
Vÿroçní cenuSvitavského klubu Laurus,
pro kterÿse nave‡ejnosti ujalo oznaçení
�Svitavskÿvûl�, podle klubovÿchstanovza
rok 2002 získal hudebník, zpêvák a herec
Franti¿ek Çernÿ. Cenaje kaædoroçnê udê-
lovánazavÿznamnÿçin, dílo nebo çinnost
veprospêch mêstaSvitavynebopropagující
mêsto Svitavy. Laureáty uplynulÿchlet se
stalytakovéosobnosti, jako paní uçitelka
a historiçka Drahomíra ¢ustrová, dále pan
Karel ¢efrnaz divadlaC, emeritníprimá‡svi-
tavskéchirurgie Karel Kiliánazarok2001
fotografZdenêk Holomÿ.
Franti¿ekÇernÿsenarodil p‡ednecelÿmi

46letyve Svitavách,jehootec byl dlouhole-
tÿmochotnickÿmhercemv LDveSvitavách,
maminka pracovala u Çerveného k‡íæe ve
Svitavách. Vyuçil se mechanikemv Met‡e
Blansko.
Vpatnáctiletechsez nêhostáváhudeb-

ník- samouk, hrajevprvní kapele- Veteráni.
Poabsolvovánízákladní vojenskésluæbyje
zamêstnánjako mechanik- hodiná‡ v ÆOS
ÇeskáT‡ebová. Vletech1980aæ 1988pûso-
bínêkolikhudebníchskupin(Kapitol, Syfon,

Verze 5, Kanafas, Povijan). Vletech 1985,
1986, 1989se stávávítêzemPortyse sku-
pinouPovijan, s Verzí 5 �nalistouBeat salo-
nu1982. Nêkoliklethrajevloutkovémdivad-
le C, sekterÿmdvakrát vítêzí v Loutká‡ské
Chrudimi aabsolvujezájezdypoEvropê(Por-
tugalsko, Francie, ¢panêlskoapod.). Odro-
ku 1988je hudebníkem�na volné noze�
aspoluzakládáI. Çeskomoravskounezávis-
louhudebníspoleçnost, posléze Çechomor.
S bratremJi‡ímvystupujevestrádníchazá-
bavnÿchpo‡adechpocelérepublice. Orga-
nizuje hudební festivaly Rocklive Svitavy,
Ko¿umberk- Luæe. P‡ipravuje koncerty se
souboremChvála Bohu, dramaturgickyse
podílí na svitavskÿch Veçerech podlucer-
nou. Vletech 1997 aæ 1999 pûsobíjako
dramaturg Divadla U Hasiçûv Praze.
Natoçil¿est desek, z nichæ Promênys Çe-

chomorembylyvyhlá¿enydeskouroku2001.
Hrál ve t‡ech divadelních hrách ave çty-
‡ech�lmech, z nichæ nejznámêj¿íjsou Knof-
líká‡i nebo Rokâábla.
Vÿroçní cenu Svitavského klubu Lau-

rus pro rok 2002 Franti¿ek Çernÿ získává
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Ve st‡edu 7. 5. ve 12 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

za reprezentaci Svitav mezi divadelními,
�lmovÿmi a hudebními Múzami.
Naslavnostní podveçer, bêhemkterého

bude cena Franti¿ku Çernému p‡edána, je
vsobotu 3. kvêtna 2003 v 17 hodin do di-
vadla Trámzvánasvitavská ve‡ejnost. Cenu
p‡edáherec Petr Formana MUDr. Pavel Ha-
ví‡. Souçástí programubuderecitál Franti¿ka
Çerného, nakterémzazní urçitêi písniçky
Çechomoru. Milan Báça

DNES ÇTëTE:
Zjednání radyazastupitelstva
mêsta • Informacezodborû Mêù
• Zprávyze ¿kol • Mêstskápo-
licie informuje • Pozvánkyna
spoleçenskéasportovní akce •
Kulturníkalendá‡LUCERNA

Radamêsta informuje
8. kvêtna 2003 ve 13:30 hodinse

uskuteçní usochy Osvobození na ulici
T. G. Masaryka (p‡ed základní ¿kolou)
vzpomínková akce u p‡íleæitosti 58. vÿ-
roçí konce 2. svêtové války.

Václav Koukal, starosta mêsta
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Roz¿í‡eníp‡íjmu infokanálu schváleno
T‡i statisíc korunbylozastupitelstvem

mêsta uvolnêno na realizaci první etapy
roz¿í‡ení p‡íjmuinfokanálu. Zatyto peníze
byse mêlo p‡ipojit celkemjedenáct domû,
které se p‡ihlásily nazákladêinformace,
zve‡ejnênévtomtona¿emçasopisevzá‡í
loñskéhoroku. Jednáseo domy: Zahrad-
ní 2A, 2B, AntonínaSlavíçka42, 44A, 44B,
Çeskoslovenské armády 8, 10, Ustadio-
nu88, 90, Chelçického21-25, Druæstev-
ní 9-11, Ukojeneckéhoústavu7-9, 11-13,
Olbrachtova2, 2A, KapitánaJaro¿e103, 105,
Bohuslava Martinû 7-9.
Vpolovinêdubnabylyvsouladusezáko-

nemozadávání ve‡ejnÿchzakázek osloveny
t‡i odborné�rmy, abynejpozdêji do2. kvêt-
na p‡edloæilysvécenové nabídkynareliazci
akce. Vybrané�rmêpakbudevydánaobjed-
návkanap‡ipojeníjednotlivÿchdomûs tím,
abypodmínkyazahájení prací projednala
s p‡íslu¿nÿmzástupcemspoleçenství vlast-
níkû bytovÿchjednotek nebo samosprávy

BDv domê. Po‡ízení p‡ijímacího za‡ízení,
jeho montáæ azapojení do rozvodû STA
zaplatí mêsto Svitavy(nazákladêfaktury
montáæní �rmy). Ouvedenémpostupubyli
ti, kdoæádosti zajednotlivédomyp‡edloæili,
informováni dopisem.
Pûvodní nabídka nap‡ipojení k p‡íj mu

infokanálusetÿkalai dal¿íchbytovÿchdo-
mûve mêstê, a protoæezájemmêstaroz¿í‡it
p‡íjemlokálního televizního vysílání trvá
i nadále, znovu opakujeme, æe p‡ihlásit se
mohou bytové domy, v nichæjsou buâjen
spoleçné televizní antény, anebo rozvody
kabelové televize asouçasnê i nové STA.
Podmínkou moænosti p‡íjímat infokanálje,
æezest‡echydomu musí bÿt p‡ímovidêt na
silozanádraæím, kdejsou mikrovlnnévysí-
laçeumístêny. Podrobnosti sdêlítakétech-
nici peçující o anténní systémdomuapo-
soudíi �nançní náklady, kterébyp‡ípadnê
museli hradit vlastníci bytû.

-svj-

Kynologické cviçi¿tê
bude oploceno
Zastupitelstvo mêsta dne 26. b‡ezna

schválilo poskytnutí �nançního p‡íspêvku
ve vÿ¿i 60.146 Kç Základní kynologické
organizaci ve Svitavách- Laçnovê nanákup
materiálunaoplocení pozemkuvÿcvikového
kynologickéhost‡ediska. Tojeumístênona
pozemku, kterÿbylorganizacizapûjçenmês-
temaleæí mezi laçnovskÿmpoldremaæelez-
niçnítratí. Práce navybudování oplocení
v hodnotê p‡es padesát tisíc korun prove-
douçlenové organizace svépomocí.

-svj-

Vÿsledkyhospoda‡ení
za rok2002

Zprávaovÿsledcíchhospoda‡ení mês-
ta Svitavy ajímz‡ízenÿchorganizací za
rok 2002 byla hlavnímprogramemjed-
nání rady mêstadne9. dubna2002. �Je
tokníækas radostnÿmçtením�, ‡ekl sta-
rosta mêsta Václav Koukal na zaçátku
projednávání zprávy.
Rozpoçtové hospoda‡ení mêstaskon-

çilo p‡ebytkemve vÿ¿i 2.549.000 Kç,
oproti p‡edpokládanémuschodkuvevÿ¿i
p‡es 63 milionûkorun. Tentop‡íznivÿvÿ-
sledekovlivnilovysoké plnêní dañovÿch
p‡íjmû, p‡íjmûz prodeje majetkua niæ¿í
çerpánívÿdajûoproti rozpoçtu. Vbêænÿch
vÿdajích byla vytvo‡ena úspora ve vÿ¿i
12,75 mil. Kç, ve vÿdajích nainvestice
nebylo doçerpáno28,9 mil. Kç(akcese
p‡evádêjí doleto¿níhoroku.)
P‡íj my mêsta dosáhlycelkové vÿ¿e

350.360.000Kç(107 %upravenéhoroz-
poçtu), z toho 87 %tvo‡í bêæné p‡íjmy
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, zbytekjsouvÿdajenain-
vestiçní vÿstavbu, regeneraci panelového
domu, regeneraci panelového sídli¿tê,
projekty astudie).
Zastupitelstvu mêsta rada doporu-

çilaschválit vÿsledkyhospoda‡ení vçet-
nê návrhu na �nançní vypo‡ádání. Pro
pouæití vroce2003zbÿvá7.134.500 Kç
aotom,jaks nimi budenaloæeno, rozhod-
nezastupitelstvo. Jemuradasvÿmusne-
senímdoporuçila, aby vÿznamná çást
têchtopenêz bylavyuæitavoblasti ¿kol-
ství, protoæesemp‡itvorbêleto¿níhoroz-
poçtune¿el dostateçnÿobjemprost‡edkû.
Závêremstarostapodêkoval v¿emza

dodræení rozpoçtové káznê a dosaæení
dobrÿchvÿsledkû, takézaçinnost, která
byla úspê¿náa prospê¿ná.
Zastupitelstvo bude ovÿsledcíchhos-

poda‡eníjednat 28. kvêtna. -svj-

Podlerozhodnutí b‡eznovéhozastupitel-
stvaobdræí ”ímskokatolickáfarnost Svita-
vyod mêsta400.000 Kç naobnovukostela
sv. Josefa. Uvedenou çástku mêsto získalo
jako státní �nançní podporu v Programu
regenerace mêstské památkové rezervace
a mêstské památkové zóny.
Generální opravu kostela sv. Josefaza-

hájí ”ímskokatolická farnost na p‡elomu
leto¿ního kvêtnaa çervna. Vpodkladech
kæádosti pan Nádvorník, technickÿ admi-
nistrátor dêkanátuSvitavy, uvádí, æe kostel
se na první pohled zdá bÿt v po‡ádku, ale
skuteçnostjejiná. Stávající eternitovákry-
tinajejiæ velmi zvêtralá a dochází kza-
tékání dost‡e¿ní konstrukce. Klempí‡ské
prvkyjsouzkorodované, korozíje napadeno
i oplechování vêæí. Nejvíce po¿kozeny ale
jsou kamenné prvky a cihelná p‡izdívka
z ost‡e pálenÿchcihel,jejíæ çástjiæ musela
bÿt stræena, abynedo¿lo kohroæení kolem-
jdoucích. Kamenné prvkyjsousilnêrozru-
¿eny pûsobenímpovêtrnostních vlivû, ale
hlavnêrozkládajícímsetrusemhnízdícího
ptactva. Vitráæová oknajsouvlivemúnavy
materiálu zprohÿbána a nêkteré çásti za-
çínají vypadávat. Letos se zahájí opravou
severní vêæe kostela, kteráje po¿kozena
nejvíce. Odzemêaæpovrcholovÿk‡íæ bude
ze v¿echçty‡ stran postavenole¿ení, z nê-
hoæbudeprovedenonovéoplechování vêæe
z mêdi. Kamenné prvky budouzpevnêny
achybêjící çásti doplnênynovÿmmateriá-
lemneborestaurátorskyvyspraveny. Nazá-
kladê posouzení statika bude provedeno
zpevnêníchrliçûçi provedeníjejichreplik.

Oprava �çerveného kostela�Cihelnáp‡izdívkabudepodleposouzení na
místêbuâlokálnêsejmuta, nebop‡ikotvena
nerezovÿmi kotvami. Chybêjící zdivo bude
nahrazeno novÿm, zvêtralé spárování bude
odstranêno. Celÿkostel budeumyttlakovou
vodou azdivo pak bude novê vyspárováno
aopat‡eno nátêremproti vodê. Vystupující
kamennéprvkya‡ímsybudouopat‡enyzá-
branami proti sídlení ptactva.
Náklady nacelkovourekonstrukci kos-

teladosáhnouçástky16,5 milionûkorun,
náklady protento rok p‡edstavují çástku
1,8 mil. Kç. Mêsto se na opravê kostela
bude podílet çástkou 751.000 Kç.

-svj-
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Rozdêleny
finançníp‡íspêvky

Nadubnovémzasedání radybyloschvá-
leno poskytnutí �nançních p‡íspêvkû:
30.000 Kç Centru prozdravotnê postiæené
Pardubickéhokraje, deta¿ovanémupracovi¿ti
Svitavy; 20.000Kç AutomotoklubuSvitavy
naúdræbuaprovozbudov(æádost Automoto-
klubuostejnouçástkunaçinnostradaodlo-
æilas tím, æe o ní musí rozhodnout p‡íslu¿-
nákomise); 14.000 Kçsvitavskému Klubu
�latelistû naorganizaci Evropského setkání
mladÿch�latelistûveSvitaváchvçervnut.r.;
6.600Kç Místnísekci Klubu mladÿchEvro-
panûnapo‡ádáníseminá‡eo Evropskéunii;
4.000KçFarnímusboruçeskobratrskécírkve
evangelickénaakcis názvemP”EÆITï2003;
20.000Kç Domudêtí a mládeæeveSvitavách
napokrytí çásti vÿdajû Dne Zemê; 1.980 Kç
Základní ¿kole Svitavy, Felberova2, naúhra-
dupronájmutêlocviçnysvitavskémuromské-
musdruæení Panter. -svj-

Ta objíæâka!
Vprvní polovinê dubnaobdræel sta-

rosta mêsta od obyvatel Poliçské ulice
stíænosts æádostí o‡e¿enísituacenaulici.
Pí¿í v ní, æezaposlednílétasenaPoliç-
ské nêkolikanásobnê zvÿ¿ila frekvence
nákladní akamionové dopravy aæe nyní,
pozavedení objíæâkyv dûsledkuopravy
silnicenaLitomy¿l, tudyzahodinuproje-
deaæ400aut. Omezenírychlosti vêt¿ina
z nich nedodræuje, domyset‡esou vzá-
kladechaobjevujísepraskliny. Provozna
ulici zpûsobuje i dal¿í problémy - od
vznikajícíchzávad navozovce aæ po zne-
çi¿ƒování ovzdu¿í vÿfukovÿmi zplodinami.
Starosta V. Koukal p‡edal p‡ipomín-

ky obçanû najednání v Poliçce, kde se
zaúçasti zástupcû Krajskéhoú‡aduPar-
dubickéhokraje‡e¿ilypodobnéstíænosti
i tamníchobçanû. P‡eduzávêrkoutohoto
çasopisutaképrobêhlojednánísezástupci
Technickÿchsluæeb mêstaa odborudo-
pravy Mêùs cílemsjednotit krokykná-
pravê nep‡íznivého stavuve mêstê, ato
spoleçnês krajskÿmú‡adem. Ovÿsledku
budemeinformovat v na¿emçasopise,
obçané Poliçské ulice obdræí písemnou
informaci p‡ímo. -svj-

Ukazatel
v Kç/obyvatele

rok 2002 rok 2001

P‡íjmycelkem 20 022 19 254
Ztoho: dañovép‡íj my(vçetnêpoplatkû) 7 652 6492

z vlastní çinnosti 2 962 3 192
z prodeje majetku, dary 1 730 1 803
p‡ijatédotace - bêæné 6 713 5 976

- investiçní 965 1 791

Vÿdajecelkem 19 876 19 423
Ztoho: provoz‡ízenÿchorganizací 5 165 5 435

ostatní bêænévÿdaje 10 677 9 082
investiçnívÿdaje 4 034 4 906

P‡ijatéúvêry, pûjçky 1 611 1 227
Splátkyjistiny 888 967
Zadluæenost na1 obyvatelek 31. 12. 7 324 6427

P‡íjmya vÿdaje na 1 obyvatelemêsta

Blíæí se dobadovolenÿch, mnozí sechys-
támeodpoçívat vzahraniçí, ktomuale pot‡e-
bujeme mimojiné mít v po‡ádkucestovní do-
klady. Za¿lijsmeprotonaodborvnit‡níchvêcí
apoloæili zvêdavé otázkypracovnici oddêlení
v¿eobecnévnit‡ní správypaní Jitce Kinclové.
Jak poznám, æe mámpas v po‡ádku?
�Cestovnípas nesmí mítpro¿loudobuplat-

nosti, fotogra�ev dokladu musíodpovídatsou-
çasnépodobê majitele apas nesmí bÿt nijak
po¿kozen - hlavnêjehodatovéstránky. Dopo-
ruçuji protoobçanûm, abysi tyto údajezkon-
trolovali apokudzjistí, æejejichpas mánêjaké
závady, mêli byneprodlenêpoæádat ovydání
pasunového. Apokudplánujívleto¿nímroce
zahraniçnídovolenou, nemêli byjehovÿmênu
nechávat naposledníchvíli. Dobuplatnosti
cestovníhopasu nelzeprodlouæit!�

Cobudupot‡ebovat provydání novéhopa-
su? Urçitêto bude nêjakáæádost. Kdoji mûæe
podat acoje pot‡eba p‡edloæit spolus ní?
�Tiskopisæádostizískáte nana¿emodboru

(vnit‡níchvêcí) aopêt námjej, vyplnênÿpodle
poæadovanÿch údajû, p‡edloæíte. Væádosti se
uvádíjméno, p‡íjmení, místo narození, státní
obçanství, trvalébydli¿têapod. Kæádostip‡ilo-
æítejednufotogra�i o rozmêrech35x45mm,
která, jakjsemse uæzmínila, musí odpovídat
va¿ísouçasnépodobê. Dáleje nutnop‡edloæit
doklady, kterÿmi se prokazují údaje uvedené
væádosti, tj. obçanskÿprûkaznebocestovnípas.
Pokudbudeteæádat ovydánípasupronezletilé
dítê, kterézatímnemáæádnÿztêchto dokladû,
musítep‡edloæit dokladyprozji¿tênístátního
obçanství ÇR, tj. rodnÿlist dítête, oddacílist
rodiçû nebojejichrodnélisty, p‡ípadnêdal¿í
doklady. Ovydánípasupro nezletilého do15

Máte platnÿcestovnípas?
letvêku musívædyæádatjehozákonnÿzástupce,
tj. rodiç, opatrovník, poruçník, osvojitel. Místo
zákonnéhozástupceto mûæe bÿt taképêstoun
nebovedoucí ústavu, tytoosobyv¿ak musípro-
kázat oprávnênost kpodáníæádosti, tzn. æejsou
soudemustanovenyzákonnÿmi zástupci, opat-
rovníky, atd. Osobaod15do18let mûæeovy-
dánípasupoæádat sama, ale musí kæádosti
p‡iloæit ovê‡enÿsouhlaszákonnéhozástupce,
nebo tento zástupce musí podepsat souhlas
unás naodborup‡ímop‡edpracovnicíodboru.
Nêkterézemê poæadují urçitou minimální

dobuplatnosti, tzn., æeplatnost cestovníhopa-
sunemûæeskonçit zároveñs na¿í dovolenou.
Máte otomp‡ehled a mûæete mi ‡íci nêjaké
p‡íklady?
�Takt‡eba¢panêlsko a ”eckovyæaduje

platnostpo dobut‡í mêsícûnaddobupobytu,
Rakouskojedenmêsícnaddobupobytu, Chor-
vatskojeden mêsícpo dni nástupu, Itálie vyæa-
duje minimálníplatnost¿est mêsícû. Podrob-
nêj¿íinformacekevstupudojednotlivÿchzemí
ao dobêplatnosti pasulzezískat nainterneto-
vÿchstránkách ministerstvazahraniçníchvêcí.
Takæeznovup‡ipomínám, æeje nutnovçaspo-
æádat ovydánípasua nenechávatpodáníæá-
dosti naposlední chvíli. Pas lzesice vydat ve
zkrácenélhûtê, aletakovÿpasjeomezenvesvé
dobêplatnosti asamoz‡ejmêtaké nêcostojí. �
Takæe poslední otázka: jak dlouho trvá

vydání pasu ajakéjsou poplatky?
�Kaædÿcestovnípas se vydávás územní

platností do v¿echstátûsvêta. Lhûtapro vy-
dánípasusestrojovêçitelnouzónouje30dnû.
Pro obçanastar¿ího 15let se vydávásplat-
nostína10let asprávnípoplatekçiní200Kç,
proobçanado 15let sevydávásplatností na

5let apoplatekje50Kç. Æádá-liobçanovydá-
nícestovníhopasuvelhûtêkrat¿í neæ30dnû,
lzevydatpouze cestovnípas bezstrojovêçitel-
nézóny. Takovÿpas se vydávásplatností na
jedenrokaobçannad15let vêkuzaplatípo-
platek 600 Kç, obçando 15let 150 Kç. �

Dêkuji zarozhovor.
Ptalase J. Svobodová

(Poçet obyvatel k 31. 12. 2001 = 17.448, k 31. 12. 2002 = 17.499)



Rodiçovskÿ p‡íspêvek
Dávkavyplácenáod1. 10. 1995odbo-

remstátní sociální podpory dle zákona ç.
117/1995Sb., o státní sociální podpo‡e, ve
znêní pozdêj¿íchp‡edpisû. Jdeo dávku, urçe-
nourodiçi v dobê, kdy není vÿdêleçnê çinnÿ
pop‡ípadêjejeho çinnost omezena, protoæe
osobnê peçuje o malé dítê. P‡i poskytování
této dávky není testovánp‡íjemrodiny.
Natuto dávku márodiç nárok, jestliæe

osobnê, celodennê a‡ádnê peçuje o dítê do
4let vêkunebo do 7let, je-li dítê dlouho-
dobê zdravotnê postiæené.
Od 1. 10. 2001 çiní vÿ¿e rodiçovského

p‡íspêvku 2.552 korun mêsíçnê. Pokudje
rodiçemnezaopat‡ené dítê (student) star¿í
15letjeto çástka 2.695 korun.
Nárok márodiç, pokudv dobêpéçeo dítê

nemáv kalendá‡nímmêsíci nároknap‡íjem
z vÿdêleçné çinnosti, nebo mátento p‡íjem
pouzeomezenÿ- çistÿp‡íjemnesmí p‡esáh-
nout vÿ¿i 1,5 násobkuæivotního minima na
osobní pot‡ebyrodiçe, tj. 3.480 Kç. Je-li ro-
diç vÿdêleçnê çinnÿjako osobasamostatnê
vÿdêleçnê çinná, poskytujese murodiçovskÿ
p‡íspêvek zálohovê vtêch kalendá‡ních mê-
sících, kdyjeho p‡íjemz uvedené çinnosti
nep‡esáhne stanovenou çástku apo uplynutí
kalendá‡ního rokuse rodiçovskÿ p‡íspêvek
zúçtuje podleskuteçnê dosaæenÿchp‡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 vÿjimkami dále uvedenÿmi.
Jinÿmobdobnÿmza‡ízenímpro dêti
p‡ed¿kolníhovêkuvesmyslu§ 30odst. 7
písm. a) zákonaç. 117/1995Sb., o stát-
ní sociální podpo‡e, veznêní pozdêj¿ích
p‡edpisû, serozumíjakékoliza‡ízení(fy-
zickáneboprávnickáosoba), kterépo-
skytuje hlídací sluæbypro dêti p‡ed¿kol-
ního vêku, bez ohleduna z‡izovatele,
právní formua na zpûsob �nancování
tohoto za‡ízení. Není rozhodné, zda
sejedná o sluæbuplacenou. Vp‡ípadê
mate‡skÿchcentersluæbyposkytované
v rámci zájmovÿchkrouækûpro dêti,
p‡ípadnê spoleçnÿchkrouækûpro dêti
ajejich maminky, nejsou na p‡ekáæku
poskytování rodiçovského p‡íspêvku,
i kdyæ náv¿têva dítête têchto krouækû
p‡evÿ¿í 5 dnûv kalendá‡nímmêsíci.
Av¿akp‡i vyuæití sluæebtohoto za‡íze-
ní, které mají charakterhlídání dêtí po
dobu, kdy se maminky vênují své záj-
mové çi vzdêlávací çinnosti, nap‡. hlí-
dání dêtí bêhemcviçení matek, náleæí
vÿplatarodiçovskéhop‡íspêvkujenp‡i
dodræení podmínkystanovenév § 30
odst. 7 písm. a) zákonaç. 117/1995Sb.,
o státnísociálnípodpo‡e, veznênípoz-
dêj¿íchp‡edpisû, tj. kdy náv¿têva dítête

v mate‡skémcentru nep‡evÿ¿í 5 kalen-
dá‡ních dnûv danémmêsíci.
Nárok na dávkutaké zaniká, pokud má

rodiç po celÿ kalendá‡ní mêsíc nárok na
dávkynemocenskéhopoji¿têní çi pobírápod-
poru v nezamêstnanosti vy¿¿í neæ rodiçov-
skÿ p‡íspêvek nebo má p‡íj myz vÿdêleçné
çinnosti vzahraniçí, ato bez ohledu naje-
jichvÿ¿i.

Rodiçovskÿp‡íspêveknáleæíi v p‡ípa-
dech, kdy:
a) dítê pravidelnê nav¿têvujeléçebnêreha-
bilitaçní za‡ízení nebo speciální mate‡skou
¿kolu çi jesle se zamê‡enímna vadyzraku,
sluchu, ‡eçi nebosezamê‡enímnadêti tê-
lesnê postiæené nebo mentálnêretardované
vrozsahunep‡evy¿ujícímçty‡i hodinydennê,
b) pokud dlouhodobê zdravotnê postiæené
dítê pravidelnê nav¿têvuje p‡ed¿kolní za‡í-
zení vrozsahu nep‡evy¿ujícímçty‡i hodiny
dennê,
c) dítênav¿têvujep‡ed¿kolnízdravotnickáza-
‡ízení vrozsahu nep‡evy¿ujícímçty‡i hodiny
dennê pokudje zdravotní postiæení sluchuçi
zrakuobourodiçû(osamêléhorodiçe) vroz-
sahu 50 %avíce.
Pokudbyl rodiçi vyplacenrodiçovskÿp‡í-

spêvekap‡itomnesplnil podmínkyprovÿpla-
tu p‡íspêvku, je rodiç povinen vrátit mêst-
skémuú‡aduvyplacenéçástkyzaobdobí, kdy
murodiçovskÿp‡íspêvek nenáleæel.
P‡iznánímp‡íspêvku p‡i péçi o blízkou

nebojinouosobu(zákonç. 100/1988 Sb.,
o sociálnímzabezpeçení, ve znêní pozdêj-
¿íchp‡edpisû) zanikánároknaposkytování
rodiçovského p‡íspêvku.

M. P‡ikryl

Dávkystátní sociální podpory
vyplacené v 4/03

typdávky Kç
P‡ídaveknadítê 12 750 580
Sociální p‡íplatek 6407 609
Rodiçovskÿp‡íspêvek 7 044 013
P‡íspêveknabydlení 2 847 604
Zaopat‡ovací p‡íspêvek 6 509
Dávkypêstounsképéçe 384 079
P‡íspêveknadopravu 1 889 589
Porodné 709800
Poh‡ebné 470000
CELKEMvyplacenédávky 32 439 783

Sdêlení redakce- oprava:
Vminulémçísle çasopisusi vtabulce

o vyplacenÿchdávkáchstátní sociální pod-
pory za‡ádil ¿otek avsouçtu dávek za mê-
sícleden�umazal�jedenáct milionû. Pokud
jstesi sloupceseçetli, vy¿lovámsprávnê, æe
celkembylo vlednut.r. na dávkách vypla-
ceno 32.167.958 Kç.
Zachybuseomlouvámeçtená‡ûmi auto-

rovi çlánku. -svj-

Odbor státnísociálnípodporyinformuje
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Fond opravje tu pro Vás!
Mêsto Svitavy má z‡ízen fond rozvoje

bydlení, urçenÿnazlep¿ování bytovéhofon-
du nebojeho roz¿i‡ování nástavbami, ve-
stavbami nebop‡ístavbami. Fondjeurçenjak
pro bytyve vlastnictví mêsta, taki pro po-
skytování nízkoúroçenÿchpûjçek(5aæ 6 %)
jinÿmvlastníkûmbytovÿchdomû. Podrob-
nosti obsahuje vyhlá¿kaç. 6/1996 mêsta
Svitavyve znêní pozdêj¿ích p‡edpisû.
Pûjçkuz fondulzeposkytnout nakon-

krétní úçelydané vyhlá¿kou, jako nap‡. na
obnovust‡e¿ní krytiny, dodateçnouizolaci
proti vlhkosti, obnovufasádyvçetnêople-
chování, zateplení obvodovéhoplá¿tê domu
apod. Dálelze pûjçkuposkytnout napûdní
vestavbubytu, p‡ístavbubytunebonástav-
bu byturu¿ící plochoust‡echu domu.
Vÿbêrového ‡ízení se mohou vlastníci

obytnÿch budov na území mêsta Svitav
zúçastnit podánímp‡ihlá¿kyvtermínudo
31. ‡íjna 2003. Kp‡ihlá¿ceje t‡eba mimo
jiné doloæit: doklad o vlastnictví objektu,
stavební povolení neboohlá¿ení stavebních
úprav, kopii technickédokumentace, p‡ed-
bêænou dohodu s dodavatelemstavebních
prací atd. Poskytnutí pûjçekschvalujes ko-
neçnouplatnostízastupitelstvo mêsta. Finan-
çní prost‡edkybude moænéçerpat od mêsíce
ledna2004.
Vyhlá¿kuainformaceobdræízájemci na

bytovémoddêlení odboru správy majetku
MêùSvitavy, T. G. Masaryka25, u pí Mai-
valdové, tel. 461 550263.

E. Maivaldová

Pozor, zmêna svozu!
Upozorñujeme obçany, æe z dûvodu

státního svátku sep‡esouvásvoz do-
movního odpaduze çtvrtka 8. na
st‡edu7. kvêtna 2003. V¿echny po-
pelnice, pro kteréjinak platí �svozovÿ
çtvrtek�, musí bÿt v 19. tÿdnup‡ipraveny
kodvozujiæ ve st‡edu 7. kvêtna.
Za pochopení dêkuje

LIKOSVITAVYa. s.

Obçanûm Laçnova
p‡ipomínáme!

Od1. kvêtnat.r. jsouv Laçnovêz‡ízeny
uliceaobçansképrûkazyobyvateltétoçásti
obsahují neplatnÿúdaj o bydli¿ti. Obçanési
proto musípoæádat o vydánínovéhoob-
çanskéhoprûkazu. Kromê bêænÿch ú‡ed-
níchhodin(pondêlíast‡eda) takmohuuçinit
takéveçtvrteka pátek22. a 23. kvêtna
v dobê od13 do 17hodinv Základní
¿kole Laçnov (volební místnost).

Odkvêtnasi obçané Laçnova mohouna
odboruvnit‡níchvêcí Mêùvyzvednout ta-
bulkys çíslempopisnÿmaorientaçním.

P. Velecká
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Vÿletdo Prahy
3. dubna2003se pomocná¿kolaSvita-

vyvrámci ¿kolníhovÿletuvydalado Prahy
nakoncert TVNOVA�Chcemeæít s vámi�.
Na tak velkou akci jsme se tê¿ili poprvé
atakésenámvyda‡ila. Vidêt navlastní oçi
umêlce, které dêti vidí vtelevizi, je pro nê

silnÿmzáæitkem. Chování dêtí bylo spon-
tánní. Nakoncertêvystoupili nap‡. P. Muk,
H. Zagorová, Beru¿ky, Maxim Turbulenc,
Martha, Heidi, D. Hûlka, I. Barto¿ováa dal-
¿í. Celouakci uvádêli sourozenci Gondíkovi
asvÿmchovánímsi získali plnÿsál, vekte-
rémbylo 3.500 dêtí. Dêkujeme OVSPMP
za uskuteçnêní vÿletu av¿emúçinkujícím
za krásnÿzáæitek.

KÇ T
Vászve!

Vsobotu 7. çervna 2003
pojedemevlakemdo VelkÿchLosin(zámek,
park), dál pê¿ky 8 kmpo nauçné stezce
p‡es Mar¿íkov(d‡evênÿkostelík) do Sobo-
tína(zámek) kvlaku.

Ve çtvrtek 19. çervna 2003
pojedemeautobusemdoÆâárunadSázavou.
Vzámku prohlédneme muzeumknihy, vy-
stoupímekekostelunaZel. ho‡e(Santini),
pojedeme do Karlovanaprohlídkusklárny
a dále pojedeme do dal¿ích míst Vysoçiny,
kde se �pê¿áci� s námi sejdou nebo se od
nás oddêlí. Pro nê budou p‡ipravenytrasy
vrozmezí 5 aæ 25 km.
Up‡esnêní najdete ve vÿvêsní sk‡íñce na
námêstí ubÿvalé mléçnéjídelny.

Nová videokazeta vprodeji!
Nejkrásnêj¿í mêsíc vroce p‡iná¿í i ob-

çanûmSvitav çi zájemcûmo na¿e mêsto
pêknÿdárek - totiæ novou, v po‡adíjiæt‡e-
tí, videokazetuo na¿emmêstê. Tentodoku-
mentární �lmjezpracovánjakop‡íbêhsvi-
tavského rodáka, jehoæ prost‡ednictvímse
divák seznámí se v¿emi nejdûleæitêj¿ími
historickÿmi místyvjehorodnémmêstê.

Filmvyrobila pro mêsto Svitavy �rma BA-
NAMI TVOstrava av prodeji bude zaçát-
kemmêsícekvêtnavInformaçnímcentru
mêsta Svitavy na námêstí Míru, zatímjen
v çeské verzi. Nêmecká a anglická verze
budevyrobenadodvou mêsícû. Cenazaje-
denkus nep‡evÿ¿í 400korun.

Renata Pavlíková, IC Svitavy

Mimo‡ádné prázdniny!
Vzhledemke konání první Olympiády

s Orbitempro dêti vyhlásilo M¢MT ÇR
mimo‡ádné prázdniny pro dêti ve Svita-
vách, Litomy¿li a v Chocni, ato na dny
16. - 20. çervna 2003. Ve Svitaváchse

prázdninytÿkají ¿kol, kde budouúçastníci
herubytováni, tj. GymnáziaSvitavyav¿ech
základních¿kol kromêZ¢v Laçnovê. ¢kol-
ní druæinybudouvtomtotÿdnuv provozu.

Mgr. J. Petr

Cesta za poznáním2. dubnaseæáci základní ¿kolynaSoko-
lovské ulici, kte‡í nav¿têvují p‡írodovêdnÿ
krouæek vedenÿ panemuçitelem¢imkem,
zúçastnili vÿpravydochránênéoblasti Krá-
lovazahradau Semanína. Vtéto oblasti se

nacházejíra¿elinnéloukys bohatÿmvÿskytem
bledulejarní, jaterníku adal¿í vzácnou kvê-
tenou. Cestouzpêtjsmenav¿tívili dal¿í chrá-
nênouoblast Psí kuchyñ, kteráse vyznaçuje
vÿskytemstarÿchbuçinadal¿íkvêtenou. Ces-
tujsmepodnikli vlakema mocse námlíbila.

¢krañka, D. Vo‡í¿ek, K. Horskÿ

TOM Zálesácipo‡ádají v sobotu
10. kvêtna 2003
8. roçník dálkového

pochodu

Zazdravím
kolemSvitav

Startjakoobvyklevareálu M¢naPraæskéulici
Startovné: dospêlí 20 Kç

dêti, çlenovéTOMa KÇT10Kç
P‡ipravenyjsou novétrasy:
10pê¿ích(7-50km), 9cyklotras(15-100km),
po cestê kontrolys çajem.
Nastartu kaædÿobdræí drobné obçerstvení
nacestu, v cíli pakdiplomaje moænost ne-
chat si p‡emê‡it bezplatnê krevní tlak.
• prohlídkazáchrannéstaniceZelenéVendolí
• pro dêti p‡ipravenydrobné hryasoutêæe
• pocestêsedozvítei nêcovíceo na¿emkraji
Pochodse konáza kaædého poçasí!
Srdeçnêzvou TOMZálesáci Svitavy

Klubkardiakûzvev¿echnyp‡íznivcenavÿlet vlastními vozid-
lyvsobotu 17. kvêtna 2003
Srazv 8:00naparkovi¿ti urestaurace Astra,
odjezd p‡es Poliçku do oblasti ‡íçky Novo-
hradky.
Çekánás novê budovanáchata�Polanka�,
rozhlednaJaro¿ov, pramen Kapalice, pro-
hlídka rokokového zámku v Novÿch Hra-
dechaparku Hamzovydêtskéléçebnyv Lu-
æi. Odtud se vydáme po nauçné stezce ke
z‡íceninê hradu Ko¿umberk a na zpáteçní
cestêsezastavímena�Rûæovémpalouçku�.
Vÿlet je urçeni pro neçleny klubu. Bliæ¿í
informacenatel. 461 533 123(p. Zrûstek)
nebo 461 530070(p. Pokornÿ).

Zavÿbor klubuJ. Pokornÿ
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Nakresli rybiçku!
Vdobê, kdy se hovo‡í otom, æe si dêti

neváæí hodnot a nicje nebaví, jsme se na
na¿í ¿kole setkali s nêçímúplnêjinÿm.
Ná¿ akvaristickÿ krouæek chtêl vyzdo-

bit prosklenou místnost, kdejsouumístêna
na¿e¿kolní akvária. Protovyhlásil �Velkou
akvarijní soutêæ� o nejkrásnêj¿í namalo-
vanourybiçku. Kna¿emup‡ekvapení sejí
zúçastnilo289soutêæícíchz celé¿koly, tak-
æejsme mohli vybranÿmi pracemi vyzdobit
i velkouçást vestibulu.

Nejkrásnêj¿í kresbybylyodmênênyvêc-
nÿmi dárky, kterévênovala¿kolaa �rmaPA-
PERA. Chodba vystavenÿmi obrázky oæila
a hned námbylo veseleji...
Akvaristickÿ krouæekZ¢ Felberova 2

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4

30. dubna od 19:00hod.
Pálení çarodêjnic
nazahradê ¿koly
P‡íjemnéposezení p‡i kyta‡e, moænost opé-
kání párkû

3. kvêtna sraz u¿kolyve 13:00 hodin
Vÿ¿lapnakoledo Çeské T‡ebové
s sebou: dêti - p‡ilbu, 20Kçnaobçerstvení,
svaçinu, kartiçkupoji¿tênceakolovybavené
dle dopravních p‡edpisû

Cyklistickévÿletydookolí Svitav
Srazje kaædÿçtvrtekv 15: 00hodinu bu-
dovy¿koly.

Saddám Husajn
a památky v Mezopotámii

Ve ¿kole o hodinách dêjepisujsme se
uçili o starovêkémEgyptê a Mezopotámii.
OEgyptêjsme se dozvêdêli velmi mnoho,
protoæe ná¿ pan uçitel v Egyptê byl a nav-
¿têvovalrûznépamátkyazajímavosti. Av¿ak
osouçasnémstavupamátekv Mezopotámii
jsme vêdêlijenvelmi málo. Tak na¿et‡ída
VI. B dostala dobrÿnápad.
Napsalijsmenarûznéuniverzityv Çeské

republice a poæádalijsmeje, jestli bynám
nemohli poskytnout informace osouçasném
stavupamátekv Mezopotámii. Zjejichod-
povêdíjsmezjistili zajímavévêci. Veválce
v Perskémzálivu (operace Pou¿tní bou‡e)
vroce1991 dostali vojáci rozkazconejmé-
nê poniçit historické památky. Aopravdu
zûstalo po válce mnoho památekzachova-
lÿch. Zachovalasei stará mêstaa písmona
hlinênÿchtabulkách. SaddámHusajn, aby
upevnilsvouautoritu, dával penízenaopravy
památek. Nade¿lav¿akhospodá‡skáblokáda
a naopravyuæ mocpenêz nezbylo. Nyní pro-
bíhajíjenudræovací práce. Památkyjsouvíce
po¿kozenydíkyzanedbávání neæ díkyváleç-
nÿmoperacím. Ajakpí¿epandoktorz Orien-
tálníhoústavuz Prahy- �památkámvzemi,
která mátotalitní reæimaváleçné choutky,
se nikdyv historii moc neda‡ilo�. Víme, æe
dne 28. dubna 2000 bylo znovu otev‡eno
Irácké národní muzeumv Bagdádu - v den
narozenin Saddáma Husajna. Celkovê v¿ak
z dopisûplyne, æe mocobjektivníchzpráv
o souçasnémstavu památekvIráku není.
P‡i¿ly námov¿emi odpovêdi legraçní.

Jednapaní doktorkanámporadilahledat na
internetuanapsalanámtohneddvakrát. Aji-
nÿ pan doktor dodal na konci dopisu: �Já
a Saddámmájinéstarosti.� Asi mápravdu.
Myslímsi, æese námtatoakce poda‡ila

a dozvêdêli jsme se nové azajímavéinfor-
mace.

Jakub Schaffer
VI. B, Z¢ Svitavy, Felberova 2

Mate‡ské centrum
Krûçek

Jiæ nêkolikletfungujeveSvitavách ma-
te‡ské centrum�Krûçek�, od srpna 2001
jakosamostatné obçanské sdruæení. Vzá‡í
2001 zaçínalo 5 maminekajejichdêti, dnes
je registrováno 43 çlenek atémê‡ 50dêtí.

Scházímesepravidelnêv Nadaçnímdomê
J. Plívyvpondêlí dopoledneavest‡eduodpo-
ledne. Vúterÿchodíme nahodinudo dêtské-
hoplaveckéhobazénu. Nav¿têvujemespoleç-
nêaktivityjinÿchorganizací, nap‡. divadla
Trám, akce DDM, SKS, knihovnyçi muzea.
Dne28. 3. 2003sekonalavalnáhroma-

da, kterázvolilanovouRadu matek mate‡ské-
hocentra. Jelikoæjsmeneziskovésdruæení,
kterénemáæádnézamêstnance,jedinÿmzdro-
jemna¿ich p‡íjmûjsou çlenské p‡íspêvky
maminek. P‡i projednávání rozpoçtuzajásaly
radostí v¿echny p‡ítomné maminky, neboƒ
jsme od mêstaSvitavyzískalyi prorok2003
p‡íspêveknana¿i çinnost. Jsmevelmi rády,
æeje vedení mêstap‡íznivê naklonêno na¿im
aktivitám. Protochcemetoutocestoupodê-
kovat. Myslíme si, æe �nance vênované na
çinnosts dêtmijsoudobrouinvesticí. Mamin-
kynemusí bÿt domasamysesvÿmi problé-
my, jsouvdêçné za moænost scházet se, radit
si, pomáhat, çerpat inspiraci. Dêti si zvykají
nakolektivajiné maminky, coæjevÿborná
p‡ípravanavstupdo M¢. Vÿhodoutotiæje, æe
tavlastníje v p‡ípadê pot‡eby nadosah.

Nazávêrje¿têpozvánkaprodal¿ízájemce
-scházímesevædyvpondêlíod10hodinave
st‡edu od 15 hodin v Nadaçnímdomê na
námêstí Míru. P‡ijâte se podívat.

A. Petrová

Den naruby�Nikdynechci dêlat uçitelku. Jenomvy-
myslet nêco, nêjakÿprogramnahodinu mi
dalopráci. Pracovalajsems 2a. Dêti mêp‡i-
jalys nad¿enímatro¿ku mi práci ulehçily.
Cítilajsemse nejistê, opravdu mi toto po-
volání nesedí. Celÿdenjsemvymÿ¿lelapro-
gram. Nikdy nevíte, jak se dêti zachovají.
Nato se nedá p‡ipravit. P‡ekvapilo mê, æe
jsou dêti opravdu hodné...�
�...Snadné bylo‡íci: 'Otev‡etesi uçebni-

ci nastranê 39'. Anejtêæ¿í bylo p‡edstoupit
p‡edty dêti, kdy mi nêco‡íkalo nevzdávej
se, mluv. Pakuæto¿lolíp. P‡ipravenéjsem
mêlav¿echnodopodrobna, i pozdrav, ale do-
padloto trochujinak. P‡ekvapily mê dêti,
kdyæ mi ‡íkali paní uçitelko, to mêopravdu
potê¿ilo. Díkyzatento den, byl skvêlÿ.�
28. b‡eznat.r. sevev¿echt‡ídách1. stup-

nêZ¢ Riegrovaotev‡elydve‡ea... vstoupili
zbrusunoví uçitelé. Æádní praktikanti çi ab-
solventi pedagogickÿchfakult, ale p‡ibliæ-
nê dvacítkaæákû 8. a 9. roçníku. Právê na

Denuçitelûsepokusili bÿt pedagogysev¿ím
v¿udy. S p‡edchozími náslechy, p‡ípravami
a konzultacemi �kolegû�z prvníhostupnê.
OhlasynaDennarubybylyp‡íznivé, o çemæ
svêdçí vÿpovêdi zúçastnênÿch: �... Myslím,
æetatoakcebylaveliceúspê¿ná. Jakzestra-
ny�dêtskÿch�uçitelû, taki zestranyæákû,
kteréjsmeuçili... Alevám, uçitelûm, tuprá-
ci moc nezávidím...�

Za �kolegy� Mgr. M. Baƒková
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Navazuji nainformaci o pravomocích
mêstské policie uvedenouv minulémçísle
�Na¿eho mêsta�. Tentokrát se budu vêno-
vat otázce, co mûæestráæníkvy‡ídit na mís-
têv blokovém‡ízení. Nejd‡ívejenutné‡íci,
æezezákonao obecní policii vyplÿvápro
stráæníka povinnost zabÿvat se p‡estupky.
Pravomocvy‡ídit p‡estupekv blokovém‡íze-
ní umoæñujestráæníkovi zákono p‡estupcích
ç. 200/90 Sb. ve znêní pozdêj¿ích novel.
Tento zákontaké stanoví, kdy mûæe stráæ-
níkp‡estupekv blokovém‡ízení vy‡ídit. Mû-
æetakuçinit, jsou-li splnênyt‡i podmínky:
p‡estupekje spolehlivê zji¿tên, p‡estupce
je ochoten pokutuzaplatit a k projednání
p‡estupku nestaçí domluva. Zákontéæ pa-
matuje na p‡ípad, kdyjsou splnêny pod-
mínkyprouloæení blokovépokuty, alep‡es-
tupcenemáusebepot‡ebnouhotovost. Vtom
p‡ípadêje mu vydán blok na pokutu na
místê nezaplacenouajestráæníkempouçen
ozpûsobuzaplacení, lhûtêsplatnosti a ná-
sledcích nezaplacení pokuty. Nevy‡ídí-li
stráæník správní delikt v blokovém‡ízení,
p‡edává podez‡ení ze spáchání p‡estupku
kprojednáníp‡íslu¿némusprávnímuorgánu.
Stráæník mêstsképolicie mûæe‡e¿it p‡e-

stupky, jejichæ projednání je v pûsobnosti
mêsta(nap‡. proti ve‡ejnémupo‡ádku, majet-
ku, obçanskémusouæití, poru¿ení vyhlá¿ek

Nalince156

Mêstská policie informuje

Noví obyvatelé útulkuvypadají napohledspokojenê, ale dosudse celí t‡esou, jakmile se
k nimnêkdop‡iblíæí. Dne 21. 4. kolem20. hodinyjestráæníci vysvobodili z neprody¿ného
pytle, dokteréhoje nêjakÿkrutÿçlovêkuvêznil, pytelpohodilvevêtrolamuv Lánechapo-
nechaljejejichosudu. Æivívyvázlijendíkytomu, æetudy¿el naprocházkujinÿpessesvÿm
pánem. Dne 23. 4. se stráæníkûmpoda‡ilo odhalit pachatele tohoto çinu. -sam-

mêsta) a dále p‡estupkyproti po‡ádkuve
státní správê spáchané:
• neoprávnênÿmstánímvozidla na místní
komunikaci nebojejímúseku, kterélzepo-
dlena‡ízení mêstapouæít kestáníjenzacenu
sjednanou vsouladu s cenovÿmi p‡edpisy
a p‡i splnêní podmínekstanovenÿchtímto
na‡ízením,
• prodáním, podánímnebojinÿmumoænê-
nímpoæití alkoholického nápoje osobê zjev-
nê ovlivnêné alkoholickÿmnápojemnebo
jinou návykovoulátkounebo osobê mlad¿í
18let,
• prodánímtabákovÿch vÿrobkû osobám
mlad¿ím18let,
• nedovolenÿmstánímnebo zastavením
vozidlanapozemní komunikaci, vjezdem
do míst, kdejeto místní nebo p‡echodnou
úpravou provozu na pozemních komuni-
kacíchzakázáno, poru¿enímpravideljízdy
na zví‡atech, vedení a hnaní zví‡at na po-
zemníkomunikaci, pohybemchodcenapo-
zemní komunikaci odporujícímpravidlûm
provozu na pozemních komunikacích, ne-
dovolenÿm pouæitím koleçkovÿch bruslí
a podobnÿch prost‡edkû na chodníku, ne-
dovolenÿmvedenímjízdníhokolanebojíz-
dou na nêmvrozporus pravidly provozu
na pozemních komunikacích.

K. Çupr

• 29. 3. oznámili obçané, æe na �dol-
ním�rybníkudo¿loknêjakémuúhynurackû.
Hlídka na místê nalezla asi 8 uhynulÿch
zví‡at, æádnouviditelnoup‡íçinutohotostavu
v¿ak nezjistila. Po dohodê s vedoucímod-
boruÆPMêùbyl kontaktovánp. Zelenÿze
staniceohroæenÿchzví‡at, kterÿza‡ídil po-
t‡ebné pro provedení pitvy.
• 29. 3. po17. hodinê mohli v dolní çásti

námêstí náhodní kolemjdoucí zaznamenat
pohyb osobního vozidla bez ‡idiçe. Nejed-
nalose oæádné nadp‡irozenésíly, ale pou-
ze o nedbalost ‡idiçe, kterÿ vozidlo ‡ádnê
nezabezpeçil. Autoserozjelo dolûsmêrem
kpodchodu, na¿têstí mu v dal¿ímpohybu
zabránil sloup ve‡ejného osvêtlení. Nikdo
nebylzranên. Dal¿í‡e¿ení p‡evzaladopravní
policie.
• 1. 4. bylavranníchhodináchhlídkami

mêstské policie a PÇRprovedenakontrola
zamê‡enánacyklisty. Bêhemjedné hodiny
hlídky MP‡e¿ily 15cyklistû, jedoucíchpo
vozovceI. t‡ídy na neosvêtlenémkole. Po-
dobnézku¿enosti zaznamenalyi hlídkyPÇR.
Vÿsledekpotvrdil, æekontrolycyklistûbude
nutné opakovat.
• 5. 4. kolem7. hodiny ovê‡ila hlídka

oznámení obçana, æenajednomobjektuna

ul. 5. kvêtnajsou uvolnêny nast‡e¿e kusy
plechu a hrozí jejich spadnutí na vozovku
nebo do koleji¿tê. Po dohodê s operaçním
dûstojníkemHZSprovedli pot‡ebnáopat‡ení
hasiçi. Dále bude‡e¿it odborvÿstavby Mêù.
• 8. 4. v 0:30 hod. zachytila obsluha

MKSpodez‡elÿpohybdvou muæûnasídli¿ti

podnádraæíma upozornilanatohlídku. Oba
muæi byli zadræeni p‡i krádeæi pohonnÿch
hmot zezaparkovanÿchaut. Dal¿ím¿et‡ením
PÇRvy¿lo najevo, æe dvojice mánasvêdomí
çetnou trestnou çinnost nejen ve Svitavách,
aletakév MoravskéT‡ebové, Jevíçku, Koclí-
‡ovê. M. Sádlíková

Vdûsledkunovéobjíæâkysezvÿ¿ilahustota
dopravyve mêstê, aprotostráæníci dohlíæejí
nadbezpeçností dopravyup‡echodûnasil-
nicíchI. t‡ídy. P‡i tomto dohledusepotvrdi-
lazku¿enost, jak nêkte‡í chodci riskují, kdyæ
vstupují do vozovkytêsnêp‡edprojíædêjící
vozidlo v domnêní, æe sejimnap‡echodu
nemûæe nicstát a mají absolutníp‡ednost.
Zejména¿kolní mládeænepovaæujeza nut-
né se p‡edp‡ejitímvozovky rozhlédnout
aspoléhá, æe auto vædyzabrzdí. Na druhé
stranêv¿akpovinnost zastavit up‡echodu,
kde stojí chodci, nêkterÿm‡idiçûmdosud
nic ne‡íká. -sam-
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Pozvánka na sportovníakce vkvêtnu
ÇT1. 5. Kopaná: TJ Sy �B� - Naçe¿ice (17:00- I. At‡. muæi, stadion Míru)
SO3. 5. Modelklub: Svitavské RODEO- ve‡ejnásoutêæ rychlostních modelû(9:00, areál Cihelna)

Volejbal: TJ Sy- TJ Lan¿kroun(10:00- KP2. t‡. muæi, h‡i¿tê za Národnímdomem)
TJ Sy- Sl. Mor. T‡ebová(10:00- KP2. t‡. æeny, h‡i¿tê za Národnímdomem)

NE4. 5. Kopaná: TJ Sy- Vysoké Mÿto (12:45 st. a 15:00 ml., KPdorostu, stadion Míru)
TJ Sy �A� - Çeskÿ Dub(17:00- divize muæi, stadion Míru)

Volejbal: KP miniæaçky- Svitavy, Ç. T‡ebová, Choceñ, Litomy¿l (9:00, h‡. za Nár. domem)
ST7. 5. Volejbal: Mêstskávolejbalováliga(17:30- 1. kolo, h‡i¿tê za Národnímdomem)
ÇT8. 5. Modelklub: Svitavské RODEO- ve‡ejnásoutêæ rychlostních modelû(9:00, areál Cihelna)

Kopaná: TJ Sy- Dolní ùjezd(12:45 st. a 15:00 ml., KPdorostu, stadion Míru)
TJ Sy �B� - Hrochûv Tÿnec (17:00- I. At‡. muæi, stadion Míru)

Volejbal: Mêstskávolejbalováliga(14:00- 2. kolo, h‡i¿tê za Národnímdomem)
SO10. 5. Kopaná: TJ Sy �A� - ùstí nad Orlicí (9:00st. a 10:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)
NE11. 5. Kopaná: TJ Sy �B� - Æamberk(9:00st. a 10:45 ml. - I. At‡. æáci, h‡i¿tê v Lánech)

TJ Sy �B� - ùstí nad Orlicí �B� (17:00- I. At‡. muæi, stadion Míru)
Volejbal: KP miniæáci - Svitavy, Lan¿kroun, Litomy¿l, Choceñ(9:00 h‡. za Nár. domem)

ST14. 5. Volejbal: Mêstskávolejbalováliga(17:30- 3. kolo, h‡i¿tê za Národnímdomem)
SO17. 5. Volejbal: TJ SY- TJ Æichlínek B(10:00- KP2. t‡. muæi, h‡i¿tê za Národnímdomem)

TJ Sy B - Sok. Dol. ùjezd(10:00- KP2. t‡. æeny, h‡i¿tê za Národnímdomem)
NE18. 5. Kopaná: TJ Sy �B� - Sezemice (9:00st. a 10:45 ml. - I. At‡. æáci, h‡i¿tê v Lánech)

TJ Sy- AFKChrudim(12:45 st. a 15:00 ml., KPdorostu, stadion Míru)
TJ Sy �A� - Náchod- De¿tné (17:00- divize muæi, stadion Míru)

ST21. 5. Volejbal: Mêstskávolejbalováliga(17:30- 4. kolo, h‡i¿tê za Národnímdomem)
SO24. 5. Kopaná: TJ Sy �A� - Choceñ(9:00st. a 10:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

TJ Sy �B� - Slavoj Sy- Lány(17:00- I. At‡. muæi, stadion Míru)
Volejbal: TJ Sy- Sok. Æamberk(10:00- KP2t‡. muæi, h‡i¿tê za Národnímdomem)
Modelklub: Ve‡ejnásoutêæ kat. U¢, SUMa RODEO(9:00, areál Cihelna)

NE25. 5. Kopaná: Turnaj p‡ípravek- krajskÿp‡ebor, zaçátek od 9:00 nastadionu Míru
ST28. 5. Kopaná: TJ Sy �A� - Poliçka(16:00st. a 17:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

Volejbal: Mêstskávolejbalováliga(17:30- 5. kolo, h‡i¿tê za Národnímdomem) J. Petr

Distribuci
tohoto çasopisuzaji¿ƒuje �rma pana Lubomíra Pospí¿ila.
S nesrovnalostmi v doruçování seproto
obracejte p‡ímo na tuto �rmu, telefon
608024 585. Do vyçerpání zásobje ça-
sopis k dispozici vInformaçnímcentru
mêsta Svitavy na námêstí Míru48. P‡í¿tí
çíslo vyjde 29. 5. 2003.

P‡edstavujemePokraçujeme v na¿emseriáluo malÿch
sportech, tentokrát o gymnastice. Dávnou
tradici gymnastikyse p‡ednêkolika málo
lety poda‡ilo obnovit paní Janê ¢rotové,
kteráspoleçnês dal¿ími nad¿enci p‡ivedla
dotêlocviçny nejmen¿í sportovce - adepty
krásnéhosportugymnastiky. Otom, æepra-
videlná acílevêdomá práce p‡iná¿í ovoce
svêdçíi dal¿í ‡ádky, kdejsouvyjmenovány
úspêchy gymnastû na oblastních p‡ebo-
rech.
Poçátkemdubnase v Pardubicíchko-

nalo oblastní kolo ve sportovní gymnastice
odborû ASPVPardubického a Králové-
hradeckéhokrajezaúçasti okresûNáchod,
Trutnov, ùstí nad Orlicí a Svitavy. Oddíl
SGTJ Svitavypodvedenímtrenérek¢ro-
tové a Weisovézískal ve v¿echkategoriích
medailováumístêní. Nej mlad¿í æákynê:
B. Smêlá 2. místo, J. Weisová 8. místo.
Mlad¿í æákynê: S. Chloupková 1. místo,
M. Zelinková3. místo, H. ¢rotová4. mís-
to, M. Poulová5. místo, K. Zámeçníková

SAMURAI
Klub bojovÿchumêní asportû
po‡ádápodzá¿titouBudoCentrumOlomouc
a komiseproprevenci kriminality MêùSvi-
tavy

KURZ SEBEOBRANY
vsobotu 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- celÿkurz, 60 Kç- 1 trénink
Kontakt: Ji‡í Kohák ml., tel. 461 612 569
Ing. Alois Koneçnÿ, tel. 732 485 410

8. místoa Z. Dvo‡áková10. místo. Star¿íæá-
kynê: M. Kodytková3. místo, A. Preclíková
7. místo. Mlad¿í æákJ. Zámeçníkobsadil
2. místo. Mlad¿íæákynêvybojovalycelkovê
první místo v druæstvech.
Nasnímkustojící zleva: Chloupková, Zá-

meçník, Poulová, Zámeçníková, Preclíková,
¢rotová, Dvo‡áková, a Kodytková. Kleçící
zleva: Zelinková, Smêlá, Weisová.

Jana ¢rotová, trenérka

Závodyna lezeckéstênê
Dne24. kvêtna2003od9:00hodin

po‡ádajísvitav¿tí horolezci prvnízávodyna
lezeckéstênêvesportovní hale NaSt‡elnici.
Jednáseo 2. koloÇeskéhopoháru mládeæe
vlezení naobtíænost. Celÿpohárseskládá
ze çty‡závodû, vçetnê mistrovství republiky,
ajeto nejvy¿¿í mládeænickásoutêæ. Závo-
dûse mápodlep‡edpokladûúçastnit okolo
150- 200dêtí ve vêkuod6do 18let, roz-
dêlenÿch do 7 kategorií.
P‡ijâtesepodívat nazajímavousportovní

soutêæ a povzbudit mladézávodníky.
Za Lezeckÿklub Svitavy

Ing. Miroslav Dosedêl


