
Vest‡edu19. b‡ezna2003nav¿tívil Svi-
tavy velvyslanec a vedoucí Delegace Ev-
ropské komise v ÇRpan Ramiro Cibrián
s doprovodem. ùçelemjehonáv¿têvybyla
úçast nadvouve‡ejnÿchdebatách, atose
seniory a dále s obçany mêsta na téma
�VstupÇeskérepublikydo Evropskéunie
asouvisející otázky�.
Pan Ramiro Cibrián zahájil náv¿têvu

Svitav naradnici, kde ho p‡ivítal starosta
mêsta Václav Koukal, místostarosta Mi-
roslavVêtr, místostarostka MarcelaSezem-
ská asenátor Ji‡í Brÿdl. Pan velvyslanec
si krátce prohlédl budovuradnice, pode-
psal se do pamêtní knihy mêsta a p‡evzal
drobnÿ dárek.
Následoval pracovníobêdvhoteluSchin-

dlerûv háj, kterého se kromê vÿ¿ej meno-
vanÿchzúçastnili také dal¿í çlenové rady
mêsta- PaedDr. Milan Báça, RNDr. Jaro-
slav Klodner a MUDr. Pavel Haví‡, dále
‡editelka Okresní hospodá‡ské komory

Lenka Báçová, ing. Josef Gracias, ‡editel
Agrární komory, MUDr. Josef Çáp, prezi-
dent Svitavského klubu Laurus, Franti¿ek
Plíva, zakladatel NadaceJ. Plívy, Mgr. Zde-
nêk Bou¿ka, zástupce Mikroregionu Svi-
tavsko aing. Ji‡í Háva, çlenp‡edstavenstva
Okresní hospodá‡ské komory. ùçastníci
obêda diskutovali mimojiné o aktuálních
problémech regionu zej ména v oblasti
dopravní infrastrukturya o moænostech
çerpání �nançníchprost‡edkûze struktu-
rálníchfondû Evropské unie afondusou-
drænosti.
Následovalakrátkáprocházkaposvitav-

skémnámêstí, jehoæ rekonstrukci anynêj¿í
podobupanvelvyslanec hodnotil velmi po-
zitivnê.
Od14hodinsevkoncertnímsále Otten-

dorferova domu konala první z ve‡ejnÿch
debat, urçená p‡edev¿ím seniorûm. Pan
velvyslanec po krátkémúvodnímprojevu
odpovídal na otázky p‡ítomnÿch, které se
tÿkaly zej ména souvislostí mezi vstupem
ÇRdo Evropské unie aæivotní úrovní na-
¿ichseniorû.
Poté pan velvyslanec s doprovodem

nav¿tívil GymnáziumSvitavy, kdedisku-
toval se studenty- çleny Klubu mladÿch
Evropanû- kromêjinéhotakéo moænostech
studiana¿ichstudentûvzahraniçí.
V16hodinseuskuteçnilosetkání s ve-

‡ejností. Podobnêjakop‡i debatêseseniory
byly hlavními tématyotázkyspojené s oba-
vami ze sníæení æivotní úrovnê obçanû po
vstupuÇRdo EU, otázkyvlivuçlenství v EU
napalçivÿproblémnezamêstnanosti, dále
zjednodu¿ení dovozuavÿvozuzboæí a vliv
çlenství v EUnanárodní svébytnost asa-
mostatnost vrozhodování.
Odpovêdi panavelvyslancebylyjasné,

doprovázené p‡íklady azku¿enostmi z çlen-
skÿchzemí EU, asnadv¿ichni p‡ítomní oce-
nili jeho vÿbornou çe¿tinu. Panvelvyslanec
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neskrÿval, æe nás çekáje¿tê hodnê práce
aæe vÿsledky vstupu do EUocení p‡ede-
v¿ímgenerace dne¿ních dêtí a mladÿch
lidí.

Kromêdelegace Evropskékomisea mês-
ta Svitavyse na po‡ádání vÿ¿e uvedenÿch
setkání dále podílely Svitavskÿklub Lau-
rus a Klub mladÿchEvropanû. V¿emspolu-
po‡adatelûmpat‡í podêkování, stejnêjako
úçastníkûmdebat zajejichúçast azájem.
Panu velvyslanci se pobyt ve Svitavách,
byƒjenkrátkÿ, líbil, cítil sev na¿emmêstê
bezesporu p‡íjemnê.
Náv¿têvê panavelvyslance Cibriána

vênovalypozornosttakézástupci médií, ze-
jménarakouskátelevize ORFzaznamenáva-
lavelmi podrobnêcelÿprûbêhjehonáv¿têvy.

M. Sezemská, M. Vêtr

DNES ÇTëTE:
• Zjednání rady mêsta • Upo-
zornêní ainformace zodborû
Mêù• Zprávyze¿kol • Mêstská
policieinformuje • Pozvánkyna
spoleçenské asportovní akce
• Kulturníkalendá‡LUCERNA

Foto M. Báça

Foto M. Báça
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Z jednáníRadymêsta SvitavyRada mêsta dne 10. b‡ezna 2003:
• Projednala avzala navêdomí zprávu

o hospoda‡ení s majetkemmêstaSvitavy
vroce2002. Celkováhodnotamajetkumês-
taçiní 1.661.436tis. Kç, ztohohmotnÿinves-
tiçní majetek 1.271.702tis. Kç, nehmotnÿ
investiçní majetek18.202tis. Kç, cennépa-
píry46.321 tis. Kç, vklady325.085tis. Kç,
zásobypotravinv M¢126tis. Kç. Vroce2002
mêstouzav‡elo14smluvo nákupunemovi-
tostíza2.807tis. Kça 188smluvo prodeji
nemovitého majetkuzacelkem32.802tis. Kç.
P‡estoæe neustáleprobíhají prodeje- zejmé-
nabytovÿchdomû- hodnota majetku mêsta
seodroku1994zvÿ¿ilacelkemo354 milio-
ny korun.
• Schválila nájemní smlouvy na byty,

vyslovilasouhlas s p‡ednostnímposkytnu-
tímnáhradníchbytû mimobytovÿpo‡adník
z ve‡ejnéhozájmuproubytování souçasnÿch
nájemcû bytû v domê na námêstí Míru 70
(hotel Slavia), doplnêní bytového po‡adníku
naobdobí do 30. 9. 2003 aschválila dal¿í
úkonysouvisejícís obecními byty. Radadále
obdræelapracovní diskusní návrho hlavních
cílechbytové politiky mêstapro p‡í¿tí obdo-
bí; nastiñuje azamÿ¿lí se nad moænostmi
mêsta, kteréjsou odvisléjednak od státní
dotaçní politiky,jednakod�nançních moæ-
ností mêsta.
• Projednalaavzalanavêdomíinforma-

ci oreformê ve‡ejné správy ajejích dopa-
dechna mêsto. Zprávaje velice podrobná
a obsahujekapitoly: l. ùvod-rekapitulace
p‡íprav(jednání o p‡evodupracovnê práv-
ních vztahûzaçala vsrpnu 2002, postupem
reformysenêkolikrát zabÿvalai rada mês-
ta). 2. Prûbêh p‡evzetí agend nazaçátku
roku2003(mêstop‡evzalov¿echnyagendy
bez problémû, spolus agendami mêsto p‡e-
vzalo78zamêstnancû, kte‡í mêli s vÿkonem
agendzku¿enosti). 3. Zamêstnanci mêsta
(poçet ú‡edníkûstanovenradouna174, sku-
teçnÿpoçet k 28. 2. 2003je166; nebude-li

Vbudovêna Milady Horákové 6Asídlí odbor dopravyaodbor obrany.

pot‡eba nêkteré místo obsazovat, zûstane
neobsazeno). 4. Informaçnítechnologie(do
systému metropolitní sítê reforma p‡iná¿í
dvê vÿraznézmêny: jiæ provádêné çinnosti
seroz¿i‡ují regionálnê a dále p‡ibÿvají nê-
které novéagendystátní správy- nap‡. ob-
çanské prûkazy, dopravaatp. Naokresním
ú‡adubylytytoagendytechnickyi informaç-
nê ‡e¿eny oddêlenê, pomocí izolovanÿch
aplikaçních poçítaçovÿch programû, proto
v prûbêhu roku 2003 bude tento systém
analyzován ajednotlivé agendy budou po-
stupnê absorbovány do centralizovaného
mêstskéhoinformaçníhosystému. Zatím
úçelemjiæ do¿lo k propojení datovÿchsítí,
p‡esunuuzlusítê ministerstvavnitradobu-
dovyTGM25, posílení diskovéa pamêƒové
kapacitycentrálníhoserverua dal¿ímkro-
kûm. Zrozpoçtu mêsta bylo doinformaç-
níchtechnologiíinvestovánojiæ 1,5 mil. Kç
a celkové nákladyz‡ej mê p‡esáhnou dva
miliony). 5. Movitÿ majetek (p‡evzatÿ ná-
bytekje hodnocenjakotechnickyvyhovu-
jící, jednat‡etinajetémê‡ nová; asi 10 %
nábytkuje ve ¿patnémstavu- nêkolikrát
stêhovanÿ, sloæenÿs vícetypû a není dále
vyuæíván-je prozatímuskladnên). 6. Eko-
nomické vyhodnocení (porovnání p‡edpo-
kládanÿchp‡íj mûavÿdajûnareformuse
skuteçnostízaprvní mêsíctohotorokuapro-
poçet pot‡ebnacelÿrok). Zprávaoreformê
ve‡ejnésprávyjeza‡azenanaprogramjed-
nání zastupitelstvo mêsta 26. b‡ezna.
• Schválila poskytnutí �nançních p‡í-

spêvkû: 10.000 Kç Taneçnímu klubu El-
lis Svitavy na po‡ádání postupové soutêæe
vtaneçnímsportu Osvitavskÿkorbel 2003;
3.000 Kç KlubuçeskÿchturistûSvitavyna
çinnost; 4.000 Kç Klubu p‡átel esperanta
veSvitaváchnaçinnost; 5.000KçZOÇSOP
�Rybák�Svitavynaçinnost, 5.000KçÇes-
kému kynologickémusvazu- ZOSvitavy
na çinnost; 3.000 Kç Konfederaci poli-
tickÿchvêzñû, okresní poboçce Svitavyna

çinnost; 10.000 Kç Sdruæení pro pomoc
mentálnê postiæenÿm, MO Svitavy na do-
�nancování akcí pro postiæené; 4.000 Kç
Nemocnici Svitavy na realizaci vÿstavy
historickÿchfotogra�í mêstaSvitavyv pro-
storách ORLoddêlení a ORLambulance;
2.000 Kç Domu dêtí a mládeæe na akci
�Dívkaroku�.

Zastupitelstvu mêstarada doporuçila:
• schválit poskytnutí �nançního p‡í-

spêvkuvevÿ¿i 60.146KçZákladní kynolo-
gickéorganizaci Svitavy- Laçnovnanákup
materiálunaoplocenípozemkuvÿcvikového
st‡ediska
• schválit poskytnutí çástky400.000Kç

”ímskokatolickéfarnosti Svitavynaobnovu
kostelasv. Josefa; uvedenouçástku mêsto
získalojako státní �nançní podporuv Pro-
gramuregenerace mêstské památkovérezer-
vacea mêstsképamátkovézóny. Naopra-
vê kostelase bude mêsto podílet çástkou
751.000 Kç
• schválitza‡azeníakce�Roz¿í‡eníp‡íj-

muinfokanálu�dorozpoçtumêstaauvolnit
çástku 300.000 Kç na po‡ízení ainstalaci
p‡ijímacíhoza‡ízení pro p‡ihlá¿ené domy
• za‡adit navræené pracovníky s mlá-

deæí do programupodpory(navræenoje 22
sportovníchtrenérûadvasbormist‡i dêtskÿch
a mládeænickÿch pêveckÿch sborû s mêsíç-
ními odmênami od 1.500 do 2.500 Kç)

(Pozn.: Vÿsledkyjednánízastupitelstvadne
26. b‡ezna uvedemevp‡í¿tímçísle Na¿eho
mêsta.) -svj-

Informaçnícentrum
mêsta Svitavy

roz¿i‡uje nabídku sluæeb
Odb‡ezna2003jevInformaçnímcen-

tru mêsta Svitavy zaveden p‡edprodej
vstupenekon-linenakulturní akcev Par-
dubickéma Královéhradeckémkraji pro-
st‡ednictvímprogramu TICKETS. CZ.
Tento programumoæní obçanûmSvitav
a okolí nákupvstupeneknaakce, které
se konají v krajskémmêstê çi vjinÿch
mêstechPardubickéhoa Královéhradec-
kého kraje beztoho, aby museli cestovat
do míst konání têchto akcí. Zkulturních
událostí, nakterési zájemci mohouza-
koupit vstupenkyv na¿eminformaçním
centru, j menujeme zav¿echny alespoñ
vystoupení skupiny Lucie v pardubické
Arénê7. kvêtna2003, nebokoncert Kar-
la Gottaa Heleny Vondráçkové v Hradci
Královénaplo¿ezimníhostadionu5. çerv-
na 2003.
Vstupenkylzetakérezervovat nap‡. na

adresách www.vstupenky.cz, www.kon-
certy.cz, www.vychodni.cechy.cz.

Renata Pavlíková, ICMS
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Ulice vLaçnovê
Zastupitelstvo mêsta Svitavy na svém

zasedání dne 24. ‡íjna 2002 schválilo vy-
tvo‡ení novÿchulicv mêstskéçásti Laçnov
azmênu názvu mêstské çásti �Svitavy-mês-
to�. Zeptalijsmeseing. PavlyVelecké, vedou-
cí oddêlení v¿eobecnévnit‡ní správyodbo-
ru vnit‡ních vêcí Mêù, jak se tyto zmêny
dotknouobyvatel Svitav:
�Dne1. kvêtna2003vzniknouv mêstské

çásti Laçnov çty‡i nové ulice, ato: Hlavní,
UVêtrolamu, Zadní, ZaKolonkou. Dosa-
vadní název mêstské çásti �Svitavy-mêsto�
sezmêníaod1. kvêtnabudetatoçástp‡e-
jmenovánana�Mêsto�. Takæe mêstoSvitavy
bude mít mêstskéçásti: Laçnov, Lány, Mês-
to, P‡edmêstí. Obyvatelé mêstskÿchçástí
Laçnov a Mêstosi budou muset vymênit své
obçansképrûkazy, neboƒjejich dosavadní
prûkazbudeobsahovat nesprávnÿúdaj. Tyto
dokladyjimbudouvymênênybezplatnê. Ve
dnech22. a23. kvêtna(od13do17hodin)
budoupracovnice odboruvnit‡níchvêcívy-
‡izovatæádosti ovydání novéhoobçanského
prûkazup‡ímov Základní¿koleLaçnov(vo-
lební místnost). �.
S novÿmi ulicemi vzniknejistêi povin-

nost novê oznaçit budovy...
�Ano, mátepravdu. VLaçnovêse budou

novêoznaçovatv¿echnybudovyçíslemorien-
taçnímav¿echnynové ulice budouoznaçe-
nyuliçnímitabulemi. Nováçíslaorientaçní
a uliçnítabulebudehradit mêstoSvitavyze
svého rozpoçtu. �.

Ajakto bude s çísly popisnÿmi?
�Dlezákonao obcích musí bÿt kaædá

budovaoznaçenaçíslempopisnÿm. Totoje
povinnostívlastníkaatenp‡i poru¿enítéto
povinnosti mûæebÿtsankcionován. Jelikoæ
ve Svitaváchvsouçasnosti nejsou budovy
têmitoçíslyoznaçeny, rozhodl se mêstskÿ
ú‡adzjednat nápravu. Zdûvodujednot-
nosti ap‡íznivêj¿ícenybude mêstoSvitavy
zaji¿ƒovat dodávkunovÿchçíselprov¿ech-
nybudovyve mêstê. Tyto si budou muset
vlastníci nemovitostí vyzvednout azapla-
tit p‡ímo na mêstskémú‡adu. Jelikoæse
budejednat asi ot‡itisíceçísel, budeozna-
çováníprobíhatpostupnê. Nejprveseoznaçí
Laçnova Mêsto, napodzimleto¿níhoroku
a nazaçátkup‡í¿tího roku Lánya P‡ed-
mêstí�.
Jak se vlastníci nemovitostí dozví, kdy

a kdesi mohouçíslapopisnéa orientaçní
vyzvednout?
�Ooznaçováníjednotlivÿchçástí ao moæ-

nosti vyzvednutítabulekbudeme aktuálnê
informovat v mêsíçníku Na¿e mêsto. Sou-
çasnêto bude také zve‡ejnêno na ú‡ední
desce ainternetovÿchstránkách mêsta Svi-
tavy. �

Dêkujeme.
Ji‡ina Svobodová

P‡íspêvkyna
o¿et‡enístromûZájmemnásv¿echjezachování a pravi-
delné o¿et‡ování vzrostlé zelenê ve mêstê.
O¿et‡ení v¿akv mnohap‡ípadech musí pro-
vést odborná �rma, neboƒje nutné zajistit
celou‡adu prací, jakoje o¿et‡ení ran, od-
stranêní suchÿch nebo po¿kozenÿch vêtví,
odlehçení koruny, o¿et‡ení dutin, instalaci
vazebkorunnebokmenûapod. Tomuodpo-
vídají i náklady, které ve vêt¿inê p‡ípadû
vlastníci stromû nejsou ochotni nebo ne-
mohouuhradit.
Pro rok 2003, stejnê jako v minulÿch

letech, byl ve Svitaváchvyhlá¿en program
napodporuo¿et‡ování vÿznaçnÿchstromû,
rostoucíchnapozemcíchobçanûvcelém
katastruSvitav. P‡ednostnêbudep‡íspêvek
p‡iznánnao¿et‡ení stromû,jejichæ stavlze
charakterizovatjakohavarijní, tzn. stromû,
kterésvouexistencí ohroæují své okolí buâ
pádemçásti koruny(suchÿchvêtví, po¿ko-
zenÿchkosterníchvêtví) neboceléhokmene
(zlomenímnebovyvrácením). P‡íspêvekne-
bude poskytnut na kácení stromû.
Æádost o poskytnutí p‡íspêvkuje

nutno podat do 10. kvêtna 2003 od-
boruæivotního prost‡edí MêùSvitavy
(zdelze vyzvednout pot‡ebnÿtiskopis
azískatpodrobnéinformace). Kæádos-
tije nutné doloæit doklado vlastnictví
pozemku(vÿpisz katastrunemovitostí),
kopii katastrální mapy azákres p‡ed-
mêtnéhostromunamapê. Væádosti mû-
æeæadatel uvést návrhodborné �rmy,
kterábybylaschopnao¿et‡enístromu
provést, a mûæetakéuvést vÿ¿i svéspo-
luúçasti na o¿et‡ení stromu.

Podánímæádosti nevznikánap‡íspêvek
nárok. Odbor ÆPv¿echny æádosti posoudí
azajistí zpracování cenové nabídkyodod-
borné �rmy. Poté v¿echny materiály p‡edá
k posouzení ekologickékomisi rady mêsta,
kterározhodneo poskytnutí p‡íspêvkunebo
zamítnutíæádosti. Komisebuderozhodovat
podlekriterií, kterÿmijsouvÿznamdaného
stromu z hlediska mêstské zelenê, stupeñ
po¿kození aspoluúçast vlastníkastromu.
Ovÿsledkubudouv¿ichni æadatelé písem-
nêinformováni. ing. M. Anto¿

Navrhnête rozmístêní
kontejnerû na
separovanÿsbêr

Mêsto Svitavyplánuje vroce 2003roz-
¿í‡ení aoptimalizaci stávajícíchsbêrovÿch
míst, spoçívající p‡edev¿ímvnavÿ¿ení poç-
tusbêrovÿchnádob(kontejnerû) prooddêle-
nê sbírané sloæky komunálního odpadu(pa-
pír, sklo, plasty), atovev¿echçástechmêsta.
Abytatoakce bylarealizovánakespoko-

jenosti v¿echobçanû mêsta, vyzÿváme ve-
‡ejnost ke spolupráci p‡i ‡e¿ení umístêní
jednotlivÿchsbêrovÿchmíst. Svénámêtymû-
æete p‡edat odboruæivotního prost‡edí Mêù
Svitavydokonce mêsícedubna, atopísemnê
neboosobnê, p‡ípadnêtelefonicky. Odpovêd-
nÿmpracovníkempro p‡ijímání návrhûje
ing. Pavel Çermák,tel. 461 550251. Dêkuje-
mezaspolupráci. Ing. P. Çermák

Po‡adatelé, pozor!
Nastalojarní období, létojezadve‡mi,

ajakohoubypode¿ti sezaçnouobjevovat
rûzné spolkové aspoleçenské akce, po-
‡ádané pod ¿irou oblohou a doprovázené
hudebními produkcemi - vystupují na
nichrûzné kapely, po‡ádají se diskotéky.
Azdeje na místê varovnê zvednutÿ prst,
vyjad‡ující vÿzvuz titulku.
Napoçátkutohotorokuvstoupila

platnost nová mêstskávyhlá¿kakza-
bezpeçení místníchzáleæitostí ve‡ej-
néhopo‡ádkua podle nílze hudební
produkcenave‡ejnémprostranstvípo-
‡ádat pouzedo22. hodiny! Má-li va¿e
akce trvat déle, je nutno o povolení pro-
dlouæení dobytrvání akcepoæádat. Væá-
dosti bystenemêli zapomenouuvéstvedle
plánované doby ukonçení akce také æánr
produkovanéhudby, oçekávanÿpoçet náv-
¿têvníkû, zaji¿têní po‡adatelské sluæby
ajakÿmsmêrembude hudební produkce
¿í‡ena, abynebyli obyvatelé okolníchdo-
mûru¿eni nadmêrnÿmhlukem. Otakové
æádosti rozhodujerada mêsta, a protoje
nutnoji podat celÿ mêsíc p‡edem! Ne-
dotçenap‡itomzûstávápovinnost mít pro
akci povolení odboru ¿kolství a kultury,
které obdræíte nazákladê‡ádnêvyplnêné-
ho oznámení. Doporuçujeme osobní kon-
zultaci naodboru, pracovnicevás upozorní
na p‡ípadné problémya úskalí.
Navolnémprostranstvílzeve‡ejnoupro-

dukci (zábavu, diskotéku) po‡ádat pouze
tehdy, je-li toto prostranství kprovozování
ve‡ejnÿch produkcí urçené citovanouvy-
hlá¿kou. Jsouto: areál rybníka�Rosniçka�,
námêstí Míru, areál zahradyve Svitavách
- Lánechvesprávêsborudobrovolnÿchha-
siçû, zahrada Mêstského muzeaagalerie,
parkJana Palacha asportovní areály.
Milu¿e Teplá, odbor¿kolství a kultury



Rozhodování o dávkáchstátní sociální
podporyse uskuteçñuje nazákladêzákona
ç. 117/1995Sb., o státní sociální podpo‡e,
veznêní pozdêj¿íchp‡edpisû. Jsouto dáv-
ky: p‡ídavek na dítê, sociální p‡íplatek,
p‡íspêveknabydlení, p‡íspêveknadopra-
vu, rodiçovskÿp‡íspêvek, zaopat‡ovací p‡í-
spêvek, dávky pêstounské péçe, porodné,
poh‡ebné.
Odborstátní sociální podporyzaçal vy-

plácet dávky od 1. 10. 1995jako referát
Okresníhoú‡aduSvitavy. Sezánikemokres-
níchú‡adûk 1. 1. 2003p‡e¿laceláagenda
dávekstátní sociální podpory, vçetnê deta-
¿ovanÿchpracovi¿ƒ(tzv. kontaktních míst)
v Bystrém, Jevíçku, Litomy¿li, Moravské
T‡ebové a Poliçce pod Mêstskÿú‡adSvi-
tavy, kterÿzezákonazaji¿ƒuje ve¿keré çin-
nosti spojenés provozemkontaktních míst
(nap‡. vÿplatudávek, kontrolníçinnost, sprá-
vuinformaçního systému, atd.). Vsouçasné
dobê máodborSSPspolus kontaktními mís-
ty36zamêstnancû.
Na podporu vÿkonu agendy byl od po-

çátkubudováninformaçní systém, kterÿza-
jistil v celérepublice stejné podmínkypro
zpracování æádostí, ovê‡ení nárokuavÿpla-
tudávek. V¿echnapracovi¿têvçetnêdatabá-
zí v centrujsou propojena komunikaçním
systémema mohoup‡ebírati datanêkterÿch
dal¿ích databází pro potvrzování p‡íj mu
(dûchody, nemocenské, dañováp‡iznání pro
osobysamostatnêvÿdêleçnêçinné, hmotné
zabezpeçení z ú‡adupráce).
Systémkontroluje vrámci celé repu-

bliky, zdanedochází kduplicitnímupodání
æádosti nebo duplicitnímu uvádêní spolu-
posuzovanÿchosob. Zároveñale poskytuje
klientûmurçitÿkomfort, protoæe umoæñuje
nahradit ‡adu d‡íve pracnê obstarávanÿch
papírovÿch potvrzení elektronickÿmp‡ejí-
mánímdat zjinÿchsystémû, dovolujevças

hromadnê oznamovat pot‡ebné informace
a upozornêní, dovoluje klientovi, aby p‡i
dal¿íchpodáníchuvádêl pouzezmênya ne-
vypisoval v¿echnyjiæjednou poskytnuté
údaje apod. Vsouçasné dobê mûæe za-
mêstnanec na kontaktním místê ihned
p‡i podáníæádosti up‡epáækyovê‡it vcent-
rální databázi nárok na dávku.
Informaçní systémstátní sociální pod-

pory umoæñujejakojedenz prvníchsysté-
mûp‡i podávání æádostí vyuæít elektronic-
koupodatelnu. Ve¿keré údaje vç. æádostí
o v¿echnydávkynajdete na www. mpsv.cz.
Pro získání informací ojednotlivÿch

dávkáchstátní sociální podporylze vyuæít
hlasovÿ informaçní systém MPSV, kterÿ
je moæno ovládat hlasemvçeskémjazy-
ce a nebopomocítónovévolbytelefonních
p‡ístrojû. Zelená linka pro ve‡ejnost je
800 189 810.
NakontaktnímmístêveSvitaváchjece-

lodennêp‡ístupnÿInformaçníkiosek MPSV,
kdelze získat informace o dávkáchstátní
sociální podpory, po zadání rodného çísla
a PIN(moæno získat na p‡epáæce kontakt-
ního místa ve Svitavách) získáte aktuální
informace o Va¿ich vyplácenÿch dávkách.
Dálejek dispozici çíselníkadres v ÇRvçet-
nê PSÇ, autobusovÿ avlakovÿjízdní ‡ád
ainformace ù‡adupráceve Svitavácho vol-
nÿchpracovních místech.
Roçnêsev Çeskérepublicevyplácí p‡i-

bliænê 45 mil. dávek v celkovémobjemu
cca 32,5 mld. Kç. Çástky na dávky ne-
procházejí úçetnictvímú‡adu, alejsou na
základê sdêlení odboru SSP poskytovány
bankouklientûmp‡ímonajejichúçtynebo
sloæenkami prost‡ednictvím Çeské po¿ty.
Odbor SSPo p‡iznanÿchdávkáchvede vÿ-
kaz, kterÿodevzdává mêsíçnê ministerstvu
�nancí.

ing. Martin P‡ikryl

Odborstátnísociálnípodpory

Dávkystátní sociální podpory vyplacené odboremSSP MêùSvitavy(v Kç)
typ dávky vlednu2003 v únoru2003 v b‡eznu2003
P‡ídavek na dítê 12.561.401 12.746.779 12.656.600
Sociální p‡íplatek 6.537.713 5.860.897 6.393.581
Rodiçovskÿ p‡íspêvek 6.991.876 7.093.052 7.086.949
P‡íspêvek na bydlení 2.847.604 2.517.544 2.716.637
Zaopat‡ovací p‡íspêvek 4.954 7.220 3.821
Dávky pêstounské péçe 421.105 422.394 438.417
P‡íspêvek na dopravu 1.905.605 1.954.839 1.893.350
Porodné 557.700 848.380 645.580
Poh‡ebné 340.000 565.000 405.000

CELKEM 21.167.958 32.016.105 32.239.935

s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní ks t r a na 4 dub e n 2 003

Svozvelkoobjemového
a nebezpeçného odpadu
seuskuteçnívednech14. aæ18.dubna2003
jiæznámÿmzpûsobem. Souçasnêseuskuteçní
také SVOZ ODPADUZEZELENë (kom-
postovatelnÿodpadjakonap‡íkladlistí, trá-
va, zbytkyrostlin, vêtve apod.), pro kterÿ
budounajednotlivÿchstanovi¿tíchp‡ipra-
venavozidla Technickÿchsluæeb mêsta.
Dûraznêæádámeobçany, abyodpa-

dyneukládali nastanovi¿tíchp‡edp‡í-
jezdemvozidel, alep‡edávalijeodêlenê
p‡ímo posádkámsvozovÿchvozû.

HARMONOGRAMSVOZU
Pondêlí 14. dubna

1. B. Martinûuç. 3 15:00-15: 15
2. Vançurova9 15:20-15:35
3. Ruská- u bÿv. prodejny 15:40-16: 10
4. Jugoslávskáuç.p. 18 16: 15-16:30
5. Gorkého(u dêt. h‡i¿tê) 16:45-17:00

ùterÿ 15. dubna
1. Ustadionu
- vjezddoareálu 15:00-15: 15

2. sídli¿têu koj. ústavu 15:20-15:40
3. Lázeñská- parkov. zasídl. 15: 50-16: 10
4. Palackého-za�n. ú‡adem 16: 15-16:30
5. Nám. Míru- ufontány 16:35-16:50
6. Nám. Míru-zakostelem 16:55-17: 10

St‡eda 16. dubna
1. M. Horákové- uzvl. ¿koly 15:00-15: 15
2. Chelçického- stanovi¿tê
separ. sbêru(u kotelny) 15:20-15:35

3. k‡iæov. B. Nêmcové/Ale¿ova 15:40-15:55
4. Vítêzná- u �Sáhira� 16:00-16: 15
5. Lan¿krounská- DDM 16:20-16:35

Çtvrtek 17. dubna
1. Brat‡í Çapkû- kotelna 15:00-15:20
2. parkovi¿têurest. Druæba 15:25-15:45
3. Laçnovuç. p. 162
(tel. budka) 15:50-16:05

4. Laçnov u bÿvalé knihovny
(ç.p. 385) 16: 10-16:25

5. Laçnov-za mat. ¿kolkou 16:30-16:45

Pátek18. dubna
1. parkov. p‡ed
obch. BARUM 15:00-15: 15

2. AntonínaSlavíçkauç. 23 15:20-15:35
3. KapitánaJaro¿e- uç. 93A15:40-15:55
4. k‡iæovatka- Svitavská/ùdolní
(u kapliçky) 16:00-16: 15

5. parkovi¿tê pod
prod. COOP 16:20-16:35

6. Vêtrná- utrafostanice 16:40-16:55

(Pozn.: Doba p‡íjezdu aodjezdu mûæe bÿt
posunuta s ohledemna moæství oddevzda-
ného odpadu. Dêkujemeza pochopení.)
Kontakty:
LIKOSvitavy, a.s., Tolstého 13
tel. 461 541 014
TSMS, T. G. Masaryka35, tel. 461 535273
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Bílÿ dûmve Svitavách
sobota 5. dubna 2003
v 18:00 hodin

ùçinkují: Pêveckÿ sbor GaudiumGymná-
ziave Svitavácha bÿvalí çlenové sboru
Hosté: Luká¿ Hynek- Krämer - baryton,

Rekreace
vKrkono¿ích
Domov - penzion pro dûchodce mêsta

Svitavy po‡ádá tÿdenní pobyt pro seniory
v malebné krajinê Krkono¿.
Ubytování bude zaji¿têno v horském

hoteluLesní Bouda, leæícímnadPecí pod
Snêækou. Vzhledemke své polozejeideální
základnoupro nenároçné vycházky.
Stravování: plná penze
Termínpobytu: 30. 8. - 6. 9. 2003
Cenaa platební podmínky: 2.030,- Kç.
Cena nezahrnuje dopravu. P‡edpokládané
nákladynadopravubudouçinit 200,- Kç.
P‡ihlá¿kyje moæné podat do 30. dub-
na 2003.
Informace arezervace:
Domov- penzionpro dûchodce
Felberova 31, 568 02 Svitavy
tel. 461 534406, 461 533 490
(u‡editelky penzionu p. LenkyJurenové
nebo p. L. Bekeové, pop‡ípadê prost‡ed-
nictvímpeçovatelek penzionu)

L. Jurenová

Byli jsme p‡i tom
Na základní ¿kole v Riegrovê ulici si

æáci ¿esté t‡ídy vyzkou¿eli vyuçování tro-
chujinak. Ptáte sejak? Téma �Çína� se
rozhodli zvládnout nejen u mapy, uçeb-
nice, p‡íp. internetu, ale také prakticky.
V6dílnách, dokterÿchbyli æáci rozdêleni,
sebêhemdvoudnû meditovalo, va‡ilya pily
seçaje, p‡ipravovalysetradiçní çínsképo-
krmy, tysedokoncejedlypravÿmi çínskÿmi
hûlkami, aranæovaly se kvêtiny, malovalo
se a psalo.
Avÿsledek? V¿ichni víme‡aduinfor-

mací o Çínêjako státu, známejejí historii,
víme, çímÇíñané p‡ispêli kvÿvoji lidstva,
jakse dokáæí pomocí meditacelépe sou-
st‡edit,jaksep‡ipravují asprávnêpijí pra-
vé çínské çaje, jakvytvá‡eli tradiçní ozdo-
by domácností - ikebany. Vímejakvypadá
çínskÿ lunární kalendá‡, která znamení
má çínskÿzvêrokruh, jak vypadá çínské
písmo.
Aco nás nejvíce zaujalo? Vanketê to

vyhrála meditaces pitímçajûava‡ení, ale
ani ostatní dílny nepropadly, otomsvêdçí
jedno hodnocení: �V¿e mê moc bavilo, ne-
mohu‡íci, æeby mênêconebavilo. Byloza-
jímavé, æe mê nebavily p‡estávky.�

Celá¿kolajeteâobehnánavelkouçín-
skouzdí, vyzdobenaçínskÿmi znaky, ikeba-
nou. Chybêjí zde uæjenty çínské dêti.
Tov¿echnojsmesi mohli vyzkou¿et díky

na¿emu uçitelskému sboru, kterÿ pro nás
vyuçování �trochujinak� p‡ipravil.

Æáci 6. t‡ídy

sólistaStátní operyPraha, Monika Kubasová
- soprán, Anna Çerná- flétna, Irena ¢pinle-
rová- klavír, Soña Tomeçkováa D‡ezz band
Vstupné: 35,- Kç
P‡edprodej: Informaçní centrummêstaSvi-
tavy

Slavnostníkoncertk 10. vÿroçízaloæení
Pêveckéhosboru GaudiumGymnáziaveSvitavách KÇ T

Vászve!
Vsobotu26. dubna 2003
pojedeme autobusemdo Náchoda,
dále pê¿ky:
11,5 kmp‡es Dobro¿ov a Peklo romantic-
kÿmúdolímdo Nového Mêsta nad Metují.
S busemse sejdeme ve v¿ech uvedenÿch
místech, atak lze trasu zkrátit na 2,5 aæ
9 km, a p‡ípadnê za‡adit prohlídkuzámkû
v Náchodê a NovémMêstê nad Metují.

Up‡esnêní najdete ve vÿvêsní sk‡íñce na
námêstí ubÿvalé mléçnéjídelny.

Klubkardiakûzve
Sobota 12. dubna 2003
Rekondiçní pochod
�zakvalitní pitnouvodoudo Muzlova�
Sraznavlakovémnádraæí, odjezdv 8:40do
stanice Dlouhá, odtudjsoup‡ipravenydvê
nenároçné trasy (6a 9km), spojené s od-
bornÿmvÿklademaprohlídkoustudniçních
vrtû.
Navycházkuzvemep‡íznivcev¿echvêkovÿch
kategorií atê¿ímese, æevás mezi námi p‡i-
vítáme. �Neseâte doma, udêlejte nêco pro
své zdraví!�

Zavÿbor klubuJan Pokornÿ

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4

zve dêti, mládeæ ave‡ejnost na
EKOLOGICK¥JARMARK
ve çtvrtek24. dubna 2003
od 9:00 do 12:00 hod.
vareálu¿kolyup‡íleæitosti DNEZEMë2003
Kezhlédnutí budouukázkyakaædÿnáv¿têv-
níkbude mít p‡íleæitost si vyzkou¿et: práci
seslanÿmpeçivem, vÿroburuçníhopapíru,
vÿrobu cihel, ¿tepování ponoæek, praní na
val¿e, vÿrobuz proutí, vÿrobaze sena, drhá-
ní, peçení brambor, drátkování, malované
kamínkya‡adudal¿íchtechnik uæívanÿch
v minulosti asnadi v budoucnosti.

Cyklistické vÿlety do okolí
vrámci projektu 1000.
Srazjekaædÿçtvrtekv 15: 00hodin
ubudovy¿koly. P‡ilbus sebou.

Víkendovÿ pobyt pro æáky
ve dnech12 a 13. dubna 2003.
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EvropaveSvitavách
Klub mladÿch Evropanû
a GymnáziumSvitavy
po‡ádajíseminá‡o EU
Klub mladÿchEvropanû(KME) existuje

na pûdê svitavského Gymnáziajiæ odroku
1999. KMEje organizace hlavnê mladÿch
studentû vysokÿch ¿kol a gymnázií se záj-
memo evropskouintegraci. KMEspadápod
celoevropskouorganizaci Young European
Federalists (Mladí evrop¿tí federalisté). Stu-
denti z çlenskÿchi kandidátskÿchzemí EU
sesnaæí vést nejenomstudenty, alei ostat-
ní obçanyk diskusi nadpolitickÿmitématy
ainformovatje o problematice EU. Místní
sekci KME ve Svitavách se od roku 1999
poda‡ilouspo‡ádat‡aduzajímavÿchakcí.
Jednou z nich byla beseda s bÿvalÿmvel-
vyslancemÇRv SRNprof. F. Çernÿm. Çle-
nové KME se zúçastnili také mnoha akcí
po‡ádanÿchpartnery KME. Poslední v‡adê
byla konference s názvem,,Kompetence pro
novouEvropu�, kterásekonalav Çernín-
skémpaláci v Praze podzá¿titou Evrop-
ského hnutí. Na Gymnáziu ve Svitavách
také probêhlo¿kolní referendumnatéma
,,Souhlasíte se vstupemÇRdo EU?�, p‡i-
çemæbylavêt¿inastudentûprovstup. Vê‡í-
me, æe vroce 2003 bude KMEstále stejnê
aktivní.
25. aæ27. dubna2003sebudeveSvita-

vách konat seminá‡ s názvem�Evropská
unie: vêt¿í = bezpeçnêj¿í?�. Mezi p‡ed-
ná¿ející budou pat‡it nap‡. Mgr. Ji‡í Brÿdl
nebo‡editel ùstavu mezinárodníchvztahû
PHDr. Ji‡í ¢edivÿ. Seminá‡obsahuje celkem
t‡i çásti. První z nich mánázev �Svitavskÿ
regionavstup ÇRdo EU�, dal¿í �Reforma
EUp‡ed roz¿í‡enímna vÿchod� asobota
26. 4. 2003 bude vênovánatématu �Role
EUv globálnímsvêtê�. Akce se zúçastní
çty‡icet studentûcelé ÇRap‡izvána bude
i svitavskáve‡ejnost. Seminá‡budeprobíhat
st‡ídavê v Ottendorferovê domê ana Gym-
náziu ve Svitavách. Bliæ¿í informace o ko-
nání mûæetezískat nainternetové adrese
www.evropane.org, naplakátechavlokálním
tisku. Doufáme, æe otento seminá‡ bude
zájemnejenommezi studenty.

Kate‡ina Dvo‡áková
a Pavla Odstrçilová

Osmáci si zahráli
nauçitelky
11. b‡eznajiæ podruhé nav¿tívili æáci

osmÿchroçníkûzákladní ¿koly na Riegro-
vê ulici vrámci pracovníhovyuçování dêti
z mate‡ské ¿koly na ulici Marie Majerové.
Nep‡i¿li si jenomhrát, ale na dopoledne
p‡evzali roli uçitelek M¢. Avê‡te, æez toho
byli pêknê unavení.
Povzájemnémseznámení sesi zapomo-

ci pomûcekp‡ipravenÿchspoleçnÿmi silami
(omalovánky, knihy, Pexeso) povídali s dêtmi
ozví‡átkách a mláâatech. Po vÿuce násle-
dovalachvílerelaxace, kdysi veskupinách
s dêtmi hráli, stavêli se stavebnicemi, ma-
lovali, povídali pohádky.
Vkrátké dobêsi na¿i æáci získali u dêtí

dûvêrua uæ nyní setê¿í nadal¿í spoleçnou
akci. Drahu¿e Çe¿ková

St‡ediskopsychologické
pomoci oznamuje
ReformastátnísprávysetakédotklaPo-

radny pro manæelství, rodinu a mezilidské
vztahya K-centra pro dêti a mládeæ ve Svita-
vách. Obêza‡ízeníserozhodlapouæívat nadá-
le spoleçnÿ název St‡edisko psychologické
pomoci, kterÿlépe vystihuje povahu sluæeb,
kteréna¿eza‡ízení nabízí. Na¿ímz‡izovatelem
jiæ není okresní ú‡ad, ale Pardubickÿ kraj.
Nabízíme psychosociální a psychoterapeu-
tickou pomoc v¿emlidem, kte‡í se dostali do
svízelné situace a není vjejich siláchtuto
situaci uspokojivê vy‡e¿it. Nejde pouze o po-
mocproosoby, které mají problémvesvÿch
vztazíchaƒv manæelství nebovrodinê, aleta-
képroty, kte‡í mají problémysami sesebou.
Na¿i sluæbu mûæevyhledat kaædÿ, kdose

dostal doobtíænésituace. St‡edisko psycho-
logické pomoci pracuje bezplatnê, nevyæa-
dujemeæádné doporuçení aje moænése na
nás obrátit anonymnê. Vpodstatêserozsah
sluæeb, které nabízíme, nezmênil. Tzn., æe
kromêpsychoterapieasociálnêprávníhopo-
radenství nabízíme i nadále klubovou çin-
nost prodêti a programyprimární prevence
sociálnê patologickÿchjevû.
”e¿ení problémuve st‡ediskuzaçínáob-

vykleposouzenímproblému, které mûæepro-
bêhnout vjednénebodvouaæt‡echkonzul-
tacích. Klienti mají moænost konfrontovat své
názorya pocitys nezaujatÿmaodbornêpo-
uçenÿmpohledemodborníka. Potéseobvyk-
ledohodnounadal¿íspolupráci, kterou mûæe
bÿtindividuálníterapie, párovékonzultace,
nácvikrelaxace, hypnóza, videotréninkinter-
akcí a dal¿í zpûsoby psychologické asociál-
ní pomoci.
Dobrÿmvÿsledkemspolupráces porad-

noujepaksituace, kdyklient (aƒjednotlivec,
manæelskÿpárçi rodina) kvalitativnêzmêní
pohlednasebe,jiné çlenyrodinya naspo-
leçnÿproblémakdyætentopohledpronêj ote-
vírá moænostsmysluplnéhovÿvojedobudouc-
na. Na¿e pracovi¿têje pro klientychránênÿm
prostorem, kde ve spolupráci s psychologem
si mohouplnêji uvêdomit, coses nimi dêje,
kamsmê‡ují, mohoureálnêji vidêtsvéhopart-
nera asvé dêti. Kromê náv¿têvy st‡ediska

Pokraçování nastr. 7

Ekologickávÿchova
nazákladní¿koleVminulémmêsíci sevrámci ekologické
vÿchovynaZ¢naSokolovskéulici uskuteç-
nily dvê vÿznamné akce.
Prodêti 6. t‡ídyjsmevespolupráci seZá-

chrannoustanicí Zelené Vendolí as odborem
æivotníhoprost‡edí MêùSvitavyp‡ipravili vÿ-
ukovÿprogramEKOSYSTÉMY. Æáci sebê-
hemt‡í vyuçovacích hodinseznámili formou
rûznÿchher s ekologickÿmi termíny. Dostali
zaúkol vypracovat konkrétní ekosystémave
skupinách‡e¿ili problémysouvisejícísezhor-
¿ovánímæivotního prost‡edí - kácení lesû,
vypou¿têní neçistot do‡ekyatp. Pestrÿmpro-
gramemnás provázela Dis. Petra Chlupová.
Pro dêti 7. t‡ídyjsme p‡ipravili zajíma-

voubesedus pracovnicí Záchrannéstanice
ÇeskáT‡ebovápaní Malátkovouo noçních
dravcích-sovách. Æácisedovêdêli v¿eoæivo-
têtêchtoptákû, o ekosystému, vekterémæijí,
ojejichochranêaosmysluzáchrannÿchsta-
nic. Beseda mêlapraktickÿráz, æáci si mohli
vzít hendikepované sovy do ruky azávêreç-
nÿmtestemzúroçitsvéznalosti otêchtochrá-
nênÿch dravcích. Mgr. David ¢imek

KLUB DªCHODCªFilmováp‡edstavení vkinokavárnê Galaxie:
9. dubna
DIVOKÉ VÇELY
17. dubna
MOJETLUSTÅ”ECKÅSVATBA
Zaçátek p‡edstavení v 15:30 hodin.
Pro çleny Klubu dûchodcûvstupzdarma.
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Pokraçovánízestr. 6
nabízíme také sluæbu, kdy odbornê vy¿ko-
lenápracovnice poradnynav¿têvujerodinu
vjejímp‡irozenémprost‡edí azapomoci vi-
deotechnikypomáhárodiçûma dêtemupra-
vitvzájemnoukomunikaci avzájemnévztahy.
Závêrembychomchtêli obçanyupozornit

na osoby, které taktéæ nabízejí tzv. pomoc.
Obyçejnêjsoubez odborné erudice, nabízejí
okamæitoupomocneboto, æezaVásva¿epro-
blémyvy‡e¿í bez Va¿ehoaktivníhop‡ístupu
ao kvali�kovanémzpûsobu‡e¿ení problémû
nemají æádnéznalosti. Vtétosouvislosti sdê-
lujeme, æe v¿ichni pracovníci St‡ediska psy-
chologicképomoci mají provykonávánísvé
práceodpovídající odbornévzdêlání garanto-
vanécelostátními odbornÿmi spoleçnostmi.
Klient obracející se napracovníka, kterÿna-
bízí pomoc, máprávoæádat nanêm, abyse
prokázal svouodbornoukvali�kací provyko-
návání odbornépomoci. Pracovníci St‡ediska
psychologické pomocijsouabsolventyst‡ed-
ní sociálnê právní ¿koly nebo mají ukonçené
vysoko¿kolské vzdêlání a mají dal¿í vzdêlání
(postgraduální studium, psychoterapeutic-
ké vÿcviky) opravñujícíje uæívat p‡íslu¿né
psychoterapeutické metody.
St‡edisko psychologické pomoci se na-

lézá na Purkyñovê ulici ç. 14 naproti kinu
Vesmír, objednat se mûæete na telefonním
çísle461 532604. Konzultaçní hodinyjsou
dennêod9 do 16hodin, proobjednanékli-
enty do 18 hodin.
Mgr. Ji‡í Oujezdskÿ, vedoucí st‡ediska

Mêstskápolicie informuje
Zvÿ¿enípravomocístráæníkûp‡inesloi zvÿ-

¿ení poçtu‡e¿enÿch p‡estupkû, p‡edev¿ím
voblasti bezpeçnosti aplynulosti provozuna
pozemníchkomunikacích- §22odst. 1 písme-
noe) af) p‡estupkovéhozákona. Vúnoruleto¿-
níhoroku‡e¿ili stráæníci 219záleæitostí, coæje
o 40 více, neæ ve stejnémobdobí loñského
roku. Do 17. b‡ezna2003jiæ‡e¿ili 192vêcí.
Dlezákonaoobecnípolicii odhalujístráæ-

níci p‡estupkyajinésprávní delikty. Struçnê
‡eçeno-ve¿keré. Nêkterép‡estupkymohouvy-
‡e¿itvblokovém‡ízení, vp‡ípadêpodez‡eníze
spáchání p‡estupkuçi podez‡ení zespáchání
správního deliktu musí skuteçnost oznámit
p‡íslu¿némusprávnímuorgánu, dojehoæ pû-
sobnosti projednání pat‡í. Takové oznámení
musístráæníkdoloæitdûvodyadûkazy, o nêæse
podez‡eníopírá. Vlastní dokazovánísprávních
deliktûprovádêjí p‡íslu¿nésprávní orgány.
Podnêty stráæníci získávají buâze stíæ-

ností obçanû, vlastní çinností a pochûzkou
vobvodu, nebo podez‡ení naspáchání správ-
ního deliktu vyplyne zjiné vêci, se kterou
p‡ijdou p‡i práci do styku.
Vdal¿íchçíslechNa¿eho mêstapostup-

nêrozeberemejednotlivé pouæitétermíny
aoprávnêní.

K. Çupr, velitel mêstské policie

St‡edisko psychologické pomoci...

• 8. b‡eznabyli stráæníci vysláni kovê‡ení
oznámeníobçanû, æejednohoz nájemníkûjiæ
del¿í dobunevidêli. Protoæenavÿzvystráæ-
níkûsenikdoneozÿval, vzniklodûvodnépo-
dez‡ení, æe dotyçnÿpot‡ebuje pomoc a byt
byl otev‡en. Bohuæeljeho majitelijiæ pomoci
nemohli, coæ potvrdil i p‡ivolanÿléka‡.
• P‡i svéçinnosti sestráæníci opakovanêset-
kávajís krádeæemi vobchodech. Agresivita
pachatelûkrádeæístoupá, atonejenverbál-
ní, alei fyzická. Nap‡. dne9. 3. bylahlídka
p‡ivolánadojednohoobchodníhodomu, kde

byli dva muæi podez‡elí z krádeæe alkoholu
a uzenin. Bêhemprovádêní úkonû stráæ-
níkû mêstské policiejedenz pachatelûfy-
zickynapadlpracovníkabezpeçnostníagen-
tury. Jednánímobou muæûse nyní zabÿvá
Policie ÇR.
• 10. b‡ezna nazákladê stíænosti stráæníci
ovê‡ili,æenaparkovi¿ti vLánech, namístêvy-
hrazenémproosobytêlesnêpostiæené, par-
kuje osobní vozidlo. Bylo otev‡ené a podle
evidence nebyljeho majitel ze Svitav. Tyto
okolnosti p‡ispêly ktomu, æe vozidlo bylo
vodpoledníchhodinách- vsouladus opráv-
nênímstráæníkû- odtaæeno(vizfotonaho‡e).

M. Sádlíková

Nalince156

Volejbalovÿoddíl TJ Svitavybudev kvêt-
nuavçervnuorganizovatjiæ 8. roçník po-
pulární Mêstské volejbalovéligy. Hrát se
bude na volejbalovÿch h‡i¿tích za Národ-
nímdomem. P‡ihlásit druæstvo mûæetedo
st‡edy23. dubnauIng. PetraSezemskéhotel.
777153428, e-mail: sezemsky@�t.vutbr.cz.
Zodpovítakév¿echnydotazy, poskytne po-
drobnéinformace.
Proleto¿ní rokp‡ipravili organizáto‡i no-

vinku!!! Nazvali ji 2. mêstská volejbalová
liga. Jeurçenap‡edev¿ímproneregistrované

æeny, ale i pro neregistrované muæe, kte‡í
vloñskémroceligu nehráli.
Hrát se bude naæenskévolejbalovésíti

(224cm) atatosoutêæ se uskuteçní pouze
v p‡ípadê, æesep‡ihlásí alespoñçty‡i druæ-
stva.

Do Mêstskévolejbalovéligyzvemev¿ech-
nyp‡íznivce, nad¿ence aobdivovatele volej-
balu. Nemusíte bÿt mistry, staçí, æe Vás baví
hrát - sportovat.

Petr Sezemskÿ
volejbalovÿ oddíl TJ Svitavy

Mêstská volejbalová liga

Ve volejbalovémst‡ehu, skorojako v extralize!
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Pozvánka na sportovníakce vdubnu
NE6. 4. Kopaná: TJ Sy- Çeská T‡ebová(12: 15 st. a 14:30 ml. - KPdorostu, stadion Míru)

TJ Sy A- SKÇelákovice (16:30- divize muæi, stadion Míru)
Volejbal: Krajskÿp‡ebor star¿í æáci - �nálovÿturnaj (9:00- sportovní hala Na St‡elnici)

SO12. 4. Kopaná: TJ Sy A- Tesla Pardubice (9:00st. a 10:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)
TJ Sy B- FC Agria Choceñ B(16:30- I. At‡. muæi, stadion Míru)

NE13. 4. Kopaná: TJ Sy B- Vysoké Mÿto (9:00st. a 10:45 ml. - I. At‡. æáci - h‡i¿tê Lány)
PÅ18. 4. Volejbal: Mistrovství ÇRveteránû- muæi (13:00- sportovní hala Na St‡elnici)
SO19. 4. Modelklub: Ve‡ejnásoutêæ - upoutané modely(9:00- CIHELNA)

Volejbal: Mistrovství ÇRveteránû- muæi (9:30- sportovní hala Na St‡elnici)
NE20. 4. Kopaná: TJ Sy- Jiskra Litomy¿l (12:45 st. a 15:00 ml. - KPdorost, stadion Míru)

TJ Sy A- FKTrutnov(17:00- divize muæi, stadion Míru)
SO26. 4. Kopaná: TJ Sy A- FKAS Pardubice (9:00st. a 10:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

TJ Sy B- Rychnov na Mor. (17:00- I. At‡. muæi, stadion Míru)
NE27. 4. Kopaná: Krajskÿ p‡ebor p‡ípravek- turnaj (9:00- stadion Míru)

TJ Sy B- Lan¿kroun(9:00st. a 10:45 ml. - I. At‡. æáci - h‡i¿tê Lány)
Modelklub: Okresní p‡ebor mládeæe - upoutané modely(9:00- CIHELNA)

Distribuci
tohoto çasopisuzaji¿ƒuje �rma pana Lubomíra Pospí¿ila.
S nesrovnalostmi v doruçování seproto
obracejte p‡ímo natuto �rmu, telefon
608024 585. Do vyçerpání zásobje ça-
sopis k dispozici vInformaçnímcentru
mêsta Svitavy na námêstí Míru48. P‡í¿tí
çíslo vyjde 2. 5. 2003.

P‡edstavujemePlaveckÿ oddíl TJ Svitavy nepat‡í sice
k nejstar¿ím, jeho vznik se datuje rokem
1994, ale úspêchy mladÿchplavcûuæ p‡e-
kroçilyhraniceokresui kraje. Dnes nejsou
vÿjimkouvÿbornáumístêní narepublikovÿch
mistrovstvích, tradiçnêvozí mladí plavci me-
daile z krajskÿchzávodû, ani jednou ne-
chybêli mezi vyhlá¿enÿmi sportovci mêsta.

VODAASPORTs. r. o.
Vás zve na

AEROBIKTOUR
2002 - 20035. dubna2003 probêhnecviçení s mistry

svêtav aerobikuJAKUBEMSTRAKO¢EM,
VLADIMïREMVALOUCHEMa DAVIDEM
HOLZEREM.
Kde: Sportovní hala Na St‡elnici
Vkolik: 9:30- 12:30
Program: 2 hodiny aerobiku

1 hodinaexpander �tness
Prezentace: od 8:30
Info: www.aerobicteam.zde.cz
Tel.: 461 530266
Cena: 250,- Kç
Jep‡ipravenahodnotnátombolaa pitnÿre-
æimzdarma.

R. ¢vec

Oddíloví çinovníci se zamê‡ují hlavnê na
mládeæ av návaznosti na plaveckou ¿kolu
získávají do svÿch ‡ad nejmlad¿í adepty
plavání.
Nana¿emsnímkup‡edstavujemeprávêty

nejmen¿í- skupinup‡ípravky: Stojící zleva:
B. Frÿza, trenér, D. Prchal, D. Kinc, O. Vo-
diçka, J. Hromádka, O. ¢i¿mi¿, T. Hartman.
Sedící zleva: M. Chudjak, M. ¢tarha, D. Ba-
rochová, P. Ví¿ková, M. Tempír aJ. Rusek.

Dne 8. b‡ezna se nej mlad¿í a mlad¿í
atleti TJ Svitavy úçastnili p‡espolního bê-
huv Chocni. Zdesi mohli provê‡it svésíly
avûli v nelehkém, nerovnémterénu, kterÿ
byl zezaçátkukrátcevedenposilnici a pak
popolní cestê. Podsluneçními paprskybyl
místytajícíled, kterÿpromêñoval povrch
vblátivÿakluzkÿterén. V¿echnyzávodníky
jet‡ebapochválit zadobrévÿkonya bojov-
nost do posledních metrû.
Jakoprvní sek premiérovémustartupo-

stavil J. Bilanskÿ(94) v kategorii �p‡edæáç-
ci�a dobêhl napêkném6. místê. Vnejmlad-
¿íchæákyníchaæácíchsi 3. místovybojovali

J. Ehrenbergerová(92) aJ. Lána(92). Po-
slední z vÿpravy, mlad¿í æákynê, se s tratí
také dob‡e vypo‡ádaly. ¢. Jurenková (90)
skonçila pátá aI. Maljarçíková (91) de-
vátá.

A. Báçová

Nejmlad¿íatleti závodili


