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Svitavy z ptaçí
perspektivy

Tak p‡esnê takovÿ pohled se vámna-

skytne, kdyæ vystoupáte do vêæe kostela
Nav¿tívení P
. Marie nasvitavskémnámêstí.

Od 1. çervna do 30. zá‡í, tedy po dobu

turistické sezóny, bude vêæ zp‡ístupnêna
ve‡ejnosti vædy ve st‡edu a v nedêli od 15
do 17 hodin. Podívat se na Svitavyz ptaçí

perspektivy mûæetei mi motyto dny a mi mo

turistickousezónu, to si ale musíte pro klíç

a prûvodce zajít buâdo Informaçního centra
na svitavskémnámêstí nebo do Mêstského
muzea a galerie.

Bêhe mvÿstupu si mûæete odpoçinout

v bÿvalé svêtniçce zvoníka, kdeje pro ná-

v¿têvníky p‡ipravena vÿstava o historii i sou-

çasnosti stávajícíchi jiæ zbo‡enÿch kostelû
a kaplí Svitav a nej bliæ¿ího okolí: kostela

Stál u zrodu partnerství
mezi Svitavami a Weespem
V pondêlí 28. dubna 2003 nav¿tívil Svi-

æivotem, ‡ekl starosta. Odté doby uplynu-

sv. Jiljí, kostela Nav¿tívení P
. Marie, koste-

tavyfará‡ Dr. J. W
. Lamfers z nizozemského

lo víc neæ deset let a Svitavy setaké vlivem

ve Svitavách, kaplí ve Çty‡iceti Lánech,

nácti letystál u zrodu partnerství mezi obêma

vel mi z mênily. 

mêsta Václav Koukal za úçasti dal¿ích vÿ-

gelické reformované církve. Napsal knihu

Dob‡e se pamatuji, jak námjeden veçer

a Plesu o svobodê a zodpovêdnosti, která

la sv. Josefa a klá¿tera Milosrdnÿch sester
kostelû v Kamenné Horce, Hradci nad Svi-

tavou a Vendolí, atakéjiæ neexistující kap-

le v Schindlerovê háji, kaple nemocniçní,

kostelû sv. Floriána ve Svitavách a kostela

v Laçnovê.

Vstupné na vyhlídku vêæe kostela na

svitavskémnámêstí je 10 korun çeskÿch.

Blanka Çuhelová

partnerského mêsta W
eesp, kterÿ p‡edjede-

mêsty. Na svitavské radnici ho p‡ijal starosta

znamnÿch osobností.

do¿el jeden a pûl metrovÿ fax od pana fará‡e,

v nêmæ byl seznamsestruçnÿmp‡edstavení m

spolkûz W
eespu. Poznalijs me, æe W
eespje

mêstos vel mi bohatÿmkulturní ma spolkovÿm

na¿ich vzájemnÿch poznávání a spolupráce
Dr. Lamfersjefará‡emnizozemské evan-

T‡i disident¿tí myslitelé Bonhöffer, Havel
pojednává o tom, kterak my, svobodní obçané,
mûæeme pozitivnê p‡ispêt k budování dobré,

humánní spoleçnosti. P‡i sbírání materiálû
k napsání této knihy byl Dr. Lamfersovi vel mi
nápomocenjeho dlouholetÿ p‡ítel ze Svitav,

pan Josef Valenta, emeritní fará‡ Církve çes-

kobratrské evangelické ve Svitavách. Ten se
p‡ijetí na radnici také zúçastnil a Dr. Lam-

fers mu p‡i této slavnostní p‡íleæitosti p‡edal

jeden vÿtisk své knihy.

DNES ÇTëTE:

Ve st‡edu 4. 6. ve 1 2 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

-svj-

Æivotní prost‡edí ve mêstê 2002
• Zjednání rady • Ref
eredum
• Zprávy ze ¿kol • Pozvánky na
spoleçenské asportovní akce • Kulturní kalendá‡ LUCERNA • P‡íloha: OLYMPIÅDA S ORBITEM
PRO DëTI A MLÅDEÆ ÇR 2003
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Stav æivotního prost‡edí
ve mêstê v roce 2002
Pitná voda
Takéletos vydáváodboræivotního prost‡e-

dí MêùSvitavyroçenku SVITAVY- ÆIVOTNï
PROST”EDï2002, kteráp‡edstavuje komplex-

Pitná voda ve vodovodní síti mêstaje ve

vel mi dobré kvalitê. Jedinÿmproblémemje

ní zprávu o stavu æivotního prost‡edí ve mêstê

stále p‡etrvávající nep‡íznivá situace ve zvÿ-

okruhû podlejednotlivÿch sloæek prost‡edí

jetêsnê podstanovenou hranicí 50 mg/l. Tento

vloñskémroce. Roçenkaje opêt çlenêna do

(ovzdu¿í, voda, mêstská a p‡í mêstská krajina,

odpady, zví‡ata kolemnás) s p‡íslu¿nÿmi ta-

bulkami a vÿsledkyrozborû. P‡edrokemjs me

z roçenky2001 vybrali a zve‡ejnili nêkteréza-

jí mavé informace, letos uvádí me závêreçnou

¿ené koncentraci dusiçnanû, kteráse pohybu-

stav v¿akze zdravotního hlediska nep‡edsta-

vuje æádné reálné riziko. Vroce 2002 byly

zahájeny p‡ípravné práce na zaji¿têní pitné
vodyze spodnoturonské zvodnê, tedyz hlou-

bek cca 200 m. Na základê dosavadních

kapitolu, která shrnuje vÿvoj stavu æivotního

zku¿eností a poznatkû se jeví jako velice

vávající problémy a nastiñuje oçekávanÿ vÿ-

s vÿraznê niæ¿í mobsahemdusiçnanû.

prost‡edí v minulémroce, poukazuje na p‡etr-

voj vjednotlivÿchoblastech. Tro¿kujs meji redakçnê upravili a nêkde doplnili dal¿í údaje.

pravdêpodobné, æe budezískána pitnávoda

Odpadní voda

Vÿznamnou událostíjeloni zahájenáre-

konstrukce kanalizace na ulici Svitavské,

spoçívající ve zkapacitnêní hlavního p‡iva-

dêçe na mêstskou çistírnu odpadních vod

(ÇOV). Dále byla provedenaoprava havárie
nakanalizaci v ulici Ma‡ákovê, opravakanali-

zace v Laçnovê a dokonçena bylarekonstruk-

ce kanalizacev ulici Rumunské. Vçásti mêsta

nejsou kanalizace a objekty p‡ipojeny k ÇOV

ajsou zaústêny do povrchovÿch tokû nebo

padních vod. Vprûbêhuroku probêhlytech-

tuto akci obdræelo pûjçku ve vÿ¿i 8 milionû
korun od Státníhofonduæivotního prost‡edí

p‡edpisû, by mêly vést k postupnému sniæo-

ní podíluodpadû vyuæívanÿchjako druhotné

t‡eba dosáhnout z mêny my¿lení a chování
vêt¿iny obyvatel.

Vroce 2002 se poda‡ilo zlikvidovat té-

mê‡ v¿echny nepovolené skládky odpadu na

pozemcích v majetku mêsta(15) a z rozpoç-

92 tisíc korun. Nepovolené skládky v¿ak

zrekultivovanÿch skládek.

ní mkvality vod v ‡ece Svitavê a ostatních

Protipovodñová ochrana mêsta

mech, ato díky poklesu mnoæství spáleného

Povodí Moravy, byl dohodnut dal¿í postup

Se správcemtoku‡eky Svitavy, kterÿmje

v protipovodñové ochranê mêsta. Jedná se

Oçekávanÿ pokles emisí oxidû dusíku ze

o úpravu toku ‡eky od svêtelné k‡iæovatky

vídající msníæení mjeho koncentrací v ovzdu¿í

cí se poçítá v polovinê roku 2003, s dokon-

po Hradec nad Svitavou a se zahájení mpra-

çení mv roce 2005. Stej nêjako u p‡eloæky

Z hlediska kvalityovzdu¿í do¿lo v roce

‡eky na ul. ¢kolní se budejednat o technicky

dnech roku, kdy byla p‡ekroçena maxi mální

tavy uhradí náklady spojené se zkapacitnê-

prûmêrná denní koncentrace oxidû dusíku.

Zmêny systému odpadového hospodá‡-

kanalizaçních‡adûs následnÿmomezování m

hlavnê u velkÿch zdrojû, zaji¿ƒujících vÿrobu

2002 k p‡ekroçení i misníchli mitû ve çty‡ech

nebezpeçné sloæky odpadu.

vypou¿têní odpadních vod do povrchovÿch

dûmvesprávê mêsta- Marie Puj manové 2- 12.

vzhledemk rûstu automobilové dopravy.

ního dvora, kde lze kromê bêænÿch druhû

recyklovatelného odpadu bezplatnê odevzdat

provádêné rekonstrukce a budování novÿch

tocích ve mêstê.

stacionárníchzdrojûsez‡ej mê neprojeví odpo-

kách a Tolstého pokraçuje provoz recyklaç-

Vodnítokyprotékající mêstemjsouzneçi¿-

tokû se musí projevit postupnÿchzlep¿ová-

paliva v návaznosti na sníæení ztrát tepla.

1. 297tun, tedy p‡ibliænê 33 %. Vareálech

a.s. LI KO SVITAVYna ulicích Vzahrád-

ÇR, celkové náklady p‡esáhly 10 milionû

sniæování tepelnÿchztrát azatí mto úçelembyl

tepla ateplé vody pro byty v panelovÿch do-

vu vyuæitelnÿch sloæek odpadu bylo loni

stále vznikají, a to nejçastêji na místechjiæ

hospodá‡ství, jejichæ vÿsledkemje zvÿ¿ení

Jaro¿e, Trávníkya Svitavská. Navÿstavbêse po-

Vnejbliæ¿íchletechlze oçekávat pokles emisí

odpadu dosáhloloni 3. 868tun, coæje o 168

tunvíce neæ v roce 2001. Vyt‡ídênÿch a zno-

úçinnosti çi¿têní odpadních vod. Mêsto na

têny odpadní mi vodami. Investice do oprav,

nákladem19 mil. Kç zateplen dal¿í panelovÿ

Odpady

Mnoæství zne¿kodnêného komunálního

tu mêsta bylo na tuto çinnost vynaloæeno

korun.

¿e 605tis. Kç. Pozornost bylazamê‡enataké na

ñovÿch opat‡ení dojde ke zlep¿ení ochrany

obyvatel mêsta ajejich majetku.

nologické úpravy çistírny v oblasti kalového

çení plynokace v mêstské çásti Lány, kon-

díleli jak majitelé p‡ipojovanÿch nemovitostí,

ní mpak v roce 2005. Realizací protipovod-

suroviny. Pro dosaæení têchto cílû je v¿ak

na odstrañování fosforuz vypou¿tênÿch od-

tak mêsto Svitavy, celkové nákladydosáhlyvÿ-

územní ‡ízení, p‡esto se poçítá se zahájení m

pracíje¿tê v závêruroku 2003 a s dokonçe-

kde musí bÿt odstranên do konce roku 2005.

çi¿têní. Pozornost byla zamê‡ena p‡edev¿í m

krétnê u çásti domûnaulicích ùvoz, Kapitána

této akceje ve fázi zpracování projektu pro

vání celkového mnoæství odpadû a ke zvÿ¿e-

Provoz ÇOVse vyznaçoval pomêrnê vyso-

Ovzdu¿í

poldrû pro zachycení stoleté vody, p‡itéka-

jící z území podél pravého b‡ehu. P‡íprava

kova a ”íçní, kde tento stav musí bÿt odstra-

kou stabilitou procesu a vysokou úçinností

Ke zlep¿ení stavu ovzdu¿í p‡ispêlo dokon-

Laçnovského potoka. Provede se úpravato-

hototoku, spojená s vÿstavbou dvou suchÿch

ství, vycházející z p‡ipravovanÿch právních

nên do konce roku 2004, a v ulici Okruæní,

lutní vítêz soutêæe Ekoznámka 2003

hospodá‡skou agenturou, kteráje správcem

jejichzatrubnênÿch çástí. Tÿká seto vÿusti

kanalizaçníchstokv ulicích Raisova, Myslbe-

Ludmila Lnêniçková, Z¢ F
elberova, abso-

Dal¿í protipovodñové opat‡eníje p‡ipra-

veno ve spolupráci se Zemêdêlskou vodo-

a koordinaçnê nároçnou akci a mêsto Sviní m mostû alávek.

Iva Sejkorová, Z¢ Riegrova, 2. místo v sou-

têæi Ekoznámka 2003
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Na území mêsta se nacházejí dvê ekolo-

gické zátêæe. První z nichje areál a. s. LI KO
SVITAVYna ul. Tolstého, kdeje z mapována

kontaminace pûdyropnÿmi látkami. Vzhle-

Z jednáníRady mêsta Svitavy

demkjílovému podloæí tato zátêæ nep‡edsta-

Rada mêsta dne 5. kvêtna 2003:
Vzala na vêdomí zprávu o æivotní mpro-

st‡edí ve mêstê v roce 2002. Zprávaje opêt

vujereálné nebezpeçí pro æivotního prost‡edí.

zpracovánaformouroçenky, která bude bez-

Vÿznamnêj¿í zátêæíje vÿskyt PCElátek v bÿ-

valém areálu çistírny odêvû u autobusového
nádraæí. Vroce 2000 zde bylo ukonçeno

sanaçní çerpání z dûvodu vyçerpání pro-

st‡edkû PSBHs. p. v likvidaci. Spoleçnost

vodní zdroje Chrudi m, s.r. o. na obê zátêæe

zpracovalastudie, kterézhodnocujíjejich p‡i-

rozené odbourávání. Ze závêrûstudií vyplÿ-

rozsahu pozitivnê reagovat na sníæení zneçi¿têní a na aktivní opat‡ení kjejí ochranê.

Podle plnêní podmínek bude z rozpoçtu

Schválila poskytnutí nançního p‡íspêv-

némstupni ohroæeníje dosud vysokÿ. Tento

stav se bude pravdêpodobnê mênit jen pomalu.

Vroce 2002 bylo povoleno sklácet 332

stromû a 721 m ke‡û rostoucích mi mo les,
2

zamítnuto bylo 23 æádostí o kácení stromû.

romskou skupinu Bachtale ¢áve. Skupina za

na pronájemobjektû hotelu Slávia, kdy do

mêsta nazakoupení hudebních nástrojû pro

dvoudenní sluæební cestu do Banské ¢tiav-

nice za úçelemdopracování kalendá‡e spo-

Ve‡ejnázeleñ ve mêstê (v majetku mêsta

solventnost nejen na kupní cenu alei nare-

‡ejné produkce v areálu Na Cihelnê dne

p‡istoupí na p‡evedení nemovitosti aæ v oka-

24. 5. 2003 do 02: 00 hodin(IV
. roçník piv-

ních slavností) a vyslovila souhlas s bezplat-

Báça, aby pro akce konané v areálu Na Ci-

helnê byla udêlena plo¿návÿji mkaz vyhlá¿-

se o 40,7 hatravnatÿch ploch, 4000stromû,

organizaçní struktury odboru vnit‡ních vêcí,

záhonûletniçek, trvalek a cibulovin, 33 kusû
okvêtníkû mobilní zelenê.

doba konání ve‡ejnÿch produkcí mi mo uza-

Stíænosti obyvatel

níchorgánûstátní správy‡e¿eny p‡ipomínky

a stíænosti obyvatel na hluk, zápach a obtê-

æování prachem. Narûznÿch úrovních proto,

æe kaædému orgánu státní správyje svê‡ena

konstrukci a opravu hotelu v pot‡ebné vÿ¿i,

mæiku kolaudace, p‡edloæí mêsturozsahre-

konstrukce a návrh na provozování hotelu
ke konzultaci a souhlasu a dále æe bude dohodnutas mluvní pokuta pro p‡ípad nedodr-

æení termínu kolaudace.

Zastupitelstvu mêsta

rada dále doporuçila:
Schválit úpravu rozpoçtu mêsta pro rok

Schválilas úçinností od 1. kvêtnaz mênu

2003 na celkovou çástku 501. 360. 900 Kç.

její mæ dûsledkemje sníæení poçtu pracov-

poda‡ení mêsta Svitavyzarok 2002, vçetnê

Vyslovila souhlas s poskytnutí m náj mu

to¿níhorozpoçtu kapitoly¿kolství naopravy

níkû odboru ojedno místo.

bytuo velikosti 1 +4z ve‡ejnéhozáj mu mi mo

bytovÿ po‡adník manæelûm Vaculíkovÿm,

V prûbêhu roku byly na rûznÿch úrov-

mêremprodeje objektûza p‡edemstanove-

k zabezpeçení místníchzáleæitostí ve‡ejného

po‡ádku schválila prodlouæení konání ve-

v‡enÿ objekt do 22 hodin.

2

na rizikovost podnikatelskÿch zámêrû rada

nevybrala æádného uchazeçe a doporuçila

nÿch podmínek, a to æe záje mce: prokáæe

sluæby mêsta prost‡ednictví mvlastních za-

síc ke‡û, t‡i kilometry záhonû rûæí, 336 m

ruçení mêstaza úvêryzájemcû a s ohledem

Podle çl. 9 odst. 1 vyhlá¿ky mêsta ç. 2/2002

ky mêsta ç. 2/2002, podle níæ je omezena

mêstnancû nebo dodavatelskÿch rem. Jedná

druhého kola postoupili dva uchazeçi. Po

zváæení rizik plynoucích z poæadavkû na

zastupitelstvu mêsta vyslovit souhlas se zá-

i jinÿch subjektû) p‡edstavuje cca 78 hek-

tarû, z toho 42 hektarû udræují Technické

Projednala vÿsledky vÿbêrového ‡ízení

leçnÿch akcí natento rok a vÿhledového ka-

akci. Souçasnê zamítla æádost rmy Jind‡ich

hradní vÿsadba 237 stromû a 208 ke‡û.

mêsta v prûbêhu roku uvolnêno dal¿ích

40. 000 Kç.

nÿmzapûjçení mzahradníchlaviçek natuto

Za pokácené d‡eviny byla stanovena ná-

a koordinátoremprevence kri minality Mêù.

ku 15. 000 Kç St‡edisku kulturních sluæeb

lendá‡e na rok p‡í¿tí.

Poçet æivoçi¿nÿcha rostlinnÿch druhûv rûz-

narealizaci vzájemné souçinnosti st‡ediska

uvádí me najiném místê çasopisu.

kte‡í o ni poæádají. Podrobnêj¿í informace

Schválila vyslání pracovní skupiny na

Æivá p‡íroda dosud nestaçila ve vêt¿í m

stvu schválit p‡íspêvek ve vÿ¿i 30. 000 Kç
s odborem sociálních vêcí a zdravotnictví

nÿch St‡ediskemkulturních sluæeb mêsta.

P‡íroda a krajina

çinnost, stanovila podmínky pro poskytnutí

takového p‡íspêvku a doporuçila zastupitel-

platnê poskytnuta¿koláma obçanûm mêsta,

to bude zdarma vystupovat na akcích po‡áda-

vá, æe nehrozí ohroæení æivotního prost‡edí.

t‡i a pûl kilometruæivÿch plotû a nêkolikti-

st rana 3
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kte‡í peçují o dvê dêti zavraædêného Otty
Absolona a ze m‡elé Romany Æílové; to za

p‡edpokladu, æeji mobê dêti budousvê‡eny
do péçe.

Projednala æádost St‡ediska psycholo-

gické pomoci ve Svitavách o p‡íspêvek na

Schválit návrh narozdêlení p‡ebytku hos-

návrhu na p‡esunutí asi 3,5 mil. Kç do le-

a rekonstrukce ¿kolskÿch za‡ízení.

Schválit poskytnutí investiçní dotace ve

vÿ¿i 1. 100. 000 Kç Skupinovému vodovodu
Svitavy naprovedení prûzkumného vrtuv prameni¿ti Olomoucká a na p‡ípravuzbudová-

níjí macíchvrtûv prameni¿tích Olomoucká

a Lány.

jiná kompetence - nap‡. Okresní hygienic-

J. Svobodová

ké stanici ( OHS) problematika tÿkající se

obtêæování hluke m, Çeské inspekci æivot-

ního prost‡edí (ÇIÆP) provoz velkÿchzdrojû

zneçi¿ƒování ovzdu¿í apod. OHS ‡e¿ila nebo

‡e¿í otázkyobtêæování obyvatel hlukemz provozu kovolijecké huti na Vítêzné ulici, mani-

pulací s d‡evní hmotou na pile na Praæské

a provozempekárny na ulici Milady Horá-

kové. ÇIÆP‡e¿ilaobtêæování obyvatel pachem
nebo zplodinami z kovolijecké huti a z keramickÿch závodû na ulici Milady Horákové.

Dal¿í p‡ipomínky obyvatel vêt¿inou‡e¿í

odbor æivotního prost‡edí nebo mêstská po-

licie. To se tÿká p‡edev¿í m poru¿ování vy-

hlá¿ek mêsta, jako nap‡. zakládání çernÿch

skládek, vençení psû ajejich volnÿ pohyb
na ve‡ej nÿch prostranstvích, tÿrání zví‡at

a celá ‡ada dal¿ích p‡ípadû.

-svj-

Pêveckÿsbor VOXANGELORUMzahájil vzpomínkovou akci u p‡íleæitosti Dne osvobození

odfa¿is mu, uskuteçnênou 8. kvêtna 2003 odpoledne p‡ed Bílÿmdome m. Slavnostní pro-

jev p‡ednesl místostarosta M
iroslav Vêtr a poloæil kytici k so¿e osvobození p‡edzákladní
¿kolou. ¢koda, æe se pietního aktu zúçastnilojen vel mi málo obçanû.

-svj-
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Referendum o p‡istoupení

Çeské
republiky k Evropské unii
Historicky první referendum, které probêhne na území Çeské republiky v souvislosti

s p‡istoupení mna¿í republikyk Evropské unii,

svého trvalého bydli¿tê (doma). O náv¿têvu
çlenûokrskové komiselze poæádat do dne ko-

nání referendanaodboruvnit‡níchvêcí Mêst-

vyhlásil prezident republiky na 13. a 14. çerv-

ského ú‡adu Svitavy (telefon 461 550 416

odpovídat v referendu zní:

pak u okrskovÿch komisí.

publika stala podle s m
louvy o p‡istou-

kdy okrskové komisi prokáæe svoutotoænost

na 2003. Otázka, na kterou budou obçané
Souhlasíte s tí m
, abyse Çeská re-

pení Çeské republiky k Evropské unii

nebo 461 550 410), ve dny konání referenda
Hlasování bude obçanovi umoænêno poté,

a státní obçanství Çeské republiky ( platnÿm

çlenskÿmstáte m Evropské unie?
Smlouva o p‡istoupení Çeské republikyje

obçanskÿmprûkazem, cestovní m, diplomatic-

boruvnit‡níchvêcí Mêù( T
. G. Masaryka 25

obdræí obçanaæ v místnosti pro hlasování. Jsou

a v Informaçní mcentru mêsta Svitavy na ná-

otázka proreferendum(uvedenav úvoduçlán-

ternetovÿchstránkách www.euroskop. cz/cze/.

slovo NE a vedle kaædého z têchto slov

k dispozici k nahlédnutí (od 23. 5.) na od-

- nová budova, p‡íze mí, kancelá‡ ç. 120)

mêstí Míru. Smlouvaje rovnêæ dispozici nain-

kÿmnebo sluæební mpasem Çeské republiky

anebo cestovní mprûkazem). Hlasovací lístek
na nêmuvedeny dny hlasování o referendu,

ku), v levé çásti slovo ANO, v pravé çásti

Referendumse konáv pátek13. çerv-

rámeçek. Zároveñ je na hlasovací mlístku

a v sobotu 14. çervna 2003 od 8: 00 hodin do 14: 00 hodin. Ve Svitavách budeme

budezve‡ejnêno nejpozdêji 29. kvêtna na ú‡ed-

na 2003 od 14: 00 hodin do 22: 00 hodin

hlasovat v ¿estnácti okrscích, kteréjsoutotoæ-

nés volební mi okrsky. Vymezení okrskûzûsta-

uvedeno pouçení o zpûsobu hlasování.

Oznámení o dobê a místu konání referenda

ní desce mêstského ú‡adu, na plakátovacích
plochácha nainternetovÿchstránkách mêsta.

Místo svêtelné

k‡iæovatky kruhová

Se stále vêt¿í mdopravní mzatíæení mse

nez mênêno, rovnêæ umístêní místností pro hla-

P‡ehled m
ístností pro hlasování
• v SOU a U, Nádraæní 8 - okrsek ç. l

jako zaçínající dopravní problémve mêstê

obê volební místnosti vjinÿch t‡ídách a vstu-

• ve Spec. ¿kole, Milady Horákové 44- okr-

æivotnost svêtelného zabezpeçovacího za‡í-

lo odloñskÿch podzi mníchkomunálníchvoleb
sování se nemêní. Pouze na gymnáziu budou
povat k ni mse bude vchodemz nádvo‡í ¿koly

a nikoliv hlavní mvchodem.

Oprávnênÿ obçan, kterÿmje obçan Çeské

republiky,jenæ alespoñv druhÿ denreferenda

• v Z¢, Riegrova 4 - okrsek ç. 2
sek ç. 3

• v Gymnáziu, Sokolovská 1 - okrsek ç. 4

• v Gymnáziu, Sokolovská 1 - okrsek ç. 5
(vchod do místností z nádvo‡í ¿koly)

dosáhl vêku 18let a u nêhoæ nenastalap‡ekáæ-

• v budovê Lesní správy, Vançurova 1 - okr-

v místnosti pro hlasování toho okrsku, kam

• v Z¢, T
. G. Masaryka 27 - okrsek ç. 7

ka ve vÿkonu práva hlasovat, bude hlasovat
pat‡í podle místa trvalého pobytu. Vp‡ípadê,

æe vtomto okrsku nebude moci hlasovat, mûæe

sek ç. 6

• v budovê Regionálního sdruæení sportû,
Kapitána Nálepky 39 - okrsek ç. 8:

poæádat odbor vnit‡níchvêcí Mêstského ú‡adu

• ve St‡ední zdravotnické ¿kole, Purkyñova 9

buâ písemnê v termínu do 4. çervna, nebo

• vinternátu SOUa U Svitavy, Brnênská28

oprávnênÿch osob, tj. do 16: 00 hodin dne

• v Domovê - Penzionu pro dûchodce, Felbe-

musí mít obçan ú‡ednê ovê‡en. Odbor vnit‡-

• v Z¢, Felberova 2 - okrsek ç. 12

29. kvêtna a buâho p‡edá osobnê obçanovi

• v budovê Agrotechniky, Bezruçova 9A- okr-

Svitavy o vydání hlasovacího prûkazu, a to

osobnê v dobê do uzav‡ení stálého seznamu
11. çervna 2003. Podpis na písemné æádosti

ních vêcí bude hlasovací prûkazy vydávat od
neboosobê, kteráse prokáæe plnou mocí s ú‡ed-

nê ovê‡enÿm podpisemoprávnêného obçana.

Pokud obçan poæádá o zaslání hlasovacího

prûkazu, bude mu zaslán po¿tou doporuçenê
dovlastníchrukou. Hlasovací prûkaz opravñu-

je obçana poæádat ve dnech konání referenda
o zápis do zvlá¿tního seznamu v kterémkoliv

okrsku, av¿ak pouze na území Çeské republiky; v zahraniçí nelze hlasovat.

Bude-li obçan v dobê konání referenda

nap‡. ve zdravotnickémza‡ízení çi léçebném

ústavu, nebo vykonává-li základní nebo ná-

hradní vojenskou sluæbu, bude zapsán ve

zvlá¿tní mseznamup‡íslu¿néhoza‡ízení a mû-

æe hlasovat v okrsku, do kteréhoje za‡ízení

za‡azeno. Vtêchto p‡ípadechnemusí mít hla-

sovací prûkaz. Obçan mûæe také z dûvodu
¿patného zdravotního stavu hlasovat v místê

projevujestávající svêtelná k‡iæovatkasilnic

I/34 a I/43. Hlavní mdûvodemjejiæ pro¿lá
zení, kdy stávající reæi msvêtel, stejnêjako

jejich poruchovost spolu se zvÿ¿enÿmprû-

jezdem automobilû zpûsobují, æe na v¿ech

p‡íjezdovÿch úsecích vznikají kolony. Tí m
dochází nejen k dopravní mproblémûm, ale

také k zatíæení území hlukema exhalacemi.

Komunikace k‡iæovatky spravuje ”edi-

telství silnic a dálnic Praha( ”SD), svêtelnou
signalizaci mêsto Svitavy, potaæ motechnic-

ké sluæby mêsta. Rekonstrukce svêtelného

- okrsek ç. 9

za‡ízení bysi podle kvalikovaného odhadu

- okrsek ç. 10

uvaæovat o vhodnêj¿í mtechnickém‡e¿ení,

rova 31 - okrsek ç. 11

• v Z¢, Felberova 2 - okrsek ç. 13
sek ç. 14

• v Z¢ Laçnov, Zadní 50 - okrsek ç. 15

• v budovê ÇSAD, Tovární 28- okrsek ç. 16
Bc. M
ilena Brzoñová,

vedoucí odboru vnit‡ních vêcí

vyæádala t‡i miliony korun, proto se zaçalo
kterÿmje z mênasvêtelné k‡iæovatky na k‡i-

æovatku kruhovou.

Zástupci mêstajednali o návrhu s pra-

covníky krajské správy ”SD v Pardubicích
a p‡edloæili ji mtaké studii technického ‡e¿ení území, kterou mêsto nechalo zpracovat.

Vÿsledkemjednání byla dohoda, æe p‡estav-

ba k‡iæovatky bude zaregistrovánajako in-

vestiçní akce ”editelství silnic a dálnic

Praha v Pardubickém kraji. Kdy budou na

tuto akci uvolnêny nançní prost‡edky zá-

VODA A SPORTs. r. o. Svitavy
vyhla¿uje vÿbêrové ‡ízení na

leæí mi mojiné na p‡ipravenosti realizace

ve sportovníhale ve Svitavách.

poda‡ilo získat v krátkémçase, mohla byse

pronájem sauny a obçerstvení
Záje mci mohou zasílat p‡ihlá¿ky
do 30. çervna 2003 na adresu:
VODA A SPORTs. r. o. p. Zámeçník

Praæská 2, 568 02 Svitavy.
Bliæ¿í informaceje moæné získat
na tel. 461 530 265 (p. Zámeçník)
nebo 461 533 888 (p. Chmela‡ová).

stavby, tj. na zpracování projektové dokumentace atd. Pokud bysetuto dokumentaci

p‡estavba k‡iæovatky dostat do plánu rea-

lizace snad uæ v roce 2005. Zastupitelstvo
mêsta proto schválilo návrh, aby mêsto ne-

chalotuto dokumentaci za asi stotisíc korun

zpracovat. Vsouçasné dobê se na dokumen-

tacijiæ pracuje a podles mlouvy by mêla bÿt
hotová do konce çervna t.r.

-svj-
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Objí
æâka mêstem Mladí filatelisté Evropy ve Svitavách
Minulejs meslíbili, æe napí¿eme o vÿsled-

v Jihlavê také ve Svitavách moænost získat

kujednání ohlednê objíæâkovétrasy mêstem.

tzv. personalizovanou známku s kuponem,

semná vyjád‡ení k problému poæádal vedou-

grafovat neboz p‡inesenéfotograe (osoby,

ství Krajského ú‡adu Pardubického kraje

ce Rûæe nad Prahou v hodnotê Kç 6,40- tis-

Starosta mêstasvolal pracovníjednání a o pí-

na kterÿ se mohou zájemci nechat vyfoto-

cího odboru dopravy a silniçního hospodá‡-

auto, dûmapod.) nechat naskenovat keznám-

a ‡editele Okresního ‡editelství Policie ÇR

kovÿlist má devêt známek a stojí Kç 155,60.

ve Svitavách.

Toto za‡ízení Çeské po¿ty bude umístêno

Z odpovêdi Krajského ú‡adu vyplÿvá,

v první mpat‡e Nadaçního domu J. Plívy.

æe poæadavky mêstazajistí Správa a údræba

Ve dnech 16. - 29. çervna probêhne

silnic PK, cest mistrovství Litomy¿l takto:

také vÿstava kunratického malí‡e a graka

çuje penetraçní vÿspravy vozovek ve mêstê

tostného razítka aloga Setkání, dvou dopis-

Cest mistrovství v souçasné dobê dokon-

a po dokonçení zaçne obnovovat vodorovné

znaçení natrase. Nejprve budou obnoveny

Vlasti mila Soboty, kterÿje autoremp‡íleæi-

deji u stánku v Nadaçní mdomê ve dnech

letos poprvé v Çeskérepublice. Svitavy byly

mila Soboty. ùçast na Setkání a autogra-

p‡echody pro pê¿í a poté probêhne obnova

jiæ 4. Evropské setkání mladÿch latelistû,

mistrovství také zajistí çastêj¿í zametání

vybrány po dlouholetÿch úspê¿ích krouæku

podélnÿch çar a ostatního znaçení. Cesta kropení silnic - podle skuteçné pot‡eby.

Ze zprávy Policie ÇRvyplÿvá uji¿têní, æe

p‡i DDMSvitavy v ol mypiádách ajeho çlenovéjiæ byli na setkáních ve Vÿmaru, Hel-

Dopravníinspektorát vênujezvÿ¿enou pozor-

sinkách a v Opole.

ulici bylo od 1. b‡eznat.r. dvanáctkrát prove-

vách, nap‡íklad mladÿ Petr T‡e¿tíkzískal loni

25 p‡estupkû, zej ména p‡ekroçení rychlosti,

zaexponát Zhistorie Svitavské po¿ty a stej-

500 Kç. Policie ÇRtaké provádí váæení vo-

ko-nêmecké vÿstavy v Jihlavê.

nost celé objízdnétrase, p‡í mo na Poliçské
deno mê‡ení rychlosti. P‡itombylo zji¿têno
za nêæ byly uloæeny pokutyv prûmêrné vÿ¿i

zidel a z bezpeçnostních a prostorovÿch dûvodûbyly ktomuto úçeluvybrány dvêlokali-

Mezinárodní úspêchyzískali i na vÿsta-

malí‡ Karel Zeman z Prahy.

P‡íznivci latelie, alei ostatní obçané se

v çervnu mají na co tê¿it. Vê‡í me, æe akce

se zúçastní i hodnê mi mostvitavskÿch, pro-

nou hodnotu mêla i leto¿ní medaile z çes-

taje mník organizaçního vÿboru

Na programu setkání jsou mezinárodní

Stanislav Sÿkora,

a vedoucí KMF p‡i DDM Svitavy

soutêæe ve latelistickÿch znalostech, spor-

p‡ekroçení povolené hmotnosti bylo zji¿têno

tickémbálu Na mlatê p‡ed Countryterasou

8x. Váæení nákladníchvozidel bude nadále

miádu p‡islíbil na sobotu 28. çervna také

autorznámky Rûæe nad Prahou, akademickÿ

toæe propagace probíhá nacelostátní úrovni.

tovní turnaj v bowlingu, zájezd na Macochu

provádêno dvakrát mêsíçnê. Policisté DI

Setkání a bude zde i autogramiáda Vlasti-

ve ¢panêlské Salamance pozlacenou medaili

ty: nasilnici I/35 u H‡ebçe a nasilnici I/34
v Poliçce. Váæení bylo provedeno 3x, p‡içemæ

nic a p‡íleæitostnéholistu. V¿e bude v pro-

Ve dnech26. - 29. çervna2003 probêhne

a Na Svojanov a mladí se pobaví na latelisFranti¿ka Kuçery.

Vyhodnocení soutêæí a slavnostní zakon-

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4
po‡ádá ve st‡edu 4. çervna
od 13: 30 do 17: 00 hodin

budoutaké provádêt mini málnê 2x v tÿdnu

çení probêhne v nedêli 29. çervna v Otten-

ské ulici, v odpoledních i veçerních hodi-

çeskÿch latelistû Praha ajeho komise

ní mznaçení momezeno stání vozidel.

mládeæe. Setkání se také zúçastní asi 25

Den otev‡enÿch dve‡í
a Dêtskÿ den

nejúspê¿nêj¿íchçlenûsvitavského krouæku,

kterÿ letos slaví 30 let trvání a pro¿lo jí m

kací hrad, atrakce pro dêti, obçerstvení (opé-

kání vu‡tû a ku‡at), cukrová vata...

mê‡ení rychlosti ve mêstê, zej ména na Poliç-

nách. Na Poliçské ulici také bylo dopravStarosta Václav Koukal uloæil pracovní-

dorferovê domê za úçasti zástupcû Svazu

kûmmêstského ú‡adutrvalesledovat dopravní

jiæ na 400 mladÿch.

sjednat nápravu.

Setkání, tj. 26. - 29. 6., bude po vÿstavê

situaci natrase objíæâky a v p‡ípadê pot‡eby
-svj-

Vystoupení maæoretek Z¢ Laçnov, konê, ská-

M
. Baƒková

Obçany mêsta upozorñujeme, æe v dobê

Klub kardiakû zve

Na sobotu 7. çervna 2003 p‡ipravil
poliçskÿ Klub kardiakû pê¿í kondiçní vy-

cházku Libohájemk pomníkuJana Husa.

Ze Svitav odjedeme v 8: 44 hodinz vlako-

vého nádraæí do Poliçky, sraz v¿ech úçast-

níkûje v 9: 30 hodin. Zakonçení vycházky

a obçerstvení bude na P‡ehradê. Délka
pê¿í trasy 5 aæ 7 km. Srdeçnê zve mei ne-

çlenyklubus dêt mi. Vycházkouuctí me Den
dêtí a Den otcû. Zúçastnête se a udêlejte
nêco pro své zdraví!

Klub kardiakû Svitavy po‡ádá prosvé çle-

ny çtrnáctidenní ozdravnÿ rekondiçní

pobyt ve zdravémprost‡edí Çeskomoravské
vysoçiny. Uskuteçní se od 16. do 28. çervna

v penzionu Pavla ve Vlachovicích u No-

Na kvêtnovémvÿletê kardiaci nav¿tívili také rokokovÿzámek Nové Hrady
.

vého Mêsta na Moravê.

Za vÿbor klubu J. Pokornÿ

st rana 6
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Moc se o nás ve Svitavách neví, tak to musím napravit...
Moæná nás vídáte naautobusovémnádraæí,

spoluobçanûlhostejnÿ. Nebÿtjich, vêt¿ina

utáboráku... t‡eba jste nás potkali s nákla-

çlenyjsou vêt¿inou rodiçe s dêt mi s men-

moænájste nás potkali v p‡írodê nebo sly¿eli

akcí by se ani uskuteçnit nemohla. Na¿i mi

de mli monád a chlebíçkû.... a t‡eba i Vy

tální mpostiæení mve vlastní péçi, ale také

 MOSPMP - dobrovolná organizace

jejich nelehkÿ osud usnadnit. Je nás uæ té-

p‡es Mar¿íkov (d‡evênÿ kostelík) do Sobotína (zámek) k vlaku.

æení pro pomoc mentálnê postiæenÿm (v na-

bastovkyt‡i - ze Svitav, Koclí‡ova, Vendolí,

Ve çtvrtek 19. çervna 2003
pojedeme autobusemdo Æâáru nadSázavou.

akce podlejejich gusta: vÿlety do ZOOpo-

çínaje a veçery p‡i kyta‡e konçe. S nan-

tovÿchstránkách: www.svitavy. cz/mospmp/.

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

ce mi nám pomáhá Mêstskÿ ú‡ad Svitavy

a sponzo‡i, kterÿm není osud postiæenÿch

vá, Felberova 12, Svitavy, jednatelka Dana

Vsobotu 7. çervna 2003
pojedeme vlakemdo V
elkÿch Losin (zámek,

znáte nêkoho, kdo by mezi nás rád zavítal.

park), dál pê¿ky 8 km po nauçné stezce

Vzámku prohlédneme muzeum knihy, vy-

pojedeme do Karlova na prohlídku sklárny

s dlouhÿmnázvem Místní organizace sdru-

¿emp‡ípadê ve Svitavách). Pêtiçlennÿ vÿbor
mêsíc co mêsíc p‡ipravuje pro své dêti

ti, kte‡í mají postiæené dêti rádi a chtêjíji m
mê‡ stovka, s rodinnÿmi p‡íslu¿níky zhru-

B‡ezové a ostatních okolních obcí.

Na¿i çinnost mûæetesledovat nainterneKontakt: p‡edsedkynê Blanka Homolo-

¢mardová, Laçnov 301, Svitavy(p‡ihlá¿ky).

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
.

Moænosti

mimo¿kolních
aktivit æákû

Základní ¿kola na T
. G. Masaryka od

zaçátkutohoto ¿kolníhoroku p‡edloæilasvÿm

æákûm pestrou nabídku moæností, jak p‡í-

jemnê a pokud moæno s mysluplnê strávit
volnÿ ças.

Na náv¿têvê v Zeleném V
endolí - listopad 2002.
Nutno poznamenat, æe poçítaçová uçeb-

Vedle jiæ zabêhnutÿch nepovinnÿch

naje æáky vyuæívána nejenomv prûbêhu

vÿuka ruského jazyka, dramatická vÿcho-

pracovní den aæ do pozdních odpoledních

a povinnê volitelnÿch p‡edmêtû, jakojsou

dílçích p‡edmêtû, ale je otev‡ena kaædÿ

Pochod Za zdravím

Tradiçnê druhou kvêtnovousobotu pro-

bêhl jiæ os mÿ roçník turistického pochodu

hodin v dobê po skonçení vyuçování.

at‡etí roçník cyklojízdy Za zdraví mkolem

jiæ p‡ed nêkolikalety navázal úspê¿nouspo-

zí p‡ibliænê dvakrát do mêsíce zhlédnutí

sáci. Poçasí této akci letos celke m p‡álo

do¿lo k zahájení provozu z modernizova-

nematograe, kterÿ svÿmobsahemvhodnê

listu neodradí. Atak na devatenáct novê p‡i-

nÿch p‡edmêtû. Æáci jsou p‡ed promítnutí m

listû. Nej mlad¿í mu úçastníkovi byly 2 roky,

ckouzákladnou, na kteréje dêj daného l-

tu na cestu oplatek a pitíçko, doplñování

vyuçovacích hodinách, kterásejakÿmkoliv

trolys çajem. Orozptÿlení dêtíi dospêlÿch

cenÿch, tak dostává zcela novou di menzi.

s hrami ataké prohlídkazáchrannéstanice

va, ekologická vÿchova ainformatika, po-

hybové hry a zdravotnickÿ krouæek, kterÿ

lupráci se svitavskÿmkojeneckÿmústavem,

¢kolní l movÿ klub potomæákûmnabí-

atraktivního sní mku svêtové i domácí ki-

né poçítaçové uçebny a ¿kolního l mového

zapadá do osnov humanitníchi p‡írodovêd-

¢kolní uçebna vÿpoçetní techniky dis-

kaædého sní mku vædyseznámeni s faktogra-

klubu.

ponuje od podzi muroku 2002 celkemdvanácti poçítaçovÿmi stanicemi p‡ipojenÿmi

ke globální poçítaçové síti internet. Hardwa-

mu postaven. Látka probíraná v klasickÿch

rová i softwarová vybavenost jednotlivÿch

zpûsobem dotÿká reálií ve l mech zachy-

monitory, vÿkonné gracké kartyi proceso-

Je z‡ej mé, æe svou snahou o roz¿í‡ení

poçítaçovÿch sestavje natolik kvalitní (17

ry, DVD- ROM mechaniky a reproduktory),

nabídky mi mo¿kolníchaktivit se 2. základní

Svitav, po‡ádanÿsvitavskÿmoddílemZále-

atêch pár kapeksprávnéhoturistuani cyk-

pravenÿchtras vyrazilo 73 pê¿ích a 68 cyknejstar¿í mu pak 76let. Kaædÿzískal p‡i star-

tekutin na trase pak zaji¿ƒovaly çty‡i kon-

se postaraly dvê novê p‡ipravené kontroly
Zelené Vendolí. V¿ichni, kte‡í dorazili aæ

do cíle, obdræeli za podanÿ vÿkon diplom

æe umoæñuje æákûmprovádêt na nich úkony

¿kola snaæí podávat pomocnou ruku neje-

a zároveñ si mohli p‡e mê‡it krevní tlak,

poçítaçe: vedle klasického kancelá‡ského

nejsouzapojeni do mnohazáj movÿch spor-

vlastnêjsou.

nÿch ne¿kolskÿmi za‡ízení mi a organizace-

dû kladné, takæe na p‡í¿tí rok se p‡ipravují

nêj¿í a zábavnêj¿í formou- pouæívání mvÿ-

po jediné m - roz¿í‡it si své dovednosti

tivní a snad p‡ilákají i vêt¿í mnoæství svi-

ní m poçítaçovÿch her çi sledování m l mû

v dal¿í mobdobí jejich æivota.

kladené na nej modernêj¿í multi mediální

vyuæití k psaní referátû çi vyhledávání in-

formací na internetu se æáci mohou nauçit
ovládat poçítaç i pro nê mnohematraktiv-

ukovÿch multi mediálních programû, hrana DVD nosiçích.

nomtê mæákûm, kte‡í z rûznÿch dûvodû

tovních çi kulturních aktivit, organizova-

mi v na¿em mêstê, ale i æákûm, kte‡í touæí

aby se dozvêdêli, jak natoms tí mzdraví m
Ohlasy úçastníkû byly ve vêt¿inê p‡ípa-

dal¿í novinky, které pochodje¿tê více zatrak-

a schopnosti, kteréji mumoæní lépe obstát

tavské ve‡ejnosti. Okolí na¿eho mêstatotiæ

Mgr. Roman Navrátil

Dan Veselÿ, TOMZálesáci Svitavy

za náv¿têvu rozhodnê stojí.

çe rv e n 2 0 0 3
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Nultÿ roçník pro sociálnê
znevÿhodnêné dêti

Od zá‡í minulého roku probíhá ve Spe-

ciální ¿kole Svitavy p‡íprava dêtí do 1. stup-

ñûzákladních¿kol. Projekt, kterÿvznikl ve

spolupráci mêsta Svitavy, speciální ¿koly
a romského sdruæení Dajori, se zdárnê roz-

bêhl a s úspêchempokraçuje. Po problémo-

Na lince 156

Programvyuçováníje vcelkushodnÿs pro-

gramem mate‡skÿch ¿kol. Probíhá vyuçování

základníchvÿchovjakojsou: matematická,

literární, jazyková, hudební, têlesná, mravní,

rozvíjení poznání. Navíc se dêti úçastní hy-

poterapie a canisterapie, které probíhají ve

vÿchzaçátcích mûæeme s potê¿ení mtvrdit,

speciální ¿kole. Kromêtohose dêti samoz‡ej-

ní ¿koláçci nastoupí do ¿kol, alei v tom, æe

Vzrûstající zájemokolíje bezesporuzá-

æe slaví první úspêchy, nejen v tom, æe prv-

mê úçastní i ve¿kerÿch akcí speciální ¿koly.

záje m o nultÿ roçník vzrûstá. Nejen mezi

sluhou v¿ech zúçastnênÿch, kte‡í se podílejí

dêtí do nultého roçníku, ale i mezi kompe-

dêkovat dobré spolupráci s rodiçi dêtí a ve-

rodiçi, kte‡í mají zájem o umístêní svÿch
tentní mi orgány.

st rana 7
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• Dne 19. 4. se mêlav OKMkonat ve‡ejná
produkce, o níæ p‡edbêæné zprávy avizovaly,

æe do Svitav p‡ijedou hrát kapely p‡itahující
extremistickys mÿ¿lející obecenstvo. Mêst-

ská policie proto spolu s PÇR projednala
a p‡ipravila pot‡ebná bezpeçnostní opat‡e-

ní, po‡adatel v¿akt‡i dny p‡ed datemkonání

tuto produkci odvolal. Otÿden pozdêji stej-

nÿ po‡adatel uspo‡ádaljinou produkci, která

aletaké p‡ekroçila bêænÿrámec. Okolí OKM
p‡ipomínalo spí¿e TECHNO PARTY
, hluçe-

ní úçastníkû a ‡voucí rádia v zaparkovanÿch

autechznaçnê znep‡íjemnilaæivot obyvate-

na chodu nultého roçníku, ale také mûæeme

lûm, bydlící mv okolí. Dva nezletilí náv¿têv-

dení ¿koly.

kaci zakázané látky.

Aneta Poláková

níci zjiného regionu byli p‡istiæeni p‡i apli-

• 13. 5. p‡istihli stráæníci kamion z Mêlníku, kterÿ p‡i zastavování na Poliçské ulici

najel na chodník a rozdrtil dlaæbu v délce

nêkolika metrû. ”idiç se nyní bude nejen

zodpovídat z p‡estupku, ale urçitêtaké bude
muset zaplatit ¿kodu, kteráje p‡edbêænê vy-

çíslenatémê‡ nat‡i tisíce korun.

• 12. 5. obdræela mêstská policie oznámení muæe, vênujícího se dlouhodobê kynologii,

æejeho pes p‡i vycházce nalezl vlçáka, spad-

lého do nezabezpeçenéjí mkyv Laçnovê. Do-

tyçnÿtaké hlídce psa p‡edal, prochladlého
a zranêného. Léçení psajiæ zajistil majitel,

kterÿse následující denp‡ihlásil. O nezabez-

peçenéjí mce byl informovánstavební ú‡ad.

• 19. 5. kolem23. hodiny byla p‡ed po¿tou na ul. Tyr¿e a Fügnera p‡epadenastar¿í

æena. Neznámÿ muæji zezadu podrazil berle
a kdyæ upadla, vytrhlji igelitovouta¿ku, ve

které ale mêla pouze baterku a pohled, kterÿ

Vprvnímpololetí v¿echny dêti obdræely Pochvalné listyza dosaæené pokroky
.

F
oto J. Sonnewendová.

chtêla odeslat.

• T‡ikrát ve t‡echtÿdnech byli stráæníci
zamêstnáni ‡e¿ení m vandalskÿch kous-

kû. Po pûlnoci dne 29. 4. byl nazákladêzá-

Pomocná ¿kola vyjela do p‡írody
Od 7. do 11. dubna se dêti z pomocné

¿koly ve Svitavách i se svÿmi rodiçi a uçi-

teli zúçastnily ¿koly v p‡írodê v B‡ezejci

znamu kamery zadræen 22letÿ mladÿ muæ,

kdyæ v podnapilémstavu vhodil do vÿlohy

jednoho obchodu dlaæební kostku. Bloková
pokuta byla uloæena mladíkovi, kterÿ3. kvêt-

na kolem pûl t‡etí ráno zkou¿el sílu svého

úderu na informaçní tabuli. Do t‡etice se

u Velkého Mezi‡íçí.

jednalo o 18letého mladíka, kterÿ kopal do

st‡edlesa, byl vel mi dob‡e vybavenÿ s ohle-

jednom vozidle po¿kodil venkovní zrcátko

i rodiçe mêli k dispozici têlocviçnus reha-

zornêní obçanû a k dal¿í mu ¿et‡ení p‡edán

leçenskou místnost s televizí. Programbyl

• Také nezletilci se snaæili. 1. kvêtna
bylazjednoho nezabezpeçeného objektu vy-

Komplex budov, kterÿ se nacházel upro-

demnaspeciální pot‡eby na¿ichæákû. Dêti

bilitaçní m bazénem, posilovnu, kola, spo-

upraven podle aktuálního poçasí - to nám

zaparkovanÿch aut na ul. Vrchlického a na
a çelní sklo. Byl zadræen byl nazákladê upoPolicii ÇR.

bohuæel moc nep‡álo. Ale i p‡esto js me

kázána skupina dvanácti chlapcû ve vêku

klad, soutêæili a nechybêla ani závêreçná

kabely; ojejich chování byla informována

la rekreaçní jízda na koni, která probíhala

ní sociální mu odborusetÿkalo dvou dese-

chodili v¿ichni na procházky, hledali po-

diskotéka. Nejoblíbenêj¿í çinností dêtí by-

11 aæ 15 let, která zde o‡ezávala mêdêné
p‡íslu¿násociální pracovnice. Dal¿í oznáme-

dvakrát dennê. S ubytování m( bezbariérovÿ

tiletÿch dêvçat, která se 2. 5. dopustila krá-

Tê¿í me se na p‡í¿tí rok!

9. 5. v 18: 30leæel podnapilÿ na pískovi¿ti

p‡ístup) i stravou byli v¿ichni spokojeni.

L. ¢ikulová

deæe v obchodê a 15letého chlapce, kterÿ
ujednoho domu.

M
. Sádlíková
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Zveme vás

do
Cihelny
Po v¿echny çervnové soboty mohou p‡í-

Dopravnísoutêæ æákû 5.- 8. t‡íd Z¢
Okresní kolo dopravní soutêæe po‡ádal

Dûmdêtí a mládeæe ve Svitavách 6. kvêt-

na v prostorách Z¢ Sokolovská a Gymnázia

ve Svitavách. Vleto¿ní mroce se této sou-

Chtêli bychomtouto cestou podêkovat

ing. Hebelkovi za vÿznamnou podporu p‡i

p‡ípravêtéto soutêæei p‡ijejí realizaci. Slav-

nostního vyhlá¿ení vÿsledkû okresního kola

têæe ujal odbor dopravy Mêstského ú‡adu

se zúçastnila paní místostarostka, Mgr. Mar-

dêtí a mládeæe ve Svitavách. S povê‡ení m

i zruçnost v pohybu na vozovkách.

tato soutêæ v na¿e m mêstê probêhnout.

¿kolách dvouhodinové kurzy k bezpeçnosti

stev v mlad¿í kategorii a os mdruæstev v ka-

æákûmp‡edletní mi prázdninami p‡ipomenout

Svitavy, ing. Kamil Hebelka, a novê Dûm
BESIPu Pardubice a MêùSvitavy mohla

Zúçastnilo sejí sedmçty‡çlennÿch druæ-

cela Sezemská. Soutêæ posiluje vêdomosti

Vsouçasné dobê probíhají nazákladních

v dopravní m provozu. Tyto kurzy by mêly

tegorii star¿í.

zásady bezpeçného pohybu na vozovkách.

æe vy‡e¿it test ze silniçního provozu a ze

jich nancování zaji¿ƒuje BESIP Pardubice.

Soutêæní druæstva musela bêhemsoutê-

zdravovêdy, v technické çásti urçovala ne-

dostatky vybavenosti jízdního kola a vjízdê

zruçnosti projíædêla p‡ekáækami.

Nejlépe se s touto soutêæí vyrovnala

v mlad¿í kategorii Z¢ Svitavy, Sokolovská 1,

a v kategorii star¿ích æákû Z¢ Lubná. Obê

j menovaná druæstva postoupila do krajského
kola, které se uskuteçnilo v ATC Konopáç

Organizaci kurzû p‡evzal DDMSvitavy, jeZdenêk Uher, DDM Svitavy

S nesrovnalost mi v doruçování se proto

obracejte p‡í mo na tuto rmu, telefon
608 024 585. Do vyçerpání zásobje ça-

sopis k dispozici v Informaçní mcentru
mêsta Svitavy na námêstí Míru 48. P‡í¿tí

çíslo vyjde 26. 6. 2003.

J. Samek

Pozvánka na
sportovníakce v çervnu
TJ Sy - ùstí nad Orlicí (14: 45 ml. a 17: 00 st. - KP dorostu, stadion Míru)
NE 1. 6.

ST4. 6.

SO7. 6.

Kopaná:

Volejbal:
Kopaná:

Volejbal:

u Chrudi mi 27. - 28. 5. 2003.

Distribuci
toho
to çasopisu
zaji¿ƒuje rma pana Lubomíra Pospí¿ila.

znivci modelá‡ství p‡ijít na stadion Modelklubu Svitavy do areálu Na Cihelnê a vædy
mohou bÿt úçastníky zají mavÿch soutêæí.
7. çervna to bude Ve‡ejná soutêæ akrobatickÿch modelûletadel F2B. Modely musí
p‡edvést p‡edepsané obraty v p‡edepsaném
po‡adí. Soutêæ zaçíná v 9 hodin.
14. çervnase koná Krajskÿ p‡ebor upoutanÿch modelû kategorie U¢ (¿kolní akrobatické modely), SUM(sportovní upoutané
polomakety, z men¿eniny skuteçnÿch letadel) a Rodeo (rychlostní modely pro æáky).
Zaçátek soutêæeje v 8: 30 hodin.
O dal¿í mvíkendu, od pátku 20. do nedêle 21. çervna, bude modelá‡skÿ stadion
svêdkem zápolení çeskÿch i zahraniçních
leteckÿch modelá‡û, protoæe se zde bude
konat Svêtovÿ pohár upoutanÿch modelûletadel kategorie F2Aa F2D. Kategorie F2A
jsourychlostní modelya soutêæit budouo dosaæení co nejvêt¿í rychlosti. Ta se u têchto
modelû pohybuje mezi 240aæ 300 kilometryza hodinu. F2D- Combatje souboj dvou
modelû, které po urçitou dobu (4 minuty)
souçasnêlétají vjednomkruhu a navzájem
si usekávají t‡í metrovou krepovou stuhu,
upevnênou za modelem.
Poslední çervnová nedêle bude pat‡it
modelûmaut. Od 9 hodin bude na modelá‡skémstadionu probíhat Memoriál Ivo Koloucha - Mistrovství ÇR automobilovÿch
modelû. Jedná se o radiem‡ízené modely
v mê‡ítku 1: 10 GTM ajsou to polomakety
skuteçnÿch p‡edloh automobilû, pohánêné
elektromotorem. Nejd‡íve budezávodjednotlivcû, od 16 hodinse pojedou nálovéjízdy.

NE 8. 6.
ST11. 6.

Mêstská volejbalováliga (17: 30 - 6. kolo, h‡i¿tê za Národní mdomem)

TJ Sy A - P‡elouç ( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - KPæáci, stadion Míru)
TJ Sy B - Slatiñany (17: 00 - I. At‡. muæi, stadion Míru)

TJ Sy B - Æichlínek (10: 00. KP 2. t‡. æeny, h‡i¿tê za Národní mdomem)

TJ SY- Lan¿kroun (10: 00 - KP 2. t‡. muæi, h‡i¿tê za Národní mdomem)

Modelklub: Ve‡ejná soutêæ F2B - akrobatické modely ( 9: 00 - areál Cihelna)
TJ Sy A - Brandÿs nad Labem(17: 00 - divize muæi, stadion Míru)

Kopaná:

Volejbal:

Volejbal:

Minivolejbal dívky ( 9: 00 - turnaj dívek, h‡i¿tê za Národní mdomem)

Mêstská volejbalováliga (17: 30 - 7. kolo, h‡i¿tê za Národní mdomem)

Modelklub: Krajskÿ p‡ebor upoutanÿch modelû ( 8: 30 - areál Cihelna)
15.- 18. 6. ODM2003 - volejbal chlapci, h‡i¿tê za Národní mdomem, dennê 10: 00 - 17: 00
Mêstská volejbalováliga (17: 30 - 8. kolo, h‡i¿tê za Národní mdomem)
ÇT19. 6. Volejbal:

SO14. 6.

MÇRve volejbale seniorek (13: 00, h‡i¿tê za Národní mdomem)
Volejbal:
20.- 22. 6. Modelklub: Svêtovÿ pohár upoutanÿch modelû (areál Cihelna)
TJ Sy A - Agria Choceñ (17: 00 - divize muæi, stadion Míru)
NE 22. 6. Kopaná:

SO21. 6.

SO28. 6.

Volejbal:

MÇRve volejbale seniorek ( 9: 00, h‡i¿tê za Národní mdomem)

Modelklub: Memoriál Ivo Koloucha- Mistrovství ÇRautomob. modelû( 9: 00 Cihelna)
Mêstská volejbalováliga ( 9: 00- nál. turnaj, h‡i¿tê za Národní mdomem)
Volejbal:
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