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Æák a student
roku 2003

Vposlední den¿kolníhoroku, 27. çervna,

se v ob‡adní síni svitavské radnice usku-

teçnilo slavnostní vyhlá¿ení vÿsledkû anke-

Odhalení památníku

na æidovském h‡bitovê
M
êsto Svitavy si dovoluje

pozvat své obçanynaslavnost-

çeské a æidovské národnosti. Pro-

cházíte-li starÿmsvitavskÿmh‡bi-

ní odhalenípamátníku u p‡íle-

tovem, zjistíte, æeje místemod-

V kategorii Nejlep¿í æák byli na titul

æidovského h‡bitova ve Svita-

nê meckÿch i çeskÿch obyvatel

na Riegrovê ulici, a Pavla Pokorná, æákynê

je Ji‡í Vêneçek, bude odhalen

V kategorii Nejlep¿í student byli no-

tí, p‡edstavitelûIzraelského vel-

ty Nejlep¿í æák a student mêsta Svitavy
za rok 2002/2003.

nominováni: Luká¿ Dvo‡ák, æák 5. t‡ídy Z¢
9. t‡ídy Z¢ na ulici Sokolovské.

minováni: Larisa Kiriçenko, studentka 3. B

St‡ední zdravotnické ¿koly, Lubo¿ Nespê¿-

nÿ, student t‡ídy 3.I St‡edního odborného

uçili¿tê a uçili¿tê, Tomá¿ Pa‡ízek, student

æitosti dokonçenípietní úpravy
vách. Památník,jehoæautorem

poçinku pûvodníchi souçasnÿch,

na¿eho mêsta. Æidov¿tí obyvatelé
Svitavsi vybudovali své místo od-

zap‡ítomnosti vÿznamnÿch hos-

poçinku za branami mêsta s mê-

vyslanectvív ÇR, Æidovské obce

h‡bitûvekzde vznikl v roce 1892,

v Praze a Brnê, Senátu ÇR,
parlamentu ÇRa Pardubické-

ho kraje v nedêli 14. zá‡í 2003

remna Moravskou T‡ebovou. Malÿ
ale nevydræel déle neæ pûl století.

Vroce 1938 zaçalojeho niçení

nejprvezestrany nêmeckÿcha po

septi my A Gymnázia Svitavy a Daniela Vrá-

v 11: 30 hodin. Odjezd na æi-

roce 1945i çeskÿchobyvatel Svi-

a VO¢E Svitavy.

organizovánautobusemodbu-

v¿emse mûæete doçíst v kulturní

2002/2003 Rada mêsta Svitavyvyhlá-

vy vily) v 11 hodin.
Ve Svitaváchæili vedle sebe koncem19.

belová, studentka 2. A Obchodní akademie
V
ítêzka m
i ankety pro ¿kolní rok

sila Pavlu Pokornoua Larisu K
iriçenko.
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dovskÿ h‡bitovje pro ve‡ejnost

dovy M
êstského ú‡adu(Langro-

a poçátkem20. století obyvatelé nêmecké,

tav. Bolestné ohlédnutí. Ale o tom
p‡íloze Na¿eho Mêsta Lucerna.

Z povrchu sice z mizely

náhrobky, bylarozebrána márnicei obvod-

ní zeâ, pod zemí jsou ale nadále uloæeny

ostatkylidí, kte‡í tu æili p‡ed námi a mnozí

z nich vÿznamnê ovlivnili budoucí vÿvoj

mêsta. I proto se mêsto Svitavy spoleçnê

z Æidovskou obcí v Praze p‡ed t‡e mi lety
rozhodlo o pietní úpravê pozemku a umís-

têní památníku se struçnouinformací o his-

torii svitavské Æidovské obce. Na celé m
projektu se vedle mêsta Svitavy nançnê
podílel také Nadaçní fond obête m holo-

caustu a nadace Æidovské obce v Praze.

B. Çuhelová

DNES ÇTëTE:

Zjednání zastupitelstva • Jakje

to s kvalitou pitné vody • Prob-

lémsprejerství • Inf
ormace z od-

Nominovaní (zleva) Luká¿ Dvo‡ák, T
omá¿ Pa‡ízek, Daniela Vrobelová, Pavla Pokorná

a Larisa Kiriçenko spolu s místostarostkou mêsta Marcelou Seze mskou.

Ve st‡edu 3. zá‡í2003 ve 1 2 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

borû M
êù
, ze ¿kol, zájmovÿch
a sportovních organizací • Po-

zvánka nasportovní akce • Kul-

turní kalendá‡ LUCERNA
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Z mimo‡ádného jednánízastupitelstva mêsta Jak je to s kvalitou
a organizací m: 15. 000 Kç oddílu basketdne 21 . çervence
balu, 15. 000 Kç oddíluflorbalu, 15. 000 Kç
Návrh z mên a doplñkû

pitné vody?

oddílu kopané, 15. 000 Kç oddílu volejba-

Vsouvislosti s nêkterÿmi novÿmi sku-

úze mního plánu

lu, 10. 000 Kç oddílu atletiky, 10. 000 Kç
oddílu plavání, 5. 000 Kç oddílu sportovní

teçnost mi, které se tÿkají kvality pitné

informoval çlenyzastupitelstva o navræe-

su, 5. 000 Kç ModelklubuSvitavya 5. 000 Kç

Svitavy, podává provozovatel vodovodu,

Vedoucí odboru vÿstavby Pavel Çíæek

nÿch z mênách a doplñcích územního plá-

nu sídelního útvaru mêsta Svitavy. Jedná

se o celkem 20 z mên, z nichæ t‡i jsou základní: roz¿í‡ení protipovodñovÿch opa-

t‡ení vybudování mnovÿch poldrû na úze-

mí mêsta, z mênave vyuæití území krajinné

zelenê komplexu Schindlerûv háj a z mêna
ve vyuæití území v lokalitê Na Vêjí‡i, podle
níæ by stávající urçení pro obçanskou vy-

bavenost bylo z mênêno na vyuæití pro çis-

té bydlení. Koncem çervna se v zasedací
místnosti Mêstského ú‡adu Svitavy usku-

teçnilo ve‡ej né projednání z mên a doplñkû územního plánu s odbornÿmvÿkladem,

oznámení o tomto jednání bylo sdêleno

ve‡ej nou vyhlá¿kou ajednotlivê zasláno
p‡íslu¿nÿmorgánûmstátní správy k p‡i-

pomínkování. Návrhzadání z mên územního

plánu bude p‡edloæen ke schválení zastupitelstvu 3. zá‡í 2003.

Majetkoprávní úkony

Zastupitelstvo schválilo prodlouæení

termínu pro poloæení nového asfaltového
povrchu na pozemku u bÿvalého pivovaru,

které zajistí spoleçnost TRIFIT Vysoké

gymnastiky, 5. 000 Kç oddílu stolního teniLezeckému klubu Svitavy.

• schválilo za‡azení vÿstavby Prûmyslové

- sekce D do rozpoçtu mêsta ajejí nan-

tavy(Svitavy, Vendolí, Karle, Ostrÿ Kámen,

zóny Svitavy Paprsek - inæenÿrské sítê
cování ve vÿ¿i 7. 300. 000 Kç, z toho státní

dotace çiní 2. 751. 000 Kç a vlastní zdroje

ní hodnota çiníjeden a pûl milionu korun,

a bezúplatné nabytí kanalizaçní stoky od

beç) pitnouvodoujezaji¿ƒovánoz vodních

mêsta pana Pavelky ve vêci prodeje teni-

vody hodnotit vel mi kladnê. Jakost surové

• vyslechlo a projednalo námitky obçana

sového kurtu p‡i Poliçské ulici sdruæení

které lze z hlediska kvality odebírané

vodyjí mané ze zdroj û ajakost vody na

Sport klub 2003. Pan Pavelka s prodejem

rûznÿch místech vodovodní sítê je sledo-

p‡i prodeji kurtu a pozastavení uæívání

lÿz kontrolních vzorkû. Na základê dlou-

Zastupitelstvo povê‡ilo majetkoprávní ko-

vodylze konstatovat, æe kvalita pitné vody,

vêci s tí m, æe zprávu majetkoprávní komi-

stabilní a v ¿irokémrozsahu hodnocenÿch

• Pan ¢vach informoval, æe na sídli¿ti

sterstvazdravotnictví ç. 376/2000 Sb. o po-

nesouhlasí a poæaduje provê‡ení postupu

kurtu do doby vy‡e¿ení celé záleæitosti.

misi provê‡it postup mêsta Svitavy v této

se projedná najednání dne 3. 9. 2003

vána v rámci pravidelnÿch odbêrû a anahodobého monitoringujakosti dodávané

kterouje zásobenskupinovÿ vodovod, je
ukazatelû vyhovuje li mitûm vyhl. Mini-

Bohuslava Martinûje ru¿en signál tele-

æadavcích na pitnou vodu. Jedinou vÿji m-

matiky ing. ¢krabal sdêlil, æe moænou

dlouhodobê zaznamenávány hodnoty na

Internetu, kterÿ pravdêpodobnê vysílá

tj. 50 mg/l. Vÿji meçnê docházíi k p‡ekro-

vizního vysílání. Vedoucí odboru infor-

p‡íçinouje novÿ vysílaç pro poskytování

s vÿkonemp‡evy¿ující mpovolenou normu
a æe ve spolupráci s mêstskou policií do-

‡ení mbylo zji¿têno, æeinternetovÿ vysílaç

z domova mládeæe v Javorníku ajejíæ úçet-

Javorník, Kamenná Horka, Koclí‡ov a H‡e-

zdrojû v prameni¿tích Lány a Olomoucká,

Pardubického kraje v délce 1. 104 m, kte-

tavy pro odvedení spla¿kové kanalizace

Zásobování Skupinového vodovodu Svi-

4. 549. 000 Kç

jde ke kontrole dodræení vÿkonové normy

rou vybudovala Obchodní akademie Svi-

VHOS, a. s. Moravská T‡ebová, tuto struç-

nouinformaci odbêratelûm.

Mÿto, do 30. 8. 2003. Dále schválilo bez-

úplatné nabytí spla¿kové kanalizace od

vody dodávané do skupinového vodovodu

kouje pouze ukazatel dusiçnany, kdejsou
hranici mezní hodnotytohoto ukazatele,

çení této hodnoty.

Zaji¿têní dodávky vody pro skupino-

vÿvodovod Svitavy v poæadované kvalitê

a sjednání nápravy. ( Pozn.: Pozdêj¿í m mê-

je dlouhodobou snahou provozovatele

je v normê a není zdroje mru¿ení tele-

vodovodu. Vsouçasné dobê byl zpracován

vizního signálu ani signálu kamerového

systému.)
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a vlastníkû sdruæenÿch ve skupinové m
a projednán návrh na zaji¿têní vody o vyhovující kvalitê z níæe poloæené zvodnê,

neæje nyní vyuæívaná, s niæ¿í mobsahe m
dusiçnanû, a to vybudování m prûzkum-

Pardubického kraje, která slouæí pro od-

nê-jí macích vrtû u souçasnÿch zdroj û

ve Svitavách v úçetní hodnotê témê‡ dvou

bírána z hloubek p‡ibliænê 200 m(oproti

kanalizování objektu ùstavusociální péçe

Olomoucká a Lány. Voda by mêla bÿt ode-

milionû korun. Schválilo také realizaci

stávající modbêrûmz hloubekokolo 100 m).

I/34 na ulici Purkyñova s tí m, æe çást ná-

to¿ního roku. V p‡ípadê, æe bude prûzkum

z rozpoçtu r. 2004.

a kvalitu têchto zdrojû, budou nové vrty

akce Komunikaçní propojení odsilnice

Prûzkumné práce bylyzahájenyv srpnule-

kladû ve vÿ¿i 451. 597 Kç bude hrazena

úspê¿nÿ a prokáæe dostateçnou vydatnost

zprovoznênyv roce 2005. Realizacítohoto

Zastupitelstvo dále:

zámêru by mêlo bÿt dosaæeno- po s míchá-

• schválilo p‡esunrozpoçtovÿch prost‡ed-

ní vody odebírané ze stávajících a novÿch

kû a úpravurozpoçtu mêsta Svitavy prorok

vrtû- vÿrazného sníæení obsahu dusiçnanû

2003 na celkovou çástku 525. 686. 800 Kç

v pitné vodê.

kû na stavbu Prûmyslová zóna Svitavy

nÿch opat‡eníje dlouhodobêj¿í záleæitostí

• schválilo navÿ¿ení nançních prost‡ed-

Vzhledemktomu, æe provedení náprav-

- I. etapa o çástku 1,5 mil. Kç

a s ohledemnaskuteçnost, æe povolenÿli-

ve vÿ¿i 11. 000 Kç obçanskému sdruæení

v akceptovatelné mí‡e, udêlila Krajská hy-

mit pro dusiçnanyje p‡ekraçován pouze

• schválilo poskytnutí neinvestiçní dotace

gienickástanice Pardubického kraje, územ-

Dajori na uspo‡ádání zájezdu nafestival

Romská píseñ v Roænovê pod Radho¿têm
• schválilo poskytnutí nançních p‡íspêv-

kû z rozpoçtu mêsta sportovní m oddílûm

Prûzkumné vrtyv prameni¿ti Olomoucká

bylyzahájeny 19. srpna. F
oto Erik Kluka.

ní pracovi¿tê Svitavy vÿji mku pro uæívání

vody v této kvalitê na dobu çasovê omezenou, a to do 31. 12. 2005.

z á ‡í 2 0 0 3
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Z hodnocení rizika uæívání vody s vy¿-

¿í m obsahem dusiçnanû, které zpracoval
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích,

poboçka Svitavy v úvodu leto¿ního roku,

je z‡ej mé, æe z hlediska zdravotního stavu
obyvatel nevyplÿvá ze zji¿tênÿch hodnot

st rana 3
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Odbor státnísociálnípodpory
P‡ídavek na dítê

P‡ídavek na dítê je základní, dlou-

hodobou dávkou, poskytovanou rodinám

jestliæe p‡íjemrodiny nep‡esáhl 1,1 násobek
çástky æivotního mini ma rodiny,

b) v základní vÿmê‡e- ve vÿ¿i 0,28 násobku

æádné reálné riziko. P‡esto se doporuçuje

s dêt mi, kteráji m pomáhá krÿt náklady,

çástky æivotního mini ma na osobní pot‡eby

æen a malÿch dêtí do 3 let vêku. P‡íslu¿ná

nÿch dêtí. P‡i poskytování dávkyje testo-

sobekçástkyæivotního mini marodiny, ale není

ní mroce.

c) ve sníæené vÿmê‡e- ve vÿ¿i 0,14 násobku

úrovních, odvislÿchodp‡íj mûrodinyv p‡ed-

dítête, jestliæe p‡íjemrodiny p‡evy¿uje 1,8

omezení spot‡eby pitné vody utêhotnÿch

zprávaje v plné mznêní k dispozici na

odboruæivotního prost‡edí MêùSvitavy

(uing. Anto¿e, tel. 461 550240aing. Puldy, tel. 461 550 250). Zpráva bude k dis-

spojené s vÿchovou a vÿæivou nezaopat‡e-

ván p‡íjemrodiny v p‡edchozí mkalendá‡-

P‡ídavek na dítêje poskytovánvet‡ech

dítête,jestliæe p‡íjemrodinyp‡evy¿uje 1,1 ná-

vy¿¿í neæ 1,8 násobekæivotního mini marodiny,

çástky æivotního mini ma na osobní pot‡eby

pozici i na provozu VHOS, a. s. ve Svita-

chozí mkalendá‡ní mroce. Jeho vÿ¿eje sta-

tel. 461 535 427. Provozovatel nazákladê

na osobní pot‡eby dítête.

rodiny.

pro spot‡ebitele, která zahrnuje obecnou

p‡ídavek na dítê:

násobekçástkyæivotního m
ini marodi-

p‡íçiny nadli mitního obsahu dusiçnanû

æivotního mini ma na osobní pot‡eby dítête,

vách- Laçnovê u pana Hurycha a Zobaçe,

této studie zpracoval souhrnnouinformaci

charakteristiku dodávané vody, specikuje
a míru p‡ekraçování stanovenÿch li mitû,

obsahuje hodnocení zdravotníhorizika, do-

poruçení spot‡ebitelûma specikaci pláno-

vanÿch opat‡ení pro zlep¿ení daného stavu.

Tato souhrnná informace je rovnêæ k dis-

pozici na odboru æivotního prost‡edí a na
provozu VHOS.

Jakvyplÿváz uvedenÿchskuteçností,je

zaji¿têní vyhovující kvality vody pro celÿ
skupinovÿvodovod Svitavyjední mz priorit-

ních záj mû vlastníkû i provozovatele vodo-

vodu.

Ing. Kola‡íková, VHOS

Pozvánka
Ve‡ej né zasedání Zastupitelstva mêsta

Svitavy se bude konat ve st‡edu 3. zá‡í od
14 hodin v zasedací místnosti Mêù Svitavy, T
. G. Masaryka 25.
Zastupitelé budoujednat o plnêní plánu
a rozpoçtu mêsta za 1. pololetí tohoto roku,
o problematice poskytování sociální péçe
a sluæeb obçanûm, o vyhodnocení minulého
¿kolního roku a p‡ipravenosti ¿kolskÿch
za‡ízení na¿kolní rok právêzahájenÿ. Projednají také návrh z mên a doplñkû územního plánu, majetkoprávní úkony a dal¿í
zprávy a návrhy.
-svj-

Vÿzva odboru
vnit‡ních vêcí

Vyzÿváme vlastníky ne movitostí
v mêstské çásti Laçnov, kte‡í si dosud
nevyzvedli nové domovní tabulkys çísly popisnÿmi, abytak uçinili nejpozdêji
do 30. 9. 2003.
Zároveñ vyzÿváme vlastníky nemovitostí, kte‡í mají zájem o nové çíslo
orientaçní na dûm( modrobílátabulka),
aby nás neprodlenê informovali na tel.
ç. 461 550410. Cenajednétabulkyçiní
165 Kç.
Ing. Velecká

novena násobkemçástky æivotního mini ma
Nezaopat‡ené dítê má mêsíçní nárok na

a) vezvÿ¿ené vÿmê‡e- ve vÿ¿i 0,32 násobku

Vêk nezaopat‡eného
dítête v rodinê:

714

rodiçe) s poçte m

nezaopat‡enÿch dêtí:
jedno do 6let
dvê 5, 8let

t‡i 5, 8, 12 let

çty‡i 5, 8, 12, 16let

M
. P‡ikryl

do 1, 1 ÆM

od 10 do 15 let

ùplná rodina (oba

ny na p‡ídavek na dítê ne mají nárok.

Vÿ¿e p‡ídavku na dítê od 1. 10. 2001 v Kç mêsíçnê

541

od 15 do 26let

Rodinys p‡íj memvy¿¿í mneæje 3, 0

p‡i rozhodné mp‡íj mu v násobcích æivotního m
ini ma:

do 6let

od 6 do 10let

násobek çástkyæivotního mini marodiny, ale

není vy¿¿í neæ 3,0 násobekæivotního mini ma

od 1,1 do 1, 8 ÆM od 1, 8 do 3,0 ÆM
474

237

605

530

265

784

686

343

625

313

Hranice çistého p‡íj mu v Kç mêsíçnê

pro nárok na p‡ídavek na dítê od 1. 10. 2001:
zvÿ¿ená vÿmêra

základní vÿmêra

12 210

19 980

10 131

15 048
17 743

16 578

24 624

29 034

sníæená vÿmêra
27 630
33 300

41 040

48 390

Pot‡ebujete opravit dûm a nemáte
dostatek
prost‡edkû? Pomûæeme
vám!
Vÿbêrového ‡ízení se mohou vlastníci
Mêsto Svitavy má z‡ízen fond rozvoje
bydlení, urçenÿ na zlep¿ování bytového

obytnÿch budov na úze mí mêsta Svitavy

fondu nebo jeho roz¿i‡ování nástavba-

zúçastnit podání mp‡ihlá¿ky v termínu do

je urçenjak pro byty ve vlastnictví mêsta,

jiné doloæit: doklad o vlastnictví objektu,

pûjçek( 5 aæ 6 %) jinÿmvlastníkûmbyto-

ních úprav, kopii technické dokumentace,

mi, vestavbami nebo p‡ístavbami. Fond

tak i pro poskytování nízko úroçenÿch
vÿch domû. Podrobnosti obsahuje vyhlá¿ka

ç. 6/1996 mêsta Svitavy ve znêní pozdêj-

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

stavební povolení nebo ohlá¿ení stavebp‡edbêænou dohodu s dodavatelemstaveb-

ních prací atd. Poskytnutí pûjçekschvaluje

¿ích p‡edpisû.

s koneçnou platností zastupitelstvo mêsta.

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

mêsíce ledna 2004.

Pûjçku z fondulze poskytnout na kon-

obnovust‡e¿ní krytiny, dodateçnouizolaci

Finançní prost‡edky bude moæné çerpat od
Vÿ¿e uvedenou vyhlá¿ku a podrobné

proti vlhkosti, obnovufasády vçetnê ople-

informace obdræí zájemci na bytovémod-

apod. Dále lze pûjçku poskytnout na pûdní

vy, T
. G. Masaryka 25, u pí Maivaldové,

chování, zateplení obvodového plá¿tê domu
vestavbu bytu, p‡ístavbu bytu nebo nástavbu bytu ru¿ící plochou st‡echu domu.

dêlení odboru správy majetku Mêù Svita-

tel. 461 550 263.

E. Maivaldová
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Problém se sprejery- jde to i jinak
chybytedy nic nevy‡e¿ily
. Navíc - vÿtvory

zprost‡edkování za úçele m‡e¿ení sporu

jeví co nejrychlej¿í odhalování pachatelû

s mê‡ující k urovnání konfliktního stavu

zpûsobenÿch ¿kod. 
Komise ve spolupráci s MP Svitavy

do ‡e¿ení celé rozsáhlé kauzy komise vel mi

malou grackou úroveñ. Nejúçinnêj¿í se

ajejich aktivní zapojení do odstrañování

Vidêt nazdi jakéhokoliv domu ve mês-

tê nápisy nast‡íkané barevnÿmspreje m
není æádnáradost. A najít podobné umê-

lecké vÿtvory na zdi vlastního obydlí je
spojeno s hnêvemhraniçící maæ se zoufal-

a PÇRz mapovala ve¿kerá grafti na území mêsta a vypomohlas urçení m majet-

kovÿch vztahû k têmto objektûm. Dûsled-

nÿm¿et‡ení m Obvodního oddêlení Policie

ÇR ve Svitavách se poda‡ilo v loñské m

ství m. Sprejerství nehraniçíjen se zoufal-

roce usvêdçit 4 pachatele, kte‡í po¿kodili

Novelatrestního zákonaz r. 2001 p‡inesla

bylo celkem 10 pachatelû ( 3 mladiství a 7

ství mdotçenÿchosob, aletakysezákonem.

seboujedno  moderní roz¿í‡ení starého

A mediace? Jedná se o mi mosoudní

svitavskÿchsprejerû (viz obr. 1) mají pra-

celkem8 objektû. Vleto¿ní mroce to pak
nezletilÿch), kte‡í se rûznou mêrou podí-

mezi obvinênÿm a po¿kozenÿm a çinnost

v souvislosti s trestní m‡ízení m.

Zapojení probaçní a mediaçní sluæby

vítá, její mcílemje maxi mální útlumtéto

trestné çinnosti na území mêsta a urychlené odstranêní zpûsobenÿch ¿kod...

Po¿kozenÿ není aæ na konci
Vraƒme se zpátky ke svitavskÿmspre-

jerûm. Jak se to dotÿká çinnosti Probaçní
a mediaçní sluæby? Pracovnice svitavské-

ho st‡ediska PMS Mgr. Lenka Buchtová na

paragrafu. Zatrestnÿ çin po¿kozovaní cizí

leli na po¿kození celkem45 budov. Vsou-

konkrétní m p‡ípadê z posledních tÿdnû

post‡íká, pomaluje çi popí¿e, hrozí pacha-

vé vêt¿iny novêj¿ích vÿtvorû na území

sledky:  Na¿e aktivita zaçíná podnête m.

vêci, kdy nêkdo po¿kodí cizí vêc tí m, æeji

teli trest odnêtí svobody aæ najeden rok

çasnostijsoutedyodhaleni pachatelé drtimêsta.

demonstruje moænosti mediace ajejí vÿ-

Vtomto p‡ípadêjs me ho dostali od Policie

ÇRve Svitavách, tazahájilatrestnístíhání

proti obvinênÿmz trestného çinu po¿kozo-

vání cizí vêci. Jednalo se o nêkolik desítek

nápisû na do mech obçanû a budovách

svitavskÿch re m, k po¿kození do¿loje¿tê
konce mroku 2002. Utrojice mladistvÿch

pachatelû zaçal bêænÿ postup. Vÿslechy

po¿kozenÿch, odbornávyjád‡ení, f
otograe
nápisû, protokoly
...  Z vy¿et‡ovacího spisu

jez‡ej mé, kolikçasua námahy dázdokumentování naprvní pohledbanálního vandalství.

Lenka Buchtová, kteráse stala protento

p‡ípad mediátorkou (zprost‡edkovatelkou
dohody), zahájila svou çinnost v prûbêhu
kvêtna2003. Nabídlaspolupráci v¿emobvi-

nênÿm, ale ojejí sluæbu mêl nakonec zájem

jenjeden, 16letÿ Martin. Základní podmínnebo penêæitÿ trest. Tolik litera zákona.

Chrání záje m a majetek kaædého obçana

Ojedné nové instituci
Najedné stranê existuje zájem na po-

a hrozí treste mtomu, kdo ho naru¿uje.

trestání pachatelû, na stranê druhé úsilí

¿eho vkusu a ojejich p‡ípadnémzpest‡ení

snaha o nápravu ¿kody zpûsobené trest-

Chceme, abyfasády mêly barvy podle na-

rozhodujeme sami.

Pokudse v¿ak náv¿têvníci Svitav podí-

vají pofasádách nêkterÿch domû,jejasné,

o rychlou nápravuzpûsobené ¿kody. Právê
nou çinností je hlavní m motivemçinnosti
Probaçní a mediaçní sluæby ÇR.

Nové instituce to mají nêkdytêæké, na

kou mediaceje dobrovolnost v¿ech zúçast-

nênÿchstran. Mediátorka vysvêtluje, proç

právê zde byla mediace vhodná.  Vp‡ípa-

dêobvinêného Martinasejednáo studenta

st‡ední¿koly
, kterÿzatímæádnéjinéprob-

lémyse zákonemne mêl. S mediacísouhlasili i jeho rodiçe.  Dal¿í m p‡edpokladem
s mysluplné mediaceje postoj pachatele.

Martin p‡iznával, æe to chtêl jen zkusit,

æe na¿tvanÿch majitelû domû, kte‡í nic

rozdíl odnového çlovíçka nejsouvítányvædy

teâví, æeto byla velká hloupost, svéhojed-

Nejedná sejen o fyzické osoby, ale také

U probaçní a mediaçní sluæby vyvolávázvê-

kovat.

urychleném‡e¿ení. Koordinátor prevence

vzdálenÿ moderní çe¿tinê. P‡i p‡ekladunázvu

fonní museznamu- 27 adres obçanû, rem

tegii boje proti vandalskÿmvÿtvorûmna

kterÿtutoinstituci vroce2001 uvedl doæivota.

neobjednávali a p‡esto dostali, je hodnê.

o rmy nebo instituce. Situace volala po
kri minality Erich Stündl p‡edstavuje stra-

s radostí a nez‡ídka vyvolávají pochybnosti.

davé otázkyjiæ název, vtomto p‡ípadê hodnê
do‡eçi s mrtelníkû námpomûæezákono PMS,

nání lituje a nic podobného nebude opa-

Seznam po¿kozenÿch se podobal tele-

neboinstitucí po¿kozenÿch Martinovÿmi

nápisy. Díky znaleckÿm posudkûm byla

Probací serozumí kontrolavÿkonutrestû

vyçíslenai konkrétní ¿koda- çty‡icet tisíc

rÿchjinÿch mêst nepostupovala cestou vy-

chování odsouzenéhovezku¿ební dobê pod-

dev¿í m na trpêlivost, vyæaduje dostatek

sprejery
, protoæe se domnívá, æe motive m

svobodyaindividuální pomoc obvinênému.

rování. Jistou çást si odnesl hned v za-

p‡i páchánítéto çinnosti, o které 'spreje‡i'

‡ádnÿæivot a vyhovêl soudemuloæenÿmpod-

omluvné dopisy.

fasádách svitavskÿch budov:  Komise pro

prevenci kri minality na rozdíl od nêkte-

çlenêní nêjakÿch 'legálních' ploch pro

pachatelûje p‡edev¿ímvlastní uspokojení
dob‡e vêdí, æe je trestná, a podobné plo-

nespojenÿch s odnêtí msvobody, sledování
mínêného propu¿têní z vÿkonutrestu odnêtí

Vÿsledkemtakového pûsobení je, aby vedl
mínkám.

korun. Mediaceje v první fázi nároçná p‡e-

çasu ajako povinnou dañi hromadu papí-

çátcíchi Martin, napsal v¿empo¿kozenÿm

Pokraçování nastr. 5
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Problém se sprejery...
Pokraçování ze str. 4

Vzáj mu hezçího mêsta
Nezûstalo jen u omluvy. Mediátorka

kontaktovala postupnê v¿echny po¿koze-

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

souçástí je i moænost mladistvÿch odpra-

covat zpûsobenou ¿kodu, p‡i vy¿¿í ¿kodê

mohou dostat bezúroçnou pûjçku, díky

které se mohou vyrovnat s obêtí grafti.

Mediace, kterou provádêla pracovnice

st‡ediska Probaçní a mediaçní sluæby, po-

né, nabídlaji mspolupráci ajednala s ni-

slouæila skuteçné nápravê vêcí. Není to

konstatuje, postoje po¿kozenÿch bylyrûz-

vání trestního spisu, nÿbræ cesta k urovnání

mi o moænostech náhrady ¿kody. Jak sama

né, ale ve vêt¿inêp‡ípadû pozitivní. Nê-

kdo chtêl nançní náhradu, jinÿ rychlé
odstranêní nápisû asetkalajse mse i s po-

çáteçním odmítnutímjakékoliv dohody.
Mediace mapuje pot‡eby zúçastnênÿch
a jejich záj my, mûæe probíhat for mou

osobního setkání pachatele a po¿koze-

ného nebo nep‡í mo prost‡ednictví m mediátora.

Konkrétní m vÿsledkemjsou dohody

hromadêní zbyteçnÿch formalit a roz¿i‡o-

vzniklého konfliktu.

Dovêtek
JUDr. Bohuslav Kotala, soudcesvitavské-

ho Okresníhosoudu, dne 24. çervence 2003

v závêru hlavního líçení:  T
restní stíhání

obvinêného Martina pro skutek, v nêmæje

spat‡ovántrestnÿçinpo¿kozování cizí vêci,

se podmínênêzastavuje. M
ladistvémuse

o náhradê ¿kody. Lenka Buchtová namát-

stanovízku¿ební dobav trvání 1 apûl roku. 
Soudce ve zdûvodnêní poukázal na p‡ístup

náhrady: zat‡ení po¿kozené zdi ihned,

náhradai díky aktivitê Probaçní a mediaç-

kou cituje z uzav‡enÿch dohod zpûsoby

odpracováníjistého poçtupro po¿kozenou

Martina k náhradê zpûsobené ¿kody. Tato

ní sluæby není jen prázdnÿm p‡íslibe m,

st rana 5
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Mêsto bude
mí
t novou alej
Technické sluæby mêsta Svitavy ve
spolupráci s odboremæivotního prost‡edí mêstského ú‡adu a ekologickou ko-

misí Rady mêsta Svitavyv souçasné dobê

p‡ipravují zaloæení nového stromo‡adí ve

Svitavách.

Nová alej vyroste na ulici Boæeny

Nêmcové v travnatémpásu podél rmy

Svitap. Tatolokalita vzhledemk umístê-

nÿmpodzemní minæenÿrskÿmsítí mjako

jedna z mála ve Svitavách umoæñuje zaloæení nového celistvého stromo‡adí.

Tato alej nebude s nejvêt¿í prav-

dêpodobností zaloæena najednou, nÿbræ

postupnê po etapách. Budetvo‡ena nê-

kolika desítkami malokorunních stro-

mû, které v dospêlosti dosahují vÿ¿ky

maxi málnê deseti metrû, krásnê kvetou

a mini málnê plodí.

rmu nebo obçanav nejbliæ¿íchtÿdnech,

ale prûbêænê se naplñuje a prospêje v¿em.

Martinûv prázdninovÿ programbyl hod-

a zají mavou, takovou, která bude tê¿it

ninovÿ programse podobá kalendá‡i za-

sladké nicnedêlání. Od zá‡í bude pokra-

bude lákat ke shlédnutí i jiné milovní-

a snahy by v¿ak mediace nemêla ¿anci na

soudu s vêt¿í nadêjí dívat do budoucna. Po-

Radi m K
líç

nançní náhradazpûsobené¿kodyvjedné nebo více splátkách.  Martinûv prázd-

mêstnaného muæe. Bezjeho vlastní aktivity

úspêch.

nê nabitÿ, snadi závidêl svÿmkamarádûm

çovat ve studiu a mûæe sei díkyrozhodnutí

¿kozeníjsouspokojeni s rychlou náhradou

Po uzav‡ení dohod o náhradê ¿kody se

¿kody. Ast‡edisko Probaçní a mediaçní

trestního‡ízení. Probaçní a mediaçní sluæba

Urovnání vzniklÿch konfliktû p‡ece stojí

mediace vrací velkÿmobloukemzpátky do

poskytla v¿echny dohody a shrnující zprávu

pro trestní spis, soudce má tak p‡i rozho-

dování dûleæitÿinformaçní zdroj, kterÿ do-

kumentuje postoj mladistvého pachatele

k náhradê ¿kody. Samoz‡ej mê, nej de jen

o kvalitní informovanost soudce.

Svitavy mají ¿anci získat za nêkolik

tÿdnû hezçítvá‡ bez zbyteçného tetování,

obyvatelé domû se zase budou moci klid-

nê dívat nafasádysvÿchobydlí. A Martin

si uvêdomil, kde konçí tvo‡ivost a zaçíná
vandalství.

Jak ukazují p‡íklady ze zahraniçí, jeto

skuteçnê moderní zpûsob vypo‡ádání se
s touto formou trestné çinnosti. V Berlínê

jiæ deset let funguje projekt Trialog, jehoæ

sluæby se bude vênovat novÿmp‡ípadûm.

za námahu.

Poznámka na závêr
Mladiství pachatelé, kte‡í nevyuæili

moænosti spolupráce s probaçní a mediaç-

ní sluæbou musí uhradit po¿kozenÿmzpû-

sobenou ¿kodu. Vzhledem kjejí vÿ¿i je

pravdêpodobné, æeji uhradí spí¿ejejich

Na¿í snahouje vytvo‡it alej kvetoucí

nejen obyvatele blízkÿch ulic, ale která

ky p‡írody z okolí.

V
íte, æe ... ???
- mêsto Svitavy má çty‡i mêstské çásti,
ato Laçnov, Lány, Mêsto, P‡edmêstí

- ve Svitaváchje celkem205 ulic

- 76 ulicje poj menováno dle vÿznamnÿch

osobností ( Ale¿ova, Jana ¢vermy, Jaroslava

Jeæka, Pu¿kinova, Kollárova, Vojanova...)

- 27 ulic oznaçuje zemêpisné názvy (Estonská, Brnênská, Radi mê‡ská, Sokolovská...)

- 11 ulicje nazváno dle vÿznamnÿch udá-

rodiçe. Sami mûæete posoudit, kterÿ po-

lostí ( Dukelská, Lidická, Národního osvo-

(nezletilÿch) pachatelû budou projednány

- 33 ulicje poj menováno podle s mêru, p‡í-

stupje vÿchovnêj¿í... P‡ípady ostatních
v komisi sociálnê-právní ochrany MêùSvi-

tavy. Náhrada¿kodyje samoz‡ej mêi vtêch-

to p‡ípadech vymahatelná.

L
'ubom
ír Ja¿ko ( PMS Svitavy)

a Erich Stündl ( Mêù Svitavy)

bození, Vítêzná...)

padnê dle vlastnosti ulice ( Boçní, K‡ivá,
Mostní, Sluneçná...)

- 54 ulicje poj menováno dle názvû dûleæi-

tÿch míst ( Nádraæní, Lázeñská, Pod Hrází,
Hradební...)

- s p‡edloækou Uje v na¿em mêstê 23 ulic
( U Cementárny, U Stadionu, U Vodárny...)

- k 1. srpnu 2003je ve Svitavách hlá¿eno

17441 obçanû, z toho 8392 muæûa 9049æen

- nejvêt¿í poçet obyvatel æije na ulici Felberova, a to 1336

- prûmêrnÿ vêk muæû ve Svitaváchje 37

let, prûmêrnÿ vêk æenje 40let

- nejçastêj¿í muæské j méno je Josef, nejçastêj¿í j méno æenje Marie

- nejçastêj¿í mi p‡íj mení mi ve Svitavách

jsou Dvo‡ák, Svoboda a Jankû
Narovnání zpûsobenÿch ¿kod mûæe vypadat nap‡íkladtakto (jeden z p‡íkladû z ro-

ku 2002): Po¿kozenÿobjekt restauracev areálu Cihelnap‡eda po opravê. F
oto E. Stündl.

- nejstar¿í mu obçanovi je 98let, nejstar¿í
obçance 96let

Ing. Velecká
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Prázdninovÿ pobyt

Ve dnech 10. aæ 16. srpna pobÿvala ve

vendolské stanici Zelené Vendolí deseti-

çlenná skupina studentû St‡ední prûmys-

lové ¿kolylesnické z Banské ¢tiavnice.

Bêhemtÿdne studenti poznali mêsto ajeho

historii, nav¿tívili Záchrannou stanici v Pav-

lovê a samoz‡ej mê pomáhali p‡i budování

novÿch voliér pro zranêné dravce. V pátek

p‡ed odjezdemje v¿echny p‡ijal naradnici

starosta mêsta Václav Koukal. Celá akce
probêhla v rámci vzáje mné spolupráce
mezi mêstemSvitavy a Banskou ¢tiavnicí.

Otom, æe se u nás mladÿmze Slovenskalí-

bilo, svêdçí i e- mail, kterÿ p‡i¿el na mêst-

skÿ ú‡ad:

Svitavçania, posielame Vámpozdrav

z Banskej ¢tiavnice. M
estskÿ úrad Svi-

tavyzorganizoval v termíne od 1 0. 8. do
16. 8. 2003 poznávaciu exkurziu pre ¿tudentovz ná¿ho regiónu. Exkurzia bolaza-

meraná napoznávanie pernatÿch dravcov

a ichochranu. Programbol vyçerpávajúci.

Pobyt vo Va¿om meste a vo V
endolí nám

priniesol pekné a vzácne záæitky
. ¢tudenti

spoznali novÿchznámych a priateîov.

Osobitné poâakovanie patrí starostovi

mestap. Václavovi Koukalovi, Ing. Marko-

vi Anto¿ovi - vedúce mu odboru æivotného

prostriedia, Mgr. Ji‡ímu Petrovi - vedúcemu
odboru ¿kolstva, p. Zelenému - vedúce mu

záchranné stanice vo V
endolí, p. Blanke

Çuhelovej - riaditeîke M
êstského muzea

a gelerie, V
eronike Ková‡ovej- ¿tudentke

obchodnej akadémie za sprevádzanie po
Svitavách.

Organizovanie podobnÿch aktivít má

veîkÿvÿznampri upevñovaní vzƒahov medzi
obomakrajinami, ako ajpri vÿmeneinf
ormácií a skúseností.

àakuje me, táto exkurzia bola zorga-

Po os mé. Tak tedypo os mé probêhl letní tábor pro dêti z rodin, které musí bÿt dopláceny

do æivotního mini ma. Bylo nás hodnê. Nêco p‡es os mdesát a bylo nám dob‡e. Dob‡e

v Obo‡e u Lan¿krouna, a to zásluhou vedoucíchi dêtí. Atakytêch, co námp‡ispêly
. Ka-

rosa a. s. Vysoké Mÿto, Vitamin D Poliçka, Krajskÿ ú‡ad Pardubice, ZD Dolní ù
jezd
a dal¿í. Hodnê námsvÿmvÿbêre mdêtí pomohlyi sociální odbory mêstskÿch ú‡adû, p‡edev¿ímpak M
êùSvitavy
.

Vrátili js me se v¿ichni úplnêzdraví a úplnêspokojení. Tak zase za rok. OS Berenika.

Svitavská nemocnice
dræitelem titulu
Baby Friendly Hospital

V kvêtnutohoto roku získala zdej¿í ne-

mocnice díkyiniciativê pracovníkû dêtské-

ho a gynekologického oddêlení vÿznamné

ocenêní, jehoæ dræitelemje jen malá çást

porodnic v Çeskérepublice. Celÿtÿm, kterÿ

se o rodiçky a maminky s dêt mi v nemocnici stará (porodní asistentky, dêtské sestry,

léka‡i), byl pro¿kolen a p‡i p‡ezkou¿ení

nizovaná na vysokej úrovni o çomsvedçia

splnil podmínky pro získání titulu, kterÿ

len veriƒ, æe spolupráca medzi Svitavami

k dêtem.

aj názory a postrehy¿tudentov a ostáva

v p‡ekladu znamená Nemocnice p‡átelská

a Banskou ¢tiavnicou bude aj naâalej

Vênujeme maxi mální snahu propagaci, podpo‡e a ochranê kojení dêtí jak

trvaƒ.

Mgr. Pavel M
ichal

riaditeî ¢kolyv prírode pod Sitnom

J. Petr

v porodnici, tak na dêtskémoddêlení. Snaæí-

me setaké pûsobit na nastávající maminky

jiæ vtêhotenství, kdyv gynekologické ambulanci dostávají informaçní materiály o ko-

jení. Kojení je totiæ nejlep¿í prevencí ‡ady
nemocí v dêtském vêku, ale i v dospêlosti

(nap‡íkladinfekcí, alergií, cukrovky, kardio-

vaskulárních ne mocí), chrání také matku
p‡edzávaænÿmi gynekologickÿmi nemocemi.

Má i dal¿í vÿhody pro dêti v celé mjejich

vÿvoji.

S eventuální mi problémy p‡i kojení doma

pomohou maminkámna¿e sestryz novoroze-

neckého oddêlení, kteréjsou v této oblasti

pro¿koleny, dvê z nich dokonce získaly certikátlaktaçních poradkyñ(tel. 461 569 363).

J. Malÿ

St‡ední zdravotnická ¿kola Svitavy
a V¿eobecná zdravotní poji¿ƒovna,
OP Svitavy
srdeçnê zvou v¿echny zájemce
na preventivní akci

bezplatné mê‡eníkrevního
tlaku, cukru a cholesterolu
Tato akce se uskuteçní

ve st‡edu 10. zá‡í od 10 do 16 hodin
p‡ed základní ¿kolou
na námêstí M
íru ve Svitavách.

Kojeneckÿ ústav
a dêtskÿ domov Svitavy
Vás srdeçnê zve na

den otev‡enÿch dve‡í ,

kterÿ se koná v sobotu 27. zá‡í 2003
od 9: 00 do 17: 00 hodin.
Na Va¿i náv¿têvu se srdeçnê tê¿í
dêti a zamêstnanci ústavu.
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Koncemçervna, dávnopo uzávêrce

prázdninového dvojçísla Na¿eho mês-

ta, js me do redakce dostali nêkolik
çlánkû, vztahujících se ke konci ¿kol-

ulici ve Svitavách mají moænost kaædoroçnê

ního roku. ”eknete si, to je dávno
myslíme, æe se klidnê mûæe me vrátit

ve ¿kole, v prost‡edí zemí, o kterÿch se uçí

v çase a dobu, kdy prázdniny byly te-

prve p‡ed nám
i, si p‡ipomenout.

Paníuçitelce s láskou

Rozdává se vysvêdçení. Uçitel obda-

ruje kaædého æákatak, jak pracoval uplynulÿ rok, dostane kvêtiny, v¿ichni se roz-

louçí a vykroçí tí m správnÿm s mêre m do

zaçátku nejvêt¿ích prázdnin v roce. Tak to
bylo bêhem mé dlouholeté praxe mnohokrát. Letos mi dêti také podêkovaly kvêtini,

çijinÿmi drobnÿmi dárky, alejednaæákynê
p‡eçetla p‡ed celout‡ídou nêco, co mi ‡ek-

lo, æe práce, kterou dêlám, más mysl. Byl to
ten nejhezçí dárek, kterÿjsemdostala. Moc
mê to dojalo, atakjsemji poæádala o svo-

lení s uve‡ejnêní m.

Ji‡ina Novotná, Z¢ Felberova Svitavy
Mámhroznoutrému, nevê‡íte? Opravdu!

ùplnê jse m zapo mnêla, co jse m chtêla.

Je¿tê, æejse msi to napsala. Jmenujeseto:
Paní uçitelce s láskou.

Dnesjse msi uvêdomila, æe moje malá

taje mství známjeno mjá, mûj deníçek
a nêco málo i moje máma. Alejedno ta-

je mství dneska urçitêvyzradím, protoæe si

myslí m, æe hezké vêci by se mêly ‡íkat

hned, a ne, aæ bude pozdê.

Ráno, kdyæjse mtaklínêlezlaz poste-

le, jse msi uvêdomila, æe dnes uvidímna¿í
paní uçitelku naposled. Hrozné! Ajáji ani
nestihnu ‡íct, jakje fajn. Domajse mha-

labala uklidila stûl a p‡e mÿ¿lela o ne-

na vlastní kûæi vyzkou¿ejí znalosti, získané

v ze mêpise ajinÿch p‡edmêtech. Leto¿ní

vÿprava s mê‡ovala na samÿjih evropského
kontinentu - do ”ecka na ostrov Korfu.

Mêlijs me ¿têstí, a to nejen na poçasí, které

podle slov místního obyvatelstva bylo vÿjimeçnê teplé, ale také na bohatství kvetou-

cíchrostlina zví‡at, kterésezde vyskytovalo.

Setkání s deseticenti metrovoustonoækounebo

velkÿmhmyzembylo ¿okemi pro zku¿enêj¿í
çleny vÿpravy. Pobyt u mo‡ejs me si zp‡íjem-

nili vÿlety po ostrovê. P‡i první mvÿletê po

severní çásti ostrova js me nav¿tívili Achil-

lion, kde pobÿvalarakousko-uherskácísa‡ov-

na, známêj¿í podj ménemSissi. P‡i vstupudo

muæského pravoslavného klá¿tera dêvçata

dostalazávoje p‡es nohy, coæ bylo p‡ekvape-

ní mpro nê samotné, alei ocenêní mkrásy

star¿ích dêvçat.

V prûbêhu dal¿ích dnûjs me nav¿tívili

a tê¿í se naprázdniny
. Bude to p‡ímo vá-

prázdniny
, aleje mi opravdu nêjaks mutno.

Usedlajse m do lavice a nevní mala,

jakse çtoujménav¿echp‡ítomnÿch a p‡edávají seji mpapíry se studijní mi vÿ-

sledky
.

Pro vysvêdçenísi pûjde Eviçka, ‡ek-

la paní uçitelka.  Eviçka? Zamyslela

jse mse. Ano, uæjdu.  Na¿e oçi sesetkaly
ajá cítila, jak mi budou chybêt. T
rochu

jse mse stydêla. V
ím, co se mnou mêla za
práci, alepaktoze mêvyhrklo:  Mámvás

ráda, paní uçitelko.  Kdyæjse msi potom
brala zjejích rukou vysvêdçení a dávala

kytku, zdálo se mi, æe js me si nêçímpo-

dobné. Ano. Js me obê holky
, obêse po‡ád

uçíme, obê máme svá taje mství.

Kdo ví. M
oænái já budujednou naje-

jím místê a na¿e oçi se opêt setkají.

Eva M
okrá, 3. C

ùçastníci rekondiçního pobytu p‡i ranní

rozcviçce.

Ani o prázdninách

klub kardiakû neleno¿í

Po çtrnáctidenní mrekondiçní mpobytu

ve Vlachovicích na Çeskomoravské vysoçi-

nê se parta aktivních kardiakû zúçastnila
dvou nenároçnÿch pochodû. Vçervenci ko-

le mrybníka Rosniçka a v srpnu kole m
sídli¿tê Na Vêjí‡i do prostoru cihelny, kde
si v¿ichni s velkÿmzáj mem prohlédli plo-

chodráæní stadion vçetnê technického zá-

hlavní mêsto ostrova Korfu, kde velkéteplo

zemí svitavského Automotoklubu. Závêrem

zají mavé m mêstê. Jistê za náv¿têvu stojí

chodráæního stadionu, ve kterém zvítêzili

a úzké uliçkyznep‡íjemñovalypobyt vtomto

byl odstarován závod v chûzi kole m plo-

Muzeumasijského umêní a Archeologické

v¿ichni, kte‡í se ho zúçastnili.

vêt¿ího záj mu. Závêr pobytujs me si zp‡í-

síc? Vsobotu 6. zá‡í se uskuteçní autobusovÿzájezd dojednohoz na¿ich nejkrás-

muzeum, která vêt¿ina náv¿têvníkû míjí bez

jemnili náv¿têvou vodního svêta s tobogány

a skluzavkami roz manitÿchtvarû. Záæitkem
bylajistê i závêreçná veçe‡e s ochutnávkou

‡eckÿchjídel, p‡i níæjs me si lámali hlavu,

jak se asi jí krevety çi ¿keble.

Po p‡íjezdu do Svitav, jakoto vædy bÿvá,

se dêti roze¿ly k rodiçûm, alejiæ s nezapo-

menutelnÿmi záæitky a otázkou, kam poje-

deme p‡í¿tê.

s mrtelnosti brouka. Kaædÿ letí ze ¿koly
leçnÿ pok‡ik. Ne, æe bych se netê¿ila na
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Mladícestov
atelé
Æáci a æákynê Základní ¿kolyv Riegrovê
se væít do role mladÿch cestovatelû, kte‡í

pryç, to uæ není zajímavé. M
y si ale

mês í ç n í k

Jan Richter

Aco kardio klub p‡ipravuje natento mê-

nêj¿ích mêst - do historické Kromê‡íæe.

ùçastníky çeká náv¿têva zámku a p‡ileh-

lÿch zahrad, vçetnê kvêtné zahrady, která

je zapsaná do seznamu UNESCO.

Ve dnech 19. - 21. zá‡í se uskuteçní
víkendovÿ pobyt v penzionu u Kun¿tátu na

Moravê. Zamê‡en bude na pohybovou akti-

vitu kardiakû.

Za K
lub kardiakû Jan Pokornÿ

Univerzita
t‡etího vêku
ve Svitavách
p‡írodních vêd a ekologií, základy práva,
Gymnáziumve Svitavách ve spolupráci s mêstemSvitavy, Mêstskou knihovnou
a Mêstskÿm muzee m a galerií ve Svita-

psychologií a problematikouçlovêkavezdra-

ví a nemoci, p‡ipravuje se také seznámení

vách p‡ipravilo novouvzdêlávací aktivitu. Je

s prací na poçítaçi apod. Posluchaçi budou

zájemse dále záj movê vzdêlávat v rámci

ské gymnázium) jedenkrát za mêsíc na

zitat‡etího vêku( U3V) zp‡ístupñuje obça-

ukonçení studia obdræí posluchaçi osvêdçe-

urçena seniorûm(dûchodcûm), kte‡í mají

systému celoæivotního vzdêlávání. Univernûmvhodnouformou nové poznatky, vê-

domosti a zku¿enosti, které mohou vyuæít

docházet do ¿koly (nejçastêji nasvitav-

2- 3 hodinové p‡edná¿ky nebo seminá‡e. Po

ní o absolvování studia. Vyuçující mi v U3V

budou uçitelézest‡ednícha vysokÿch¿kol

pro svûj osobní rozvoj.

a dal¿í odborníci na danou problematiku.

po semestrech (pololetích), kterÿch bude

a çiní Kç 250,-. Bliæ¿í informace a p‡i-

semestr bude odbornê zamê‡en, takæe po-

Sokolovská 1, Svitavy (tel. 461 535 090),

Studiumbudeorganizovánood‡íjna2003

bêhemt‡íletého studia celkem¿est. Kaædÿ

Roçní studij ní poplatekje symbolickÿ

hlá¿ku na poæádání poskytne Gymnázium,

sluchaçi se nap‡. v první msemestru budou

informace budoutaké nainternetové adre-

mestrech nap‡. dêjinami umêní, základy

ke studiuje 24. zá‡í 2003.

zabÿvat regionální mi dêjinami, vjinÿchse-

se www.gy.svitavy. cz. Uzávêrka p‡ihlá¿ek
M
. Báça
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¢kola zaçíná Na lince 156
Konçí p‡íjemnéobdobí prázdnina ¿ko-

láky, uçitelei rodiçeçekají opêt povinnosti.

Nazaçátkunového¿kolníhorokuje na mís-

tê pop‡át v¿emuçitelûm mnoho úspêchû
vjejich nároçné práci, hodné a pozorné

æáky a pevné nervy. Æáçkûma studentûm

zase p‡íjemné pedagogy, aby se ve ¿kole
cítili dob‡e, rádi do ní chodili a hravê

zvládali probíraná uçební témata.

Mnozí z rodiçû si s p‡íchodemnového

¿kolního roku od svÿch rozja‡enÿch rato-

lestí koneçnê oddychnou. Dêtemby v¿ak
mêli p‡ipomenout, jakse mají chovat, ato

nejen ve ¿kole, ale hlavnê cestou do ¿koly

a cestou domû. Je dobré s dêt mi probrat

nejkrat¿í moænou trasu, upozornit je na
nebezpeçí, kteréje mûæe potkat a podob-

nê. Nej men¿í æáçky rodiçe jistê v první
dny do ¿koly doprovodí. Cestou dêtemvy-

svêtlete, jak si mají poçínat v dopravní m
provozu, hlavnê pak na p‡echodech. S dêtmi proberte zásady, æe ne mají chodit

• Dne 26. 6. kolem pûl os mé veçer si

çíst zamy¿lení obçana o nezodpovêdnosti

tala dívka, bu¿ící pêst mi do mladíka, kte-

rÿ setomuto útoku ani nebránil. Nakonec

ji z boji¿tê odná¿el p‡íbuznÿ, p‡ehozenou

vædyzav‡ely plynové a vypnulyelektric-

ké spot‡ebiçe, zajistily okna a celÿ byt

‡ádnê uzamkly. Pokud tak uçiníte, jistê
budete v práci a p‡i návratu domû klidnêj¿í, æeje v¿e v po‡ádku.

Neopomenu ani apel k ‡idiçûm, jez-

obrátili na rûzné orgány v místê bydli¿tê,

• Prázdninyjsou dobou, kdy mají dêti

rÿ byl zranên a ohroæoval hosty penzionu

nÿ ças tráví rûznÿmi zpûsoby. Obças musí

i zdravÿ) ji mpûsobila ne malé obtíæe. Ne-

¿ují ve‡ejnÿ po‡ádek. Nap‡. 8. 7. asi v 19: 30

a dovezli ho do Svitav, kde doufali, æe o nêj

a mládeæ volno od ¿kolních povinností a vol-

zasáhnout i policie, protoæejejich hry naru-

oznámila jedna paní, æe byla na zahradê
u svého domu a nêkdoji trel st‡elou z pra-

ku. Hlídka mêstské policie, která na místo

p‡ijela, se stala svêdkem dal¿í st‡elby. Ne

z praku, ale ze vzduchovky. Ke st‡elbê se

domêtrávil u p‡íbuznÿch prázdniny. Nasvou

do p‡ilehlé novostavby. Zbrañ si pûjçil od
Dal¿í st‡elba byla mêstské policii oznáme-

• Obçané se dovolávají pomoci mêstské

policie v nejrûznêj¿íchzáleæitostech a stráæ-

níci se v rámci svÿch oprávnêní vædy snaæí

tuto pomoc poskytnout. Nemohou v¿ak, jak

poæadoval nap‡. dne 11. 7. v 18: 30jeden

obçan, zastavit stavební práce na revitali-

ná¿ útulek je urçen pouze zbloudilcûm

ze Svitav. Tak se ocitl ve Svitavách a po tÿd-

nu stráveném v útulku si ho vyzvedl jeho
majitel. Mûæemetedy konstatovat, æe nako-

nec v¿e dob‡e dopadlo. Ov¿emkdybyse‡e-

¿ení ujali ti, na nêæ se dotyçní obrátili a do

jejichæ kompetence záleæitost spadá, nemusel bÿt pes odloæenÿ aæ ve Svitavách.

• Dne 16. 7. kolem18. hodiny po¿kodil

kamion sloup ve‡ejného osvêtlení na ul. Po-

pouze na drátech a hrozilo nebezpeçí úra-

ve‡ejné osvêtlení, aby mohla bÿt uçinêna
p‡íslu¿ná opat‡ení. Na¿e podêkování pat‡í

v¿í mavé paní, která nejenæe oznámila co se

stalo, ale také si zapamatovala registraçní

znaçku vozidla. Díkytomu bude moæné vymáhat úhradu zpûsobené ¿kody.

• Dne 22. 7. skonçila na autobusovém

stíænost s p‡ítomnÿmodpovêdnÿmpracov-

nádraæí hádka dvou podnapilÿch muæûváæ-

nat v¿echnyokolnosti a v nejbliæ¿í m moæném

odváæela RLP
, ostatní zúçastnêné osoby

Dal¿í muæ 20. 7. poæadoval, abychom se

M
. Sádlíková

npor. Stanislav Dobe¿,

stali prost‡edníky p‡i p‡edání klíçû. Nejpr-

vetvrdil, æeje nalezl, pozdêji p‡iznal, æe se
nepohodl s druækou a chce jí klíçe takto

nÿmbodnÿmzranêní m. Zatí mcozranêného

byly p‡evezeny k dal¿í mu ¿et‡ení na PÇR.

Varování:

Stále sly¿í me, æe nêkdo vyuæil dûvê‡i-

vrátit. Navíc chtêljednat anonymnê a svoje

vosti druhého çlovêka a podvedl ho. Tito

obçanovi z Uniçova, kterÿ v na¿em mêstê

¿emu mêstu. Dejte si proto pozor na rûzné

j méno nechtêl stráæníkovi uvést. Naopak
hledal zdravotní za‡ízení kvûli bolestem,

které ho p‡epadly, pomohli stráæníci ihned

a p‡edali hozdravotnickému personálu nemocnice.

• Dne 23. 7. museli stráæníci zasáhnout

p‡í mo v budovê mêstského ú‡adu, kdejed-

podvodníci se bohuæel nevyhÿbají ani na-

prodejce, nabízející zboæí mi mo trænici

a kamenné obchody. Nejçastêji vyuæívají

okolí obchodních domû, ale mohou p‡ijít

i do bytu pod záminkou provedení rûznÿch
oprav, p‡ípadnê vÿbêru rûznÿch poplatkû,

nap‡. ze psa. Je-li vámcokoli podez‡elého,

na paní vyvolala incident na sekretariátu

zavolejte radêji policii. Snaæte se zapamato-

podez‡ení, æe se jedná o osobu psychicky

jednala. Kaædÿ ú‡edník çi opravá‡ by vám

jednání muæe, kterÿ se 23. 7. ve 4: 30 ráno

si dejte pozor, pokudtakovÿçlovêk vyæadu-

starosty. Vzhledemkjejí muchování vzniklo

dovat i stráæníci mêstské policie.

bude postaráno, byƒ dostali informaci, æe

zu. Stráæníci kontaktovali rmu opravující

termínu v¿e p‡edat p‡íslu¿né mu orgánu.

celÿ rok, budou dêní na p‡echodech sle-

chali milémutulákovi o¿et‡it zranênoutlapu

kuliçkami do oken domu na Felberovê ulici.

svitavskÿchpolicistû Vámv¿emp‡eji bez-

Na zaçátku¿kolního roku, stejnêjako po

(vzhledemk rase by budil obavyrekreantû

liçské a z místa ujel. Lampa zûstala viset

níkemrmy, která práce provádí, zazname-

tiskovÿ m
luvçí PÇR

av¿aktyji mnepomohly. P‡ítomnost psa, kte-

na 5. srpna. Tentokrát se dal¿í 15letÿ mladík

trefoval z plastové napodobeninya plastovÿmi

roku budou u p‡echodû nad bezpeçností

problémovÿprûbêh nového¿kolníhoroku.

na vÿlet a zalíbilo se mu vjednompenzionu

nici opil a poté se pokusilji znásilnit. Zá-

vêremcelé události bylo vy¿et‡ování na PÇR.

zaci domu. Vtuto dobu mohou projednat

Va¿ich ratolestí bdít policisté. Jménem

P‡íbêhtohoto pejskaje v¿ak trochu sloæi-

na Poliçsku. Majitelé penzionuse postupnê

mêla dalekozávaænêj¿í p‡edehruataké do-

dête opravdu opatrnê a dávejte pozor na
dêti! Jako kaædoroçnê nazaçátku¿kolního

Svitavách odloæili nemocného psa a odjeli.

hru. ùplnê nejd‡íve údajnê mladík útoç-

svého strÿce, samoz‡ej mê bezjeho vêdomí.

své dêti, aby p‡i ranní modchodu do ¿koly

lidí, kte‡í ujednoho obchodního domu ve

têj¿í. Neæ skonçil v na¿emútulku, vybêhl si

volání na hasiçe 150, státní policii 158,

Také své dêti upozornête nato, æe setato

• Dne 21. 7. js me si mohli v tisku p‡e-

jako pytel p‡es rameno. Tato potyçka v¿ak

si nic nebrat a nejezdit autostopem. Dêti

telefonní çísla nes mêjí zneuæívat. Nauçte

alogickyto vysvêtlil - zlodêji ukradené vêci

dvê romské rodiny. Zvlá¿tní pozornost pou-

slovnê a pozdêji i ruçnê vymêñovaly názory

obhajobu uvádêl, æe nest‡ílel polidech, ale

první pomoc 155 a mêstskou policii 156.

æe údajnê odcizené vêcijsou nasvém místê
zase vrátili.

s cizí mi lidmi, nenosit klíç od domu za-

seznamte s moæností pouæití tísñového

psychickÿmonemocnêní m. Majitel pozdêji

za p‡ítomnosti stráæníkû v bytê konstatoval,

u Informaçního centra na námêstí nejprve

p‡iznal 15letÿ chlapec, kterÿ v nedalekém

vê¿enÿ viditelnê na krku, od cizích osob

z á ‡í 2 0 0 3
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labilní, coæ se následnê potvrdilo. Také

domáhal vstupu nasluæebnu, protoæe má

vykradenÿ byt, bylo z‡ej mê vedenojeho

vat si vzhled a obleçení osoby, kterás vámi

mêl p‡edloæit oprávnêní k vÿkonu. Obzvlá¿tê

je platbu p‡edem.

Karel Çupr
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Mladÿ mistr republiky
je ze Svitav

Ve dnech 8. aæ 10. srpna 2003 se v B‡ez-

nici (P‡íbram) konalo Mistrovství republi-

ky mládeæe Çeského kynologického svazu

s mezinárodní úçastí. Po nároçnÿch vÿbê-

rovÿch závodech se do kvalikace na toto
mistrovství probojovala sleçna Petra Ma-

kovská(17let), se svÿmos miletÿmnêmec-

kÿmovçákem Cliffem.

Mistrovství republiky se zúçastnilo cel-

kem 30 závodníkû, dva mladí kynologové

z Rakouska ajeden ze ¢vÿcarska. Soutêæilo
se ve dvou kategoriích, ZVV2(dlezkou¿ky ná-

Atletika se zdobí medailemi

Kvêten a çervenjsoujiæ tradiçní mêsíce

zasvêcené královnê sportu - atletice. Svitav-

¿tí atleti se bêhemjarní çásti úçastnili ‡ady
závodû a p‡eborû, z nichæ vybíráme ty nej.
Krajské p‡ebornice a medailisté

v kategorii dospêlÿch
Koncemkvêtna závodili dospêlí v Lito-

my¿li. ùspê¿ná bylajiæ první ukonçená dis-

ciplína, kde se Sváƒa La¿tûvková vÿkonem
155 c mstala Krajskou p‡ebornicí ve vÿ¿ce.

Tí mtaké zavr¿ila svûj úspê¿nÿtÿden, neboƒ

ve çtvrtek úspê¿nê odmaturovala a v pátek
odslavila. Své kvality potvrdila Anna Báço-

rodníhozku¿ebního‡ádu 2. stupnê) a IPO2

vá, která si dobêhlajiæ pro svûj celkovê

2. stupnê). Petra závodila v kategorii ZVV2.

tokráte v bêhu na 800 m(2: 19,97). Aniçka

(dle zkou¿ky mezinárodního zku¿ebního ‡ádu
Kaædá kategorie obsahovala t‡i disciplíny,

v kaædé z nich bylo moæno získat nejvíce

100 bodû. První disciplínou bylastopa, kdy

pes musí spolehlivê vyhledat, kudyse pohy-

bovaljejí kladeç, a musítaké najít a oznaçit

(nap‡íkladzalehnutí m) p‡edmêty, které kla-

deç na stopê zanechal. Druhou disciplínou

dvanáctÿ !!! titul Krajské p‡ebornice, ten-

získalaje¿tê st‡íbrnou medaili v bêhu na
1500 m(4: 50,36). St‡íbrnÿmi medaile mi

se pomohou pochlubit Josef Marek v troj-

vrhu koulí byl vÿkon 14,99 mtêsnê podjeho

nênÿ kotník a p‡ekvapení Pavla Könyüová,

vá. Bronzovou medaili si vtêsnémdobêhu na

musí vyhledat ukrytého pomocníka (guran-

a doplnila tak úspê¿né medailové zisky.

duje nêkolikzákusû do ochranného rukávu

pomocníka. Petrazískala 93 bodû ve stopê,
96 bodû v poslu¿nosti a 85 bodû v obranê,

celkem274 bodû. Tí mto vÿsledkemobsadila
1. místo v kategorii ZVV2 a vybojovala titul

 Mladÿ mistr republiky. Zároveñ si svÿm
bodovÿmziskemzajistilai první místo v cel-

kovém hodnocení obou kategorií a stala se

tak Absolutní vítêzkou celého mistrovství.

První místo obsadilataké vestopê a v poslu¿-

nosti. Vsoutêæi druæstev Petra Makovská

samoz‡ej mê svÿmvÿkonemvelice p‡ispêla
k tomu, æe druæstvo za Pardubickÿ kraj se
umístilo na 1. místê.

Jana Dvo‡áková

Tradiçní zastoupení mêlatakésvitavskáat-

která ve své vûbec druhé soutêæi v trojskoku skoçila aæ za 10,43 m. St‡íbrné medaile

ni, vstañ, ¿têkání na povel, aport p‡edmêtu

ta), kterého pak oznaçí vy¿têkání m a násle-

çeskÿch dorosteneckÿch atletû a atletek.

letika. Solidního vÿsledku dosáhl Moj mír

vybojovalo kvarteto na 4 x 400 mve sloæení

ajiné. T‡etí disciplínou byla obrana, kde pes

Mojmír Konûpkap‡ebírá diplomkrajského

p‡eborníka.

skoku(13,48), kteréhoje¿tê stáletrápí zra-

byla poslu¿nost, kdy pes plní cvikyjakoje
nap‡íkladchûze u nohypsovoda, sedni, leh-
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Könyüová, La¿tûvková, Báçová a Tomano-

100 mvybojovala Zuzka Tomanová(13,27)

Krajské p‡ebory m
lad¿ích

a star¿ích æákû a æákyñ
Poçátkemçervna oæil svitavskÿ stadion
nejvêt¿íleto¿ní atletickou akcí. Na krajskÿch

p‡eborech byli úspê¿ní i svitav¿tí atleti a at-

letky. Petra Neçasová zvítêzila v kategorii
mlad¿ích æákyñ v bêhu na 150 m(21,06 vt)

a v bêhu na 60 mji od druhého zlata dêlila
pouhájedna setina vte‡iny(8, 70). St‡íbrná

také byla ¿tafeta v bêhu na 4x 60 mve sloæení Z. Petrilová, P
. Neçasová, Z. Stelçíko-

vá a H. Gregorová. Dal¿í st‡íbrné medaile

získali Ond‡ej Kliçka v bêhu na 800 m
(2: 10,17) a Veronika Kopecká v hodu diske m(24,20 m). Petra Neçasová a Ond‡ej

Kliçka byli vybráni do krajské vÿpravy na

Olympijské hry mládeæe v Litomy¿li.

Poslední mkrajskÿmp‡eboremv indivi-

duálních soutêæích byla soutêæ dorostencû

a dorostenek, kterou p‡ipravili organizáto‡i

v Tÿni¿ti nad Orlicí v polovinê çervna.

Nejlep¿ího vÿsledku dosáhl Moj mír Ko-

nûpka, kterÿdvojnásobnê pozlatil vÿborné

vÿkonyv disku(46,79 m) a v kouli (15,13 m)
a potvrdil svoje suverénní postavení nejlep-

¿ího dorosteneckého vrhaçe v Pardubickém
kraji. Dvê bronzové medaile získala Pavla
Könyüová. V bêhu na 100 mp‡. (18,38 s.)

a vtrojskoku(9,87 m), kdyæjí st‡íbro uniklo

o pouhÿch 5 c m.

Dorostenecké

M
istrovství ÇR v atletice
Opavskÿ atletickÿ stadion byl o víkendu 21. a 22. çervna hostitelem nejlep¿ích

Konûpka, kterÿ obsadil dvê pátá místa. Ve

osobní mrekordem. Prûbêh soutêæe v hodu
diske m (44, 86 m) byl pro nêho i trenéra

zklamání m. Nováçkovi na Mistrovství ÇR
Pavle Könyüové staçil v trojskoku prûmêrnÿ vÿkon 9, 79 mnajedenácté místo.

Ing. Josef Marek

P‡ipravuje se hokejová
liga pro amatéry

Jetomujiæ pêt let, kdyjsemoæivil ve
Svitavách amatérskÿ hokej a zaloæil mêst-

skou hokejovouligu. Tato soutêæ byla urçenapro¿iroké vrstvyneregistrovanÿchhoke-

jistû. Postupnê p‡ibÿvalo nejen muæstev, ale

také lep¿ích hokejistû. Tí mdo¿lo kjejí mu
zkvalitnêní a stala se z ní prestiæní soutêæ.

Obyçejní amaté‡i se v sestavách muæstev

jiætêæko prosazovali. Letosjsembyl osloven slupinou hokejovÿch nad¿encû a poæá-

dán o vytvo‡ení ligy pro obyçejné hokejisty
-zaçáteçníky, jejichæ hokejové kvality na
mêstskou hokejovouligu ( MHL) nestaçí.

Tí mto dávámna vêdomí, æe letos za-

kládám novou ligu pro hráçe, kte‡í si

chtêjí zahrát hokej bez velkÿch prestiæ-

ních nárokû- pouze prozábavu. Tatoliga

ponese název AHL- amatérská hokejová

liga. Je urçena pro hráçeze Svitav a okol-

ních vesnic, kte‡í nehrají nikde æádnÿ

hokej. Hrát se bude bezkontaktní hokej,
vÿstroj mi mo branká‡e bude dobrovolná.
Tí mto rovnêæ oslovuji v¿echny rmy,

podnikatele a organizace ve Svitaváchse

æádostí ojakoukoliv nançníi jinouspon-

zorskou pomoc p‡i rozjezdutéto soutêæe.

Kdo má o tuto soutêæ záje m, nechƒ

kontaktuje v pracovní dobê organizáto-

ra: Ji‡í Suchomel, nádraæí ÇD Svitavy,

tel. 465 504 262 (255).

st rana 1 0

Sport dnes i na stranê 9.

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

z á ‡í 2 0 0 3

mês í ç n í k

Svitavskÿ trávník prvoligovÿ

Volejbalová
p‡ípravka pro
kluky
a dêvçata
Volej balovÿ oddíl TJ Svitavy otevírá

Po dlouhÿch letech se svitavskÿ fotba-

æe v¿ichni milovníci a fandové svitavské æá-

stoupit doæákovskéligy. Hned první domácí

tak silnému soupe‡i povedou. Po bojovném

úspêch p‡içinili. Vsobotu 10. srpnatotiæ p‡i-

vÿkonem ale p‡edznamenali, æe nebudou

kající sezónê dokázali æáci TJ Svitavy po-

zápas byl odmênou v¿em, kte‡í se o takovÿ
jela do Svitav SKSlavia Praha, jedenz nejúspê¿nêj¿ích æákovskÿch celkû v republice!

v zá‡í 2003 p‡ípravku pro kluky a dêvçata

Jejichvÿsledky hovo‡í zav¿e. Vloñskémroç-

budou v úterÿ a v pátek od 16: 30 do 18: 00.

ani jednou neokusili ho‡kost poráæky, do-

ve vêkuod 6 do 8let (1. - 3. t‡ída). Tréninky
Vletní m období budou kluci trénovat

na venkovní m h‡i¿ti za Z¢ na T
. G. Masa-

branek ajen 5 inkasovali. Proto není divu,

lovÿtrávníkstal opêt prvoligovÿm. Po vyni-

níkuæákovskéligystar¿í æáci zvítêzili, kdyæ

kázali vst‡elit svÿmsoupe‡ûmcelkem114

kovské kopané çekali, jak si domácí proti

vÿkonuode¿li star¿í æáci poraæeni 2: 3. Svÿm
vlize bojácnÿmnováçkem. Nezbÿváneæ v¿em
mladÿmfotbalistûm a celému realizaçní mu

tÿmu( Andrle, Veselskÿ, Benc, Kvapil u star-

¿ích a Brûna, Uchytil u mlad¿ích) pop‡át co
nejlep¿í sportovní vÿkony a p‡íznivé vÿsled-

ky.

J. Petr

ryka 27, dêvçata na volejbalovÿch h‡i¿tích
za Národní mdome m.

Tréninky vtêlocviçnách(zi mní období)

budou up‡esnêny.

P‡ípravka bude zamê‡ena na rozvoj po-

hybové v¿estrannosti, chybêt nebudou prû-

pravné míçové hry.

Pokud máte zájemp‡ihlásit svého syna

- dceru do volejbalové p‡ípravky, kontak-

tujte hlavní trenéry, nebo dêti p‡iveâte p‡ímo na trénink.

Kontakt na trenéry:
kluci - Ing. Petr Sezemskÿ, 777153428

dêvçata- Mgr. MarcelaSezemská, 606757599

F
oto E. Hromadník

Pozvánka
na sportovníakce v zá‡í
TJ Sy A - Tesla Pardubice (10: 00 st. a 11: 45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)
SO30. 8. Kopaná:
Volejbal:

TJ Sy B - Dolní ùjezd(10: 00- KP2. t‡., æeny, h‡i¿tê za Národní mdomem)

Kopaná:

TJ Sy - Tesla Pardubice (12: 30 st. a 14: 45 ml. - KP dorostu, stadion Míru)

NE31. 8. Kopaná:
NE 7. 9.

TJ Sy B- Jiskra Králíky( 9: 00st. a 10: 45 ml. - I. At‡. æáci, h‡i¿tê v Lánech)
TJ Sy B - Hrochûv Tÿnec (17: 00- I. At‡. muæi, h‡i¿tê v Lánech)
TJ Sy A - TJ Lan¿kroun (17: 00- KP muæi, stadion Míru)

SO13. 9. Modelklub: Mistrovství ÇR- upoutané modely (areál Cihelna)
Volejbal:
Kopaná:

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

TJ Sy A - AFKPodolí Praha(10: 00st. a 11: 45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)
TJ Sy B - Sokol Moravany (17: 00- I. At‡. muæi, h‡i¿tê v Lánech)

NE14. 9. Modelklub: Mistrovství ÇR- upoutané modely (areál Cihelna)

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

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 2. 10. 2003.

Kopaná:

druhé kolo turnaje KP p‡ípravek ( 9: 00, stadion Míru)

Volejbal:

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

SO20. 9. Kopaná:

NE21. 9. Kopaná:

SO27. 9. Volejbal:

Kopaná:

TJ SyB- FKOEZ Letohrad( 9: 00st. a 10: 45 ml. - I. At‡. æáci, h‡i¿tê v Lánech)

TJ Sy - FC Hlinsko (12: 00 st. a 14: 15 ml. - KP dorostu, stadion Míru)
TJ Sy A - FK Çeská T‡ebová (17: 00- KP muæi, stadion Míru)
Volejbalovÿturnaj æen ( 9: 00- sportovní hala Na St‡elnici)

TJ Sy- Ç. T‡ebová, Litomy¿l, Lan¿kroun( 9: 00- KP ml. æáci, h‡i¿tê za Národ-

ní mdomem

TJ Sy A - Slovan Liberec (10: 00 st. a 11: 45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)
TJ Sy B - Agria Choceñ B (16: 30- I. At‡. muæi, h‡i¿tê v Lánech)

Upozorñujeme v¿echny organizátory sportovních soutêæí na moænost zve‡ejnêní základníchinformací
o chystanÿch akcích. Uzávêrka pro dal¿í çísloje vædy 15. v p‡edcházející m mêsíci.
J. Petr
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