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Ramiro Cibrián ve Svitavách
Ve st‡edu 19. b‡ezna 2003 nav¿tívil Svi-

Lenka Báçová, ing. Josef Gracias, ‡editel

ropské komise v ÇR pan Ramiro Cibrián

dent Svitavského klubu Laurus, Franti¿ek

úçast na dvou ve‡ej nÿch debatách, a to se

nêk Bou¿ka, zástupce Mikroregionu Svi-

tavy velvyslanec a vedoucí Delegace Ev-

s doprovode m. ùçele mjeho náv¿têvy byla

Agrární komory, MUDr. Josef Çáp, prezi-

Plíva, zakladatel Nadace J. Plívy, Mgr. Zde-

seniory a dále s obçany mêsta na té ma

tavsko aing. Ji‡í Háva, çlen p‡edstavenstva

a související otázky.

obêda diskutovali mi mojiné o aktuálních

Vstup Çeské republiky do Evropské unie

Pan Ramiro Cibrián zahájil náv¿têvu

Svitav na radnici, kde ho p‡ivítal starosta
mêsta Václav Koukal, místostarosta Mi-

roslav Vêtr, místostarostka Marcela Sezem-

ská a senátor Ji‡í Brÿdl. Pan velvyslanec
si krátce prohlédl budovu radnice, pode-

psal se do pamêtní knihy mêsta a p‡evzal
drobnÿ dárek.

Následoval pracovní obêdv hoteluSchin-

dlerûv háj, kterého se kromê vÿ¿ej meno-

vanÿch zúçastnili také dal¿í çlenové rady
mêsta - PaedDr. Milan Báça, RNDr. Jaro-

slav Klodner a MUDr. Pavel Haví‡, dále

‡editelka Okresní hospodá‡ské ko mory

Okresní hospodá‡ské ko mory. ùçastníci

problé mech regionu zej ména v oblasti

dopravní infrastruktury a o moænostech

çerpání nançních prost‡edkû ze struktu-

rálních fondû Evropské unie a fondu soudrænosti.

Následovala krátká procházka po svitav-

skémnámêstí, jehoæ rekonstrukci a nynêj¿í
podobu pan velvyslanec hodnotil vel mi po-

zitivnê.

Od 14 hodinse v koncertní msále Otten-

dorferova domu konala první z ve‡ej nÿch

neskrÿval, æe nás çekáje¿tê hodnê práce

a æe vÿsledky vstupu do EU ocení p‡ede-

v¿í m generace dne¿ních dêtí a mladÿch

debat, urçená p‡edev¿í m seniorûm. Pan

lidí.

odpovídal na otázky p‡ítomnÿch, které se

ta Svitavy se na po‡ádání vÿ¿e uvedenÿch

ÇR do Evropské unie a æivotní úrovní na-

rus a Klub mladÿch Evropanû. V¿emspolu-

Poté pan velvyslanec s doprovode m

úçastníkûmdebat zajejich úçast a záje m.

velvyslanec po krátké m úvodní m projevu

tÿkaly zej ména souvislostí mezi vstupem
¿ich seniorû.

nav¿tívil GymnáziumSvitavy, kde disku-

toval se studenty - çleny Klubu mladÿch

Evropanû- kromêjinéhotaké o moænostech

studia na¿ich studentû v zahraniçí.

V 16 hodinse uskuteçnilo setkání s ve-

Kromê delegace Evropské komise a mês-

setkání dále podílely Svitavskÿ klub Lau-

po‡adatelûmpat‡í podêkování, stej nêjako
Panu velvyslanci se pobyt ve Svitavách,

byƒjen krátkÿ, líbil, cítil se v na¿em mêstê
bezesporu p‡íjemnê.

Náv¿têvê pana velvyslance Cibriána

vênovaly pozornost také zástupci médií, ze-

‡ejností. Podobnêjako p‡i debatê se seniory

j ménarakouskátelevize ORFzaznamenáva-

vami ze sníæení æivotní úrovnê obçanû po

M
. Seze mská, M
. Vêtr

byly hlavní mi tématy otázky spojené s oba-

vstupu ÇRdo EU, otázky vlivu çlenství v EU
na palçivÿ problémnezamêstnanosti, dále

zjednodu¿ení dovozu a vÿvozuzboæí a vliv
çlenství v EU na národní svébytnost a samostatnost v rozhodování.

Odpovêdi pana velvyslance bylyjasné,

doprovázené p‡íklady a zku¿enost mi z çlen-

F
oto M
. Báça

F
oto M
. Báça

skÿchzemí EU, a snad v¿ichni p‡ítomní oce-

nili jeho vÿbornou çe¿tinu. Pan velvyslanec

Ve st‡edu 2. 4. ve 1 2 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

lavel mi podrobnê celÿ prûbêhjeho náv¿têvy.

DNES ÇTëTE:

• Zjednání rady mêsta • Upo-

zornêní a inf
ormace z odborû

M
êù• Zprávyze¿kol • M
êstská

policieinf
ormuje • Pozvánkyna

spoleçenské a sportovní akce

• Kulturní kalendá‡ LUCERNA
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Z jednáníRady mêsta Svitavy
Rada mêsta dne 10. b‡ezna 2003:
• Projednala a vzala na vêdomí zprávu

pot‡eba nêkteré místo obsazovat, zûstane

neobsazeno). 4. Informaçnítechnologie(do

dub e n 2003

mês í ç n í k

çinnost; 10. 000 Kç Sdruæení pro po moc
mentálnê postiæenÿm, MO Svitavy na do-

nancování akcí pro postiæené; 4. 000 Kç

Ne mocnici Svitavy na realizaci vÿstavy

historickÿchfotograí mêsta Svitavy v pro-

o hospoda‡ení s majetke m mêsta Svitavy

systé mu metropolitní sítê reforma p‡iná¿í

storách ORL oddêlení a ORL ambulance;

taçiní 1. 661. 436tis. Kç, z toho hmotnÿinves-

se roz¿i‡ují regionálnê a dále p‡ibÿvají nê-

Dívka roku.

investiçní majetek 18. 202tis. Kç, cenné pa-

çanské prûkazy, doprava atp. Na okresní m

v roce 2002. Celková hodnota majetku mês-

tiçní majetek 1. 271. 702 tis. Kç, nehmotnÿ
píry 46. 321 tis. Kç, vklady 325. 085tis. Kç,

zásobypotravinv M¢126tis. Kç. Vroce 2002
mêsto uzav‡elo 14s mluvo nákupu nemovi-

dvê vÿrazné z mêny: jiæ provádêné çinnosti

které nové agendy státní správy- nap‡. ob-

ú‡adu bylytyto agendytechnickyi informaç-

nê ‡e¿eny oddêlenê, pomocí izolovanÿch

aplikaçních poçítaçovÿch programû, proto

tostí za 2. 807tis. Kç a 188s mluv o prodeji

v prûbêhu roku 2003 bude tento systé m

P‡estoæe neustále probíhají prodeje - zej mé-

stupnê absorbovány do centralizovaného

se odroku 1994zvÿ¿ila celkemo 354 milio-

úçelemjiæ do¿lo k propojení datovÿch sítí,

nemovitého majetkuzacelkem32.802tis. Kç.

na bytovÿch domû- hodnota majetku mêsta
ny korun.

• Schválila náje mní s mlouvy na byty,

vyslovila souhlas s p‡ednostní mposkytnu-

kapacity centrálního serveru a dal¿í mkro-

vace a mêstské památkové zóny. Na opra-

níchtechnologií investovánojiæ 1,5 mil. Kç

751. 000 Kç

dovy TGM25, posílení diskové a pamêƒové

miliony). 5. Movitÿ majetek (p‡evzatÿ ná-

bytekje hodnocenjako technicky vyhovu-

cílech bytové politiky mêsta pro p‡í¿tí obdo-

stêhovanÿ, sloæenÿ s více typû a není dále

mêsta, které jsou odvislé jednak od státní

nomické vyhodnocení (porovnání p‡edpo-

nábytkuje ve ¿patné mstavu - nêkolikrát

nání zastupitelstvo mêsta 26. b‡ezna.

mêsta.)

spêvkû: 10. 000 Kç Taneçní mu klubu El-

lis Svitavy na po‡ádání postupové soutêæe
vtaneçní msportu Osvitavskÿ korbel 2003;

3. 000 Kç Klubu çeskÿchturistû Svitavy na

roku 2003( mêsto p‡evzalo v¿echny agendy

çinnost; 4. 000 Kç Klubu p‡átel esperanta

vzalo 78zamêstnancû, kte‡í mêli s vÿkonem

Rybák Svitavy naçinnost, 5. 000 Kç Çes-

bez problémû, spolu s agendami mêsto p‡e-

agendzku¿enosti). 3. Zamêstnanci mêsta

( poçet ú‡edníkûstanovenradou na 174, sku-

teçnÿ poçet k 28. 2. 2003je 166; nebude-li

• za‡adit navræené pracovníky s mlá-

deæí do programu podpory (navræenoje 22

(Pozn.: Vÿsledkyjednání zastupitelstva dne

• Schválila poskytnutí nançních p‡í-

ta). 2. Prûbêh p‡evzetí agend na zaçátku

p‡ijí macího za‡ízení pro p‡ihlá¿ené domy

poçet pot‡eb nacelÿrok). Zprávao reformê

a obsahuje kapitoly: l. ùvod- rekapitulace

reformyse nêkolikrát zabÿvalai rada mês-

çástku 300. 000 Kç na po‡ízení ainstalaci

ní mi odmênami od 1. 500 do 2. 500 Kç)

ve‡ejné správyje za‡azena na programjed-

ních vztahû zaçala v srpnu 2002, postupem

• schválit za‡azení akce Roz¿í‡ení p‡íj-

muinfokanálu dorozpoçtu mêstaa uvolnit

kládanÿch p‡íj mû a vÿdaj û na reformu se

ci o reformê ve‡ejné správy ajejích dopa-

p‡íprav (jednání o p‡evodu pracovnê práv-

vê kostela se bude mêsto podílet çástkou

sportovníchtrenérûa dvasbormist‡i dêtskÿch

skuteçností za první mêsíctohotoroku a pro-

dech na mêsto. Zprávaje velice podrobná

gramuregenerace mêstské památkové rezer-

vyuæíván- je prozatí muskladnên). 6. Eko-

ností mêsta.

• Projednala a vzala na vêdomí informa-

kostela sv. Josefa; uvedenou çástku mêsto

získalojako státní nançní podporu v Pro-

jící, jedna t‡etinaje témê‡ nová; asi 10 %

dotaçní politiky, jednak od nançních moæ-

• schválit poskytnutí çástky 400. 000 Kç

p‡esunu uzlu sítê ministerstva vnitra do bu-

úkonysouvisející s obecní mi byty. Rada dále

bí; nastiñuje a zamÿ¿lí se nad moænost mi

materiálu naoplocení pozemkuvÿcvikového

”í mskokatolickéfarnosti Svitavy na obnovu

a celkové náklady z‡ej mê p‡esáhnou dva

obdræela pracovní diskusní návrh o hlavních

gické organizaci Svitavy- Laçnov na nákup

mêstskéhoinformaçního systé mu. Zatí m

nájemcû bytû v domê na námêstí Míru 70
na období do 30. 9. 2003 a schválila dal¿í

spêvkuve vÿ¿i 60. 146 Kç Základní kynolo-

st‡ediska

kûm. Z rozpoçtu mêsta bylo do informaç-

(hotel Slavia), doplnêní bytového po‡adníku

Zastupitelstvu mêsta rada doporuçila:
• schválit poskytnutí nançního p‡í-

analyzován ajednotlivé agendy budou po-

tí mnáhradních bytû mi mo bytovÿ po‡adník

z ve‡ejného záj mu pro ubytování souçasnÿch

2. 000 Kç Do mu dêtí a mládeæe na akci

ve Svitavách naçinnost; 5. 000 Kç ZO ÇSOP
ké mu kynologické mu svazu - ZO Svitavy

na çinnost; 3. 000 Kç Konfederaci poli-

tickÿch vêzñû, okresní poboçce Svitavy na

a mládeænickÿch pêveckÿch sborû s mêsíç-

26. b‡ezna uvede me v p‡í¿tímçísle Na¿eho
-svj-

Informaçnícentrum
mêsta Svitavy

roz¿i‡uje nabídku sluæeb

Od b‡ezna 2003je vInformaçní mcen-

tru mêsta Svitavy zaveden p‡edprodej

vstupenek on-line na kulturní akce v Pardubickéma Královéhradeckémkraji pro-

st‡ednictví m programu TICKETS. CZ.

Tento programumoæní obçanûmSvitav

a okolí nákup vstupenek na akce, které

se konají v krajské m mêstê çi vjinÿch
mêstech Pardubického a Královéhradec-

kého kraje bez toho, aby museli cestovat

do míst konání têchto akcí. Z kulturních

událostí, na které si záje mci mohou za-

koupit vstupenky v na¿eminformaçní m

centru, j menuje me za v¿echny alespoñ
vystoupení skupiny Lucie v pardubické
Arénê 7. kvêtna 2003, nebo koncert Kar-

la Gotta a Heleny Vondráçkové v Hradci

Králové naplo¿ezi mníhostadionu5. çerv-

na 2003.

Vstupenkylzetakérezervovat nap‡. na

adresách www.vstupenky. cz, www. kon-

certy. cz, www.vychodni. cechy. cz.
Vbudovê na M
ilady Horákové 6A sídlí odbor dopravy a odbor obrany
.

Renata Pavlíková, ICMS

dube n 2003
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Ulice v Laçnovê
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mês í ç n í k

Po‡adatelé, pozor!

Zastupitelstvo mêsta Svitavy na své m

Nastalojarní období, létojeza dve‡mi,

zasedání dne 24. ‡íj na 2002 schválilo vy-

ajako houby po de¿ti se zaçnou objevovat

tvo‡ení novÿch ulic v mêstské çásti Laçnov

rûzné spolkové a spoleçenské akce, po-

to. Zeptalijs meseing. Pavly Velecké, vedou-

hudební mi produkce mi - vystupují na

az mênu názvu mêstské çásti Svitavy- mês-

‡ádané pod ¿irou oblohou a doprovázené
nich rûzné kapely, po‡ádají se diskotéky.

cí oddêlení v¿eobecné vnit‡ní správy odbo-

Azdeje na místê varovnê zvednutÿ prst,

ru vnit‡ních vêcí Mêù, jak se tyto z mêny
dotknou obyvatel Svitav:

vyjad‡ující vÿzvu z titulku.

çásti Laçnov çty‡i nové ulice, ato: H
lavní,

platnost nová mêstská vyhlá¿ka k za-

vadní název mêstské çásti Svitavy- mêsto

ného po‡ádku a podle ní lze hudební

Na poçátkutohoto roku vstoupila

Dne 1. kvêtna 2003vzniknouv mêstské

U Vêtrolamu, Zadní, Za Kolonkou. Dosa-

sezmêní a od1. kvêtna budetato çást p‡e-

jmenována na M
êsto. Takæe mêsto Svitavy
bude mít mêstské çásti: Laçnov, Lány
, M
ês-

to, P‡edmêstí. Obyvatelé mêstskÿch çástí

Laçnov a M
êsto si budou muset vymênit své

P‡íspêvky na
o¿et‡enístromû

Záj memnás v¿echjezachování a pravi-

bezpeçení m
ístních záleæitostí ve‡ej-

produkce nave‡ejnémprostranství po‡ádat pouze do 22. hodiny! Má-li va¿e
akce trvat déle, je nutno o povolení pro-

dlouæení dobytrvání akce poæádat. Væá-

dosti byste nemêli zapomenou uvést vedle

delné o¿et‡ování vzrostlé zelenê ve mêstê.

plánované doby ukonçení akce také æánr

prûkazbude obsahovat nesprávnÿúdaj. T
yto

vést odborná rma, neboƒje nutné zajistit

¿têvníkû, zaji¿têní po‡adatelské sluæby

dnech 22. a 23. kvêtna (od13 do 1 7hodin)

stranêní suchÿch nebo po¿kozenÿch vêtví,

¿í‡ena, aby nebyli obyvatelé okolních do-

obçanské prûkazy
, neboƒjejich dosavadní
dokladyji mbudouvymênênybezplatnê. V
e

budou pracovnice odboru vnit‡ních vêcí vy-

‡izovat æádosti o vydání nového obçanského

prûkazup‡ímov Základní¿kole Laçnov (vo-

lební místnost). .

S novÿmi ulicemi vzniknejistê i povin-

nost novê oznaçit budovy...

O¿et‡ení v¿ak v mnoha p‡ípadech musí pro-

celou ‡adu prací, jakoje o¿et‡ení ran, od-

odlehçení koruny, o¿et‡ení dutin, instalaci

vazeb korun nebo kmenû apod. Tomuodpo-

vídají i náklady, které ve vêt¿inê p‡ípadû
vlastníci stromû nejsou ochotni nebo nemohou uhradit.

Pro rok 2003, stej nê jako v minulÿch

Ano, máte pravdu. VLaçnovêse budou

letech, byl ve Svitavách vyhlá¿en program

taçníma v¿echny nové ulice budou oznaçe-

rostoucích na poze mcích obçanû v celé m

novêoznaçovat v¿echnybudovyçísle morien-

ny uliçními tabule mi. Nováçísla orientaçní

a uliçnítabule bude hradit mêsto Svitavyze

svého rozpoçtu. .

Ajak to bude s çísly popisnÿmi?

 Dle zákona o obcích musí bÿt kaædá

budova oznaçenaçísle mpopisnÿm. T
otoje

na podporu o¿et‡ování vÿznaçnÿch stromû,

katastru Svitav. P‡ednostnê bude p‡íspêvek

p‡iznán na o¿et‡ení stromû, jejichæ stavlze

charakterizovatjako havarijní, tzn. stromû,

které svou existencí ohroæují své okolí buâ
pádemçásti koruny (suchÿch vêtví, po¿ko-

zenÿch kosterních vêtví) nebo celého kmene

povinností vlastníka atenp‡i poru¿enítéto

(zlomení mnebo vyvrácení m). P‡íspêvek ne-

ve Svitavách v souçasnosti nejsou budovy

Æádost o poskytnutí p‡íspêvku je

povinnosti mûæe bÿt sankcionován. Jelikoæ
têmito çísly oznaçeny
, rozhodl se mêstskÿ
ú‡ad zjednat nápravu. Z dûvodujednot-

bude poskytnut na kácení stromû.

nutno podat do 10. kvêtna 2003 od-

boru æivotního prost‡edí Mêù Svitavy

nosti a p‡íznivêj¿í cenybude mêsto Svitavy

(zde lze vyzvednout pot‡ebnÿ tiskopis

ny budovy ve mêstê. T
yto si budou muset

tije nutné doloæit doklad o vlastnictví

zaji¿ƒovat dodávku novÿchçísel pro v¿echvlastníci ne movitostí vyzvednout a zapla-

tit p‡í mo na mêstském ú‡adu. Jelikoæ se
budejednat asi o t‡i tisíce çísel, bude ozna-

çováníprobíhat postupnê. Nejprvese oznaçí

Laçnov a M
êsto, napodzi mleto¿ního roku

a na zaçátku p‡í¿tího roku Lány a P‡ed-

mêstí.
Jak se vlastníci nemovitostí dozví, kdy

a získat podrobnéinformace). Kæádos-

pozemku(vÿpis z katastru nemovitostí),
kopii katastrální mapy a zákres p‡ed-

mêtnéhostromuna mapê. Væádosti mû-

æe æadatel uvést návrh odborné r my,

která by bylaschopna o¿et‡ení stromu

provést, a mûæe také uvést vÿ¿i své spo-

luúçasti na o¿et‡ení stromu.
Podání mæádosti nevzniká na p‡íspêvek

které obdræíte na základê ‡ádnê vyplnêné-

ho oznámení. Doporuçujeme osobní kon-

zultaci naodboru, pracovnice vás upozorní
na p‡ípadné problémy a úskalí.

Navolnémprostranstvílzeve‡ejnoupro-

dukci (zábavu, diskotéku) po‡ádat pouze

tehdy, je-li toto prostranství k provozování
ve‡ejnÿch produkcí urçené citovanou vyhlá¿kou. Jsouto: areál rybníka Rosniçka,

námêstí Míru, areál zahrady ve Svitavách

- Lánech ve správê sboru dobrovolnÿch hasiçû, zahrada Mêstského muzea a galerie,
park Jana Palacha a sportovní areály.

M
ilu¿e Teplá, odbor ¿kolství a kultury

Navrhnête rozmístêní

kontejnerû na
separovanÿ
sbêr
Mêsto Svitavy plánuje v roce 2003 roz-

¿í‡ení a opti malizaci stávajících sbêrovÿch
míst, spoçívající p‡edev¿í mv navÿ¿ení poç-

tusbêrovÿch nádob( kontejnerû) pro oddêle-

nê sbírané sloæky komunálního odpadu (pa-

kterározhodne o poskytnutí p‡íspêvku nebo

jednotlivÿchsbêrovÿch míst. Své námêty mû-

podle kriterií, kterÿmijsou vÿznamdaného

Svitavy do konce mêsíce dubna, ato písemnê

inf
ormovat v mêsíçníku Na¿e mêsto. Sou-

zamítnutí æádosti. Komise bude rozhodovat

desce ainternetovÿchstránkách mêsta Svi-

stromu z hlediska mêstské zelenê, stupeñ

Ji‡ina Svobodová

akci povolení odboru ¿kolství a kultury,

jenosti v¿ech obçanû mêsta, vyzÿváme ve-

k posouzení ekologické komisi rady mêsta,

tavy
.
Dêkujeme.

nutno ji podat celÿ mêsíc p‡edem
! Nedotçena p‡itomzûstává povinnost mít pro

borné rmy. Poté v¿echny materiály p‡edá

 Ooznaçováníjednotlivÿchçástí a o moæ-

çasnê to bude také zve‡ejnêno na ú‡ední

mû ru¿eni nadmêrnÿm hlukem. Otakové

æádosti rozhoduje rada mêsta, a protoje

pír, sklo, plasty), ato ve v¿echçástech mêsta.

a zajistí zpracování cenové nabídky od od-

nosti vyzvednutítabulek bude me aktuálnê

ajakÿms mêrembude hudební produkce

nárok. Odbor ÆP v¿echny æádosti posoudí

a kde si mohou çísla popisné a orientaçní

vyzvednout?

produkované hudby, oçekávanÿ poçet náv-

po¿kození a spoluúçast vlastníka stromu.

O vÿsledku budou v¿ichni æadatelé písem-

nê informováni.

ing. M
. Anto¿

Abytato akce bylarealizována ke spoko-

‡ejnost ke spolupráci p‡i ‡e¿ení umístêní
æete p‡edat odboru æivotního prost‡edí Mêù
neboosobnê, p‡ípadnêtelefonicky. Odpovêd-

nÿm pracovníkem pro p‡ijí mání návrhûje

ing. Pavel Çermák, tel. 461 550251. Dêkujeme za spolupráci.

Ing. P
. Çer mák
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Svoz velkoobjemového

a nebezpeçného odpadu
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Odbor státnísociálnípodpory
Rozhodování o dávkách státní sociální

hromadnê oznamovat pot‡ebné informace

podpory se uskuteçñuje na základê zákona

a upozornêní, dovoluje klientovi, aby p‡i

také SVOZ ODPADUZE ZELENë (kompostovatelnÿ odpadjako nap‡íkladlistí, trá-

ve znêní pozdêj¿ích p‡edpisû. Jsouto dáv-

vypisoval v¿echnyjiæ jednou poskytnuté

budou najednotlivÿch stanovi¿tích p‡ipra-

vu, rodiçovskÿ p‡íspêvek, zaopat‡ovací p‡í-

se uskuteçní ve dnech14. aæ18. dubna2003
jiæznámÿmzpûsobem. Souçasnêse uskuteçní

va, zbytky rostlin, vêtve apod.), pro kterÿ
vena vozidla Technickÿch sluæeb mêsta.

Dûraznêæádáme obçany, aby odpa-

dy neukládali nastanovi¿tíchp‡edp‡í-

ç. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo‡e,
ky: p‡ídavek na dítê, sociální p‡íplatek,

p‡íspêvek na bydlení, p‡íspêvek na dopra-

spêvek, dávky pêstounské péçe, porodné,
poh‡ebné.

dal¿ích podáních uvádêl pouzez mêny a ne-

údaje apod. Vsouçasné dobê mûæe za-

mêstnanec na kontaktní m místê ihned

p‡i podání æádosti u p‡epáækyovê‡it v cent-

rální databázi nárok na dávku.

Informaçní systémstátní sociální pod-

Odbor státní sociální podpory zaçal vy-

pory umoæñujejakojeden z prvních systé-

Okresního ú‡adu Svitavy. Sezánikemokres-

kou podatelnu. Ve¿keré údaje vç. æádostí

jezdemvozidel, ale p‡edávalije odêlenê

plácet dávky od 1. 10. 1995jako referát

HARMONOGRAMSVOZU

ních ú‡adû k 1. 1. 2003 p‡e¿la celá agenda

o v¿echny dávky najdete na www. mpsv. cz.

Pondêlí 14. dubna
1. B. Martinû u ç. 3
15: 00-15: 15

¿ovanÿch pracovi¿ƒ (tzv. kontaktních míst)

dávkách státní sociální podpory lze vyuæít

3. Ruská- u bÿv. prodejny

T‡ebové a Poliçce pod Mêstskÿ ú‡ad Svi-

je moæno ovládat hlase m v çeské mjazy-

nosti spojené s provozemkontaktních míst

p‡ístroj û. Zelená linka pro ve‡ej nost je

p‡í mo posádkámsvozovÿch vozû.

dávek státní sociální podpory, vçetnê deta-

2. Vançurova 9

15: 20-15: 35

v Bystrém, Jevíçku, Litomy¿li, Moravské

4. Jugoslávská u ç. p. 18

16: 15-16: 30

tavy, kterÿze zákona zaji¿ƒuje ve¿keré çin-

5. Gorkého(u dêt. h‡i¿tê)

15: 40-16: 10
16: 45-17: 00

ùterÿ 15. dubna
1. Ustadionu

- vjezd do areálu

2. sídli¿tê u koj. ústavu

15: 00-15: 15

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- u fontány

6. Nám. Míru- za kostelem

16: 35-16: 50

16: 55-17: 10

St‡eda 16. dubna
1. M. Horákové- u zvl. ¿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

5. Lan¿krounská- DDM

16: 00-16: 15
16: 20-16: 35

(nap‡. vÿplatu dávek, kontrolní çinnost, sprá-

vu informaçního systému, atd.). Vsouçasné

(ç. p. 385)

16: 10-16: 25

4. Laçnov u bÿvalé knihovny
5. Laçnov- za mat. ¿kolkou

16: 30-16: 45

Pátek 18. dubna
1. parkov. p‡ed

obch. BARUM

15: 00-15: 15

2. Antonína Slavíçka u ç. 23 15: 20-15: 35

3. KapitánaJaro¿e - u ç. 93A15: 40-15: 55
4. k‡iæovatka - Svitavská/ ùdolní
(u kapliçky)

16: 00-16: 15

prod. COOP

16: 20-16: 35

5. parkovi¿tê pod
6. Vêtrná- utrafostanice

16: 40-16: 55

(Pozn.: Doba p‡íjezdu a odjezdu mûæe bÿt
posunuta s ohledemna moæství oddevzdaného odpadu. Dêkujeme za pochopení.)
Kontakty:
LI KO Svitavy, a.s., Tolstého 13

tel. 461 541 014

TSMS, T
. G. Masaryka 35, tel. 461 535 273

800 189 810.

Na kontaktní m místê ve Svitaváchje ce-

sociální podpory, po zadání rodného çísla

çátku budováninformaçní systém, kterÿza-

jistil v celé republice stejné podmínky pro

kde lze získat informace o dávkách státní

a PI N ( moæno získat na p‡epáæce kontakt-

ního místa ve Svitavách) získáte aktuální

zpracování æádostí, ovê‡ení nároku a vÿpla-

informace o Va¿ich vyplácenÿch dávkách.

zí v centru jsou propojena komunikaçní m

nê PSÇ, autobusovÿ a vlakovÿ jízdní ‡ád

tu dávek. V¿echna pracovi¿tê vçetnê databá-

Dáleje k dispozici çíselník adres v ÇRvçet-

systémema mohou p‡ebírat i data nêkterÿch

ainformace ù‡adu práce ve Svitavách o vol-

(dûchody, nemocenské, dañová p‡iznání pro

Roçnê se v Çeské republice vyplácí p‡i-

dal¿ích databází pro potvrzování p‡íj mu

osobysamostatnê vÿdêleçnê çinné, hmotné

nÿch pracovních místech.

bliænê 45 mil. dávek v celkové mobje mu

zabezpeçení z ú‡adu práce).

cca 32, 5 mld. Kç. Çástky na dávky ne-

bliky, zda nedochází k duplicitní mu podání

základê sdêlení odboru SSP poskytovány

posuzovanÿch osob. Zároveñ ale poskytuje

sloæenkami prost‡ednictví m Çeské po¿ty.

nahradit ‡adu d‡íve pracnê obstarávanÿch

kaz, kterÿ odevzdává mêsíçnê ministerstvu

mání mdat zjinÿch systémû, dovoluje vças

ing. Martin P‡ikryl

Systé m kontroluje v rámci celé repu-

klientûmurçitÿ komfort, protoæe umoæñuje

15: 50-16: 05

ce a nebo pomocí tónové volbytelefonních

Na podporu vÿkonu agendy byl od po-

ty 36 zamêstnancû.

3. Laçnov u ç. p. 162
(tel. budka)

hlasovÿ informaçní systé m MPSV
, kterÿ

lodennê p‡ístupnÿInformaçní kiosek MPSV
,

æádosti nebo duplicitní mu uvádêní spolu-

15: 25-15: 45

Pro získání informací ojednotlivÿch

dobê má odbor SSPspolus kontaktní mi mís-

Çtvrtek 1 7. dubna
1. Brat‡í Çapkû- kotelna
15: 00-15: 20

2. parkovi¿tê u rest. Druæba

mû p‡i podávání æádostí vyuæít elektronic-

papírovÿch potvrzení elektronickÿmp‡ejí-

procházejí úçetnictví mú‡adu, alejsou na
bankou klientûmp‡í mo najejich úçty nebo
Odbor SSP o p‡iznanÿch dávkách vede vÿ-

nancí.

Dávky státní sociální podpory vyplacené odbore mSSP Mêù Svitavy (v Kç)
typ dávky

v lednu 2003

v únoru 2003

v b‡eznu 2003

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

1. 905. 605

1. 954. 839

1. 893. 350

Porodné

557. 700

848. 380

645. 580

Poh‡ebné

340. 000

565. 000

405. 000

21. 167. 958

32. 016. 105

32. 239. 935

P‡ídavek na dítê

P‡íspêvek na dopravu

CELKEM

12. 561. 401

12. 746. 779

12. 656. 600

dube n 2003
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Slavnostníkoncert k 1 0. vÿroçízaloæení

KÇ T
Vás zve!

Pêveckého sboru Gaudium Gymnázia ve Svitavách
Bílÿ dûmve Svitavách

sobota 5. dubna 2003

v 18: 00 hodin
ùçinkují: Pêveckÿ sbor Gaudium Gymná-

zia ve Svitavách a bÿvalí çlenové sboru

Hosté: Luká¿ Hynek- Krämer - baryton,

sólista Státní opery Praha, Monika Kubasová

- soprán, Anna Çerná - flétna, Irena ¢pinlerová - klavír, Soña Tomeçková a D‡ezz band
Vstupné: 35,- Kç

P‡edprodej: Informaçní centrum mêsta Svi-

tavy

Vsobotu 26. dubna 2003
pojedeme autobusemdo Náchoda,

dále pê¿ky:

11, 5 km p‡es Dobro¿ov a Peklo romantic-

kÿmúdolí mdo Nového Mêsta nad Metují.

S buse mse sej de me ve v¿ech uvedenÿch
místech, a tak lze trasu zkrátit na 2, 5 aæ

9 km, a p‡ípadnê za‡adit prohlídku zámkû

v Náchodê a Novém Mêstê nad Metují.

Up‡esnêní najdete ve vÿvêsní sk‡íñce na

námêstí u bÿvalé mléçnéjídelny
.

Klub kardiakû zve
Sobota 12. dubna 2003

Rekondiçní pochod

za kvalitní pitnouvodou do Muzlova
Sraz navlakovémnádraæí, odjezdv 8: 40 do

stanice Dlouhá, odtudjsou p‡ipraveny dvê

Rekreace

v
Krkono¿ích
Domov - penzion pro dûchodce mêsta

Svitavy po‡ádá tÿdenní pobyt pro seniory

v malebné krajinê Krkono¿.

Ubytování bude zaji¿têno v horské m
hotelu Lesní Bouda, leæící mnad Pecí pod
Snêækou. Vzhledemke své polozeje ideální

základnou pro nenároçné vycházky.
Stravování: plná penze

Termín pobytu: 30. 8. - 6. 9. 2003

Cena a platební podmínky: 2. 030,- Kç.

Cena nezahrnuje dopravu. P‡edpokládané

náklady na dopravu budou çinit 200,- Kç.

P‡ihlá¿ky je moæné podat do 30. dub-

na 2003.
Informace a rezervace:

Domov - penzion pro dûchodce

Felberova 31, 568 02 Svitavy

tel. 461 534 406, 461 533 490

(u ‡editelky penzionu p. Lenky Jurenové
nebo p. L. Bekeové, pop‡ípadê prost‡ednictví mpeçovatelek penzionu)

L. Jurenová

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

æáci ¿esté t‡ídy vyzkou¿eli vyuçování tro-

chu jinak. Ptáte se jak? Téma Çína se

rozhodli zvládnout nejen u mapy, uçebnice, p‡íp. internetu, ale také prakticky.

V 6 dílnách, do kterÿch byli æáci rozdêleni,

nenároçné trasy ( 6 a 9 km), spojené s od-

bornÿmvÿkladema prohlídkoustudniçních

vrtû.

Navycházkuzveme p‡íznivce v¿echvêkovÿch

kategorií atê¿í me se, æe vás mezi námi p‡i-

vítáme. Neseâte doma, udêlejte nêco pro

své zdraví! 

Za vÿbor klubu Jan Pokornÿ

se bêhemdvou dnû meditovalo, va‡ily a pily

se çaje, p‡ipravovalysetradiçní çínské pokrmy, tyse dokoncejedly pravÿmi çínskÿmi

hûlkami, aranæovaly se kvêtiny, malovalo

se a psalo.

Avÿsledek? V¿ichni ví me ‡aduinfor-

mací o Çínêjako státu, známejejí historii,

ví me, çí m Çíñané p‡ispêli k vÿvoji lidstva,

jak se dokáæí pomocí meditace lépe sou-

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4
zve dêti, mládeæ a ve‡ejnost na

EKOLOGICK¥JARMARK
ve çtvrtek 24. dubna 2003

vé çínské çaje, jak vytvá‡eli tradiçní ozdo-

od 9: 00 do 12: 00 hod.
v areálu¿kolyu p‡íleæitosti DNEZEMë2003

çínskÿ lunární kalendá‡, která znamení

ník bude mít p‡íleæitost si vyzkou¿et: práci

st‡edit, jakse p‡ipravují a správnê pijí praby domácností - ikebany. Ví mejak vypadá

Ke zhlédnutí budou ukázky a kaædÿ náv¿têv-

má çínskÿ zvêrokruh, jak vypadá çínské

se slanÿmpeçivem, vÿroburuçního papíru,

Aco nás nejvíce zaujalo? V anketê to

val¿e, vÿrobu z proutí, vÿroba ze sena, drhá-

pís mo.

vyhrála meditace s pití mçajû a va‡ení, ale
ani ostatní dílny nepropadly, o tomsvêdçí

jedno hodnocení: V¿e mê moc bavilo, ne-

mohu‡íci, æe by mê nêco nebavilo. Byloza-

jí mavé, æe mê nebavily p‡estávky. 

Celá ¿kolaje teâobehnána velkou çín-

skouzdí, vyzdobena çínskÿmi znaky, ikebanou. Chybêjí zde uæjenty çínské dêti.

To v¿echnojs me si mohli vyzkou¿et díky

na¿emu uçitelskému sboru, kterÿ pro nás

vyuçování trochujinak p‡ipravil.

Æáci 6. t‡ídy

vÿrobu cihel, ¿tepování ponoæek, praní na
ní, peçení brambor, drátkování, malované

kamínky a ‡adu dal¿íchtechnik uæívanÿch

v minulosti a snadi v budoucnosti.

Cyklistické vÿlety do okolí
v rámci projektu 1000.

Sraz je kaædÿ çtvrtek v 1 5: 00 hodin
u budovy ¿koly. P‡ilbu s sebou.

V
íkendovÿ pobyt pro æáky
ve dnech 12 a 1 3. dubna 2003.
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Evropa ve Svitavách
K
lub m
ladÿch Evropanû
a Gymnázium Svitavy

po‡ádají se m
iná‡ o EU

Klub mladÿch Evropanû( KME) existuje

na pûdê svitavského Gymnáziajiæ od roku

1999. KMEje organizace hlavnê mladÿch

studentû vysokÿch ¿kol a gymnázií se záj-

memo evropskouintegraci. KME spadá pod

celoevropskou organizaci Young European
Federalists ( Mladí evrop¿tí federalisté). Stu-

denti z çlenskÿchi kandidátskÿch zemí EU

se snaæí vést nejenomstudenty, ale i ostat-

Osmáci si zahráli St‡edisko psychologické
sekci KME ve Svitavách se od roku 1999
pomoci oznamuje
poda‡ilo uspo‡ádat ‡aduzají mavÿch akcí.
na
uçitelky
Reformastátní správysetaké dotkla Po11. b‡eznajiæ podruhé nav¿tívili æáci
ní obçany k diskusi nad politickÿmi tématy

ainformovat je o problematice EU. Místní

Jednou z nich byla beseda s bÿvalÿm velvyslancemÇRv SRNprof. F
. Çernÿm. Çle-

nové KME se zúçastnili také mnoha akcí

po‡ádanÿch partnery KME. Poslední v ‡adê

byla konference s názvem,, Kompetence pro

novou Evropu, kteráse konala v Çernín-

ské m paláci v Praze pod zá¿titou Evrop-

ského hnutí. Na Gymnáziu ve Svitavách

také probêhlo ¿kolní referendumnaté ma
,,Souhlasíte se vstupem ÇR do EU?, p‡i-

çemæ bylavêt¿inastudentû pro vstup. Vê‡í-

me, æe v roce 2003 bude KME stále stejnê

os mÿch roçníkû základní ¿koly na Riegrovê ulici v rámci pracovního vyuçování dêti

z mate‡ské ¿koly na ulici Marie Majerové.

Nep‡i¿li si jenom hrát, ale na dopoledne

p‡evzali roli uçitelek M¢. Avê‡te, æe z toho
byli pêknê unavení.

Po vzájemnémseznámení se si za pomo-

ci pomûcek p‡ipravenÿch spoleçnÿmi silami

(omalovánky, knihy, Pexeso) povídali s dêt mi

o zví‡átkách a mláâatech. Po vÿuce násle-

dovalachvílerelaxace, kdysi veskupinách

s dêt mi hráli, stavêli se stavebnicemi, ma-

aktivní.

lovali, povídali pohádky.

vách konat se miná‡ s názve mEvropská

dûvêru a uæ nyní setê¿í na dal¿í spoleçnou

25. aæ 27. dubna 2003 se bude ve Svita-

unie: vêt¿í = bezpeçnêj¿í?. Mezi p‡ed-

ná¿ející budou pat‡it nap‡. Mgr. Ji‡í Brÿdl

nebo ‡editel ùstavu mezinárodních vztahû

PHDr. Ji‡í ¢edivÿ. Seminá‡ obsahuje celkem

t‡i çásti. První z nich má název Svitavskÿ
region a vstup ÇRdo EU, dal¿í Reforma
EU p‡ed roz¿í‡ení m na vÿchod a sobota

26. 4. 2003 bude vênována tématu Role
EU v globální msvêtê. Akce se zúçastní

çty‡icet studentû celé ÇR a p‡izvána bude

i svitavská ve‡ejnost. Seminá‡ bude probíhat

V krátké dobê si na¿i æáci získali u dêtí

akci.

Drahu¿e Çe¿ková

Ekologická vÿchova

na
základní¿kole
V minulém mêsíci se v rámci ekologické

vÿchovy na Z¢ na Sokolovské ulici uskuteçnily dvê vÿznamné akce.

Pro dêti 6. t‡ídyjs me ve spolupráci se Zá-

chrannoustanicí Zelené Vendolí a s odborem

st‡ídavê v Ottendorferovê domê a na Gym-

æivotního prost‡edí MêùSvitavy p‡ipravili vÿ-

nání mûæete získat nainternetové adrese

hemt‡í vyuçovacích hodin seznámili formou

náziu ve Svitavách. Bliæ¿í informace o ko-

ukovÿ programEKOSYSTÉMY
. Æáci se bê-

www.evropane.org, na plakátecha vlokální m

rûznÿch her s ekologickÿmi termíny. Dostali

zájemnejenom mezi studenty.

skupinách‡e¿ili problémysouvisející sezhor-

tisku. Doufáme, æe o tento se miná‡ bude
Kate‡ina Dvo‡áková

a Pavla Odstrçilová

KLUB
DªCHODCª
Fil mová p‡edstavení v kinokavárnê Galaxie:
9. dubna

DIVOKÉ VÇELY

1 7. dubna

MOJE TLUSTÅ ”ECKÅSVATBA
Zaçátek p‡edstavení v 15: 30 hodin.

Pro çleny Klubu dûchodcû vstup zdarma.

za úkol vypracovat konkrétní ekosystéma ve
¿ování mæivotního prost‡edí - kácení lesû,

vypou¿têní neçistot do ‡eky atp. Pestrÿmprogramemnás provázela Dis. Petra Chlupová.

Pro dêti 7. t‡ídyjs me p‡ipravili zají ma-

vou besedu s pracovnicí Záchranné stanice

Çeská T‡ebová paní Malátkovou o noçních

dravcích- sovách. Æáci se dovêdêli v¿eo æivo-

têtêchto ptákû, o ekosystému, ve kterémæijí,

ojejich ochranê a o s mysluzáchrannÿch stanic. Beseda mêla praktickÿráz, æáci si mohli

vzít hendikepované sovy do ruky a závêreçnÿmtestemzúroçit svéznalosti o têchtochrá-

nênÿch dravcích.

Mgr. David ¢i mek

radny pro manæelství, rodinu a mezilidské
vztahy a K-centra pro dêti a mládeæ ve Svita-

vách. Obê za‡ízení serozhodla pouæívat nadá-

le spoleçnÿ název St‡edisko psychologické
pomoci, kterÿ lépe vystihuje povahu sluæeb,

které na¿e za‡ízení nabízí. Na¿í mz‡izovatelem

jiæ není okresní ú‡ad, ale Pardubickÿ kraj.

Nabízí me psychosociální a psychoterapeu-

tickou pomoc v¿emlidem, kte‡í se dostali do
svízelné situace a není vjejich silách tuto
situaci uspokojivê vy‡e¿it. Nejde pouze o po-

moc pro osoby, které mají problémve svÿch

vztazích aƒ v manæelství nebo v rodinê, ale také proty, kte‡í mají problémysami se sebou.

Na¿i sluæbu mûæe vyhledat kaædÿ, kdo se

dostal do obtíæné situace. St‡edisko psycho-

logické pomoci pracuje bezplatnê, nevyæa-

dujeme æádné doporuçení aje moæné se na

nás obrátit anonymnê. V podstatê se rozsah

sluæeb, které nabízí me, nez mênil. Tzn., æe
kromê psychoterapie a sociálnê právního po-

radenství nabízí me i nadále klubovou çin-

nost pro dêti a programy pri mární prevence

sociálnê patologickÿchjevû.

”e¿ení problému ve st‡edisku zaçíná ob-

vykle posouzení mproblému, které mûæe probêhnout vjedné nebo dvou aæt‡ech konzul-

tacích. Klienti mají moænost konfrontovat své
názory a pocitys nezaujatÿma odbornê po-

uçenÿmpohledemodborníka. Poté se obvyk-

le dohodnou na dal¿í spolupráci, kterou mûæe
bÿtindividuálníterapie, párové konzultace,

nácvikrelaxace, hypnóza, videotréninkinter-

akcí a dal¿í zpûsoby psychologické a sociální pomoci.

Dobrÿmvÿsledkemspolupráce s porad-

nouje paksituace, kdy klient (aƒjednotlivec,

manæelskÿ pár çi rodina) kvalitativnê z mêní

pohled na sebe, jiné çlenyrodiny a na spo-

leçnÿprobléma kdyætento pohledpro nêj ote-

vírá moænost s mysluplného vÿvoje do budouc-

na. Na¿e pracovi¿têje pro klienty chránênÿm

prostorem, kde ve spolupráci s psychologem

si mohou plnêji uvêdomit, coses ni mi dêje,

kams mê‡ují, mohoureálnêji vidêt svého part-

nera a své dêti. Kromê náv¿têvy st‡ediska
Pokraçování nastr. 7
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St‡edisko psychologické pomoci...

Pokraçování ze str. 6
nabízí me také sluæbu, kdy odbornê vy¿ko-

lená pracovnice poradny nav¿têvuje rodinu
vjejí mp‡irozenémprost‡edí a za pomoci videotechniky pomáhárodiçûma dêtemupra-

vit vzájemnou komunikaci a vzájemné vztahy.

Závêrembychomchtêli obçany upozornit

na osoby, které taktéæ nabízejí tzv. pomoc.

Obyçejnêjsou bez odborné erudice, nabízejí

okamæitou pomoc neboto, æeza Vás va¿e pro-

blémy vy‡e¿í bez Va¿eho aktivního p‡ístupu

a o kvalikovanémzpûsobu ‡e¿ení problémû
nemají æádné znalosti. Vtéto souvislosti sdê-

lujeme, æe v¿ichni pracovníci St‡ediska psy-

chologické pomoci mají pro vykonávání své
práce odpovídající odborné vzdêlání garanto-

Na lince 156

byli dva muæi podez‡elí z krádeæe alkoholu

vané celostátní mi odbornÿmi spoleçnost mi.

a uzenin. Bêhe m provádêní úkonû stráæ-

Klient obracející se na pracovníka, kterÿ na-

bízí pomoc, má právo æádat na nêm, aby se
prokázal svou odbornou kvalikací pro vyko-

• 8. b‡ezna byli stráæníci vysláni k ovê‡ení

návání odborné pomoci. Pracovníci St‡ediska

oznámení obçanû, æejednohoz nájemníkûjiæ

ní sociálnê právní ¿koly nebo mají ukonçené

níkûse nikdo neozÿval, vzniklo dûvodné po-

níkû mêstské policiejeden z pachatelû fy-

zickynapadl pracovníkabezpeçnostní agen-

tury. Jednání mobou muæû se nyní zabÿvá
Policie ÇR.

psychologické pomoci jsou absolventy st‡ed-

del¿í dobu nevidêli. Protoæe na vÿzvystráæ-

vysoko¿kolské vzdêlání a mají dal¿í vzdêlání

dez‡ení, æe dotyçnÿ pot‡ebuje pomoc a byt

ovê‡ili, æe naparkovi¿ti v Lánech, na místêvy-

ké vÿcviky) opravñující je uæívat p‡íslu¿né

nemohli, coæ potvrdil i p‡ivolanÿléka‡.

kuje osobní vozidlo. Bylo otev‡ené a podle

( postgraduální studium, psychoterapeuticpsychoterapeutické metody.

St‡edisko psychologické pomoci se na-

lézá na Purkyñovê ulici ç. 14 naproti kinu

Ves mír, objednat se mûæete na telefonní m

çísle 461 532 604. Konzultaçní hodinyjsou
dennê od 9 do 16 hodin, pro objednané kli-

enty do 18 hodin.

• 10. b‡ezna na základê stíænosti stráæníci

hrazenémpro osobytêlesnê postiæené, par-

byl otev‡en. Bohuæeljeho majitelijiæ pomoci

• P‡i své çinnosti sestráæníci opakovanêset-

evidence nebyl jeho majitel ze Svitav. Tyto

pachatelû krádeæí stoupá, ato nejenverbál-

v odpoledních hodinách- v souladu s opráv-

okolnosti p‡ispêly k tomu, æe vozidlo bylo

kávají s krádeæemi v obchodech. Agresivita

nêní mstráæníkû- odtaæeno(viz foto naho‡e).

ní, alei fyzická. Nap‡. dne 9. 3. byla hlídka

M
. Sádlíková

p‡ivolána dojednoho obchodního domu, kde

Mêstská volejbalová liga

Mgr. Ji‡í Oujezdskÿ, vedoucí st‡ediska

Mêstská policie informuje

Zvÿ¿ení pravomocí stráæníkûp‡inesloi zvÿ-

¿ení poçtu ‡e¿enÿch p‡estupkû, p‡edev¿í m

Volejbalovÿ oddíl TJ Svitavy bude v kvêt-

nu a v çervnu organizovat jiæ 8. roçník po-

pulární Mêstské volej balové ligy. Hrát se

æeny, ale i pro neregistrované muæe, kte‡í
vloñskémroce ligu nehráli.

Hrát se bude na æenské volejbalové síti

bude na volejbalovÿch h‡i¿tích za Národ-

(224 c m) a tato soutêæ se uskuteçní pouze

pozemníchkomunikacích- § 22odst. 1 pís me-

st‡edy23. dubna uIng. Petra Sezemskéhotel.

stva.

níhoroku‡e¿ili stráæníci 219záleæitostí, coæje

Zodpoví také v¿echny dotazy, poskytne po-

ny p‡íznivce, nad¿ence a obdivovatele volej-

v oblasti bezpeçnosti a plynulosti provozu na
noe) af) p‡estupkovéhozákona. Vúnoruleto¿-

o 40 více, neæ ve stej ném období loñského

roku. Do 17. b‡ezna 2003jiæ ‡e¿ili 192 vêcí.

Dlezákonao obecní policii odhalují stráæ-

níci p‡estupky ajiné správní delikty. Struçnê

‡eçeno- ve¿keré. Nêkteré p‡estupky mohouvy-

ní mdome m. P‡ihlásit druæstvo mûæete do
777 153 428, e- mail: sezemsky @t.vutbr.cz.

drobné informace.

Proleto¿ní rok p‡ipravili organizáto‡i no-

vinku!!! Nazvali ji 2. mêstská volejbalová

liga. Je urçena p‡edev¿í mpro neregistrované

‡e¿it v blokovém‡ízení, v p‡ípadê podez‡ení ze
spáchání p‡estupku çi podez‡ení ze spáchání

správního deliktu musí skuteçnost oznámit
p‡íslu¿nému správní mu orgánu, dojehoæ pû-

sobnosti projednání pat‡í. Takové oznámení

musí stráæníkdoloæit dûvodya dûkazy, o nêæse

podez‡ení opírá. Vlastní dokazování správních

deliktû provádêjí p‡íslu¿né správní orgány.

Podnêty stráæníci získávají buâze stíæ-

ností obçanû, vlastní çinností a pochûzkou

v obvodu, nebo podez‡ení na spáchání správ-

ního deliktu vyplyne zjiné vêci, se kterou

p‡ijdou p‡i práci do styku.

V dal¿íchçíslech Na¿eho mêsta postup-

nê rozebere mejednotlivé pouæitétermíny

a oprávnêní.

K. Çupr, velitel mêstské policie

V
e volejbalovémst‡ehu, skorojako v extralize!

v p‡ípadê, æe se p‡ihlásí alespoñçty‡i druæ-

Do Mêstskévolejbalovéligyzveme v¿ech-

balu. Nemusíte bÿt mistry, staçí, æe Vás baví

hrát - sportovat.

Petr Seze mskÿ

volejbalovÿ oddíl TJ Svitavy
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VODA A SPORTs. r. o.
Vás zve na

AEROBIK TOUR
2002 - 2003

5. dubna 2003 probêhne cviçení s mistry
svêta v aerobiku JAKUBEM STRAKO¢EM,

VLADI MïREM VALOUCHEMa DAVIDEM
HOLZEREM.

Kde:

V kolik:

Program:

Sportovní hala Na St‡elnici

9: 30 - 12: 30

2 hodiny aerobiku

1 hodina expander tness

Prezentace: od 8: 30

Info:

Tel.:

P‡edstavujeme

Plaveckÿ oddíl TJ Svitavy nepat‡í sice

k nejstar¿í m, jeho vznik se datuje roke m
1994, ale úspêchy mladÿch plavcû uæ p‡e-

Cena:

Je p‡ipravena hodnotnátombola a pitnÿre-

získávají do svÿch ‡ad nej mlad¿í adepty

R. ¢vec

mládeæ a v návaznosti na plaveckou ¿kolu

æi mzdarma.

plavání.

Na na¿emsní mkup‡edstavujeme právêty

nej men¿í - skupinu p‡ípravky: Stojící zleva:

mistrovstvích, tradiçnê vozí mladí plavci me-

diçka, J. Hromádka, O. ¢i¿ mi¿, T
. Hart man.

chybêli mezi vyhlá¿enÿmi sportovci mêsta.

rochová, P
. Ví¿ková, M. Tempír a J. Rusek.

daile z krajskÿch závodû, ani jednou ne-

250,- Kç

Oddíloví çinovníci se zamê‡ují hlavnê na

kroçily hranice okresui kraje. Dnes nejsou

vÿji mkou vÿborná umístêní narepublikovÿch

www.aerobicteam.zde. cz

461 530 266

B. Frÿza, trenér, D. Prchal, D. Kinc, O. Vo-

Sedící zleva: M. Chudjak, M. ¢tarha, D. Ba-

Nejmlad¿íatleti závodili
Dne 8. b‡ezna se nej mlad¿í a mlad¿í

J. Ehrenbergerová (92) a J. Lána (92). Po-

hu v Chocni. Zde si mohli provê‡it své síly

také dob‡e vypo‡ádaly. ¢. Jurenková (90)

byl ze zaçátku krátce veden po silnici a pak

vátá.

atleti TJ Svitavy úçastnili p‡espolního bê-

a vûli v nelehkém, nerovnémterénu, kterÿ
po polní cestê. Podsluneçní mi paprsky byl

místytající led, kterÿ promêñoval povrch

v blátivÿa kluzkÿterén. V¿echnyzávodníky

jet‡eba pochválit za dobré vÿkony a bojovnost do posledních metrû.

Jako první se k premiérovému startu po-

stavil J. Bilanskÿ(94) v kategorii p‡edæáç-

ci a dobêhl na pêkném6. místê. Vnej mlad-

¿ích æákyních a æácích si 3. místo vybojovali

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

slední z vÿpravy, mlad¿í æákynê, se s tratí

skonçila pátá a I. Maljarçíková ( 91) deA. Báçová

Pozvánka na sportovní akce v dubnu
NE 6. 4.

Kopaná:

Volejbal:

TJ Sy - Çeská T‡ebová (12: 15 st. a 14: 30 ml. - KP dorostu, stadion Míru)
TJ Sy A- SK Çelákovice (16: 30 - divize muæi, stadion Míru)

Krajskÿ p‡ebor star¿í æáci - nálovÿturnaj ( 9: 00 - sportovní hala Na St‡elnici)

SO12. 4. Kopaná:

TJ Sy A- Tesla Pardubice ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

NE 13. 4. Kopaná:

TJ Sy B - Vysoké Mÿto ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - I. At‡. æáci - h‡i¿tê Lány)

PÅ18. 4. Volejbal:

TJ Sy B - FC Agria Choceñ B (16: 30 - I. At‡. muæi, stadion Míru)
Mistrovství ÇRveteránû - muæi (13: 00 - sportovní hala Na St‡elnici)

SO19. 4. Modelklub: Ve‡ejná soutêæ - upoutané modely ( 9: 00 - CI HELNA)
Volejbal:

Mistrovství ÇRveteránû - muæi ( 9: 30 - sportovní hala Na St‡elnici)

NE 20. 4. Kopaná:

TJ Sy - Jiskra Litomy¿l (12: 45 st. a 15: 00 ml. - KP dorost, stadion Míru)

obracejte p‡í mo na tuto rmu, telefon

SO26. 4. Kopaná:

TJ Sy A- FK AS Pardubice ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

sopis k dispozici v Informaçní mcentru

NE 27. 4. Kopaná:

S nesrovnalost mi v doruçování se proto
608 024 585. Do vyçerpání zásobje ça-

mêsta Svitavy na námêstí Míru 48. P‡í¿tí

çíslo vyjde 2. 5. 2003.

TJ Sy A- FK Trutnov (17: 00 - divize muæi, stadion Míru)
TJ Sy B - Rychnov na Mor. (17: 00 - I. At‡. muæi, stadion Míru)
Krajskÿ p‡ebor p‡ípravek - turnaj ( 9: 00 - stadion Míru)
TJ Sy B - Lan¿kroun ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - I. At‡. æáci - h‡i¿tê Lány)

Modelklub: Okresní p‡ebor mládeæe - upoutané modely ( 9: 00 - CI HELNA)
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