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Setkánís podnikateli

Po del¿í p‡estávce se v pátek 7. února

situace
ve mêstê
ùnorové zastupitelstvo se opêt po roce

níkû do vÿroby, p‡estoæe nezamêstnanost na

ve mêstê. Jednání sejiætradiçnêzúçastñují

uskuteçnilo dal¿í z pravidelnÿch setkání

lovinê tohoto roku.

ci vÿznamnÿch institucí, které na úze mí

rozvoje, o problémech se získávání mpracov-

p‡ítomni i vÿznamní mi mosvitav¿tí podni-

Svitavsku dosahuje více neæ çtrnácti pro-

p‡edstavitelû mêsta s podnikateli a zástupmêsta vyvíjejí svou çinnost. Tentokrát byli

Bezpeçnostní

Podnikatelé hovo‡ili o svÿch zámêrech

bude pro investory p‡ipravena v první po-

zabÿvalo otázkami spojenÿmi s bezpeçností
p‡edstavitelé Okresního ‡editelství a Obvod-

katelé, zúçastnil setaké hejt man Pardubic-

cent. Vÿznamnÿmtématembylyzku¿enosti

rady mêsta, vçetnê senátora Ji‡ího Brÿdla.

pory pro novê vznikající pracovní místa.

kládanÿ materiál i letos obsahoval zprávu

formou ve‡ejné správy ajejí mdopademna

nosti hejt mana také k tomu, aby se s ní m

kri minality v obvodu a ve mêstê samotném,

mêsta a p‡ipravovanÿmi investiçní mi akce-

v rámci republiky pat‡í mezi hospodá‡sky

kého kraje Roman Línek a nêkte‡í çlenové
Vedení mêsta seznámilo p‡ítomné s re-

mêstskÿ ú‡ad, s p‡edpokládanÿmvÿvojem
mi. Hovo‡ilosetaké o prûmyslovézónê, která

podnikatelû se souçasnÿmsystémem podStarosta Václav Koukal vyuæil p‡ítom-

ního oddêlení Policie ÇR, p‡edseda okresníhosoudu a okresní státní zástupce. P‡edObvodního oddêlení PÇR Svitavy o vÿvoji

poradil,jak pomoci regionu Svitavska, kterÿ

zprávu o çinnosti mêstské policie, zprávu

vel mi slabé.

a rozbor p‡estupkû projednanÿch p‡estup-

o çinnosti komise pro prevenci kri minality
kovou komisí mêstského ú‡adu.

Loni js me psali, æe ve vÿvoji kri minality

naúzemí mêstaje patrnÿneustálÿpokles poç-

tuspáchanÿchtrestnÿchçinû, kterÿzaçaljiæ
rokem1999, v nêmæ sez‡ej mêzaçaly projevovat vÿsledky práce komise pro prevenci kriminality, a æe vÿvoj kri minality v roce 2001

nespornê ovlivnil také monitorovací kamero-

vÿsystém, kterÿzpûsobil sníæení poçtu nega-

tivníchjevû. Aprotoæe stálÿ pokles trestné
çinnosti byl aæ neuvê‡itelnÿ, dalo se oçeká-

vat, æe dojde kezlomu. Stalose, a v roce 2002

do¿lo k nárûstu poçtu trestnÿch çinû o 65

skutkû. Celkem bylo v roce 2002 ve Svita-

vách spácháno 409trestnÿch çinû, objasnêno bylo 249 p‡ípadû, coæ znamená 60,88 %.
600

Setkání se zúçastnil i hejt man Pardubického kraje Roman Línek (druhÿzleva).
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P”IPOMïNÅME

Nejpozdêji do 31. b‡ezna 2003je nut-

no zaplatit:
• poplatek ze psa (v hotovosti na odboru

nancí v budovê T
. G. Masaryka 25)

• poplatekzaodpady(v hotovosti naodboru
æivotního prost‡edí v budovê Milady Horákové 12)

DNES ÇTëTE:

Bezpeçnostní situace ve mêstê

v roce 2002 • Inf
ormace ze ¿kol

• Deset let Gaudia • Inf
ormace
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Grafvÿvojetrestnéçinnosti na úze mí mêsta

z mêstské policie • Kulturní ka-

v letech 1996- 2002(poçet trestnÿchçinû).

SPORTOVEC ROKU

a zamê‡me se na vystoupení jednotlivÿch

lendá‡ LUCERNA • P‡íloha

Ve st‡edu 5. 3. ve 1 2 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

Ale vynechej metentokrát çíslaze zpráv

vÿ¿e uvedenÿchp‡edstavitelûstátníchinsti-

tucí, jejichæ informace byly vel mi zají mavé.

Pokraçování na str. 2

st rana 2
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Bezpeçnostní situace ve mêstê
Pokraçování ze str. 1

V
edoucí obvodního oddêlení PÇRkpt.

ing. H
‡ebíçek:
Na úvodsvého vstoupení ‡ekl, æe vleto¿-

ní zprávêzámêrnê není porovnáníroku2002

a v mnohap‡ípadech budou nemile p‡ekva-

peni. Do souçasné dobyje zadokumentováno
celkem34objektû, kteréjsouve mêstêponiçeny
, dal¿ích15objektûjevestádiu dokazování.

s rokem 2001, protoæe k 1. 1. 2002 do¿lo

Jednáse o práci velice nároçnou a mravençí, zaberespoustuçasu,  ‡ekl kpt. H‡ebíçek

kdy delikty do 5. 000 Kçjsou nyníjen p‡e-

st‡íkaní nebo malování xami apod., abyse

údaje. To bude moæné aæ p‡í¿tê, p‡i srovná-

redakce: Po skonçení ¿et‡ení zve‡ej ní me

k noveletrestního zákona atrestního ‡ádu,

stupky, a porovnávaly by se neporovnatelné
ní roku 2003 s rokem2002. Mêsto Svitavy

oznaçil za pomêrnê bezpeçné mêsto, jehoæ

mês í ç n í k

b ‡e z e n 2 0 0 3

bát vyjít na ulici, æe se nebojí, æeji mp‡i nákupuv obchodêukradnoupenêæenku nebota¿-

ku, æeji mnêkdo cestou na ulici veçer nafackuje, æeji mnêkdosprejempost‡íkázeâ
. Vím,

æe nêkterá mêsta, kteráse dostala donanç-

ní tísnê, uvaæují o tom, æe byv rámci úspor
uspo‡ili právê na prevenci kri minality a æe

se nêkde mluvíi o tom, æe mêstskápolicie by
mohlabÿt zru¿ena. T
o alezdepovaæujemeza

a vyzval v¿echny, pokud by byli svêdky

zcela nevhodné.

hned obrátili na kteroukoliv policii. ( Pozn.

novelu trestního ‡ádu, která je platná od

podrobnosti.)

Ne v¿ichni pravdêpodobnê zaznamenali

1. 1. 2002 a kteráse vrátilave svépodstatê

ke zjednodu¿enému ‡ízení - ke zkrácenému

Nazávêrje¿tê odpovêdêl na otázku, zda

p‡ípravnému‡ízení. T
oznamená, æeje-li pa-

psem: Zatímne, problémale vidímv tom,

poznatky
, na základê kterÿch mûæe zahájit

obçany neohroæuje æádná závaæná trestná

byl ve Svitavách p‡ípad napadení çlovêka

ve mêstê. Do¿lo sice k nárûstu kri minality

æe v¿ímavost obçanû dnes je vel mi malá.

trestnístíhání ajep‡edpoklad, æetoto ‡ízení

dá‡skou kri minalitu, netedytakovou, která

kudse to netÿkáp‡ímojeho a pokudtenpes

jedná o trestnÿçin, jehoæ horní hranice trest-

æe omezování kri minality neníjen vêcí po-

jeho rodiny
, je mujedno, æe se ten pes po

toto zkrácené ‡ízení. Znamenáto, æe od ná-

na mêstê, kde æije, alespoñ trochu záleæí.

osvêtu mezi obçany
, p‡edev¿ímv oblasti za-

napolicii astátnímzástupce mpodán návrh

bÿt lhostejní k tomu co se dêje vjejich okolí

kÿchtaki právnickÿchosob. Jevêcí kaædého

kteráv ojedinêlÿchp‡ípadech mûæe bÿt pro-

naznaçuje nêjakou nekalou çinnost, uvítá-

çil. Natrhuexistuje ‡adarem, kterésezabÿ-

nímzákonujep‡ibliænê250skutkovÿchpod-

çinnost, která by vÿraznê naru¿ovala æivot

o 65 trestnÿch çinû, jedná se ale o hospoby p‡í mo ohroæovala obçany mêsta. Dodal,

licií, ale to vêcí kaædého obçana, kterému
 Mám na mysli p‡edev¿ímto, æe by nemêli

a pokudjsou svêdke m nêçeho, co svêdçí çi

Znaçná çást lidíje naprosto neteçná, a po-

nezaútoçí p‡ímo na nêho nebo p‡íslu¿níka
mêstêtoulá. Povaæuji za nutné zintenzívnit

bezpeçení vlastního majetku, atojak uf
yzic-

obçana, abysi svûj nabytÿ majetek zabezpe-

me, kdyæ nás upozorní.

vají touto çinností. Vsouçasné dobêsejako

velice kladnê a pozitivnê, jsou zabêhnuté

bezpeçení vstupních dve‡í zámkems bezpeç-

cie ve Svitavách másvé nezastupitelné místo

nezávislÿmi zámky
.

Spolupráci s mêstskou policií hodnotím

zpûsobyvzájemnékomunikace. M
êstskápoliatím, æe ‡e¿í nêkterévêci, ulehçuje práci re-

publikové policii a p‡iná¿í obçanûm mêsta
vêt¿í pocitjistoty a bezpeçí.

mini mální ochrana proti krádeæímjeví za-

nostnímkováním, pop‡ípadê dvêma nasobê

Okresnístátní zástupce M
gr. Horníçek:
Jse mvelice rád, jako obçantohoto mês-

chatel zastiæen na místê, nebo policie získá

bude ukonçeno ve lhûtê 14 dnû, ajestliæe se
ní sazby nep‡esáhne t‡i roky
, mûæe se konat

padu vêci musí bÿt vêc vy¿et‡ena a ukonçena
na potrestání k soudu ve lhûtê do 14 dnû,

dlouæena, maxi málnêv¿ak o 10 dnû. Vtrest-

stat trestnÿchçinû, z nich asi u 160je moæno
konat zkrácené ‡ízení. Vrámci okresu se to

dêje asi u 50skutkovÿchpodstat. Vroce 2002

podalo okresní státní zastupitelství 188 návrhû napotrestání soudu, v¿echny bylyp‡i-

jaty
, ve v¿ech byl vynesen odsuzující rozsudek
a æádnÿ rozsudek nebyl v odvolacím ‡ízení

zru¿en. Jedenz prvníchp‡ípadû, kterÿu nás

Kamerovÿsystémlze hodnotit na kon-

ta ale i z prof
esionálního hlediska, æe tak

dlejednotlivÿchlokalit. Jakotakovÿp‡iná¿í

Dosáhnout situace, kdyse obçané cítí ve

byla vêc skonçena, byl podán návrh soudu

a nároçná. Investice vloæené do sportovních

at‡etí çi çtvrtÿ den po spáchání skutku byl

krétníchçíslech nápadutrestnéçinnosti po-

obrovské vÿhody
, jednak v oblasti prevence

kri minality
, jednaktím, æejsou-li spáchány

trestnéçinyajsou monitorovány
, lze rychle-

velikápozornostje vênována bezpeçnosti.

mêstê dob‡e a bezpeçnê, toje vêc dlouhodobá

za‡ízení, do parkû, do ulic, jsou vidêt okam-

ji odhalit a usvêdçit pachatele. Dal¿ímp‡í-

æitê. Investice vloæené do bezpeçnosti apo‡ád-

hlídkovou çinnost do oblastí, kde kamerovÿ

a vlastnêse neprojevují, protoæejsou-li inves-

nose mje také to, æe mûæeme nas mêrovat

systém není atamprovádêt kontrolys vêt¿í

çetností. 
Kpt. ing. H‡ebíçek dále konstatoval, æe

jetêæké porovnávat Svitavys ostatní mi mêsty

okresu, protoæe problematikaje ve Svitavách

jiná. Jednak jsou mêstem nejvêt¿í m, jsou

k‡iæovatkous mêrûsever-jiha vÿchod-západ

ku ve mêstêjsou investicemi dlouhodobÿmi

byl ‡e¿enve zkráceném‡ízení, se stal 1. led-

na 2002 ve dvê hodiny ráno. Do dvou dnû

navzetí do vazby
, soud na‡ídil hlavnílíçení

pachatel ve vÿkonu trestu. Tlak na to, aby
vêt¿inatêchtotrestnÿchçinû, kterésestanou
a kteréje moæno ‡e¿it v rámci zkráceného ‡í-

zení, bude obrovskÿ, proto budeme chtít, aby

továny ‡ádnê a p‡esnê, tak se ve mêstê nic

se policie zejména na tuto oblast zamê‡ila.

zajímavé z prvního pohledu, protoæejestliæe

‡it obvodní oddêlení, kterému ¿et‡ení v této

je to odsouzeníhodné aje to vêc velice zlá.

pospáchánítrestnéhoçinupachatel odsouzen,

nedêje aje klid. M
ediálnízloçinyjsouvelice

ve mêstêdojde k vraædê, takto mêstemzahÿbá,

Ale pro obçanyje dûleæitéi to, æe se nemusí

Aznamenáto, æe natuto oblast se musízamê-

vêci p‡íslu¿í. Protoæe jestliæe je v krátké dobê

a zajíædêjí sem pachatelé t‡eba aæ z Ostrav-

ska, Jihlavskaapod. Mnozí ani nevêdí, æeje

zde kamerovÿ systéma páchají çiny t‡eba
p‡í mo pod kamerou ajsouzadræeni. Obvod-

ní oddêlení Svitavy má druhou nejvêt¿í objas-

nênost (po Mor. T‡ebové) - celkem60,88 %,

a v rámci celé republikyjsoutato çísla vÿ-

raznê nadprûmêrná.

 Vloñskémroce se policie zamê‡ila na

intenzívní ‡e¿ení problému grafti. Vprû-

bêhuroku‡e¿ila asi sedmskupinpachate-

.
lû, v souçasné dobê‡e¿í dal¿í çty‡i skupiny
V
e v¿echp‡ípadechsejedná o pachatele ne-

zletilé, ¿kodu budou muset zaplatit rodiçe

T
oto grafti zdobí podchod na nádraæí. F
oto E. Stündl.

Dokonçení nastr. 3
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Bezpeçnostní Zastupitelstvo mêsta Svitavy
situace
ve mêstê
Dokonçení ze str. 2

máto obrovskÿvÿznampro generálníprevenci

aprevencijakotakovou. Takæe:jestliæe budeme

vyvíjet vêt¿í tlak na policii, aby zkrácenému
‡ízenívênovalaje¿têvêt¿ípozornost neædosud,

znamená to, æe vêt¿í prostor bude muset po-

krÿt mêstská policie svojí prací. 
Nazávêr Mgr. Horníçek podêkoval veli-

teli mêstské policie Karlu Çuprovi za práci,

kterou mêstská policie odvádí, a vedoucí mu

obvodního oddêlení kpt. H‡ebíçkovi za to,

co ve zkráceném ‡ízení dokázali, protoæe
okres Svitavy byl v této oblasti loni nejlep¿í

v rámci celého bÿvalého vÿchodoçeského
kraje a podle posledníchzpráv, které obdr-

æel, tomu tak bylo i vlednu tohoto roku.

P‡edseda okresníhosouduJUDr. Kotala
Hovo‡il o reformê ve‡ejné správy, která

se nedotkne p‡í mo okresního soudu- poçítá

se, æe bude i nadále zachován s pûvodní m
spádovÿmúzemí m, ale dotkne se krajskÿch
úrovní. Nedávno bylaotev‡enapoboçka Kraj-

ského soudu v Hradci Králové v Pardubi-

cích, zatí ms pûsobností pro okresy Pardu-

bice a Chrudi m, a p‡edpokládáse, æe byod
polovinyroku 2004 mêlatato poboçkaroz-

hodovat i o odvoláních proti rozhodnutí m

okresních soudû ve Svitavách a v ùstí nad
Orlicí. Stále to ale bude Krajskÿ soud

v Hradci Králové a zalogické vyústêní lze

oznaçit snahy o z‡ízení samostatného kraj-

ského soudu v Pardubicích.

Vÿsledkypráce okresníhosouduoznaçil

za dobré, prûmêrná délka trestního ‡ízení
byla hodnocenajako nejlep¿í v rámci repu-

bliky, obçansko právní agendaje nejrych-

lej¿í v rámci bÿvalého Vç. kraje, svitavskÿ
okresní soud pat‡í mezi deset nejlépe hod-

nocenÿchsoudûv republice. Podlejehoslov
není nejlep¿í situace v umístêní soudu, pro-

toæe sídlí ve staréfabrikantské vile, a po nê-

kolikaletémúsilí se poda‡ilo, aby do systému
nancování bylaza‡azena akcerekonstrukce

a p‡ístavbasoudu ve Svitavách. Mêla by se

realizovat vletech 2005 aæ 2006 s nákla-

demp‡ibliænê 75 milionû korun(v tomjsou

zahrnuty vÿkupy pozemkû, projekt, vnit‡ní
vybavení a elektronickÿ zabezpeçovací sys-

témza asi 7 - 10 mil).

JUDr. Kotalase dotkli trestuobecnê pro-

spê¿nÿch prací a zdûraznil, æe mêsto Svitavy

je vtéto oblasti p‡íkladempro ostatní mêsta

na okrese. Loni u Technickÿch sluæeb mêsta

vykonávalotentotrest 41 odsouzenÿch a od-

pracovali celkemtémê‡ 7000hodin. Technickÿmsluæbámza vst‡ícnÿ p‡ístup podêkoval.

Jakjiæ bylo uvedeno, v nêkterémz p‡í¿-

tíchçísel se vrátí me k problematice gratti
ve mêstê a p‡inesemeinformace ojejí m‡e-

¿ení.

J. Svobodová

Dne 12. února 2003:
• projednaloa vzalo navêdomí zprávuo bezpeçnostní situaci ve mêstê,

• schválilo úpravu rozpoçtu pro rok 2002
na celkovou çástku 389. 460. 260 Kç,
• schválilo Komplexní programprevence
kri minality pro rok 2003, kterÿ bude obsahovat následující projekty: mobilní kamerovÿ monitorovací systém, posílení technického propojení Policie ÇRdo metropolitní sítê mêsta Svitavy ainstalace webovÿch
kamer, roz¿í‡ení skateparku, projekt Bezpeçnálokalita( Malé námêstí), monitoring
vozidel Mêstské policie Svitavy po mocí
GPS (navigaçní systé mna urçení polohy).
Zastupitelstvo souçasnê vyslovilo souhlas
s tí m, aby narealizaci programu prevence

bylo v rozpoçtu mêsta vyçlenêna çástka
525. 000 Kç,
• schválilo nançní spoluúçast mêsta Svitavy na podprogramu Akreditace prûmyslovÿch
zón v maxi mální vÿ¿i 100. 000 Kç. Cílem
tohoto podprogramu je vy¿kolit souçasné
i budoucí managery prûmyslovÿchzón a poskytnoutji mpot‡ebnétechnickézázemí, aby
byli schopni svoji prûmyslovouzónu p‡ipravit, rozvíjet a propagovat tak, aby byla konkurenceschopnás ostatní mi srovnatelnÿmi
zónami v evropskÿchzemích. Schválenáçástka p‡edstavuje 20 %celkovÿch nákladû,
• schválilo p‡ipojení mêsta Svitavy ke kampani Vlajkapro Tibet a vyvê¿enítibetskévlajky dne 10. b‡ezna 2003 na budovê ú‡adu.
-svj-

Nové vÿbory a komise

(dokonçení z minulého çísla)
• kom
ise ekologická, p‡edseda Franti¿ek
¢váb. Komise úzce spolupracuje s odbore mæivotního prost‡edí a dal¿í mi orgány
a organizace mi, jejichæ çinnost se dotÿká
æivotního prost‡edí. Vyjad‡uje se k zámêrûmzásahû do ve‡ej né zelenê, posuzuje
do¿lé æádosti o kácení stromû a vydávásvá
stanoviska pro rozhodnutí odboru.
• kom
ise provÿbêrové‡ízení k pûjçkám
a úvêrûmz fondurozvoje bydlení, p‡edseda Václav Koukal. Komise ve s myslu vyhlá¿ky mêsta Svitavy o fondu rozvoje bydlení provádí vÿbêr z p‡ihlá¿ek o poskytnutí
pûjçeka návrhp‡edkládázastupitelstvu mêsta ke schválení.
• kom
ise pro prevenci kri m
inality, p‡edseda Erich Stündl. Komise je poradní m

orgánem mêstskéradyv oblasti prevence kriminality, sociální patologie a bezpeçnostní
situace ve mêstê.
• kom
iseinvestiçní, p‡edsedaing. Miroslav Vêtr. Komise posuzuje nabídky re m
na dodávky investiçních akcí mêsta ají m
z‡ízenÿch organizací, na provedení rozsáhlej¿ích rekonstrukcí a oprav objektû v majetku mêsta. Vybírá nejvhodnêj¿í nabídku
a doporuçuje zhotovitele.
• kom
ise mediální, p‡edsedaing. B‡etislav
Vévoda. Komiseje poradní morgánemrady
mêsta pro otázky prezentace mêsta a çinnosti
radnice. Zej ménasezabÿváobsahovoustránkouinternetovÿch stránek mêsta, lokální m
vysílání mTVprogramuI NFOa vydávání m
radniçního zpravodaje Na¿e mêsto.
-svj-

Svitavy poprvé na Holiday World
Ve dnech 13. aæ 16. února probêhl na
Vÿstavi¿ti v Praze- Hole¿ovicích St‡edoevropskÿ veletrh cestovního ruchu Holiday
W
orld 2003. Veletrhse sice konaljiæ po dvanácté, ale mêsto Svitavysejako vystavovatel
této vÿstavyzúçastnilo poprvé. Stánek mêsta
Svitavy, prezentovanÿ pracovníky informaçního centra, byl souçástí expozice Pardubického kraje. Veletrh Holiday W
orld pro¿el
za dobusvé existence dynamickÿmrozvojem
a ‡adí se k nejvÿznamnêj¿í ma nejprestiænêj¿í mvÿstavní mudálostemve st‡ední Evropê. Veletrh nav¿tívilo mnoho vÿznamnÿch
tuzemskÿch i zahraniçních rema organizací. I myjs me se ze v¿ech sil snaæili, aby
mêsto Svitavyzaujalo dûstoj né místo mezi
jiætradiçní mi vystavovateli a aby na¿e úçast
natéto akci byla p‡ínosempro cestovní ruch
mêsta i mikroregionu. Kromê bêænÿch prezentaçních materiálû mêli náv¿têvníci na¿eho stánku moænost na CD- ROMU zhlédnout novÿ videol mo Svitavách, kterÿ bude

moæno vbrzkuzakoupit vinformaçní mcentruve Svitaváchvet‡echjazykovÿchverzích
(çe¿tina, nêmçina, angliçtina).
Renata Pavlíková
Infor maçní centrum mêsta Svitavy

Pracovník ICMS Ladislav Vyhlídal hovo‡í

s náv¿têvníky na¿eho stánku.

st rana 4
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Do prvních t‡íd

zapsáno p‡es 200 dêtí

Ve dnech23. a 24. lednaprobêhl nav¿ech
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Z na¿íçinnosti

svitavskÿch základních ¿kolách zápis dêtí
do prvnícht‡íd. Celkemp‡i¿lo k zápisu 221

dêtí. Ztohoto poçtu bude mít p‡ibliænê 23
dêtí odklad, takæe 1. zá‡í nastoupí do deseti

prvních t‡íd témê‡ 200 dêtí. Toto çíslo je

vÿraznê ovlivnêno skuteçností, æe se letos

sníæil poçet odkladû oproti minulémuroku.

Tehdy byla ¿kolní docházka odloæena 50

dêtem. Ve Svitaváchsetak neprojevil celo-

státní úbytek dêtí, kterÿ je mnohdy pro

¿koly existençní záleæitostí. Vê‡í me, æe se
v¿echny dêti do ¿kolytê¿í stejnêjako seje-

jich budoucí uçitelé tê¿í na nê.

Co by mêlo umêt dítê, kteréj de v zá‡í

do ¿koly: správnê vyslovovat v¿echny hlás-

Prosinec a ledenjsoujiæ tradiçnê mê-

síce, kdy ¿koláci ni¿ují p‡ed pololetní m
vysvêdçení m. Své síly nesoust‡edí pouze

na získání co nejlep¿ího vysvêdçení, ale

úçastní se i celé ‡ady soutêæí, které pro nê

vyuçující organizují. Vítêzové postupují do
oblastí, okresu a krajskÿch kol.

Nebylotomujinak ani u nás, v Základní

¿kole Svitavy, nám. Míru 73. Probêhla¿kolní
kolav Olympiádê v çeskémjazyce, nêmec-

kémjazyce, soutêæ v recitaci. Ti nejlep¿í reprezentují na¿i ¿koludále. Chtêli bychomocenit úspêchyæákûa æákyña pochlubit seji mi,

neboƒjejichvÿborné vÿsledkyjsoui na¿í odmênou a samoz‡ej mêi vizitkou práce ¿koly.
Zlednové çe¿tiná‡ské soutêæe 8. a 9.

t‡íd postupují do okresního kola Martina
Party¿ová a Martin ¢tarha. Kolo probêhne

ky; vy‡ídit jednoduchÿ vzkaz; vydræet nad

3. b‡ezna. Dræí meji mpalce.

poñ 15 minut a práci dokonçit; orientovat

citaci pokraçuje Zuzanka Báçová, æákynê

zadanÿmúkolema pracovat samostatnê alesse, coje naho‡e, dole, vlevo, vpravo, pod,

Touto cestouje¿têjednou blahop‡ejeme

v¿em¿ikovnÿma cílevêdomÿmdêtem, pro-

toæe chceme, aby se o nich vêdêlo, abyje-

jich úspêchy byly pro ostatní pobídkou
a pro nê samotné odmênouza pilnou práci.

Pochopitelnêjsem nevyj menovala zda-

Do b‡eznového oblastního zápolení v re-

leka v¿echny aktivity, ji mæ se mohou æáci

3. B, a Luká¿ ¢krañka ze 6. B. Samoz‡ej mê

telû. Çekají nás dal¿í kolasportovníchsou-

na¿í ¿koly vênovat pod vedení msvÿch uçi-

nad; recitovat básniçku, zazpívat písniçku;

i ji mp‡ejeme úspêch.

bydlí, znát dny v tÿdnu; hrát jednoduché

ské kolo konverzaçní soutêæe v nêmeckém

soutêæe vÿtvarné- to v¿echnojsou çinnosti,

tovala æákynê 9. A Tereza Mlateçková. Obsa-

o têch zase aæ p‡í¿tê.

vêdêt, jak sej menuje, kolikje mulet, kde

12. února probêhlo v Pardubicích kraj-

hry; poçítat pojedné do deseti; dræet správ-

jazyce a na¿i ¿kolu vel mi úspê¿nê reprezen-

konec tuæky mí‡il k rameni, netlaçit, kres-

dila 4. místo.

nê tuæku mezi palce ma ukazovákem, aby

lit, aby tuæka lehce klouzala po papíru;

umêt vybarvovat jednoduché tvary a p‡íli¿
nep‡etahovat; vyst‡ihovat jednoduché tva-

ry; samostatnê se oblékat, zapínat knoflíky,

zavázat tkaniçky; dodræovat hygienu, umÿt
si ruce, jíst p‡íborem; umêt pozdravit, poprosit, podêkovat.

Kluci a holçiçky si myslí, æe správnÿ

¿kolákse pozná hlavnê podle aktovky a pe-

nálu. Na nás dospêlÿchje, abychomji m

pomohli zvládnout i to ostatní, co budou
k roli ¿koláka pot‡ebovat.

J. Petr

Gymnázium získalo
vÿznamné ocenêní

Zápis dêtí

do svitavskÿch

mate‡skÿch ¿kol

Na základê vyhlá¿ky M¢MT ÇR ç.

35/1992 Sb. vyhla¿ují ‡editelky mate‡-

skÿch ¿kol po dohodê se z‡izovatelemtermín zápisu dêtí do M¢. Vzhledem k to-

mu, æejsou v¿echny M¢ od 1. 11. 2002

v právní subjektivitê, vyhla¿ují se termíny vjednotlivÿch za‡ízeníchtakto:

• M¢ Svitavy, Vêtrná 11:
12. 3. - 13. 3. 2003, od 12: 30 do 15: 00
• M¢ Svitavy, Çeskoslovenské armády 9:

Na základê vyhodnocení aktivit ¿koly

14. 4. - 16. 4. 2003, od 14: 00 do 16: 00

práci s odboremkomunikaçní strategie Mini-

1. 4. - 11. 4. 2003, bêhemprovozní doby

ve Svitavách ¢KOLOU MLAD¥CHEVRO-

17. 3. - 11. 4. 2003, bêhemprovozní doby

prohlásila Spoleçnost pro Evropu ve spolu-

sterstva zahraniçních vêcí ÇR Gymnázium
PANª. Ocenênatak byla zej ména çinnost
svitavské sekce Klubu mladÿch Evropanû

( KME), díky kterému studenti ¿koly nêko-

likrát nav¿tívili sídla EU( Brusel, ¢trasburk),

zúçastnili se nêkolika seminá‡û v Çeské re-

publicei v zahraniçí. Çlenové KMEse budou

spolupodílet na organizaci b‡eznové náv¿tê-

vy velvyslance EUv ÇR Ramiro Cibrinana
ve Svitavách. KME p‡ipravuje v dubnucelo-

státní seminá‡ o EU, kterÿ probêhne ve Svi-

taváchza úçasti çeskÿch politikû, politologû
a znalcû problematiky EU.

M
ilan Báça

• M¢ Svitavy, Praæská 2A:

• M¢ Svitavy, Marie Majerové 13:

• M¢ Svitavy, Milady Horákové 27:

3. 3. - 28. 3. 2003, bêhemprovozní doby
• M¢ Svitavy - Lány, ùvoz 1:
12. 3. 2003, od 8: 00 do 16: 00

• M¢ Svitavy - Laçnov, Laçnov 295:

2. 5. - 27. 6. 2003, bêhemprovozní doby
• Speciální mate‡ská¿kolapro dêti s kom-

binací postiæení Çeskoslovenské armády9:

1. 4. - 11. 4. 2003, bêhemprovozní doby

Ve v¿echp‡ípadechsezápis dêtí do M¢

uskuteçní v prostorách mate‡skÿch¿kol.

P‡ípadné dal¿í informace poskytnoujed-

notlivé ‡editelky.

J. Petr

têæí, dêjepisná, matematická a fyzikální zá-

polení, soutêæ ve zpêvu a v neposlední ‡adê

kterÿm se dêti na na¿í ¿kole vênují, ale
Mgr. J. Bou¿ková

Lyæa‡skÿ vÿcvik

v Louçné nad Desnou

Ve dnech 2. - 8. února 2003 se zúçast-

nilo 29 æákû 7. t‡íd lyæa‡ského vÿcviku
na chatê Losinka v Jeseníkách. Cestovní

kancelá‡ Relax Tours Brno nám nabíd-

la vÿhodné podmínky. Jednalo se p‡edev¿í mo vrácení poplatku za æáky, kte-

‡í se vÿcviku ne mohli z dûvodu ne moci

zúçastnit (letos to byli dva æáci) a navíc

(na rozdíl od Çenkovic) ne musela ¿kola
platit za celou chatu, açkoliv kapacita
chatyje 45 míst a poçet osob z na¿í ¿koly
byl celke m34.

Dêti i uçitelé byli spokojeni nejens p‡í-

jemnÿma moderní mubytování m(chata po

rekonstrukci), ale i s p‡ívêtivÿmjednání m
správce chaty p. ¢vÿ‡e, kterÿje¿tê p‡ed ko-

nání m samotného lyæa‡ského vÿcviku byl

v kontaktu s vedení m¿koly.

Velice mile nás p‡ekvapilojednání pra-

covníkû vleku Où v Louçné nad Desnou,
kte‡í nám propûjçili místnost pro úschovu

lyæí. Dête mtak odpadlo neustálé voæení
lyæí na ubytovnu ( k vleku nás dennê vozil

autobus ajízdné bylozahrnuto do celkovÿch
nákladû). Za z mínku stojí urçitê i vÿ¿e po-

platku na vleku - jednajízda stála pouze
4,- Kç. Sjezdovka byla pro vÿuku vel mi

vhodná- p‡estoæe nasamémpoçátkuvÿcvi-

ku stálo na lyæích 20 dêtí poprvé, najeho
konci lyæovali v¿ichni.

Pokraçování nastr. 5

b ‡e z e n 2 0 0 3
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Lyæa‡skÿ vÿcvik...

Pokraçování ze str. 4
Dêti stáltÿdenní pobyt na LVK1200,- Kç.

¢kola p‡ispêla kaædé mu æákovi çástkou
200,- Kç, sdruæení rodiçû hradilo autobus

a podílelo se çásteçnê na úhradê nákladû
na vlek(vleto¿ní mroce çástkou 4800,- Kç).

Máme dostatek vlastní lyæa‡ské vÿzbroje,

kteroujs me zapûjçili æákûmzdarma. Rodi-

çûmtedy odpadlyi náklady s po‡izování m

lyæa‡ského vybavení.

V¿e mæákûmselyæa‡skÿ vÿcvik velice

líbil.

Vedení Z¢ Svitavy
nám
. M
íru 73

Lyæa‡skÿ vÿcvik

v Louçné nad Desnou

Na snímku Jaromíra Lahodného úçastníci lednové kondiçní vycházky kadiakû do

sportovního areálu  Vb‡ízkách v Javorníku.

Klub
kardiakû zve
So 1. b‡ezna 2003

Vycházka v rámci 18. roçníku Memoriá-

Na lyæa‡skémvÿcviku

lu Oldy Leischnera, jehoæ po‡adatelemje

ráno v sedmrychle vstát.

Chodili js me v devêt spát,

vlakovémnádraæí a v 8: 44 hodinodjedeme
do Çachnova. Odtudse vydáme nenároçnou

Po rozcviçce brzy ráno

Domu dêtí a mládeæe do Svratouchu. Trasa

bylo hodnê povyku.

¿li js me b‡icha cpát,

jídlo bylo p‡ichystáno,
nikdo ne mêl hlad.

Na ukrutnê prudkémsvahu

jezdili js mejenom my
,

borci ze svitavské ¿koly
mêli pri ma dny
.

M
ichal Novotnÿ, 7. A

Dûmdêtí a mládeæe Svitavy. Sejdeme se na

pê¿í vycházkou na turistickou základnu

ç. 1: Çachnov - Svratouch - 5 kmpo æluté

cestou do Poliçky. Délka pochodu 6 - 7 km.

Vycházkou budou provázet çlenové Kardio

klubu z Poliçky.

29. b‡ezna Králova zahrada
První jarní vycházka za bledulemi do

chránêné p‡írodní rezervace. Sraz na vlakovém nádraæí, v 9: 10 odjezd do Opatova.

Odtud nenároçnÿm pochode m kolem za-

st‡e¿eného odpoçívadla U Antoníçka do

rezervace chránênÿch bledulí. Krat¿í pê¿í

znaçce, trasaç. 2: Çachnov- Kar¿tejn- Svra-

trasu (asi 5 km) zakonçí me na æelezniçní

ník obdræí pamêtní list.

chynê (asi 9 km) zakonçí me na stanici

15. b‡ezna Rozlouçení se zi mou
Vycházka do p‡írodnílokality Snêæenky

Jind‡ichu Kvasniçkovi a Franti¿ku¢vábovi.

touch- 8 kmpo modré znaçce. Kaædÿ úçast-

u Vysokého lesa. Sraz úçastníkû na vlako-

vémnádraæí, v 8: 44 odjedeme s mêr Pome-

zí - zastávka, dále pak pê¿ky kolemradarové
stanice dolokality Snêæenky a zpêt polní

stanici Semanín, del¿í trasu kolemPsí ku-

Opatov. Vycházku vênujeme vzpomínce na
bÿvalé aktivní çleny Kardio a Dia klubu
Za Kadio klub Jan Pokornÿ

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4
St‡eda 5. b‡ezna 2003

Kytarovÿ podveçer

Posezení p‡i çaji za zpêvu p‡i kyta‡e.
Zaçátek v 14: 30 hod.

Sobota 29. b‡ezna 2003

Autobusovÿ zájezd na Matêjskou
pouƒ spojenÿ s prohlídkou Prahy

Bliæ¿í i nfor mace a p‡i hlásit se mûæete
u p. Richtra.

Konec b‡ezna
Vprvníchjarních dnech(dle poçasí) zaçne
çinnost cyklooddílu p‡i základní ¿kole. Bliæ¿í informace budou zve‡ejnêny na ¿kolní
nástênce p‡ed budovou ¿koly.

KLUB
DªCHODCª
Fil mová p‡edstavení v kinokavárnê Galaxie:
5. b‡ezna ùTëK

Zf
otoarchivuzákladní¿kolyna námêstí M
íru: Zpívání u vánoçníhostromu 19. 12. 2002

DO BUDïNA

23. b‡ezna ÇERT Vï PROÇ
Zaçátek p‡edstavení v 15: 30 hodin.
Pro çleny Klubu dûchodcû vstup zdarma.

st rana 6
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Svaz postiæenÿch civilizaçní m
i
chorobam
i po‡ádá o letních
prázdninách putovní tábor

FINSKO 2003

Ter m
ín: 16. 7. - 2. 8. 2003
Program
: vodní hrad Trakai, mystická

hora K‡íæû, skanzen Siauliai, Helsinki - pev-

nost, olympijskÿ stadion, katedrála, histo-

rické centrum, NP Nuuksio, NP Helvetin-

järvi - Medvêdí soutêska, NP Pyhä Häkki
- 500 let staré stromy, NP Salamanjärvi

- Sobí vyhlídka, NP Rokua, severní polární

kruh, NP Oulanka - Medvêdí stezka, NP
Hiidenportti, NP Isojärvi, nská jezerní

plo¿ina, NP Koli, Santa Klausovavesniçka,

Gaudiumv Koncertní síni v Uniçovê (1999)
Milí p‡átelé,

pêveckÿsborsvitavského gymnázia Gaudium

slaví letosjiæ své desáté narozeniny. Vsou-

sborû a úçast na Evropské m setkání hudební mládeæe ve W
einhei mu.

Gaudium spolupracuje se svitavskÿmi

vislosti s tí mto vÿznamnÿmjubileem Vám

sbory ( PSIuventus Svitavy, PS Svitaváçek,

dosavadní çinnost tohoto pêveckéhotêlesa.

Felberova), s dal¿í mi çeskÿmi sbory( Korá-

p‡edkládáme nêkolikinformací, jeæ mapují

PS Hlásek Z¢ Felberova, PS Zvoneçek Z¢

Bêhemsvé historie nasbíralo Gaudium

lek Most, Brumlíci Çeskÿ Krumlov, PS Gym-

re¿ové a klavíristky Mgr. Lenky Fikejzové

zahraniçní mi (gymnaziální sbor Plochin-

chû. Kromêsvÿchskalníchp‡íznivcûzpêvem

Rusko). Kromê pêveckÿch têles navázalo

pod vedení msbormistrynê PaedDr. Vêry Bunesçetné mnoæstvízku¿eností, záæitkûi úspê-

p‡íjemnê oslovilo ‡adu porotcû, kte‡í posu-

názia Ji‡ího z Podêbrad...) a také se sbory

gen - Nê mecko, Alye Parusa - Rybinsk,

Gaudiump‡átelské vztahyzároveñsesólis-

laponské hlavní mêsto Rovaniemi a samo-

z‡ej mê, æe nebudouchybêt rûzné hry a sou-

têæe.

Ubytování: ve stanech a kempech

Cena: cca 6000 Kç ( natábor Vám mûæe

p‡ispêt i Vá¿ zamêstnavatel)

Vcenêje zahrnuto: doprava vçetnê
trajektû, ubytování, stravování 4x dennê,

zdravotní poji¿têní, vstupné, pedagogickÿ
aléka‡skÿ dozor.

Vcenê není zahrnuto: kapesné
Kontakt:

zovali jeho vÿkony na mnoha soutêæích.

ty a najeho koncertechjs me mohli vidêt

Ot mar Cvrkal

Gaudia do‡eçi çísel. Sborempro¿lo celkem

nou, Veroniku Plívovou, Karolínu Bene¿o-

tel. 461 535 325

Zemanovou a Moniku ¢plouchalovou, kla-

e- mail: cvrkal @svitavy. cz

Promítnême si nyní desetiletou existenci

a sly¿et uçitele ZU¢ Svitavy Marcelu Çer-

154zpêvákû, kte‡í nastudovali více neæ 70

vou a Rudolfa Mánka, sopranistky Lenku

stavili se posluchaçûm na 90 koncertech,

rinetistu Jind‡icha Pavli¿e, varhanici Da-

Çenkovicích a Orliçkách a zúçastnili se 10

baskytaristu Pavla Bolcka a mnohé dal¿í.

ru Gaudiumreprezentovalo své domovské

leæitéinformace, musí me uvéstje¿tê Vêne-

skladeb na¿ichi svêtovÿch autorû, p‡edabsolvovali 10 soust‡edêní ve Svitavách,

soutêæí. Nutno poznamenat, æe v tomto s mêgymnázium vel mi dob‡e. T‡ikrát mu p‡i-

soudili porotci v regionální mkole ¿kolních
pêveckÿchsborûzlaté pás mo s postupemdo

nielu Feltlovou, bubeníka Lubo¿e Dufka,

Abychomz mínili skuteçnê v¿echny dû-

çek. Tak sej menuje kompaktní disk, kterÿ
vznikl v roce 2000. Çlenové sborujej vêno-

vali v¿emsvÿmposluchaçûm. Æivÿ koncert

celonárodní p‡ehlídky, na p‡ehlídce Gymna-

je ov¿emæivÿ koncert.

nÿmpás mema na mezinárodní olomoucké

nostní koncert k desátému vÿroçí sboru, pak

sia cantant v Opavê bylo ohodnoceno st‡íbrsoutêæi Svátky písní si sbor vyzpíval st‡íbr-

nou medaili. Z úçinkování nafestivalech vy-

píchnême vystoupení na pêti roçnícíchsvi-

tavského Festivalu amatérskÿch pêveckÿch

Jestliæe sejedná o Gaudiumajeho slav-

vêzte, æese uskuteçní v sobotu 5. dubna2003

v 18: 00 hodin v Bílémdomê ve Svitavách.
V¿ichni jste srdeçnê zváni.

P‡e mysl Dvo‡ák

Milady Horákové 16, 568 02 Svitavy,

mobil 603 241 622

Nêkterá pískovi¿tê

budou
zru¿ena
Technické sluæby mêsta Svitav ( TSMS)

v souçasné dobê spravují 48 dêtskÿch pís-

kovi¿ƒ ve mêstê. Jedenáct z nich se TSMS

rozhodly zru¿it, a to v têchto lokalitách:

Slezská 8, Antonína Slavíçka 39, Antonína
Slavíçka 33- 35, Antonína Slavíçka 32- 34,

Brat‡í Çapkû 13, Kijevská 11 A- 11 C, Ki-

jevská 19, Malé námêstí 20, Richarda
Kloudy 1 B, Ruská, Na çervenici 13.

Ve vêt¿i nê p‡ípadû se j edná o malá

a dlouhodobê nevyuæívaná pískovi¿tê. Plo-

cha po nich bude ohumusována a zatrav-

nêna. Cílemtéto akceje zefektivnêní vyuæí-

vání prost‡edkû, vênovanÿch údræbê dêt-

skÿch h‡i¿ƒ s tí m, æe uspo‡ené prost‡edky
budou vyuæity prozkvalitnêní péçe o dal¿í

dêtská h‡i¿tê a sportovi¿tê. P‡edev¿í mby

se mêlojednat o postupné oplocení inten-

zivnê vyuæívanÿch dêtskÿch h‡i¿ƒ, çí mæ se
m
j. zabrání volné mu pohybu psû v têchto

Evropské setkání hudební mládeæe ve W
einhei mu (2001)

prostorách.
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Mêstská policie informuje
• 21. 1. æádalao pomoc paní, která p‡i úkli-

dujednoho objektu narazila na muæe, kte-

rÿse p‡ed ní snaæil schovat. Na místê stráæ-

níci jiæ nikoho nezastihli, zato zjistili stopy

çinnosti neznámého muæe. Vzhledemk podez‡ení ze spáchání trestného çinuzajistili
místo a vêc p‡edali k ¿et‡ení Policii ÇR.

ale majitelka si vêc zjednodu¿ila a pouæívala

známku dávno mrtvého psa prarodiçûa svého

psa p‡ihlá¿eného nemêla. Následovala nejen
pokuta za poru¿ení vyhlá¿ky mêsta, ale také

oznámení p‡íslu¿nÿmsprávní morgánûm.

• P‡i náhlÿch otepleních v lednu hlídky
mêstské policie opakovanê sledovaly stou-

• 23. 1. byla hlídka p‡ivolána dojednoho

pající hladinu ‡eky Svitavy, jejíæ stav se

deæí mkabelek, ponechanÿch na nákupní m

bêænê hlá¿eny vedení mêsta, aby mohla bÿt

obchodního domu, kde do¿lo ke dvêma krá-

vozíku. Nejedná se o ojedinêlÿ p‡ípad, kdy

mênil hodinu od hodiny. Zmêny byly prû-

vças p‡ijata pot‡ebná protipovodñová opa-

pachatel çi pachatelé vyuæijí chvíle, kdyzá-

t‡ení. ( Na obr. 1 a 2 zábêryze Zámecké ulice

zboæí ajejí kabelkazûstane bez dozoru. Ne-

M
. Sádlíková

kaznice poodejde, abysi kousek dál vybrala

v Lánech.)

nechávejte proto zavê¿ené svéta¿ky a kabel-

ky s penêzi a doklady na vozíku, poskytujete

tak snadnou p‡íleæitost kjejich odcizení.

• 8. 2. po 21. hodinê byl kamerouzaregistro-

ván návês, stojící v zákazu na autobusovém
nádraæí, kterÿ se následnê rozjel s mêremke

kruhovémuobjezdu, nedbaje okrasnÿch kvê-

tináçû ani dopravníhoznaçení. Svéjednání

pak p‡ed stráæníky ospravedlñoval tí m, æe se

snaæil dohonit autobus, kterÿodvezl dvêma
cestující mzavazadla a doklady. Æe by bylo

vhodnêj¿í uvêdomit policii, aby na nejbliæ-

¿í zastávceinformovala‡idiçe autobusu, ho

z‡ej mê nenapadlo.

• Vprûbêhu ledna stráæníci dvakrát zjistili

nepovolené odkládání odpadû. Dne 16. 1.

sejednalo o odpad z rekonstrukce bytu na

Obr. 2

sídli¿ti pod nádraæí m, ponechanÿ volnê
u kontejnerû, a pûvodci byla za zneçi¿têní

ve‡ejného prostranství uloæena bloková poku-

ta. Koncemledna bylozji¿têno, æe sledovaná
skládka v Laçnovê se opêt rozrostla. Odlo-

æené vêci zavedly stráæníky p‡í mo kjejich
pûvodní mu majiteli. Vzhlede mk rozsahu

skládky a nebezpeçnosti odloæeného odpa-

du bylo ‡e¿ení p‡edáno odboru æivotního

prost‡edí. (obr. 3 a 4)

• Odzaçátkutohotoroku do 15. února‡e¿i-

la mêstská policie celkem 354 p‡estupkû.

V272 p‡ípadech sejednalo o poru¿ení zá-

kona o provozu na pozemních komunikacích

(vtomto poçtu p‡estupkûse promítároz¿í‡ení kompetencí mêstské policie od 1. 1. 2003,

Obr. 3

nap‡. postih neukáznênÿch cyklistû a chod-

cû), 54 p‡estupky byly spáchány poru¿ení m
vyhlá¿ek a na‡ízení mêsta, 16 p‡estupkû bylo
proti majetku (drobné krádeæe). Devêtkrát

¿lo o poru¿ení ve‡ejného po‡ádku (ve‡ejné
pohor¿ení, ru¿ení noçního klidu), dvakrát

o poru¿ení pravidel obçanského souæití aje-

denkrát o p‡estupek na úseku ochrany p‡ed

alkoholis mem.

• Jiæjs me nêkolikrát informovali, æe stráæ-

níci se témê‡ dennê setkávají s následky

volného pobíhání psû. Obças ale zjistí trestu-

hodnou nedbalost majitele, jehoæ pes není

oçkován, coæ bohuæel vyjde najevo aæ poté,
co pes zpûsobí nêkomu zranêní. Navíc nap‡.

14. 2. mêl sice dotyçnÿ delikvent známku,

Obr. 4

Obr. 1
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Vlajka pro Tibet

Dne 10. 3. 2003 si p‡ipomeneme 44.

vÿroçí povstání Tibeƒanû ve Lhase, které

bylo krutê a krvavê potlaçeno çínskou
armádou. V mêsíci b‡eznu probêhne ved-

le mnoha akcí, zasazujících se zalidská
práva a svobodu pronásledovanÿch Tibe-

ƒanû, i kampañ Vlajka pro Tibet, bêhem
níæ mêstai obce na celémsvêtê vztyçují

tibetskou vlaj kujako symbol solidarity
se ze mí, kde jsou té mê‡ padesát let

poru¿ována lidská práva a opakovanê
uplatñovány metody násilného potlaço-

váníjakékoliv snahy o národní svébyt-

nost. Vloñské mroce podpo‡ilo tuto

celosvêtovou akci 130 mêst a obcí z ce-

lé ÇR.

( P‡evzato z dopisu p‡edsedy

Obçanského sdruæení Lungta, Praha)

Ilustraçní f
oto z archivu s. r. o. VAS

TJ Svitavy, oddíl basketbalu
a VODA A SPORTs.r. o.
Vás zvou na

Fotbalov
é nadêje FINÅLE ÇESKÉHO
Na podzi m minulého roku se t‡i mladí
fotbalisté vydali ze Svitav do fotbalového
svêta. Za svého pûsobení v æákovskémtÿ-

mu TJ Svitavy se totiæ dostali do hledáçku

praæskÿch Bohemians. Od zá‡í pak zaçali

Honza Uchytil, Martin Brûna a Honza Mo-

ravec ukrajovat fotbalovÿ chlebíçek v hlavní m mêstê. Oba Honzové p‡í mo v Bohemce,

Martin v Admi‡e, kde hrají divizní soutêæ

dorostu. V¿ichni t‡i studují St‡ední odbor-

nou ¿kolu stavební. Zde mají vytvo‡eny ty

nejlep¿í podmínky ke svému fotbalovému

rûstu- v areálu ¿kolyjsou dvê h‡i¿tê s umê-

lÿmpovrche m, bazén a posilovna. V¿ich-

ni trénují çty‡ikrát tÿdnê, kaædé úterÿ pak

GALA POHÅRU
V BASKETBALE

1. a 2. b‡ezna 2003

sportovní hala Na St‡elnici
sobota: 16: 00 1. seminále:

BC BVVÆS Brno- BKECMNymburk
18: 30 2. seminále:

BK Opava - BC Sparta Praha
nedêle: 11: 00 zápas o 3. místo

vstupné:

14: 30 nále

dvoufázovê. Jak se v¿ichni vyjád‡ili, v Pra-

sobota na oba zápasy 50 Kç

velká konkurence. Samoz‡ej mostí jsouje-

dêti do 15let a dûchodci po oba dny 15 Kç

ze seji mlíbí, p‡estoæeje v obou muæstvech
jich náv¿têvy na ligovÿch zápasech Bohemians, kam mají jako hráçi volnÿ vstup.

P‡ejeme v¿emt‡emsvitavskÿmfotbalistûm

fotbalovéi studijní úspêchy a vê‡í me, æeje
brzy uvidí me i naligovÿchtrávnících.

J. Petr

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. 3. 2003.

nedêle na oba zápasy 60 Kç

ùspêch plaveckého
druæstva dívek

na celorepublikovÿch p‡eborech
st‡edních ¿kol ve Slaném

Listopad a prosinec loñského roku byl

nejen pro plavce gymnázia ve znamení ra-

dosti a úspêchu. Plavkynê v Poliçce a ná-

slednê ve Vysokém Mÿtê vyhrály, co mohly,

a ani na celorepublikovÿch plaveckÿch p‡e-

borech ve Slanémna poçátkuroku 2003 se
nezastavily a p‡edvedly úctyhodné vÿkony.

Celkovê svitavské gymnázium vybojovalo
mezi st‡edo¿kolaçkami z celé Çeské repu-

bliky krásné 4. místo. Linda Frÿzovási navíc

p‡ivezla titul p‡ebornice (50 m motÿlek),

bronzovou medaili ve stejné disciplínê vy-

bojovala Pavla Korçáková. ¢tafeta 6 x 100 m

v konkurenci 13 nejlep¿ích druæstev z celé
ÇRobsadila 4. místo.

Erika Hájková

çlenka dopisovatelského krouæku
Gymnázia ve Svitavách

Pozvánka
na sportovníakce v b‡eznu
¢K Svitavy A- SK Æamberk B ( 9: 00 - salonek restaurace ASTRA)
Ne 2. 3. ¢achy:
Kopaná:

TJ Sy A- Ç. T‡ebová ( p‡ípravné utkání muæû, 14: 00 - stadion Míru)

So 8. 3.

Modelklub: zi mní liga házedel, ve‡ejná soutêæ (louka u Javorníka)
TJ Sy - Dolní ùjezd (10: 00 - KPæeny hala Na St‡elnici)
Volejbal:

Ne 9. 3.

¢achy:

¢K Svitavy B - TJ Lan¿kroun B ( 9: 00 - klubovna RSS Kapitána Nálepky 39)

Volejbal:

TJ Sy - Chrudi m( 9: 00 - KPæeny hala Na St‡elnici)

Kopaná:

So 15. 3. Kopaná:

TJ SY A- Lan¿kroun ( p‡ípravné utkání muæû, 14: 00 - stadion Míru)
TJ Sy B - Poliçka B (p‡ípravné utkání muæû, 15: 00 - stadion Míru)
TJ Sy - Ostrava (11: 00 - 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

So 22. 3. Hokejbal:

turnaj NHbL st. æákû (10: 00 - h‡i¿tê Laçnov)

Ne 23. 3. Kopaná:

TJ SY A- SK Çeskÿ Brod (15: 00 - divize C muæi, stadion Míru)

Kopaná:

Halovÿturnaj fotbalovÿch seniorû ( 9: 00 - hala Na St‡elnici)

So 29. 3. Hokejbal:

turnaj NHbL muæû (10: 00 - h‡i¿tê Laçnov)

Ne 30. 3. ¢achy:

¢K Svitavy A- ¢tefanides Poliçka B ( 9: 00 - salonek restaurace ASTRA)

Modelklub: Jarní Combat - ve‡ejná soutêæ upoutanÿch modelû (Cihelna)
TJ Sy - Ç. T‡ebová (10: 00 - 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)
Volejbal:
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