¿kola
Riegrova ul. Svitavy po‡ádá:
Vsobotu25. ledna
Vÿlet do aquaparku
v Hradci Králové
Bliæ¿í informace up. Richtra.

Vpondêlí 27. ledna
�Svêtemdrog� - vyprávêní o drogách
pro dêti, mládeæ arodiçe natéma
- vÿvojovástádia uæívání drog
- drogyJiæní Ameriky
Zaçátekv 15:30hod. v uçebnê6. roçníku.
Provázet tímto prapodivnÿmsvêtemvás
bude p. Richtr.

Pravidla pro rodiçe a dêti
k bezpeçnému uæíváníInternetu

vydêsí. Nezpûsobí¿ nikomuæádnou¿kodu,
kdyæ otakovémzáæitku ‡ekne¿ rodiçûm
nebolidem, kte‡í se otebe starají.
• Nikdyneodpovídej naneslu¿né, hru-

bé nebo vulgární emaily, které dostane¿
jakoçlen/ka Newsgroup(p‡edvolenéoblí-
benézájmovéskupiny, kde p‡ichází x uæi-
vatelûmyinformací automaticky).
• Nikdyneotevírej souboryp‡iloæené

kelektronickÿmzprávám(emailûm), pokud
p‡ijdou odlidí nebo z míst, která nezná¿.
Okamæitêtytozprávyvymaæ. Mohouobsaho-
vatvirynebojinéprogramy, kterébyzniçi-
lyv¿echnyinformaceasoftwarepoçítaçe.
• Vædycky‡ekni rodiçûm(nebolidem,

kte‡í se otebe starají) o v¿ech p‡ípadech
neslu¿nÿchvÿrazûnaInternetu, totéæplatí
pro neslu¿né obrázky.
• Vædybuâsám/asebouanezkou¿ej si

hrát na nêkoho, kÿmnejsi (na star¿ího,
star¿í apod.),
• Vædyckysi pamatuj následující pra-

vidlo achovej se podle nêho: jestliæe nê-
kteráwebovástránkabudeobsahovat upo-
zornêní, æejeurçenajenprodospêlénebo
jenprolidi odurçitéhovêku, musísetore-
spektovat ati, kte‡í nevyhovují kritériím
nemají takovoustránkuotevírat.
• Vædycky si pamatuj dal¿í pravidlo:

kdyæ ti nêkdo na Internetu bude nabízet
nêco, coznítaklákavê, æeseto nepodobá
pravdê, nevê‡ mu- není to pravda.
• Jestliæe na Internetu najde¿ nêco,

o çemjsi p‡esvêdçen, æe toje nelegální
- ohlas to.
Zdroj: získánojako informaçní mate-

riál naII. svêtovémkongresuproti komerçní-
musexuálnímuzneuæívání dêtí vjaponské
Jokohamê(17. - 20. prosince 2001)

Komise pro prevenci kriminality

• 20. listopadu v 1:20 hod. byla stálá
sluæbainformovánao dvouopilÿch muæích
uvchodunapsychiatrickéoddêlení nemoc-
nice, z nichæ jeden údajnê pobíhá kolem
s noæem. Oznámení bylo pravdivé, muæ mêl
v kapse dlouhÿ kuchyñskÿ nûæ abyl zra-
nên. Na vÿzvu stráæníkû nûæ dobrovolnê
vydal. Druhÿm muæembyl soused, kterÿ
dotyçnéhodopravil do nemocnice. Hlídka
je¿tê zûstala na místê po dobu o¿et‡ení
zranêného, kterÿ byl po vy‡ízení pot‡eb-
nÿch formalit p‡evezen do psychiatrické
léçebny.

Pokraçování nastr. 6

Nalince156
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MëSTSKÅPOLICIE
SVITAVYdêkujev¿empartnerûm, ¿kolám, organi-

zacím aobçanûm mêsta za spolupráci
v minulémroce ado nového rokup‡eje
hodnêzdraví, pohody, æivotních i pra-
covníchúspêchû.
P‡ejmesi, abyna¿evzájemnásetkávání
vleto¿nímroce se tÿkalaspí¿e pozitiv-
níchzáleæitostí.

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 20. 1. 2003.

Pozvánkanasportovníakce - leden 2003
SO 18. 1. Florbal: Turnaj 2. Florbalovéligyjuniorû- divize III., sportovní hala Na St‡elnici

11:00 FbKSvitavy- Torpedo Pegres Haví‡ov B
12:20 Z.F. K. Petrovice - FbC GymnáziumHole¿ov
13:40 FbC Çeladná Rams - FbKSvitavy
15:00 FbC GymnáziumHole¿ov- Torpedo Pegres Haví‡ov B
16:20 Z.F. K: Petrovice - FbC Çeladná Rams

SO 25. 1. Volejbal: 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)

NE 26. 1. Florbal: Turnaj 2. Florbalovéligyjuniorû- divize III., sportovní hala Na St‡elnici
10:00 Hipos Æâár nad Sázovou- AC FTVUP Olomouc Bulls
11:20 FbKSvitavy- FbC SlowShoes Hole¿ov
12:40 VSKMZLU- ASKProstyk Byst‡ice n/P.
14:00 FbC SlowShoes Hole¿ov- Hipos Æâár nad Sázovou
15:20 ASKProstyk Byst‡ice n/P. - FbKSvitavy
16:40 AC FTVUP Olomouc Bulls - VSKMZLU

Mêstská policie
informuje

Koncemlistopadujsmedostali dopis od
Çeskéhoçervenéhok‡íæe, v nêmæse mimo
jiné pí¿e:
Váæení,
Çeskÿçervenÿk‡íæudêlujebronzovou me-

dailiprof. MUDr. J. Janskéhodárcûmkrve,
kte‡ídovr¿ilipoçet10bezp‡íspêvkovÿchodbêrû.
Ochota dárcû darovat krev pro zdraví

açastoi záchranuæivotajeprojevemjejich
humánníhovztahukespoluobçanûm. Pat‡í
jimdíknejentêch, kterÿmpomohli navrátit
zdraví, ale celé na¿íspoleçnosti.
Spotê¿ením Vámsdêlujeme, æe mezi

vyznamenanÿmi bronzovoumedailíprof.
MUDr. J. Janskéhoje Vá¿pracovníkpanLibor
Haupt.
Podepsán p‡edseda Oblastního spolku

ÇÇK.
P‡ipojujemese kpodêkování akudêle-

ní medaile na¿emukolegovi blahop‡ejeme.
K. Çupr, velitel MP

Pokraçovánízestr. 5
• 28. listopaduposkytla hlídka mêst-

ské policie pomoc dêlníkûm, opravujícím
traƒzeSvitavdo Poliçky. Ti si p‡i práci od-
stavili vozidlonedalekop‡ejezdupodven-
dolskÿmkopcemakdyæ se veçer chystali
odjetzjistili, æejimnêjakÿnenechavecod-
cizil z auta v¿echna çty‡i kola. Stráæníci
jimposkytli kontakt na autobazar, kde si
mohli zakoupit náhradní kola. Protoæe se
vtéto roçní dobê brzo stmívá, asistovala
hlídkase svêtlemje¿tê p‡i montáæi kol.
• Pozor na podvodníky! 5. prosince

krátce po poledni oznámil star¿í pán, æe
k nêmup‡i¿el muæs tím, æe munesepení-
ze za p‡ipoji¿têní. Vpustil ho domû, aby
muvrátil peníze navelkoubankovku, kte-
rou muæ pouæil, a pojeho odchoduzjistil,
æe muchybí 14tisíckorun. Vzhledemkpo-
dez‡enízespáchánítrestnéhoçinusevêcí
dálezabÿvá Policie ÇR.
• Okrasné sloupky na námêstí se tê¿í

trvalépozornosti projíædêjících‡idiçû, kte‡í
se do nich çasto �strefují�. Vêt¿inou se
dotyçnÿ ohlásí sámaje hned projednán
zpûsobnáhrady¿kody, nêkdyjetomujinak.
Dne 18. listopadu sejen díky v¿ímavosti
jednépaní, kterétímtodêkujeme, poda‡ilo
zjistit majitele vozidla, kterÿrozbil sloupek
az místaodjel. Po dohodêse pakdostavil
na Technické sluæby, aby otázku vzniklé
¿kodyajejí náhradyprojednal.

M. Sádlíková

Nalince156

NEP”EHLÉDNëTE
Oddíl stolníhotenisu TJ Svitavy

p‡ipravuje

Mêstskouligut‡íçlennÿch
druæstevvestolnímtenise,
kteráby mêlabÿtzahájenavprûbêhuled-
naaæ února2003.
Zájemci se mohoup‡ihlásittelefonickyna
çíslo 461 534 171 p. Vale¿ (záznamník)

Distribuci tohoto çasopisuzaji¿ƒuje�rmapanaLubomíraPospí¿ila. S nesrovnalostmi v doruçováníseprotoobracejte
p‡ímo na tuto �rmu, telefon 605 168 041. Do vyçerpání zásobje çasopis k dispozici
vInformaçnímcentru mêsta Svitavy na námêstí Míru48. P‡í¿tí çíslo vyjde 30. 1. 2003.

Venkovnísportovi¿têi dêtskáh‡i¿têsi nasvénáv¿têvníkypoçkají. Paní Zimasijezatímvyzdo-
bilaposvém. Foto: K. Svoboda


