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Setkání pracovníkû ú‡adu Nejdûleæitêj¿í

investiçníakce mêsta

V plánu a rozpoçtu pro rok 2003je pro

nancování investiçních akcí poçítáno cel-

kemse 111 miliony korun.

Na úseku dopravyto budezej ména úpra-

va místních komunikací Hraniçní a Svitav-

ská, kdese odloñskéhoroku provádí úprava
a zkapacitnêní kanalizace. Provedena bude

rekonstrukce povrchû za cca 6, 5 mil. korun.

Pokraçovat bude budování protipovod-

ñovÿch opat‡ení na‡ece Svitavê, z prost‡ed-

kû mêsta bude provedena oprava mostû
alávek na‡ece Svitavê za 10 mil. Kç. Proti-

povodñová opat‡ení budou budována celkem

t‡i roky, podílet se na nich bude Povodí
Moravy a Ze mêdêlská a vodohospodá‡-

ská správa. Letos, v první mroce, sejedná
o zvÿ¿ení retençní schopnosti úze mí - bu-

Stejnê jako p‡edchozí roky byl i tento

níæ se podílely nejen odbory vykonávající

kání mv¿ech pracovníkû mêstského ú‡adu.

které vykonávaly çistê státní správu. Vyjád-

byl regulován.

da‡í ducha spolupráce uchovat, æe budeme

konçenaintenzikaceçistírnyodpadníchvod

rok vjeho první pracovní den zahájen set-

p‡eváænê samosprávné çinnosti, alei odbory,

Letos poprvé byla velká zasedací místnost

‡il p‡esvêdçení, æe i v novémsloæení se po-

zdejsou v¿ichni, protoæetoliklidí tadyje¿-

tÿmem, kterÿ bude vykonávat dobrou sluæbu

neformálního projevu starosta Václav Kou-

kterÿ budeme spravovat, ‡ekl doslova.

témê‡ zaplnêna. Nedokáæu odhadnout, zda
tê nesedêlo, ‡ekl zcela na zaçátek svého
kal a pokraçoval:

nejen obçanûm mêsta, ale celému regionu,

Ve stej né mtónu promluvil i místosta-

Nejd‡íve bych Vámchtêl pop‡át mnoho

rostaing. Miroslav Vêtr, kterÿzdûraznil, æe

né mæivotê a osobních vztazích. Ale také

a æe v takové mhektické mobdobí se vædy

nê poda‡ilo vytvo‡it takovÿtÿm, kterÿ bude

vÿraznÿch individualit, nic ménê æe æádná

úspêchû osobních, mnoho ¿têstí v rodin-

Vámi námchci pop‡át, abyse námspoleç-

ú‡adse nyní nachází v dobê veliké z mêny

projeví soudrænosttÿmu. Æe na ú‡adêje‡ada

dob‡e zvládat úkoly, jeæ p‡ed námi stojí. Jsou

individualita v takovéto dobê ne má ¿anci,

poçáteçní období pro nás v¿echny nebude

tÿmu. Pop‡ál vedení i v¿emzamêstnancûm,

nêkolika míst. Vê‡í male, æetak, jakje nyní

ji mda‡ila.

dov, lze úkoly zvládnout. 

ny ociality zakonçila slovy: P‡eji v¿em,

bylo doposud zrealizováno mnoho projek-

zvládali vezdraví, s elánema opti mis mem.

docela nelehké ajsou zají mavé. Zej ména

lehké, protoæe budeme ve mêstêrozdêleni do
p‡ipraveno komunikaçní propojení v¿ech bu-

Václav Koukal dále ‡ekl, æe ve mêstê

tû, které svêdçí o dobré tÿmové práci, na

není-li souçástí soudræného a vÿkonného

aby spoleçnê tvo‡ili dobré tÿmy a práce se
Místostarostka Marcela Sezemská v¿ech-

námi vám, abychom v¿e, co bylo ‡eçeno,

J. Svobodová

Ve st‡edu 5. 2. ve 1 2 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

dování suchÿch retençních nádræí, které
mají zadræet vodu tak, aby prûtok v ‡ece
Na úsekuvodního hospodá‡ství bude do-

za celkem10 mil. Kç. Akce byla zahájena

loni, dokonçena budeletos (1, 5 mil.). Spo-

leçnosti Voda a sport, s.r. o. Svitavy byla
zastupitelstvem schválena pûjçka ve vÿ¿i

cca 6 mil. Kç na vÿstavbutobogánus celo-

roçní mprovozemu krytého plaveckého ba-

zénu.

Pokraçování nastr. 2
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Nejdûleæitêj¿í investiçní akce mêsta

nutné dovybavit ú‡ad vÿpoçetní technikou

Pokraçování ze str. 1
Voblasti bydlení a územní mrozvoji bude

a programovÿmvybavení m(poçítaçe, které

opravou dal¿ích dvou domû na Di mitrovo-

ralé ajsou v nedostateçném poçtu), p‡ed-

bude také bytová vÿstavba. Letos budou

milionû korun.

pokraçovat regenerace panelovÿch objektû

vê ulici, kaædÿ za 10 mil. Kç, pokraçovat
dokonçeny mêstské vily 2 a 3, kaædá s de-

seti byty a garáæemi, celkovÿm nákladem
cca 9 mil. Kç. Pokraçovat by mêla i dal¿í
vÿstavba bytovÿch domû, p‡ipravenyjsout‡i

sekce s celkem48 byty. Je ale nutno poçkat,

byly p‡evzaty od okresního ú‡adujsouzasta-

pokládané náklady dosáhnou témê‡ dvou
Mêsto také bude pokraçovat v projek-

tech prevence kri minality. Prototentorok

to bude mobilní kamerovÿ systé m, kterÿ
bude nasazovánv kritickÿchlokalitách po-

dle pot‡eby, a doplnêní skateparku o dal¿í

aæ vláda rozhodne o novÿch podmínkách

prvky.

pouæití dotací na byty, ato v návaznosti na

struktury v prûmyslové zónê. Na konci roku

místní rozvoj.

rozdêleny státní dotace, mezi t‡inácti mêsty

bytové vÿstavby a zej ména o podmínkách
novÿ návrh p‡edkládanÿ ministerstvempro
Dal¿í mvelkÿmvÿdajemletos bude p‡í-

prava ú‡adu pro vÿkonstátní správy, zej ménarekonstrukce objektûtechnickÿchsluæeb.

S projektantemjiæ bylo dohodnuto dispo-

ziçní m‡e¿ení, následovat bude zpracování

Dûleæitou investicí je budování infra-

2002 byly naposledy podle starÿch pravidel

uspêlajen dvê - Svitavy a ùstí nad Labem.

Svitavy dostaly 7 mil. Kç, dal¿ích deset po-

t‡ebnÿch milionû bylo po p‡iznání dotace

za‡azeno do rozpoçtu z prost‡edkû mêsta
aje¿tê na konci minulého roku byly práce

projektu pro vÿbêrzhotovitele a pro stavební

zahájeny. V kvêtnu 2003 bude zóna p‡ipra-

byly práce provádêny. Vrozpoçtuje vyçle-

v majetku mêsta, sítê mají dostateçnou ka-

dotace státu ve vÿ¿i 16,2 mil., çást uæ mêsto

vána pro têækou nákladní dopravu.

povolení tak, aby nejpozdêji od poloviny t.r.

nêno celkem28, 5 mil Kç celkem, z tohoje

obdræelo. Vsouvislosti s reformouje také

Vÿroçní zpráva

o poskytováníinformací

vena pro investory. V¿echny pozemkyjsou
pacitu, také silniceje dostateçnê di menzo-svj-

Rada ¿koly

Na v¿ech úplnÿch základních ¿kolách

Rada mêsta projednala a schválila zprá-

ve mêstê pracují rady ¿koly, jejichæ sloæení

æel v roce 2002celkemt‡i æádosti oinformace

a samosprávê ve ¿kolství. Jednu t‡etinu çle-

vu, podle níæ Mêstskÿú‡adve Svitaváchobdr-

podle zákona ç. 106/1999 Sb., o svobodném

a úkolyjsou dány zákonemo státní správê
nûradyj menuje z‡izovatel, tj. mêsto Svita-

p‡ístupukinformací m. Vesledovanémobdo-

vy, ajejich funkçní období trvá dva roky.

o poskytnutí informací, ani nebylo vedeno

vêj menovalazástupce mêsta do rady ¿koly

bí nebyl s mêstemveden æádnÿ soudní spor

æádné sankçní ‡ízení za nedodræení uvedeného zákona.

-svj-

Rada mêsta na svémlednovémjednání no-

pro v¿echny ¿koly.

-svj-
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Bytová politika mêsta

Ke konci roku 2002 vlastnilo mêsto
Svitavy celkem866 bytû. Ztoho poçtuje
p‡eváænávêt¿inabytûprvní kategorie( 807),
do druhé kategorieje za‡azeno 45 bytû, do
t‡etíjeden byt a do çtvrté kategorie t‡ináct
bytû. Celkové nákladynaopravybytûv minulémroce dosáhly çástkytémê‡ pêt milionûkorun, náklady naopravy nebytovÿch
prostor t‡i çtvrtê milionu.
Nájemné ve vêt¿inê mêstskÿch bytûje
stáleje¿tê regulované, p‡estoæe vyhlá¿ka
o nájemnémz bytu ç. 176/1993 Sb. byla
rozhodnutí m ùstavního soudu zru¿ena.
Vsouçasné dobêje situace kolemnájemného vel mi nep‡ehledná a nejasná, a to
p‡edev¿í mproto, æe neexistuje æádnÿ právní p‡edpis, kterÿ by vÿ¿i nájemného upravoval. Mêsto v souçasné dobê uplatñuje
dvêformy nájemného: regulované nájemné, tzv. staré náj my, a s mluvní nájemné,
které je uplatñováno tehdy, je-li sjednávána nájemní s mlouva s novÿmnájemcem
(kromê zákonného p‡echodu náj mu, vÿmêny bytu, bytové náhrady a sluæebních
bytûvojákaz povolání). Kposlední mu dni
roku 2002 bylo s mluvní nájemné uplatnêno ujedenácti bytû.
Uspokojování æadatelû o byty: Na zaçátkuroku 2002 bylo v evidenci za‡azeno
394æadatelû o byt a 28æadatelû o bytovou
náhradu. Vprûbêhuroku k ni mp‡ibylo dal¿ích 40 æadatelû o byt ajeden o bytovou
náhradu. Vçervnu byla schválena nová
s mêrnice rady o postupu p‡i ‡ízení o nájmu bytû z majetku mêsta a upraveno bodové hodnocení æadatelû. Vnávaznosti na
tyto z mêny byla provedena provêrka v¿ech
evidovanÿchæádostí, její mæ vÿsledkembylo vy‡azení 153 æádostí z dûvodû pominutí
podmínek, za kterÿch byly do evidence
za‡azeny. Devêt æádostí bylo vy‡ízeno p‡idêlení m obecního bytu. Ke konci rokuje
evidováno celkem 272 æadatelû o nájem
bytu a 29 æadatelû o bytovou náhradu.
Pohledávky na nájemnéma sluæbách:
K31. 12. 2002 evidovalo mêsto celkem
87 dluæníkû, pohledávky na nájemném
a zálohách spojenÿch s uæívání m bytû
dosáhly çástky 1. 021. 428,90 Kç. Vprûbêhuroku 2002 bylo podáno 11 æalob o p‡ivolení k vÿpovêdi z náj mu bytu. Vjednom
p‡ípadê soud rozhodl o p‡idêlení p‡íst‡e¿í, vjednomo p‡idêlení náhradního bytu,
v ¿esti p‡ípadech nebylo dosud pravomocnê rozhodnuto. T‡i æaloby byly vzatyzpêt,
protoæe do¿lo buâk úplné úhradê pohledávky, anebo dluæníci zaplatili vêt¿í çást
a zbytek se písemnê zavázali splácet. P‡eváæná vêt¿ina neplatiçûje v evidenci sociálnê pot‡ebnÿch obçanû-jedná se p‡edev¿í mo nezamêstnané ajejich rodiny,
nebo o obçany, jejichæ p‡íj mová úroveñ
se dlouhodobê pohybuje na hranici æivotního mini ma.

ing. Petr V
ítek
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Kam pro obçanskÿ

prûkaz çi cestovní
doklad?

¢estÿ leden byl první m ú‡ední m dnem

v novémroce. Novÿ v¿ak nebyljenrok, ale

i mnoho çinností, které p‡e¿ly na mêstskÿ
ú‡ad ze zru¿eného okresního ú‡adu. Mezi

nê pat‡í také vy‡izování novÿch obçanskÿch

prûkazû, cestovních dokladû a osvêdçení

o státní mobçanství. V¿echnytyto doklady

Vrohové budovê bÿvalého okresního ú‡adu sídlí odboryæivotního prost‡edí a sociálních

vêcí.

F
oto J. Çermák.

Poplatek za komunálníodpad
Vlednovémçísle na¿eho mêsíçníkujs me

informovali o základních podmínkách úhrady poplatku za komunální odpad proleto¿-

ní rok. P‡esto si je dovolujeme zopakovat

je¿têjednou.

si nyní obçané Svitav (a také obcí celého

správního obvodu) mohou vy‡ídit na odbo-

ru vnit‡ních vêcí Mêù Svitavy v budovê na
T
. G. Masaryka 25.

Obçan, kterÿ æádá o vydání nového ob-

çanského prûkazu, je povinen vyplnit æá-

dost, p‡edloæit stávající obçanskÿ prûkaz

Antonína Slavíçka 36, 38, 40, Antonína

a p‡iloæit fotograi. Vtomto p‡ípadê bude

nû 2, 4, 6, 7, 9, 11, Di mitrovova 15, 17, 19,

vzetí do 30 dnû. Pokudsi obçanæádáo vydá-

Slavíçka 42, 44A, 44B, Bohuslava Marti-

21, Çeskoslovenské armády 12, 14, Druæ-

stevní 1, 2, 3, 4, Felberova 4, 6, 8, 10, 12, 14,

mít novÿ obçanskÿ prûkaz p‡ipravenÿ k p‡e-

ní obçanského prûkazu poprvé, musí navíc

doloæit doklad o státní mobçanství ( platnÿ

Felberova 9, 11, 13, 15, Jana ¢vermy 8, 8A,

cestovní pas, osvêdçení o státní mobçanství

KapitánaJaro¿e 93A, 93B, 95A, 95B, 95C,

si zároveñ se æádostí o vydání obçanského

Milady Horákové 54, Na Çervenici 13, Ol-

o státní mobçanství. O první obçanskÿ prû-

v termínu do 31. b‡ezna t.r. nebo ve dvou

sova 1, 3, Revoluçní 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12,

jeho zákonnÿ zástupce. Oba doklady (ob-

první pololetí a do 31. srpna t.r. na druhé

Kloudy 1, 1 A, Slezská 2, 4, 6, 8, Svitavská

Poplatek pro rok 2003 çiní 370 Kç. Po-

platek hradí kaædáfyzická osoba, která má

ve Svitavách trvalÿ pobyt, p‡içe mæ za do-

mácnost mûæe bÿt poplatek odvádên spo-

leçnÿmzástupcem.

Poplatekje moæné uhradit jednorázovê

pololetníchsplátkách: do 31. b‡eznat.r. na

Kijevská 1, 3, 5, 13A, 13B, 15, Kollárova 24,

Kapitána Nálepky 53, 55, Laçnov 317,

brachtova 2, 2A, Purkyñova 19, 21, Rai-

14, 16, 18, Riegrova 6, 10, 12, Richarda

ÇR). Pokudtento doklad obçan nemá, mûæe

prûkazu podat i æádost o vydání osvêdçení

kaz pro obçana mlad¿ího 15let musí poæádat

çanskÿ prûkaz i osvêdçení) budou vydány
do 60 dnû od podání æádostí. Za novÿ ob-

pololetí. Zaplatit v hotovosti ho lze pouze

8, 10, 12, 14, 16, 28, 30, 32, 34, 36, ¢alou-

çanskÿ prûkaz se neplatí správní poplatek.

rákové 12, 1. poschodí - viz foto naho‡e).

23, 25, 27, 29, ùvoz 3, 5, 7, 9, 11, Vêtrná 1,

mít platnÿ obçanskÿ prûkaz nebo platnÿ

kte‡í se po dobu celého kalendá‡ního roku

jí‡i 10, 12, 14, 16, 18. Spoleçenství vlast-

kladêjejich çestného prohlá¿ení nebo çest-

P‡iznáníje nutné podat do 28. února

na odboru æivotního prost‡edí ( Milady HoOd poplatkujsou osvobozeni poplatníci,

nep‡etræitê zdræují v zahraniçí, a to na zá-

nova 11, ¢tursova 1, 3, Ustadionu 19, 21,

Pro vydání cestovního dokladuje nutné

3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Na Vê-

cestovní doklad, doloæit vyplnênou æádost

níkûjednotek domu Ustadionu 88, 90.

dává æádost zákonnÿ zástupce. Vsouçasné

a fotograi. Za obçana mlad¿ího 15let podobê se vydávají dva druhy cestovních pa-

ného prohlá¿ení spoleçného zástupce.

t.r., obyvatelûmvyj menovanÿch domû bu-

sû. První typ se vydává do 30 dnû ajeho

dle usnesení rady mêsta poskytován nan-

st‡edí Mêùnejpozdêji do poloviny února.

za vydání çiní 200 Kç. Druhÿ typ pasu se

kaædé t‡etí a dal¿í nezaopat‡ené dítê, æijící

nout na kterékoliv podatelnê Mêù(v budo-

ne), dobajeho platnosti je 1 rok a správní

Takjako vloñskémrocei letos bude po-

çní p‡íspêvekrodináms více dêt mi, ato na

de formulá‡ zaslán odboremæivotního pro-

Poplatníci si formulá‡ také mohou vyzved-

doba platnosti je 10 let. Správní poplatek

vydává ve zkrácenélhûtê (nejçastêji dotÿd-

ve spoleçné domácnosti. P‡íspêvek ve vÿ¿i

vách T
. G. Masaryka 25 nebo Milady Horá-

které ve stanovenémtermínu poplatek za-

na námêstí Míru.

zahraniçí, aby nenechávali vy‡ízení uvede-

Dal¿í podmínkou je podání p‡iznání

dit kaædÿ, kdo má ve mêstê trvalÿ pobyt.

pro vydání se mohou z dûvodu nároçnosti

pouze noví poplatníci, tzn. ti, kte‡í se do

tek vymê‡en platební mvÿmêre m, vçetnê

370 Kç na dítê bude poskytnut rodinám,
platí a o p‡íspêvek poæádají.

kové 12) nebo v Informaçní mcentru mêsta
Jakje uvedeno vÿ¿e, poplatek musí hra-

poplatek çiní 600 Kç. Vtéto souvislosti do-

poruçujeme obçanûm, kte‡í se chystají do
nÿch dokladû na poslední chvíli, neboƒlhûty

Tomu, kdo poplatek neuhradí, bude popla-

vystavení prodlouæit.

mêsta p‡istêhovali, rodiçe za novorozence

jeho navÿ¿ení. ( Za rok 2002 poplatek ne-

hování matriky do vily mêstského ú‡adu

a v údajích nedo¿lo ke z mênám.

byl poplatek navÿ¿en o 30 %na çástku

k poplatku. Letos toto p‡iznání podávají

apod., ne ti, kte‡í podali p‡iznání loni
Novê letos podávají p‡iznání k po-

platkuçlenové nêkterÿchbytovÿchdruæ-

stev nebo spoleçenství vlastníkû, za
které dosud p‡iznání spoleçnê podá-

vala druæstva nebo zástupci vlastníkû.

Pro úplnost podáváme p‡ehled domû,

jejichæ obyvatelé musí p‡iznání k po-

platku podat a poplatky hradit individuálnê: Bytové druæstvo ¢kolní: Antonína

Slavíçka 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,

Bêhem minulÿchtÿdnû do¿lo k p‡estê-

uhradilo p‡ibliænê 280 obyvatel, kterÿm

(T
. G. Masaryka 35). Zde mohou obçané

484 Kç.)

oddací list, úmrtní list), domluvit uzav‡ení

které vyvstaly p‡i vÿbêru poplatku na za-

a p‡íj mení çi poæádat o vydání osvêdçení

Závêre m, prosí m, omluvte problé my,

poæádat o novÿ matriçní doklad(rodnÿlist,

manæelství, podat æádost o z mênuj ména

çátkuleto¿ního roku. Odbor æivotního pro-

o státní mobçanství. Pro vydání osvêdçení

okresního ú‡adu a nebylotedy moæné po-

a dokladtotoænosti (obçanskÿ prûkaz, ces-

st‡edí setotiæ stêhoval do budovy bÿvalého

musí obçan doloæit rodnÿlist, oddací list

platek vybírat hned od 2. ledna. Od pondê-

tovní doklad). Správní poplatek çiní 100 Kç.

bez problémû.

30 dnû od podání æádosti.

lí 13. ledna v¿ak vÿbêr poplatku probíhá
ing. Anto¿

Osvêdçení bude k p‡ipraveno k p‡evzetí do
ing. Velecká
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Nové vÿbory a komise
Na prosincovÿchschûzíchrady a zastu-

pitelstva mêsta byly zvoleny nové vÿbory

• kom
ise pro têlesnou vÿchovu a sport,
p‡edsedkynê Mgr. Marcela Sezemská. Komi-

a komise.
Zastupitelstvoz‡ídilovÿbor nançní a kon-

se vydává odborná stanoviska a p‡edkládá
podnêty pro koncepçní rozvoj têlovÿchovy

• vÿbor nançní: p‡edsedaing. Pavel ¢paçek, çlenové: ing. Zuzana Burdová, Mgr. Ji‡í

nançních prost‡edkû na podporu sportov-

trolní ajejich p‡edsedy a çleny zvolilo:

Starosta mêsta Václav Koukal z‡ídil ke

na území mêsta, vyjad‡uje se k poskytování
ních aktivit. Vyhla¿uje a vyhodnocuje anke-

ního obvodu mêsta Svitavy. Bezpeçnostní

tu Sportovec roku a navrhuje nejlep¿í jed-

Vete¿ník, ing. Jaroslav Vondra; zapisovatelka

Pokraçování p‡í¿tê

Milu¿e Bahrynovská. Çinnost vÿboruje úzce

Informace
odboru obrany

dni 1. 1. 2003 Bezpeçnostní radu mêsta Svitavyjako svûj koordinaçní orgán pro

Brusenbauch, ing. Václav Olbert, ing. Ivo

Samuel, Pavel Kugler, JanJílek, ing. Vladi mír

ú nor 2 0 03
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notlivce a kolektivy na ocenêní.

-svj-

p‡ípravu na krizové situace na území správ-

rada mêsta Svitavy bude pracovat v tomto
sloæení: místostarostaing. Miroslav Vêtr,

tajemník Mêù Bc. Lubomír Dobe¿, ‡editel

O” Policie ÇRSvitavy pplk. Mgr. Miroslav

zamê‡ena na hospoda‡ení s rozpoçtem, a to

Brandejs, ‡editel HZS PU kraje, ùO Svi-

ve v¿ech etapách rozpoçtového procesu.
• vÿbor kontrolní: p‡edseda Bohumil

tavy kpt. ing. Old‡ich Jedliçka, ‡editelka

Jansa, ing. Pavel Çermák, Pavel Brandejs;

zástupce p‡íslu¿né územní vojenské správy

náplní çinnosti je provádêt kontroly plnêní

obrany Mêù Svitavy Bc. Franti¿ek Mora-

OS ZZS Svitavy MUDr. Alena Slezáçková,

¢vach, çlenové: Jan Janíçek, Mgr. Pavel

pplk. ing. Bohumil Vojta a vedoucí odboru

zapisovatelka Jaroslava Pásková. Hlavní

usnesení zastupitelstva a rady, dodræování

vec.

právních p‡edpisû ostatní mi vÿbory a mêst-

Ke stejnému dni, tj. k 1. 1. 2003, z‡ídil

skÿmú‡ademna úseku samostatné pûsob-

starostajako svûj pracovní orgán k ‡e¿ení

povê‡ilo zastupitelstvo mêsta.
Rada mêstajako své poradní orgányz‡í-

vodu mêsta Svitavy Krizovÿ¿táb mêsta

nosti. Plní dal¿í kontrolní úkoly, ji miæ jej

krizovÿch situací na úze mí správního ob-

Svitavy.

dilajedenáct komisí a zvolilajejich p‡ed-

sedy a çleny:

• ko mise maj et koprávní, p‡edseda
JUDr. Milo¿ Vízdal. Komise zej ména posu-

zuje æádosti o pronáje ma prodej ne movi-

tostí ve vlastnictví mêsta Svitavy, p‡ipravuje

podklady a p‡edkládá svá stanoviska radê

a zastupitelstvu mêsta, které o æádostech

rozhodují. Sleduje hospoda‡ení s majetkem
mêsta ajeho ekonomické vyuæívání.

• kom
isesociální, p‡edsedkynê LenkaJurenová. Komise zej ména posuzuje podané

Bc. Franti¿ek Moravec

vedoucí odboru obrany

Ilustraçní f
oto J. Svobodová

Upozornêníodboru

æivotního prost‡edí

Vánoçníbesídka
v pomocné ¿kole

Závêr roku v pomocné ¿kole byl tro-

chu netradiçní. Nezapomnêlose na peçe-

ní cukroví, zdobení vánoçního stromku

Upozorñuje me provozovatele malÿch

a p‡ípravyvánoçnítabulei vÿzdobyv¿ech

çekatelû. Projednává v¿echny z mênytÿka-

podle § 19 odst. 16zák. ç. 86/2002 Sb.,

çení mi vÿzdobou. Jsou velice snaæivé,

za pobyt, poskytované sluæby a stravné. Vy-

ra 2003 zaslat odboru æivotního prost‡edí
MêùSvitavy oznámení o vÿpoçtupoplat-

pení. Ato si pro nê p‡ipravili uçitelé z po-

æádosti o umístêní v Domovê-Penzionu pro

dûchodce ve Svitavách a sestavuje po‡adník

jící se provozu penzionu, zej ména úhrady
jad‡uje se k æádostemo p‡íspêvky pro poskytovatele sociálních sluæeb.

• kom
ise sociálnê právní ochrany, p‡edsedkynê ¢árka ”eho‡ová. Komise se zabÿvá
vÿchovnÿmi problémy nezletilÿch a mladi-

a st‡edníchzdrojûzneçi¿ƒování ovzdu¿í, æe
o ochranê ovzdu¿íjsoupovinni do 15. úno-

kuzazneçi¿ƒování ovzdu¿í. Souçasnêjsou
povinni odevzdati souhrnnou provozní evi-

denci dle vyhlá¿ky MÆP ç. 356/2002 Sb.

Bliæ¿í informace a pot‡ebné tiskopisy lze

stvÿch, p‡edev¿í mzá¿koláctví ma kázeñskÿ-

získat na odboru æivotního prost‡edí Mêù,

rady; dále drobnêj¿í mi p‡estupky, kteréjsou

( bÿvalá budova okresního ú‡adu, vchod od

mi p‡estupky, se kterÿmi si jiæ ¿kola neví

z dûvodutrestní neodpovêdnosti nezletilcû
odkládány.

kterÿ sídlí v budovê na Milady Horákové 12

¿kolní jídelny).

Dále upozorñuje me právnické osoby

prostorû. Dêti pomáhaly, jak mohly, s pemilé ajako kaædé dêti mají rády p‡ekvamocné ¿koly.

P‡ed svou vánoçní besídkouji mp‡i-

¿li zatancovat dêti z taneçního krouæku

ze ZU¢ pod vedení m K. Hrube¿ové. Taneçkyrozzá‡ilyoçi v¿echdêtí, alei rodiçû.

Spontánní at mosféra byla k neudræení.

Dêti tleskaly (i dupaly) do ryt mu, aplaus

byl nekoneçnÿ.

Ale pozor, dal¿í p‡ekvapení! Taneçní

krouæek byl vyst‡ídán dêt mi z p‡ípravné-

• kom
ise bytová, p‡edseda RNDr. Jaroslav Klodner. Komise spolu s bytovÿmod-

a fyzické osoby oprávnêné k podnikání,

které v roce 2002 vyprodukovaly více neæ
50 kg nebezpeçnÿch odpadû nebo více neæ

ovacemi dêtí z pomocné ¿koly.

tovÿch náhrad a p‡edkládájej ke schválení

ç. 185/2001 Sb., o odpadechjsou povinni

noçní ças, kdy dêti p‡edvedly své umê-

dêlení odboru správy majetku p‡ipravuje
návrh bytového po‡adníku a po‡adníku by-

radê mêsta.

• ko m
ise pro vÿchovu a vzdêlávání,
p‡edseda PaedDr. Milan Báça. Komise vy-

dává odbornástanoviska a p‡edkládá návr-

50t ostatních odpadû, æe podle § 39zákona

do 15. února 2003 zaslat odboruæivotního
prost‡edí Mêùhlá¿ení o druzích odpadû,
mnoæství a zpûsobu nakládání s ni m
i.
P‡ípadné doplñující informace ke zpra-

hy pro koncepçní rozvoj ¿kolství na území

cování hlá¿ení poskytneing. Pavel Çermák,

ciální mpodmínkámpracovníkû ve ¿kolství

dové hospodá‡ství, tel. 461 550 251.

mêsta, vyjad‡uje se k personální m a so-

na území mêsta.

pracovník odboru ÆP odpovêdnÿ za odpaPavla Li¿ková, ing. Çer mák

ho roçníku. Aznovu taneçky s velkÿmi

Apak teprve nastal ten správnÿ vá-

ní, kterétak dlouho pilovaly. Nechybêly

vánoçní zvyky, koledy, ‡íkanky.

P‡ed námi je mladÿrok 2003. P‡eje-

me v¿em dêtemi rodiçûmzdraví, ¿têstí

a spokojenost.

Za kolektiv pracovníkû

pomocné ¿koly L. ¢ikulová
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Vzpomínka na p‡edvánoçníças na Z¢ Riegrova
Dal¿í rokje za námi ajá bych se ráda

aspoñ malou vzpomínkou vrátila do roku
minulého, do doby p‡ed Vánocemi.

Ta na¿e  moderní doba plná techniky

æádnou vÿji mkou. Ale kaædÿ rodiç ne má

vlastnê jsou, jak vznikla tato tradice a co

uspokojil nançnê nároçnÿmdárkemjen

ho. Zpívalo se, povídalo se, dêti si samy

nance na to, aby svou nebo své ratolesti

z toho dûvodu, æe jeho spoluæák ho pod

k Vánocûm pat‡í. Bylo to nêco nádherné-

mohly vyzkou¿et nêkteré z vánoçníchtradic

tí mstromeçkem mít bude. No, a chudáci

- zvykû, které se moænáje¿tê nedávno tra-

knihu a pár obyçejnÿch drobností ktomu.

p‡ekvapena, æe nêkteré zvyky, o kterÿch se

cukroví. Ato v¿e musí skloubit s kaædoden-

jsou? A nadtouto otázkou se zamysleli nê-

v¿echny koledy, které se zpívaly. Bylo fajn

z nás bêhá odobchodu k obchodu a shá-

Svitavách a p‡ipravili nejen pro dêti, ale

nás æene nêkamdaleko od dávnÿchtradic.

Pro málokohoz násjsousvátkyvánoçní do-

bou pohody a klidu. Æeny mají vêt¿inousvát-

ky spojené s velkÿm úklidem, peçení m

ty dêti, co podtí mstromeçkemna¿li pouze
Ví vûbec na¿e dêti, co to ty Vánoce

dovaly skoro v kaædé rodinê. I jájsembyla
mluvilo, vûbec neznám. Neznalajsem ani

kte‡í pedagogiçtí pracovníci ze III. Z¢ ve

vidêt, æe Honzas Lenkou dokázali v¿echny

ní nêjaké p‡ekvapení pro své nejbliæ¿í.

i pro jejich rodiçe, prarodiçe, strÿçky, te-

p‡edvánoçní nálady a pohody. A nejhezçí

pování dárkû by nemêlo bÿt závodemo to,

si, æe je ¿koda, æe si více rodiçû a dêtí

tomné dêti na¿ly pod stromeçkemten svûj

natutojednu z mnoha akcí ¿koly.

p‡ekvapení m. Ai kdyæ dáreçky byly malé

ní m shonem, chození m do práce. Kaædÿ

Vêt¿inou ale zapomínáme na to, æe naku-

kdo koupí ten nejdraæ¿í, nejvêt¿í, ale mêlo

by bÿt radostí a oçekávání m, jaké potê¿ení
na¿i mnejbliæ¿í mudêlái ten nej men¿í, nej-

obyçejnêj¿í dáreçek.

Je velice zají mavé sly¿et, co si na¿e dêti

p‡ejí pod stro meçke m. Taková p‡ání jako

jsou poçítaç, mobilní telefon apod. nejsou

tiçky... P‡edvánoçní pohodiçku. Myslí m
neudêlalo ças a nep‡i¿lo na dvê hodinky
Na P‡edvánoçní pohodiçce se dêti za

doprovodu vánoçních koled a písniçek na

p‡ítomné vtáhnout do té krásné a správné
byl asi závêr této akce, kdy v¿echny p‡í-

dáreçek, kterÿ byl pro nê tí m správnÿm

a skromné, v¿echny dêti asi potê¿ily.

Jsem p‡esvêdçena, æe v¿ichni, kte‡í se

kytaru, za vûnê vánoçního cukroví, které si

této akce zúçastnili, se dokázali odpoutat

dêti napekly, dozvêdêly, co to ty Vánoce

zapomenout na v¿echno spojené s dne¿ní

s pomocí vychovatelek zdej¿í ¿koly samy

Veçerní ¿kola

od v¿edních denních starostí a na chvilku
uhonênou dobou. Proto díky v¿empedago-

gûm, kte‡í se natéto akci podíleli a o kterÿch

ví m, æe ji m není líno ukrojit tu trochu ze

svého volného çasu atu vloæit do na¿ich dêtí.

-sái(redakçnê upraveno)

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4
Pátek 14. února 2003

Valentÿnské srdce
- stro mzam
ilovanÿch

Svátekzamilovanÿch- p‡ijâte obohatit svÿm
srdcem strom zamilovanÿch. Bliæ¿í informace obdræíte na vÿvêsce na¿í ¿koly.

Pûvodnê ¢kola po ¿kole p‡i Sdruæe-

jako je poçitadlo, kalkulaçka, p‡edepsaná

vat v zá‡í roku 1997 v budovê Pomocné

Potéje svaçina vjídelnê Pomocné ¿ko-

ní pro mentálnê postiæené, zaçala fungo-

¿koly ve Svitavách na ulici Milady Horá-

kové. Dnes s názve m Veçerní ¿kola je
provozovánajiæ pod zá¿titou Speciální zá-

kladní ¿koly a funguje kaædé pondêlí od-

pís mena apod.

ly, kdeje vêt¿í moænost kontaktu mezi æáky.

Jde ojakési posezení u kávy a çaje s moæ-

ností poslechu reprodukované hudby. Po

svaçinê následuje hudební, vÿtvarná nebo

poledne.

têlesná vÿchova. K dispozici jsou hudební

¿í doba neposkytovala dostaçující moænost

rotopedy a dal¿í, které hojnê vyuæíváme.

Nav¿têvujíji dospêlí lidé, kterÿmtehdej-

vzdêlávat se s ohledemnajejich speciální

pot‡eby. Do Veçerní ¿kolyje vtomto ¿kolní m

nástroje, vÿtvarné pomûcky, míçe, obruçe,

P‡i zvlá¿tních p‡íleæitostechse program

Veçerní ¿koly obmêñuje. P‡ed Vánoci pro-

roce p‡ihlá¿eno 13 æákû a zájemo ni stále

bíráme vánoçní zvyky a vyrábí me vánoçní

valo 9 æákû.

ní mi a velikonoçní mi motivy. Bêhem p‡ípra-

roste; nap‡. v roce 2000- 2001ji nav¿têvo-

Vyuçování probíhá v blocích. V úvodu

dekorace. O Velikonocích dêláme p‡ání s jar-

vy narûznésvátkysi æáci sami chystají obçer-

krátce spoleçnê rozebíráme záæitky uplynu-

stvení, nejçastêji v podobê studenÿch mís.

ní m. Jde p‡edev¿í mo opakování, procviço-

ajejich kladné odezvylze usuzovat na ús-

z çeskéhojazyka, zvlá¿tê çtení a psaní, a ma-

formální vyuçování, ale p‡edev¿í mo setká-

nê podlejejichschopností a moæností. Sna-

Za kolektiv pracovníkû P¢

léhotÿdne ateprve pakzaçínáme s vyuçovávání a prohlubování dosavadních znalostí

tematiky. Kæákûm p‡istupujeme individuálæí me se pracovat co nejvíce s pomûckami

Vzhledem k rostoucí mu poçtu zájemcû

pê¿nost tohoto projektu. Nejdejen o pouhé

vání a navozování p‡átelskÿch kontaktû.

Alice Hortová

ùterÿ 25. února 2003

Botanika tro¿kujinak
- vyprávêní o kávê

Historie, p‡íprava a botanické zají mavosti
rostliny pocházející z Etiopskÿch horskÿch
lesû. Vypráví p. Richtr. Zaçátek v 15: 00 hodin v budovê ¿koly.

KLUB
DªCHODCª
Fil mová p‡edstavení v kinokavárnê Galaxie:
12. února

P”ED SVATBOU NE!
19. února

OSTROV ZTRACEN¥CH SNª
- SPY KI DS 2
Zaçátek p‡edstavení v 15: 30 hodin.
Pro çleny Klubu dûchodcû vstup zdarma.

22. února

OSTATKOVÅ BESEDA

od 14: 30v prostorách KD, Jungmannova 6.
P‡ijâ
te mezi nás!
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Co bychom mêli vêdêt
o poæárníochranê

Je pomêrnê zaráæející, jak málotoholidé

p‡ispêt mnohÿmi ukázkami telefonních ho-

o poæární ochranê vêdí. Ato i navzdory tomu,

vorûtypu:

razy zniçujících atragickÿch poæárû. Je velkÿ

celá st‡echa! 

æeji mskoro dennê mas média p‡edkládají ob-

rozdíl mezi krátkou¿okujícíinformací v tele-

vizi a kvalitnê provedenouinvestigativní zprá-

 Haló, proboha p‡ijeâte, uæ ho‡í skoro
Ano, ‡eknête, kde toje... 

bozeni obçané mlad¿í 18let a star¿í 60let,

têlesnê a du¿evnê postiæení, têhotné æeny
a matky
. Vÿji mku zákon çiníje¿tê u osob, je-

jichæçinnostje naléhavêj¿í neæosobní pomoc,

nap‡íkladléka‡ûzáchrannésluæby nebo poli-

cistûçi vojákû. Ale ‡eknête sami, zdaje nutné

volat na pomoc zákontam, kde bypodaná
ruka mêla bÿt lidskou samoz‡ejmostí,  doplñuje Pavel Nejtek.

Ve svêtle paragrafû, miliónovÿch ¿kod,

desítek zranênÿch atêch, kterÿmjiæ nebylo

sluchátka. Velkÿmproblémemsejeví i po-

vence. Jeho strohé litery se zpravidla stanou

jeâte...  a následuje klapnutí telefonního

Kdybychom Vám poloæili otázku, jaké

uæívání mobilníchtelefonû. Pokud zavoláme

právní p‡edpisy znáte, urçitê bychomse ne-

svÿch moæností a odtéto povinnostijsou osvo-

Proboha- no p‡ece tady, tak honemp‡i-

vouse srozumitelnÿmzávêreçnÿmvysvêtlení m

a pouçení m.

ú nor 2 0 03
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pomoci sejasnê ukazuje vÿznampoæární pre-

vÿmluvnÿmi tehdy, kdyæ ne¿têstí postihne

setkali s p‡íli¿ nad¿enouodpovêdí. Motoristé

si vzpomenou navyhlá¿kuo silniçní mprovo-

zu, k tomu kaædÿ z nás p‡idá ta ustanovení,

která vyuæívá ve své profesi a pak se nám
p‡izná, æe to bude s právní mvêdomí masi

v¿echno. Up‡í mnê‡eçeno, taková odpovêâ
nás p‡íli¿ nep‡ekvapí. Svêt paragrafûje pro

nezasvêcence obest‡en tísnivou at mosférou

soudních síní, soudcû v talárech, rozsudku,

kterÿ mûæe z mênit celÿlidskÿæivot odzákla-

dû. Zkrátka a dob‡e, této oblasti se hledí me

obloukemvyhnout, p‡esto nikdo nebude popírat uæiteçnost zákonû - zvlá¿tê díky tomu,

æe æijeme mezi lidmi a obças jen dobrá vûle

nestaçí. Nebude proto na ¿kodu, kdyæ se na

poæární ochranu podíváme tentokrát spolu

s právníky právê p‡es brÿle paragrafû.

Základním dokumente m, v nêmæje za-

kotvenvÿznampoæární ochrany
,jezákono po-

æární ochranê, ale vzhledemk tomu, æe zákon

Ilustraçní f
oto HZS Svitavy
mobilní mtelefonemna çíslo 150, nemusí-

právê nás. To uæ v¿ak promlouvají pozdê...

p‡edpisy
, ke kterÿm mûæemeza‡adit - na‡ízení

st‡edisko, ale také do nêkolik desítek kilo-

vyhnout? Snad ho podá na¿e desatero po-

nêkohozavede doprodejnyprávnickéliteratu-

nice pro linky 150. Vtêchto p‡ípadechje

zásadou-  Nehas, co tê nepálí, odcitovat:

aby va¿e ohlá¿ení mohlo bÿt p‡edáno místnê

cházelo ke vznikupoæáru, zejménap‡i pouæívá-

P‡ekvapivé dobrodruæství p‡ipravil hasi-

nemûæe obsahovat v¿echna dûleæitá ustanovení,

jsou zde i provádêcí vyhlá¿ky a dal¿í právní

vládya na‡ízení krajû. Tato na¿e úvahasotva
ry
, dovoltetedy
, zvlá¿têproty
, kte‡íseje¿tê‡ídí
Obçanéjsoupovinni si poçínat tak, abynedo-

me se dovolat na místnê p‡íslu¿né operaçní

Ptáte se na návod, jak se st‡etu s paragrafy

metrû vzdáleného mêsta, kdeje svodná sta-

æární prevence.

nutné sdêlit, ve kterém mêstê nebo obcijste,

1. zdræet se kou‡ení, manipulace s otev‡enÿm

p‡íslu¿nému hasiçskémuzáchrannémusboru.

nítepelnÿch, elektrickÿch, plynovÿch ajinÿch

çûmobçan, kterÿoznámil poæár obyçejné d‡e-

æívání ho‡lavÿch nebo poæárnê nebezpeçnÿch

nesprávné skladování závratného mnoæství

Kaædÿ obçanje zej ména povinen:

ohnêmna poæárnê nebezpeçnÿch místech

2. udræovat v ‡ádnémstavu topidla, komíny,
kou‡ovody, elektrická ajiná za‡ízení

3. zajistit, aby v blízkosti topeni¿ƒ a zdrojû

vêné kolny. Aaby mu nikdo nemohl vyçítat

tepla se nenacházely ho‡lavé látky

látek, manipulaci s ni mi nebo s otev‡enÿm

nafty a nêkolikalahví s propan-butanem, ra-

a plynové spot‡ebiçe nebyly ponechány bez

-  Obçanéjsou povinni si poçínat tak, aby

zamlçel. Zbyteçnê, p‡ihlásily se samy a zpû-

mêli vrÿt do pamêti a p‡ipomenout si je vædy
,

jistého chata‡e, kterÿ poté, co zpozoroval po-

mohl zmênit z dobrého sluhy nazlého pána, 
‡íká Pavel Nejtek, vedoucí oddêlení kontrol-

spot‡ebiçû a komínû, p‡i skladování a pou-

ohnêm çi jinÿm zdroje m zapálení. Slova
nedocházelo ke vznikupoæáru...  bychomsi

kdyæse ocitne me v situaci, kdy byse oheñ

dêji jejich p‡ítomnost zasahující m hasiçûm

æár chatysvého souseda a souçasnêi soka ve

ji mp‡ístup k zápalkáma ho‡lavÿmlátkám

zínu, sedl do auta a odjel do mêsta, p‡edstí-

çe jen k úçelu, ke kterému jsou vyrobeny,

mêstê. Vzáj mu spravedlnosti jet‡eba dodat,

kjejich obsluze

vÿstavbê, p‡ililje¿tê projistotu kanystr ben-

pamatuje na povinnosti obçanûi v takovém

æe mêl dvojitou s mûlu. Jednakjej usvêdçil

poæáru povinen uçinit v¿e pro jeho uha¿ení

chtivosti nev¿i ml, ajednak poæár p‡iæivenÿ

a bezodkladnê oznámit Hasiçskémuzáchran-

své i najeho majetku.

Ono kde, co, jak...  se zdálo moænázbyteçné.

prost‡edkû vhodnÿch pro zdolávání poæárû

a není-li to vjeho silách, vyhlásit poplach
nému sboru v¿e pot‡ebné pro vçasnÿ zásah.

Operaçní dûstojníci Hasiçskÿch záchrannÿch

sborû byv¿ak dotohoto na¿eho povídání mohli

5. dbát, aby popel byl sypán vychladlÿ a do

nádob k tomu urçenÿch

rajíc, æe v dobê poæáru byl na nákupech ve

p‡ípadê a ‡íká, æe kaædÿ z nás je p‡i zji¿têní

dozoru

sobily dal¿í velké ¿kody. Aco ‡íci o sobectví

ní çinnosti HZS Pardubického kraje.

Ajestliæe p‡ece k poæáru dojde? Zákon

4. dbát o to, abytopidla a zapnuté elektrické

6. peçovat o ‡ádnÿ dozor nad dêt mi, zamezit
7. pouæívat v¿echny tepelné ajiné spot‡ebi-

pouæívat jen schválené a dodræovat návody
8. zachovávat opatrnost p‡i skladování ho‡la-

náhodnÿ turista, kterého si ve své pomsty-

vÿchlátek alátek se sklonemk samovzníce-

ho‡lavou kapalinousi nevybíral a p‡i¿el si na

9. udræovat po‡ádek a çistotu na pûdách,

Pro úplnost je t‡eba dodat, æe dræitelé

jsou povinni je poskytnout. Na vÿzvu velitele

zásahujs me povinni pomáhat podle v¿ech

ní, ukládat je ve stanoveném mnoæství

chodbách a ve sklepích

10. dbát nejvy¿¿í opatrnosti v dobê sucha,

æní a v topnémobdobí.

stræ m
. Vendula Horáková,

tisková m
luvçí HZS Pardubického kraje

ú nor 2 0 03

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

• Otom, æe monitorovací kamerovÿ systém

ve mêstê skuteçnê pomáhá, svêdçí nêkolik
uvedenÿch p‡ípadûz konce prosince. 21. 12.

pojedné hodinê v noci obsluha systému za-

Çeskÿ statistickÿ ú‡ad organizuje

znamenala, jak na námêstí Míru bylajedna

v leto¿ní mroce v souladu se zákone m

nejnovêj¿í reprezentativní údaje o sociál-

nê demograckémsloæení domácností,

o úrovni p‡íj mû domácností, spot‡ebê produkce z vlastního hospodá‡ství a o stupni

p‡íj mové diferenciace mezi domácnost-

mi. Zji¿ƒované údaje jsou nezbytné pro

získání aktuálních údajû pro tvorbu sociální politiky státu.

¢et‡ení probêhne na území celé ÇR

vjedenácti tisících náhodnê vybranÿch
bytû v období od 28. února do 25. b‡ezna 2003. V na¿em mêstê nav¿tíví vy¿ko-

lení tazatelé 96 p‡edemnáhodnê vybranÿch domácností.

Pracovníci zapojení do ¿et‡ení se

budou prokazovat povê‡ení m k vÿkonu

funkce, kteréji mvydá krajská reprezen-

tace ÇSù. Ve v¿ech fázích zpracování

je zaruçena anonymita údajû zji¿tênÿch

u domácností. Ochrana individuálních

údajûje zaji¿têna v souladu se zákonem

st rana 7
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obçanûm

ç. 89/1995 Sb. vÿbêrové ¿et‡ení M
ikrocenzus 2002. Jeho úçelemje získat

mês í ç n í k

osobafyzicky napadenat‡emi Rómy. P‡esto,

æe napadenÿ muæ se nebránil, útoçníci do nê-

Drogy - co bychom
o Mnich
mêli vêdêt
êstská policie Svitavy a komise pro
prevenci kri minality rady mêsta uspo‡áda-

ly dne 14. 1. 2003 besedu zamê‡enou na
problematiku návykovÿch látek. Do Svitav

jiæ podruhé zavítaljedenz p‡edních odborníkû Policie ÇR, plk. JUDR. Miroslav Bor-

ník, kterÿse podílel na‡e¿ení problematiky

drog a návykovÿchlátek v na¿í republice od

poçátkuos mdesátÿch do druhé polovinylet
devadesátÿch. Vsouçasnosti pracuje v oddêlení inspekce ministerstva vnitra.

ho kopali, i kdyæjiæleæel bez mocnê nazemi.

Jeden z útoçníkû tak má za svého krátkého
pobytu nasvobodê nasvémkontê dal¿ítrest-

nouçinnost. 24. 12. kolem3. hodinyráno by-

lo kamerou na námêstí zachyceno podez‡elé
chování dvou mladíkû, kte‡í se pak p‡ed hlíd-

kou mêstské policie dali naútêk. Jedenz nich

p‡itom odhodil batoh s ná‡adí m, s nejvêt¿í

pravdêpodobností urçenÿmktrestné çinnos-

ti. Mladíci byli z Brna a k vlastnictví batohu
se samoz‡ej mê neznali; proto byl uloæen na
sluæebnê mêstské policie. Hlídka PÇR neshledala dûvodyse osobami zabÿvat a dvoji-

ce muæû musela bÿt propu¿têna. Nic ménêje
dob‡e, æeji mbylozabránêno v dal¿í çinnosti

ve Svitavách, protoæe pozdêji bylozji¿têno, æe

T‡íhodinovÿ programv divadle Trám(viz

jejich záznamje na p‡edchozí trestnou çin-

roçníkû svitavskÿch základních ¿kol a stu-

základê monitorování ve‡ejného prostranství

foto), kterého se zúçastnili æáci devátÿch
denti st‡edních¿kol a uçili¿ƒ, byl p‡ipraven

formou odborné p‡edná¿ky, doplnêné video-

projekcí zábêrû z konkrétních policejních

nost bohatÿ. 25. 12. o pûl t‡etí ráno byla na

na sídli¿ti pod nádraæí mzadræena skupina
mladÿch muæû ve vêku od 16 do 19 let p‡i

krádeæi benzínu ze zaparkovanÿch aut. Ten-

p‡ípadû. Nêkteré zábêry byly pro æáky

tÿæ den po 22. hodinê si obsluha kamerové-

bê. V¿echny osoby zúçastnêné na zji¿-

ohlasu napomohly k vytvo‡ení jejich reál-

na parkovi¿ti ujednoho obchodního domu.

mlçenlivostí o v¿ech ¿et‡enÿch skuteç-

sledcích uæívání návykovÿchlátek.

kona.

teçnila pro t‡i desítky uçitelû, pedagogic-

ç. 89/1995 Sb., o státní statistické sluæ-

ƒování a zpracování údaj ûjsou vázány
nostech ve s myslu § 17 uvedeného zá-

a studenty sice vel mi drastické, ale podle
nêj¿í p‡edstavy o skuteçnÿch úçincích a dûOdpoledne se podobná p‡edná¿ka usku-

ho systému v¿i mla podez‡elého pohybu aut
Ve spolupráci s Policií ÇRbyly nakonec p‡i

bêænÿchovê‡ovacích úkonechvjednomz aut
nalezeny st‡elné zbranê.

• Dne 15. 12. krátce po pûlnoci fyzicky na-

kÿch pracovníkû a pracovníkû sociálního

padl obsluhu çerpací stanice 17letÿ mladík.

‡ení mtazatele pro Mikrocenzus 2002 od

tomni byli také stráæníci mêstské policie.

dena p‡edán Policii ÇRpro podez‡ení z trest-

ho ú‡adu v Pardubicích, vycházeli vst‡íc.

æe se nejednalo o zbyteçnê promarnênÿças

Prosí me proto obçany, aby na¿i mtaza-

telûm, kte‡í se budou prokazovat povê-

Krajskéreprezentace Çeského statistické-

P‡ípadné dal¿í dotazyzodpoví pracovnice
KR ÇSù Pardubice - sluæebny Svitavy,

paní Bobríková, tel. 461 541 129.

Çeskÿ statistickÿ ú‡ad

Krajská reprezentace Pardubice

sluæebna Svitavy

odboru Mêù Svitavy a Mêù Litomy¿l, p‡íDvouhodinováæivá diskuse svêdçila o tom,

v¿ech zúçastnênÿch.

P‡esto, æe se snaæil z místa utéci, byl dopa-

ného çinu.

• Hlídky mêstské policie opakovanê ‡e¿í krá-

deæe v obchodech. Nap‡. 19. prosince odcizili

Na p‡ání uçitelûi studentû, kte‡í se z ka-

t‡i muæi vjednomobchodní mdomê alkohol

p‡islíbili organizáto‡i i p‡edná¿ející, æe se

æi v dal¿í mobchodní mdomê utéct dvê æeny

pacitních dûvodû jiæ nemohli zúçastnit,

pokusí vleto¿ní mroce podobnou akci uspo-

‡ádat je¿têjednou.

E. Stündl

za 1600 Kç. 6. lednase pokou¿ely po kráde-

z Brna. Jedna z nichje podez‡elá ze spáchání

trestného çinu, protoæe bylajiæ za majetkovÿ
delikt trestána. Ktrochu neobvyklé krádeæi

do¿lo 16. prosince, kdy byl invalidní mu pro-

dejci odcizen balíkstar¿ích novin. Pachatel-

kaje v¿ak k niçemu nepouæila a odhodilaje
do blízkého kontejneru.

• 18. a 20. prosince ataké 5. ledna byli stráæ-

níci poæádáni o pomoc, protoæe vyvstala pot‡e-

ba otev‡ít byt. Dûvodembyly obavy o zdraví

star¿ích osob, zdræujících se uvnit‡. Ve v¿ech
p‡ípadech skonçilo v¿e dob‡e, jedna z osob
pouzetvrdê spala a dal¿í dvê se vzdálily z by-

tu, aniæ ponechaly nêjakÿvzkaz. ¢ƒastnÿkonec

mêlo i oznámení ze 17. prosince, æe vjednom

domê se nachází star¿í z matená paní, která

neví kde bydlí. Díky místní znalosti stráæníkû
mohla bÿt paní dopravena domû a p‡edána

synovi.

M
. Sádlíková
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SAMURAJ

BUDOSHOW 2003

Takje nazvána atraktivní p‡ehlídka mnoha bojovÿch umêní a sportû, kteráse uskuteçní 8. února 2003 ve sportovní hale Na
St‡elnici. Vet‡íhodinovémprogramu budou
p‡edstavena bojová umêní vjejich mnoha
podobách a formách, a to prost‡ednictví m
ukázekjednotlivÿchstylû v podání ¿piçkovÿch klubûi jednotlivcû pûsobících v na¿í
republice i v zahraniçí.
Programovou skladbu veçera budou tvo‡it vystoupení jednotlivÿch klubû, které
formou atraktivních ukázek bojovÿch akcí,
sestav, obrannÿchtechnik a postupû p‡edstaví podstatua princip umêní obrany. Bude
moænoshlédnout ¿irokou¿káluzákrokû proti moænÿmnapadení mjední mi více útoçníky,
sezbraníi bezezbranê, ve spoustê modelovÿchsituací. P‡edvedenyzde budoui roz manité sestavy jednotlivcû a skupin, ukázka
cviçení sezbranêmi i diváckyp‡itaælivétechniky p‡eráæení p‡edmêtû, akrobatické prvky
a mnohé dal¿í. Programbude doplnêno taneçní vystoupení, breakedance, kulturistiku,
soutêæe pro diváky o ceny.
Hlavní my¿lenkoutéto akceje p‡iblíæit
bojová umêní ve‡ejnosti a p‡edev¿í m mládeæi tak nabídnout dal¿í moænosti vyuæití
volného çasu. Mêla by také naznaçit, jakÿ
je p‡ínos bojovÿch umêní nejen p‡i sebeobranê, ale i pro têlesnÿ a du¿evní rozvoj.

V
olejbalovésoutêæejsouv plnémproudu, p‡edstavujeme úspê¿né mladévolejbalisty TJSvita-

vy
. Na hornímsnímku druæstvo kadetek- naho‡e zleva: M
. Smêlá, J
. Kry¿tûf
ek, T
. Prû¿ková,

J
. Dostálová, K
. Zme¿kalová, P
. Pásková, K
. Jílková, M
. Cikrdlová, M
. ¢i monová, I. ¢paçko-

vá; dole zleva: H
. Sobolová, N
. ”íhová, G. Andrlíková, A. Barto¿ová, J
. Bláhová, J
. Pe¿lová,
J
. Bou¿ková, M
. Je¿inová.

Na dolnímsnímkustar¿íæáci - horní‡ada: J
. Pavlík, J
. Çernÿ, M
. ¢paçek, ¢. Ry¿ánek, P
. ¢e-

dÿ, F
. Albert; dolní ‡ada: D
. Hertl, P
. Doleæal, L. M
oravec, J
. Bure¿, M
. Huschka, J
. Holas.

V
ít Kocourek

Anketa

Sportovec roku 2002

Tradiçnê, vædypoçátkemroku,jsouvyhla¿ováni nejlep¿í sportovci mêstaza uplynulé
období. Rada mêsta dne 27. ledna posoudila
návrh, p‡edloæenÿ komisí pro têlovÿchovu
a sport, a schválila seznamsportovcû, navræenÿch k ocenêní. Slavnostní vyhlá¿ení
ankety probêhne v ob‡adní síni mêstského
ú‡adu na p‡elomu února a b‡ezna. P‡ehled
vyhodnocenÿch uvedeme v b‡eznovémçísle na¿eho çasopisu.

Distribuci
toho
to
ça
sop
zaji¿ƒuje 
rma pana
Lubom
íraisu
Pospí¿ila.

S nesrovnalost mi v doruçování se proto

obracejte p‡í mo na tuto rmu, telefon
608 024 585. Do vyçerpání zásobje ça-

sopis k dispozici v Informaçní mcentru
mêsta Svitavy na námêstí Míru 48. P‡í¿tí

çíslo vyjde 27. 2. 2003.

Pozvánka
na sportovníakce - únor 2003
Turnaj 2. Florbalové ligy ÆEN- divize III., od 10: 00, hala Na St‡elnici
SO1. 2. Florbal:

Basketbal: Svitavy - Trutnov ( 9: 30 a 11: 30 - oblastní p‡ebor st. æákû, têlocviçna gymnázia)
Svitavy - Trutnov (18: 30 - oblastní p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)

nále KP- turnaj, st. æaçky ( 9: 00, hala Na St‡elnici)

NE2. 2.

Volejbal:

SO8. 2.

TJ Svitavy A- USK Pardubice ( 9: 30 - KPI. t‡. æeny, hala Na St‡elnici)
Volejbal:
Basketbal: Svitavy- Holice (10: 00 a 12: 00- oblastní p‡ebor nej ml. miniæákû, têl. gymnázia)
Basketbal: Svitavy - Æamberk ( 9: 00 a 13: 00- obl. p‡ebor ml. dorostencû, hala Na St‡elnici)

NE 9. 2.

Basketbal: Svitavy - Jiçín (10: 00 a 12: 00 - oblastní p‡ebor nej ml. miniæákû, têl. gymnázia)
Svitavy - Nová Paka (14: 00 - oblastní p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)

SO15. 2. Volejbal:

Svitavy- Chrudi m(11: 00a 15: 00- oblastní p‡eborst. miniæákû, hala Na St‡elnici)
TJ Svitavy - Zlín (10: 00 - 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

Basketbal: Svitavy- H. Brod ( 9: 30 a 11: 30- obl. p‡ebor star¿ích dorostencû, têl. gymnázia)
Svitavy- BKPardubice B (13: 30a 15: 30- obl. p‡ebor nej ml. miniæákû, têl. gymn.)

Svitavy - BA Sparta Praha (19: 00 - liga mlad¿ích æákû, hala Na St‡elnici

NE 16. 2. Basketbal: Svitavy - JB Tábor (10: 00 - liga mlad¿ích æákû, hala Na St‡elnici)
Svitavy - Sokol Hr. Králové (14: 00 a 16: 00 - obl. p‡ebor star¿ích æákû, hala Na
SO22. 2. Volejbal:

St‡elnici)

TJ Svitavy A- Vysoké Mÿto ( 9: 00 - KPI. t‡. æeny, hala Na St‡elnici)
TJ Svitavy - Znoj mo (11: 00 - 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

Basketbal: Svitavy - Jiskra Humpolec (16: 30 - liga star¿ích æákû, hala Na St‡elnici)
Svitavy- Rychnov n. Knêænou B (18: 30- oblastní p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)

NE23. 2. Basketbal: Svitavy - Náchod (10: 00 - oblastní p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)
Svitavy- Jiçín (13: 00 a 15: 00- oblastní p‡ebor star¿ích æákû, hala Na St‡elnici)
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