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Æidovskÿ h‡bitov upraven
U p‡íleæitosti Dnû evropského dêdictví

památníku, jehoæ autoremje ak. socha‡ Ji‡í

æidovského h‡bitova se¿li vzácní hosté, aby

svitavskÿchobyvatel. I p‡i krásnémsluneç-

zemi uloæeny. Pietní úprava h‡bitova byla

rejské modlitbê v podání kantorû praæské

halení mpamátníku, kterÿ p‡ipomíná osudy

hrûzy na¿í historie nelze vzít zpêt. Ti, kte‡í

14. zá‡í se ve Svitavách na pozemku bÿvalého

uctili památkutêch,jejichæ ostatkyjsouvtéto

po t‡echletech dokonçena slavnostní mod-

svitavské æidovské komunity. Atak Svitavy
p‡ivítalytajemníkaizraelského velvyslance

Vêneçek, se zúçastnilotaké velké mnoæství

némnedêlní mdnu ¿el p‡ítomnÿmp‡i heb-

a æidovské obce mráz po zádech. Nêkteré
p‡ijeli do Svitav, vel mi ocenili postoj na¿eho
mêsta p‡i úpravêtohoto místa a vyjád‡ili zá-

pana W
alid Abu Haya, p‡edsedu Æidovské

jemo dal¿í moænosti spolupráce. Já bych ale

jeli p‡edseda ÆO Petr W
eber a vrchní kantor

temstáli. Zastupitelstvu mêsta, které rozhod-

obce( ÆO) v Praze Tomá¿eJelínka, z Brnap‡i-

ráda podêkovalatêm, kte‡í za celÿmprojek-

Arno¿t Neufeld, z Pardubic hejt man Roman

lo o uvolnêní nancí, rmê Jan Vav‡ínz Li-

pozvanÿmi bylataké poslankynê Parlamen-

ataké vedoucí mu odboru æivotního prost‡edí

Línek ajeho zástupce Miroslav Brÿdl, mezi

tu ÇR Hana Orgoníková a nechybêl senátor
Ji‡í Brÿdl, kterÿ stál u zrodu úpravy æidov-

ského h‡bitova. Je potê¿ující, æe odhalení

tomy¿le, která celkovou úpravu provádêla
Marku Anto¿ovi a pracovníkûmTechnickÿch

sluæeb ve Svitavách, kte‡í se na pietní úpravê

tohoto místa podíleli.

B. Çuhelová

Taje mníkizraelského velvyslanectvíp‡i od-

halení památníku. F
oto Z. Holomÿ.

Zájemcûm

o vÿstavbu domkû

Jiæjs me informovali o tom, æe mêsto

Svitavy ve spolupráci se spoleçností CZ

STAVEBNï HOLDI NG, a. s. p‡ipravuje

vÿstavbu ‡adovÿch rodinnÿch domkû
Na Vêjí‡i. Ve‡ejná prezentace zámêruse

uskuteçnila na zaçátku çervence.

V¿emzájemcûmo získánítohototypu

bydlení sdêlujeme, æe od 1. ‡íjna 2003
bude ve Svitavách otev‡ena informaçní
kancelá‡, v níæ mohouzískat podrobnéin-

formaceovÿstavbê, vçetnê koneçnÿchcen
a moænosti nancování. Kancelá‡ bude

Na bÿvalémæidovském h‡bitovêse se¿lo mnoho vzácnÿch hostû. F
oto Z. Holomÿ.
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umístêna v 1. pat‡e budovy na námêstí
Míru 48(vchodvedleinformaçního cen-

tra) a zájemci sezde aæ do 10. ‡íjna mohou

zaregistrovat a vybrat si domek, o kterÿ
by mêli zájem. Schûzkulze sjednat i te-

lefonicky na çísle 605 252 976. Po‡adí
p‡íchodu nebude p‡i obsazování ‡ado-

vÿch rodinnÿch domkû rozhodovat.

Konzultaçní hodiny budou od pon-

dêlí do çtvrtka, vædy od 10 do 16 hodin.

ing. Petr V
ítek
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Sociálníproblematika mêsta
Zpráva s uvedenÿm názvem byla hlav-

a sociální prevence zabezpeçuje p‡ede-

a zá‡ijového jednání zastupitelstva mêsta.

na æivot, jeho p‡íznivÿ vÿvoj, na rodiçov-

ní mbodemprogramu çervnové schûze rady

Je to materiál, kterÿ podáváinformace ze
v¿echoblastí poskytování sociální péçe ob-

çanûm. Têmi oblast mi, které spolu souvi-

sejí a vzájemnê se doplñují, jsou: sociální

poji¿têní, státní sociální podpora a sociální

v¿í m ochranu dêtí - zaji¿têní práva dítête

skou péçi a æivot v rodinê, na vzdêlání atp.,

také na ochranu p‡edtêlesnÿma du¿evní m
násilí m, zanedbávání m, zneuæívání mçi vy-

ko‡isƒování m. Mezi nejdûleæitêj¿í çinnosti

sociálních pracovnic pat‡í zej ména reali-

péçe.

zace opat‡ení na ochranu dêtí - podávání

na kteréje moæné se dop‡edu p‡ipravit ve

tête p‡i jednáních u soudu, na policii, atd.

kû pro‡e¿ení budoucí sociální situace. Pat‡í

nosti v oblasti trestné çinnosti mládeæe

Systémsociálního poji¿têní ‡e¿í situace,

s myslu odkladu çásti nançních prost‡ed-

sempoji¿têní v nezamêstnanosti, poji¿têní

nemocenské a poji¿têní dûchodové. Tento

systé mdále doplñuje poji¿têní zdravotní
a úrazové.

Prost‡ednictví mstátní sociální podpory

stát p‡ispívá p‡edev¿í mrodináms neza-

opat‡enÿmi dêt mi v p‡ípadê uznané sociální situace, najejíæ ‡e¿ení rodina vlastní mi

p‡íslu¿nÿch podnêtûsoudu, zastupování díOddêlení zabezpeçujei specializované çin-

( kurátor pro mládeæ) a pracujezdetaké ko-

mês í ç n í k
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Nazávêr nêco málo çísel. Poçet p‡íjem-

cû opakovanÿch dávek sociální péçe odro-

ku 1997 neustále stoupá - z 644 na 1679

v roce 2002. Témê‡ polovinuz nichloni tvo-

‡ili nezamêstnaní (780), çtvrtina p‡íjemcû
byly rodiny s dêt mi (429), zbytek osoby

peçující o osobu blízkou, dûchodci a zdra-

votnê postiæení. Nasociálních dávkách bylo

vyplaceno celkem 46. 616. 000 Kç. Dávky

státní sociální podpory, vyplacené v loñ-

skémroce v celémokrese Svitavy, p‡edstavují úctyhodnou çástku 396. 123. 229 Kç.

-svj-

Z jednánírady mêsta

p‡izpûsobené(osobyve vÿkonutrestuodnêtí

dne 27. srpna 2003

osoby æijící nedûstojnÿmzpûsobemæivota,

ních dotací: 1. 000 Kç Spolku p‡átel Rûæo-

ordinátor péçe o obçany spoleçensky ne-

svobody a osobyz vÿkonutrestu propu¿têné,

závislé na alkoholu nebojinÿch toxickÿch

látkách).

silami a prost‡edky nestaçí. ùkoly natomto

• Rada schválila poskytnutí neinvestiç-

vého palouçku na tradiçní akci po‡ádanou

ve 100. vÿroçí zaloæení spolku, 5. 000 Kç

Çeskomoravskému ústavu zahraniçní mu
Praha narealizaci projektus názvemPamát-

úseku zabezpeçuje odbor státní sociální

ník T
. G. Masaryka pro Filologickoufakul-

podpory mêstského ú‡adu a podle zákona

tu Petrohradské státní univerzity, 14. 000 Kç

má pûsobnost na území celého okresu Svi-

obçanskému sdruæení Dajori na uspo‡á-

tavy.

dání zájezdu na hrad Sovinec (dne 13. 9.

Sociální péçeje rozsáhlÿ systémdávek

se koná rytí‡skÿ turnaj ajarmark) a tur-

a sluæeb, kterÿmi stát zaji¿ƒuje pomoc ob-

naje v minikopané pro ró mská druæstva

çanûm, jejichæ æivotní pot‡eby nejsou do-

dne 27. 9. 2003.

stateçnê zabezpeçeny p‡íj my z pracovní

Vrámci sponzorské çinnosti mêsta bylo

çinnosti, dávkami z vÿ¿e uvedenÿch dvou

za leden aæ çervenec poskytnuto celke m

systémû, pop‡ípadêjinÿmi p‡íj my, obçanûm,

434. 726 Kç, z toho natêlovÿchovu a sport

kte‡í sociální péçi pot‡ebují vzhledem ke

103, 5 tis. Kç (vædy na çinnost s mládeæí)

svémuzdravotní mu stavu nebo vêku a dále

a zbytek na ostatní çinnosti: DDM, mládeæ-

nemohou p‡ekonat obtíænou æivotní situaci

celkem102. 600 Kç, organizací mpro zdra-

péçe zahrnuje zej ména péçi o rodinu a dêti,

çenskÿm a záj movÿm organizací m celkem

têmobçanûm, kte‡í bez pomoci spoleçnosti

nickÿm a dêtskÿm oddílûm a organizací m

nebo nep‡íznivé æivotní pomêry. Sociální
obçany têæce zdravotnê postiæené, obçany,

kte‡í pot‡ebují zvlá¿tní pomoc a obçany

spoleçensky nep‡izpûsobené. Narozdíl od
dávek státní sociální podpory se u dávek

sociální péçe provê‡uje majetekrodiny( po-

votnê postiæené celke m45. 000 Kç, spole-

Pokojpro respitní, tj. úlevovoupéçi v Cent-

ru denních sluæeb na Jungmannovê ulici.
F
oto E. Stündl

Sociální sluæby ve mêstê zaji¿ƒuje nê-

dle zákona o sociální pot‡ebnosti) a podle

kolik subjektû. Pat‡í sem mêstem z‡ízené

vek plynou nançní prost‡edky ze státního

s kapacitou 124 míst, poskytující komplex-

Sociální péçi poskytuje odbor sociál-

Klub dûchodcû, jehoæ çinnostje zamê‡ena

nêho se dávky p‡iznávají. Na oba druhy dá-

rozpoçtu.

organizace: Domov-penzion pro dûchodce
ní peçovatelské sluæbyi obçanûm mêsta,

145. 146 Kç a ostatní morganizací m( Nada-

ce J. Plívy, nemocnice, farní sbor) celkem
38. 400 Kç.

• Schválila návrh na vytvo‡ení nového

pracovního místa pro zahradníka (zahradnici) u Technickÿch sluæeb mêsta Svitavy.

Vroce 2000 byla péçe o zeleñ ve mêstê

zcela zaji¿ƒována dodavatelskÿmi rmami,

na podzi m 2001 bylo u TSMS vytvo‡eno
místozahradníkaa novÿpracovník peçoval

na organizování záj mové çinnosti star¿ích

p‡edev¿í mo zrekonstruovanÿ park Jana

movce na Máchovê aleji. Vobjektu mêsta

oblasti zelenê plnê zabezpeçovány vlastní-

na dvê oddêlení. Voddêlení dáveksociální

tární pomoci Oblastního spolku ÇÇK, tzv.

je to péçe o intenzivnê udræované travnaté

kaædá má svûj obvod, kterÿ zahrnuje vædy

st‡edisko. Sociální sluæby na úze mí mêsta

ních vêcí a zdravotnictví mêstského ú‡adu,

kterÿ má celkem 22 zamêstnancû; z toho

4jsou p‡idêleni mêstem Poliçka a vykoná-

vají agendu pro Poliçsko. Odborje rozdêlen
péçe pracuje deset sociálních pracovnic,

çást mêsta a nêkteré z obcí, pro nêæ odbor
vykonává státní správu. Hlavní mi nástroji

ainvalidníchobçanû, Ubytovna pro bezdona Nerudovê ulici sídlí St‡edisko humani-

Azylovÿ dûm pro matky s dêt mi a o¿atní

poskytuje dále Charita Svitavy, která pro-

vozuje novê otev‡ené Centrumdenních slu-

sociální práce tohoto oddêlení je pora-

æebv budovê naJungmannovê ulici, Sdruæe-

jevû, sociálnê právní ochrana, hmotná po-

pro zdravotnê postiæené, které poskytuje

sluæby. Oddêlení sociálnê-právní ochrany

obçanûm.

denství, prevence sociálnê patologickÿch
moc veformê penêæní nebo vêcné a sociální

Palacha. Od roku 2002 jiæ jsou nêkteré

mi pracovníky TSMS. Kromê péçe o park

plochy v centru mêsta, péçe o s mí¿ené sa-

dové úpravy, péçe o nêkterétrvalkovézáho-

ny ajiné vÿznamné plochy, zakládání drob-

nÿch sadovÿch úprav. Vzávêru roku TSMS

provedlyvyhodnocení a zjistily, æe díky no-

ní zdravotnê postiæenÿch a Centrumsluæeb

vému systémujsou mnohemoperativnêj¿í.

poradenství a sluæbyzdravotnê postiæenÿm

dûs platnÿmi dodavatelskÿmi cenami do¿-

Porovnání mskuteçnÿch nançních nákla-

ly k závêru, æe pouæití mvlastních sil byly

‡ íj e n 2 0 0 3
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náklady o témê‡ 375tisíc korun niæ¿í. S p‡i-

jetí mdal¿ího zahradníka hodlá organizace
v tomto roce roz¿í‡it okruh çinností zabez-

peçovanÿch vlastní mi silami o komplexní

zaji¿têní zakládání a údræby letniçkovÿch

záhonû a záhonû rûæí. Dal¿í mkroke mby
pak mêlo bÿt p‡evzetí péçe o çást travna-

tÿch ploch ve mêstê.

• Vyslovila souhlas s trvalÿmbezplat-

nÿmzapûjçování m mobiliá‡e mêsta pro

pot‡eby organizací z‡izovanÿch mêste m

a také subjektûmorganizující mkulturní

a sportovní akce ve spolupráci s mêste m
a v záj mu mêsta Svitavy. Mobiliá‡emse ro-

zumí zahradní laviçky a stolky, které mají

ve správê Technické sluæby mêsta a které

jsou vyuæívány mnohÿmi organizacemi p‡i

po‡ádání kulturních, sportovních nebo spo-

leçenskÿch akcích. Zapûjçování tohoto mo-

biliá‡eje zpoplatnêno a mnohé subjekty se

• Projednalo a vzalo na vêdomí zprávu

(10. 240. 000 Kç, tj. 320tis. na byt), zbytek

Svitavyza 1. pololetí roku. Podle stanoviska

hájení vÿstavbyje plánováno na ‡íjen 2003

o vÿsledku plnêní plánu a rozpoçtu mêsta

a závisí na obdræení státní dotace. Protoæe

vÿsledky hospoda‡ení projednal bez p‡ipo-

staveny, nejsou zainvestovány, zastupitel-

mínek. Hospoda‡ení mêsta Svitavy vyka-

nízké çerpání vÿdajû, p‡edev¿í m kapitálo-

zdrojû mêsta ve vÿ¿i 1. 040. 000 Kç.

39. 865. 000 Kç. Tento vÿsledek ovlivnilo

vÿch, neboƒ realizace vêt¿iny investiçních
mêsta dosáhly vÿ¿e 221. 590. 000 Kç, z toho

bêæné p‡íj my mêsta byly plnêny na 50 %

a kapitálové na 39 %. Vÿdaje byly çerpány

v celkové vÿ¿i 181. 752. 000 Kç, z toho bêæné vÿdaje çiní 40 %a kapitálové 17 %.

• Projednalo a vzalo na vêdomí zprávu

o situaci ve ¿kolství na úze mí mêsta a ve

základních ¿kol ajedné neúplné, os mi ma-

ností zaobdobí od 1. 6. 2002 do 31. 5. 2003
Mêsto Svitavyje z‡izovatelempêti úplnÿch

SKSlavoj Svitavy-Lány (organizace dotova-

te‡skÿch¿kol, z nichæjednaje speciální pro

ré vyvíjejí çinnost mêstem podporovanou

né ¿kolníjídelny ajedné základní umêlecké

v areálu Cihelna). Proto na návrh odboru
uvedenÿ souhlas.

• Schválilapravidlapro pravidelná hod-

nocení ‡editelû¿kol a p‡ed¿kolníchza‡ízení

z‡izovanÿch mêstem. Podletêchto pravidel
bude pravidelnêjedenkrát za ¿est let pro-

vádêno komplexní hodnocení práce ‡edite-

lû p‡ed¿kolních za‡ízení, ¿kol a ¿kolskÿch
za‡ízení,jejichæ vÿsledky budouslouæit k po-

tvrzení ‡editelû ve funkci na dal¿ích ¿est
let, nebojako podklad k vyhlá¿ení konkurs-

dêti s kombinací postiæení, jedné samostat-

¿koly. Vsouvislosti s reformou státní správy

ru¿kolství Mêùje nyní celkem35¿kolskÿch

dob naseparovanÿ odpad. Nakoupené nádo-

valémokresní mú‡adu a v pûsobnosti odbo-

by budouroz místênytakto: Bude nahrazeno

500 dêtí, podle vÿsledkûzápisu dêtí do ma-

za nové, s vêt¿í mobjemem, çí mæ bude do-

budouv¿echny¿kolyzcela naplnêny. Dozá-

tové na celémúzemí mêsta. ¢est nádob bude

P‡ed¿kolní za‡ízení nav¿têvovalo zhruba

te‡skÿch ¿kol pro právê zaçínající ¿kolní rok
kladních¿kol nastoupilo v zá‡í 2002 celkem

na sklo, papír a plasty. O dal¿í nádoby na

Ve v¿ech ¿kolách pokraçovaly aktivity

plastové, barevnê rozli¿ené podle druhu

základní ¿koly, gymnázium a zdravotnická

odj menování nebo potvrzení ‡editele ve

jiæ p‡ekroçena, bude hodnocení provedeno

první olympiády s Orbitem. V¿echny úplné

¿kolaslouæily v tomto obdobíjako ubytovny
a ¿kolníjídelnyjako stravovací za‡ízení pro
úçastníky.

-svj-

o 200. 000 Kç na dokonçení p‡ipojení p‡i-

hlá¿enÿch domû. Na realizaci této akce

mêsto dosud uvolnilo çástku pûl milionu

korun, za niæ bylo napojeno celkem652 bytû

denáct domû s více neæ 600 byty, a proto

nosti Vigona Svitavy, kterázde hodlá vybudo-

vat novÿzávod. Zámêr spoleçnosti p‡edstavil

a na doplñující otázky zastupitelû odpovêdêl

bytovÿch domû vlokalitê Na Vêjí‡i, v nichæ

nován dofunkce nej pozdêji k 1. srpnu da-

• Schválilo povÿ¿ení akce Roz¿í‡ení

p‡íj muinfokanálu v p‡ihlá¿enÿch domech

45 tisíc metrû çtvereçních akciové spoleç-

v p‡ípadê, æe najehozákladê dojde ke kon-

ného kalendá‡ního roku.

ukládaného odpadu.

(to p‡edstavuje 23 %pûvodního poçtu).

generální ‡editel a. s. Martin Kárník.

kursní mu‡ízení, mohl bÿt novÿ‡editelj me-

i nádoba na papír. V¿echny nádoby budou

• Vrámci majetkoprávních úkonûschvá-

lilo zámêr prodeje poze mku o vÿmê‡e cca

v nej bliæ¿í dobê. Hodnocení bude prove-

deno vædy v takovémçasovémobdobí, aby

na ulicích Sluneçné, KapitánaJaro¿e a v síd-

se úspê¿nê zapojily do grantovÿch progra-

nabídky mi mo¿kolních aktivit a dal¿ích)

funkci; je-li tatolhûta u nêkterého ‡editele

plasty budou roz¿í‡ena stávající stanovi¿tê

li¿ti U nádraæí, na ulici Sluneçné p‡ibude

¿koly, tj. mêsta Svitavy(z pohledu ekono-

cení bude provedeno po uplynutí ¿esti let

a na ulici Zadní v Laçnovê - vædy nádoby

níchjevû u dêtí a mládeæe a nadále byly

242tisíce korun. Vÿznamnou akcí byly Hry

nost ¿koly za uplynulé období ajeho návrh

roz místêno na dvou novÿch stanovi¿tích

zdá bÿt trvalÿmtrendem.

jících a nárûst poçtu dojíædêjících dêtí se

mû PKi programûjinÿch a získaly celkem

rozvoje ¿koly na dal¿í období. První hodno-

konçena vÿmêna plechovÿch nádob za plas-

- u Barumky na ulici Antonína Slavíçka

lasti hodnocení kvality ‡ízení), z‡izovatele

cení bude i vlastní pohled ‡editele na çin-

devêt starÿch plechovÿch nádob nasbêrskla

1. 864 æákû. Ztoho poçtu bylo 309 dojíædê-

rozvíjenyvolnoçasové aktivity. V¿echny¿koly

a rady ¿koly, je-li z‡ízena. Souçástí hodno-

LI KOSVITAVY
, a. s. na nákupsbêrnÿch ná-

za‡ízení vjedenadvaceti obcích.

ce (vychází se závêrû inspekçní çinnosti

miky ¿koly, dodræování právních nore m,

• Schválilo s mlouvu o poskytnutí inves-

tiçní dotace ve vÿ¿i 135. 000 Kç spoleçnosti

s mê‡ující k prohloubení prevence negativ-

voblasti hodnocení kvalityvzdêlávání avob-

Vÿstavba mêstskévilyç. 2. F
oto J. Çermák.

p‡e¿ly na Mêù Svitavy kompetence po bÿ-

ního‡ízení. Práce ‡editele bude hodnocena
nazákladê stanoviska Çeské ¿kolníinspek-

dotace ve vÿ¿i 2. 560. 000 Kç a z vlastních

akcí byla zahájena aæ ve 2. pololetí. P‡íj my

organizace z‡ízené mêstem), o TJ Svitavy,

¿kolství a kultury rada mêsta vydala vÿ¿e

stvo rovnêæ schválilo vÿstavbu technické

infrastruktury. Financována bude ze státní

a o p‡ipravenosti ¿kolního roku 2003/2004.

( Rybá‡ské sdruæení, organizace pûsobící

pozemky, na nichæ budou bytové domy po-

zuje za sledované období p‡ebytek ve vÿ¿i

kdyæ se jednalo o ¿koly, St‡edisko kultur-

né z rozpoçtu mêsta), nebo o subjekty, kte-

Bytové druæstvo Dubina II Pardubice. Za-

nançního vÿboru, které p‡ednesl jeho p‡ed-

seda ing. ¢paçek v úvodujednání, vÿbor

spádovémobvodu obce s roz¿í‡enou pûsob-

níchsluæeb, Mêstské muzeuma galerii (tzn.

st rana 3
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• Schválilo vÿstavbu dal¿ích t‡í sekcí

bude celkem 32 bytû velikosti 3 +1, 2 +1

K p‡íj muinfokanálujeje¿tê p‡ihlá¿enoje-

zastupitelstvo schválilo uvolnêní dal¿ích
poæadovanÿch prost‡edkû.

• schválilo zakoupení lanové techniky za

50. 000 Kç s tí m, æe bude p‡edána do vÿpûjç-

kysvitavskému územní mu odboru HZS PK.

Lanová technika bude slouæit k bezpeçné

evakuaci obyvatel panelovÿch domû, kam

a 2 +kk. Financování stavby budezaji¿têno

se nedostanejiná poæárnítechnika, aletaké

to Svitavy vloæí prost‡edky ze státní dotace

apod.

formou sdruæenÿch prost‡edkûtak, æe mês-

nap‡. k záchranê osob ze studní, zásobníkû
-svj-
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zamêstnancû jsou vymezena hodnotící
kriteria, urçenyjsoutaké metody hodno-

cení a organizaçní zabezpeçení prûbêhu
hodnocení.

o çinnosti kulturních za‡ízení mêsta Svitavy

zovány úpravy za celke m46. 257 Kç a do

St‡ediska kulturních sluæeb mêsta Svitavy

rozvoz obêdû prost‡ednictví mpeçovatelské

ráje od 1. ledna leto¿ního roku p‡íspêvko-

æet stanovenou teplotu rozváæenÿch obêdû

Koukal oznaçil çinnost v¿ech za‡ízení za

zus termoobalem(cca 275tis. Kç), drátêné

zhodnocena radou mêsta jiæ v b‡eznu t. r.

mêsta nabízí ¿iroké vyæití. Muzeumi st‡e-

h‡ívací konvektomat a napa‡ovací linku pro

çil za p‡íznivou, zhodnotila vÿvoj p‡íj mû,

pot‡ebné zatí m nespecikované stavební

agend. Ukázala také vÿvoj poçtu zamêst-

- Mêstského muzea a galerie mêsta Svitavy,

a novêi Mêstské knihovny ve Svitavách, kte-

vou organizací mêsta. Starosta mêsta Václav

zají mavou a rûznorodou, která obçanûm
disko kulturních sluæeb vyuæívají a podpo-

rují amatérské çinnosti a aktivity, ve mêstê

jejich nespoçet. Tuto cestu povaæuje za dû-

souladu s vyhlá¿kouje nutno je¿tê uvést
sluæby. Aby bylo vyhovêno vyhlá¿ce (dodr70 C) je nutno po‡ídit: jídlonosiçe z nereo

ko¿e na p‡epravujídlonosiçû (18 tis.), na-

mytí do kuchynê (450 tis.). Dále budou

úpravy a v neposlední ‡adê bude nutné

leæitou pro vnit‡ní æivot mêsta, i kdyæ to

z mênit reæi mrozvozu obêdû klientûm, tedy

zvu- chtêli byvíc dováæené kultury. Staros-

setÿkala¿kolskÿchza‡ízení a konstatuje se

u nêkterÿch obçanû nemátusprávnou ode-

ta také kladnê zhodnotil prûbêh leto¿ních

zkrátit ças pot‡ebnÿ narozvoz. Druházpráva

(a také vyhlá¿kyç. 108/2001 Sb., kterouse

nÿch míst konání ajejichæ zdárnÿmvyvrcho-

a provoz ¿kol) mêsto vênovalo pozornost zlep-

¿ování vnit‡níhovybavení aodroku1999bylo

v nedêli 14. zá‡í oznaçil zavel mi vÿznamnou

chyních, vynaloæeno celkem3. 817 tis. Kç.

akci, protoæe sejí zúçastnili nejen zástupci

æidovskÿch obcí ajiní církevní p‡edstavitelé,

na hygienická opat‡ení, vçetnê úprav v ku-

• Schválila zahraniçní sluæební cestu

místostarostying. Miroslava Vêtra a vedou-

ale také tajemník Izraelského velvyslanectví

cího odboruregionálníhorozvojeing. Davida

ny okresu, kraje i státu.

vitostí pro podnikání Exporeal v Mnichovê,

v ÇRa p‡edstavitelé a zástupci politickéscé-

Odreformy uplynulo uæ více neæ 8 mêsí-

cû, probêhla bez problémû pro obçany a byla
Nyní p‡edloæenázpráva, kteroustarostaozna-

pohledávek a nákladû na vÿkon p‡evzatÿch
nancû - stanovenÿ poçet ú‡edníkû po deli-

mitaci byl 174, p‡epoçtenÿ stav k 1. 7. çiní

169,25 pracovníka.

-svj-

Kauza

stanoví hygienické poæadavky na prostory

lení mbyla pouƒ ke sv. Jiljí. Také slavnostní

odhalení pomníku na æidovském h‡bitovê

na mêsto.

v ní, æejiæ p‡ed úçinností uvedené vyhlá¿ky

Svitavskÿchletních slavností, které byly roz-

loæeny do del¿ího çasového údobí a do rûz-

• Rada vzala na vêdomí informaci o re-

formê ve‡ejné správy a ojejích dopadech

St‡ítezského na 6. Mezinárodní veletrh nemo-

kovolijecká huƒ

Koncem kvêtna se zastupitelstvo mêsta

zabÿvalo æivotní mprost‡edí mve mêstê, problematikou, s níæ vel mi úzce souvisí stíænosti

obyvatel Vítêzné ulice na kovolijeckou huƒ.

Informovali js me o tom v çervnovém çísle
çasopisu, také o tom, æe z projednávání vy-

plynul poæadavek, aby starosta mêsta poæá-

dal p‡íslu¿né orgány státní správy o vyjád-

‡ení, jakÿmzpûsobemlze v uvedené oblasti

dosáhnout zlep¿ení. Starostatak uçinil bez-

prost‡ednê pojednání zastupitelstva a oslo-

vené orgány - Çeská inspekce æivotního

prost‡edí, oblastní inspektorát Havlíçkûv
Brod ( ÇIÆP) a Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje, územní pracovi¿tê Svi-

tavy(hygiena) - zaslalysvávyjád‡ení. O pro-

blematiceznovujednalozastupitelstvo mêsta

3. zá‡í t. r.

Obê instituce povaæují za hlavní pro-

blé mfakt, æe provoz slévárny se nachází

v têsné blízkosti obytné zástavby. Rodinné

domy byly v minulosti nevhodnê situovány

v têsnémsousedství s prûmyslovÿmi objek-

ty a naopak, pí¿e ve svémvyjád‡ení ÇIÆP
.

Neobvyklÿpohled na svitavskou pouƒ z vêæe kostela zachytil E. Hromadník
• Vyslovila souhlas s tí m, æe na období

do 31. b‡ezna 2004 nebudou doplnêny ani

bytovÿ po‡adník ani po‡adník bytovÿch náhrad. Oba po‡adníky byly naposledy dopl-

nênyletos v b‡eznu a odté dobyse poda‡ilo

kterÿse koná ve dnech 6. - 8. 10. 2003. Protrhu zaji¿ƒuje vládní agentura Czechinvest

je tento provoz srovnatelnÿ s jinÿmi za‡íze-

nutová bezplatná prezentace prûmyslové

æeleza. Pat‡í v¿ak svÿmumístêní mvÿhradnê

kterÿje souçástí doprovodného programu

nÿmpás mem. 

pagaci investiçních p‡íleæitostí v ÇRna vele-

a mêstu Svitavy byla nabídnuta deseti mi-

zóny Paprsek na odborné m se miná‡i,

náhrad.

veletrhu.

• Vzala na vêdomí dvê zprávytÿkají-

cí se poæadavkû stanovenÿch vyhlá¿kou

• Schválila s mêrnici o systé mu hod-

o ochranê ovzdu¿í alzetedy konstatovat, æe

ní mi provozovanÿmi za úçelemvÿroby slitin
do prûmyslové oblasti s dostateçnÿmochran-

Obê organizace vidí ‡e¿ení ve z mênê

územního plánu, coæje ale vel mi problema-

nocení zamêstnancû mêstaza‡azenÿch do

tické. ùzemní mplánembysice bylo moæné

podle níæ budou v¿ichni zamêstnanci hod-

vou vÿrobu na plochu s ménê obtêæující m

ç. 107/2001 Sb., o hygienickÿch poæadav-

organizaçní struktury mêstského ú‡adu,

kuchynê Domova-penzionu pro dûchodce,

noceni kaædé pololetí. Pro kaædou skupinu

cích nastravovací sluæby. Ta první setÿkala

plnêní emisníchli mitûzneçi¿ƒujícíchlátek

v souladu s provádêcí mi p‡edpisy zákona

uspokojit pouzejednohoæadatelez bytového

po‡adníku, ajednoho z po‡adníku bytovÿch

Provoz uvedené slévárny je po stránce

p‡edenovat plochu urçenou pro prûmyslo-

Pokraçování nastr. 5
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Svoz velkoobjemového
a nebezpeçného odpadu

Revitalizace

panelovÿch domû

se uskuteçní ve dnech 13. aæ 17. ‡íjna2002
jiæ známÿmzpûsobem.

Proces revitalizace (zateplení, ozdravêní)

panelovÿch objektû zahájilo mêsto Svitavy

Souçasnê se uskuteçní také SVOZ OD-

v roce 1996 v návaznosti na skuteçnost, æe

PADUZEZELENë (kompostovatelnÿ odpadjako nap‡íkladlistí, tráva, zbytkyrostlin,

se v roce 1991 v souvislosti s p‡evodemnê-

kterÿchvlastnickÿch právstátu naobce stalo

vêtve apod.), pro kterÿ budou najednotli-

vlastníkem12 bytovÿch domû postavenÿch

vÿch stanovi¿tích p‡ipravena vozidla Tech-

panelovoutechnologií s 811 bytovÿmi jed-

nickÿch sluæeb mêsta.

notkami.

Dûraznê æádáme obçany, aby odpady ne-

ukládali nastanovi¿tích p‡ed p‡íjezdemvo-

Celÿ projekt byl intenzívnê p‡ipravován

zidel, ale p‡edávalije odêlenê p‡í mo posád-

odroku 1993 ajeho cílembylo uvést stavob-

kámsvozovÿch vozû.

jektû do souladu s poæadavky kladenÿmi na

stavby, zej ména v oblasti tepelnêizolaçních

HARMONOGRAMSVOZU

parametrû, vÿmêna nêkterÿchdûleæitÿchçás-

Pondêlí 13. ‡íjna
1. B. Martinûu ç. 3
15: 00- 15: 15

tí, jako nap‡íklad stoupacích vedení vody,

kanalizace a plynu v neposlední ‡adê zlep-

¿ení estetického vzhledu novÿmi fasádami.

2. Vançurova 9

15: 20- 15: 35

revitalizace je nancování. Zde bylajiæ

4. Jugoslávskáu ç. p. 18

16: 15- 16: 30

3. Ruská- u bÿv. prodejny

Velice dûleæitÿm momente mprocesu

15: 40- 16: 10

v poçátcích p‡ijatazásada, kterouje moæno

5. Gorkého(u dêt. h‡i¿tê)

mená, æe opravy kaædého dal¿ího domu byly

ùterÿ 14. ‡íjna
1. Ustadionu

byty v domêjiæ opraveném.

2. sídli¿tê u koj. ústavu

Di mitrovova 23-25 a 27-29 atí mbudezre-

4. Palackého - zafin. ú‡adem

nazvat z panelákû do panelákû, coæ zna-

v podstatê nancovány z p‡íj mû za prodané

- vjezd do areálu

Vleto¿ní mrocese dokonçují opravy domû

vitalizováno celkem590bytûv panelovÿch
domech v majetku mêsta, coæ p‡edstavuje

5. Nám. Míru- u fontány

16: 35- 16: 50

2. Chelçického - stanovi¿tê

js me ve mêstê na rûznÿch místech mohli

separ. sbêru(u kotelny)

vidêt domy obleçené dole¿ení a na nich

3. k‡iæovatka

pracující ‡emeslníky, jakto na svémsní m-

B. Nêmcové/ Ale¿ova

kuzachytilastudentkasexty Gymnázia Svi-

4. Vítêzná- u Sahira

tavy Pavla Homolová.

5. Lan¿krounská- DDM

povinností nemûæe p‡i nep‡íznivÿch kli ma-

tickÿch podmínkáchzabránit zvÿ¿ené pra¿nosti, vçetnê zátêæe v p‡edmêtné ulici. In-

Pokraçování ze str. 4

vyuæití m, tí mto krokemby v¿ak nebylo moæ-

spekce dále uvádí, æe p‡i poslední inspekci

né jednostrannê omezit nebo vymístit stá-

vající vÿrobu. Zarozumnêj¿í pro obê strany

- obyvatele p‡edmêtného území i provozo-

Çtvrtek 16. ‡íjna
1. Brat‡í Çapkû- kotelna
15: 00- 15: 20

2. parkovi¿tê u rest. Druæba
3. Laçnov u ç. p. 162
(tel. budka)
(ç. p. 385)

obch. BARUM

2. AntonínaSlavíçkau ç. 23

3. KapitánaJaro¿e - u ç. 93A

cích také zabÿvají popisemstavu a uçinê-

tucí mêlo zastupitelstvo mêsta k dispozici

Inspekce uvádí, æe vzhledemk çetnÿmstíæ-

tvrdil, æe provoz slévárnybyl v rámci vÿstav-

5. parkovi¿tê

dohledem, kterÿ byl ve slévárnê proveden

6. Vêtrná- utrafostanice

i vyjád‡ení odboru vÿstavby Mêù, kterÿ poby závodu TOS povolen. Státní mstavební m

slévárnê, které bylyzahrnuty do provozního

20. çervnat. r., nebylo zji¿têno æádné poru¿e-

Konkrétnê sejedná o skrápêní obsluænÿch

uæívány nez mênênÿmzpûsobem v souladu

‡ádu slévárny, schváleného vlednu 2002.

komunikací a omezení mnoæství vratného

slévárenského písku na deponii na 300 m

3

(kapacitaje 900 m). Ale ani plnêní têchto
3

15: 25- 15: 45
15: 50- 16: 05

Pátek 1 7. ‡íjna
1. parkovi¿tê p‡ed

Kromê vyjád‡ení vÿ¿e uvedenÿch insti-

k ponêkudnadstandardní mpoæadavkûmvûçi

16: 20- 16: 35

konstatuje, æe provedla dvê kontrolní mê‡ení

nepotvrzují p‡ekraçování li mitû.

nostemobyvatel Vítêzné ulice p‡istoupila

15: 40- 15: 55

16: 00- 16: 15

5. Laçnov- za mat. ¿kolkou

dodræel pravidla pro deponii písku, a proto

noçního i denního hluku, jejichæ vÿsledky

nÿch opat‡ení z hlediska svÿch kompetencí.

15: 20- 15: 35

bude nucena p‡istoupit k vÿraznêj¿í mu

platnÿch p‡edpisûtak, aby obtêæování oby-

Inspekce i hygiena se ve svÿch stanovis-

16: 55- 17: 10

4. Laçnov u bÿvalé knihovny

sankçní mu opat‡ení. Naproti tomu hygiena

vatel bylo co nej men¿í.

16: 15- 16: 30

dne 19. 6. zjistila, æe provozovatel opêt ne-

vatele hutê jako zamêstnavatele svitavskÿch

obçanû - je zajistit chod provozu v mezích

15: 20- 15: 40

15: 50- 16: 10

St‡eda 15. ‡íjna
1. M. Horákové - u zvl. ¿koly
15: 00- 15: 15

Kzateplování a opravám bytû se letos

p‡idalo také Bytové druæstvo Svitavy a tak

Kauza kovolijecká huƒ

15: 00- 15: 15

3. Lázeñská- parkov. zasídl.

6. Nám. Míru- za kostelem

72 %têchto bytû.

16: 45- 17: 00

ní stavebního zákona- stavbyi pozemkyjsou

s vydanÿmi kolaudaçní mi rozhodnutí mi na

jednotlivé objekty; beze z mên zûstalo i technologické za‡ízení slévárny.

-svj-

16: 10- 16: 25

16: 30- 16: 45

15: 00- 15: 15
15: 20- 15: 35

15: 40- 15: 55

4. k‡iæovatka- Svitavská/ ùdolní
(u kapliçky)

16: 00- 16: 15

podprodejnou COOP

16: 20- 16: 35

16: 40- 16: 55

( Pozn.: Doba p‡íjezdu a odjezdu mûæe bÿt po-

sunuta s ohledemna moæství odevzdaného odpadu. Dêkujeme za pochopení.)

Kontakty:
LI KOSvitavy, a.s., Tolstého 13, tel. 461541014

TSMS, Tovární 28, tel. 461535273
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Protipovodñová ochrana mêsta Svitavy
Protipovodñovou ochranou se vedení

toku. Mosty alávkyjsou v¿ak ve vlastnictví

stranêní ¿kod po povodních, které postihly

z rozpoçtu vyçlenêného na úpravu ‡eky

venci roku 1997. Svitavy, açjsou mêstemna

tavyze svéhorozpoçtu. Odhadované nákla-

vodní vÿraznê zasaæeny, o çemæ svêdçí ¿kody

korytase blíæí çástce 40 mil. Kç. Realizace

mêsta zaçalo zabÿvat bezprost‡ednê po od-

mêsto i ostatní území na¿í republiky v çer-

horní mtoku‡eky Svitavy, bylyz mínênou po-

mêsta Svitavy, není je tedy moæné hradit

a protojejichrekonstrukci zajistí mêsto Svi-

dy na mostky çiní cca 15 mil. Kç, úprava

na majetku vyçíslené çástkou 64,5 mil. Kç.
Na¿têstí nedo¿lo k p‡í mému po¿kození zdra-

mêla bÿt pûvodnê v polovinêleto¿ního roku,
ale protoæe správcetoku dosud neuzav‡el vÿ-

bylozasaæeno doæivotaobyvatel, p‡i¿li o svûj

dobné, æe akce bude zahájena aæ poçátkem

najejich psychiku, aƒ uæ bezprost‡ednê po

vinê roku 2006.

ví obyvatel nebo dokonce k úmrtí. P‡esto
majetek a osobní vêci, coæ mêlo jistê vliv

povodni, ale u mnohÿch patrnê navædy.

Po çervencovÿch povodních byl kladen

dûraz na koncepçní ‡e¿ení celé ¿iroké pro-

blematiky. Byla sestavena povodñová komi-

bêrové‡ízení nazhotovitele díla,je pravdêpop‡í¿tíhoroku. S dokonçení mse poçítá v polo-

Vroce 2001 byl zbudován suchÿ poldr

v Laçnovê, kterÿ bude ‡e¿it p‡edev¿í modtok
de¿ƒovÿch vod z prostoru prûmyslové zóny.

Efekt tohoto za‡ízení je v¿ak patrnÿ i jiæ

se a zpracován povodñovÿ plán mêsta, kterÿ
obsahuje‡adu konkrétníchpostupûa opat‡e-

nyní, kdy dochází k déletrvající msráækám
nebojarní mutání snêhu.

zamê‡ena na odstranêní nebo zabránêní po-

ce 2002 je zapojení dal¿ích zainteresova-

oznaçit navázání úzkého kontaktu se správ-

programu protipovodñovÿch opat‡ení za-

za úçelemz mapování p‡íçin povodñového

va, s. p. a Krajskÿú‡ad Pardubického kraje.

První mrealizovanÿmopat‡ení mje re-

závêr, jí mæ je zpracování studie zvÿ¿ení

níka, ale bylazbudovánai odkalovací nádræ

çívající ve vytipování vhodnÿch suchÿch

z rybníka. Akce byla celkovÿmnákladem

z mên úze mního plánu mêsta a p‡ípravê

ní p‡i ‡e¿ení povodñové ochrany. Pozornostje

vodñového nebezpeçí. Zaklíçovéje pak moæné

cemtoku‡eky Svitavy, Povodí m Moravys. p.,

stavuastanovení priorit postupné nápravy.

konstrukce rybníka Rosniçka, p‡i níæ byla
zvÿ¿ena nejenom retençní schopnost ryba opraveno stavidlo pro regulaci odtoku
10,5 mil. Kç provedenavletech 1998-1999.

Upravené koryto Svitavyv ulici U T‡í dvorû.

F
oto J. Çermák.

Vÿznamnÿm poçinem dosaæenÿm v ro-

zachytilystoletou voduz tohoto území. Od-

nÿch sloæek. Kromê mêsta a povodí se do

opat‡ení çiní okolo 70 mil. Kç. Ktéto çástceje

pojilai Zemêdêlská vodohospodá‡ská sprá-

hadované náklady natato protipovodñová
nutné dále p‡ipoçíst náklady na rekonstrukci

mostû, které bude nutné uhradit z rozpoçtu

mêsta a které jsou dle p‡edbêæného pro-

Vzáje mná spolupráce p‡inesla vÿznamnÿ

poçtuodhadnuty naçástku p‡es 10 mil. Kç.

protipovodñové ochrany mêsta ‡e¿ící zachycení vody v krajinê. Závêry studie spo-

dení mêsta p‡ijalo komplexní strategii pro-

poldrûjsoujiæ nyní vyuæity p‡i zpracování

Z uvedeného p‡ehledu vyplÿvá, æe ve-

tipovodñové ochrany mêsta, kterázahrnuje
jak popis problémû, tak návrh ‡e¿ení ajejich konkrétní realizaci.

V p‡ípadê, æe se vÿ¿e uvedené opat‡ení

konkrétních opat‡ení p‡i plánování protipo-

poda‡í realizovat v navræenÿch termínech,

a na základê hydrologickÿch posudkû po-

teriál do ¿uplíku svêdçí skuteçnost, æe

vé ochrany nejenom ve mêstê Svitavy, ale

ve mêstê. Tí mbylajejí zatrubnêná çást na

jiæ v roce 2002 zaçala s p‡ípravou úpravy

tohoto stavu byla komplikovaná organizaçnêi technicky. Na nápravê setotiæ podílely,

z hlediska povodñovÿch stavû p‡edstavuje
nejvêt¿í ohroæení nejen mêstské çásti Laçnov,

jekty - povodí, SùS Litomy¿l a mêsto Svi-

toka zahrnuje zároveñ vÿstavbu dvou pravo-

S Povodí m Moravy pak byla vytipována

tvrzena nejvÿznamnêj¿í závada natoku‡eky
ul. ¢kolní a Komenského námêstí. Náprava

kromê správcû inæenÿrskÿch sítí, t‡i sub-

tavy. Projektové dokumentace tak ‡e¿ily
p‡estavbusilniçního mostu v komunikaci

I. t‡ídy, p‡eloæku toku ‡eky v úseku z ul.

U T‡í Dvorûaæ posvêtelnou k‡iæovatku, vÿ-

stavbu nové spla¿kové kanalizace a p‡eloæ-

ky stávajících inæenÿrskÿch sítí. Za vklad

mêstaje nutné p‡içíst i odstranêní budovy
bÿvalé I. základní ¿koly. Stavební práce

byly zahájeny v závêru roku 1999 a byly

dokonçeny v roce 2001. Celkové náklady

p‡esáhly çástku 35 mil. Kç.

Vroce 2001 byly zahájeny projekçní

práce na úpravê toku ‡eky Svitavy od svê-

telné k‡iæovatky po hranici mêsta s obcí
Hradec nad Svitavou. ùprava zahrnuje pro-

çi¿têní stávajícího koryta, opevnêní b‡ehû

vodñovÿch opat‡ení. Æe se nejedná o ma-

dojde k vÿraznému zlep¿ení protipovodño-

Zemêdêlská vodohospodá‡ská správa, s. p.

i v obcíchleæících níæe potoku. Mêsto Svi-

Laçnovského potoka, kterÿv souçasné dobê

i pro obce svého správního obvodu a proto

alei dal¿ího území. ùprava Laçnovského po-

a zpracován povodñovÿ plán pro celé správ-

b‡eæních poldrû, kteréjsou navræenytak, aby

vÿ plán mêsta Svitavy.

tavytotiæ zaji¿ƒuje protipovodñovou ochranu
byla vleto¿ní mroce ustanovena protipovodñová komise obce s roz¿í‡enou pûsobností
ní území. Souçasnê byl revidováni povodño-

ing. M
. Anto¿

Dávky státnísociálnípodpory

vyplacené Mêù Svitavy - odborem SSP
typdávky

P‡ídavek na dítê

vyplaceno v 7/03 vyplaceno v 8/03 vyplaceno v 9/03

12 930 332

12 688 247

12 643 000

Sociální p‡íplatek

6 950 590

5 097 109

6 368 839

Rodiçovskÿ p‡íspêvek

7 010 276

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

6 854

5 721

Dávky pêstounské péçe

421 493

432 173

489 147

1 865 350

0

0

lomovÿmkamenema související p‡eloæky
inæenÿrskÿch sítí. Samostatnou kapitolou

P‡íspêvek na dopravu

ré jsou, vyj ma mostu na ul. Mÿtní alávky

Porodné

755 430

770 640

703 040

Poh‡ebné

370 000

375 000

425 000

33 368 849

28 661 974

30 449 369

jsou mosty alávky v tomto úseku‡eky, ktena ul. U Lávky, nekapacitní a musí bÿt zre-

konstruovány, aby nepûsobily p‡ekáæku na

CELKEMvyplacené dávky
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Svitavskÿ klub Laurus:

Cestovatelskÿ veçer
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Klub kardiakû zve

v¿echny p‡íznivce kondiçních vycházek na
nenároçnÿ pochod krásnou podzi mní p‡í-

Ji‡í Hru¿ka- Austrálie(country)

rodou na Çeskomoravské vysoçinê. Sraz

tÿch posluchaçû se uskuteçní ve st‡edu
8. ‡íjna 2003 v 15 hodin v ob‡adní síni

st‡eda 22. ‡íjna 2003 v 19 hodin

botu 18. ‡íjna 2003 na svitavskémvlakovémnádraæí. V 8: 44 hodin odjedeme do

vila). Univerzitut‡etího vêku organizuje

Setkání podlucernou Ji‡í Hru¿ka - eko-

Slavnostní zahájení çinnosti Univerzity

t‡etího vêku spojené s i matrikulací p‡ija-

Mêstského ú‡adu ve Svitavách ( Langerova

Gymnáziumve Svitavách ve spolupráci

s mêste m Svitavy, mêstskou knihovnou
a mêstskÿm muzeema galerií.

M
. Báça

Svêtovÿ den srdce
i ve va¿em mêstê

Vzá‡í roku 2000 byl pod patronací Svê-

tové zdravotnické spoleçnosti a UNESCO
poprvé vyhlá¿en Svêtovÿ den srdce, kterÿ

Nadaçní dûmve Svitavách

Vloñskémroce se svitavskÿmp‡átelûm

dalekÿchzemí a cestování p‡edstavil v cyklu

log a cestovatel. Vystoupil s pûsobivÿmvy-

právêní m o Austrálii, kde nêkolik mêsícû

pobÿval, kterou procestoval a kde nafotil

v¿ech p‡íznivcû zdravého pohybuje v so-

stanice Borová u Poliçky. Pê¿í vycházka
povede p‡es Hatê - Svatou Kate‡inu - Cet-

kytle Skalka zpêt do Borové. Délka pocho-

du 5 a 7 km. Vycházku p‡ipravují çlenové

poliçského kardio klubu.

stovky diapozitivû, které divákûmv divadle
Trámpromítl. Ji‡í Hru¿ka, kterÿ pat‡í k pro-

pagátorûmglobální vÿchovy,jelektorempe-

dagogického hnutí P‡átelé angaæovaného

uçení, prezentoval své cestovatelské záæit-

ky v desítkách mêst a obcí na¿í zemê. Jeho

loñskÿveçer byl vênován australskému outbacku - pou¿tí ma pustinám, v novémpro-

gramu se zamê‡uje na cestování pojiho-

Jan Pokornÿ

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4
p ‡ i p r a v uj e :

8. ‡íjna 2003

Posezení utáboráku

se odté doby vædy v zá‡í uskuteçñuje kaæ-

vÿchodê a jihozápadê Austrálie - tedy

by srdce a cév - p‡es pokles zaznamenanÿ

s opékání mpárkû a p‡i kyta‡e

trálie zvanÿmi country, p‡iblíæí p‡írodní

ly. Párek a chleba si kaædÿ p‡inese sám.

teçnê mnoho p‡edçasnÿch úmrtí, p‡ipojuje

nu a flóru, nêkterá velká mêsta ( Melbourne,

9. a 10. ‡íjna 2003

doroçnê. Aprotoæe také u nás mají choro-

v posledníchletech- stále nasvêdomí zby-

se k této akci i Çeská republika.

Svûj aktivní p‡ístup k boji proti kar-

diovaskulární m chorobám a k péçi o své

vlastní srdce mûæete prokázat i vy. Akce

uspo‡ádaná v rámci Dne srdce a Autobusu

srdce pod heslemDenprosrdce- srdce

pro mnoho dní vámk tomu dává mi mo‡ádnou p‡íleæitost, protoæeléka‡i a zdravot-

obydlenÿmi a produktivní mi oblast mi Aus-

zají mavosti (národní parky), australskoufauAdelaide), æivot v country. Své vyprávê-

ní pochopitelnê doplní promítání m diapo-

zitivû.

Leto¿ní setkání s cestovatele mJi‡í m

Hru¿kou p‡ipravil Svitavskÿ klub Laurus

ve spolupráci se Základní ¿kolou na Felberovê ulici.

M
. Báça

ní sestry p‡ijdou çi p‡ijedou doslova aæ za

vámi.

Zaçátek v 16 hodin u ohni¿tê v areálu ¿ko-

Nê mecko-çeskou vÿpravu do

severních Çech a okolí Dráæâan
Urçeno p‡edev¿í mpro dêti a mládeæ. P‡i-

hlásit se mûæete u p. Kolouchové nebo

p. Richtra.

15. ‡íjna 2003

Soutêæní odpoledne v psaní SMS

Soutêæ v rychlosti a p‡esnosti psaní SMS

Protuto akci z Prahy odstartuje nasvou

naças. Zaçátek v 15 hodinv budovê ¿koly.

spanilou cestu po republice speciální
autobus, kde toto v¿e pro vás bude p‡ipra-

Cyklistické vÿlety do okolí

veno. Do Svitav autobus p‡ijede v úterÿ
dne 7. 10. 2003. Bude stát na námêstí

se konají kaædé pondêlí ( po dobu pêkného
poçasí). Srazje v 15 hodin u budovy ¿koly.

Míru. Mê‡ení bude probíhat od 11: 00 do

J. Richtr

19: 00 hodin.

Co na vás v na¿e mautobuse çeká?
Mê‡ení tlaku krve, vy¿et‡ení koncentrace

cholesterolu, stanovení hladiny krevního
cukru, stanovení kardiovaskulárního rizika,

konzultace s léka‡e m, doporuçení, co pro

své srdce a cévy mûæete a máte dêlat sami,

v p‡ípadê pot‡eby doporuçení k podrobnému vy¿et‡ení aléçbê.

Díky Nadaçní mufondu Galena, kterÿsi

jakojeden ze svÿch cílû vytkl právê infor-

mování a vÿchovu ve‡ej nosti o hrozbách

na¿emu srdci, se o stavu svÿch cév a srdce
dozvíte v¿e podstatné, a budete se pak moci

sami rozhodnout, co dál. Jeden den, kterÿ
vênujete svému srdci, vámva¿e srdce vrátí

v podobê mnoha dní dal¿ího spokojeného

æivota.

Tê¿í me se na Vás u AUTOBUSU

SRDCE!

Mgr. J. Ho‡ej¿í, Praha

Ji‡í Hru¿ka p‡i loñskémsetkání.

Turistickÿ oddíl

mládeæe Zálesáci

zvetradiçnê na první ‡íjnovousobotuv¿echny
dêti i jejich rodiçe na procházku

Pohádkovÿmlese m

Start 4. ‡íjna od 16: 30 v areálu M¢ na

St‡elnici.
Trasa vede kole mrybníkû a konçí na ple-

chárnê.

Çeká na Vás spousta pohádkovÿch bytostí

a v cíli samoz‡ej mê obçerstvení.

Akce se koná za kaædého poçasí.

Tê¿í me se na Va¿i úçast.

Dan Veselÿ

Okresní vÿstava
ovoce a zeleniny

se bude konat ve dnech 1 8. a 1 9. ‡íjna 2003 od8 do 17 hodin v prostorách Bílého domu.

Vÿstavu po‡ádá ùzemní rada Çeské-

ho zahrádká‡ského svazu ve Svitavách
a bude doplnêna expozicí malé zahradní

mechanizace a prodejemzahrádká‡skÿch

pot‡eb.

Vnedêli 19. ‡íjnaod 9: 30 hodin bude

odborná p‡edná¿ka prof. ”ezníçka, CSc.

ze Zemêdêlské univerzity v Brnê, která
budezakonçena degustací vybranÿchod-

rûdjablek.

Srdeçnê zvou po‡adatelé.
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Hory- relaxace pro têlo i du¿i Svitavák pomohl
Na první zá‡ijovÿ tÿden uspo‡ádal Do-

s hudbou, kde se tançilo a zpívalo p‡i zná-

tÿdenní rekreaci prosenioryv Peci pod Snêæ-

navazovala nová p‡átelství a obnovovalata

mov- penzion pro dûchodce mêsta Svitavy

mÿch písniçkách, opékání bu‡tû. Zde se

vÿchodoçechûm
k vítêzství
Na p‡elomu srpna a zá‡í se ve vÿcviko-

kou na Lesní boudê, leæící v samémsrdci

z let minulÿch. P‡íjemné prost‡edí Lesní bou-

né klidové zónê v nadmo‡ské vÿ¿ce 1102 m.

v¿ech, kte‡í se o nás po celÿtÿden starali,

s mnoæství m spoleçnÿch i individuálních

botní modjezdu námnacestusvítilosluníçko

a sluæebních psû o putovní pohár policejního

Tak p‡í¿tí rok opêt tady nashledanou! 

v¿ech krajskÿch správ z celé republiky vçet-

Krkono¿ského národního parku, ve vyhlá¿ePo celÿ tÿden byl p‡ipraven program

aktivit. Procházky do okolí se zastávkami na
kafíçko nebo nêco dobrého, zají mavá a po-

uçná beseda s çlenemhorské sluæby, veçer

dy, vÿborná kuchynê, vst‡ícnÿ a milÿ p‡ístup

umocñoval záæitek v¿ech p‡ítomnÿch. P‡i so-

a myjs meselouçili s ús mêvema pozdravem:

Lenka Jurenová, ‡editelka penzionu

vémst‡edisku Policie MVv Dobroticích ko-

naljiæI X. roçníkcelostátní soutêæe psovodû

prezidenta. Soutêæe se zúçastnili zástupci ze

nê zástupcû z cizinecké policie. Soutêæilo

se ve çty‡çlennÿch druæstvech, z nichæ kaæ-

dé mêlo dva soutêæící v kategorii pátracích

a dva v kategorii hlídkovÿch psû. Pátrací psi

mêli za úkol mi mojiné vypracovat nêkolik

pachovÿchstop, atojak narozdílnémterénu,

tak v rûznémçasovémodstupu. Hlídkoví psi
museli prokázat psychickou odolnost a fy-

zickou zdatnost, p‡edev¿í m p‡i zákrocích
v místnostech, aletaké p‡i noçní mzadræení.

Celousoutêæ nekompromisnê, p‡esto v¿ak

korektnê posuzoval sbor rozhodçích, sloæenÿ

zeçlenûjednotlivÿchvÿcvikovÿchst‡edisek
Policie ÇR. Soutêæila nejen druæstva, ale

i jednotlivci. V¿ichni reprezentanti Správy
Vÿchodoçeského kraje podávali velice dob-

ré a vyrovnané vÿsledky a proto obsadili

vjednotlivcích t‡etí, çtvrté, páté a sedmé
místo. Vcelkové soutêæi druæstev to znamenalo nejvy¿¿í umístêní, tedy I. místo.

Okresní ‡editelství Svitavy ve vÿchodo-

Zaçalo topné období
Æloutnoucí listy mávají v podzi mní m

vêtru na rozlouçenou odcházející mu létu,

ranní mlhy nás nutí navléci teplé kabáty
alet mÿ pohled na teplomêr vysvêtlí, proç

z komínû zaçínají stoupat prouæky dÿmu.

Ti, kdo se vças nezásobili topivem, setvá‡í

ustaranê a pokou¿ejí se napravit, co p‡es

léto nestaçili. Nejsou v¿akjediní, komu na
çele p‡ibudou vrásky. Protoæe, je-li pro za-

hrádká‡e a zemêdêlce dobou æní çervenec

obêtovaná chvilka volného çasu proti stati-

sícovÿm¿kodáma z ma‡enÿmæivotûm.

Co v¿echno bychom mêli p‡edzapoçetí m

topnésezónyzkontrolovat? Zaçneme prohlídkou samotnÿch kamen. Zkontrolujeme ¿amotování, uzávêry dví‡ek a stav kou‡ovodû.

Pravidelnou prohlídku utepelnÿch spot‡e-

biçû na plyn ponecháme na odborníkovi.

U elektrickÿchspot‡ebiçû provê‡í me p‡ívod-

ní ¿ñûry, zásuvkyi di menzování pojistek proti

a srpen a pro motoristy p‡edstavuje vrchol

p‡ípadnémuzkratu. Uv¿echtopidel budeme

na vrcholí právê v topnémobdobí.

a pokud není moænéjej dodræet, zabezpeçí-

jenomzávady natopidlech, jejich nespráv-

prohlédneme napojení na komínové têleso

brnênská Velká cena, pak pro hasiçe sezó-

Kdo z nás si p‡i zatápêní uvêdomí, æe

né pouæívání a manipulace s odpademp‡i-

spívají kaædoroçnê k nêkolikamiliónovÿm

¿kodám, ten uzná, æe starosti hasiçûjsou

plnê opodstatnêné. Ato nemluví me zatí m

o dal¿ích p‡íçinách, které úzce souvisí prá-

dbát nabezpeçnÿodstupodza‡ízení místnosti

me alespoñ kvalitní tepelnou izolaci. Dále

a majitelérodinnÿchdomkûse p‡esvêdçí, zda

odpovídá poæární mp‡edpisûm, je-li omítnu-

to, jestli v nêmnejsouzazdênétrámy a zda
ho‡lavélátkyjsou uloæeny dostateçnê daleko.

Pokud prohlídka neukáæe závady, zbÿvá

vê s topnÿmobdobí m.

se seznámit se správnÿmpostupemobsluhy

je t‡eba p‡ipomenout nes mírnÿ vÿznam

lali v¿e, co bylot‡eba udêlat ke sníæení ne-

çinnosti, protoæe za vêt¿inou ne¿têstí stojí

vámp‡íjemné chvíle pohody u h‡ejících ka-

kosti, které by bylo p‡i vçasné prevenci

o na¿e hodnoty postará poæár.

Domníváme se, æe právê natomto místê

poæární prevence a preventivnê vÿchovné

zdánlivê nepatrné a zanedbatelné maliç-

moæno snadno odstranit. Bohuæel si nikdo

z postiæenÿch neuvêdomil, oç je lacinêj¿í

a hlavnêjej vædy dodræovat. Tí mjs me udê-

bezpeçí vzniku poæáru a nezbÿvá neæ pop‡át
men, strávené bez obav, æe místo çlovêkase
Vendula Horáková, tisková m
luvçí

HZS Pardubického kraje

çeskémdruæstvu reprezentoval pprap. Petr
Zikase sluæební mpsemAronem. V nároçné

soutêæi kategorie hlídkovÿch psû spoleçnê

získali 583 bodû a z os mnácti závodníkû
vtéto kategorii obsadili vjednotlivcích krás-

né 7 místo. Tí mp‡ispêli k vítêzství druæstva

vÿchodoçechû. Soutêæ byla zakonçena slav-

nostní mvyhlá¿ení mvítêzû a p‡edání mcen

vênovanÿch odsponzorû. Svitavskÿ vedoucí

psovodûze soutêæe p‡ivezl pohárza podané

vÿkonya pro pejska dvapytle granulí. Nutno
dodat, æe pprap. Zika spolu se svÿmsvê‡en-

cempodávají soustavnê dobré vÿsledky ato
nejen p‡i bêænémvÿcviku, alei v p‡í mémvÿ-

konu sluæby.

npor. Stanislav Dobe¿
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p‡eru¿ena a v koneçné mhodnocení byli

P‡edbêæná dohoda sice znêla, æe se s ní m

æáci rozdêleni na mlad¿í a star¿í æáky. Mezi

ví se na p‡ípadnémo‡ezání vêtví, pravdêpo-

ler (nej mlad¿í úçastník mistrovství) z Hrad-

vyslána hlídka na kontrolu do ve‡ej nÿch

nemusel souhlasit a tak projistotu odstra-

æáky Tomá¿ W
eis ze Svitavziskem298 bodû.

zení byla okradena o kabelku. Popis po-

p‡íslu¿nÿ správní orgán.

na MÇR podruhé a celkem se p‡ihlásilo

• 25. srpna byla nazákladê zprávy o tís-

ni, p‡ijaté na pultu centralizované ochrany,

WC. Na místê se ukázalo, æe obsluhaza‡í-

dez‡elého muæe a æeny odpovídal popisu

spojí pracovníci reklamní agentury a domlu-

dobnê ale usoudili, æe by sjejich návrhem

nili stromcelÿ. Záleæitostí se dále zabÿvá

dvojice z ùsteckoorlicka, pohybující se ve

Svitavách. Stráæníci se s ni mi jiæ setkali

v souvislosti sjinou záleæitostí a mohli tedy
policii ÇR poskytnout své poznatky, vçetnê

urçení místa, kde by asi bylo moæné dotyçné

zastihnout.

• 30. srpna asi ve 22 hodin zazname-

nalastálásluæba nazábêru kameryz auto-

busového nádraæí fyzické napadání muæe

M
. Sádlíková

Mistrovství ÇR

bylo ve Svitavách

Rychlostní kategorie Rodeo se létala

14 soutêæících, z toho çty‡i æáci. Je p‡e-

depsánjednotnÿ motor o objemu 2 cc m

a 2, 5 cc m. Mê‡í se rychlost na 500 metrû
a dvalep¿í vÿsledky se seçítají. Vtéto ka-

tegorii soutêæilo pêt çlenû svitavského
Modelklubu. Pot‡ech kolech bylo rozhod-

nuto, æe Mistr Çeskérepublikyje ze Svitav

a téæ 2. místo v æácích pat‡í do Svitav.

ve dnech 13. - 14. zá‡í 2003 na modelá‡-

‡ich Samek(142, 8 km/h), druhÿ Martin

¿ampionát v kategoriíchupoutanÿch mode-

(119,2 km/h), v¿ichni ze Svitav. V kate-

skémstadionu CI HELNA republikovÿ

kterÿje stráæníkûmosobnê znám, protoæe

lûletadel. Zároveñse konaloi Mistrovství

tê, kde do¿lo k nêjakétrestné çinnosti, na-

Soutêæilo se podle sportovních pravidel

v poslední dobê se vædy objevil na mís-

ce Králové ziskem265 bodû, mezi star¿í mi

Z povê‡ení Svazu Modelá‡û ÇR uspo-

‡ádal Modelklub Svitavy a DDMSvitavy

t‡emi osobami. Jednou z nich byla sedmnáctiletá dívka a druhou 15letÿ mladík,

mlad¿í mi æákyzvítêzil os miletÿ Dominik¢af-

Çeské republiky æákû.

V kategorii Rodeo 2 cc m byl první Jind-

¢plíchal (129 km/h), t‡etí Pavel Stejskal

gorii Rodeo 2,5 ccmopêt zvítêzil Jind‡ich
Samek(145,7 km/h), druhÿ byl Tomá¿ Bar-

to¿ z Hradce Králové (130,2 km/h) a t‡etí

p‡íkladtÿden p‡edtí mrozbil sklenênou

CIAM- FAI s vÿji mkami platnÿmi v ÇR.

lili muæe na zem, kopali do nêho a dívka

Slovenska. ùçast nebyla podmínêna æád-

ka mêstské policie útoçníky dostihla na

jakosoutêæjednotlivcû. Vpátek probêhlyve

chání trestného çinu. P‡epadenÿ byl p‡e-

botu 13. 9. selétaly kat. F2B(akrobatické

upoutanÿch modelû za posledních 15 let.

dêli kat. F2A(rychlostní modely 2,5 ccm),

po‡adatelskÿsbor çítal t‡icet çinovníkû. Na

vÿplñ dve‡í doinformaçního centra. Pova-

mezití mzkoumalaobsahjeho kapes. Hlíd-

námêstí Míru a nyní se zodpovídají ze spá-

vezen naléka‡ské o¿et‡ení.

• 9. zá‡í odpoledne poæádal personál

psychiatrické ambulance o pomoc s ne-

Mezinárodní úçast zaji¿ƒovali modelá‡i

nÿmi li mity a mistrovství bylo hodnoceno

v¿ech kategoriích plánované tréninky, v so-

modely), U¢ æákû(upoutané ¿kolní) a v ne-

Rodeo(rychlostní modely 2 ccma 2,5 ccm)

klidnÿmpacientem. Bêæná æádost, se kte-

a U¢ (upoutané ¿kolní).

tokrát v¿akzákrok vyústil v dramatickou

upoutanÿch ¿kolních modelû( U¢) a kate-

rouse stráæníci setkávají stále çastêji. Ten-

Jan Melík ze Svitav (123,3 km/h).

Svitav¿tí modelá‡i na mistrovství získali

celkem3x zlatou, 2x st‡íbrnou a 2x bron-

zovou medaili atí mse stali nejúspê¿nêj¿í mklubemna tomto mistrovství.

Mistrovství ÇR bylo nejvêt¿í soutêæí

Zúçastnilo se ho celke m 65 soutêæících,

soutêæe se p‡i¿lo podívat a povzbudit soutê-

æící asi 150 divákû. Svaz modelá‡û Çeské

Svitav¿tí modelá‡i bodovali v kategorii

republiky Modelklub Svitavyje¿têjednou

situaci. Nemocnÿ muæ, kterÿ se nejprve

gorii Rodeo. Kategorie U¢je vypsánajen

obêtavou práci a p‡ístup k p‡eboru. Dêkuje

mocnici si náhle v¿e roz myslel a dal se

Mistrovství Çeské republiky. Bylo p‡ihlá-

jichæ podpory bytak veliká a nároçnásou-

Pro ¿patné poçasí byla soutêæ nêkolikrát

J. Samek, p‡edseda klubu

v klidu odebral se stráæníkys mêremk ne-

na útêk. Na vÿzvy nereagoval, proto se ho

stráæníci pokusili zastavit. Do¿lo k potyç-

ce, p‡i které pacient vytrhl z pouzdra za-

proæáky a soutêæ seletêlajakosamostatné

¿eno celkem11 soutêæících, dvaze Svitav.

dêkuje v¿em úçastníkûm a po‡adatelûmza

také mêstu Svitavy a sponzorûm, bez je-

têæ nebyla uskuteçnitelná.

kroçujícíhostráæníkazbrañ. Pohotovoure-

akcí stráæníkû se poda‡ilo odvrátit hrozící
nebezpeçí a vÿst‡el, kterÿ vy¿el, s mê‡oval

do zemê, do prostoru kde se v tu chvíli ni-

kdo nenacházel. Muæi musela bÿt nasaze-

na pouta, aby mu mohla bÿt aplikována
uklidñující injekce.

• Otÿden pozdêji se stráæníci setkali,

i kdyæjentelefonicky, s dal¿í mnemocnÿm
çlovêkem. 15. 9. veçer oznámil natísñovou

linku rozechvêlÿ hlas p‡esné datum, kdy
zabije psycholoæku a uvedl také její j mé-

no. Vzhledemk závaænosti oznámení byla

ihnedinformována PÇR, zji¿têno odkud bylo
voláno a zaji¿têna nahrávka hlasu. Vy¿et-

‡ování potvrdilo, æe skuteçnêjde o nemoc-

ného muæe a v souçasné dobê se jiæ léçí

v psychiatrickémza‡ízení.

• V nedêli 7. zá‡í, zatí mco si náje m-

ce zahrady na ulici KapitánaJaro¿e uæíval

krásného odpoledne na pouti, vnikl nêkdo
dojehozahradya u‡ezal strom, kterÿstínil

Star¿í æíci nastupníchvítêzû- zleva Jakub Piños z Brna, T
omá¿ W
eis ze Svitav a Stanislav
Zubík z Brna.
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Olga ¢ípková exkluzivnê ve Svitavách
VODAA SPORTs.r. o. Svitavy podzá¿ti-

tou starosty pana Václava Koukala p‡ipra-

vila pro v¿echnyæeny ve Svitavách a okolí

vÿji meçnou akci. Vsobotu25. ‡íjna od 10
do 13 hodin se v hale Na St‡elnici usku-

teçní cviçení s nejznámêj¿í çeskou závod-

nicí, cviçitelkou, trenérkou, propagátorkou

aerobiku, ale p‡edev¿í ms milou a p‡íjemnou æenou - Olgou ¢ípkovou.

Pro v¿echnyzájemkynê o cviçení aerobiku

setak po deseti letech opêt nabízí moænost

ojedinêlého setkání s moderní a ovê‡enou
cviçební metodikou Olgy ¢ípkové, kterátoto

cviçení uskuteçní jako vÿji meçnou akci pro
Svitavy.

R. ¢vec

Tê¿ímse na Svitavy, kde jse mse

vædycítilavelice p‡íje mnê. V
a¿e Olga
¢ípková

V
e dnech 11. - 14. zá‡í se v polském mêstê

Koscian konalo mistrovství svêta juniorû

v silovémtrojboji, na které byl za çeskou re-

prezentaci nominován T
omá¿ Lacko (21 let)

z oddílusilového trojboje TJ Svitavy
. V
e váhovékategorii do 75kg, ve které bylo 11 zá-

vodníkû, obsadil vÿborné 7. místo vÿkone m

Pozvánka na sportovní akce v ‡íjnu
SO4. 10.

NE5. 10.

Pozvánka

na setkáníp‡íznivcû

svitavského motorismu

Zve me v¿echny p‡íznivce na setkání,

jehoæ cílemje soust‡edêní dostupnÿch do-

kumentû z po‡ádanÿch motoristickÿch podmechanikû a funkcioná‡û, kte‡í reprezento-

TJ Svitavy - Æamberk (14: 00 a 16: 00 - OP ml. dorost, têlocviçna gymnázia)

Kopaná:

NE12. 10. Ko¿íková:
Kopaná:

Sejdeme se 9. ‡íjna 2003 v18: 00 hod.

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

TJ Svitavy - Vysoké Mÿto (14: 00 a 16: 00- OPst. dorost, hala Na St‡elnici)
TJ Sy B - Sokol Mora¿ice (16: 00- I. At‡. muæi - h‡i¿tê v Lánech)

Kopaná:

TJ Sy - Tatran Mi‡etice (11: 00 st., 13: 15 ml. - KP dorostu, stadion Míru)

SO25. 10. Kopaná:

Ko¿íková:

Cviçení:

Volejbal:

SO1. 11.

v salonku restaurace ASTRA.
Zasvitavské motoristické veterány: Jaro-

Svitavy - TU Liberec (11: 00 - 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

Svitavy + 3 druæstva KP( 9: 00- KPst. æáci, têlocviçna Z¢ Felberova)

NE19. 10. Ko¿íková:

NE2. 11.

TJ Sy A - FK AS Pardubice (10: 00 st., 11: 45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)

Svitavy + 4 druæstva KP( 9: 00- KP ml. æaçky, h‡i¿tê za Národní mdomem)

Volejbal:

leçného se svitavskÿm motoris me m. Rádi

informace o çinnostijejichotcûa kamarádû.

TJ Sy A - FC Hlinsko (16: 00- KP muæi - stadion Míru)

Svitavy + 7 druæstev KP( 9: 00- KP mini æaçky, h‡i¿tê za Národní mdomem)

TJ SyB- SKP Mor. T‡ebová( 9: 00st., 10: 45 ml. - I. At‡. æáci, h‡i¿tê v Lánech)

NE26. 10. Kopaná:

cíchjezdcû a funkcioná‡û, kte‡í námpodají

TJ Sy - FC Agria Choceñ (11: 30 st., 13: 45 ml. - KP dorostu, stadion Míru)

Kopaná:

proto uvítáme programy, fotograe, plakáty

mezi sebou p‡ivítáme potomky jiæ neæijí-

Turnaj 3. a 4. kola soutêæe 2. liga æen- divize III (od 11: 00, hala Na St‡elnici)

Svitavy - Chvaletice ( 9: 00- KP kadeti, hala Na St‡elnici)

Ko¿íková:

Chtêli bychomzdokumentovat motoris-

a rûzné dokumenty, které mají nêco spo-

Turnaj Krajské miniligy p‡ípravek ( 9: 00- stadion Míru)

Volejbal:

SO18. 10. Florbal:

zruçnosti a mnoho dal¿ích aktivit.

tickou çinnost ve Svitavách od roku 1945,

Ko¿íková:

Florbal:

Volejbal:

silniçní závody, terénní závody, budování

závody motokár, závody ve sprintu, jízdy

Svitavy B- Mor. T‡ebová (10: 00 - KPII.t‡. æeny, h‡i¿tê za Národní mdomem)

Volejbal:

lové a automobilové soutêæe, motoskioring,
starého a nového plochodráæního stadionu,

Volejbal:

SO11. 10. Modelklub: 31. roçník F1 A Pohár DDM ( Leti¿tê Vendolí)

nikû, vzpomínek bÿvalÿch aktivníchjezdcû,

vali mêsto Svitavy. P‡ipomenemesi motocyk-

TJ Sy B - TJ Lan¿kroun( 9: 00 st. a 10: 45 ml. - I. At‡. æáci - h‡i¿tê v Lánech)

Kopaná:

L. Lacko

625 kg.

Kopaná:

Volejbal:

Volejbal:

Turnaj 3. a 4. kola3. Florbalovéligy muæû- divizeIII (od 10: 00, hala Na St‡elnici)

TJ Svitavy - Ho‡ice (19: 00- OP muæi, hala Na St‡elnici)

TJ Svitavy - Nová Paka (10: 00- OP muæi, hala Na St‡elnici)

TJ Svitavy - Jiçín (13: 00 a 15: 00- OP mlad¿í miniæáci, hala Na St‡elnici)

TJ Sy A - He‡manûv Mêstec (15: 30, KP muæi - stadion Míru)

TJ Sy A - FK Kolín (10: 00 st., 11: 45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)

TJ Svitavy - Chrudi m(10: 00 a 12: 00- OPst. dorost, hala Na St‡elnici)
Cviçení pro æeny s Olgou ¢ípkovou (10: 00 aæ 13: 00, hala Na St‡elnici)

Svitavy A- VK Chrudi m(14: 30- KP 1. t‡. æeny, hala Na St‡elnici)

Svitavy - So Chrudi m(14: 30- KP 1. t‡. muæi, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - AFK Chrudi mB (10: 00 st., 12: 15 ml. - KP dorostu, stadion Míru)

TJ Sy B - FC Titanic Srch (14: 30- I. At‡. muæi, h‡i¿tê v Lánech)

Svitavy - Lok. Liberec (11: 00- 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)
Svitavy - ùstí n/ O. (10: 00 - KP kadeti, hala Na St‡elnici)

J. Petr

Distribuci tohoto
çasopisu
Do vyçerpání zásobje çasopis k dispozici

zaji¿ƒuje rma pana Lubomíra Pospí¿ila.

S nesrovnalost mi v doruçování se proto obra-

cejte p‡í mo natuto rmu, tel. 608 024 585.

v Informaçní mcentru mêsta Svitavy na námêstí Míru48. P‡í¿tí çíslovyjde 31. 10. 2003.
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