
Up‡íleæitosti Dnûevropského dêdictví
14. zá‡íseveSvitaváchnapozemkubÿvalého
æidovského h‡bitovase¿li vzácní hosté, aby
uctili památkutêch,jejichæostatkyjsouvtéto
zemi uloæeny. Pietní úprava h‡bitova byla
pot‡echletechdokonçenaslavnostnímod-
halenímpamátníku, kterÿp‡ipomínáosudy
svitavskéæidovské komunity. AtakSvitavy
p‡ivítalytajemníkaizraelskéhovelvyslance
pana Walid Abu Haya, p‡edsedu Æidovské
obce(ÆO) v PrazeTomá¿eJelínka, z Brnap‡i-
jeli p‡edseda ÆOPetr Weber avrchní kantor
Arno¿t Neufeld, z PardubichejtmanRoman
Línekajehozástupce Miroslav Brÿdl, mezi
pozvanÿmi bylataképoslankynê Parlamen-
tuÇRHana Orgoníkováa nechybêl senátor
Ji‡í Brÿdl, kterÿstál uzrodu úpravyæidov-
ského h‡bitova. Je potê¿ující, æe odhalení
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památníku, jehoæ autoremje ak. socha‡Ji‡í
Vêneçek, sezúçastnilotakévelké mnoæství
svitavskÿchobyvatel. I p‡i krásnémsluneç-
némnedêlnímdnu¿el p‡ítomnÿmp‡i heb-
rejské modlitbê v podání kantorû praæské
aæidovské obce mráz po zádech. Nêkteré
hrûzyna¿í historie nelze vzít zpêt. Ti, kte‡í
p‡ijeli doSvitav, velmi ocenili postoj na¿eho
mêstap‡i úpravêtohoto místaavyjád‡ili zá-
jemo dal¿í moænosti spolupráce. Jábychale
rádapodêkovalatêm, kte‡ízacelÿmprojek-
temstáli. Zastupitelstvu mêsta, kterérozhod-
loo uvolnêní �nancí, �rmêJanVav‡ínz Li-
tomy¿le, která celkovou úpravu provádêla
ataké vedoucímuodboruæivotního prost‡edí
Marku Anto¿ovi a pracovníkûmTechnickÿch
sluæebveSvitavách, kte‡í senapietní úpravê
tohoto místa podíleli. B. Çuhelová

Æidovskÿh‡bitovupraven

Zájemcûm
o vÿstavbu domkû

Jiæjsmeinformovali otom, æe mêsto
Svitavyvespolupráci se spoleçností CZ
STAVEBNï HOLDING, a. s. p‡ipravuje
vÿstavbu ‡adovÿch rodinnÿch domkû
NaVêjí‡i. Ve‡ejnáprezentacezámêruse
uskuteçnila nazaçátkuçervence.
V¿emzájemcûmozískánítohototypu

bydlení sdêlujeme, æe od 1. ‡íjna 2003
bude ve Svitavách otev‡enainformaçní
kancelá‡, v níæ mohouzískat podrobnéin-
formaceovÿstavbê, vçetnêkoneçnÿchcen
a moænosti �nancování. Kancelá‡ bude
umístêna v 1. pat‡e budovy na námêstí
Míru48(vchodvedleinformaçníhocen-
tra) azájemci sezdeaædo10. ‡íjna mohou
zaregistrovat avybrat si domek, o kterÿ
by mêli zájem. Schûzkulzesjednati te-
lefonicky na çísle 605 252 976. Po‡adí
p‡íchodu nebude p‡i obsazování ‡ado-
vÿchrodinnÿch domkûrozhodovat.
Konzultaçní hodiny budou od pon-

dêlí doçtvrtka, vædyod10do 16hodin.
ing. Petr Vítek

Tajemníkizraelskéhovelvyslanectvíp‡i od-
halenípamátníku. Foto Z. Holomÿ.

Na bÿvalémæidovskémh‡bitovêse se¿lo mnoho vzácnÿch hostû. Foto Z. Holomÿ.
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SociálníproblematikamêstaZpráva s uvedenÿmnázvembyla hlav-
nímbodemprogramuçervnovéschûzerady
azá‡ijovéhojednání zastupitelstva mêsta.
Jeto materiál, kterÿpodáváinformaceze
v¿echoblastí poskytovánísociální péçeob-
çanûm. Têmi oblastmi, které spolu souvi-
sejí avzájemnê se doplñují, jsou: sociální
poji¿têní, státnísociální podporaasociální
péçe.
Systémsociálníhopoji¿têní ‡e¿í situace,

na kteréje moæné se dop‡edu p‡ipravit ve
smyslu odkladu çásti �nançních prost‡ed-
kûpro‡e¿ení budoucísociálnísituace. Pat‡í
sempoji¿têní v nezamêstnanosti, poji¿têní
nemocenské a poji¿têní dûchodové. Tento
systémdáledoplñujepoji¿tênízdravotní
a úrazové.
Prost‡ednictvímstátní sociální podpory

stát p‡ispívá p‡edev¿ímrodináms neza-
opat‡enÿmi dêtmi v p‡ípadêuznanésociál-
ní situace, najejíæ‡e¿ení rodinavlastními
silami a prost‡edkynestaçí. ùkolynatomto
úseku zabezpeçuje odbor státní sociální
podpory mêstskéhoú‡adua podlezákona
mápûsobnost naúzemí celéhookresuSvi-
tavy.
Sociální péçejerozsáhlÿsystémdávek

asluæeb, kterÿmi státzaji¿ƒujepomocob-
çanûm,jejichææivotní pot‡ebynejsoudo-
stateçnê zabezpeçeny p‡íj my z pracovní
çinnosti, dávkami z vÿ¿e uvedenÿch dvou
systémû, pop‡ípadêjinÿmi p‡íjmy, obçanûm,
kte‡í sociální péçi pot‡ebují vzhledemke
svémuzdravotnímustavunebovêkua dále
têmobçanûm, kte‡í bezpomoci spoleçnosti
nemohoup‡ekonat obtíænouæivotní situaci
nebo nep‡íznivé æivotní pomêry. Sociální
péçezahrnujezejménapéçi orodinua dêti,
obçanytêæce zdravotnê postiæené, obçany,
kte‡í pot‡ebují zvlá¿tní pomoc aobçany
spoleçenskynep‡izpûsobené. Narozdíl od
dávekstátní sociální podporyse u dávek
sociální péçeprovê‡uje majetekrodiny(po-
dle zákona o sociální pot‡ebnosti) a podle
nêhosedávkyp‡iznávají. Naobadruhydá-
vekplynou�nançní prost‡edkyze státního
rozpoçtu.
Sociální péçi poskytuje odbor sociál-

níchvêcí azdravotnictví mêstskéhoú‡adu,
kterÿ má celkem22 zamêstnancû; z toho
4jsoup‡idêleni mêstemPoliçkaavykoná-
vají agendupro Poliçsko. Odborjerozdêlen
nadvêoddêlení. Voddêlení dáveksociální
péçe pracuje deset sociálních pracovnic,
kaædá má svûj obvod, kterÿzahrnuje vædy
çást mêsta a nêkteré z obcí, pro nêæ odbor
vykonává státní správu. Hlavními nástroji
sociální práce tohoto oddêlení je pora-
denství, prevencesociálnê patologickÿch
jevû, sociálnê právní ochrana, hmotná po-
mocveformêpenêæní nebovêcnéasociální
sluæby. Oddêlení sociálnê-právní ochrany

asociální prevence zabezpeçuje p‡ede-
v¿ímochranu dêtí - zaji¿têní práva dítête
naæivot, jeho p‡íznivÿvÿvoj, narodiçov-
skoupéçi aæivot vrodinê, navzdêlání atp.,
takénaochranup‡edtêlesnÿma du¿evním
násilím, zanedbáváním, zneuæívánímçi vy-
ko‡isƒováním. Mezi nejdûleæitêj¿í çinnosti
sociálníchpracovnic pat‡í zejménareali-
zace opat‡ení naochranudêtí - podávání
p‡íslu¿nÿchpodnêtûsoudu, zastupování dí-
tête p‡i jednáníchusoudu, na policii, atd.
Oddêlenízabezpeçujei specializovanéçin-
nosti v oblasti trestné çinnosti mládeæe
(kurátorpro mládeæ) a pracujezdetakéko-
ordinátor péçe o obçanyspoleçenskyne-
p‡izpûsobené(osobyvevÿkonutrestuodnêtí
svobodyaosobyz vÿkonutrestupropu¿têné,
osobyæijící nedûstojnÿmzpûsobemæivota,
závislé na alkoholu nebojinÿchtoxickÿch
látkách).

Sociální sluæbyve mêstêzaji¿ƒujenê-
kolik subjektû. Pat‡í sem mêstemz‡ízené
organizace: Domov-penzion pro dûchodce
s kapacitou124 míst, poskytující komplex-
ní peçovatelskésluæbyi obçanûmmêsta,
Klubdûchodcû, jehoæ çinnostjezamê‡ena
na organizování zájmové çinnosti star¿ích
ainvalidníchobçanû, Ubytovnaprobezdo-
movce na Máchovê aleji. Vobjektu mêsta
na Nerudovê ulici sídlí St‡edisko humani-
tární pomoci Oblastního spolku ÇÇK, tzv.
Azylovÿ dûmpro matky s dêtmi a o¿atní
st‡edisko. Sociální sluæbynaúzemí mêsta
poskytuje dále Charita Svitavy, která pro-
vozuje novê otev‡ené Centrumdenníchslu-
æebv budovênaJungmannovêulici, Sdruæe-
nízdravotnêpostiæenÿcha Centrumsluæeb
pro zdravotnê postiæené, které poskytuje
poradenství asluæbyzdravotnêpostiæenÿm
obçanûm.

Nazávêrnêco máloçísel. Poçet p‡íjem-
cûopakovanÿchdáveksociální péçeodro-
ku 1997 neustále stoupá - z 644 na 1679
vroce2002. Témê‡polovinuz nichlonitvo-
‡ili nezamêstnaní (780), çtvrtina p‡íjemcû
byly rodiny s dêtmi (429), zbytek osoby
peçující o osobublízkou, dûchodci azdra-
votnêpostiæení. Nasociálníchdávkáchbylo
vyplaceno celkem46.616.000 Kç. Dávky
státní sociální podpory, vyplacené vloñ-
skémrocevcelémokreseSvitavy, p‡edsta-
vují úctyhodnouçástku 396.123.229 Kç.

-svj-

Z jednáníradymêsta
dne 27. srpna 2003
• Radaschválilaposkytnutí neinvestiç-

níchdotací: 1.000KçSpolkup‡átel Rûæo-
vého palouçku natradiçní akci po‡ádanou
ve 100. vÿroçí zaloæení spolku, 5.000 Kç
Çeskomoravskému ústavu zahraniçnímu
Prahanarealizaci projektus názvemPamát-
níkT. G. Masarykapro Filologickoufakul-
tuPetrohradskéstátní univerzity, 14.000 Kç
obçanskémusdruæení �Dajori� na uspo‡á-
dání zájezdunahradSovinec (dne 13. 9.
se koná rytí‡skÿturnaj ajarmark) atur-
naje v minikopané pro rómská druæstva
dne 27. 9. 2003.
Vrámci sponzorskéçinnosti mêstabylo

zaleden aæ çervenec poskytnuto celkem
434.726 Kç, z toho natêlovÿchovuasport
103,5tis. Kç (vædy na çinnost s mládeæí)
azbyteknaostatní çinnosti: DDM, mládeæ-
nickÿma dêtskÿmoddílûmaorganizacím
celkem102.600 Kç, organizacímprozdra-
votnêpostiæenécelkem45.000 Kç, spole-
çenskÿmazájmovÿmorganizacímcelkem
145.146Kçaostatnímorganizacím(Nada-
ce J. Plívy, nemocnice, farní sbor) celkem
38.400 Kç.
• Schválila návrh na vytvo‡ení nového

pracovního místa pro zahradníka (zahrad-
nici) u Technickÿch sluæeb mêsta Svitavy.
Vroce 2000 byla péçe o zeleñ ve mêstê
zcelazaji¿ƒována dodavatelskÿmi �rmami,
na podzim2001 bylo u TSMS vytvo‡eno
místozahradníkaa novÿpracovníkpeçoval
p‡edev¿ímo zrekonstruovanÿ parkJana
Palacha. Odroku 2002jiæjsou nêkteré
oblasti zelenê plnêzabezpeçoványvlastní-
mi pracovníky TSMS. Kromê péçe o park
jeto péçe ointenzivnê udræovanétravnaté
plochyvcentru mêsta, péçe o smí¿ené sa-
dovéúpravy, péçeo nêkterétrvalkovézáho-
nyajinévÿznamnéplochy, zakládání drob-
nÿchsadovÿchúprav. VzávêrurokuTSMS
provedlyvyhodnocení azjistily, æedíkyno-
vémusystémujsou mnohemoperativnêj¿í.
Porovnánímskuteçnÿch �nançních nákla-
dûs platnÿmi dodavatelskÿmi cenami do¿-
ly kzávêru, æe pouæitímvlastních sil byly

Pokojprorespitní, tj. úlevovoupéçi v Cent-
ru denníchsluæeb na Jungmannovê ulici.
Foto E. Stündl
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• Projednalo avzalo na vêdomí zprávu
o vÿsledku plnêní plánu arozpoçtu mêsta
Svitavyza1. pololetíroku. Podlestanoviska
�nançníhovÿboru, které p‡ednesljeho p‡ed-
sedaing. ¢paçek v úvodujednání, vÿbor
vÿsledky hospoda‡ení projednal bez p‡ipo-
mínek. Hospoda‡ení mêsta Svitavy vyka-
zuje za sledované období p‡ebytek ve vÿ¿i
39.865.000 Kç. Tento vÿsledek ovlivnilo
nízké çerpání vÿdajû, p‡edev¿ímkapitálo-
vÿch, neboƒrealizace vêt¿inyinvestiçních
akcí bylazahájenaaæ ve 2. pololetí. P‡íjmy
mêstadosáhlyvÿ¿e221.590.000Kç, z toho
bêæné p‡íj my mêsta byly plnêny na 50 %
akapitálové na39 %. Vÿdaje bylyçerpány
vcelkovévÿ¿i 181.752.000 Kç, z tohobêæ-
né vÿdaje çiní 40 %akapitálové 17 %.
• Projednalo avzalo na vêdomí zprávu

o situaci ve ¿kolství na území mêsta a ve
spádovémobvoduobces roz¿í‡enoupûsob-
nostízaobdobíod1. 6. 2002do31. 5. 2003
ao p‡ipravenosti ¿kolníhoroku2003/2004.
Mêsto Svitavyjez‡izovatelempêti úplnÿch
základních¿kol ajedné neúplné, osmi ma-
te‡skÿch¿kol, z nichæjednajespeciální pro
dêti s kombinací postiæení,jednésamostat-
né¿kolníjídelnyajednézákladní umêlecké
¿koly. Vsouvislosti s reformoustátní správy
p‡e¿ly na MêùSvitavy kompetence po bÿ-
valémokresnímú‡aduav pûsobnosti odbo-
ru¿kolství Mêùjenynícelkem35¿kolskÿch
za‡ízení vjedenadvaceti obcích.
P‡ed¿kolní za‡ízení nav¿têvovalo zhruba

500dêtí, podlevÿsledkûzápisudêtí do ma-
te‡skÿch¿kol proprávêzaçínající ¿kolní rok
budouv¿echny¿kolyzcelanaplnêny. Dozá-
kladních¿kol nastoupilovzá‡í 2002celkem
1.864æákû. Ztohopoçtubylo 309dojíædê-
jících a nárûst poçtu dojíædêjících dêtí se
zdá bÿt trvalÿmtrendem.
Ve v¿ech¿koláchpokraçovalyaktivity

smê‡ující k prohloubení prevence negativ-
níchjevû u dêtí a mládeæe a nadále byly
rozvíjenyvolnoçasovéaktivity. V¿echny¿koly
se úspê¿nê zapojily do grantovÿch progra-
mû PKi programûjinÿch azískaly celkem
242tisícekorun. Vÿznamnouakcí byly Hry
první olympiádys Orbitem. V¿echnyúplné
základní ¿koly, gymnáziumazdravotnická
¿kolaslouæilyvtomtoobdobíjakoubytovny
a¿kolníjídelnyjakostravovací za‡ízení pro
úçastníky.
• Vrámci majetkoprávníchúkonûschvá-

lilo zámêr prodeje pozemku o vÿmê‡e cca
45tisíc metrû çtvereçních akciové spoleç-
nosti VigonaSvitavy, kterázdehodlávybudo-
vat novÿzávod. Zámêrspoleçnosti p‡edstavil
a na doplñující otázkyzastupitelûodpovêdêl
generální ‡editel a. s. Martin Kárník.
• Schválilo vÿstavbu dal¿ícht‡í sekcí

bytovÿchdomûvlokalitê NaVêjí‡i, v nichæ
bude celkem32 bytû velikosti 3+1, 2+1
a 2+kk. Financovánístavbybudezaji¿têno
formousdruæenÿchprost‡edkûtak, æe mês-
to Svitavyvloæí prost‡edkyze státní dotace

(10.240.000 Kç, tj. 320tis. nabyt), zbytek
Bytové druæstvo Dubina II Pardubice. Za-
hájení vÿstavbyje plánováno na‡íjen2003
azávisí na obdræení státní dotace. Protoæe
pozemky, na nichæ budou bytové domy po-
staveny, nejsou zainvestovány, zastupitel-
stvo rovnêæ schválilo vÿstavbutechnické
infrastruktury. Financována bude ze státní
dotace ve vÿ¿i 2.560.000 Kç az vlastních
zdrojû mêstave vÿ¿i 1.040.000 Kç.

• Schválilo smlouvuo poskytnutí inves-
tiçní dotacevevÿ¿i 135.000Kçspoleçnosti
LIKOSVITAVY, a. s. nanákupsbêrnÿchná-
dobnaseparovanÿodpad. Nakoupenénádo-
bybudourozmístênytakto: Bude nahrazeno
devêtstarÿchplechovÿchnádobnasbêrskla
za nové, s vêt¿ímobjemem, çímæ bude do-
konçenavÿmênaplechovÿchnádobzaplas-
tovénacelémúzemí mêsta. ¢est nádobbude
rozmístêno na dvou novÿch stanovi¿tích
- u Barumky na ulici Antonína Slavíçka
a na ulici Zadní v Laçnovê - vædy nádoby
nasklo, papíra plasty. Odal¿í nádobyna
plasty budouroz¿í‡ena stávající stanovi¿tê
naulicíchSluneçné, KapitánaJaro¿eavsíd-
li¿ti Unádraæí, na ulici Sluneçné p‡ibude
i nádoba na papír. V¿echny nádoby budou
plastové, barevnê rozli¿ené podle druhu
ukládaného odpadu.
• Schválilopovÿ¿ení akce�Roz¿í‡ení

p‡íj muinfokanáluv p‡ihlá¿enÿchdomech�
o 200.000 Kç na dokonçení p‡ipojení p‡i-
hlá¿enÿch domû. Na realizaci této akce
mêsto dosuduvolnilo çástkupûl milionu
korun, zaniæ bylonapojenocelkem652bytû
(to p‡edstavuje 23 %pûvodního poçtu).
Kp‡íjmuinfokanálujeje¿tê p‡ihlá¿enoje-
denáct domûs více neæ 600byty, a proto
zastupitelstvo schválilo uvolnêní dal¿ích
poæadovanÿchprost‡edkû.
• schválilozakoupenílanovétechnikyza

50.000 Kçs tím, æebudep‡edánadovÿpûjç-
kysvitavskémuúzemnímuodboru HZSPK.
Lanová technika bude slouæit k bezpeçné
evakuaci obyvatel panelovÿch domû, kam
senedostanejinápoæárnítechnika, aletaké
nap‡. kzáchranêosobzestudní, zásobníkû
apod. -svj-

nákladyotémê‡375tisíckorunniæ¿í. S p‡i-
jetímdal¿ího zahradníka hodlá organizace
vtomto roce roz¿í‡it okruhçinností zabez-
peçovanÿch vlastními silami o komplexní
zaji¿têní zakládání a údræbyletniçkovÿch
záhonûazáhonûrûæí. Dal¿ímkrokemby
pak mêlo bÿt p‡evzetí péçe o çást travna-
tÿchplochve mêstê.
• Vyslovilasouhlas s trvalÿmbezplat-

nÿmzapûjçováním mobiliá‡e mêsta pro
pot‡eby organizací z‡izovanÿch mêstem
atakésubjektûmorganizujícímkulturní
a sportovní akce ve spolupráci s mêstem
avzájmu mêstaSvitavy. Mobiliá‡emsero-
zumí zahradní laviçkyastolky, které mají
ve správê Technické sluæby mêsta a které
jsouvyuæívány mnohÿmi organizacemi p‡i
po‡ádání kulturních, sportovníchnebospo-
leçenskÿchakcích. Zapûjçovánítohoto mo-
biliá‡ejezpoplatnênoa mnohésubjektyse
obracely na radu mêsta se æádostí o bez-
platnézapûjçení. Taæádosti vyhovêlavædy,
kdyæ se jednalo o ¿koly, St‡edisko kultur-
níchsluæeb, Mêstské muzeumagalerii (tzn.
organizace z‡ízené mêstem), o TJ Svitavy,
SKSlavoj Svitavy-Lány(organizace dotova-
néz rozpoçtu mêsta), neboo subjekty, kte-
ré vyvíjejí çinnost mêstempodporovanou
(Rybá‡ské sdruæení, organizace pûsobící
v areálu Cihelna). Proto na návrhodboru
¿kolství a kulturyrada mêstavydalavÿ¿e
uvedenÿsouhlas.
• Schválilapravidlapropravidelnáhod-

nocení‡editelû¿kol ap‡ed¿kolníchza‡ízení
z‡izovanÿch mêstem. Podletêchto pravidel
bude pravidelnêjedenkrát za ¿est let pro-
vádênokomplexní hodnocení práce‡edite-
lû p‡ed¿kolních za‡ízení, ¿kol a¿kolskÿch
za‡ízení,jejichævÿsledkybudouslouæit kpo-
tvrzení ‡editelû ve funkci na dal¿ích ¿est
let, nebojakopodkladkvyhlá¿ení konkurs-
ního‡ízení. Práce‡editelebudehodnocena
nazákladêstanoviskaÇeské¿kolníinspek-
ce (vychází se závêrûinspekçní çinnosti
voblasti hodnoceníkvalityvzdêláváníavob-
lasti hodnocení kvality ‡ízení), z‡izovatele
¿koly, tj. mêstaSvitavy(z pohleduekono-
miky ¿koly, dodræování právních norem,
nabídky mimo¿kolních aktivit a dal¿ích)
arady¿koly, je-li z‡ízena. Souçástí hodno-
cení budei vlastní pohled‡editele naçin-
nost ¿kolyzauplynulé období ajeho návrh
rozvoje¿kolynadal¿í období. První hodno-
cení bude provedeno po uplynutí ¿esti let
odj menování nebo potvrzení ‡editele ve
funkci; je-li tatolhûtau nêkterého‡editele
jiæ p‡ekroçena, bude hodnocení provedeno
v nejbliæ¿í dobê. Hodnocení bude prove-
deno vædyvtakovémçasovémobdobí, aby
v p‡ípadê, æenajehozákladêdojdekekon-
kursnímu‡ízení, mohl bÿt novÿ‡editelj me-
novándofunkcenejpozdêji k 1. srpnuda-
ného kalendá‡níhoroku.

-svj-

Zastupitelstvomêstadne3.zá‡í2003

Vÿstavba mêstskévilyç. 2. FotoJ. Çermák.



• Projednala avzala na vêdomí zprávu
o çinnosti kulturníchza‡ízení mêsta Svitavy
- Mêstského muzeaa galerie mêstaSvitavy,
St‡ediska kulturních sluæeb mêsta Svitavy
anovêi MêstskéknihovnyveSvitavách, kte-
ráje od 1. lednaleto¿níhoroku p‡íspêvko-
vou organizací mêsta. Starosta mêsta Václav
Koukal oznaçil çinnost v¿ech za‡ízení za
zajímavou arûznorodou, která obçanûm
mêstanabízí ¿irokévyæití. Muzeumi st‡e-
disko kulturníchsluæebvyuæívají a podpo-
rují amatérské çinnosti a aktivity, ve mêstê
jejichnespoçet. Tutocestupovaæujezadû-
leæitou pro vnit‡ní æivot mêsta, i kdyæ to
u nêkterÿchobçanûnemátusprávnouode-
zvu-chtêli byvíc�dováæenékultury�. Staros-
ta také kladnê zhodnotil prûbêhleto¿ních
Svitavskÿchletníchslavností, které bylyroz-
loæeny do del¿ího çasového údobí ado rûz-
nÿch míst konání ajejichæ zdárnÿmvyvrcho-
lenímbylapouƒ kesv. Jiljí. Takéslavnostní
odhalení pomníku na æidovskémh‡bitovê
v nedêli 14. zá‡íoznaçilzavelmi vÿznamnou
akci, protoæesejí zúçastnili nejenzástupci
æidovskÿchobcí ajiní církevní p‡edstavitelé,
aletakétajemníkIzraelského velvyslanectví
v ÇRap‡edstaviteléazástupci politickéscé-
nyokresu, krajei státu.

• Vyslovila souhlas s tím, æe na období
do 31. b‡ezna 2004 nebudou doplnêny ani
bytovÿpo‡adníkani po‡adníkbytovÿchná-
hrad. Oba po‡adníky byly naposledy dopl-
nênyletosv b‡eznuaodtédobysepoda‡ilo
uspokojit pouzejednohoæadatelez bytového
po‡adníku, ajednohoz po‡adníkubytovÿch
náhrad.
• Vzala navêdomí dvêzprávytÿkají-

cí se poæadavkû stanovenÿch vyhlá¿kou
ç. 107/2001 Sb., o hygienickÿchpoæadav-
cíchnastravovacísluæby. Taprvnísetÿkala
kuchynê Domova-penzionu pro dûchodce,

kde podle zmínêné vyhlá¿kyjiæ bylyreali-
zovány úpravyza celkem46.257 Kç a do
souladu s vyhlá¿kouje nutnoje¿tê uvést
rozvoz obêdûprost‡ednictvímpeçovatelské
sluæby. Aby bylo vyhovêno vyhlá¿ce (dodr-
æet stanovenouteplotu rozváæenÿch obêdû
70 oC) je nutno po‡ídit: jídlonosiçez nere-
zus termoobalem(cca275tis. Kç), drátêné
ko¿e na p‡epravujídlonosiçû (18tis.), na-
h‡ívací konvektomat a napa‡ovacílinkupro
mytí do kuchynê (450 tis.). Dále budou
pot‡ebné zatímnespeci�kované stavební
úpravy a v neposlední ‡adê bude nutné
zmênit reæimrozvozuobêdûklientûm, tedy
zkrátit ças pot‡ebnÿnarozvoz. Druházpráva
setÿkala¿kolskÿchza‡ízení a konstatujese
v ní, æejiæ p‡edúçinností uvedenévyhlá¿ky
(atakévyhlá¿kyç. 108/2001 Sb., kterouse
stanoví hygienické poæadavky na prostory
a provoz¿kol) mêstovênovalopozornostzlep-
¿ovánívnit‡níhovybaveníaodroku1999bylo
na hygienickáopat‡ení, vçetnê úprav v ku-
chyních, vynaloæeno celkem3.817tis. Kç.
• Schválila zahraniçní sluæební cestu

místostarostying. MiroslavaVêtraavedou-
cíhoodboruregionálníhorozvojeing. Davida
St‡ítezskéhona6. Mezinárodníveletrhnemo-
vitostí propodnikání Exporeal v Mnichovê,

kterÿsekonávednech6. - 8. 10. 2003. Pro-
pagaci investiçníchp‡íleæitostí v ÇRnavele-
trhu zaji¿ƒuje vládní agentura Czechinvest
a mêstuSvitavybylanabídnutadesetimi-
nutová bezplatná prezentace prûmyslové
zóny �Paprsek� na odbornémseminá‡i,
kterÿjesouçástí doprovodného programu
veletrhu.

• Schválila smêrnici o systému hod-
nocení zamêstnancû mêstaza‡azenÿchdo
organizaçní struktury mêstského ú‡adu,
podle níæ budou v¿ichni zamêstnanci hod-
noceni kaædépololetí. Prokaædouskupinu

Radamêsta dne 15. zá‡í2003
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zamêstnancû jsou vymezena hodnotící
kriteria, urçenyjsoutaké metodyhodno-
cení a organizaçní zabezpeçení prûbêhu
hodnocení.
• Radavzalanavêdomíinformaci ore-

formê ve‡ejné správyaojejíchdopadech
na mêsto.
Odreformyuplynulouæ více neæ 8 mêsí-

cû, probêhlabez problémûproobçanyabyla
zhodnocena radou mêsta jiæ v b‡eznu t. r.
Nyní p‡edloæenázpráva, kteroustarostaozna-
çil za p‡íznivou, zhodnotila vÿvoj p‡íj mû,
pohledáveka nákladûnavÿkonp‡evzatÿch
agend. Ukázala také vÿvoj poçtu zamêst-
nancû- stanovenÿ poçet ú‡edníkû po deli-
mitaci byl 174, p‡epoçtenÿstavk 1. 7. çiní
169,25 pracovníka.

-svj-

Kauza
kovolijecká huƒ

Koncemkvêtnase zastupitelstvo mêsta
zabÿvaloæivotnímprost‡edímve mêstê, pro-
blematikou, s níævelmi úzcesouvisístíænosti
obyvatel Vítêzné ulice na kovolijeckou huƒ.
Informovali jsme otomvçervnovémçísle
çasopisu, také otom, æez projednávání vy-
plynul poæadavek, abystarosta mêstapoæá-
dal p‡íslu¿né orgánystátní správy o vyjád-
‡ení,jakÿmzpûsobemlzev uvedenéoblasti
dosáhnoutzlep¿ení. Starostatakuçinil bez-
prost‡ednêpojednánízastupitelstvaaoslo-
vené orgány - Çeskáinspekce æivotního
prost‡edí, oblastní inspektorát Havlíçkûv
Brod(ÇIÆP) a Krajskáhygienickástanice
Pardubickéhokraje, územní pracovi¿têSvi-
tavy(hygiena) -zaslalysvávyjád‡ení. Opro-
blematiceznovujednalozastupitelstvo mêsta
3. zá‡í t. r.
Obêinstituce povaæují za hlavní pro-

blémfakt, æe provoz slévárnyse nachází
vtêsnéblízkosti obytnézástavby. �Rodinné
domybylyv minulosti nevhodnê situovány
vtêsnémsousedství s prûmyslovÿmi objek-
tya naopak�, pí¿evesvémvyjád‡ení ÇIÆP.
�Provoz uvedené slévárnyje po stránce
plnêní emisníchlimitûzneçi¿ƒujícíchlátek
vsouladus provádêcími p‡edpisyzákona
o ochranêovzdu¿í alzetedykonstatovat, æe
jetento provoz srovnatelnÿsjinÿmi za‡íze-
ními provozovanÿmi zaúçelemvÿrobyslitin
æeleza. Pat‡í v¿aksvÿmumístênímvÿhradnê
doprûmyslovéoblasti s dostateçnÿmochran-
nÿmpásmem.�
Obê organizace vidí ‡e¿ení ve zmênê

územníhoplánu, coæjealevelmi problema-
tické. ùzemnímplánembysicebylo moæné
p‡ede�novat plochuurçenouproprûmyslo-
vou vÿrobu na plochu s ménê obtêæujícím

Pokraçování nastr. 5

Neobvyklÿpohlednasvitavskoupouƒzvêæe kostelazachytil E. Hromadník
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Revitalizace
panelovÿch domû

Svozvelkoobjemového
a nebezpeçného odpadu
seuskuteçnívednech13. aæ17. ‡íjna2002
jiæ známÿmzpûsobem.
SouçasnêseuskuteçnítakéSVOZOD-

PADUZEZELENë(kompostovatelnÿod-
padjakonap‡íkladlistí, tráva, zbytkyrostlin,
vêtve apod.), pro kterÿ budou najednotli-
vÿch stanovi¿tích p‡ipravena vozidla Tech-
nickÿchsluæeb mêsta.
Dûraznêæádámeobçany, abyodpadyne-

ukládali nastanovi¿tíchp‡edp‡íjezdemvo-
zidel, alep‡edávalijeodêlenêp‡ímoposád-
kámsvozovÿchvozû.

HARMONOGRAMSVOZU
Pondêlí 13. ‡íjna

1. B. Martinûuç. 3 15:00- 15: 15
2. Vançurova9 15:20- 15:35
3. Ruská- ubÿv. prodejny 15:40- 16: 10
4. Jugoslávskáuç. p. 18 16: 15- 16:30
5. Gorkého(u dêt. h‡i¿tê) 16:45- 17:00

ùterÿ 14. ‡íjna
1. Ustadionu
- vjezddoareálu 15:00- 15: 15

2. sídli¿têukoj. ústavu 15:20- 15:40
3. Lázeñská- parkov. zasídl. 15:50- 16: 10
4. Palackého- zafin. ú‡adem 16: 15- 16:30
5. Nám. Míru- ufontány 16:35- 16:50
6. Nám. Míru- zakostelem 16:55- 17: 10

St‡eda 15. ‡íjna
1. M. Horákové- uzvl. ¿koly 15:00- 15: 15
2. Chelçického- stanovi¿tê
separ. sbêru(ukotelny) 15:20- 15:35

3. k‡iæovatka
B. Nêmcové/Ale¿ova 15:40- 15:55

4. Vítêzná- u�Sahira� 16:00- 16: 15
5. Lan¿krounská- DDM 16:20- 16:35

Çtvrtek 16. ‡íjna
1. Brat‡í Çapkû- kotelna 15:00- 15:20
2. parkovi¿têurest. Druæba 15:25- 15:45
3. Laçnov uç. p. 162
(tel. budka) 15:50- 16:05

4. Laçnov ubÿvalé knihovny
(ç. p. 385) 16: 10- 16:25

5. Laçnov- zamat. ¿kolkou 16:30- 16:45

Pátek17. ‡íjna
1. parkovi¿tê p‡ed
obch. BARUM 15:00- 15: 15

2. AntonínaSlavíçkauç. 23 15:20- 15:35
3. KapitánaJaro¿e- uç. 93A 15:40- 15:55
4. k‡iæovatka- Svitavská/ùdolní
(u kapliçky) 16:00- 16: 15

5. parkovi¿tê
podprodejnouCOOP 16:20- 16:35

6. Vêtrná- utrafostanice 16:40- 16:55

(Pozn.: Dobap‡íjezduaodjezdu mûæebÿt po-
sunutas ohledemna moæství odevzdanéhood-
padu. Dêkujemezapochopení.)
Kontakty:
LIKOSvitavy, a.s., Tolstého13,tel. 461541014
TSMS, Tovární 28, tel. 461535273

Procesrevitalizace(zateplení, ozdravêní)
panelovÿchobjektûzahájilo mêsto Svitavy
vroce 1996v návaznosti naskuteçnost, æe
se vroce 1991 vsouvislosti s p‡evodemnê-
kterÿchvlastnickÿchprávstátunaobcestalo
vlastníkem12bytovÿchdomûpostavenÿch
panelovoutechnologií s 811 bytovÿmijed-
notkami.
Celÿprojekt bylintenzívnêp‡ipravován

odroku1993ajehocílembylouvéststavob-
jektûdosouladus poæadavkykladenÿmi na
stavby, zejménavoblasti tepelnêizolaçních
parametrû,vÿmênanêkterÿchdûleæitÿchçás-
tí, jako nap‡íklad stoupacích vedení vody,
kanalizacea plynuv neposlední‡adêzlep-
¿ení estetickéhovzhledunovÿmi fasádami.
Velice dûleæitÿmmomentemprocesu

revitalizaceje �nancování. Zde bylajiæ
v poçátcíchp‡ijatazásada, kterouje moæno
nazvat �z panelákûdopanelákû�, coæzna-
mená, æeopravykaædéhodal¿íhodomubyly
v podstatê �nancoványz p‡íj mûzaprodané
bytyv domêjiæ opraveném.
Vleto¿nímrocesedokonçujíopravydomû

Dimitrovova23-25a 27-29atímbudezre-
vitalizovánocelkem590bytûv panelovÿch
domech v majetku mêsta, coæ p‡edstavuje
72 %têchto bytû.
Kzateplování aopravámbytû se letos

p‡idalotaké Bytové druæstvo Svitavy atak
jsme ve mêstê na rûznÿch místech mohli
vidêt domy�obleçené� dole¿ení a nanich
pracující ‡emeslníky, jakto nasvémsním-
kuzachytilastudentkasextyGymnáziaSvi-
tavy Pavla Homolová.

Pokraçovánízestr. 4
vyuæitím, tímtokrokembyv¿aknebylo moæ-
néjednostrannê omezit nebo vymístit stá-
vající vÿrobu. Zarozumnêj¿í proobêstrany
- obyvatele p‡edmêtného území i provozo-
vatele hutêjako zamêstnavatele svitavskÿch
obçanû- je zajistit chod provozu v mezích
platnÿchp‡edpisûtak, abyobtêæování oby-
vatel bylo co nejmen¿í.
Inspekcei hygienase ve svÿchstanovis-

cíchtaké zabÿvají popisemstavu a uçinê-
nÿch opat‡ení z hlediska svÿch kompetencí.
Inspekceuvádí, æevzhledemkçetnÿmstíæ-
nostemobyvatel Vítêzné ulice p‡istoupila
kponêkudnadstandardnímpoæadavkûmvûçi
slévárnê, kterébylyzahrnutydoprovozního
‡ádu slévárny, schváleného vlednu 2002.
Konkrétnê sejedná o skrápêní obsluænÿch
komunikací aomezení mnoæství vratného
slévárenského písku na deponii na 300 m3

(kapacitaje 900 m3). Ale ani plnêní têchto

povinností nemûæe p‡i nep‡íznivÿchklima-
tickÿchpodmínkáchzabránitzvÿ¿enépra¿-
nosti, vçetnêzátêæev p‡edmêtnéulici. In-
spekce dále uvádí, æep‡i posledníinspekci
dne 19. 6. zjistila, æe provozovatel opêt ne-
dodræel pravidla pro deponii písku, a proto
bude nucena p‡istoupit k vÿraznêj¿ímu
sankçnímuopat‡ení. Naproti tomu hygiena
konstatuje, æeprovedladvêkontrolní mê‡ení
noçního i denního hluku, jejichæ vÿsledky
nepotvrzují p‡ekraçování limitû.
Kromê vyjád‡ení vÿ¿e uvedenÿchinsti-

tucí mêlozastupitelstvo mêstak dispozici
i vyjád‡ení odboru vÿstavby Mêù, kterÿ po-
tvrdil, æeprovozslévárnybylvrámci vÿstav-
byzávodu TOS povolen. Státnímstavebním
dohledem, kterÿ byl ve slévárnê proveden
20. çervnat.r., nebylozji¿tênoæádnéporu¿e-
ní stavebníhozákona- stavbyi pozemkyjsou
uæívány nezmênênÿmzpûsobemv souladu
s vydanÿmi kolaudaçními rozhodnutími na
jednotlivé objekty; bezezmênzûstaloi tech-
nologické za‡ízení slévárny. -svj-

Kauzakovolijeckáhuƒ
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Protipovodñovou ochranou se vedení
mêstazaçalozabÿvat bezprost‡ednê pood-
stranêní ¿kodpo povodních, které postihly
mêsto i ostatní území na¿í republiky vçer-
venci roku1997. Svitavy, açjsou mêstemna
hornímtoku‡ekySvitavy, bylyzmínênoupo-
vodní vÿraznêzasaæeny, o çemæsvêdçí ¿kody
na majetkuvyçíslené çástkou64,5 mil. Kç.
Na¿têstí nedo¿lo k p‡ímémupo¿kození zdra-
ví obyvatel nebo dokonce k úmrtí. P‡esto
bylozasaæenodoæivotaobyvatel, p‡i¿li o svûj
majetek aosobní vêci, coæ mêlojistê vliv
najejichpsychiku, aƒ uæ bezprost‡ednê po
povodni, ale u mnohÿchpatrnê navædy.
Po çervencovÿch povodních byl kladen

dûraz na koncepçní ‡e¿ení celé ¿iroké pro-
blematiky. Bylasestavenapovodñovákomi-
seazpracovánpovodñovÿplán mêsta, kterÿ
obsahuje‡adukonkrétníchpostupûaopat‡e-
ní p‡i ‡e¿ení povodñovéochrany. Pozornostje
zamê‡enanaodstranêní nebozabránêní po-
vodñovéhonebezpeçí. Zaklíçovéjepakmoæné
oznaçit navázání úzkého kontaktu se správ-
cemtoku‡ekySvitavy, PovodímMoravys.p.,
za úçelemzmapování p‡íçin povodñového
stavuastanovení priorit postupnénápravy.
Prvnímrealizovanÿmopat‡enímjere-

konstrukce rybníka Rosniçka, p‡i níæ byla
zvÿ¿ena nejenomretençní schopnost ryb-
níka, alebylazbudovánai odkalovací nádræ
a opraveno stavidlo pro regulaci odtoku
z rybníka. Akcebylacelkovÿmnákladem
10,5 mil. Kçprovedenavletech1998-1999.
S PovodímMoravypakbylavytipována

a na základê hydrologickÿch posudkû po-
tvrzenanejvÿznamnêj¿í závadanatoku‡eky
ve mêstê. Tímbylajejí zatrubnênáçást na
ul. ¢kolní a Komenskéhonámêstí. Náprava
tohotostavubylakomplikovanáorganizaç-
nêi technicky. Nanápravêsetotiæpodílely,
kromê správcû inæenÿrskÿch sítí, t‡i sub-
jekty- povodí, SùS Litomy¿l a mêsto Svi-
tavy. Projektové dokumentace tak ‡e¿ily
p‡estavbusilniçního mostuv komunikaci
I. t‡ídy, p‡eloækutoku ‡eky v úseku z ul.
UT‡í Dvorûaæposvêtelnouk‡iæovatku, vÿ-
stavbunovéspla¿kovékanalizacea p‡eloæ-
ky stávajícíchinæenÿrskÿch sítí. Za vklad
mêstaje nutné p‡içíst i odstranêní budovy
bÿvalé I. základní ¿koly. Stavební práce
bylyzahájeny vzávêruroku 1999 a byly
dokonçeny vroce 2001. Celkové náklady
p‡esáhlyçástku 35 mil. Kç.
Vroce 2001 byly zahájeny projekçní

práce na úpravêtoku‡eky Svitavy odsvê-
telné k‡iæovatky po hranici mêsta s obcí
Hradec nadSvitavou. ùpravazahrnuje pro-
çi¿têní stávajícího koryta, opevnêní b‡ehû
lomovÿmkamenemasouvisející p‡eloæky
inæenÿrskÿch sítí. Samostatnou kapitolou
jsou mostyalávkyvtomtoúseku‡eky, kte-
réjsou, vyjma mostu na ul. Mÿtní alávky
naul. ULávky, nekapacitní a musí bÿtzre-
konstruovány, abynepûsobily p‡ekáækuna

toku. Mostyalávkyjsouv¿akvevlastnictví
mêsta Svitavy, není je tedy moæné hradit
z rozpoçtu vyçlenêného na úpravu ‡eky
aprotojejichrekonstrukci zajistí mêstoSvi-
tavyzesvéhorozpoçtu. Odhadovanénákla-
dy na mostky çiní cca 15 mil. Kç, úprava
korytaseblíæí çástce40 mil. Kç. Realizace
mêlabÿt pûvodnêv polovinêleto¿níhoroku,
aleprotoæesprávcetokudosudneuzav‡el vÿ-
bêrové‡ízení nazhotoviteledíla,jepravdêpo-
dobné, æeakcebudezahájenaaæ poçátkem
p‡í¿tíhoroku. Sdokonçenímsepoçítávpolo-
vinêroku2006.
Vroce 2001 byl zbudovánsuchÿpoldr

v Laçnovê, kterÿbude‡e¿it p‡edev¿ímodtok
de¿ƒovÿch vod z prostoru prûmyslové zóny.
Efekt tohoto za‡ízení je v¿ak patrnÿijiæ
nyní, kdydochází k déletrvajícímsráækám
nebojarnímutání snêhu.
Vÿznamnÿmpoçinemdosaæenÿmvro-

ce 2002je zapojení dal¿ích zainteresova-
nÿchsloæek. Kromê mêsta a povodí se do
programu protipovodñovÿch opat‡ení za-
pojilai Zemêdêlskávodohospodá‡skásprá-
va, s.p. a Krajskÿú‡adPardubickéhokraje.
Vzájemnáspolupráce p‡ineslavÿznamnÿ
závêr, jímæ je zpracování studie zvÿ¿ení
protipovodñové ochrany mêsta‡e¿ící za-
chycení vodyv krajinê. Závêrystudiespo-
çívající ve vytipování vhodnÿchsuchÿch
poldrûjsoujiæ nyní vyuæity p‡i zpracování
zmên územního plánu mêsta a p‡ípravê
konkrétníchopat‡ení p‡i plánování protipo-
vodñovÿch opat‡ení. Æe se nejedná o ma-
teriál do �¿uplíku� svêdçí skuteçnost, æe
Zemêdêlská vodohospodá‡ská správa, s.p.
jiæ vroce 2002 zaçala s p‡ípravou úpravy
Laçnovskéhopotoka, kterÿvsouçasnédobê
z hlediska povodñovÿchstavû p‡edstavuje
nejvêt¿íohroæení nejenmêstskéçásti Laçnov,
alei dal¿íhoúzemí. ùpravaLaçnovskéhopo-
toka zahrnuje zároveñ vÿstavbu dvou pravo-
b‡eæníchpoldrû, kteréjsounavræenytak, aby

zachytilystoletouvoduz tohotoúzemí. Od-
hadované náklady natato protipovodñová
opat‡ení çiní okolo70mil. Kç. Ktétoçástceje
nutné dále p‡ipoçíst nákladynarekonstrukci
mostû, které bude nutné uhradit z rozpoçtu
mêsta a kteréjsou dle p‡edbêæného pro-
poçtuodhadnutynaçástkup‡es 10mil. Kç.
Zuvedeného p‡ehledu vyplÿvá, æe ve-

dení mêstap‡ijalo komplexní strategii pro-
tipovodñovéochrany mêsta, kterázahrnuje
jak popis problémû, tak návrh‡e¿ení aje-
jich konkrétní realizaci.

Vp‡ípadê, æe se vÿ¿e uvedenéopat‡ení
poda‡í realizovat v navræenÿchtermínech,
dojde kvÿraznémuzlep¿ení protipovodño-
vé ochrany nejenomve mêstê Svitavy, ale
i v obcíchleæícíchníæepotoku. MêstoSvi-
tavytotiæ zaji¿ƒuje protipovodñovouochranu
i pro obce svéhosprávního obvodua proto
bylavleto¿nímroce ustanovenaprotipovod-
ñovákomiseobces roz¿í‡enoupûsobností
azpracovánpovodñovÿplánproceléspráv-
ní území. Souçasnêbylrevidováni povodño-
vÿplán mêsta Svitavy. ing. M. Anto¿

ProtipovodñováochranamêstaSvitavy

Dávkystátnísociálnípodpory
vyplacenéMêù Svitavy- odborem SSP

Upravenékoryto Svitavyv ulici UT‡í dvorû.
Foto J. Çermák.

typdávky vyplacenov 7/03 vyplacenov 8/03 vyplacenov 9/03
P‡ídavek na dítê 12 930332 12 688247 12 643 000
Sociální p‡íplatek 6950 590 5 097 109 6368839
Rodiçovskÿp‡íspêvek 7 010276 7 002 410 7 055 989
P‡íspêvek na bydlení 3 063 478 2 289 541 2 758 633
Zaopat‡ovací p‡íspêvek 1 900 6854 5 721
Dávky pêstounské péçe 421 493 432 173 489 147
P‡íspêvek na dopravu 1 865 350 0 0
Porodné 755 430 770640 703 040
Poh‡ebné 370000 375 000 425 000
CELKEMvyplacené dávky 33 368 849 28 661 974 30449 369
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Slavnostní zahájení çinnosti Univerzity
t‡etíhovêkuspojenés imatrikulací p‡ija-
tÿch posluchaçû se uskuteçní ve st‡edu
8. ‡íjna2003v 15hodinvob‡adní síni
Mêstského ú‡aduve Svitavách( Langerova
vila). Univerzitut‡etíhovêkuorganizuje
Gymnáziumve Svitavách ve spolupráci
s mêstemSvitavy, mêstskou knihovnou
a mêstskÿmmuzeemagalerií.

M. Báça

Svêtovÿden srdce
i ve va¿emmêstê

Vzá‡íroku2000byl podpatronací Svê-
tové zdravotnické spoleçnosti a UNESCO
poprvé vyhlá¿en Svêtovÿ densrdce, kterÿ
se odté dobyvædyvzá‡í uskuteçñuje kaæ-
doroçnê. Aprotoæe také u nás mají choro-
bysrdce acév- p‡es pokles zaznamenanÿ
v posledníchletech- stálenasvêdomízby-
teçnê mnoho p‡edçasnÿchúmrtí, p‡ipojuje
se ktéto akci i Çeskárepublika.

Svûj aktivní p‡ístup k boji proti kar-
diovaskulárnímchorobáma k péçi o své
vlastní srdce mûæete prokázat i vy. Akce
uspo‡ádanávrámci Dnesrdce a Autobusu
srdcepodheslem�Denprosrdce- srdce
pro mnohodní� vámktomudává mimo-
‡ádnoup‡íleæitost, protoæeléka‡i azdravot-
ní sestry p‡ijdou çi p‡ijedou doslova aæ za
vámi.
Protutoakci z Prahyodstartujenasvou

�spanilou� cestu po republice speciální
autobus, kdetoto v¿e pro vás bude p‡ipra-
veno. Do Svitav autobus p‡ijedev úterÿ
dne 7. 10. 2003. Bude stát na námêstí
Míru. Mê‡ení bude probíhatod11:00do
19:00 hodin.
Co navás v na¿emautobuse çeká?

Mê‡enítlakukrve, vy¿et‡ení koncentrace
cholesterolu, stanovení hladinykrevního
cukru, stanovení kardiovaskulárníhorizika,
konzultaces léka‡em, doporuçení, copro
svésrdceacévy mûæetea mátedêlat sami,
v p‡ípadê pot‡ebydoporuçení k podrobné-
muvy¿et‡ení aléçbê.
Díky Nadaçnímufondu Galena, kterÿsi

jakojedenze svÿchcílû vytkl právêinfor-
mování a vÿchovuve‡ejnosti o hrozbách
na¿emusrdci, se o stavusvÿchcévasrdce
dozvítev¿epodstatné, a budetesepak moci
sami rozhodnout, co dál. Jeden den, kterÿ
vênujetesvémusrdci, vámva¿esrdcevrátí
v podobê mnoha dní dal¿ího spokojeného
æivota.
Tê¿ímesenaVás u �AUTOBUSU

SRDCE�!
Mgr. J. Ho‡ej¿í, Praha

Okresnívÿstava
ovoce a zeleniny

Svitavskÿ klub Laurus:

Cestovatelskÿveçer
Ji‡í Hru¿ka- Austrálie(country)
Nadaçní dûmve Svitavách
st‡eda 22. ‡íjna 2003 v 19 hodin
Vloñskémrocesesvitavskÿmp‡átelûm

dalekÿchzemí acestování p‡edstavil vcyklu
�Setkání podlucernou� Ji‡í Hru¿ka- eko-
logacestovatel. Vystoupil s pûsobivÿmvy-
právênímo Austrálii, kde nêkolik mêsícû
pobÿval, kterouprocestoval a kde nafotil
stovkydiapozitivû, které divákûmv divadle
Trámpromítl. Ji‡í Hru¿ka, kterÿpat‡í k pro-
pagátorûmglobálnívÿchovy,jelektorempe-
dagogického hnutí P‡átelé angaæovaného
uçení, prezentoval své cestovatelskézáæit-
kyv desítkách mêst aobcí na¿í zemê. Jeho
loñskÿveçerbyl vênovánaustralskémuout-
backu- pou¿tíma pustinám, v novémpro-
gramusezamê‡uje nacestování pojiho-
vÿchodê ajihozápadê Austrálie - tedy
obydlenÿmi a produktivními oblastmi Aus-
trálie zvanÿmi �country�, p‡iblíæí p‡írodní
zajímavosti (národní parky), australskoufau-
nuaflóru, nêkterávelká mêsta(Melbourne,
Adelaide), æivot v �country�. Své vyprávê-
ní pochopitelnê doplní promítánímdiapo-
zitivû.
Leto¿ní setkání s cestovatelemJi‡ím

Hru¿kou p‡ipravil Svitavskÿ klub Laurus
ve spolupráci se Základní ¿kolou na Fel-
berovê ulici.

M. Báça

Klub kardiakû zve
v¿echnyp‡íznivce kondiçníchvycházekna
nenároçnÿ pochod krásnou podzimní p‡í-
rodou na Çeskomoravské vysoçinê. Sraz
v¿ech p‡íznivcûzdravého pohybujevso-
botu18. ‡íjna 2003 na svitavskémvla-
kovémnádraæí. V8:44hodinodjedeme do
stanice Borová u Poliçky. Pê¿í vycházka
povede p‡es Hatê - Svatou Kate‡inu- Cet-
kytle Skalkazpêt do Borové. Délkapocho-
du 5 a 7 km. Vycházku p‡ipravují çlenové
poliçského kardio klubu.

Jan Pokornÿ

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4
p‡i pr av uj e :

8. ‡íjna 2003
Posezení utáboráku
s opékánímpárkûa p‡i kyta‡e
Zaçátekv 16hodinuohni¿têv areálu¿ko-
ly. Párek achlebasi kaædÿp‡inese sám.

9. a 10. ‡íjna 2003
Nêmecko-çeskouvÿpravudo
severníchÇecha okolí Dráæâan
Urçenop‡edev¿ímprodêti a mládeæ. P‡i-
hlásit se mûæete u p. Kolouchové nebo
p. Richtra.

15. ‡íjna 2003
Soutêæní odpolednev psaní SMS
Soutêævrychlosti a p‡esnosti psaní SMS
naças. Zaçátekv 15hodinv budovê¿koly.

Cyklistické vÿlety do okolí
se konají kaædé pondêlí (po dobupêkného
poçasí). Srazje v 15hodinu budovy¿koly.

J. Richtr

Turistickÿoddíl
mládeæe Zálesáci
zvetradiçnênaprvní‡íjnovousobotuv¿echny
dêti ijejichrodiçe naprocházku
Pohádkovÿmlesem
Start 4. ‡íjnaod16:30v areáluM¢na
St‡elnici.
Trasa vede kolemrybníkû akonçí na ple-
chárnê.
Çeká na Vás spousta pohádkovÿch bytostí
avcíli samoz‡ejmê obçerstvení.
Akcese konázakaædého poçasí.
Tê¿ímese na Va¿i úçast.

DanVeselÿ

se bude konat ve dnech18. a19. ‡íj-
na 2003od8do17hodinvprosto-
rách Bílého domu.
Vÿstavu po‡ádá ùzemní rada Çeské-

hozahrádká‡skéhosvazuve Svitavách
abude doplnênaexpozicí malézahradní
mechanizace aprodejemzahrádká‡skÿch
pot‡eb.
Vnedêli 19. ‡íjnaod9:30hodinbude

odborná p‡edná¿ka prof. ”ezníçka, CSc.
ze Zemêdêlské univerzity v Brnê, která
budezakonçenadegustacívybranÿchod-
rûdjablek.
Srdeçnêzvoupo‡adatelé.

Ji‡í Hru¿kap‡i loñskémsetkání.



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní ks t r a na 8 ‡íje n 2 003

Svitavákpomohl
vÿchodoçechûm
kvítêzství

Nap‡elomusrpnaazá‡í se ve vÿcviko-
vémst‡ediskuPolicie MVv Dobroticíchko-
naljiæIX. roçníkcelostátnísoutêæepsovodû
asluæebníchpsûo putovní pohárpolicejního
prezidenta. Soutêæesezúçastnili zástupci ze
v¿echkrajskÿchsprávz celérepublikyvçet-
nê zástupcû z cizinecké policie. Soutêæilo
seveçty‡çlennÿchdruæstvech, z nichækaæ-
dé mêlodvasoutêæící v kategorii pátracích
a dvavkategorii hlídkovÿch psû. Pátrací psi
mêli za úkol mimojiné vypracovat nêkolik
pachovÿchstop, atojaknarozdílnémterénu,
takvrûznémçasovémodstupu. Hlídkoví psi
museli prokázat psychickou odolnost afy-
zickou zdatnost, p‡edev¿ím p‡i zákrocích
v místnostech, aletakép‡i noçnímzadræení.
Celousoutêænekompromisnê, p‡estov¿ak

korektnê posuzoval sborrozhodçích, sloæenÿ
zeçlenûjednotlivÿchvÿcvikovÿchst‡edisek
Policie ÇR. Soutêæilanejendruæstva, ale
i jednotlivci. V¿ichni reprezentanti Správy
Vÿchodoçeskéhokrajepodávali velice dob-
ré a vyrovnané vÿsledky a proto obsadili
vjednotlivcích t‡etí, çtvrté, páté asedmé
místo. Vcelkové soutêæi druæstevto zna-
menalo nejvy¿¿í umístêní, tedyI. místo.
Okresní ‡editelství Svitavyvevÿchodo-

çeskémdruæstvureprezentoval pprap. Petr
ZikasesluæebnímpsemAronem. Vnároçné
soutêæi kategorie hlídkovÿch psûspoleçnê
získali 583 bodû az osmnácti závodníkû
vtétokategorii obsadili vjednotlivcíchkrás-
né 7 místo. Tímp‡ispêli kvítêzství druæstva
vÿchodoçechû. Soutêæ bylazakonçenaslav-
nostnímvyhlá¿enímvítêzûa p‡edánímcen
vênovanÿchodsponzorû. Svitavskÿvedoucí
psovodûzesoutêæep‡ivezl pohárzapodané
vÿkonyapropejskadvapytlegranulí. Nutno
dodat, æe pprap. Zikaspolusesvÿmsvê‡en-
cempodávají soustavnê dobrévÿsledkyato
nejenp‡i bêænémvÿcviku, alei vp‡ímémvÿ-
konusluæby. npor. Stanislav Dobe¿

Na první zá‡ijovÿtÿden uspo‡ádal Do-
mov- penzionpro dûchodce mêstaSvitavy
tÿdennírekreaci prosenioryv Peci podSnêæ-
kou na Lesní boudê, leæící vsamémsrdci
Krkono¿ského národního parku, ve vyhlá¿e-
né klidovézónêvnadmo‡skévÿ¿ce 1102 m.
Po celÿtÿden byl p‡ipraven program

s mnoæstvímspoleçnÿch i individuálních
aktivit. Procházkydookolí sezastávkami na
kafíçkonebo nêco dobrého, zajímaváa po-
uçnábesedas çlenemhorskésluæby, veçer

s hudbou, kdesetançilo azpívalo p‡i zná-
mÿchpísniçkách, opékání bu‡tû. Zdese
navazovalanováp‡átelství aobnovovalata
zlet minulÿch. P‡íjemnéprost‡edí Lesní bou-
dy, vÿborná kuchynê, vst‡ícnÿa milÿp‡ístup
v¿ech, kte‡í se o nás po celÿtÿdenstarali,
umocñoval záæitekv¿echp‡ítomnÿch. P‡i so-
botnímodjezdunámnacestusvítilosluníçko
a myjsmeselouçili s úsmêvemapozdravem:
�Tak p‡í¿tí rokopêt tady nashledanou!�
LenkaJurenová, ‡editelka penzionu

Æloutnoucí listy mávají v podzimním
vêtru na rozlouçenou odcházejícímu létu,
ranní mlhy nás nutí navléci teplé kabáty
aletmÿ pohled nateplomêr vysvêtlí, proç
z komínûzaçínají stoupat prouæky dÿmu.
Ti, kdosevças nezásobili topivem, setvá‡í
ustaranê a pokou¿ejí se napravit, co p‡es
léto nestaçili. Nejsouv¿akjediní, komuna
çele p‡ibudouvrásky. Protoæe, je-li proza-
hrádká‡e azemêdêlce dobouæní çervenec
asrpena pro motoristy p‡edstavuje vrchol
brnênská Velkácena, pakpro hasiçesezó-
navrcholí právê vtopnémobdobí.
Kdo z nás si p‡i zatápêní uvêdomí, æe

jenomzávadynatopidlech,jejichnespráv-
né pouæívání a manipulaces odpademp‡i-
spívají kaædoroçnê k nêkolikamiliónovÿm
¿kodám, ten uzná, æe starosti hasiçûjsou
plnê opodstatnêné. Ato nemluvíme zatím
o dal¿íchp‡íçinách, kteréúzcesouvisí prá-
vê s topnÿmobdobím.
Domnívámese, æeprávênatomto místê

je t‡eba p‡ipomenout nesmírnÿ vÿznam
poæární prevence a preventivnê vÿchovné
çinnosti, protoæe za vêt¿inou ne¿têstí stojí
zdánlivê nepatrné azanedbatelné maliç-
kosti, které by bylo p‡i vçasné prevenci
moæno snadno odstranit. Bohuæel si nikdo
z postiæenÿch neuvêdomil, oç je lacinêj¿í

obêtovanáchvilkavolnéhoçasuproti stati-
sícovÿm¿kodámazma‡enÿmæivotûm.
Cov¿echnobychommêli p‡edzapoçetím

topnésezónyzkontrolovat? Zaçnemeprohlíd-
kou samotnÿch kamen. Zkontrolujeme ¿a-
motování, uzávêrydví‡ekastavkou‡ovodû.
Pravidelnouprohlídkuutepelnÿchspot‡e-
biçû na plyn ponecháme na odborníkovi.
Uelektrickÿchspot‡ebiçûprovê‡ímep‡ívod-
ní¿ñûry, zásuvkyi dimenzování pojistekproti
p‡ípadnémuzkratu. Uv¿echtopidel budeme
dbátnabezpeçnÿodstupodza‡ízení místnosti
a pokud není moænéjej dodræet, zabezpeçí-
me alespoñ kvalitní tepelnou izolaci. Dále
prohlédneme napojení na komínové têleso
a majitelérodinnÿchdomkûsep‡esvêdçí, zda
odpovídápoæárnímp‡edpisûm,je-li omítnu-
to,jestli v nêmnejsouzazdênétrámyazda
ho‡lavélátkyjsouuloæenydostateçnêdaleko.
Pokudprohlídkaneukáæezávady, zbÿvá

seseznámit sesprávnÿmpostupemobsluhy
a hlavnêjej vædydodræovat. Tímjsmeudê-
lali v¿e, cobylot‡ebaudêlat kesníæení ne-
bezpeçí vzniku poæáru a nezbÿvá neæ pop‡át
vámp‡íjemné chvíle pohody uh‡ejících ka-
men, strávenébezobav, æe místoçlovêkase
o na¿e hodnoty postará poæár.
Vendula Horáková, tisková mluvçí

HZS Pardubického kraje

Hory- relaxacepro têlo i du¿i

Zaçalo topné období
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• 25. srpnabylanazákladêzprávyotís-
ni, p‡ijaté na pultu centralizované ochrany,
vyslána hlídka na kontrolu do ve‡ejnÿch
WC. Na místêse ukázalo, æeobsluhaza‡í-
zení bylaokradenao kabelku. Popis po-
dez‡elého muæe aæeny odpovídal popisu
dvojicez ùsteckoorlicka, pohybující seve
Svitavách. Stráæníci se s nimi jiæ setkali
vsouvislosti sjinouzáleæitostí a mohli tedy
policii ÇRposkytnout své poznatky, vçetnê
urçení místa, kdebyasi bylo moænédotyçné
zastihnout.
• 30. srpna asi ve 22 hodinzazname-

nalastálásluæbanazábêrukameryz auto-
busového nádraæí fyzické napadání muæe
t‡emi osobami. Jednouz nich byla sedm-
náctiletá dívka a druhou 15letÿ mladík,
kterÿje stráæníkûmosobnêznám, protoæe
v poslední dobêsevædy�objevil� na mís-
tê, kdedo¿lok nêjakétrestnéçinnosti, na-
p‡íkladtÿdenp‡edtímrozbil sklenênou
vÿplñdve‡í doinformaçníhocentra. Pova-
lili muæe na zem, kopali do nêho a dívka
mezitímzkoumalaobsahjehokapes. Hlíd-
ka mêstské policie útoçníky dostihla na
námêstí Mírua nyní sezodpovídají zespá-
chání trestného çinu. P‡epadenÿ byl p‡e-
vezen naléka‡ské o¿et‡ení.
• 9. zá‡í odpoledne poæádal personál

psychiatrické ambulance o pomoc s ne-
klidnÿmpacientem. Bêænáæádost, se kte-
rousestráæníci setkávají stáleçastêji. Ten-
tokrát v¿akzákrokvyústil v dramatickou
situaci. Nemocnÿ muæ, kterÿse nejprve
v kliduodebral sestráæníkysmêremk ne-
mocnici si náhle v¿e rozmyslel a dal se
na útêk. Navÿzvy nereagoval, proto se ho
stráæníci pokusili zastavit. Do¿lo k potyç-
ce, p‡i které pacient vytrhl z pouzdra za-
kroçujícíhostráæníkazbrañ. Pohotovoure-
akcí stráæníkûse poda‡ilo odvrátit hrozící
nebezpeçí avÿst‡el, kterÿvy¿el, smê‡oval
dozemê, doprostorukdesevtuchvíli ni-
kdo nenacházel. Muæi muselabÿt nasaze-
na pouta, aby mu mohla bÿt aplikována
uklidñující injekce.
• Otÿden pozdêji se stráæníci setkali,

i kdyæjentelefonicky, s dal¿ímnemocnÿm
çlovêkem. 15. 9. veçeroznámil natísñovou
linkurozechvêlÿ hlas p‡esné datum, kdy
zabije psycholoæku a uvedl takéjejí j mé-
no. Vzhledemkzávaænosti oznámení byla
ihnedinformovánaPÇR, zji¿tênoodkudbylo
voláno azaji¿têna nahrávka hlasu. Vy¿et-
‡ování potvrdilo, æeskuteçnêjdeo nemoc-
ného muæe a vsouçasné dobê sejiæ léçí
v psychiatrickémza‡ízení.
• Vnedêli 7. zá‡í, zatímcosi nájem-

cezahradynaulici KapitánaJaro¿euæíval
krásnéhoodpolednenapouti, vnikl nêkdo
dojehozahradya u‡ezalstrom, kterÿstínil

Zpovê‡ení Svazu Modelá‡û ÇRuspo-
‡ádal ModelklubSvitavya DDMSvitavy
ve dnech 13. - 14. zá‡í 2003 na modelá‡-
skémstadionu�CIHELNA�republikovÿ
¿ampionátvkategoriíchupoutanÿchmode-
lûletadel. Zároveñsekonaloi Mistrovství
Çeskérepublikyæákû.
Soutêæilose podlesportovníchpravidel

CIAM- FAI s vÿjimkami platnÿmi v ÇR.
Mezinárodní úçast zaji¿ƒovali modelá‡i
Slovenska. ùçast nebyla podmínêna æád-
nÿmi limity a mistrovství bylo hodnoceno
jakosoutêæjednotlivcû. Vpátekprobêhlyve
v¿echkategoriíchplánovanétréninky, vso-
botu13. 9. selétalykat. F2B(akrobatické
modely), U¢æákû(upoutané¿kolní) avne-
dêli kat. F2A(rychlostní modely 2,5ccm),
Rodeo(rychlostní modely2ccma2,5ccm)
a U¢(upoutané ¿kolní).
Svitav¿tí modelá‡i bodovali v kategorii

upoutanÿch¿kolních modelû( U¢) a kate-
gorii Rodeo. Kategorie U¢je vypsánajen
proæákyasoutêæseletêlajakosamostatné
Mistrovství Çeské republiky. Bylo p‡ihlá-
¿enocelkem11 soutêæících, dvazeSvitav.
Pro ¿patné poçasí byla soutêæ nêkolikrát

p‡eru¿ena av koneçnémhodnocení byli
æáci rozdêleni na mlad¿í astar¿í æáky. Mezi
mlad¿ímiæákyzvítêzilosmiletÿDominik¢af-
ler(nejmlad¿í úçastník mistrovství) z Hrad-
ce Králové ziskem265 bodû, mezi star¿ími
æákyTomá¿ WeiszeSvitavziskem298bodû.
Rychlostní kategorie Rodeo se létala

na MÇR podruhé acelkemse p‡ihlásilo
14soutêæících, z toho çty‡i æáci. Je p‡e-
depsánjednotnÿ motor o objemu 2 ccm
a2,5 ccm. Mê‡í se rychlost na 500 metrû
a dvalep¿í vÿsledkyseseçítají. Vtétoka-
tegorii soutêæilo pêt çlenû svitavského
Modelklubu. Pot‡echkolechbylorozhod-
nuto, æe Mistr ÇeskérepublikyjezeSvitav
atéæ 2. místo væácích pat‡í do Svitav.
Vkategorii Rodeo 2 ccmbyl první Jind-
‡ichSamek(142,8 km/h), druhÿ Martin
¢plíchal (129 km/h), t‡etí Pavel Stejskal
(119,2 km/h), v¿ichni zeSvitav. Vkate-
gorii Rodeo 2,5 ccmopêt zvítêzil Jind‡ich
Samek(145,7 km/h), druhÿbyl Tomá¿ Bar-
to¿ z Hradce Králové(130,2 km/h) at‡etí
Jan Melíkze Svitav(123,3 km/h).
Svitav¿tí modelá‡i na mistrovstvízískali

celkem3xzlatou, 2xst‡íbrnoua 2x bron-
zovou medaili atímse stali nejúspê¿nêj-
¿ímklubemnatomto mistrovství.
Mistrovství ÇR bylo nejvêt¿í soutêæí

upoutanÿch modelûza posledních 15let.
Zúçastnilo se ho celkem65 soutêæících,
po‡adatelskÿsborçítalt‡icet çinovníkû. Na
soutêæese p‡i¿lo podívat a povzbudit soutê-
æící asi 150divákû. Svaz modelá‡û Çeské
republiky ModelklubSvitavyje¿têjednou
dêkuje v¿emúçastníkûmapo‡adatelûmza
obêtavoupráci a p‡ístup kp‡eboru. Dêkuje
také mêstu Svitavy asponzorûm, bez je-
jichæpodporybytakvelikáa nároçnásou-
têæ nebyla uskuteçnitelná.

J. Samek, p‡edseda klubu

MistrovstvíÇR
bylo ve Svitavách

Star¿íæíci nastupníchvítêzû- zlevaJakub Piños z Brna, Tomá¿ Weis ze Svitav a Stanislav
Zubíkz Brna.

Nalince156
reklamuinstalovanounavedlej¿ímdomê.
P‡edbêæná dohodasice znêla, æe se s ním
spojí pracovníci reklamníagenturyadomlu-
ví senap‡ípadnémo‡ezání vêtví, pravdêpo-
dobnê ale usoudili, æe by sjejich návrhem
nemusel souhlasit atakprojistotuodstra-
nili stromcelÿ. Záleæitostí se dále zabÿvá
p‡íslu¿nÿsprávní orgán.

M. Sádlíková
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Distribuci tohoto çasopisuzaji¿ƒuje �rma pana Lubomíra Pospí¿ila.
Snesrovnalostmi vdoruçováníseprotoobra-
cejte p‡ímonatuto�rmu, tel. 608024585.

Dovyçerpánízásobjeçasopis k dispozici
vInformaçnímcentru mêstaSvitavynaná-
mêstí Míru48. P‡í¿tíçíslovyjde31.10.2003.

VODAASPORTs.r.o. Svitavypodzá¿ti-
toustarosty pana Václava Koukala p‡ipra-
vilaprov¿echnyæenyve Svitaváchaokolí
vÿjimeçnouakci. Vsobotu25. ‡íjnaod10
do 13 hodin se v hale Na St‡elnici usku-
teçní cviçení s nejznámêj¿í çeskouzávod-
nicí, cviçitelkou, trenérkou, propagátorkou
aerobiku, ale p‡edev¿íms milou a p‡íjem-
nouæenou- Olgou ¢ípkovou.
Prov¿echnyzájemkynêocviçeníaerobiku

setakpo deseti letechopêt nabízí moænost
ojedinêlého setkání s moderní aovê‡enou
cviçební metodikou Olgy¢ípkové, kterátoto
cviçení uskuteçníjako vÿjimeçnou akci pro
Svitavy. R. ¢vec

Tê¿ímse na Svitavy, kdejsemse
vædycítilavelicep‡íjemnê. Va¿e Olga
¢ípková

Olga ¢ípková exkluzivnê ve Svitavách

Pozvánka
na setkáníp‡íznivcû
svitavskéhomotorismu

Zvemev¿echnyp‡íznivce nasetkání,
jehoæ cílemje soust‡edêní dostupnÿchdo-
kumentûz po‡ádanÿch motoristickÿchpod-
nikû, vzpomínekbÿvalÿchaktivníchjezdcû,
mechanikû afunkcioná‡û, kte‡í reprezento-
vali mêstoSvitavy. P‡ipomenemesi motocyk-
lovéa automobilovésoutêæe, motoskioring,
silniçní závody, terénní závody, budování
staréhoa novéhoplochodráæníhostadionu,
závody motokár, závody ve sprintu, jízdy
zruçnosti a mnoho dal¿íchaktivit.
Chtêli bychomzdokumentovat motoris-

tickouçinnost ve Svitaváchodroku1945,
proto uvítámeprogramy, fotogra�e, plakáty
arûzné dokumenty, které mají nêco spo-
leçného se svitavskÿmmotorismem. Rádi
mezi sebou p‡ivítáme potomkyjiæ neæijí-
cíchjezdcûafunkcioná‡û, kte‡í námpodají
informaceo çinnostijejichotcûakamarádû.
Sejdemese9. ‡íjna2003v18:00hod.

v salonkurestaurace �ASTRA�.
Zasvitavské motoristickéveterány: Jaro-

slav ¢kyvar, Jan Pokornÿ, Bohuslav Chvála,
Antonín Veselÿa brat‡i Zvárové.

Ve dnech 11. - 14. zá‡íse vpolskémmêstê
Koscian konalo mistrovství svêta juniorû
vsilovémtrojboji, nakterébylzaçeskoure-
prezentaci nominován Tomá¿Lacko (21 let)
zoddílusilovéhotrojboje TJSvitavy. Ve vá-
hovékategorii do 75kg, vekterébylo11zá-
vodníkû, obsadil vÿborné 7. místovÿkonem
625kg. L. Lacko

Pozvánka na sportovníakce v‡íjnuSO4. 10. Kopaná: TJ Sy�B�- TJ Lan¿kroun(9:00st. a 10:45 ml. - I. At‡. æáci - h‡i¿têv Lánech)
Turnaj Krajské miniligyp‡ípravek(9:00- stadion Míru)

Volejbal: Svitavy B- Mor. T‡ebová(10:00- KPII.t‡. æeny, h‡i¿têza Národnímdomem)
NE5. 10. Florbal: Turnaj 3. a4. kolasoutêæe 2. ligaæen- divizeIII (od11:00, hala NaSt‡elnici)

Ko¿íková: TJ Svitavy- Æamberk(14:00a 16:00- OP ml. dorost, têlocviçnagymnázia)
Kopaná: TJ Sy- FC Agria Choceñ(11:30st., 13:45 ml. - KPdorostu, stadion Míru)

TJ Sy�A�- FC Hlinsko(16:00- KP muæi - stadion Míru)
Volejbal: Svitavy + 7 druæstev KP(9:00- KP mini æaçky, h‡i¿têza Národnímdomem)

SO11. 10. Modelklub: 31. roçník �F1APohár DDM� (Leti¿tê Vendolí)
Kopaná: TJ Sy�A�- FKAS Pardubice (10:00st., 11:45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)
Volejbal: Svitavy +4druæstva KP(9:00- KP ml. æaçky, h‡i¿têza Národnímdomem)

Svitavy- TULiberec (11:00- 1. ligakadetky, hala NaSt‡elnici)
NE12. 10. Ko¿íková: TJ Svitavy- Vysoké Mÿto(14:00a 16:00- OPst. dorost, hala NaSt‡elnici)

Kopaná: TJ Sy�B�- Sokol Mora¿ice (16:00- I. At‡. muæi - h‡i¿tê v Lánech)
Volejbal: Svitavy- Chvaletice (9:00- KPkadeti, hala NaSt‡elnici)

SO18. 10. Florbal: Turnaj 3. a4. kola3. Florbalovéligy muæû- divizeIII(od10:00, halaNaSt‡elnici)
Kopaná: TJSy�B�- SKPMor. T‡ebová(9:00st., 10:45ml. -I. At‡. æáci, h‡i¿têv Lánech)
Ko¿íková: TJ Svitavy- Ho‡ice (19:00- OP muæi, hala NaSt‡elnici)
Volejbal: Svitavy +3 druæstva KP(9:00- KPst. æáci, têlocviçnaZ¢ Felberova)

NE19. 10. Ko¿íková: TJ Svitavy- Nová Paka(10:00- OP muæi, hala NaSt‡elnici)
TJ Svitavy- Jiçín(13:00a 15:00- OP mlad¿í miniæáci, hala NaSt‡elnici)

Kopaná: TJ Sy- Tatran Mi‡etice (11:00st., 13: 15 ml. - KPdorostu, stadion Míru)
TJ Sy�A�- He‡manûv Mêstec (15:30, KP muæi - stadion Míru)

SO25. 10. Kopaná: TJ Sy�A�- FKKolín(10:00st., 11:45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)
Ko¿íková: TJ Svitavy- Chrudim(10:00a 12:00- OPst. dorost, hala NaSt‡elnici)
Cviçení: Cviçení proæenys Olgou¢ípkovou(10:00aæ 13:00, hala NaSt‡elnici)
Volejbal: Svitavy A- VKChrudim(14:30- KP1.t‡. æeny, hala NaSt‡elnici)

Svitavy- So Chrudim(14:30- KP1.t‡. muæi, hala NaSt‡elnici)
NE26. 10. Kopaná: TJ Sy- AFKChrudim�B� (10:00st., 12: 15 ml. - KPdorostu, stadion Míru)

TJ Sy�B�- FC Titanic Srch(14:30- I. At‡. muæi, h‡i¿tê v Lánech)
SO1. 11. Volejbal: Svitavy- Lok. Liberec (11:00- 1. ligakadetky, hala NaSt‡elnici)
NE2. 11. Volejbal: Svitavy- ùstí n/O. (10:00- KPkadeti, hala NaSt‡elnici) J. Petr


