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Prezident

ve Svitavách

Delegace slovenského
parlamentu ve Svitavách

Vÿbor pro územní rozvoj, ve‡ejnou sprá-

vu a æivotní prost‡edí Senátu parlamentu ÇR
pozval najednání do Prahy delegaci Vÿboru

pro ve‡ejnou správu Národní rady Slovenska

a na pozvání p‡edsedy senátního vÿboru, se-

nátora a çlena rady mêsta Ji‡ího Brÿdla, se

celá delegace zastavila v na¿em mêstê.

Sloven¿tí politici, v çele s p‡edsedouje-

jich vÿboru Milanem Hortem, si prohlédli ná-

mêstí, bytovou vÿstavbu Na Vêjí‡i, penzion

pro dûchodce, sportovní halu Na St‡elnici

a prohlídku mêstazakonçili v ParkuJana Pa-

lacha. V¿ude se záj memvyslechli informace

o vzniku a prûbêhu realizace jednotlivÿch
projektû, vçetnê p‡ipravované rekonstrukce

Ve st‡edu 28. kvêtna nav¿tívil mêsto pre-

zident republiky Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

s chotí a svÿmi nejbliæ¿í mi spolupracovníky,

budov po technickÿch sluæbách pro pot‡eby
mêstského ú‡adu.

Poté byli slavnostnê p‡ijati v ob‡adní síni

le, dospêlÿmpêkné záæitkyz dovolenÿch.

V TOMTO ÇïSLE:

Zaji¿ƒování poæární ochrany •

Zjednání rady azastupitelstva

• Uzav‡enípo¿tyv Lánech• Rady

cyklistûm • 50let modelá‡ství ve

Svitavách • Vÿsledkyolympiády

dêtí • Kulturníkalendá‡LUCERNA
Dêkujeme za pozvání do va¿eho mêsta,

odnesemesi hodnêkladnÿchpozantkû, reagoval na uvítání Milan Hort. Závist je ne-

vu, ‡ekl bychjako nejmilej¿í, protoæe máme

çeskÿch mêst, va¿e mêsto je p‡ímo vÿkladní

çany na námêstí Míru, ociálnê hozde p‡ivítal

spoustuvêcíspoleçnÿch, v minulosti a domní-

náv¿têvu prezidenta v na¿em mêstê, tou první

P‡ejeme v¿emhezké a pohodové léto,

dêtem, aby prázdniny neubíhaly p‡íli¿ rych-

pêknéslovo, ale musím‡íci, æevámzávidíme,

támvás jako vel mi milou zahraniçní náv¿tê-

starosta mêsta. Zdûraznil, æesejednáo druhou

na¿eho çasopisu, p‡í¿tí çíslo vyjde aæ kon-

cemsrpna.

radnice. Starosta mêstaje p‡ivítal slovy:  Ví-

doprovázen hejt manem Pardubického kraje

Ing. RomanemLínkem. Nejprvesesetkal s ob-

Váæení obçané,

dnes dostáváte do rukou letní dvojçíslo

vámse, æe i v budoucnosti. 

co v¿echno jste dokázali. Vidêl jse m hodnê

sk‡íní toho, co lze pro lidi udêlat. 

Pokraçování nastr. 2

byla náv¿têva pana prezidenta T
. G. Masaryka

p‡ed 74lety. Dáletaké p‡ipomnêl, æe Václav
Klaus není ve Svitavách poprvé, byl zde jiæ

asi t‡ikrát, pokaædé v¿ak vjiné roli. Byljsem

zde, kdyæse v Bílém domê odehrálo spojení

dvoupolitickÿchstran, ODS a KDS, coæbyla
vÿji meçná situace,  vzpomenul pan prezident
najedenze svÿch pobytû.  Chtêli bychompo-

dêkovat za milé p‡ijetí natomto mi mo‡ádnê

krásnémnámêstí, kterékdykolivvidím, taksi
uvêdomuji, jakje krásné,  uvedl pan prezident bêhemsetkání.

Asi po dvaceti minutáchpobytu mezi obça-

ny Svitavse celá delegace p‡esunula naradni-

ci. Tampan prezident pohovo‡il se çlenyrady

mêsta, pochvalnê se vyjád‡il také o prostorách

radnice, kterése muvel mi líbily, a spolus paní

Lívií se zapsali do Pamêtní knihy. Na památku

jeho náv¿têvy byl p‡ipraven Pamêtní list a po-

depsal ho nejenpanprezident, aletakéstarosta
mêsta a hejt man Pardubického krajeIng. Ro-

man Línek. Jeden pamêtní list si odvezl pan

prezident, druhÿzûstane naradnici.

-svj-

Ve st‡edu 2. 7. a 6. 8. vædyve 1 2 hodin se uskuteçnízkou¿kysirén HZS.
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Zaji¿ƒování poæární ochrany ve mêstê
Na úseku poæární ochrany plní mêsto

techniku u budov vy¿¿ích neæ 12 metrû. To

plovoucí mi çerpadly, horolezeckouvÿbavou,

Vsamostatné pûsobnosti zej ména z‡izuje

je situace ‡e¿ena v rámci akce revitalizace

rannÿmi prost‡edky, vçetnê ochrannÿch zá-

udræujejejich akceschopnost vçetnê mate-

nikyje nutnÿ prostor, zpevnêná plocha apod.

úkoly vet‡echzákladních oblastech. První:

jednotky sboru dobrovolnÿch hasiçû( SDH),

riálních a nançních prost‡edkû, zaji¿ƒuje
péçi o çlenyjednotky, jejich odbornouzpû-

se tÿká p‡edev¿í msídli¿ƒ, u sídli¿tê v Lánech
panelového sídli¿tê. Pro vyuæití vÿ¿kovétech-

P‡estoæejsoutakové plochy oznaçeny doprav-

ní mznaçení m, obçané na nich bêænê parkují

sobilost. Druhá: Jako vybranÿ obecní ú‡ad

své osobní vozy. V p‡ípadê nutnosti zásahu

nemkraje ha¿ení poæárû a záchranné práce

Profesionální hasiçi. Ve Svitaváchsídlí
územní odbor Hasiçského záchranného sboru

zabezpeçuje v souladu s poplachovÿmpláp‡i æivelních pohromách ajinÿch mi mo‡ád-

poæární technikouto pak pûsobí problémy.

moderní mi radiostanicemi a kvalitní mi och-

sahovÿch odêvû, p‡ileb a bot.

Zázemí mpro zasahujícíjednotkyje ope-

raçní ainformaçní st‡edisko s nep‡etræitou
24hodinovou sluæbou a dvouçlennou obslu-

hou. Zde se p‡ijí mají a vyhodnocují tísñová

volání nalince 150 pro území celého okresu.

Obsluha musí vel mi rychle a kvalikovanê

rozhodnout a vyslat p‡íslu¿noutechniku ajed-

nÿch událostech mi mo územní obvod mêsta

( HZS), kterÿje souçástí HZS Pardubického

totaké plní povinnosti jako právnická osoba

- úsekintegrovaného záchranného systému

systémy.

u çinností sezvÿ¿enÿmpoæární mnebezpeçí m.

a plánování a úsek provozní. ùzemní odbor

tavského územního odboru u 983 mi mo‡ád-

prost‡ednictví mjednotky SDH. T‡etí: Mês-

a zaji¿ƒuje podmínky poæární bezpeçnosti
Ve mêstêjsouz‡ízeny dvêjednotky SDH.

kraje. Je çlenên do t‡í základních úsekû

(IZS) a operaçního ‡ízení, úsek prevence
Svitavy má pûsobnost na území celého okre-

Ve Svitavách- Lánechjejednotkaza‡azená

su aje tvo‡en çty‡mi stanicemi: centrální

pohotovost pro vÿjezdçty‡çlennÿmdruæstvem

ravské T‡ebové, Poliçce a Litomy¿li.

do kategorie JPO/II. Zaji¿ƒuje nep‡etræitou
ve sloæení velitel, strojník-‡idiç a dva hasiçi.

stanicí Svitavy a poboçnÿmi stanicemi v Mo-

Vybaveníjednotky poæární technikou a vêc-

notky POz okresu. Pracovi¿têje proto vybaveno moderní mi komunikaçní mi ainformaçní mi

Vloñskémroce zasahovalyjednotky svi-

nÿch událostí. Z nich bylo 105 poæárû, 356

dopravních nehod, 50 únikû nebezpeçnÿch

látek, 52 vÿjezdûnalikvidaci následkûæivelních pohroma ostatní najinétypy událostí.

Hasiçûmse poda‡ilo zachránit nêkoliklid-

skÿch æivotû, uchránêné ¿kody na majetku

nÿmi prost‡edkyodpovídá ustanovení mp‡í-

çiní asi 36 milionû korun.

slu¿nÿch právních p‡edpisû. Má k dispozici

ùsek prevence zaji¿ƒuje vÿkon státního

cisternovou automobilovou st‡íkaçku a do-

poæárního dozoru. Zaloñskÿ rok vydal 636

pravní automobil, pouæívá dÿchací p‡ístroje,

stanovisek k projektovÿm dokumentací m

sahovÿmi p‡ilbami. Jednotkaje dislokována

stanovisek ke kolaudaçní m ajinÿm‡íze-

skémrocejednotka vyjela k zásahûmçty‡i-

a zji¿ƒování p‡íçin poæárû.

vÿjezdové druæstvo bylo loni vybaveno zá-

a územnê plánovací m dokumentací m, 343

ní m. Dal¿í mi jeho çinnost mi jsou kontroly

v hasiçské zbrojnici na ulici Poæární. Vloñ-

krát, z toho dvakrát zasahovala na úze mí

Ze zprávy projednání zastupitelstva

mêsta ajednou ve Vendolí a Opatovê. Ve

vybrala J. Svobodová

Svitavách- Laçnovêje poæárníjednotkaza-

‡azená do kategorie JPO/III. Tatojednotka
ale od loñského února není akceschopná,

v souçasné dobê májent‡i çleny (stanoven

Do úseku IZS a operaçního ‡ízení jsou

za‡azeny v¿echny stanice na území okresu,

je mini mální poçet 19çlenû), p‡eváænáçást

jednotky poæární ochrany za‡azené do poæár-

v Lánech. Zastupitelstvo mêsta na návrhrady

ainformaçní st‡ediskoIZS. Jednotky poæár-

litjednotku v Lánechtak, aby zde byla dvê

poæárech, aletaké p‡i dopravních nehodách,

jejích pûvodních çlenû p‡e¿la do jednotky
schválilo zámêrtutojednotku zru¿it a posívÿjezdová druæstva.

ního poplachového plánu HZS a operaçní
ní ochranyjiæ mnoho let nezasahují jen p‡i

æivelních pohromách, únicích nebezpeçnÿch

Mêsto Svitavy nabízí

pronáje mnebytovÿch prostorû
v objektu námêstí Míru 35( 118 m ). Æá2

dosti p‡ijí má odbor správy majetku Mêù
Svitavy, T
. G. Masaryka 35.

Delegace slovenského...

Poæární prevence. Je zabezpeçována
ve spolupráci s HZS Svitavy a spoçíváv pra-

látek, rûznÿchtechnickÿchzásazích, p‡i zá-

prohlídek spoleçnÿch prostor bytovÿch domû

kou, psychickoui odbornou zpûsobilost.

na základê s mlouvy vykonává správu. Pro-

klade také vysoké poæadavky natechniku

cí z‡ízenÿch mêstem. Loni byly preventivní

ho odboruje dislokováno celkem10 cister-

sebou sloven¿tí politici na zasahování státu

automobil a dvatechnické automobily(terénní) pro dopravní nehody, t‡i technické auto-

prosazovali p‡edev¿ímposlanci KSSastrany
Smer, ‡ekl námstarosta mêsta Václav Kou-

prohlídek v roce 2001. Zej ména sejednalo

o dostupnosti do vÿ¿ky 30 m, automobilová

js me diskutovali o moænostech pokraçování

vého volání, oznaçení hlavních vypínaçû,

‡áb s nosností 14tun. Stanice ve Svitavách

tamního okresního ú‡adu, se kterÿm máme

statnémuzlep¿ení stavu odbêrních míst vnit‡-

chací mi p‡ístroji, zbÿvající stanice dÿchací mi

jí, abyna¿e kulturní, sportovní aspoleçenské

dále zûstává nedostateçné vybavení objektû

odborujsou dále vybaveni protichemickÿmi

vádêníjejich kontrol. P‡etrvávátakéletitázá-

rie, soupravami hydraulickÿch vypro¿ƒovacích

videlnémprovádêní preventivních poæárních
ve vlastnictví mêsta a v domech, kde mêsto
hlídkyse provádêjí také v sídlech organiza-

prohlídky v bytovÿch domech provádêny

v první polovinê ‡íjna. Bylo p‡i nich zji¿tê-

no, æe stav se zlep¿uje, byly odstranêny zá-

vady a naplnêna doporuçení z preventivních
o vybavení budovtabulkami s çíslytísño-

hlavních uzávêrû vody a plynu, do¿loi k podních hydrantovÿch systémû. Problémemna-

p‡enosnÿmi hasicí mi p‡ístroji a závady v pro-

vada- oznaçení nástupních ploch pro poæární

sazíchve vÿ¿kách, navodê atp. Tato çinnost
na hasiçe klade stále vy¿¿í nároky nafyzic-

¢iroká ¿kála zásahové çinnosti hasiçû

atechnické prost‡edky. Na stanicích územní-

novÿch automobilû, jeden rychlÿ zásahovÿ

mobily dopravní, dva automobilové æeb‡íky

plo¿ina s dostupností 20 m, vypro¿ƒovacíje-

a Litomy¿li jsou vybaveny p‡etlakovÿmi dÿ-

p‡ístroji rovnotlakÿmi. P‡íslu¿níci územního

p‡etlakovÿmi odêvylehké a st‡ední katego-

za‡ízení a pneumatickÿchzvedacích vakû,

Pokraçování ze str. 1

Sloven¿tí politici se zajímali o konkrétní

zku¿enosti mêstas ref
ormou ve‡ejnésprávy,

s vÿhodami a nevÿhodami spojeného mode-

luvÿkonusamosprávy astátnísprávy ajeho
nancování. Silnÿnázorovÿrozdíl mêli mezi

dosamosprávného hospoda‡ení obcí. Zásahy
kal. Se dvêma poslanci z Banské ¢tiavnice

partnerskÿch vztahû po ukonçení çinnosti

uzav‡enoupartnerskous mlouvu. V
el mi si p‡e-

kontaktypokraçovaly
.
Senátor Ji‡í Brÿdl námsdêlil, æe sloven¿tí politici je¿tê i najednání v Praze hovo‡ili
o náv¿têvê Svitava netajili seobdivemktomu,

co zde vidêli.

J. Svobodová
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Zastupitelstvo mêsta Svitavydne 28. kvêtna 2003
• Vzalo navêdomí zprávuo çinnosti rady

starostapoæádal OHSa ÇIÆPo sdêlení,jakÿm

st rana 3
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ve ¿kolskÿchza‡ízeních. Vtéto çástcejsouzahrnuty p‡edev¿í mopravy havárií (vodovody,

kanalizace, st‡echy apod.), ale také nap‡. po-

mêsta od posledníhojednání zastupitelstva

zpûsobemlze v uvedené oblasti dosáhnout

kraçování prací na odvlhçení zdiva ve ¿kole

• Schválilo vÿsledky hospoda‡ení mêsta

dí se tÿkala p‡edev¿í m‡eky Svitavy, kterou

pracovny ve ¿kole na námêstí.

a schválilo uskuteçnêná opat‡ení rady.

a p‡íspêvkovÿchorganizací zarok 2002, vçet-

zlep¿ení. Dal¿í diskuse k æivotní mu prost‡e-

MUDr. ¢efrna projejí zneçi¿têní oznaçil za

na Riegrovê ulici çi dokonçení poçítaçové
• Schválilo uzav‡ení s mluv o p‡ijetíinves-

nê návrhu na nançní vypo‡ádání. Schválilo

ostudu mêsta. Mgr. Kruæíková ale konstato-

tiçních úvêrû naregeneraci bytovÿch domû:

ku p‡íspêvkovÿch organizací do fondû. Projed-

obçané ¿patnê chovají - i do novê upraveného

Di mitrovova 27, 29 ve vÿ¿i 6. 976. 000 Kç,

také návrh narozdêlení hospodá‡ského vÿsled-

vala, æe ‡ekaje takovátaky proto, æe se k ní

Di mitrovova 23, 25 ve vÿ¿i 7. 435. 000 Kç,

koryta odhazují rûzné odpadky, pneumatiky,

v obou p‡ípadech od Çeské spo‡itelny, a. s.,

s. r. o. HB AUDITI NGze Æâáru nad Sázavou.

zastupitelstvo vzalo na vêdomí.

sazbou a dobou splatnosti 5 let; úvêry bu-

zji¿têny nedostatkyrozpoçtové káznê ani ne-

o zaji¿têní poæární ochrany ve mêstê a schvá-

my mêsta.

nalo a vzalo na vêdomí zprávu o p‡ezkoumání

hospoda‡ení mêsta (audit), které provedla
Zpráva konstatuje, æe p‡ezkoumání mnebyly

úplnost, neprûkaznost nebo podstatnánespráv-

nost vedení úçetnictví.

• Vsouvislosti s projednávání mproble-

umyvadla ajiné. Zprávu o æivotní mprost‡edí
• Projednalo a vzalo na vêdomí zprávu

lilozámêrzru¿itjednotku Sboru dobrovolnÿch

hasiçû v Laçnovê. ( Dal¿í informace najiném
místê çasopisu.)

poboçky ve Svitavách, s pevnou úrokovou
dou zaji¿têny budoucí mi rozpoçtovÿmi p‡íj• Dále schválilo: a) vÿstavbutechnické

infrastruktury vlokalitê Na Vêjí‡i ajejí nan-

cování ve vÿ¿i 3. 300. 000 Kç, z toho vlastní

• Majetkoprávní úkony: Diskuse se roz-

zdroje 2,9 mil. Kç, státní dotace 400. 000 Kç;

hotelu Slávia. Zastupitelé nejd‡íve poæado-

stavební povolení naII. etapu vÿstavby prû-

a zápachemz Kovolijecké huti. Starosta Vác-

æádnÿ záje mce, ani ten, jehoæ návrh na vy-

cování ve vÿ¿i 240tis. Kç.

ní mvÿvoji této kauzy, kteráse‡e¿íjiæ sedmÿ

jako vel mi vÿhodnÿ. Dále se hovo‡ilo o na-

p‡evádí dlouhodobÿ a drobnÿ hmotnÿ maje-

jsou ÇIÆP Havlíçkûv Brod a OHS Svitavy

garancejeho kvalitního provozu, hovo‡ilo se

matikyæivotního prost‡edí ve mêstê obdræeli

v¿ichni zastupitelé dopis od obçanûz Vítêzné
ulice, v nê mæ opêtovnê poukazují na poru-

¿ování æivotního prost‡edí hlukem, prachem
lav Koukal informoval zastupitele o dosavad-

vinula p‡i projednávání návrhu na prodej

vali podrobné vysvêtlení, proç nebyl vybrán
uæití hotelu pro norské senioryse zprvuzdál

b) zpracování projektové dokumentace pro
myslové zóny Svitavy- sekce D ajejí nan-

• Schválilo darovací s mlouvy, ji miæ se

vræenÿch podmínkách, o tom, jaké budou

tek novÿmp‡íspêvkovÿmorganizací m mêsta,

a na‡ízení mi têchto orgánûjiæ k urçitÿmzlep-

také o tom, æe ve Svitaváchjsou omezené

skÿm¿kolámvçetnê speciální, Z¢ na Soko-

OHS Svitavy MUDr. Havel, vysvêtlil blíæe

bylo p‡ijato usnesení, jí mæ byl schválenzámêr

rok. Konstatoval, æe kompetentní mi orgány

¿ení mdo¿lo. K problému vystoupil i ‡editel
celou problematiku a popsal dosavadní po-

stupy hygienické stanice. Diskuse ktéto otáz-

konkrétnê Mêstské knihovnê, v¿e m mate‡-

moænosti nasytit a ubytovat turisty. Nazávêr

lovské ulici a Z¢ v Laçnovê).

prodeje objektû hotelu s tí m, æe nové podmín-

ho vodovodu Svitavy a vyslovilo souhlas s ce-

ky pro prodej navrhnerada mêsta nasvémjed-

• Projednalo závêreçnÿ úçet Skupinové-

loroçní mhospoda‡ení mtéto organizace bez
vÿhrad.

ce trvala témê‡jednu a pûl hodiny, p‡eváænê

nání 16. çervna a zastupitelstvo o nichroz-

jednotlivÿch problémû a o dotazy na‡editele

• Na mi mo‡ádné zastupitelstvo 18. 6. za-

ve vÿ¿i 1. 100. 000 Kç Skupinovému vodovo-

St‡ediska psychologické pomoci o p‡íspêvek

v prameni¿ti Olomoucká, vçetnê projektové

dotazy ohlednê kontrol a postihû od Çeské

se v¿emi vazbami çinnosti st‡ediska a poæa-

na p‡ípravu zbudování jí macích vrtû v pra-

cí odboruvÿstavby Pavel Çíæek byl dotazován,

zej ména z hlediska pot‡eb v oblasti preven-

se v¿akjednalo o konstatování a popisování
OHS ohlednê zpûsobu kontrolních mê‡ení

hluku a uloæenÿch postihû. Vedoucí odboru

æivotního prost‡edí ing. Anto¿ odpovídal na
inspekce æivotního prost‡edí (ÇIÆP) a vedouzda provoz huti odpovídá kolaudaçní muroz-

hodnutí, kterÿmbyl provoz huti povolen. Za-

hodne na mi mo‡ádnémjednání 18. çervnat.r.

stupitelstvotaké odloæilo projednání æádosti

na çinnost s tí m, æe je pot‡eba se seznámit

davky najeho spolupráci s dal¿í mi orgány,

ce kri minality.

• Zastupitelstvo schválilo rozdêlení vÿ-

stupitelstvo nakonec akceptovalo návrhsta-

sledku hospoda‡ení mêstazarok2002, vçetnê

ú‡aduohlednê kolaudaçníhorozhodnutí a aby

toly ¿kolství narealizaci rekonstrukcí a oprav

rosty, abybylovyæádánostanoviskostavebního

p‡esunutí çástky3,5 milionudorozpoçtukapi-

• Schválilo poskytnutí investiçní dotace

du Svitavy na provedení prûzkumného vrtu
dokumentace a poloprovozní zkou¿ky a dále
meni¿ti Olomoucká a Lány.

• Schválilo za‡azení úpravy komunikaçní-

ho propojení Svitavy- Javorníkza 170. 000 Kç

dorozpoçtu mêsta. Jednáse o provedení ko-

neçné úpravy povrchuasfaltovÿmnást‡ikem

se zaválcování m¿têrkové drti.

-svj-

Nep‡
ehlédnête!
Odbor æivotního prost‡edí Mêù Svi-

tavy p‡ipomíná, æe se blíæíter m
ín druhé

splátky poplatkuzasvoz komunálního odpadu. Poplatníci, kte‡í platí po-

platek ve dvou stejnÿch splátkách, musí

druhou splátku zaplatit nej pozdêji do
31. srpna 2003. Upozorñuje me, æe

pokud bude úhrada provedena aæ po

tomtotermínu, bude poplatek dlezákona

ç. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

navÿ¿en aæ o 50 %
.
Zároveñ vyzÿváme poplatníky, kte‡í

poplatekza svoz komunálního odpadu do-

sud neuhradili vûbec, abytak neprodlenê

uçinili na odboruæivotního prost‡edí Mêù
Svitavy, ulice Milady Horákové 12, dve‡e

ç. B/101.

L. Dvo‡áková
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Rada mêsta Svitavy dne 1 6. çervna 2003
• Vzala na vêdomí zprávu o sociální pro-

domkû mezi mêstemSvitavya rmou CZSTA-

kri minality schválila z mênu statutu nocle-

návrh kritérií pro prodej hotelu Slávia a do-

blematice a na návrh komise pro prevenci

hárny pro bezdomovce na Máchovê aleji na
ubytovnu s denní mprovozem. Návrh vychá-

zel ze skuteçnosti, æe v objektu byla vybu-

dována kancelá‡ pro vedoucího noclehárny

VEBNï HOLDI NG, a. s., projednala novÿ

poruçila ho zastupitelstvu ke schválení.

mês í ç n í k

çe rv e ne c - s rpe n 2 0 0 3

• Zastupitelstvu mêsta doporuçilaschvá-

lit noveluvyhlá¿ky ç. 2/2002 k zabezpeçení místních záleæitostí ve‡ejného po‡ádku.

Navræené z mêny vycházejí z poznatkû za
minulé období a tÿkají se p‡edev¿í mter-

mínu pro ohla¿ování ve‡ej nÿch produkcí

• Schválila poskytnutí neinvestiçních

(30 dnû p‡edem) a zp‡esnêní poæadavkû na

vÿborusdruæení pro pomoc mentálnê posti-

dukcích (kromê názvu ve‡ej né produkce

dotací (p‡íspêvkû): 5. 000 Kç Okresní mu

p‡edkládání informaçních materiálû o pro-

pana Dañkaatí mbyla dána moænost vyuæí-

æenÿmna çinnost, 10. 000 Kç Turistickému

uvádêt i hudební æánr a u koncertû názvy

nabÿvalo novÿcharakter a zku¿enosti s tí m-

20. 000 Kç Domu dêtí a mládeæe Paleta

æit ve‡ejnÿinformaçní materiál, tj. plakáty

vat objekt i p‡es den. Za‡ízení tak postupnê
to novÿmprovozemjsou pozitivní.

oddílu mládeæe Zálesáci Svitavy na çinnost,

Svitavy na çinnost a 10. 000 Kç na pokrytí

• Vzala na vêdomí zprávu o situaci ve

çásti vÿdajû kulturnê sportovního odpoled-

obvoduzaobdobí od1. 6. 2002 do 31. 5. 2003

rovolnÿch hasiçû Svitavy- Lány naçinnost,

¿kolství na území mêsta avobcíchspádového
a o p‡ipravenosti ¿kolníhoroku 2003/2004
• Vrámci majetkoprávních úkonû nap‡.

schválila vÿpûjçku pozemku kynologické or-

úçinkujících kapel, k æádosti také p‡iloapod.).

• Vyslechla informaci starosty mêsta

ne v rámci Dne dêtí, 20. 000 Kç Sboru dob-

o opat‡eních ke z mírnêní potíæí s objíæâkou

20. 000 Kç Pêveckémusdruæení Dalibor na

p‡i s mêruvenz mêstaje zákaz stání náklad-

vydání prezentaçního CD.

• Schválila p‡esun rozpoçtovÿch pro-

na Poliçské ulici: po pravé stranê vozovky

ních aut, v úseku se pravidelnê, i dvakrát

dennê, mê‡í rychlost vozidel a nedodræování

ganizaci v Laçnovê na vybudování p‡íjezdo-

st‡edkû mezi kapitolami a úpravurozpoçtu

je postihováno pokutami, tabule s oznaçe-

návrh na odstoupení od s mlouvy o dlouho-

çástku 519. 111. 400 Kç.

aæ zaodboçku k zahrádkámu Langrovalesa.

pro neplacení nájemného, schválila dohodu

o náj mu bytu a dal¿í úkony ve vêcech uæí-

objízdné trasy, ato na H‡ebçi a v Poliçce.

vé cesty k vÿcvikovému st‡edisku, schválila
dobémpronáj mu domu na námêstí Míru 56

o spolupráci p‡i vÿstavbê‡adovÿchrodinnÿch

mêsta Svitavy pro rok 2003 na celkovou
• Schválila nêkolik náje mních s mluv

vání bytû a nedoplatkû na nájemném.

ní mzaçátku a konce obce budou posunuty
Váæení kamionû probíhá na dvou místech
- svj-

Vÿstavba ‡adovÿch domkû ve Svitavách
V posledníchletech se na Mêù Svitavy

obrací stálevíceobyvatel s dotazyna moænosti

získání bydlení v ‡adovÿchrodinnÿchdomech.

Nazákladêtéto poptávkyse mêsto Svitavyroz-

hodlo oslovit spoleçnost CZSTAVEBNï HOLDI NG, a. s. ke vzájemné spolupráci.

Vlokalitê Na Vêjí‡i se p‡ipravuje vÿ-

stavba 26‡adovÿch domkû do osobního vlastnictví. Stavêt se bude konkrétnê

v ulicích Nad Rybníkema Franti¿ka Hala-

se. Zájemci si budou moci vybrat z nabídky

domkûrûznÿchvelikostí a dispozic dle svÿch

preferencí. V projektu se poçítá p‡edev¿í m

s dispoziçní m‡e¿ení mçty‡ a pêtipokojo-

vÿch domkû, kde dle souçasnÿchtrendûje

‡e¿en obÿvací pokoj spojenÿsjídelnou a ku-

chyní. Záje mci budou mít moænost mênit

dispozice dle svÿch p‡edstav(kromê zásahu
do nosnÿch konstrukcí) a upravovat své byd-

lení dle vlastního p‡ání i v rámci standard-

ního vybavení (nap‡íklad vybrat si barvu
dlaæeb, obkladû apod.) neboje zamênit za
nadstandardní. Souçástí celé stavby samo-

z‡ej mê bude garáæ çi dvougaráæ a pozemek.

V projektuje mi moto pamatovánoi na par-

kovací stání v blízkosti domû.

svéhotrvání si na¿lasvé nezastupitelné mís-

s klienty, spolunancování) zaji¿ƒuje rma

zace vÿstavby po celé republice. Spoleçnost

vÿstavbu bude provádêt rma, která vzejde

je organizace, nancování a komplexní reali-

z vÿbêrového ‡ízení. Mêsto Svitavy, jako

dovala 1123 bytovÿchjednotek, nap‡íklad

vÿstavbê, se bude úçastnit prodejemtêchto

a za tuto dobu úspê¿nê provedla a zkolau-

pûjçek a úvêrû, vçetnê úvêruzestavebního

bytová vÿstavba v Pardubicích, Holicích,

rádi a ochotnê pomohou zamêstnanci spo-

‡adové domky ve ¢tokách a Mikulovicích

Pozemky, kteréjsouzatí mve vlastnictví

vÿstavbu 1492 b.j., p‡ipravuje se 1508 b.j.

- CZ STAVEBNï HOLDI NG, a. s. Spoleç-

Se zahájení mvÿstavby Na Vêjí‡i se po-

spo‡ení a hypotéky. Vtéto problematice v¿em

leçnosti CZ STAVEBNï HOLDI NG, a. s.

mêsta, má v pronáj mu organizátor celé akce

nost vznikla naja‡e roku 1999 a za dobu

CZ STAVEBNï HOLDI NG, a. s., samotnou

pûsobí na çeskémtrhu více neæ çty‡i roky

K pronancování budou mít vlastníci

rodinnÿch domkû moænost vyuæít rûznÿch

organizaçnê ( p‡íprava, projekce, jednání

to natrhu. Hlavní mtêæi¿têmçinnosti rmy

souçasnÿ vlastník pozemkû urçenÿch k této
pozemkû, p‡ípadnê souhlasemse z‡ízení m

Nymburce, Chlumci nad Cidlinou, Jihlavê,

zástavního práva k têmto pozemkûm.

a mnoho dal¿ích. Vsouçasnosti realizuje

probêhne ve çtvrtek 3. çervence 2003

v mnohalokalitách po celé republice.

çítá uæ na podzi mtohoto roku. Vÿstavbu

Ve‡ejná prezentace celého projektu

od 1 6: 00 hodin ve velké zasedací
m
ístnosti na MêùSvitavy, T
. G. Masa-

ryka 25.

Ing. Petr V
ítek
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Tato navræenákriteriazastupitelstvo mêsta

Hotel Slávia

dne 18. çervna schválilo. Souçasnê vzalo na

Na základê rozhodnutí zastupitelstva

z konce kvêtnaserada mêstav çervnuzno-

vu zabÿvala otázkou, jaké podmínky by
mêly bÿt spojeny s prodejemobjektû a po-

ze mkûtvo‡ících hotel Slavia. Vÿsledke m

jednání rady bylo doporuçení zastupitelstvu,

aby namísto podmínek byla pro vÿbêrové

vêdomí, æe rada mêsta schválila uzav‡ení
Smlouvy o poskytování sluæeb se spoleçností

Labartt Invest ment a. s. Praha, renomovanou

spoleçností poskytující komplexní poraden-

ské a konzultaçní sluæby v oblasti hotelo-

vého prûmyslu a cestovního ruchu. Sluæby

spoleçnosti budou spoçívat ve vypracování

mês í ç n í k

st rana 5

Situace
ve ¿kolství
Uplynulé období se vyznaçovalo dvêma
vÿznamnÿmi a zásadní mi z mênami. Touprvní
byl ze zákona danÿ p‡echodzbÿvajících¿kol-

skÿchza‡ízení do právní subjektivity(jednalo
seo mate‡ské¿kolya Z¢ Laçnov) a rozhodnu-

tí mzastupitelstvavzniklo k 1. listopadu2002
devêt novÿch p‡íspêvkovÿch organizací mês-

strategicko-ekonomické analÿzy moæného vy-

ta. Vsouçasné dobê mají správní subjektivitu

podle kterÿch nabídky budou posuzovány.

v oboru a v návaznosti na analÿzu oborového

z mênou byl p‡esun kompetencí po zaniklém

‡ech kritériích: solventnost (nejen na do-

bude slouæit jednakjako materiál pro p‡í-

formoustátní správy. Odbor¿kolství a kultury

a opravu hotelu v pot‡ebné vÿ¿i), s mluv-

referençní materiál p‡i posuzování nabídek.

projedenadvacet spádovÿch obcí a celkem

kolaudace, p‡edloæení rozsahu rekonstruk-

poradenství p‡i vÿbêru uchazeçe spoçívající

‡ízení na prodej hotelu stanovena kritéria,

Rada dospêla ke shodê na následujícíchçty-

hodnutou kupní cenu, alei narekonstrukci

ní pokuta pro p‡ípad nedodræení termínu

ce a návrh na provozování hotelu, kupní
cena.

uæití hotelu v návaznosti na aktuální situaci

okolí ve mêstê a v regionu. Vzniklÿdokument

pravu zadání vÿbêrového ‡ízení a dálejako

v podílu na posouzení nabídek uchazeçû.

bêhusledovaného období (od 1. 6. 2002 do

M
. Vêtr

ví Ministerstvo nancí. Çástkaje stanovo-

sové a æelezniçní dopravê se touto dávkou

vÿvoj cen v osobní dopravê. Vÿ¿e p‡íspêv-

p‡ispívárodinámna krytí nákladû, spoje-

nÿch s dojíædêní mnezaopat‡eného dítête
mi mo místo obce, kdeje hlá¿eno k trvalé-

mu pobytu. P‡i poskytování této dávky je

testován p‡íjemrodiny za kalendá‡ní rok.

• Pouze v p‡ípadech, kdy dítê plní po-

vinnou ¿kolní docházku, náleæí p‡íspêvek
bez ohledu na p‡íjemv rodinê.

• V dal¿ích p‡ípadech, pokud dítê dojíæ-

dí nast‡ední çi vysokou¿kolu, je p‡íspêvek
poskytován, jenjestliæe rozhodnÿ p‡íjemro-

diny nep‡esáhl v uplynulé m kalendá‡ní m

roce dvojnásobekæivotního mini marodiny.

• P‡íspêvek není poskytován v çerven-

ci a srpnu, bez ohledu na p‡ípadné studijní

vánatak, aby vÿ¿e p‡íspêvku zohledñovala
kuje odvislá i od druhu ¿koly, kterou dítê
nav¿têvuje (základní, st‡ední, vysoká), çetnosti dojíædêní a vzdálenosti dojíædêní.

povinnou ¿kolní docházku,

b) 50 %stanovené çástky - pokud dítê dennê dojíædí na st‡ední çi vysokou ¿kolu,

nebo pokud dítê star¿í 15let plní povinnou ¿kolní docházku a dennê dojíædí,

c) 6 %stanovené çástky - pokud dítê nedojíædí dennê, bydlí nap‡. v internátu,

koleji çi podnáj mu u dêtí, plnících po-

vinnou ¿kolní docházku,

dojíædí dennê u st‡edo¿kolákû,

M
. P‡ikryl

Dávky státní sociální podpory vyplacené Mêù Svitavy - odbore mSSP
vyplaceno v 4/03 vyplaceno v 5/ 03

vyplaceno v 6/03

12 750 580

12 683 840

Sociální p‡íplatek

6 407 609

5 704 227

7 306 698

Rodiçovskÿp‡íspêvek

7 044 013

6 980 913

6 949 985

P‡íspêvek na bydlení

2 847 604

2 629 366

3 178 373

Zaopat‡ovací p‡íspêvek

6 509

7 776

4 588

Dávky pêstounské péçe

384 079

407 636

407 505

1 889 589

1 885 438

1 909 533

Porodné

709 800

464 750

746 980

Poh‡ebné

470 000

335 000

520 000

32 439 783

31 098 946

33 945 068

P‡íspêvek na dopravu

CELKEMvyplacené dávky

tvo‡enarezerva pro umístêní dêtí nap‡. s od-

loæenou¿kolní docházkou. Dozákladních¿kol
nastoupilo 1. zá‡í 2002 celkem1864 æákû,

z nich 309 bylo dojíædêjícíchz okolníchobcí.

Do nového ¿kolníhoroku byloletos v únoru

zapsáno 220 dêtí, z nich 25je v ‡ízení o odkladu ¿kolní docházky.

V personální mobsazení funkcí ‡editelû

a ‡editelek mate‡skÿch a základních¿kol do-

kladní ¿koly na Felberovê ulici j menována

e) 5 %stanovené çástky u vysoko¿kolákû.

P‡ídavek na dítê

¿kol budou v¿echny ¿kolkyzcela naplnêny,

jen u ¿kolky na ulici Marie Majerovéje vy-

15 let vêku dojíædí dennê a plní svou

ví procentemz çástky odpovídající 40 ná-

typ dávky

31. 5. 2003) zhruba 500dêtí. Podle vÿsledkû

leto¿níhojarního zápisu dêtí do mate‡skÿch

¿lo v prûbêhu ¿kolního roku kjediné z mê-

d) 10 %stanovené çástky- pokud dítê ne-

sobkujednos mêrného plnéhojízdného ve

P‡ed¿kolní za‡ízení nav¿têvovalo v prû-

Vÿ¿e p‡íspêvku çiní:

a) 30 %stanovené çástky - pokud dítê do

povinnosti dítête.

• Vÿ¿e p‡íspêvku na dopravuse stano-

mêstského ú‡adu nyní vykonává pûsobnost

peçuje o 35 ¿kolskÿch za‡ízení.

• Vsouvislosti se zru¿ení mstátní dotace

naslevy naæákovské mjízdné mv autobu-

okresní mú‡adu na mêsto v souvislosti s re-

Dal¿í m p‡edmêtem této spolupráce bude

Odbor státní sociální podpory
informuje
ve‡ejné autobusové dopravê, kterou stanoP‡íspêvek na dopravu

v¿echna ¿kolskáza‡ízení ve mêstê. Druhou

12 921 406

nê, kdyæ k 1. zá‡í 2002 byla ‡editelkou záMgr. Eli¿ka Hart manová.

J. Petr

Batolátkûm...
Není tomutak dlouho, kdy byla çinnost svitavské plavecké ¿koly, dnes st‡ediska plavecké vÿuky(Voda a sport s.r.o.),

známajen na¿i mdêtem, ¿kolou povinnÿm.

Od zá‡í roku 2002 se dík novê zahájenÿm

kurzûmpomyslné dve‡e plaveckého st‡ediska otev‡elyi ¿ir¿í svitavské ve‡ejnosti.

Jední mz nejæádanêj¿ích a nejnav¿tê-

vovanêj¿íchje kurz plavání pro rodi-

çes dêt m
i, kterÿje urçen pro maminky
(alei tatínky) ajejichratolesti ve vêkuod

jednoho dot‡í let. V p‡íjemnémprost‡edí

malého bazénkusi dêti hrají, uçí se nové

písniçkyçi ‡íkanky, mnohé poprvé pozná-

vají pestrÿa veselÿ kolektivsvÿchvrstevníkû. Pohyb ve vodê dêlá dêtemradost,

umoæñuje správnÿ vÿvoj pohybové koor-

dinace, alei posilování pot‡ebnÿchsva-

lovÿch partií. Dêti se nauçí také zvládat
dechová cviçení, jsou otuæilej¿í, zdravêj-

¿í, veselej¿í.

Vodní svêt otevírá rodiçûm dosud

nepoznané záæitky s jejich nej milej¿í mi

a vytvá‡í tak nové nitky citového pouta
mezi rodiçem a dítêtem- co hezçího si
mûæeme p‡át?

-V
iP
-
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Çeská po¿ta doçasnê uzavírá po¿tu Svitavy 5
Váæení obçané,

Çeská po¿ta, s. p. provozuje na území mêsta

Po¿ta Svitavy 2 má otev‡eno dennê od

8: 00 do 12: 00 a od 13: 00 do 17: 30 hodin,

çe rv e ne c - s rpe n 2 0 0 3

mês í ç n í k

i generální m‡editelství mÇeské po¿ty, s. p.

ve vêci rekonstrukce bÿvalé kotelnytak, aby
práce mohly bÿt zapoçatyje¿tê v tomtoroce.

Potombyopêtovnÿprovoz doçasnê uzav‡ené

Svitavy çty‡i provozovny, z nichæ p‡edev¿í m

v sobotu pakod 8: 00 do 10: 00 hodin. Utéto

po¿ty mohl bÿt obnovenv polovinêroku2004.

ská nasídli¿ti v Lánechjiæ neodpovídají po-

zásilky, d‡íve ukládané na uzavírané po¿tê.

poslouæí p‡ipojenÿ obrázek.

obsluhy Vás, klientû, a tozej ménaz dûvodu

mené zásilky ukládány na této po¿tê jiæ

çeská po¿ta, s. p. jinou moænost ‡e¿ení a æádá

obçany, aby v p‡ípadê doruçení oznámení

pení nastalé situace. Z na¿í strany udêláme

po¿ta u vlakového nádraæí a v ulici Svitav-

t‡ebám a poæadavkûm kvalitní a moderní

nedostatku prostoru. Çeská po¿ta, s. p. proto

jiæ dlouhodobê p‡ipravuje nápravu tohoto
stavu vybudování mnové po¿ty v objektu bÿ-

po¿ty budousoust‡edêny ve¿keré oznámené
Vzhlede mk úloæní mlhûtámbudou ozná-

od 1. çervence 2003. Prosí me proto váæené
o uloæení zásilky vênovalijiæ odtéto doby

valé kotelny v Lánech. Zahájení prací bylo

zvÿ¿enou pozornost údajûmna oznámení.

çení zaçátkemroku 2005 a korespondovalo

k zintezívnêní jednání s mêste m Svitavy

plánováno v roce 2004 s termínemdokon-

s ukonçení mnájemní s mlouvy v souçasném

Tato situace vedla Çeskou po¿tu, s. p.

Pro p‡edstavu, jakou po¿tu p‡ipravujeme,
Jakkolijetato situace nep‡íjemná, nemá

Vás, váæené klienty, a dêkuje Vámza pocho-

v¿e pro to, abytoto p‡echodné období bylo
co nejkrat¿í a mohli js me Vás v nové po¿tê
p‡ivítat co nejd‡íve.

Va¿e Çeská po¿ta, s. p.

objektu, kde poskytuje své sluæby po¿ta Svi-

tavy 5.

Vsouçasné dobê v¿ak, poçínaje dne m

21. çervence 2003, je nucena p‡istoupit

k uzav‡ení provozovny na ulici Svitavská

v sídli¿ti Lányz dûvodu vÿpovêdi nájemního

vztahu majitelemobjektu. Ve¿keré sluæby

zaji¿ƒované touto po¿tou budou soust‡edêny u po¿t Svitavy 1 (ul. Tyr¿e a Fügnera 15)

a Svitavy 2 (u nádraæí).

Po¿ta Svitavy 1 má otev‡eno pro ve‡ej-

nost dennê od 8: 00 do 18: 00 hodin, v so-

botu pak od 8: 00 do 12: 00 hodin. Bude zde

rovnêæ zvÿ¿en poçet p‡epáæek tak, aby nedocházelo k neúmêrnému zvy¿ování çeka-

cích dob, navzdorytomu, æe po¿ta neoplÿvá

vÿraznê velkÿmi prostorami.

Charita Svitavy
informuje
a nabídnut bohatÿ programvyuæití volného

Charita Svitavyje jední mz poskytova-

telû sociálních sluæeb ve Svitavách, která

çasu podle individuálních záj mû a moæností.

sluæbu domácí péçe. Vzáj mu zkvalitnê-

o¿et‡ovatelskou péçi a peçovatelské sluæby,

v souçasné dobê nabízí obçanûm mêsta

Kvalikovanÿ personál zaji¿ƒuje klientûm

Stacioná‡ pro osobys mentální mpostiæení mje urçen pro klienty s diagnostikovanÿm mentální mpostiæení m, kte‡í mají

splnênu ¿kolní docházku. Za‡ízení je ote-

v‡enojakæenám, tak muæûm, kriteriempro
nep‡ijetíje prokázaná agresivita ainfekçní

ní a roz¿í‡ení svÿch sluæeb bylo 23. kvêt-

vjejichæ rámci nabízí koupání, pedikúru,

onemocnêní. Za‡ízení nabízí têmto klientûm

ú‡adem ve Svitavách Centrum denních
sluæeb Svêtlanka naJungmannovê uli-

P‡ijati nemohou bÿt klienti s úplnoui mobi-

litou, s prokázanouagresivitoua s infekçní m

k vyuæití volného çasu. Podle záj mu klientû

se poçítá s ‡adouterapií ataké s nabídkou

je pomoc rodinám, které peçují o starého

úhradu, maxi mální poçet klientû je deset

skytovanésluæbyjsourovnêæzaúhradu, maxi-

dêlí do pátku, v dobê od 7: 00- 16: 00 hodin.

Stacioná‡je v provozu ve v¿ední dny, od pon-

nosti peçující rodiny a pracovní kariéra pe-

bízí Charita Svitavy rodinámtzv. respitní,
tj. úlevovoupéçi. Podstatasluæbyspoçívá

moæné získat p‡ihlá¿ku pro klienty na níæe

denních sluæeb nabízí pomoc p‡i péçi otyto

v za‡ízení aæ po dobujednoho mêsíce. Tato

telefonicky nebo osobnêinformaçní schûz-

nejsouschopnyzjakÿchkoli dûvodû(nap‡.

dotazy a rovnêæ uvítajíjakoukoli dobrovol-

na 2003 otev‡eno ve spolupráci s Mêstskÿm

ci. Hlavní mcílemnovê otev‡eného za‡ízení

çlovêka, a rodinám, vjejichæ péçije çlovêk

s mentální mpostiæení m. Svÿmi sluæbami za-

‡ízení umoæñuje setrvání klientû v domácí m
prost‡edí, aniæ by byl naru¿enchod domác-

çujících rodinnÿch p‡íslu¿níkû. Centrum
obçany v Domovince pro seniory a Stacioná‡i pro mentálnê postiæené.

manikúru, masáæe, kade‡nické úkony, apod.

onemocnêní m. Poskytované sluæbyjsou za
osob. Provoz Domovinkyje kaædÿdenodponV návaznosti na sluæby Domovinky na-

v moænosti dlouhodobêj¿ího pobytu klienta
pomoc je urçena peçující mosobám, které

Domovinka prosenioryje urçenastarÿmlidem, jejichæ zdravotní stavje stabilizo-

z dûvodû dovolené, lázeñského pobytu, atd.)

zorupeçující osoby. Tito obçané mají moænost

ajeji mzaji¿têna celodenní strava, nabídka

ván, ale kte‡í p‡esto nemohou zûstat bez do-

trávit çást dne ve z miñovanémza‡ízení, kde

ji mje poskytnuta komplexní péçe. Klien-

tûmje zaji¿têna doprava do za‡ízení, strava

zajistit péçi o své blízké. Klienti jsou ubyto-

dopravu do za‡ízení, stravu a nêkolik aktivit

vÿuky, která bude mít kondiçní charakter. Pomální poçet klientûstacioná‡eje patnáct osob.

dêlí do pátku, v dobê od 7: 00- 16: 00 hodin.

V p‡ípadê záj mu o nabízené sluæby je

uvedené adrese, pop‡. je moæné domluvit si

ku. Pracovníci Charityrádi zodpoví v¿echny

nickou a nançní pomoc.

Kontakt: CHARITASvitavy, H‡bitovní 1,

váni ve dvou modernê vybavenÿch pokojích

568 02 Svitavy, tel. 461 534 897, Boæena

programu a dohled. Nabízené sluæby jsou

DiS., odpovêdná pracovnice, e- mail: chari-

rovnêæ za úhradu, maxi mální kapacita lûæekje pro pêt klientû.

Hru¿ková, ‡editelka, Dagmar Krç má‡ová,

ta.svit @quick. cz.

Boæena Hru¿ková
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Kdyæ narodíse maliçkÿ...
Dne 7. çervna 2003 probêhlo ve slav-

nostní ob‡adní síni Mêstského ú‡adu Svita-

vy dal¿í uvítání têch nej men¿ích do svazku

odná¿ejí milé vzpomínky. I na¿e dêvçata,

která vidí us mêvavé maminky a py¿néta-

tínky se svÿmi ratolest mi, si budou pama-

st rana 7

mês í ç n í k

Trávu ne!

S nástupemjarního vegetaçního obdo-

bí atí mi pravidelného sekání trávy, bylo

odboremæivotního prost‡edí zji¿têno, æe

obçanû na¿eho mêsta. Jiæ t‡etí mrokemse

tovat kouzlotéto chvíle. Organizáto‡i této

ní mprogramemi æákynê na¿í ¿koly. Pokaæ-

s Mgr. Ji‡í m Petrema paní ¢árkou ”eho‡o-

a v okolí ulice Vançurovy ukládají trávu

v¿e zvládly tak, jakje od nich oçekáváno.

nou vêc. Atak i v dne¿ní uspêchané dobê

neboji p‡ikládají k nádobámv plastovÿch

na p‡ípravê této akce podílí svÿm kultur-

déje na nich znát mírné rozechvêní, aby
Tentokrát byla nervozita o to vêt¿í, neboƒ

vítaly doæivotai dêti svÿch uçitelû. Ale v¿e
probêhlo bez chybiçky.

Myslí msi, æe Vítání obçánkûje vel-

mi pêknátradice a æe v¿ichni zúçastnêní si

akce - pracovníci mêstského ú‡adu v çele
vou- spolus na¿i mi dêt mi dêlají moc uæiteç-

si p‡ecejen dokáæeme najít ças a umí me se

zastavit, abychomsi p‡ipomenuli, æe nic
není tak dûleæitéjako ¿ƒastná rodina.

Vlasta Kosková

Z¢ T
. G. Masaryka 27, Svitavy

obçané mêsta, ato zej ména na sídli¿ti ro-

dinnÿch domkû vpravo od ulice Poliçské

do sbêrovÿch nádob na komunální odpad

pytlích. Tí mto poru¿ují ustanovení vy-

hlá¿ky ç. 1/2003 o systému shromaæâování, sbêru, t‡ídêní, vyuæívání a od-

strañování komunálních odpadû, çl. 2

- shromaæâování komunálního odpadu,

kterÿ zakazuje ukládat do sbêrnÿch
nádob nap‡. dal¿í odpadjako zeminu,
stavební suƒ, trávu a vánoçní stromky.
Souçasnê také poru¿ují ustanovení zákonaç. 185/2001 Sb., o odpadech. Komunál-

ní odpad ze Svitavje odváæen na skládku

komunálního odpadu B‡ezinka, kdeje

ukládání tohoto odpadutaké zakázáno.

Mêsto Svitavy má v¿ak prost‡ednic-

tví mTechnickÿch sluæeb mêsta Svitav
zaji¿têno vyuæití têchto organickÿch od-

padû, a to v areálu Technickÿch sluæeb

nalevo p‡i vÿjezdu z mêsta na Morav-

skou T‡ebovou. Zde mohouobçanétento
odpad uloæit po domluvê s Technickÿmi

sluæbami - kontaktní osoby pánové Klíç

a Kolouch, telefon 461 535 273. Cena

za uloæení çiní 100,- Kç za m odpadu.
3

Æádáme proto obçany, aby s takto

vzniklÿmi odpady(trávou) nakládali v sou-

ladu se zákonemo odpadech a vyhlá¿kou
mêsta. Sbêrné nádoby a plastové pytle

Onkologiçtípacienti dêkují
Liga proti rakovinê Praha po‡ádalaletos

jiæ VII. Kvêtinovÿ den. P‡ipadl na st‡edu
14. kvêtna. Díky pochopení ‡editelství SZ¢

Svitavy probêhl Kvêtinovÿ deni ve Svita-

vách. V ulicích, ú‡adech a obchodech pot-

s uloæenoutrávou nebudousvozovou

rekondiçních pacientskÿch pobytû, p‡ispêla

t‡emléka‡skÿmfakultámnavÿuku mladÿch
léka‡û-diagnostikû, udêlila Cenu Ligy mladému vêdci za nejlep¿í onkologickou publikaci

a zabezpeçila existenci centra preventivní

kávali na¿i spoluobçané dvojice dêvçat ze

a následné onkologické péçe.

pokladnami, kam mohli vhodit çástku dle

VII. Kvêtinovÿ den probêhl ve Svitavách ve

st‡ední zdravotnické ¿kolyse zapeçetênÿmi

Stej nê to mu bude i letos. A protoæe

r mou LI KO Svitavy a. s. vyváæeny.

Ing. Pavel Çer mák, OÆP

Tereza Dvo‡áková
v EUSTORY

Ve çtvrtek 22. kvêtna 2003 probêhlo na

svého uváæení ( min. 20 Kç) za nabídnutÿkvêt

spolupráci s ONKO klube m AREA, kterÿ

prezidiu Akade mie vêd Çeské republiky

dêvçata setkala s dobrou odezvou a pocho-

ní mi chorobami ve Svitavách, 20 %nanç-

ku mezinárodní dêjepisné soutêæe EUSTO-

mêsíçkuléka‡ského. Ve vêt¿inê p‡ípadû se

pení mobçanû.

pracuje p‡i OVSvazu postiæenÿchcivilizaç-

ního zisku vyuæije svitavskÿ klub pro svou

Mûæeme‡íct, æe celá akce byla vel mi zda-

çinnost, tedy na podporu rekondiçních po-

nê dêkujeme. Dêvçatûmse poda‡ilo v prû-

Vy, kdo ktêmto pacientûmpat‡íte a chce-

v Praze slavnostní vyhlá¿ení druhého roçníRY
. Témaleto¿ního roçníku znêlo Kamen-

ná pamêƒ mého kraje - osudylidí vtêsnané

bytû pacientû s nádorovÿmonemocnêní m.

do památníkû ve 20. století. Çeského kola

bêhucelého dne nabídnout 2200 ks kytiçek

te se spoleçnê s námi vrátit do bêæného

tû st‡edních ¿kol z celé Çeské republiky,

tali pracovníci ÇSOBve Svitavácha potvrdili,

kondiçních pobytech a setkávat se s dobrÿ-

ni mi byla také práce studentky septi my

na OV SPCCH ve Svitavách, Milady Ho-

která v celkové mhodnocení soutêæe ob-

‡ilá. V¿em, kte‡í p‡ispêli na dobou vêc srdeç-

mêsíçkuléka‡ského. Vÿtêæek z prodeje spoçí-

æe zisk z prodeje kytiçekje 46. 829,50 Kç.

Jakjs me se dovêdêli, Liga proti rakovi-

nê Prahaz nançního zisku VI. Kvêtinového

dne p‡ispêla aktivní mkolektivní mçlenskÿm

onkologickÿm organizací m, zajistila ¿irokou

informovanost o deklaraci práv onkologic-

kÿch pacientû, vydala reedice preventivních

a poradenskÿch broæur, p‡ispêla naturnusy

æivota, chcete upevnit svou kondici na re-

mi p‡áteli, neváhejte ainformujte se p‡í mo

EUSTORYse letos zúçastnilo 157 studen-

kte‡í poslali do soutêæe 102 práce. Mezi
Asvitavského gymnázia Terezy Dvo‡ákové,

rákové 16, tel. 461 53 53 25, nebo u paní

sadila druhé místo v Çeské republice. Na

Tÿdenní rekondiçní pobyt se uskuteçní ve

kou çestného p‡edsedy Akade mie vêd ÇR

Zdeny Brandejsové na tel. 461 53 23 24.

dnech 16. - 23. srpna v Krásné mna Vyso-

çinê. Tê¿í me se na Vás.

-zb-

slavnostní mvyhlá¿ení proto p‡ebrala z ru-

prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc. a ‡edite-

le ùstavu pro soudobé dêjiny AV ÇRv Praze

Pokraçování nastr. 8

st rana 8
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Tereza Dvo‡áková...

Pokraçování ze str. 7
PhDr. Old‡icha Tûmy vêcnoui nançní od-

Práce Terezy Dvo‡ákové se zabÿvala

historií  Háje hrdinû ve Svitavách, místa,

které si po první svêtové válce vybrali nê-

meçtí obyvatelé Svitav k uctêní památky

padlÿch ve svêtové válce. Postupnê zde byl

budován celÿ parkovÿ komplex, kterÿ p‡ed
druhousvêtovou válkou hojnê nav¿têvovali

svitav¿tí obyvatelé. Po druhé svêtové válce
byl v¿ak památník zniçen ajako urçitáiro-

nie dêjin natomto místê vznikl tzv. Pionÿr-

skÿ háj. Dnes zde stojí hotel Schindlerûv
háj.

V EUSTORYsesdruæují partnerské orga-

nizace ze 14 evropskÿchzemí. Hlavní mcí-

lemsoutêæeje podnítit evropské studenty,

abyse v rámci regionálníchvÿzkumû kriticky

vyrovnali s minulostí spoleçnosti. Témaleto¿-

níhoroçníkutak mapovalo osudylidí, pom-

níkû, památníkû, h‡bitovûatd. (od 1. svêtové

války aæ do souçasnosti) z regionu úçastní-

kû soutêæe. Pomníkyjsou totiæ svêdectví m
nejenomsvé doby, alei lidí, kte‡íje stavêli
nebo bourali.

Vladi m
ír Vele¿ík

GymnáziumSvitavy

T
ereza Dvo‡ákováposkytuje rozhovor redak-

torovi Çeského rozhlasu

Technické sluæby mêsta Svitav
T
. G. Masaryka 35, Svitavy
p‡ij mou

ZAHRADNïKA-ZAHRADNICI

Poæadavky:
Vzdêlání v zahradnickémoboru ( moæno

i absolvent), ‡idiçskÿ prûkaz sk. B.

Nabízí me:
Perspektivní zamêstnání, dobrétechnic-

ké zázemí.

Nástup moænÿihned.

Kontakt:
Tovární 28, Svitavy

tel. 461 535 273 - paní Fadrná
603 187 418 - pan Klíç

e- mail: radi m. klic @svitavy. cz
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Nebojte se poçítaçe,

seznamte se s Internetem

mênu a p‡edev¿í mjednuz hlavníchcen- tÿ-

denní studijní pobyt v Berlínê.

mês í ç n í k

Je¿têjste nemêli p‡íleæitost osahat si poçítaç? Chcetesi vyzkou¿et, jakfunguje Internet
a elektronickápo¿ta? Právêpro Vásjetuprojekt M
inisterstva inf
ormatiky
, do kterého se
zapojilo i mêsto Svitavy
.
GymnáziumSvitavy a OAa VO¢ ekonomickáse stalyregionální mi centry Národního
programu poçítaçové gramotnosti,jakse projekt ociálnê nazÿvá. V poçítaçovÿch uçebnáchtêchto ¿kol mûæete absolvovat dvouhodinovélekce rûzné pokroçilosti a zamê‡ení.
Díky státní dotaci za nê zaplatíte pouhÿch
100 nebo 150 Kç.
Projekt vznikl p‡edev¿í mpro zájemce ze
st‡ední a star¿í generace, ale zúçastnit se ho
mûæe bez vÿji mky kaædÿ. Za 4 mêsíce fungování kurzûji mi v rámci ÇRpro¿lojiæ více
neæ 13. 000lidí, nej mlad¿í mubylo 7 a nejstar¿í mu 88let. Hlavní mcílemje ukázat co nej¿ir¿í ve‡ejnosti, æevyuæívání vÿpoçetnítechniky nemusí bÿtjenzáleæitostí ¿kolou povinné
mládeæe a poçítaçovÿch odborníkû. Obavy
jsouzbyteçnéi u úplnÿchzaçáteçníkû, protoæe právê pro nê vznikla lekce Poprvé
u poçítaçe. Poçet úçastníkûje vædy omezen
na maxi málnê 10, lektor tedy mûæe individuálnê p‡izpûsobovat tempo vÿuky.
Registrace na kurzyjejednoduchá - pro
v¿echna centra v ÇR byla z‡ízenajednotná
telefonní linka 844 111 130, kde se za cenu
místního hovoru kaædÿ dozví bliæ¿í informace. Nabídkalekcíje pestrá a najejí mroz¿i‡ování se neustále pracuje.
1. Poprvé u poçítaçe (120 min.) - úçastník se nauçí práci s klávesnicí a my¿í, vysvêtlenyjsou funkcejednotlivÿch funkçních
kláves, objasñuje se nabídka Start a práce
s plochou, popsánajerovnêæ podstata práce
se soubory, sloækami a strukturou adresá‡û
(nap‡. jak správnê uloæit soubor).
2. ùvoddointernetu(120 min.) - objasní se základní poj my pro práci s internetem
a elektronickou po¿tou. Vyhledávání webovÿch
stránek, orientace ve vyhledávaçi na portálu.
ùçastník si zaloæí e- mailovou schránku, nauçí
se odesílat a p‡ijí mat e- maily a dal¿í úkony.
3. Internet pro pokroçilé (120 min.)
- pokroçilé vyhledávání nainternetu, uloæení
/staæení souborû/obrázkû do poçítaçe, odesílání e- mailus p‡ílohou naadresuz adresá‡e kontaktû, práce s adresá‡em, pokroçilé vyhledávání (fulltext, katalog, rmy, obchody, obrázky)...
4. Text (2x 120 min) -jak nejen napsat
a gracky vhodnê upravit text (nadpisy, odráæky, odstavce,...), ale i zkontrolovat pravopis,
vyjí mat a kopírovat çásti textu, vloæit obrázek
çi tabulku, a v neposlední ‡adê soubor uloæit.
5. Tabulka (2x 120 min) - úçastníci
se nauçí vytvo‡it tabulku a seznámí s mnoha moænost mi jejich vyuæítí v praxi. Pracují
s formátembunêk, sloupcû a ‡ádkû, vzorci,
funkcemi, t‡ídêní mdat, ltry, grafy apod.
6. Procviçování (120 min.) - úçastník
má moænost procviçit si dovednosti, které

získal v rámci ostatních lekcí, pracuje samostatnê, ale lektor je mu k dispozici pro
konzultace. P‡ipravenyjsou cviçné p‡íklady, ale úçastník mûæe pracovati navlastní m
úkolu (sepsání æivotopisu, æádosti apod.)
Petra Janoková, Centruminternetu

Na ¿kole v p‡írodê
aæ
na Slovensku
Leto¿ní rok ve 4. t‡ídê byl pro nás vel mi

zají mavÿ. Nejenæe js me se hodnê nového
nauçili, dozvêdêli, vyzkou¿eli a proæili, ale
takéjs me vyjeli na exkurze do ZOO v Olomouci, na dotykovou vÿstavu k vlastivêdê
do Poliçky, do dílny na vÿrobu modrotisku
v Ole¿nici a keramikyv Kun¿tátê. Zúçastnili js me se nêkolika vÿtvarnÿch soutêæí
(také na podporu zaplavené praæské ZOO),
¿kolní sbírky na povodnêmi postiæenou základní ¿kolu a dêtskÿ domov, proirácké dêti
js me p‡iná¿eli nejd‡íve ¿kolní pot‡eby a naposledy ply¿ové hraçky, aby dêti neplakaly.
Vyvrcholení male byl ná¿ tÿdenní pobyt
v p‡írodê u Poçúvadla pod Sitnom. Mêlijs me
velké obavy, jak budeme na Slovenskurozumêt ajaktotamvypadá. Kdyæjs me mêli hotové pasy a sbalené kufry, nemohli js me se uæ
doçkat. Celÿtÿden byl úæasnÿ! V¿ude kolem
nás nádherné bukové lesy, çekalo nás pozorování rostlin a zví‡at ujezera, vÿ¿lap na nejvy¿¿í horu ¢tiavnickÿchvrchû Sitno(1009 m),
vÿlet do Banské ¢tiavnice, prohlídkazámku
Antol i s podrobnou vÿstavou æivoçichû tohoto kraje, sestup 35 mdo starÿch dolû,
ukázkasokolnictví. A mi motospousta her, zábavy a soutêæení o Strompoznání.
Nikdynatentotÿdennezapomeneme(vædyƒ
nêkte‡í z nás byli takhle bez rodiçû poprvé)
a p‡ipomínat námto budou nejen fotograe
a deníky, ale také p‡átelství s p‡ed¿koláky
ze Sliaçe, kte‡í s námi v chatê bydleli a dopisujeme si s ni mi.
Moc dêkujeme Mêù Svitavy, kterÿ nám
zaplatil cestu autobusem, a na¿i m uçitelkám H. Vaisové, Z. Ry¿ánkové, J. Novotné,
L. Kvasniçkové, B. Kotlárové a R. Veselé,
æe pro nás v¿echno zorganizovaly.
Co nás asi çeká p‡í¿tí ¿kolní rok?
Æáci çtvrtÿch t‡íd Z¢ Felberova
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Maæoretky

z Mmalé
¿koliçky
aæoretky BABETYa malé BERU¢KY

dêlají radost celé ¿kole. Jiæ çtvrtÿmrokem

vystupují na spoleçenskÿch akcích jako

jsou plesy, Dny matek. Dny dêtí, na spor-

s v i t a v s k ÿ k u l t u r n í a i nfo r ma ç n í

s canisterapií, mêli moænost vidêt rozdíl

mezi psycviçenÿmi k ochranê a obranê a psy

cviçenÿmi kterapii. Velkÿ úspêch mêla policejní auta, do kterÿch si æáci mohli sednout,

prohlédnout sije a pustit zvukovousignali-

zaci. Ani policejní zbranê a odêvy nezûstaly
bez pov¿i mnutí. Neménê úspê¿ná bylajed-

notka s neprorazitelnÿmi ¿títy. Nazávêrjs me

mês í ç n í k
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potleskemdivákû. Vp‡edsálí kina byla na-

instalována vÿstava vÿtvarnÿch prací dêtí,

vÿtvarného krouæku na¿í M¢ a fotodoku-

mentací byl rodiçûm p‡edstaven ozdravnÿ

projekt Plnê integrovaná péçe o respiriky

v podmínkách M¢.

Zda‡ilouakcí bylataké Oslava Dne dêtí.
Prûvod 130 dêtí v karnevalovÿch maskách

mêli moænost vyzkou¿et sijako anarchistic-

za doprovodu dêtské dechové hudby ÇTY”-

p‡ipravenému programu získali æáci vêt¿í

lákal obyvatele sídli¿tê do ulic, ale zastavil

a Moravské T‡ebové.

jemeji matê¿í me se na dal¿í spolupráci.

zahradê M¢ byla pro dêti p‡ipravena disko-

vÿchkostÿmech. Vkvêtnusezúçastnilyzahá-

kání m párkû, uçitelé si pro nás p‡ipravili

tovních kláních, ¿kolních akcích, charita-

tivních akcích pro têlesnê postiæené dêti

a na nesoutêæních p‡ehlídkách v Libinê
Babety dospêly vjuniorky atançí v no-

jení zda‡ilé ¿kolní vÿstavy Krok za krokem
¿kolní mrokem, kde dêti z celé¿kolyvystavo-

valy vÿrobky z vÿtvarné vÿchovy a pracovní

çinnosti. Na vÿstavê setak objevily batiko-

kÿ dav pevnost tohoto oddílu. Díky peçlivê
a hlub¿í p‡edstavu o práci policistû. Dêku-

téka, rej masek a svéschopnosti mohly dêti

rûzné disciplíny, nap‡. barevné a rychlé

je çekala odmêna v podobê omalovánek

hlavê, bêh s pingpongovÿm míçkemna pál-

domy COOP DISKONT a ALBERT
.

roz místêní kostek, bêhs kelí mkemvody na
ce... Na¿e pozvání také p‡ijali a s p‡ípravou

soutêæí pomohli vychovatelé z  Kroku.

nÿchrûznÿmi technikami. Rodiçûmpak dêti

potê¿ila. Teplé a sluneçné dopoledne se

rozdávaly vlastnoruçnê upeçené cukroví.

Záj mová çinnost na na¿í ¿koleje vel mi

pestrá a zají mavá, protojse mse rozhodli

ukázat ¿ikovnost na¿ich dêtí nejenrodiçûm,

ale i ve‡ejnosti.

Vêra Betlachová, Z¢ Laçnov

Velká çást dêtíje zná ajejich p‡ítomnostje

vyda‡ilo a v¿echny dêti byly nad¿ené.

Stodolová, Dvo‡áková

Konec ¿kolního roku
v na¿ímate‡ské ¿kole

Kaædÿ konec ¿kolního roku v M¢ na

Vêtrné ulici vrcholí kulturní mi akcemi. Le-

tos v kvêtnu se v sále kina Ves mír konal

kdejs mesi my, æáci t‡ídy VI. Aa VII. B Spe-

js me dopoledne vyuæili ke svÿmhrám(pe-

xeso, karty, spoleçenské hry atd.) a po vÿbor-

némobêdêjs me se vydali najít pramen ‡eky
Svitavy. Cesta byla dlouhá, ale nakonec vel-

mi úspê¿ná. U pramene nás çekala zají mavá

hra vlese. Moc se námz lesa nechtêlo, ale

hlad a chuƒ na veçe‡i nás popohánêl zpátky
ke ¿kole. Neæ se slunce schovalo, stihli js me

se vydovádêt na ¿kolní zahradê. Spát se nám
moc nechtêlo, ale únava byla silnêj¿í a tak

js me zalehli v têlocviçnê do spacích pytlû.

Ráno, po probuzení do krásného slu-

neçného dne, nás çekala snídanê a po ní
následoval dêtskÿ den. Na prostornou¿kol-

ní zahradu za námi p‡ijeli p‡íslu¿níci Poli-

cie ÇR. Kynologové p‡edvedli, k çemujsou
policistûmpot‡ební a dûleæití speciálnê cvi-

çení psi. Dêti, které se ve ¿kole setkávají

jících dêtí ajejich rodiçe p‡ipravila kul-

turní programhudební skupina ADMI RÅL
FRANKLI N ze Z¢ Felberova, po ukonçení

programu ¿erpování dêtí, p‡edávání diplomû

a drobnÿch dárkû), Ukázková hodina angliç-

tiny pro rodiçe, turistická vycházka k ryb-

níkuse sportovní mi soutêæemi, vÿlet na hrad

Svojanov a cyklistickÿvÿlet pro dêti a rodiçe,

kterÿjiæ popáté realizoval ozdravnÿ pavilon

respirikû, letos do areálu Cihelna. Nechy-

bêly sportovní soutêæe, malování na chodníku, diskotéka a grilování bu‡tû a makrel.

Chtêla bychtouto cestou podêkovat v¿em,

ulici.

nice p‡edvedly Taneçek pro princezny

ciální ¿koly ve Svitavách, postavili stany. Ty

Dal¿í mi akcemi pakje¿tê byly: Rozlou-

çení p‡ed¿kolákû s M¢ ( pro 49 odcháze-

stoupení pat‡ilo têmnej men¿í ma se svÿm
kali p‡eplnênÿ sál kina. Poté malé taneç-

Akcezaçala 29. kvêtna na¿kolní zahradê,

a sladkostí, které námvênovaly obchodní

v po‡adíjiæ t‡etí Májovÿ koncert. Dêti
se svÿmi uçitelkami p‡ipravily pro své ro-

pás mem  Hrajeme si a zpíváme roztles-

Svitavy a Dêtskÿ den

p‡edvést na sportovních stanovi¿tích, kde

kte‡í v¿echny vÿ¿e uvedené akce p‡ipravili

diçe bohatÿ kulturní program. ùvodní vy-

Vÿlet k pramenu ‡eky

na chvíli i dopravu nasídli¿ti v Lánech. Na

Programpakpokraçoval soutêæemi a opé-

vané ubrusy, malované kameny, spoustytroj-

roz mêrnÿch p‡edmêtû a vÿkresû, zhotove-

LïSTEK vzbudil znaçnÿ ohlas. Nejenæe vy-

a nejstar¿í dêti se pochlubily krokovÿmi

variacemi lidovÿch písní. Ryt mus a radost

z pohybu nechybêl ani v pás mu pod názvem
Sportovní ¿koliçka. Odtance a sportujs me

se p‡enesli k malÿm muzikantûm. Rodiçûm

se p‡edvedlo 30 flétnistû ze Spec. pavi-

lonu respirikû. Do pohádky nás zavedly
dêti z dramatického krouæku a závêr pat‡il

60çlennému pêveckémusboru SVITAVÅ-

ÇEK na¿í M¢. Programtrval témê‡ hodinu

a pûl a dêti p‡edvedlytak‡ka profesionální

vÿkony, za coæ byly odmênêny bou‡livÿm

nebo obohatili svÿmi vystoupení mi, zej mé-

na uçitelûma dêtemze ZU¢ a Z¢ na Vêtrné
Marie Gr melová

st rana 1 0

s v i t a v s k ÿ k u l t u r n í a i nfo r ma ç n í

mês í ç n í k

çe rv e ne c - s rpe n 2 0 0 3

Cyklisté, víte jak má vypadat

správ
nê vybavené
jízdníkolo?
Nezapomínejte, æei cyklistaje‡idiç ajízdzastavit. Zvonek slouæí k vçasnému odvrání koloje vozidlo, na kterém nes mí chybêt
æádnásouçást povinného vybavení. Pro kaæ-

dé jízdní kolo jsou povinné tyto çásti:
dvê nasobê nezávislé, úçinné brzdy, vp‡edu

Náv¿têva z Prahy

ve Speciální¿kole ve Svitavách

Dne 21. kvêtna nav¿tívil mêsto Svitavy

Mgr. Viktor Sekyt - zástupce kancelá‡e

Rady vlády çeské republiky pro záleæitosti

rómské komunity. Kromê pracovních záleæitostí, které se tÿkaly p‡edná¿ky o historii

rómské komunity pro studenty rómskÿch
¿kol a uçili¿ƒ ve Svitavách, nav¿tívil i na¿i

Speciální ¿kolu. Pan Sekyt se zají mal o pro-

gram a vÿuku v Nultémroçníku, spoleçnê

js me se radili, jak dále roz¿i‡ovat çinnost
a volnoçasové aktivity rómskÿch dêtí. Pro-

toæe Nultÿroçníkje umístênv první mpat‡e
pomocné ¿koly, nav¿tívil p‡i této p‡íleæitosti

i prostory pomocné a zvlá¿tní ¿koly.

Beseda se zástupcem Rady vlády ÇR

probêhla neformálnê. Opêt js me o krûçek

dál. Js me rádi, æe pan Sekyt pozvání do

Speciální ¿koly ve Svitavách p‡ijal a se-

známil se s klady a zápory, které nás trápí.

Vê‡í me, æe s ní mzûstaneme v kontaktui na-

dále. Besedy se zúçastnili: místostarostka

Svitav Marcela Seze mská, vedoucí odborû
Mêù ¢árka ”eho‡ová a Mgr. Ji‡í Petr, koor-

dinátor prevence kri minality Mêù Erich
Stündl, zástupce obçanského sdruæení Da-

jori pan Danihel a ‡editel Speciální ¿koly
PhDr. Igor Kloss.

svêtlomet bílé barvy, p‡ední odrazka bílé barvy, zdroj elektrického proudu (nebo dynamo),
vzadu çervená svítilna se zdaní m obrysovÿm
svêtlem, zadní odrazka çervené barvy, æluté
odrazky na obou stranách pedálû, oranæové

odrazky na paprscích kol, zaslepené konce
‡ídítek.
Doplñkovÿmvybavení mjízdního kola mûæe
dále bÿt pomocnésedlo(pro dítê) nebo pomocnÿ motorek. To ale pouze p‡i splnêní podmínek

danÿch podle p‡íslu¿ného zákona. Mezi povinné vybavení jízdního kolajiæ nepat‡í blatníky, policistéje ale z dûvodu moænéhozneçi¿têní odêvu doporuçují pouæívat i nadále.
Od 1. çervence 2001 musí mít v¿echna
kola uvedená natrh potomto datu na snadno
dostupném místê(rámu) trvanlivê vyznaçeno
dob‡e çitelné vÿrobní çíslo nebo elektronickÿ nosiç takovétoinformace, kterÿje pevnê
spojens rámemjízdního kola. Doporuçuje se
také, aby si majitelé svájízdní kola nechali
zaevidovat u mêstské policie. Od uvedeného data také nes mí bÿt v silniçní mprovozu
za sníæené viditelnosti pouæito jízdní kolo,
které není projízdu za sníæené viditelnosti
vybaveno. Tytoinformace musí bÿt uvedeny
v návodu k obsluze kaædéhojízdního kola.
Správné vybaveníjízdního kola chrání Va¿i bezpeçnost. Brzdy v p‡ípadê pot‡eby umoæñují cyklistovi zpomalit neborychle

Na lince 156

J. Ma¿lánová, L. ¢ikulová

• 29. 5. stráæníci provê‡ili oznámení obçana, æe na Purkyñovê ulici stojí vozidlo,
které má rozbité boçní okénko. Oznámení
se zakládalo na pravdê a dle zji¿tênÿch poznatkûvzniklo podez‡ení ze spáchánítrestného çinu. Místo bylo zaji¿têno a dal¿ího
¿et‡ení se ujala PÇR.
• 5. 6. pojedné hodinê v noci byli obsluhou kamerovéhosystémuzaznamenáni v dolní çásti námêstí dva muæi, zjevnê podnapilí,
jak nasedají do osobního vozidla a s vypnutÿmi svêtly odjíædêjí. Následná kontrola Policie ÇRpotvrdila, æe ‡idiç ‡ídil vozidlo pod
vlivemalkoholu. Navíc vzniklo podez‡ení, æe
uvedenÿ muæ, cizí státní p‡íslu¿ník, sezdræuje na na¿em úze mí bez povolení. O dvacet
minut pozdêji toto vozidlo ‡ídil dal¿í çlen
posádky, rovnêæ pod vlivemalkoholu.
• 9. 6. oznámilajedna æena, æejí v restauraci nêjakÿ muæ ukradl kabelku. Oba
zúçastnêní - jak po¿kozená, tak podez‡elÿ
z krádeæe - byli po dohodê s Policií ÇRp‡evezeni naobvodní oddêlení. Muæ podez‡elÿ

cení nebezpeçí, jeho pouæití mlze upozornit ostatní úçastníkysilniçního provozu na
hrozící nebezpeçí. Kryt ‡etêzu chrání p‡ed
zachycení m odêvu a moæné m pádu z ko-

la. P‡ední bílé svêtlo nejenæe svítí na cestu
za sníæené viditelnosti, ale zároveñ cyklistu
zviditelñuje i z dálky. Zadní çervené svêtlo
vás zviditelñuje zezadu. P‡ední bílá a zadní
çervená odrazka za sníæené viditelnosti zvidi-

telñujíjakzep‡edu, takzezadu, p‡i osvícení
jinÿmvozidlem. Oranæové odrazkyve vÿpletu kol zvÿrazñují z boku a æluté odrazky na
pedálech çiní cyklistu viditelnÿmzej ména
pro ‡idiçe, kte‡íjej zrovna míjejí nebo p‡edjíædêjí. Zdroj elektrického proudu by mêl
zaji¿ƒovat svítivost svêtel po dobu nej ménê
1, 5 hodiny bez p‡eru¿ení.
Nikdy nezapomeñte, æe p‡edjízdou
musí me ujízdního kola zkontrolovat:
utaæení matic a ¿roubû u kol, stav pneuma-

tik ajejich nahu¿têní, stav a funkçnost brzd,
funkçnost osvêtlení, napnutÿa namazanÿ‡etêz, çistotu odrazek a funkçnost zvonku.
V
idêt a bÿt vidênje velice dûleæité,

protoje nutné vædyvças pouæít osvêtlení jízdního kola.
Cyklistaje ‡idiç, tedyje povinen dodr-

æovat pravidla silniçního provozu, chovat se
ohleduplnê, respektovat zákaz poæívání alkoholu p‡ed a bêhe mjízdy a p‡i jízdê nejíst
a netelefonovat. Vædyjet‡eba plnê se vênovat ‡ízení, opak by se nemusel vyplatit.
npor. Stanislav Dobe¿

tiskovÿ m
luvçí PÇR

z krádeæe se cestou snaæil zbavit kradeného
mobilu.
• S æádostí o pomoc se na mêstskou policii mi mojiné obracejíi zdravotníci. Nap‡.
dne 3. 6. volali z chirurgické ambulance,
kde mêli p‡i o¿et‡ení probléms opilou æenou; 8. 6. ve 14 hodin asistovala hlídka na
æádost pohotovosti u vÿjezdu k pacientovi,
kterÿvyhroæoval sebevraædou; 9. 6. doprovázeli stráæníci praktickéholéka‡e k dal¿í mu
psychicky naru¿enému pacientovi; naæádost
personálu nemocnice také kontrolovali parkování vozidel p‡ed vchodem.
Piráti silnic. Stráæníci v poslední dobê
zaznamenali nêkolik p‡ípadû hazardníjízdy
osobních automobilû. Rûznÿch p‡edvádêní, co v¿echno ‡idiç umí a cojeho auto
vydræí, se dopou¿têjí vel mi mladí ‡idiçi, za
plného provozu a dokoncei na komunikacích
I. t‡ídy. Ohroæují nejen sebe, ale i ostatní
úçastníkysilniçního provozu, vçetnê chodcû
nachodnících. Stanete-li se náhodnÿmsvêdkemjízdytakového frajera, kterÿsvé umêní za doprovodu úpêjících brzd p‡edvádí
nap‡. uprost‡ed k‡iæovatky, neváhejteinformovat dopravní policii.
M
. Sádlíková
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Pûl stoletímodelá‡û ve Svitavách

aneb 50 rokû organizovaného modelá‡stvíve Svitavách
Poçátkyleteckého modelá‡ství ve Svita-
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let 1989 - 1995, kdy se konalo i nêkolik
mistrovství ÇR.

Vletech 1998 a 1999 po‡ádal Model-

klub Svitavy Svêtovÿ pohár leteckÿch mo-

Automodelá‡i pracují p‡i Modelklubu

delû kategorie F2A a F2B, v roce 2002

leçnÿch let. Po skonçení II. svêtové války

aæ 1989 ve mêstê pracovali také æelezniç-

Svitavy po‡ádá kaædoroçnê okolo 27 soutê-

koslovenské, do kterého byli za‡azeni i le-

i krouæek plastikového modelá‡ství. Vsou-

váchje moæno za‡adit jiæ do prvních pová-

vznikl ve Svitavách Aeroklubrepubliky Çes-

teçtí modelá‡i.

Odroku1953ve mêstê pracoval modelá‡-

skÿ krouæek, kterÿse scházel v budovê sta-

ré radnice na námêstí. Natyto poçátkyjsou
v na¿emklubujiæ pamêtníci, ato paní Ka-

Svitavyjiæ od roku 1978. Vletech 1983

ní modelá‡i, v roce 1984 zaçal pracovat

çasné dobê se modelá‡i ve svitavskémklubu zabÿvají p‡eváænê upoutanÿmi modely,

volnÿmi modely, RC modely letadel a RC
modely aut.

Jiæ od poçátku své çinnosti dosahovali

lábová, pánové Rybák, Matal, Samek a Me-

svitav¿tí modelá‡i dobrÿch aæ vynikají-

p‡eváænê volnÿch modelû kategorie vêtronê

okresních p‡eborû ve v¿ech kategoriích,

Zi mní soutêæe o putovní ¿tít profesora Petru-

kû. Obdobná situaceje u krajskÿch p‡e-

jako pohár DDM, jiæ 31. rok. Vroce 1958

v kategoriích A2, B1, B2, U¢, F2C, F2A,

soutêæ upoutanÿch modelû.

p‡eborech si vybojovali i úçast na mistrov-

lík. Vté dobê se modelá‡i vênovali tvorbê

A2 a motorovÿch modelû C2. Po‡ádaly se

se atato soutêæ selétá s p‡estávkami dodnes

se na h‡i¿ti utabákové továrny konala první

cích vÿsledkû. Pravidelnê se zúçastñovali

nêkolik çlenû vyhodnoceno nejen okres-

Moravê. Létalo se vÿhradnê s volnÿmi modely,

vÿboremsvazu modelá‡û. Nejvêt¿ího úspê-

ní m ú‡ade m, ale i krajskÿm a úst‡ední m

chujs me dosáhli v letech 1999 aæ 2002,

s modely ‡ízenÿmi rádiema v roce 1974 byla

republiky a 3x druhé místo. Vkategorii F2D

Vroce 1978 byla do uæívání p‡edána bÿvalá

svêta.

cihelna a tí m se zaçal uskuteçñovat ná¿

kdy çlenové klubu získali 4x titul mistra

se t‡i çlenové probojovali aæ na mistrovství
Od poçátku modelá‡ské çinnosti po‡á-

dlouholetÿ sen o vybudování modelá‡ského

dali çlenové klubu ve Svitavách soutêæe.

15. kvêtna 1980, se zde konala první sou-

tanÿmi modely, a bylytojak ve‡ejné soutê-

stadionupro upoutané modely. Jiæzadvaroky,
têæ, ato krajskÿ p‡ebor upoutanÿch modelû.

Vroce 1984byl vybudovánkruhpro kategorii

Combat. Kúplnému dokonçení modelá‡ské-

ho stadionu Cihelna zbÿvalo dobudovat

asfaltovou plochu o roz mêru 65x 50 metrû,

která by mêla víceúçelové vyuæití - upoutané

Zaçínali s volnÿmi modely, pozdêji s upou-

æe, tak i krajské p‡ebory. Vroce 1984 nás
Çeskÿ úst‡ední vÿbor modelá‡û povê‡il po-

‡ádání m Mistrovství ÇR upoutanÿch modelû, v následující m roce js me po‡ádali

p‡ebor ÇSRdruæstevjuniorû kategorie SUM

a RC-V2. Od té doby se v po‡ádání Mist-

modely, rádiem‡ízené modelyletadel a aut

rovství ÇR upoutanÿch modelû pravidelnê

a o çty‡i roky pozdêji byla na stadionu vy-

Vroce 1980 se konal první krajskÿ p‡ebor

apod. Tato plochabyladokonçenav roce 1990

budována budova pro RC auta. Vobdobí

let 1996- 2000se postavily çty‡i buñky pro
sociální za‡ízení, bufet a sklad.

kulturisté úspê¿ní

publiky. Za dobré sportovní vÿsledky bylo

neboƒ pro upoutané modelyjiæ nebylo vhod-

uspo‡ádána první soutêæ kategorie RC-V1.

Svitav¿tí

F2D, rodeo a RC aut. ùçastí na krajskÿch

letech se roz¿í‡ily o nové çleny z Poliçky, Li-

né místo. Vletech 1967 zaçaly první pokusy

J. Samek

borû, kde získali mnoho titulû p‡eborníkû

ství Çeskoslovenské pop‡ípadê Çeské re-

tomy¿le, Moravské T‡ebové a Rychnova na

æí a p‡eborû.

kde získali nêkolik desítektitulû p‡eborní-

Odroku 1963 pracují modelá‡ské krouæky

ve spolupráci s DDM, v následujících dvou

Svêtovÿ pohár kategorie F2D. Modelklub

st‡ídáme s Modelklubem Hradec Králové.

modelû aut atí mzaçalasportovní éra auto-

modelá‡ûjak elekter, taki çuâákû. Velkého

roz machu v této kategorii dosáhli v období

Kamila Koutná, juniorská mistrynê Evropy
.
Vynikající vÿsledky svitavskÿch kul-

turistû pod vedení mtrenéraJosefa Hÿbla
z FIT centra na krytémbazénu zahájil Ladislav HOUSERv kategorii mlad¿ích do-

rostencû obhajobou loñského titulu mistra
ÇRajiæ podruhé se stal absolutní mvítê-

zem mistrovství. P‡esto, æe muje¿tê nebylo
16let, startoval i mezi star¿í mi dorostenci.

Na mistrovství Moravy zvítêzil ve své ka-

tegorii a na mistrovství ÇR obsadil druhé

místo. Reprezentaçní debut zúroçil t‡etí m
místem na mezinárodní m mistrovství Slo-

venskastar¿íchdorostencû. Poprvé mezi muæi

soutêæil i juniorskÿ vicemistr svêta Slavoj

BEDNÅ”a na mistrovství Çechzvítêzil v ka-

tegorii do 90 kg. Zlatÿ úspêch zavr¿ila zis-

kemtitulu mistrynê Evropyjuniorek Kamila

Modelá‡skÿstadion na cihelnê v roce 1980. F
oto archiv Modelklubu Svitavy.

KOUTNÅ. V¿emblahop‡ejeme.

J. Houser
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Hry prvníOlympiády s Orbitem pro dêti ÇR 1 4.-1 9. 6. 2003
Mêsto Svitavy hostilo na svÿch sportovi¿tích 931 olympionikû atrenérû celkem
v pêti sportovních odvêtvích. Za krásného
sluneçného poçasíjs me byli svêdky vÿbornÿchvÿkonûv plavání, fotbalu, show-downu,
basketbalu a volejbalu. Té mê‡ tÿden pracovaly bez ohledu na ças a únavu desítky
dobrovolnÿchorganizátorûa po‡adatelû, pracovníkû¿kol a ¿kolníchjídelen, aby Olympiáda probêhla naté nejlep¿í úrovni. Spokojené tvá‡e mladÿch sportovcû - olympionikû
a slova uznání a díkû od trenérû a vedoucích vÿpravjsou doklademtoho, æe Svitav¿tí odvedli vÿbornou práci.
Vedení mêstai touto cestou dêkuje v¿em
po‡adatelûmza bezchybnou organizaci na
sportovi¿tích, v¿em‡editelûma pedagogûm
¿kol, kte‡í se postarali o ubytování, v¿empracovnicí mjídelen, které sportovcûmvÿbornê
va‡ily, mêstské i republikové policii za
dohled nad bezpeçností her, divákûmza
povzbuzování a v neposlední ‡adê v¿emobyvatelûm na¿eho mêsta za trpêlivost a toleranci k omezení m, která ji m Olympiáda
zpûsobila.
Díky Vámv¿emdostaly Svitavyjedniçku od mladÿch sportovcû ze v¿ech çtrnácti
krajû na¿í republiky.

Svitaváci se na Olympiádê neztratili.
Vreprezentaçních druæstvech Pardubického
kraje byly vidêt vÿrazné vÿkony svitavskÿch
sportovcû, çlenû oddílû TJ Svitavy. Nejvêt¿ího úspêchu dosáhli basketbalisté, kte‡í
vybojovali st‡íbrnou medaili. P‡içinili se
o to brat‡i Martin a Jan ¢paçkové, Petr Sobola a Miroslav Teplÿ. Krûçek od medaile
zûstala plavkynê Karolína Ví¿ková, kdyæ
v závodê na 100 mprsa obsadila çase m
1: 17, 90 çtvrté místo. Oporou reprezentace
kraje byl svitavskÿ volejbalista ¢têpán Ry¿ánek(5. místo) a v druæstvu dêvçat si své odehrála Natálie ”íhová(6. místo). Vel mi cenného
umístêní dosáhl i çlen atletického oddílu
Ond‡ej Kliçka, kterÿ v bêhu na 1500 mobsadil çasem4: 31, 76 os mé místo.
P‡ipravili: M
. Seze mská a J. Petr
(Pozn.: K Olympiádêseje¿têvrátímev p‡í¿tím

çísle Na¿eho mêsta a uvede mepodrobnosti.)

Show- downse hrál v têlocviçnê Z¢ F
elbe-

rova. F
oto I. Hudeçek.

Pozvánka

na basketbal

Kvalikace pro ME 2004

v basketbalu æen do 20let
ve sportovní hale Na St‡elnici:
9. 7. Slovinsko- Chorvatsko (17: 00)
Turecko- ÇR

(19: 00)

ÇR- Slovinsko

(19: 15)

Rakousko- Slovinsko

(19: 15)

ÇR- Rakousko

(19: 15)

10. 7. Chorvatsko- Rakousko (17: 00)
11. 7. Turecko- Chorvatsko
12. 7. Slovinsko- Turecko

13. 7. Turecko- Rakousko
Chorvatsko- ÇR

Závêreçnÿ ceremoniál

(17: 00)

(17: 00)
(17: 00)

V
ítêznáradost pardubickÿchvolejbalistû- hráli na kurtechza Národnímdome m. ¢têpán Ry¿ánek s çísle m12 uprost‡ed. F
oto I. Hudeçek

Silovÿ trojboj

Ve dnech 12. - 15. çervna 2003 se v Nym-

burku konalo mistrovství Evropyjuniorû v si-

lovémtrojboji, kterého se zúçastnil i Tomá¿

Lacko ( 20let) z oddílu silovéhotroj boje

TJ Svitavy. Vsilné konkurenci 12 závodní-

kû obsadil vÿborné 5. místo svÿm novÿm

osobní mrekordem 640 kg. Tí mto umístê-

ní mse stal rovnêæ nejúspê¿nêj¿í mzávodní-

kemcelé çeské reprezentace.

L. Lacko

(19: 15)

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

S nesrovnalost mi v doruçování se proto

obracejte p‡í mo na tuto r mu, 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 28. 8. 2003.
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