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Franti¿ek Çernÿ osobnostíza rok 2002
Vÿroçní cenu Svitavského klubu Laurus,

Verze 5, Kanafas, Povijan). Vletech 1985,

pro kterÿ se na ve‡ej nosti ujalo oznaçení

1986, 1989 se stává vítêzem Porty se sku-

rok 2002 získal hudebník, zpêvák a herec

nu1982. Nêkoliklet hrajevloutkovémdivad-

Svitavskÿ vûl, podle klubovÿch stanov za

pinou Povijan, s Verzí 5 nalistou Beat salo-

Franti¿ek Çernÿ. Cenaje kaædoroçnê udê-

le C, se kterÿmdvakrát vítêzí v Loutká‡ské

ve prospêch mêsta Svitavy nebo propagující

tugalsko, Francie, ¢panêlsko apod.). Odro-

stalytakové osobnosti, jako paní uçitelka

a spoluzakládáI. Çeskomoravskou nezávis-

lována za vÿznamnÿ çin, dílo nebo çinnost

mêsto Svitavy. Laureáty uplynulÿch let se

Chrudi mi a absolvujezájezdypo Evropê(Por-

lou hudební spoleçnost, posléze Çechomor.

tavské chirurgie Karel Kiliána zarok 2001

bavnÿch po‡adech po celé republice. Orga-

fotograf Zdenêk Holomÿ.

Franti¿ek Çernÿse narodil p‡ed necelÿmi

nou. Vletech 1997 aæ 1999 pûsobí jako

podílí na svitavskÿch Veçerech pod lucerdramaturg Divadla U Hasiçû v Praze.

Natoçil ¿est desek, z nichæ Promênys Çe-

Vpatnácti letechsez nêho stává hudeb-

chomorembylyvyhlá¿eny deskouroku2001.

Po absolvování základní vojenské sluæbyje

‡ech l mech, z nichæ nejznámêj¿íjsou Knof-

ník- samouk, hraje v první kapele- Veteráni.

Hrál ve t‡ech divadelních hrách a ve çty-

zamêstnánjako mechanik- hodiná‡ v ÆOS

líká‡i nebo Rok âábla.

bí nêkolik hudebníchskupin( Kapitol, Syfon,

rus pro rok 2002 Franti¿ek Çernÿ získává

Çeská T‡ebová. Vletech 1980aæ 1988 pûso-

Václav Koukal, starosta mêsta

Ko¿umberk- Luæe. P‡ipravuje koncerty se

maminka pracovala u Çerveného k‡íæe ve

Blansko.

roçí konce 2. svêtové války.

nizuje hudební festivaly Rocklive Svitavy,

soubore m Chvála Bohu, dramaturgicky se

Svitavách. Vyuçil se mechanike mv Met‡e

T
. G. Masaryka (p‡ed základní ¿kolou)

vzpomínková akce u p‡íleæitosti 58. vÿ-

S bratremJi‡í mvystupuje v estrádních a zá-

46lety ve Svitavách, jeho otec byl dlouhole-

tÿmochotnickÿmhercemv LDve Svitavách,

8. kvêtna 2003 ve 13: 30 hodin se

uskuteçní u sochy Osvobození na ulici

ku 1988je hudebníke m na volné noze

a historiçka Drahomíra ¢ustrová, dále pan
Karel ¢efrnaz divadla C, emeritní pri má‡svi-

Rada mêsta informuje

Vÿroçní cenu Svitavského klubu Lau-

za reprezentaci Svitav mezi divadelní mi,
l movÿmi a hudební mi Múzami.

Na slavnostní podveçer, bêhemkterého

bude cena Franti¿ku Çernému p‡edána, je

v sobotu 3. kvêtna 2003 v 17 hodin do di-

vadla Trámzvána svitavská ve‡ejnost. Cenu
p‡edá herec Petr Forman a MUDr. Pavel Ha-

ví‡. Souçástí programu buderecitál Franti¿ka
Çerného, na kterémzazní urçitê i písniçky
Çechomoru.

M
ilan Báça

DNES ÇTëTE:

Zjednání rady a zastupitelstva

mêsta • Inf
ormace z odborû M
êù

• Zprávy ze ¿kol • M
êstská po-

licie inf
ormuje • Pozvánky na

Ve st‡edu 7. 5. ve 1 2 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

spoleçenské a sportovní akce •
Kulturní kalendá‡ LUCERNA
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Roz¿í
‡ení p‡íjmu infokanálu
schváleno Kynologické cviçi¿tê
T‡i sta tisíc korun bylo zastupitelstvem
BD v domê. Po‡ízení p‡ijí macího za‡ízení,
mêsta uvolnêno na realizaci první etapy

jeho montáæ a zapojení do rozvodû STA

by se mêlo p‡ipojit celkemjedenáct domû,

montáæní rmy). O uvedenémpostupu byli

roz¿í‡ení p‡íj muinfokanálu. Zatyto peníze
které se p‡ihlásily na základê informace,

zve‡ej nêné v tomto na¿e mçasopise v zá‡í

loñského roku. Jedná se o domy: Zahrad-

zaplatí mêsto Svitavy (na základê faktury

ti, kdoæádosti zajednotlivé domy p‡edloæili,

informováni dopisem.

Pûvodní nabídka na p‡ipojení k p‡íj mu

ní 2A, 2B, Antonína Slavíçka 42, 44A, 44B,

infokanálusetÿkalai dal¿ích bytovÿch do-

nu 88, 90, Chelçického 21- 25, Druæstev-

p‡íjemlokálního televizního vysílání trvá

Çeskoslovenské armády 8, 10, Ustadio-

mûve mêstê, a protoæezájem mêstaroz¿í‡it

ní 9-11, U kojeneckého ústavu 7- 9, 11- 13,

i nadále, znovu opakujeme, æe p‡ihlásit se

Bohuslava Martinû 7- 9.

spoleçné televizní antény, anebo rozvody

Olbrachtova2, 2A, KapitánaJaro¿e 103, 105,
Vpolovinê dubna bylyv souladusezáko-

nemo zadávání ve‡ejnÿch zakázek osloveny

mohou bytové domy, v nichæ jsou buâjen

Podmínkou moænosti p‡íjí mat infokanál je,

æe ze st‡echy domu musí bÿt p‡í mo vidêt na

akce. Vybrané rmê pak bude vydánaobjed-

laçe umístêny. Podrobnosti sdêlí takétech-

aby podmínky a zahájení prací projednala

soudí i nançní náklady, které by p‡ípadnê

níkû bytovÿch jednotek nebo samosprávy

- svj-

návka na p‡ipojeníjednotlivÿch domûs tí m,

s p‡íslu¿nÿmzástupcemspoleçenství vlast-

siloza nádraæí m, kdejsou mikrovlnné vysínici peçující o anténní systémdomu a pomuseli hradit vlastníci bytû.

Oprava çerveného kostela
Podle rozhodnutí b‡eznového zastupitel-

Cihelná p‡izdívka bude podle posouzení na

vy od mêsta 400. 000 Kç na obnovu kostela

nerezovÿmi kotvami. Chybêjící zdivo bude

stva obdræí ”í mskokatolická farnost Svita-

schválilo poskytnutí nançního p‡íspêvku
ve vÿ¿i 60. 146 Kç Základní kynologické

organizaci ve Svitavách- Laçnovê na nákup
materiálu na oplocení pozemku vÿcvikového

kynologického st‡ediska. Toje umístêno na

pozemku, kterÿbyl organizaci zapûjçen mês-

temaleæí mezi laçnovskÿmpoldrema æelezniçní tratí. Práce na vybudování oplocení

v hodnotê p‡es padesát tisíc korun provedou çlenové organizace svépomocí.

kabelové televize a souçasnê i nové STA.

t‡i odborné rmy, aby nejpozdêji do 2. kvêtna p‡edloæily své cenové nabídky na reliazci

bude oploceno

Zastupitelstvo mêsta dne 26. b‡ezna

místê buâlokálnê sej muta, nebo p‡ikotvena

- svj-

Vÿsledky hospoda‡ení
za rok 2002

Zprávao vÿsledcíchhospoda‡ení mês-

ta Svitavy ají mz‡ízenÿch organizací za
rok 2002 byla hlavní mprogramemjed-

nání rady mêsta dne 9. dubna 2002. Je

to kníækas radostnÿmçtení m, ‡ekl sta-

rosta mêsta Václav Koukal na zaçátku
projednávání zprávy.

Rozpoçtové hospoda‡ení mêsta skon-

çilo p‡ebytke mve vÿ¿i 2. 549. 000 Kç,

oproti p‡edpokládanémuschodkuve vÿ¿i

p‡es 63 milionû korun. Tento p‡íznivÿvÿ-

nahrazeno novÿm, zvêtralé spárování bude

sledek ovlivnilo vysoké plnêní dañovÿch

regenerace mêstské památkové rezervace

vodou a zdivo pak bude novê vyspárováno

çerpání vÿdajûoproti rozpoçtu. Vbêænÿch

Generální opravu kostela sv. Josefa za-

kamenné prvky a ‡í msy budou opat‡enyzá-

sv. Josefa. Uvedenou çástku mêsto získalo

jako státní nançní podporu v Programu
a mêstské památkové zóny.

hájí ”í mskokatolická farnost na p‡elomu

leto¿ního kvêtna a çervna. V podkladech

odstranêno. Celÿ kostel bude umyt tlakovou

a opat‡eno nátêremproti vodê. Vystupující
branami proti sídlení ptactva.

Náklady na celkovou rekonstrukci kos-

k æádosti pan Nádvorník, technickÿ admi-

tela dosáhnou çástky 16, 5 milionû korun,

se na první pohled zdá bÿt v po‡ádku, ale

1,8 mil. Kç. Mêsto se na opravê kostela

nistrátor dêkanátu Svitavy, uvádí, æe kostel

skuteçnostjejiná. Stávající eternitová kry-

tinaje jiæ vel mi zvêtralá a dochází k za-

tékání do st‡e¿ní konstrukce. Kle mpí‡ské

prvkyjsou zkorodované, korozíje napadeno

i oplechování vêæí. Nejvíce po¿kozeny ale

jsou kamenné prvky a cihelná p‡izdívka

z ost‡e pálenÿch cihel, jejíæ çástjiæ musela
bÿt stræena, aby nedo¿lo k ohroæení kolem-

jdoucích. Kamenné prvkyjsou silnê rozru-

¿eny pûsobení m povêtrnostních vlivû, ale

hlavnê rozkládající mse trusemhnízdícího

ptactva. Vitráæová oknajsou vlivemúnavy
materiálu zprohÿbána a nêkteré çásti za-

çínají vypadávat. Letos se zahájí opravou

severní vêæe kostela, která je po¿kozena
nejvíce. Odzemê aæ po vrcholovÿ k‡íæ bude

ze v¿ech çty‡ stran postaveno le¿ení, z nê-

hoæ bude provedeno nové oplechování vêæe

z mêdi. Kamenné prvky budou zpevnêny

náklady pro tento rok p‡edstavují çástku

bude podílet çástkou 751. 000 Kç.

- svj-

p‡íj mû, p‡íj mûz prodeje majetku a niæ¿í

vÿdajích byla vytvo‡ena úspora ve vÿ¿i

12, 75 mil. Kç, ve vÿdajích na investice

nebylo doçerpáno 28,9 mil. Kç (akce se

p‡evádêjí do leto¿ního roku.)

P‡íj my mêsta dosáhly celkové vÿ¿e

350. 360. 000 Kç(107 %upravenéhoroz-

poçtu), z toho 87 %tvo‡í bêæné p‡íj my

a 13 %p‡íj my kapitálové. Vÿdaje byly

çerpány ve vÿ¿i 347, 8 mil. Kç, z toho

bêæné vÿdaje na provoz dosáhly çástky

277,3 mil. Kç, zbytekjsou vÿdaje nain-

vestiçní vÿstavbu, regeneraci panelového
domu, regeneraci panelového sídli¿tê,
projekty a studie).

Zastupitelstvu mêsta rada doporu-

çilaschválit vÿsledky hospoda‡ení vçet-

nê návrhu na nançní vypo‡ádání. Pro

pouæití v roce 2003 zbÿvá 7. 134. 500 Kç

a otom,jaks ni mi bude naloæeno, rozhodne zastupitelstvo. Jemuradasvÿmusne-

sení m doporuçila, aby vÿznamná çást

têchto penêz byla vyuæita v oblasti ¿kol-

ství, protoæe semp‡i tvorbêleto¿níhorozpoçtu ne¿el dostateçnÿ objemprost‡edkû.

Závêremstarosta podêkoval v¿emza

dodræení rozpoçtové káznê a dosaæení

dobrÿchvÿsledkû, takézaçinnost, která

a chybêjící çásti doplnêny novÿm materiá-

byla úspê¿ná a prospê¿ná.

kladê posouzení statika bude provedeno

poda‡ení jednat 28. kvêtna.

lemneborestaurátorskyvyspraveny. Nazázpevnêní chrliçûçi provedeníjejichreplik.

Zastupitelstvo bude o vÿsledcích hos- svj-
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P‡íjmya vÿdaje na 1 obyvatele mêsta
v Kç/obyvatele

Ukazatel

rok 2002

rok 2001

20 022

19 254

z vlastní çinnosti

2 962

3 192

z prodeje majetku, dary

1 730

1 803

p‡ijaté dotace - bêæné

6 713

5 976

965

1 791

19 876

19 423

10 677

9 082

4 034

4 906

1 611

1 227

888

967

7 324

6 427

P‡íj mycelke m

Ztoho: dañové p‡íj my(vçetnê poplatkû)

7 652

- investiçní
Vÿdaje celke m

Ztoho: provoz ‡ízenÿchorganizací

5 165

ostatní bêæné vÿdaje
investiçní vÿdaje
P‡ijaté úvêry, pûjçky
Splátkyjistiny
Zadluæenost na 1 obyvatele k 31. 12.

6 492

5 435

( Poçet obyvatel k 31. 12. 2001 = 17. 448, k 31. 12. 2002 = 17. 499)

Máte platnÿ cestovnípas?

Blíæí se doba dovolenÿch, mnozí se chys-

let vêku musívædyæádatjehozákonnÿzástupce,

táme odpoçívat v zahraniçí, ktomu ale pot‡e-

tj. rodiç, opatrovník, poruçník, osvojitel. M
ísto

klady. Za¿lijs me proto naodborvnit‡níchvêcí

nebo vedoucí ústavu, tyto osobyv¿ak musí pro-

bujeme mi mojiné mít v po‡ádku cestovní do-

a poloæili zvêdavé otázky pracovnici oddêlení

v¿eobecné vnit‡ní správy paní Jitce Kinclové.
Jak poznám, æe mámpas v po‡ádku?

 Cestovnípas nes mí mít pro¿lou dobuplat-

zákonného zástupce to mûæe bÿt také pêstoun
kázat oprávnênost k podáníæádosti, tzn. æejsou

soudem ustanovenyzákonnÿmi zástupci, opatrovníky
, atd. Osobaod15 do 18let mûæe o vydání pasupoæádat sama, ale musí k æádosti

st rana 3
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Rozdêleny

finançníp‡íspêvky

Na dubnovémzasedání rady bylo schvá-

leno poskytnutí nançních p‡íspêvkû:

30. 000 Kç Centru pro zdravotnê postiæené
Pardubického kraje, deta¿ovanémupracovi¿ti

Svitavy; 20. 000 Kç Automotoklubu Svitavy
na údræbu a provoz budov(æádost Automoto-

klubu o stejnou çástku na çinnost rada odlo-

æila s tí m, æe o ní musí rozhodnout p‡íslu¿-

ná komise); 14. 000 Kç svitavskému Klubu
latelistû na organizaci Evropského setkání
mladÿchlatelistûve Svitaváchv çervnut.r.;

6. 600 Kç Místní sekci Klubu mladÿch Evro-

panû na po‡ádání seminá‡e o Evropské unii;

4. 000 Kç Farní musboruçeskobratrské církve

evangelické naakci s názvemP”EÆITï2003;

20. 000 Kç Domu dêtí a mládeæe ve Svitavách
na pokrytí çásti vÿdajû Dne Zemê; 1. 980 Kç
Základní ¿kole Svitavy, Felberova 2, na úhra-

du pronáj mutêlocviçnysvitavskémuromskému sdruæení Panter.

- svj-

5let apoplatekje 50 Kç. Æádá-li obçano vydá-

ní cestovního pasuve lhûtêkrat¿í neæ30 dnû,

lze vydat pouze cestovní pas bezstrojovêçitel-

né zóny
. Takovÿpas se vydává s platností na

jedenrok a obçan nad 15let vêkuzaplatí poplatek 600 Kç, obçan do 15let 150 Kç. 
Dêkuji za rozhovor.

Ptala se J. Svobodová

Ta objíæâka!

nosti, f
otograe v dokladu musí odpovídat sou-

p‡iloæit ovê‡enÿsouhlas zákonného zástupce,

po¿kozen - hlavnêjeho datovéstránky
. Doporuçuji proto obçanûm, abysi tyto údaje zkon-

u nás naodborup‡ímop‡edpracovnicíodboru.
Nêkteré zemê poæadují urçitou mini mální

závady
, mêli by neprodlenêpoæádat o vydání

su nemûæe skonçit zároveñs na¿í dovolenou.

ské nêkolikanásobnê zvÿ¿ila frekvence

zahraniçní dovolenou, nemêli byjehovÿmênu

p‡íklady?

po zavedení objíæâky v dûsledku opravy

cestovního pasu nelze prodlouæit!
Co budu pot‡ebovat pro vydání nového pa-

platnost po dobut‡í mêsícû nad dobupobytu,

podat a coje pot‡eba p‡edloæit spolu s ní?

çasné podobê majitele a pas nes mí bÿt nijak

trolovali a pokudzjistí, æejejichpas má nêjaké
pasu nového. Apokudplánují v leto¿nímroce
nechávat naposledníchvíli. Dobuplatnosti

nebo tento zástupce musí podepsat souhlas

dobu platnosti, tzn., æe platnost cestovního pa-

Máte o tomp‡ehled a mûæete mi ‡íci nêjaké

Vprvní polovinê dubna obdræel sta-

rosta mêsta od obyvatel Poliçské ulice
stíænost s æádostí o ‡e¿ení situace na ulici.

Pí¿í v ní, æe za poslední léta se na Poliç-

nákladní a kamionové dopravy a æe nyní,

 Tak t‡eba ¢panêlsko a ”ecko vyæaduje

silnice na Litomy¿l, tudyza hodinu proje-

Rakouskojeden mêsíc naddobupobytu, Chor-

z nich nedodræuje, domy se t‡esou v zá-

duje mini mální platnost ¿est mêsícû. Podrob-

ulici zpûsobuje i dal¿í problé my - od

de aæ 400aut. Omezení rychlosti vêt¿ina

su? Urçitê to bude nêjaká æádost. Kdoji mûæe

vatskojeden mêsíc po dni nástupu, Itálie vyæa-

 Tiskopis æádosti získáte na na¿emodboru

nêj¿íinf
ormace kevstupu dojednotlivÿchzemí

poæadovanÿch údajû, p‡edloæíte. Væádosti se

vÿchstránkách ministerstva zahraniçních vêcí.

obçanství, trvalébydli¿têapod. Kæádosti p‡ilo-

æádat o vydánípasu a nenechávat podáníæá-

za úçasti zástupcû Krajského ú‡adu Par-

která, jakjsemse uæzmínila, musí odpovídat

zkrácenélhûtê, aletakovÿpasje omezenvesvé

i tamních obçanû. P‡ed uzávêrkoutohoto

vydání pasu ajakéjsou poplatky?

pravy Mêùs cílemsjednotit kroky k ná-

dítê, kterézatímnemáæádnÿztêchto dokladû,

platností do v¿ech státû svêta. Lhûta pro vy-

spoleçnê s krajskÿmú‡adem. O vÿsledku

obçanství ÇR, tj. rodnÿlist dítête, oddací list

Pro obçana star¿ího 15 let se vydává s plat-

obçané Poliçské ulice obdræí písemnou

(vnit‡níchvêcí) a opêt námjej, vyplnênÿpodle

uvádíjméno, p‡íjmení, místo narození, státní

æítejednuf
otograi o rozmêrech 35x 45 mm,

va¿ísouçasnépodobê. Dáleje nutno p‡edloæit

doklady
, kterÿmi se prokazují údaje uvedené

v æádosti, tj. obçanskÿprûkaz nebocestovnípas.

Pokudbudeteæádat o vydánípasupro nezletilé
musíte p‡edloæit dokladypro zji¿têní státního

rodiçû nebojejich rodné listy
, p‡ípadnê dal¿í

doklady
. Ovydánípasupro nezletilého do 15

a o dobêplatnosti pasu lze získat na internetoTakæe znovup‡ipomínám, æeje nutno vças po-

dosti na poslední chvíli. Pas lze sice vydat ve

dobêplatnosti asamoz‡ejmêtaké nêco stojí. 
Takæe poslední otázka: jak dlouho trvá
Kaædÿ cestovní pas se vydává s územní

dánípasusestrojovêçitelnouzónouje 30dnû.

ností na10let asprávnípoplatekçiní 200 Kç,

pro obçana do 15let se vydávás platností na

kladecha objevují se praskliny. Provoz na

vznikajících závad na vozovce aæ po zneçi¿ƒování ovzdu¿í vÿfukovÿmi zplodinami.

Starosta V
. Koukal p‡edal p‡ipomín-

ky obçanû najednání v Poliçce, kde se
dubického kraje ‡e¿ily podobné stíænosti

çasopisutaké probêhlojednání sezástupci

Technickÿchsluæeb mêsta a odboru do-

pravê nep‡íznivého stavu ve mêstê, a to

bude me informovat v na¿e mçasopise,

informaci p‡í mo.

- svj-
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Odbor státnísociálnípodpory informuje
Rodiçovskÿ p‡íspêvek

Dávka vyplácená od 1. 10. 1995 odbo-

remstátní sociální podpory dle zákona ç.

v mate‡skémcentru nep‡evÿ¿í 5 kalen-

dá‡ních dnû v dané m mêsíci.
Nárok na dávku také zaniká, pokud má

117/1995 Sb., o státní sociální podpo‡e, ve

rodiç po celÿ kalendá‡ní mêsíc nárok na

nou rodiçi v dobê, kdy není vÿdêleçnê çinnÿ

poru v nezamêstnanosti vy¿¿í neæ rodiçov-

znêní pozdêj¿ích p‡edpisû. Jde o dávku, urçe-

dávky nemocenského poji¿têní çi pobírá pod-

pop‡ípadêjejeho çinnost omezena, protoæe

skÿ p‡íspêvek nebo má p‡íj my z vÿdêleçné

této dávky není testován p‡íjemrodiny.

jich vÿ¿i.

osobnê, celodennê a ‡ádnê peçuje o dítê do

dech, kdy:

osobnê peçuje o malé dítê. P‡i poskytování

Na tuto dávku má rodiç nárok, jestliæe

çinnosti v zahraniçí, a to bez ohledu najeRodiçovskÿ p‡íspêvek náleæí i v p‡ípa-

4 let vêku nebo do 7 let, je-li dítê dlouho-

a) dítê pravidelnê nav¿têvuje léçebnê reha-

Od 1. 10. 2001 çiní vÿ¿e rodiçovského

¿kolu çi jesle se zamê‡ení m na vady zraku,

rodiçem nezaopat‡ené dítê (student) star¿í

lesnê postiæené nebo mentálnê retardované

Nárok márodiç, pokudv dobê péçe o dítê

b) pokud dlouhodobê zdravotnê postiæené

dobê zdravotnê postiæené.

p‡íspêvku 2. 552 korun mêsíçnê. Pokud je
15 let je to çástka 2. 695 korun.

nemáv kalendá‡ní m mêsíci nárok na p‡íjem

bilitaçní za‡ízení nebo speciální mate‡skou

sluchu, ‡eçi nebo se zamê‡ení mna dêti têv rozsahu nep‡evy¿ující mçty‡i hodiny dennê,

dítê pravidelnê nav¿têvuje p‡ed¿kolní za‡í-

z vÿdêleçné çinnosti, nebo má tento p‡íjem

zení v rozsahu nep‡evy¿ující mçty‡i hodiny

nout vÿ¿i 1,5 násobku æivotního mini ma na

c) dítê nav¿têvuje p‡ed¿kolní zdravotnickáza-

pouze omezenÿ- çistÿ p‡íjemnes mí p‡esáh-

dennê,

osobní pot‡ebyrodiçe, tj. 3. 480 Kç. Je-li ro-

‡ízení v rozsahu nep‡evy¿ující mçty‡i hodiny

vÿdêleçnê çinná, poskytuje se mu rodiçovskÿ

zraku obourodiçû(osamêléhorodiçe) v roz-

diç vÿdêleçnê çinnÿjako osoba samostatnê
p‡íspêvek zálohovê vtêch kalendá‡ních mê-

sících, kdyjeho p‡íjemz uvedené çinnosti

nep‡esáhne stanovenou çástku a po uplynutí

kalendá‡ního roku se rodiçovskÿ p‡íspêvek

zúçtuje podle skuteçnê dosaæenÿch p‡íj mû.

Podmínka osobní celodenní péçe o dítê

není splnêna, je-li dítê umístêno vjeslích,

mate‡ské ¿kole nebojinémza‡ízení pro dêti

p‡ed¿kolního vêku déle neæ 5 kalendá‡ních
dnû v mêsíci s vÿji mkami dále uvedenÿmi.

Jinÿm obdobnÿmza‡ízení m pro dêti

p‡ed¿kolního vêkuves myslu§ 30 odst. 7

pís m
. a) zákonaç. 117/1995 Sb., o stát-

ní sociální podpo‡e, ve znêní pozdêj¿ích

p‡edpisû, serozum
íjakékoli za‡ízení (fy-

zická nebo právnická osoba), které po-

skytuje hlídací sluæby pro dêti p‡ed¿kolního vêku, bez ohledu na z‡izovatele,

právní for mu a na zpûsob nancování

tohoto za‡ízení. Není rozhodné, zda

dennê pokudje zdravotní postiæení sluchu çi

sahu 50 %a více.

Pokud byl rodiçi vyplacenrodiçovskÿ p‡í-

spêvek a p‡itomnesplnil podmínky pro vÿpla-

tu p‡íspêvku, je rodiç povinen vrátit mêst-

skému ú‡aduvyplacené çástkyzaobdobí, kdy
mu rodiçovskÿ p‡íspêvek nenáleæel.

P‡iznání m p‡íspêvku p‡i péçi o blízkou

nebojinou osobu (zákon ç. 100/ 1988 Sb.,

o sociální mzabezpeçení, ve znêní pozdêj-

¿ích p‡edpisû) zaniká nárok na poskytování

rodiçovského p‡íspêvku.

Dávky státní sociální podpory
vyplacené v 4/03

typ dávky
P‡ídavek na dítê

Sociální p‡íplatek

Rodiçovskÿ p‡íspêvek

P‡íspêvek na bydlení

sejedná o sluæbu placenou. V p‡ípadê

Zaopat‡ovací p‡íspêvek

v rámci záj movÿch krouækû pro dêti,

P‡íspêvek na dopravu

ajejich mam
inky, nejsou na p‡ekáæku

Poh‡ebné

mate‡skÿch center sluæby poskytované

p‡ípadnê spoleçnÿch krouækû pro dêti

poskytování rodiçovského p‡íspêvku,

i kdyæ náv¿têva dítête têchto krouækû
p‡evÿ¿í 5 dnû v kalendá‡ní m mêsíci.

Av¿ak p‡i vyuæití sluæeb tohoto za‡íze-

ní, které mají charakter hlídání dêtí po
dobu, kdy se mam
inky vênují své zájmové çi vzdêlávací çinnosti, nap‡. hlí-

dání dêtí bêhe mcviçení matek, náleæí

M
. P‡ikryl

Dávky pêstounské péçe

Porodné

Kç
12 750 580

movního odpadu ze çtvrtka 8. na
st‡edu 7. kvêtna 2003. V¿echny popelnice, pro které jinak platí svozovÿ

çtvrtek, musí bÿt v 19. tÿdnu p‡ipraveny
k odvozujiæ ve st‡edu 7. kvêtna.
Za pochopení dêkuje

LI KO SVITAVY a. s.

Obçanûm Laçnova

p‡Od
ipomí
náme!
1. kvêtnat.r. jsou v Laçnovê z‡ízeny
ulice a obçanské prûkazyobyvatel této çásti
obsahují neplatnÿ údaj o bydli¿ti. Obçané si
proto musí poæádat o vydání nového obçanského prûkazu. Kromê bêænÿch ú‡edníchhodin(pondêlí a st‡eda) tak mohuuçinit
také ve çtvrteka pátek22. a 23. kvêtna

v dobê od 13 do 1 7 hodin v Základní
¿kole Laçnov (volební místnost).
Od kvêtnasi obçané Laçnova mohou na

odboru vnit‡ních vêcí Mêù vyzvednout tabulky s çíslempopisnÿma orientaçní m.

P
. Velecká

Fond oprav je tu pro Vás!

Mêsto Svitavy má z‡ízen fond rozvoje

bydlení, urçenÿ nazlep¿ování bytovéhofondu nebo jeho roz¿i‡ování nástavbami, ve-

stavbami nebo p‡ístavbami. Fondje urçenjak
pro byty ve vlastnictví mêsta, taki pro po-

skytování nízko úroçenÿch pûjçek(5 aæ 6 %)

jinÿmvlastníkûmbytovÿch domû. Podrob-

nosti obsahuje vyhlá¿ka ç. 6/1996 mêsta
Svitavy ve znêní pozdêj¿ích p‡edpisû.

Pûjçkuz fondulze poskytnout na kon-

krétní úçely dané vyhlá¿kou, jako nap‡. na

obnovu st‡e¿ní krytiny, dodateçnou izolaci

proti vlhkosti, obnovufasády vçetnê ople-

2 847 604

vestavbu bytu, p‡ístavbu bytu nebo nástav-

7 044 013

6 509

384 079

1 889 589

apod. Dálelze pûjçku poskytnout na pûdní
bu bytu ru¿ící plochou st‡echu domu.

Vÿbêrového ‡ízení se mohou vlastníci

obytnÿch budov na úze mí mêsta Svitav

709 800

zúçastnit podání mp‡ihlá¿ky v termínu do

CELKEMvyplacené dávky 32 439 783

jiné doloæit: doklad o vlastnictví objektu,

470 000

Sdêlení redakce- oprava:

V minulé mçísle çasopisu si v tabulce

o vyplacenÿch dávkách státní sociální pod-

pory za‡ádil ¿otek a v souçtu dávek za mê-

31. ‡íjna 2003. Kp‡ihlá¿ce je t‡eba mi mo

stavební povolení nebo ohlá¿ení stavebních
úprav, kopii technické dokumentace, p‡ed-

bêænou dohodu s dodavatelem stavebních
prací atd. Poskytnutí pûjçekschvaluje s koneçnouplatností zastupitelstvo mêsta. Finan-

çní prost‡edky bude moæné çerpat od mêsíce

sícleden umazaljedenáct milionû. Pokud

ledna 2004.

celkem bylo v lednu t.r. na dávkách vypla-

bytovém oddêlení odboru správy majetku

odst. 7 pís m
. a) zákonaç. 117/1995 Sb.,

ceno 32. 167. 958 Kç.

dêj¿ích p‡edpisû, tj. kdy náv¿têva dítête

Upozorñujeme obçany, æe z dûvodu

státního svátku se p‡esouvá svoz do-

chování, zateplení obvodového plá¿tê domu

jste si sloupce seçetli, vy¿lo vámsprávnê, æe

o státní sociální podpo‡e, ve znêní poz-

Pozor, zmêna svozu!

6 407 609

vÿplata rodiçovského p‡íspêvkujenp‡i

dodræení podm
ínky stanovené v § 30

k v êt e n 2 0 0 3

mês í ç n í k

Za chybuse omlouváme çtená‡ûmi auto-

rovi çlánku.

- svj-

Vyhlá¿ku ainformace obdræí zájemci na

Mêù Svitavy, T
. G. Masaryka 25, u pí Mai-

valdové, tel. 461 550 263.

E. Maivaldová

k v êt e n 2 0 0 3
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Nov
á videokazeta
v prodeji!
Nejkrásnêj¿í mêsíc v roce p‡iná¿í i obFil mvyrobila pro mêsto Svitavy rma BA-

çanûm Svitav çi záje mcûm o na¿e mêsto

ke m mêsíce kvêtna v Informaçní mcentru

mentární l mje zpracovánjako p‡íbêhsvi-

v çeské verzi. Nê mecká a anglická verze

divák seznámí se v¿e mi nej dûleæitêj¿í mi

den kus nep‡evÿ¿í 400 korun.

tavského rodáka, jehoæ prost‡ednictví mse
historickÿmi místy vjeho rodné m mêstê.

Renata Pavlíková, IC Svitavy

her ubytováni, tj. Gymnázia Svitavy a v¿ech

základních¿kol kromê Z¢ v Laçnovê. ¢kol-

16. - 20. çervna 2003. Ve Svitavách se

Mgr. J. Petr

Vÿlet do Prahy

3. dubna 2003 se pomocná ¿kola Svita-

ní druæiny budou v tomtotÿdnu v provozu.

silnÿmzáæitkem. Chování dêtí bylo spon-

tánní. Na koncertê vystoupili nap‡. P
. Muk,

H. Zagorová, Beru¿ky, Maxi m Turbulenc,

Martha, Heidi, D. Hûlka, I. Barto¿ová a dal-

vy v rámci ¿kolního vÿletu vydala do Prahy

¿í. Celou akci uvádêli sourozenci Gondíkovi

Na tak velkou akci js me se tê¿ili poprvé

rém bylo 3. 500 dêtí. Dêkujeme OV SPMP

umêlce, které dêti vidí v televizi, je pro nê

za krásnÿ záæitek.

na koncert TV NOVAChceme æít s vámi.

a také se námvyda‡ila. Vidêt na vlastní oçi

pochodu

Za zdraví m
kole mSvitav

bude vyrobena do dvou mêsícû. Cenazaje-

mi mo‡ádné prázdniny pro dêti ve Svita-

vách, Litomy¿li a v Chocni, a to na dny

10. kvêtna 2003
8. roçník dálkového

mêsta Svitavy na námêstí Míru, zatí mjen

Mimo‡ádné prázdniny
!
Vzhledem ke konání první Olympiády
prázdninytÿkají ¿kol, kde budou úçastníci

s Orbite m pro dêti vyhlásilo M¢MT ÇR

TOM
Zálesáci
po‡ádají v sobotu

NAMI TV Ostrava a v prodeji bude zaçát-

pêknÿ dárek - totiæ novou, v po‡adíjiæt‡e-

tí, videokazetu o na¿em mêstê. Tento doku-

a svÿmchování msi získali plnÿsál, ve kte-

za uskuteçnêní vÿletu a v¿em úçinkující m
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Startjako obvykle v areálu M¢ na Praæské ulici

Startovné: dospêlí 20 Kç

dêti, çlenové TOMa KÇT10 Kç

P‡ipravenyjsou nové trasy:

10pê¿ích(7-50km), 9 cyklotras (15-100km),
po cestê kontroly s çajem.

Na startu kaædÿ obdræí drobné obçerstvení

nacestu, v cíli pak diplomaje moænost ne-

chat si p‡emê‡it bezplatnê krevní tlak.

• prohlídkazáchrannéstanice Zelené Vendolí
• pro dêti p‡ipraveny drobné hry a soutêæe
• po cestêse dozvítei nêco více o na¿emkraji
Pochod se koná za kaædého poçasí!
Srdeçnê zvou TOM Zálesáci Svitavy

Klub
kardiakû zve
v¿echny p‡íznivce na vÿlet vlastní mi vozidly v sobotu 1 7. kvêtna 2003
Sraz v 8: 00 na parkovi¿ti u restaurace Astra,

odjezd p‡es Poliçku do oblasti ‡íçky Novohradky.

Çeká nás novê budovaná chata Polanka,

rozhledna Jaro¿ov, pramen Kapalice, pro-

hlídka rokokového zámku v Novÿch Hra-

dech a parku Hamzovy dêtskéléçebny v Lu-

æi. Odtud se vydáme po nauçné stezce ke

z‡íceninê hradu Ko¿umberk a na zpáteçní
cestê sezastaví me na Rûæovémpalouçku.

Vÿlet je urçen i pro neçleny klubu. Bliæ¿í

informace natel. 461 533 123 (p. Zrûstek)
nebo 461 530 070 (p. Pokornÿ).

Za vÿbor klubu J. Pokornÿ

Cesta
za poznáním
2. dubnase æáci základní ¿koly na Soko-

tenou. Cestouzpêtjs me nav¿tívili dal¿í chrá-

krouæek vedenÿ panem uçitelem ¢i mkem,

vÿskytemstarÿchbuçina dal¿í kvêtenou. Ces-

lovské ulici, kte‡í nav¿têvují p‡írodovêdnÿ
zúçastnili vÿpravy do chránêné oblasti Krá-

lova zahrada u Semanína. Vtéto oblasti se

nacházejíra¿elinnéloukys bohatÿmvÿskytem

bledulejarní, jaterníku a dal¿í vzácnou kvê-

nênou oblast Psí kuchyñ, která se vyznaçuje

tujs me podnikli vlakema moc se námlíbila.

¢krañka, D. Vo‡í¿ek, K. Horskÿ

KÇ T
Vás zve!

Vsobotu 7. çervna 2003
pojedeme vlakemdo Velkÿch Losin(zámek,

park), dál pê¿ky 8 km po nauçné stezce
p‡es Mar¿íkov (d‡evênÿ kostelík) do Sobo-

tína (zámek) k vlaku.

Ve çtvrtek 19. çervna 2003
pojedeme autobusemdo Æâáru nad Sázavou.

Vzámku prohlédneme muzeum knihy, vy-

stoupí me ke kostelu na Zel. ho‡e ( Santini),

pojedeme do Karlova na prohlídku sklárny

a dále pojedeme do dal¿ích míst Vysoçiny,

kde se pê¿áci s námi sejdou nebo se od
nás oddêlí. Pro nê budou p‡ipraveny trasy

v roz mezí 5 aæ 25 km.

Up‡esnêní najdete ve vÿvêsní sk‡íñce na

námêstí u bÿvalé mléçnéjídelny
.
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Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4
30. dubna od 19: 00 hod.

Pálení çarodêjnic
na zahradê ¿koly

Nakresli
rybiçku! Mate‡ské centrum
V dobê, kdy se hovo‡í o tom, æe si dêti
neváæí hodnot a nic je nebaví, js me se na
Krûçek
na¿í ¿kole setkali s nêçí múplnêjinÿm.
Jiæ nêkoliklet funguje ve Svitavách maNá¿ akvaristickÿ krouæek chtêl vyzdo-

P‡íjemné posezení p‡i kyta‡e, moænost opé-

kání párkû

3. kvêtna sraz u ¿koly ve 13: 00 hodin

Vÿ¿lap na kole do Çeské T‡ebové

s sebou: dêti - p‡ilbu, 20 Kç naobçerstvení,

svaçinu, kartiçku poji¿tênce a kolo vybavené
dle dopravních p‡edpisû

Cyklistické vÿlety do okolí Svitav

Srazje kaædÿ çtvrtek v 15: 00 hodin u budovy ¿koly.

k v êt e n 2 0 0 3

mês í ç n í k

te‡ské centrum Krûçek, od srpna 2001

bit prosklenou místnost, kdejsou umístêna

jako samostatné obçanské sdruæení. Vzá‡í

akvarij ní soutêæ o nejkrásnêj¿í namalo-

je registrováno 43 çlenek atémê‡ 50 dêtí.

zúçastnilo 289soutêæícíchz celé ¿koly, tak-

J. Plívyv pondêlí dopoledne a vest‡eduodpo-

na¿e ¿kolní akvária. Proto vyhlásil Velkou

vanourybiçku. K na¿e mu p‡ekvapení sejí

2001 zaçínalo 5 maminek ajejich dêti, dnes
Schází mese pravidelnê v Nadaçní mdomê

æejs me mohli vybranÿmi pracemi vyzdobit

ledne. Vúterÿ chodí me na hodinu do dêtské-

Nejkrásnêj¿í kresby bylyodmênênyvêc-

nê aktivityjinÿch organizací, nap‡. divadla

i velkou çást vestibulu.

nÿmi dárky, které vênovala ¿kola a rma PA-

PERA. Chodba vystavenÿmi obrázky oæila

a hned námbylo veseleji...

Akvaristickÿ krouæek Z¢ Felberova 2

Saddám Husajn

ho plaveckého bazénu. Nav¿têvujeme spoleçTrám, akce DDM, SKS, knihovny çi muzea.

Dne 28. 3. 2003 se konalavalná hroma-

da, kterázvolila novou Radu matek mate‡ské-

ho centra. Jelikoæjs me neziskové sdruæení,

které nemáæádnézamêstnance,jedinÿmzdro-

jem na¿ich p‡íj mûjsou çlenské p‡íspêvky

maminek. P‡i projednávání rozpoçtu zajásaly

a památky v Mezopotámii

radostí v¿echny p‡ítomné maminky, neboƒ

js me od mêsta Svitavy získalyi pro rok 2003

Ve ¿kole o hodinách dêjepisujs me se

p‡íspêvek na na¿i çinnost. Js me vel mi rády,

uçili o starovêkém Egyptê a Mezopotámii.

æeje vedení mêsta p‡íznivê naklonêno na¿i m

O Egyptêjs me se dozvêdêli vel mi mnoho,

aktivitám. Proto chcemetouto cestou podê-

protoæe ná¿ pan uçitel v Egyptê byl a nav-

kovat. Myslí me si, æe nance vênované na

¿têvoval rûzné památky a zají mavosti. Av¿ak

çinnost s dêt mijsoudobrouinvesticí. Mamin-

o souçasnémstavu památek v Mezopotámii

ky nemusí bÿt doma samy se svÿmi problé-

js me vêdêli jen vel mi málo. Tak na¿e t‡ída

my, jsou vdêçné za moænost scházet se, radit

VI. B dostala dobrÿ nápad.

si, pomáhat, çerpat inspiraci. Dêti si zvykají

Napsalijs me narûzné univerzity v Çeské

na kolektiv ajiné maminky, coæje vÿborná

republice a poæádali js meje, jestli by nám

p‡íprava na vstup do M¢. Vÿhodoutotiæje, æe

nemohli poskytnout informace o souçasném

ta vlastní je v p‡ípadê pot‡eby nadosah.

stavu památek v Mezopotámii. Zjejich od-

Nazávêrje¿tê pozvánkapro dal¿í zájemce

povêdíjs me zjistili zají mavé vêci. Ve válce

- schází mese vædyv pondêlí od10hodina ve

v Perskémzálivu (operace Pou¿tní bou‡e)

st‡edu od 15 hodin v Nadaçní m do mê na

v roce 1991 dostali vojáci rozkaz co nej mé-

námêstí Míru. P‡ijâte se podívat.

nê poniçit historické památky. Aopravdu

A. Petrová

zûstalo po válce mnoho památek zachova-

lÿch. Zachovalasei stará mêsta a pís mo na

hlinênÿchtabulkách. Saddám Husajn, aby
upevnil svouautoritu, dával peníze naopravy

památek. Nade¿lav¿ak hospodá‡ská blokáda

a na opravy uæ moc penêz nezbylo. Nyní pro-

bíhajíjen udræovací práce. Památkyjsouvíce
po¿kozeny díky zanedbávání neæ díky váleç-

Den naruby

Nikdy nechci dêlat uçitelku. Jenomvy-

myslet nêco, nêjakÿ programna hodinu mi

dalo práci. Pracovalajsems 2a. Dêti mê p‡i-

nÿmoperací m. Ajak pí¿e pan doktorz Orien-

jaly s nad¿ení ma tro¿ku mi práci ulehçily.

která mátotalitní reæi ma váleçné choutky,

volání nesedí. Celÿ denjsemvymÿ¿lela pro-

tálního ústavuz Prahy- památkámv zemi,

se nikdy v historii moc neda‡ilo. Ví me, æe

dne 28. dubna 2000 bylo znovu otev‡eno

Cítilajsemse nejistê, opravdu mi toto po-

gram. Nikdy nevíte, jak se dêti zachovají.

Na to se nedá p‡ipravit. P‡ekvapilo mê, æe

Irácké národní muzeum v Bagdádu - v den

jsou dêti opravdu hodné... 

z dopisû plyne, æe moc objektivníchzpráv

ci na stranê 39'. Anejtêæ¿í bylo p‡edstoupit

P‡i¿ly nám ov¿emi odpovêdi legraçní.

se, mluv. Pak uæ to ¿lolíp. P‡ipravenéjsem

narozenin Saddáma Husajna. Celkovê v¿ak

o souçasnémstavu památek v Iráku není.

Jedna paní doktorka námporadila hledat na

... Snadné bylo ‡íci: ' Otev‡ete si uçebni-

p‡ed ty dêti, kdy mi nêco ‡íkalo nevzdávej

mêla v¿echno dopodrobna, i pozdrav, ale do-

internetua napsala námto hned dvakrát. Aji-

padlo to trochujinak. P‡ekvapily mê dêti,

a Saddám májiné starosti.  Asi má pravdu.

potê¿ilo. Díky zatento den, byl skvêlÿ. 

a dozvêdêli js me se nové a zají mavé infor-

nê Z¢ Riegrova otev‡ely dve‡e a... vstoupili

nÿ pan doktor dodal na konci dopisu: Já
Myslí msi, æe se námtato akce poda‡ila

mace.

Jakub Schaffer

VI. B, Z¢ Svitavy, Felberova 2

kdyæ mi ‡íkali paní uçitelko, to mê opravdu
28. b‡eznat.r. se ve v¿echt‡ídách 1. stup-

zbrusu noví uçitelé. Æádní praktikanti çi absolventi pedagogickÿch fakult, ale p‡ibliæ-

nê dvacítka æákû 8. a 9. roçníku. Právê na

Den uçitelûse pokusili bÿt pedagogyse v¿í m

v¿udy. S p‡edchozí mi náslechy, p‡ípravami
a konzultacemi kolegû z prvního stupnê.

Ohlasy na Den naruby byly p‡íznivé, o çemæ

svêdçí vÿpovêdi zúçastnênÿch: ... Myslí m,

æetato akce bylavelice úspê¿ná. Jakze strany dêtskÿch uçitelû, taki ze stranyæákû,

kteréjs me uçili... Ale vám, uçitelûm, tu prá-

ci moc nezávidí m... 

Za kolegy Mgr. M
. Baƒková
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Mêstská policie informuje
Navazuji na informaci o pravomocích

mêstské policie uvedenou v minulémçísle

Na¿eho mêsta. Tentokrát se budu vêno-

mêsta) a dále p‡estupky proti po‡ádku ve

státní správê spáchané:

vat otázce, co mûæe stráæník vy‡ídit na mís-

• neoprávnênÿmstání mvozidla na místní
komunikaci nebojejí múseku, kterélze po-

æe ze zákona o obecní policii vyplÿvá pro

sjednanou v souladu s cenovÿmi p‡edpisy

Pravomoc vy‡ídit p‡estupek v blokovém‡íze-

na‡ízení m,

tê v blokovém‡ízení. Nejd‡íveje nutné‡íci,
stráæníka povinnost zabÿvat se p‡estupky.

ní umoæñuje stráæníkovi zákon o p‡estupcích

ç. 200/90 Sb. ve znêní pozdêj¿ích novel.

Tento zákon také stanoví, kdy mûæe stráæ-

dle na‡ízení mêsta pouæít kestáníjenzacenu

a p‡i splnêní podmínek stanovenÿch tí mto
• prodání m, podání mnebojinÿmumoænêní mpoæití alkoholického nápoje osobê zjev-

nê ovlivnêné alkoholickÿmnápoje mnebo

ník p‡estupek v blokovém‡ízení vy‡ídit. Mû-

jinou návykovoulátkou nebo osobê mlad¿í

p‡estupekje spolehlivê zji¿tên, p‡estupce

• prodání m tabákovÿch vÿrobkû osobám
mlad¿í m18let,

æetak uçinit, jsou-li splnênyt‡i podmínky:

je ochoten pokutu zaplatit a k projednání

18let,

matuje na p‡ípad, kdy jsou splnêny pod-

• nedovolenÿm stání m nebo zastavení m
vozidla na poze mní komunikaci, vjezde m

tupce nemá u sebe pot‡ebnou hotovost. Vtom

úpravou provozu na poze mních komuni-

nad bezpeçností dopravy u p‡echodû nasil-

místê nezaplacenou aje stráæníkempouçen

na zví‡atech, vedení a hnaní zví‡at na po-

la zku¿enost, jak nêkte‡í chodci riskují, kdyæ

zemní komunikaci odporující m pravidlûm

vozidlo v domnêní, æe se ji m na p‡echodu

p‡estupku nestaçí domluva. Zákon téæ pamínky pro uloæení blokové pokuty, ale p‡es-

p‡ípadê je mu vydán blok na pokutu na

do míst, kdeje to místní nebo p‡echodnou

kacíchzakázáno, poru¿ení mpravideljízdy

o zpûsobuzaplacení, lhûtê splatnosti a ná-

zemní komunikaci, pohybemchodce na po-

stráæník správní delikt v blokovém‡ízení,

provozu na pozemních komunikacích, ne-

sledcích nezaplacení pokuty. Nevy‡ídí-li

p‡edává podez‡ení ze spáchání p‡estupku

dovolenÿm pouæití m koleçkovÿch bruslí

Vdûsledku nové objíæâkyse zvÿ¿ila hustota

dopravyve mêstê, a protostráæníci dohlíæejí
nicíchI. t‡ídy
. P‡i tomto dohleduse potvrdi-

vstupují do vozovky têsnê p‡ed projíædêjící
ne mûæe nic stát a mají absolutní p‡ednost.

Zejména ¿kolní mládeæ nepovaæuje za nut-

k projednání p‡íslu¿némusprávní muorgánu.

a podobnÿch prost‡edkû na chodníku, ne-

né se p‡ed p‡ejitím vozovky rozhlédnout

stupky, jejichæ projednání je v pûsobnosti

dou na nê mv rozporu s pravidly provozu

stranêv¿ak povinnost zastavit u p‡echodu,

ku, obçanskémusouæití, poru¿ení vyhlá¿ek

K. Çupr

Stráæník mêstské policie mûæe ‡e¿it p‡e-

mêsta(nap‡. proti ve‡ejnémupo‡ádku, majet-

Na lince 156

• 29. 3. oznámili obçané, æe na dolní mrybníku do¿lo k nêjakému úhynurackû.

Hlídka na místê nalezla asi 8 uhynulÿch

zví‡at, æádnouviditelnoup‡íçinutohotostavu
v¿ak nezjistila. Po dohodê s vedoucí mod-

dovolenÿmvedení mjízdního kola nebojízna pozemních komunikacích.

a spoléhá, æe auto vædyzabrzdí. Na druhé

kde stojí chodci, nêkterÿm‡idiçûm dosud
nic ne‡íká.

- sam-

ul. 5. kvêtnajsou uvolnêny na st‡e¿e kusy

pod nádraæí ma upozornila nato hlídku. Oba

nebo do koleji¿tê. Po dohodê s operaçní m

hmot ze zaparkovanÿch aut. Dal¿í m¿et‡ení m

hasiçi. Dále bude ‡e¿it odbor vÿstavby Mêù.

çetnou trestnou çinnost nejen ve Svitavách,

plechu a hrozí jejich spadnutí na vozovku
dûstojníkem HZS provedli pot‡ebná opat‡ení

• 8. 4. v 0: 30 hod. zachytila obsluha
MKS podez‡elÿ pohyb dvou muæû nasídli¿ti

muæi byli zadræeni p‡i krádeæi pohonnÿch

PÇRvy¿lo najevo, æe dvojice má na svêdomí

aletaké v Moravské T‡ebové, Jevíçku, Koclí-

‡ovê.

M
. Sádlíková

boru ÆP Mêùbyl kontaktován p. Zelenÿze

stanice ohroæenÿchzví‡at, kterÿza‡ídil po-

t‡ebné pro provedení pitvy.

• 29. 3. po 17. hodinê mohli v dolní çásti
námêstí náhodní kolem
jdoucí zaznamenat

pohyb osobního vozidla bez ‡idiçe. Nejednalo se o æádné nadp‡irozené síly, ale pou-

ze o nedbalost ‡idiçe, kterÿ vozidlo ‡ádnê

nezabezpeçil. Auto se rozjelo dolû s mêrem

k podchodu, na¿têstí mu v dal¿í m pohybu

zabránil sloup ve‡ejného osvêtlení. Nikdo
nebyl zranên. Dal¿í ‡e¿ení p‡evzala dopravní

policie.

• 1. 4. bylav ranních hodinách hlídkami
mêstské policie a PÇRprovedena kontrola

zamê‡ená na cyklisty. Bêhemjedné hodiny
hlídky MP‡e¿ily 15 cyklistû, jedoucích po

vozovce I. t‡ídy na neosvêtlenémkole. Podobnézku¿enosti zaznamenalyi hlídky PÇR.

Vÿsledek potvrdil, æe kontroly cyklistû bude

nutné opakovat.

• 5. 4. kolem 7. hodiny ovê‡ila hlídka
oznámení obçana, æe najednomobjektu na

Noví obyvatelé útulku vypadají napohledspokojenê, ale dosudse celí t‡esou, jakmile se

k ni mnêkdop‡iblíæí. Dne 21. 4. kole m20. hodinyje stráæníci vysvobodili z neprody¿ného

pytle, do kteréhoje nêjakÿkrutÿçlovêk uvêznil, pytel pohodil ve vêtrolamuv Lánech a po-

nechaljejejich osudu. Æiví vyvázlijen díkytomu, æe tudy¿el naprocházkujinÿpes se svÿm

páne m. Dne 23. 4. se stráæníkûmpoda‡ilo odhalit pachatele tohoto çinu.

- sam-
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SAMURAI

K
lub bojovÿch umêní a sportû

po‡ádá podzá¿titou BudoCentrum Olomouc

a komise pro prevenci kri minality MêùSvi-

tavy

KURZ SEBEOBRANY
v sobotu 17. kvêtna 2003

ve sportovní hale Na St‡elnici
Çasycviçení:

10: 00- 12: 00 hod.

14: 00- 16: 00 hod.

Lektor: Ing. Alois Koneçnÿ
Cena: 100 Kç - celÿ kurz, 60 Kç - 1 trénink

Kontakt: Ji‡í Kohák ml., tel. 461 612 569
Ing. Alois Koneçnÿ, tel. 732 485 410

Závodyna lezecké stênê

Dne 24. kvêtna 2003 od 9: 00 hodin
po‡ádají svitav¿tí horolezci první závody na

lezecké stênê ve sportovní hale Na St‡elnici.

P‡edstavujeme

8. místo a Z. Dvo‡áková 10. místo. Star¿í æá-

Jednáse o 2. kolo Çeského poháru mládeæe

vlezení na obtíænost. Celÿ pohár se skládá

kynê: M. Kodytková 3. místo, A. Preclíková

ze çty‡ závodû, vçetnê mistrovství republiky,

sportech, tentokrát o gymnastice. Dávnou

2. místo. Mlad¿í æákynê vybojovalycelkovê

dûse má podle p‡edpokladû úçastnit okolo

lety poda‡ilo obnovit paní Janê ¢rotové,

Na sní mkustojící zleva: Chloupková, Zá-

Pokraçujeme v na¿emseriálu o malÿch

tradici gymnastiky se p‡ed nêkolika málo

kteráspoleçnê s dal¿í mi nad¿enci p‡ivedla

do têlocviçny nej men¿í sportovce - adepty

krásnéhosportu gymnastiky. Otom, æe pra-

videlná a cílevêdomá práce p‡iná¿í ovoce

svêdçí i dal¿í ‡ádky, kdejsou vyj menovány
úspêchy gymnastû na oblastních p‡ebo-

rech.

Poçátke mdubna se v Pardubicích ko-

nalo oblastní kolo ve sportovní gymnastice

odborû ASPV Pardubického a Královéhradeckého kraje za úçasti okresû Náchod,

Trutnov, ùstí nad Orlicí a Svitavy. Oddíl

SGTJ Svitavy pod vedení mtrenérek ¢ro-

tové a W
eisové získal ve v¿ech kategoriích
medailová umístêní. Nej mlad¿í æákynê:

B. Smêlá 2. místo, J. W
eisová 8. místo.

Mlad¿í æákynê: S. Chloupková 1. místo,

M. Zelinková 3. místo, H. ¢rotová 4. mís-

to, M. Poulová 5. místo, K. Zámeçníková

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

7. místo. Mlad¿í æák J. Zámeçník obsadil

první místo v druæstvech.

meçník, Poulová, Zámeçníková, Preclíková,

¢rotová, Dvo‡áková, a Kodytková. Kleçící

zleva: Zelinková, Smêlá, W
eisová.

Jana ¢rotová, trenérka

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

çíslo vyjde 29. 5. 2003.

150 - 200 dêtí ve vêku od 6 do 18let, rozdêlenÿch do 7 kategorií.

P‡ijâte se podívat nazají mavousportovní

soutêæ a povzbudit mladé závodníky.
Za Lezeckÿ klub Svitavy

Ing. M
iroslav Dosedêl

PozvánkaTJna
sportovníakce v kvêtnu
Sy B - Naçe¿ice (17: 00 - I. At‡. muæi, stadion Míru)
ÇT1. 5.
SO3. 5.

NE 4. 5.
ST7. 5.
ÇT8. 5.

SO10. 5.
NE 11. 5.
ST14. 5.
SO17. 5.
NE 18. 5.
ST21. 5.
SO24. 5.

608 024 585. Do vyçerpání zásobje ça-

sopis k dispozici v Informaçní mcentru

aje to nejvy¿¿í mládeænická soutêæ. Závo-

NE 25. 5.
ST28. 5.

Kopaná:
Modelklub: Svitavské RODEO- ve‡ejná soutêæ rychlostních modelû ( 9: 00, areál Cihelna)
TJ Sy- TJ Lan¿kroun (10: 00 - KP 2. t‡. muæi, h‡i¿tê za Národní mdomem)
Volejbal:
TJ Sy- Sl. Mor. T‡ebová (10: 00 - KP 2. t‡. æeny, h‡i¿tê za Národní mdomem)
TJ Sy- Vysoké Mÿto (12: 45 st. a 15: 00 ml., KP dorostu, stadion Míru)
Kopaná:
TJ Sy A - Çeskÿ Dub (17: 00 - divize muæi, stadion Míru)
KP miniæaçky- Svitavy, Ç. T‡ebová, Choceñ, Litomy¿l ( 9: 00, h‡. za Nár. domem)
Volejbal:
Mêstská volejbalováliga (17: 30 - 1. kolo, h‡i¿tê za Národní mdomem)
Volejbal:
Modelklub: Svitavské RODEO- ve‡ejná soutêæ rychlostních modelû ( 9: 00, areál Cihelna)
TJ Sy- Dolní ùjezd (12: 45 st. a 15: 00 ml., KP dorostu, stadion Míru)
Kopaná:
TJ Sy B - Hrochûv Tÿnec (17: 00 - I. At‡. muæi, stadion Míru)
Mêstská volejbalováliga (14: 00 - 2. kolo, h‡i¿tê za Národní mdomem)
Volejbal:
TJ Sy A - ùstí nad Orlicí ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)
Kopaná:
TJ Sy B - Æamberk ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - I. At‡. æáci, h‡i¿tê v Lánech)
Kopaná:
TJ Sy B - ùstí nad Orlicí B (17: 00 - I. At‡. muæi, stadion Míru)
KP miniæáci - Svitavy, Lan¿kroun, Litomy¿l, Choceñ ( 9: 00 h‡. za Nár. domem)
Volejbal:
Mêstská volejbalováliga (17: 30 - 3. kolo, h‡i¿tê za Národní mdomem)
Volejbal:
TJ SY- TJ Æichlínek B (10: 00 - KP 2. t‡. muæi, h‡i¿tê za Národní mdomem)
Volejbal:
TJ Sy B - Sok. Dol. ùjezd (10: 00 - KP 2. t‡. æeny, h‡i¿tê za Národní mdomem)
TJ Sy B - Sezemice ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - I. At‡. æáci, h‡i¿tê v Lánech)
Kopaná:
TJ Sy- AFK Chrudi m(12: 45 st. a 15: 00 ml., KP dorostu, stadion Míru)
TJ Sy A - Náchod - De¿tné (17: 00 - divize muæi, stadion Míru)
Mêstská volejbalováliga (17: 30 - 4. kolo, h‡i¿tê za Národní mdomem)
Volejbal:
TJ Sy A - Choceñ ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)
Kopaná:
TJ Sy B - Slavoj Sy - Lány (17: 00 - I. At‡. muæi, stadion Míru)
TJ Sy- Sok. Æamberk (10: 00 - KP 2 t‡. muæi, h‡i¿tê za Národní mdomem)
Volejbal:
Modelklub: Ve‡ejná soutêæ kat. U¢, SUMa RODEO ( 9: 00, areál Cihelna)
Turnaj p‡ípravek- krajskÿ p‡ebor, zaçátek od 9: 00 na stadionu Míru
Kopaná:
TJ Sy A - Poliçka (16: 00 st. a 17: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)
Kopaná:
Mêstská volejbalováliga (17: 30 - 5. kolo, h‡i¿tê za Národní mdomem)
Volejbal:
J. Petr
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