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Çestné obçanství

Prezentace Paprsku

paníDrahomí‡e ¢ustrové
Mêsto Svitavy udêlilo ve své dlouhé his-

z nichæ vycházeli nejenstudenti st‡edních

lidem. Nêkte‡í si je opravduzaslouæili, jiní

lomovÿch pracech, ale také auto‡i mnoha

æete doçíst natitulní stranê p‡ílohy Lucerna.

la nêkoliktémat, jako nap‡. Vzdêlanost na

torii çestné obçanství mnoha vÿznamnÿm
ménê. Otêchtolidechajejichçinechse mû-

v Mnichovê

a vysokÿch¿kol p‡i svÿchsoçkách a dip-

historickÿch publikací. Ucelenê zpracovaH‡ebeçsku, Tkalcovství na Svi-

tavsku, Obêti 2. svêtové války na
Svitavsku a pod. P‡eloæila pa-

mêtní listiny z kostela Nav¿tívení

lovouzónu Paprsek na 6. mezinárodní mve-

vêla na 200 h‡ebeçskÿch povêstí.

dnech 6. a 7. ‡íjna v Mnichovê.

z H‡ebeçska a hlavnê p‡evypráObrovskÿm p‡ínosem paní uçi-

mentû, které za celÿ svûj æivot ve

tovanÿ manaæer svitavské prûmyslové zóny

jsou postupnê p‡evádêny do archí-

rozvojové agentury Pardubice, kde byly po-

vu Mêstského muzea a galerie ve

Svitavách. Po zpracování budou

i v budoucnosti slouæitjako cennÿ
studijní materiál pro badatele a hi-

storiky. Vsouçasné dobê se p‡i-

pravuje k vydáníjejí práce Na¿e

H‡ebeçsko v dávnovêku o dávné

historii Svitavska a Moravskot‡e-

První mobçanemnebo spí¿e obçankou

bovska, doplnêná krásnÿmi fotograemi

mêsta poroce 1989,je paní uçitelka Draho-

na¿i lidé uvêdomili, æe ná¿kraj nenípustou

p‡istêhovala v roce 1955. Uçila na vêt¿inê

Zdeñka Holomého. Pí¿e proto, aby ...si

krajinoubez minulosti. Jeto kraj historickÿ

svitavskÿch ¿kol, vênovala se reæii místních

a historie zde zanechala nesçetnéstopy
.
Paní uçitelka Drahomíra ¢ustrová se

kroniku mêsta. Její mnejvêt¿í mkoníçkem,

‡itelnÿch 90let. Domnívámse, æejí mohu

divadelních i recitaçních souborû, psala

22. listopaduleto¿níhoroku doæívá neuvê-

kterémuzasvêtila celÿsvûj æivot, byla his-

i j ménem na¿ich çtená‡û pop‡át k tomuto

z dêjin Svitav a okolí z nêmecky psanÿch

a æivotního elánu. Poctu za‡adit se çestnÿm

torie. Po dlouhá léta vypisovala události

æivotní mujubileuco nejvícezdraví, svêæesti

dokumentû, uloæenÿch v archívech a mu-

obçanství m mêsta Svitavy mezi velké osob-

máædila velké mnoæství textû a poznámek,

tê zaslouæí.

zeích. K historii na¿eho regionu nashro-

Na sní mkujsouing. Miroslav Vêtr, mís-

telkyje právê to velké mnoæství

Svitavách nashromáædila a které

míra ¢ustrová. Paní ¢ustrová se do Svitav

letrhu komerçních nemovitostí, konanémve

tostarosta mêsta aing. David St‡ítezskÿ, ve-

poznámek a historickÿch doku-

Svitav, kterázískalaçestné obçanství na¿eho

Mêsto Svitavy prezentovalo svoji prûmys-

P
. Marie na námêstí, vánoçní hry

nosti svitavské historiesi paní uçitelka urçi-

B. Çuhelová

Ve st‡edu 5. listopadu 2003 ve 1 2:00 bude provedena zkou¿ka sirén HZS.

doucí odboru regionálního rozvoje a akredi-

ve stánku Pardubického kraje a Regionální

tenciální minvestorûm k dispozici pot‡eb-

né informace o svitavské prûmyslové zónê

a mêstê Svitavy. Jako souçást veletrhu byla
prûmyslová zóna Paprsek p‡edstavena po-

tenciální minvestorûmtaké formou p‡edná¿ky na konferenci Investiçní p‡íleæitosti

v Çeské republice, organizované s podpo-

rou vládní agentury Czechinvest.

Prûmyslová zóna Paprsekje situována na

západní mokraji mêsta, její celková vÿmêra

je 41,6 ha aje çlenêna do çty‡ sekcí. Sekce
A, B a C této zónyjsou urçeny pro investo-

ry zabÿvající se vÿrobou. Sekce Dje navíc
urçenai proinvestory z oblasti skladování,

logistiky a p‡epravy zboæí.

Zdenka Celá

Vtom
to çísle:

Kulturave mêstê• Zjednánírady

azastupitelstva • Inf
ormace z odborû M
êù
, ze ¿kol, zájmovÿch
asportovníchorganizací • Ohlédnutízaolympiádoudêtí a mládeæe
• Kulturní kalendá‡ LUCERNA
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Její knihovní fond vykazuje k 31. srpnuté-

mê‡ 80 tisíc knih, broæur, audiovizuálních

dokumentû a nauçnÿch CD- ROMû. P‡i vÿ-

Jako kaædÿroki letos na podzi mserada

a dnes, zachycující promêny Svitav na

bêru knihse p‡ihlíæí ke struktu‡e çtená‡û

kou kultury ve mêstê. Projednávanÿ mate-

ního videol mu o Svitavách se pracovníci

je doplñována odborná a cizojazyçnálitera-

skÿch organizací, a to Mêstského muzea

vali odborné konzultace a fotogracké ma-

vÿch stránkách knihovny ( www
. booksy. cz)

a zastupitelstvo mêstazabÿvaly problemati-

riál obsahoval zprávy o çinnosti t‡í  mêst-

53 dvojicích fotograí. P‡i tvorbê propagaçmuzea podíleli natvorbê scéná‡e, poskyto-

a galerie Svitavy, St‡ediska kulturních slu-

teriály. Publikace i videol mo mêstê jsou

tavách. Zjednotlivÿch zprávjs me pro vás

námêstí Míru.

æeb a novê také Mêstské knihovny ve Svivybrali nêkolik zají mavÿchinformací.

Pracovníci muzea provádêjí také p‡ed-

z rûznÿch oblastí ajejich katalogje rovnêæ

ná¿kovou a prûvodcovskou çinnost. Mezi

odebírá 128 exemplá‡û novin a çasopisû
na uvedenÿch webovÿch stránkách.

obçanyjistêznámÿje cyklus p‡edná¿ek  Mu-

videlné vÿstavy pro ve‡ejnost. Jeto spousta

které tematicky zamê‡ené p‡edná¿ky jsou

Je to nap‡íklad péçe o sbírky. Sbírkovÿ

ajejich prost‡ednictví mje moæno vyhledá-

vat a rezervovat si æádané tituly. Knihovna

zejní çtvrtky, zamê‡enÿ hlavnê na otázky

dal¿ích, dá se ‡íci skrytÿch, çinností.

tura. Katalog knihovnyje vystaven na webo-

v prodeji v Informaçní mcentru mêsta na

Chodíte do muzea?
Mêstské muzeuma galerie Svitavy - to

nejsoujen bêænê p‡ístupné expozice a pra-

a s ohledemnajejich çtená‡ské poæadavky

Knihovnu pravidelnê nav¿têvuje p‡es t‡i

a pûl tisíce çtená‡û, z toho je témê‡ devêt

památek a historického vÿvojeregionu, nê-

set dêtí do patnácti let. Poçet náv¿têvníkû

urçeny nap‡. uçitelûm dêjepisu st‡edních

ale nejsou zapoçteni uæivatelé Internetu,

od zaçátku rokujiæ p‡esáhl 33 tisíc, v tom

¿kol, studentûma studentskÿmklubûm.

zájemci o kopírování a úçastníci exkurzí.

cenÿch do svitavského muzea poroce 1990

ta poskytuje zpravidla historik muzea Rado-

knihovníchjednotek a 21. 486 kusû novin

nê. Dálejsou to p‡edmêty, které byly do

uskuteçnily dvacet dvê prohlídky mêstskÿch

fond na¿eho muzeatvo‡í soubor vêcí navrá- obrazy, st‡eleckéterçe, porcelána podobmajetku muzea získány dare m, koupí çi

Prûvodcovské sluæby náv¿têvníkûm mês-

Zatoto období si çtená‡i pûjçili 116. 465

slav Fikejz. Odzá‡í 2002 do srpna 2003 se

a çasopisû.

památek s prûvodcempro zájezdy p‡eváænê

je kromê çtvrtka kaædÿ pracovní den od 9

Vÿpûjçní doba knihovny pro dospêlé

p‡evodem. Vêt¿inuz nich bylo nutnoihned

zahraniçníchturistû.

zkompletovat. K nejvÿznamnêj¿í msoubo-

pojilo do realizace dvou vÿznamnÿch akcí.

st‡edu a pátek, vædy od 13 do 17 hodin.

jedineçnásbírka praçeka p‡edmêtûsouvise-

¿tívení P
. Marie ainstalace vÿstavy vjejích

poçítaçû (z toho 7 napojenÿch na Internet),

sbírkovÿmi souboryjsou bezesporu nêmec-

lého æidovského h‡bitova a slavnostní odha-

o¿et‡it - opravit, oçistit, nakonzervovat,

rûmz této kategorie pat‡í unikátní a v ÇR

jících s historií praní. Dal¿í mi vÿznamnÿmi

ká Ottendorferova knihova a sbírka d‡evo-

‡ezeb svitavského rodáka Aloise Petruse.

Knihovní fondyjsou rozdêleny do t‡í

knihoven. Sbírková regionální knihovna

shro maæâuje knihy o historii i souçasnosti

regionu, rukopisy, kroniky, vzpomínky, di-

plomové práce a místní periodika a obsahu-

je celkem1522 poloæek. V Ottendorferovê
knihovnê, její mæ základemjsou knihy za-

Muzeumse v poslední dobê vÿraznê za-

Tou prvníje zp‡ístupnêní vêæe kostela Nav-

do 17 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin.

Dêtské oddêlení pûjçuje v pondêlí, úterÿ,
Uæivatelûm knihovny je k dispozici devêt

prostorách, tou druhouje pietní úprava bÿva-

¿est v oddêlení pro dospêlé çtená‡e, t‡i v od-

lení památníkuletos v zá‡í, kteréhosezúçast-

platná.

dêlení dêtském. Pro dêtijetato sluæba bez-

nilo mnoho vÿznamnÿch a vzácnÿch hostû.

Mêstská knihovna poskytuje sluæbytaké

pro slabozraké a nevidomé. Za pomoci gran-

Mêstská knihovna
Od poçátkuleto¿ního rokuje knihovna,

tu ministerstva kultury po‡ídila poçítaç se

organizací z‡ízenou mêstemSvitavy a nese

sluæbou pro tyto obçanyje pûjçování zvu-

dosudznámájako okresní, p‡íspêvkovou

název  Mêstská knihovna ve Svitavách.

speciální mi programy, je napojeni na Inter-

net a p‡evádí texty do zvukové podoby. Dal¿í

kovÿch knih, jichæ má knihovnazatí m135,

chránêné z fondu bÿvalé Ottendorferovy

ve‡ej né knihovny a çítárnyje 6477 knih
p‡eváænê v nêmeckémjazyce. Prûbêænêje do-

plñována o vzácné knihy, získané náhodnê

od dárcû çi z pozûstalostí. Muzejní badatel-

ská knihovna obsahuje p‡es 3000odbornÿch
knih pro bêæné studiumhistorie a umêní, le-

xikony a odborná periodika. Knihovna je
bêænê p‡ístupná badatelûmi ve‡ejnosti.

Fotoarchív obsahuje historické fotogra-

e, sklenênéfotodesky, dokumentaçní sou-

bory, alba, diapozitivy, l my a pohlednice.

Je zdetémê‡ 2000 historickÿchfotograí,

postupnê se doplñujefotodokumentace promên mêsta a videodokumentace urbanistic-

kého vÿvoje mêsta. Fotograe z muzejního

archívujsou vel mi çasto zapûjçovány k dal-

¿í mu vyuæití, nap‡íkladloni pro natáçení
dokumentárního l mu o Svitavách, pro vydání historickÿch kalendá‡û 2003 a 2004,

rûznÿmorganizací m, kterézpracovávají a p‡ipravují odborné publikace, a k mnohÿmdal-

První se mestr Univerzity t‡etího vêku zaçal ve Svitavách 22. ‡íjna ajeho obsahe m

¿í múçelûm.

jsou regionální dêjiny
, kterép‡edná¿í historik muzea Radoslav F
ikejz. Zahájení stu-

práci se svitavskÿmfotografemJosefemÇer-

‡adnísínê mêstského ú‡adu. Souçástí aktu byl zápis do pamêtní knihy mêsta. Hodnê

Koncem minulého roku byla ve spolu-

mákemvydána publikace Svitavy vçera

dia v¿ak 15. ‡íjna p‡edcházelaslavnostní i matrikulace posluchaçû v prostorách ob-

úspêchûji mpop‡ál starosta Václav Koukal.

Zdenka Celá
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letos ale získala grant od Pardubického
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Tuçného, Hana Zagorová a Petr Rezek se

mês í ç n í k
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Divadlo Járy Ci mrmana Praha, Klicperovo

kraje na nákup dal¿ích. V¿echnytyto sluæ-

skupinou M. Nopa, Kaderus Blues, Jakub

divadlo Hradec Králové, Agentura pana

Kromê základních çinností, ji miæ jsou

konaloregionální kolo Porty2003. Dal¿í kon-

Praha, Divadlo bez zábradlí Praha, Çino-

byjsou zdarma.

Smolík, Tata Bojs. V Bílém domê se také

Hanzlíçka, Viola Praha, Divadlo v Dlouhé

vÿpûjçní ainformaçní sluæby, knihovnaza-

certy byly nazahradê v Lánech. Váænou hud-

herní klub Praha, Omega Art Agency Praha.

zamê‡enou zej ména na dêti z mate‡skÿch,

patnácti koncertech, vêt¿ina byla v Otten-

turníchsluæeb mêsta nemohouchybêt Svitav-

roku uspo‡ádaly pracovnice dêtského oddê-

ve svitavskÿch kostelích.

a Beneçní koncert pro Kojeneckÿ ústav ve

soutêæ na téma Velikonoce, jedno diva-

hají ve dvou cyklech-jaro a podzi m. Ve sle-

bezpeçujei kulturnê-vÿchovnou çinnost,

základních a st‡edních ¿kol. Od poçátku
lení 13literárníchsoutêæí,jednuvÿtvarnou
delní p‡edstavení pro dêti ¿esti aæ os mile-

té, dvê p‡edstavení s Evou hru¿kovou Jaro
- Léto a v rámci celostátní akce se i zde
v b‡eznu uskuteçnila Noc s Andersenem,

bu prezentovali rûzní umêlci na nej ménê
dorferovê domê, koncerty pêveckÿchsborû
Divadelní abonentní p‡edstavení probí-

Ve vÿçtuakcí po‡ádanÿchSt‡ediskemkul-

ské letní slavnosti s tradiçní Poutí ke sv. Jiljí
Svitavách(v zá‡í 2002), Národní soutêæ a vÿ-

stava amatérskéfotograe a Festival amatér-

dovanémobdobí se uskuteçnilo os mp‡edsta-

skÿch l mû a videol mû v kvêtnu, Festival

Se svÿmi p‡edstavení mi zde byla divadla:

zení s dechovkou.

vení a prodáno bylo celkem469 abonentek.

dechovÿch hudeb a po‡adys názvemPose-svj-

kdy v knihovnê nocovalo jedenáct dêtí ve

vêku 6 aæ 10let. Pro ve‡ejnost byl uspo‡ádán veçer s poezií v Divadle Trám.

St‡edisko kulturních sluæeb

mêsta Svitavy
Zpráva o çinnosti SKS Svitavy zahr-

nuje p‡edev¿í mkalendá‡ po‡adûza období

zá‡í 2002 aæ srpen 2003. Vseznamu vidi-

telnê dominuje vÿçet po‡adûv Divadle Trám,

kde se uskuteçnilo na 50 rûznÿch p‡edsta-

vení s prûmêrnou úçastí 72 divákû. P‡edsta-

vení jsou p‡eváænê urçena dêtem, od zá‡í
do kvêtna se konají kaædou druhou nedêli.

Dlouhÿseznamp‡edstavují koncertyrûz-

nÿchzpêvákû a skupin v Bílémdomê. Byli

zde nap‡íklad: Petr Spálenÿ a Milu¿ka Vo-

borníková, Chinaski, Çechomor, Franti¿ek
Nedvêda Druhé podání, Mñága a Æâorp,

Æal man a spol., Poupata, To má¿ Li nka

a P‡í má linka se Vzpomínkou na Michala

M
ladí uæivatelé Internetu v dêtskémoddêlení M
êstské knihovny ve Svitavách.

F
oto M
. Jançík.

Rada mêsta Svitavydne 6. ‡íjna 2003
• Schválila pronájemnebytovÿch pro-

(prodeje) rozhoduje v koneçnéfázi vædyza-

LI KOPO, kteráje nyní na Soudní ulici)

nemovitého majetkurozhoduje rada mêsta.

storû na námêstí Míru 92 (d‡íve prodejna
panuing. K‡eçkovi ze Svitav, kterÿjiæ od

stupitelstvo mêsta, o náj mech a vÿpûjçkách
Smêrnicetaké novê upravuje povinnosti a po-

roku 1998 uæívá druhou çást nebytového

stupy p‡i evidenci majetku mêsta, p‡i jeho

ráchbude provozovat prodej spodního prádla

kládat orgánûm mêstajednou roçnê vÿroç-

prostoru v tomto objektu. Ve v¿ech prosto-

a punçochového zboæí a prodej sportovního

zaúçtování apod. Nechybí ani povinnost p‡ed-

têní 3. roçníku Svitavskést‡edo¿kolskéligy
sportovních her o pohár starosty mêsta.

• Schválila zvÿ¿ení denní úhradyza po-

byt v ubytovnê pro bezdomovce v Máchovê
aleji na 70 Kç(z dosavadních 60 Kç). Nocle-

hárna pro bezdomovce vznikla v roce 2000

jakojeden z programû prevence kri minality.

Její kapacita zpoçátku byla 12 míst, v ro-

ce 2002 sejejich poçet rekonstrukcí budovy

zvÿ¿il na 17. Od dobyzprovoznêní sezde vy-

ní zprávu o nakládání s majetke m mêsta,

st‡ídalo více neæ 35 muæû. Vçervnut.r. byl

nocení v¿ech pohybû s majetke m mêsta,

ubytovnu s denní m provozem. Vsouçasné

zboæí. Mezi dal¿í mi zájemci byli Miroslav

z níæ by mêlo bÿt z‡ej mé ekonomické zhod-

Magda Novotná, Romana Kubová, Jaroslava

vÿtêænost pronajatého majetku ataké vy-

• Schválila úpravus mêrnice o obhospo-

çinnostijednotlivÿchsprávcû majetku(od-

kraj p‡ispêl grante mve vÿ¿i 75. 000 Kç.

mêstem).

hlavní budovy s p‡ístavbou úzkou proskle-

mêsta a p‡i jeho správê. V¿echny práce spo-

spêvku 5. 000 Kç Základní organizaci Çeské-

kuchyñka pro místnosti v p‡ístavbê.

koprávní komisi, pro radu çi zastupitelstvo

na çinnost a akce organizace (zej ména chce

ojednání se zájemcemo odkoupení hotelu

Sou¿ek, Thoing Tran Manh, Texmerkur, s.r. o.,
Tesa‡ová.

da‡ování majetku mêstaz roku 2001, která
upravuje postupy a odpovêdnosti odborû p‡i

nakládání s movitÿma nemovitÿm majetkem

jené se správou majetku, návrhy pro majet-

hodnocení, jakje s mêrnice dodræována p‡i

borû, mêstské policie, organizací z‡ízenÿch
• Schválila poskytnutí nançního p‡í-

ho svazu ochráncû p‡írody Rybák Svitavy

charakter za‡ízení z mênênz noclehárny na
dobê se objekt znovuopravuje a dovybavuje

celkovÿmi náklady 233 588 Kç. Pardubickÿ
Projekt poçítá s propojení mstávající chodby

nou verandou, ve které bude z‡ízenai malá
• Vyslechla informaci starosty mêsta

mêsta, vçetnê realizace schválenÿch usnese-

podpo‡it konání Ptaçíhofestivalu pro oblast

ku. Spolupracuje p‡itoms ostatní mi odbory

stalaci ptaçích budek a zahradního krmít-

rÿ postoupil do 2. kola vÿbêrového ‡ízení.

majetku. P‡i nabÿvání nemovitého majetku

také poskytnutí p‡íspêvku 16. 000 Kç Ob-

p‡ipraví podrobnêj¿í nabídku a návrh kup-

ní orgánû mêsta provádí odbor správy majet-

Mêù, které vykonávají správu p‡íslu¿ného

(nákupy) nebo p‡evodechnemovitého majetku

Svitavska, vÿstavu k ochranêzví‡at neboin-

ka do nêkterého parku ve mêstê. Schválila

chodní akademii a VO¢E Svitavy na zaji¿-

Slavia, italskÿmpodnikatelemp. Claudio
Leo Personnettazem, spoleçnost Dedalo, kte-

Obê strany se dohodly, æe spoleçnost Dedalo

ní s mlouvy.
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Zastupitelstvo mêsta Svitavy dne 22. ‡íjna 2003
• Majetkoprávní úkony:

a) schválilo prodeje bytû, v revitalizova-

na zaji¿têní oslav konce roku na námêstí

(ohñostroj, ozvuçení). Vrozpoçtu mêsta pro

li st op a d 2 0 03

mês í ç n í k

k oznamování zej ména hudebních produkcí.

Na druhé stranê bylaz pûvodní vyhlá¿ky vy-

pu¿têna ustanovení tÿkající se provozní doby

otev‡enÿch hostinskÿch za‡ízení, která do-

posud na‡izovala ukonçit provoz v p‡edza-

nÿch domech Di mitrovova 23, 25 a 27, 29,

rok 2003 sejiæ s nançní mi prost‡edky na

prostorách a stavebních parcelách. Celkem

æe v¿ak v souçasné dobê sílí hlasy a zájem

zahrádkách apod. ve 22 hodin.

bytû za ceny od 176 tisíc u bytu 1 +1 do

níchv posledních minutáchroku na námês-

skytnutí investiçní dotace Skupinovému vo-

návrhrady mêsta uvolnêní penêz schválilo.

vyuæití dotace. Vkvêtnu t.r. zastupitelstvo

vçetnê podílû na nemovitostech, spoleçnÿch
v této první etapê bylo prodáno celkem37

404 tisíc u bytu 4 +1, ve v¿ech p‡ípadech

stávající mnájemcûm;

uspo‡ádání têchto oslav nepoçítalo, proto-

obçanû o pokraçování vjiæ tradiçníchsetká-

tí spojenÿchs ohñostrojem, zastupitelstvo na

hrádkách, zahradních restauracích, letních
• Schválilo dodatek ke s mlouvê o po-

dovodu Svitavy, kterÿmseroz¿i‡uje p‡edmêt

• Udêlilo(podle zákona o obcích) çest-

schválilo poskytnutí dotace ve vÿ¿i 1,1 mil. Kç

o celkové vÿmê‡e témê‡ deseti hektarû za

vÿraz úcty a uznání zajejí celoæivotní peda-

ni¿ti Olomoucká, vçetnê projektové doku-

podá‡ské soutêæe povolil vÿji mku ze zákazu

najiném místê çasopisu.

b) schválilo prodej pozemkû v prûmyslo-

vé zónê akciové spoleçnosti Vigona Svitavy
cenu 11. 059. 707 Kç. ù‡ad pro ochranu hos-

ve‡ejné podpory a dal souhlas ke stanovení
niæ¿í ceny za metr çtvereçní neæ stanovil

né obçanství paní Drahomí‡e ¢ustrovéjako

gogické aliterární dílo. Podrobnéinformace
• Schválilo navÿ¿ení nançního p‡íspêv-

ku pro Mêstské muzeuma galerii mêsta Svi-

na provedení prûzkumného vrtu v prame-

mentace a poloprovozní zkou¿ky a dále na

p‡ípravuzbudováníjí macích vrtû v prame-

ni¿tích Olomouckáa Lány. Podle nového har-

monogramu prací bude çást prací provedena

odhad. Vigonazde hodlá vybudovat novÿ

tavy o 140tisíc korun na vydání publikace

a hrazena aæ v p‡í¿tí mroce, a proto Skupi-

Vsouvislosti s tí mzastupitelstvo schvá-

p‡ipravuje k vydání spolu s mêstemSvitavy

dêlené dotace na dal¿í dvêinvestiçní akce.

závod.

lilo poskytnutí náhrady¿kody Zemêdêlskémuobchodní mu druæstvu Opatovec zaztrá-

tu nazemêdêlskÿch kulturách v souvislosti
s p‡edçasnÿm ukonçení m uæívání p‡ed-

mêtnÿch pozemkû v celkové vÿ¿i necelÿch

Na¿e H‡ebeçsko v dávnovêku, kterou MMG

a svitavskÿm klubem Laurus. Autorkouje

kumentace na vodovody v ulici ùdolní a ve

votní mu vÿroçí obou autorûjako podêkování

stávající azbestové vodovodní potrubí. Dru-

Zdenêk Holomÿ. Publikace budevydának æi-

zajejichceloæivotní çinnost pro Svitavy(oba

jsoulaureáty Vÿroçní ceny svitavského klu-

dobê pronaj mout dûmço. 56 na námêstí

p‡ínos k propagaci mêsta).

Míruformou vÿbêrového ‡ízení a s moæností

První z nichje zpracování projektové do-

Drahomíra ¢ustrová, autorem fotograí je

160tisíc korun;

c) schválilo zve‡ejnêní zámêru dlouho-

novÿ vodovod navrhuje roz¿í‡it vyuæití p‡i-

bu Laurus, která se udêluje za vÿznamnÿ

W
olkerovê aleji, kde by mêlo bÿt odstaveno

hou akcí je zbudování dvou vodovodních
p‡ípojek v ulici Dostojevského, kde byla od-

stavena çást stávajícího vodovodu.

• Schválilo p‡ijetí dotace ze státních

• Schválilo novelu vyhlá¿ky mêsta, kte-

prost‡edkû ve vÿ¿i 1,4 mil. Kç na realizaci

záleæitostí ve‡ejného po‡ádku. Novela se do-

Elektronická matrika. Jedná se o zpraco-

pilotního projektu Ministerstva vnitra ÇR

zapoçtení nájemného proti investicí m, od-

rástanoví opat‡ení k zabezpeçení místních

‡ízení s podrobnost mi a termíny bude zve-

tÿká p‡edev¿í moblasti ohla¿ování ve‡ejnÿch

vání analÿzy bezpeçného propojení mêstské-

ternetové stránce mêsta.

p‡ípadech prodluæuje na 30 dní p‡ed koná-

evidencí obyvatel se zamê‡ení mna p‡í mou

ku kulturníchsluæeb mêstao 80tisíc korun

datelûm, nap‡íklad p‡edkládat více podkladû

souhlasenÿm mêstem. Vyhlá¿ení vÿbêrového

‡ejnêno na ú‡ední desce Mêù, také na in-

• Schválilo navÿ¿ení p‡íspêvku St‡edis-

produkcí, kdyselhûta pro ohlá¿ení ve v¿ech
ní makce a stanoví se dal¿í povinnosti po‡a-

hoinformaçníhosystému Svitavs centrální

vzájemnouaktualizaci. Svitavy byly protento

projekt vybrány na základê dlouhodobÿch

zku¿eností v oblasti informatiky, protoæe mês-

to má, jako snadjediné mêsto v ÇR, vybu-

dovanÿ komplexní poçítaçovê podporovanÿ

informaçní systé mv oblasti samosprávy
i povê‡ené státní správy.

• Vzalo na vêdomí zprávu o zhodno-

cení prûbêhu Olympiády pro dêti s Orbitem
ainformaci o reformê ve‡ejné správy aje-

jích dopadech na mêsto.

• Vyslovilo podêkování Bytovému druæ-

stvu Svitavy ajeho p‡edsedovi ing. Nováç-

kovi za provedení revitalizace druæstevních

panelovÿch domû, která vÿraznê ovlivnila

vzhled mêsta vjeho prospêch.

-svj-

MëSTO SVITAVY

a CZ STAVEBNï HOLDING, a.s.
si tí mto dovolují pozvat
zájemce o byty v nové vÿstavbê na

ve‡ejnou prezentaci projektu

V
e st‡edu 15. ‡íjna se se¿li delegovaní zástupci svitavskÿch ¿kol na prvnímjednání

novêvzniklého Dêtského zastupitelstva. Nasní mkujsouzachyceni p‡i p‡ípravêvoleb

dêtskéhostarostya dêtskérady
. Jednáse o projekt Participace, kterÿgarantuje M¢MT

a dêtské hnutí Duha. Zá¿titu p‡evzala Petra Buzková a Petr Pithart. Vcelém Pardu-

bickémkrajije na¿e dêtskézastupitelstvo první a dêtskÿstarosta Petr ¢edÿz gymná-

ziase o podzi mníchprázdnináchzúçastnil prvního zasedání Národního parlamentu
dêtí a mládeæe.

J. Petr

vÿstavby 32 bytovÿch jednotek
ve Svitavách - Na Vêjí‡i,
která se koná

dne 5. 11. 2003 v 17: 00 hodin
ve velké zasedací místnosti
Mêù Svitavy, T
. G. Masaryka 25
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Zmêna v redakci
Váæení obçané,

k 31. 12. 2003 odchází mz funkce vedou-

Karla Tejkla zahájit právê v okrese Svita-

vy vydávání posledního okresního titulu,

kterÿ tehdy ve vÿchodních Çechách chy-

bêl, a sice Novin Svitavska. Opustilajsem

cí sekretariátu a pracovníka pro vnêj¿í

je v roce 2002 nerada, ale vêdêlajse m,

mêsto.

tiskovou mluvçí Çeskÿch drah, dnes jiæ

s platností od 1. 10. 2003j menována paní

necelé dvaroky a provokovalo mê hájit r-

vztahy, tedy i z redakce çasopisu Na¿e
Tiskovou mluvçí mêsta Svitavy byla

Zdenka Celá. Od prosince bude zabezpe-

çovat také vydávání çasopisu Na¿e mêsto,

proto své informace a pozvánky ke zve‡ej-

nêní posílejte p‡í mojí, atotakto: materiá-

ly v elektronické podobê na e- mailovou
adresu: zdenka.cela @svitavy.cz, ostatní ma-

æe se obejdou i beze mne. Pakjsem byla
akciové spoleçnosti. Pracovala jsem v ní
mu, se kterou má zku¿enosti témê‡ kaædÿ.

Açasto negativní. Nicménê vlakyjezdí ajá

jsemopêt ve Svitavách. Tentokrátjsemne-

st rana 5
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Celoplo¿ná deratizace

probêhne od 5. do 30. listopadu

Protoæe poçet hlodavcû v kanalizaci,

v obytnÿch a rodinnÿch domech, podni-

cích a provozovnách a také na plochách
ve‡ej né zelenê je stále vysokÿ, bude na
území celého mêsta opêt provedena celoplo¿ná deratizace. Mêstoi letos zajistí po-

loæení nástrahv domechve svémvlastnic-

tví, ve ¿kolách, ¿kolníchjídelnách a na plo-

chách ve‡ejné zelenê a provedení zadalo

odolala nabídce starosty Václava Koukala

jiæ osvêdçené odborné rmê SERVIS 3xD

budu snaæit pracovat dob‡e a æe budu dê-

zajistí s.r. o. VODA A SPORT prost‡ednic-

bÿti tiskovou mluvçí mêsta. Vê‡te, æe se

z Olomouce. Deratizaci mêstské kanalizace

teriály afotograe prost‡ednictví msekreta-

lat v¿echno proto, aby se o Svitavách vê-

tví modborné rmy Mgr. Milo¿ Krejsa DDD.

doruçit buâosobnê, nebo po¿tou na adre-

Zdenka Celá

plnêní nástraha zakopání dêr na plochách

riátu starosty a tajemníka, kamje mûæete

dêlo ¿iroko daleko.

su: Mêstskÿ ú‡ad Svitavy, paní Z. Celá,
T
. G. Masaryka 35, Svitavy, PSÇ 568 11.

Paní Celou mûæetetaké kontaktovat nate-

lefonu 777 348 529.

Informace a pozvánky na akce sportov-

ního charakteru bude pro çasopis i nadále

p‡ipravovat Mgr. Ji‡í Petr, vedoucí odboru

Obyvatelé Svitav - Lánû
se po¿ty doçkají

¿kolství a kultury Mêù Svitavy, a kulturní

Mêstovede úspê¿nájednánís akciovou spoleçností Çeská po¿ta. Poté, co

disko kulturníchsluæeb spolu s Mêstskÿm

lé Svitav- Lánû bez po¿ty, protoæe akciová

kalendá‡ Lucerna bude p‡ipravovat St‡emuzeema galerií Svitavy.

V¿emdopisovatelûma spolutvûrcûmça-

na zaçátkuleto¿ního roku zûstali obyvate-

spoleçnost Çeská po¿taji zru¿ila,je na do-

daleko pûvodní budovy po¿ty
, takæe z hlediska dostupnosti se nic nezmêní,  ‡íkásta-

rosta Václav Koukal.

Jedná se o bÿvalou kotelnu v Lánech.

Çástjejího objektuse Çeská po¿tarozhodla

ku narození se mi

odkoupit i s nêkterÿmi pozemky. Zástupci

mi absenci toho-

stranêní komína, kterÿje najednomze dvou

mluvit nechce, tak

to údaje promiñte.

Çeské po¿ty si kladli jako podmínku od-

Jsemst‡edo¿kolaç-

pozemkû.  Najeho de molicijs me museli vybrat dodavatele,  ‡íkástarosta. Vsouçasné

s dal¿í msemestrem

celkovÿvzhledtéto mêstskéçásti a navíc byl

ka a teâzápasí m
Filozocké fakulty
Univerzity Palac-

kého v Olomouci.

Studuji to, co uæ hezkÿch párlet dêlám

- æurnalistiku. Mnozí si na mê moæná

dobê se komín postupnê rozebírá. Kazil

naprosto nefunkçní. Záje mo nêj neprojevil
ani æádnÿ mobilní operátor,  doplnil.

Stavební práce na nové budovê Çeské

po¿tyzaçnou nazaçátku p‡í¿tího roku, do-

konçeny by mêly bÿt v roce 2005.  Vsou-

vzpomínáte z vln Çeského rozhlasu Hra-

çasné dobêjednámes vedeníma. s. Çes-

stej nêjako dnes Viera Pavlasová, zpravo-

nasadovÿch úpraváchv okolí novépo¿ty

dec Králové çi Radioæurnálu. Bylajse m,

dajkoui z okresu Svitavy, ato odroku 1991

aæ do konce let devadesátÿch.

Bydlí mv Lan¿krounê a mámrádaten-

to kraj. Studovalajse mtu kdysi st‡ední

ekonomickou ¿kolu. Teâjsem zjistila, æe
má novÿ kabát. Mámtu spoustu p‡átel.

kápo¿ta, jakou mêrouse bude me podílet

a na úpravê místních komunikací. Çím

vedli buâpomocí prost‡edkûzakoupe-

nÿchv drogeriíchnebo prost‡ednictví m
nêkteré odborné rmy. P‡edvlastní mpo-

úçinná opat‡ení proti vniknutí hlodavcû
a zbytkûrostlinného a æivoçi¿ného pûvodu,

aby neskÿtaly pro hlodavce zdroj potravy.

Jedinê spoleçné provedení celého zá-

mêru mûæe p‡inést oçekávané vÿsledky.

P‡ípadné otázky zodpoví a dal¿í podrobné

informace podají pracovníci odboru æivotního prost‡edí Mêù Svitavy - sl. K‡íæová,

tel. 461 550242, sl. Voborná, tel. 461 550252
nebo ing. Anto¿, tel. 461 550 240.

ing. Marek Anto¿

Internet
v informaçním centru

Informaçní centrum mêsta Svitavy bude

od 1. listopadu poskytovat ve svÿch pro-

storách novou sluæbu pro obçany. Na vyhrazenémpoçítaçi se zájemci budou moci

p‡ipojit k Internetu, vyhledané informace

vytisknout, napsat si píse mnost çi dopis
a odeslat elektronickou po¿tou. Sluæbu mo-

hou obçané vyuæívat vædy od pondêlí do

pátku od 8 do 17 hodin a v sobotu od 9 do

na. Vnímáme, æe spoleçnost Çeskápo¿ta
má o mezené prost‡edky
,  dodává mís-

ostatní sluæby budouzpoplatnêny. Bliæ¿íin-

¿ance, æe po¿ta bude brzyznovu otev‡e-

12 hodin. P‡ístup na stránky mêsta Svitavy
nebo Mikroregionu Svitavsko budezdarma,

tostarosta MiroslavVêtr. Budovukotelny

formace zájemcûmpodají pracovníci ICMS.

korun, de molice komína a násypky nás

z‡ízeno díky poskytnutí nançních prost‡ed-

vçetnêpoze mkuprodáme za dva miliony

letyto byla nabídka‡editele Vÿchodoçeské

bude stát 600tisíc. 

divize Deníkû Bohemia v Hradci Králové

Vyzÿvámetaké obyvatele rodinnÿch

domû, abyse p‡ipojili a deratizaci pro-

víc se bude mêsto podílet, tí mvêt¿í je

Ataké: uæ nêkoliklet mámpocit, æe mê do

Svitav vracejí samé náhody. P‡edt‡e mi

ce - bytová druæstva, rmy a podnikatelé.

a vyçistit objektyod nepot‡ebnÿchp‡edmêtû

vybrala objekt, kterÿje shodou okolností ne-

‡i, o své mroçní-

Aby deratizace byla úspê¿ná, opêt vyzÿ-

váme, abysejí zúçastnilyi dal¿í organiza-

 Çeská po¿ta si ve spolupráci s mêste m

chû v práci i v osobní mæivotê.

Váæení çtená-

tickÿch podmínek posunut.

loæení mnástrahje ale nezbytné provést

stejném místê.

Ji‡ina Svobodová

ve‡ejné zelenê probêhne v únoru 2004; ten-

to termín ale mûæe bÿt v dûsledku kli ma-

sah dohoda ojejí mznovuotev‡ení témê‡ ve

sopisu dêkuji zaspolupráci a v¿em, i Vám
obçanûm, p‡eji hodnê zdraví, pohody, úspê-

Druhá etapa, ve které se uskuteçní do-

Zdenka Celá

P‡ipojení k Internetu pro ve‡ejnost bylo

kû prost‡ednictví m grantu Pardubického
kraje.

R. Pavlíková
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Hotel Slavia bude mítmoæná brzynového majitele
S italskÿmpodnikatelem, kterÿse uæ od

a termínyabychomse mohli zaçít zabÿvat

roku 1990 v Çeské republice zají má o in-

koneçnÿmrozhodnutím. 

jedná mêsto uæ nêkolik tÿdnû. S pane m

gující hotel s restaurací a pat‡içnÿmzáze-

spoleçnosti DEDALO, js me se se¿li zaçát-

by mêlysplñovat urçitÿstandard, kterÿje

vestice v oblasti realit a cestovního ruchu,

Claudie m Leo Peronnettaze m, jednatele m

ke m‡íjna,  up‡esnil místostarosta Miros-

Vÿsledkemsériejednání by mêl bÿt fun-

mí m.  Takováje na¿e p‡edstava. Parametry

obvyklÿ u hotelûtohoto typu v obdobnÿch

mês í ç n í k
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splácel nezbytnouinvestici do rekonstrukce. 

Rozbor obsahujei to, jakáje maxi mál-

ní moæná vÿ¿e investic, aby prost‡edky do

budovy vloæené mêlyje¿tê rozumnou ná-

vratnost. Pan Claudio Leo Peronnettaz

je investor, kterÿ vdechuje æivot historickÿm
çi jinÿm objektûm, rekonstruuje je a pak
buâprovozuje, nebo p‡edá k provozování

lav Vêtr. Firma DEDALOtotiæ jakojediná

regionech, vjakémse Svitavy nacházejí.

spoleçnosti, kteráje na sluæbyzavedena.

zvaného Odprodej hotelu Slavie. Jedná

námêstí. Æádnÿzbyteçnÿluxus, ale zase

investic, kterou obvykle oçekávají investo‡i,

postoupila doII. kolavÿbêrového‡ízení na-

se o potenciálního kupce, protojs me mu
sdêlili své poæadavky na doplnêní jeho

úvodní nabídky
,  vysvêtluje Vêtr. Podle

M
êl by to bÿt klasickÿ mêstskÿ hotel na

ne turistická t‡ída,  vysvêtluje starosta
Václav Koukal. Zatí mto úçelemsijiæ d‡íve

mêsto nechalo zpracovat analÿzu moæného

Dbá na dlouhodobou návratnost vloæenÿch

pokuddo ne movitostítohototypuinvestu-

jí,  dodává Vêtr.

Mêstotedy má p‡esnou p‡edstavu, kterou

nêho tato nabídka v zásadê naplñuje zá-

fungování a prosperity takového hotelu od

s uchazeçem konzultuje, aby si bylo jisté

jeschopeni ochoten naplnit oçekávání mês-

mi tohototypu. Vÿsledkemje zpráva, která

kÿmzpûsobe mbuderma DEDALOhotel

kladní kritéria, aje z‡ej mé, æe podnikatel

ta. Pan Peronnettaz rovnêæ slíbil p‡íslu¿né

rmy, kterásezabÿvá poradenskÿmi sluæba-

p‡esnê ‡íká, co by hotel mêl nabízet, jaké

provozovat: zda bude investore mi provozo-

çní trh ve mêstê. Zpráva obsahuje i doporu-

a ‡ízení hotelu zadájiné rmê prost‡ed-

dokumenty podle poæadavkû mêsta doplnit.

zahrnujetakzvané oborové okolí a konkuren-

mnoho otázek. Js me dohodnuti, æe obdr-

çení, jakou by mêl vjednotlivÿch sluæbách

Prodiskutovali js me detaily a zodpovêdêli
æíme podrobnêj¿í nabídku a návrh kupní

s mlouvy
, ze které budou z‡ejmé závazky

oboustran. Musí me znát nançní çástky

mít hotel kapacitua uvádí s tí mspojené moæ-

né ekonomické kalkulace.  T
yjsouspoçíta-

nétak, aby hotel prosperoval a dlouhodobê

Odbor státní sociální podpory informuje

Vÿ¿esociálního p‡íplatkuje vÿraznê dife-

Sociální p‡íplatek
Cílemtéto dávkyje pomáhatrodináms níz-

rencovaná. Se zvy¿ující mse p‡íj memrodiny

çování m pot‡ebjejich dêtí. Utohoto druhu

sociálního p‡íplatku vædy odrazí konkrétní

kÿmi p‡íj mykrÿt náklady, spojenésezabezpe-

dávkyjetestovánp‡íjemrodinyzakalendá‡ní

çtvrtletí. Nárok nasociální p‡íplatekje vázán
péçí o nezaopat‡ené dítê a nastanovenouhra-

nici p‡íj mû v rodinê, která v p‡edchozí m

kalendá‡ní mçtvrtletí musí bÿt niæ¿í neæ

1,6 násobek æivotního mini ma rodiny. Za

p‡íjemse povaæují i p‡ídavek na dítê, rodi-

çovskÿ p‡íspêvek a zaopat‡ovací p‡íspêvek.

ve v¿echotázkách.  Chce metakévêdêt, ja-

se p‡íplatek postupnê sniæuje. Tak se ve vÿ¿i

vatele msouçasnê, nebojenominvestore m
nictvímp‡íslu¿né s mlouvy
, coæje ve svêtê

obvyklÿ zpûsob. Pan Peronnettaz deklaro-

val, æe obê variantyjsou ve h‡e,  uzav‡el
starosta.

Zdenka Celá

Bohuslav Sobotka
besedoval se starosty

p‡íj mová situace v rodinê.

Zvÿ¿ení sociálního p‡íplatkureaguje na

sociální situaci rodiny a souçasnêi roz¿i‡u-

je okruh oprávnênÿch. Jde zej ména o péçi

o zdravotnê postiæené dítê. Do vÿ¿e sociálního p‡íplatku se promítái zdravotní posti-

æení rodiçe nebojeho osamêlost.

ing. M
. P‡ikryl

Vÿ¿e sociálního p‡íplatku na dítê podle p‡íj mu úplné rodiny (oba rodiçe) v ná-

sobcíchæivotního m
ini ma a vêku dítête od 1. 10. 2001 mêsíçnê v Kç (bez dal¿ích sociálních situací):

Vêk nezaopat‡eného
dítête v rodinê

Sociální p‡íplatek p‡i p‡íj mu rodiny
v p‡edchozí mkalendá‡ní mçtvrtletí

1, 0 ÆM

1, 2 ÆM

1, 4 ÆM

6 - 10let

709

473

237

10 - 15 let

837

558

279

15 - 26let

919

613

307

do 6let

ùplná rodina

(oba rodiçe) s poçtem
nezaopat‡enÿch dêtí:

jedno do 6let

634

423

212

Hranice çistého p‡íj mu v Kç mêsíçnê

pro nárok na sociální p‡íplatek od 1. 10. 2001

1, 0 násobek æivotního
m
ini ma ( maxi mální)

9 210

1, 6 násobek æivotního
m
ini ma (není nárok)

14 736

dvê 5, 8let

11 100

17 760

t‡i 5, 8, 12 let

13 680

21 888

çty‡i 5, 8, 12, 16let

16 130

25 808

F
oto Zdenka Celá
Vrámci své ‡íjnové cesty po Svitavsku

nav¿tívil ministr nancí Bohuslav Sobotka

spolus poslancemRadko Martínkemi mês-

to Svitavy. Jejich setkání se starosty obcí,

kteréjsousdruæenyv Mikroregionu Svitav-

sko, se konalo v sále Ottendorferova domu.

Debaty o z mênách v oblasti daní ajejich

dopadech na obce se zúçastnili také çleno-

vé rady mêsta.

Nep‡ehlédnête!

LI KO SVITAVYa. s. upozorñuje, æe

svoz domovního odpadu se z pon-

dêlí 1 7. 1 1. p‡esouvá na úterÿ
18. listopadu 2003.

li st op a d 2 0 03
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Jakÿ byl osud svitavskÿch rackû a çápa?
Vel mi çastojsembyl vleto¿ní mroce do-

tazován na to, kamz mizeli rackové ze svi-

byli koloniálnê hnízdící rackové úspê¿ní
p‡i zaçlenêní do cizí kolonie, by patrnê mu-

tavského Dolního rybníka. Natomto rybníku

sela p‡ispêt ‡ada dal¿ích shod okolností.

let (v roce 2002js me seçetli asi 1400 hnízd).

leto¿ního p‡íbêhu çapího páru, kterÿzahníz-

hnízdil anijeden pár, se pochopitelnê nedo-

mec, kterÿ po pádu do komína v Litomy¿li

hnízdí pomêrnê poçetná koloniejiæ desítky
P‡esnou p‡íçinuleto¿ního stavu, kdy neza-

Jiæ dalekolépe dokáæeme osvêtlit konec

dil na komínê SD Jednota Na Çervenici. Sa-

st rana 7
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Zá‡ijová Pa‡íæ

T‡etí tÿden mêsíce zá‡í strávili studenti

Obchodní akademie ve Svitaváchspoleçnê

se studenty svitavského gymnázia v Pa‡íæi
najazykovê- historické poznávací exkurzi.

Vidêli ta nejznámêj¿í místa, která Pa‡íæ na-

bízí - Eiffelovu vêæ, Louvre, Versailles, Ví-

ví me. Mûæemejen usuzovat, æe podstatnÿm

trávil 9let v Záchranné stanici Zelené Ven-

têznÿ oblouk, Stade de France, Panthéon

nêní rybníka vodou na pot‡ebnou úroveñ,

k úspê¿nému vyhnízdêní çapí rodinky. Pár

francouzskÿchinstitucí mají i zahraniçní

zbylojenjedno. S obavami ‡adalidí sledovala

objektûzdarma nebo za mini mální vstupné

vlivembyla skuteçnost, æe nedo¿lo k naplkterourackové pro své zahnízdêní pot‡ebují.

Do¿lo k tomu patrnê, podle slov zástupcû

dolí, nalezl samici a po 22 letech do¿lo

v¿akzahnízdil opoædênê atakze dvou mláâat

Rybá‡ství Litomy¿l, vlive mneoprávnêné

jeho dal¿í æivot vletních mêsících. Nakonec

na p‡elomu února a b‡ezna. Dal¿í patrnou

dête, o které sejiæ z pochopitelnÿch dûvodû

manipulace ve vÿpustní mobjektu rybníka

do¿lo koncem mêsíce srpna k odchytu mlá-

vÿji meçnou situací na rybníku byl zji¿tênÿ

rodiçe odmítali starat. Potomek tedy bude

letu, tedy koncemb‡ezna. Ani v tomto p‡í-

adoptivní péçi jakojeho samçí rodiç.

úhyn asi dvacítky rackû v dobêjejich p‡í-

padê nebyla objasnênaz‡ej má p‡íçina, která

mít nakonec v Zeleném Vendolí stejnou
Tentokrát ¿lo o dva pomêrnê popu-

mohla mít na neúspê¿nost v hnízdêní moæ-

lární druhy æivoçichû aje potê¿ující, æe

svitav¿tí rackové zahnízdili najiném místê,

Mgr. Ji‡í Mach,

nÿ vliv. Na otázku, zdali do¿lo k tomu, æe
není rovnêæ lehké odpovêdêt. Ktomu, aby

ve‡ejnost jeví ojejich osudy zájem.

p‡edseda ZO ÇSOP Rybák Svitavy

a mnohé dal¿í zají mavosti. Díky vst‡ícnosti

studenti moænost nav¿tívit vêt¿inutêchto
a této skuteçnosti se nám poda‡ilo maximálnê vyuæít.

Podêkování pat‡í i ‡idiçûmrmyJ. Hnát

- L. Trávníçkovi, L. Dufkovi a P
. Vilí movi -

kte‡í poskytovali dokonalé sluæby bêhem

celé exkurze.

Vêra Vele¿íková

A vzpom
ínkyjedné ze zúçastnênÿch

studentek, Báry Chybové:
Zatímcose ve Svitaváchrozjíædívy-

uçování, vyráæíme konce mzá‡í my¿ƒast-

nêj¿í z gymnázia a OA na exkurzi do Pa-

‡íæe.

Na¿e prvnísetkáníse ze mí galského ko-

houtaje V
ersailles, bÿvalésídlof
rancouz-

skÿch králû. S touhou nasát at mosf
éru
slavnÿch l mû o Angelice se protlaçuje-

me dave m¿têbetajících Japoncû s mêre m

k majestátnÿmf
ontánám. Pozornosti ne-

ujdou ani elegantní geo metricky ‡e¿ené

zahrady a anglickÿpark.

Symbole mstaré Pa‡íæeje ranêgotická

katedrála Notre- Dame de Paris na ostro-

vêIle-de-la- Cité. Ponurá at mosf
éra dává

Prvníabsolventi çeské textilní¿koly
se znovu se¿li ve Svitavách
P‡ed 56 lety, v roce 1947, vy¿li ze svi-

tavské çeskétextilní ¿koly první absolventi.

Tato ¿kola mêla vÿbornou odbornou a pe-

dagogickou úroveñ, takæejejí absolventi se

vel mi dob‡e uplatnili v mnohazávodech po
celérepublice, a toi na Slovensku. Pûsobili

jako mist‡i, vedoucí provozû a úsekû, jako
‡editelé závodû a podnikû.

Tehdyv roce 1947sese Svitavami rozlou-

çili nejen na první mstudentském majálesu,

ale i divadelní m p‡edstavení m, ve kterém

své dobré vztahy ke Svitavámvyjád‡ili i tex-

tiláckou hymnou, kterou v divadle na roz-

i V
y nezapomeñte natextiláky
.
Nuæsbohe m dámy a pánové,
v¿ak slzy dejte stranou

- na shledanou. 
Askuteçnê. Odté dobypravidelnê kaædo-

roçnê p‡ijíædêli do Svitav, aby si zavzpomí-

nali na studentské záæitky, aby si vzájemnê

sdêlili své poznatkyz praxe a zesvéhoæivota.

Vædysevel mi zají mali o v¿e, co bylove Svita-

vách nového. A nyní po roce se opêt se¿li

dne 6. zá‡í 2003 v restauraci Druæba. Jeto

asi jedinÿ kolektiv ze svitavskÿch ¿kol, kterÿ

úçelusloæiljedenz absolventû a znêlatakto:

textilní ¿kole spoleçnê s námi studoval a ve

mylouçíme se s Vámi,

doufáme, æe byli jste spokojeni i s námi.
Námse ve Svitavách líbilo,
vzpomínat bude mtaky
,

lodenní procházka vrcholí u 300 metrû

vysoké Eif
f
elovyvêæe. P‡i pohledu natêch
elegantních 700 tun æelezajde únava

2. patra a odtud uæ máme Pa‡íæjako na

myzase p‡ijde me za Vámi

se pravidelnê kaædoroçnê sjíædí do Svitav.

 Nuæsbohe m dámy a pánové

moda. V
ictor Hugosi vskutku ne mohl pro

svûjrománvybrat pûsobivêj¿í dêji¿tê. Ce-

stranou a vybêhne me p‡es 600schodû do

louçenou se svitavskÿmi obçany i sborovê

zazpívali. Mêlazají mavÿtext, kterÿ k tomu

p‡í mo tu¿it p‡íto mnost zvoníka Quasi-

Jejistê zají mavé vzpomenout, æe v této

Svitaváchi bydlel známÿtvûrce televizních

dlani. T
eprve teâsi çlovêk uvêdomí, sja-

kÿmvelkomêste m má tu çest - marnê by
na obzoru hledal, kdeje mu konec...

V
eçer vystupuje me uprost‡ed noçního

M
ont martru a na¿e dal¿í kroky mí‡í k Sacré

Coeur, bazilice, majícívzez‡ení cukrového

zámku. At mosf
éraçtvrti umêlcûje úæasná
- hospûdkys æivou hudbou, antikvariáty
,

stylové kavárny
, obchûdkys obrazy
. Vpûl

dvanáctév nocije tuæivo a my nevíme co
d‡ív...

Denposlednítrávíme potomv ohnisku

vzdêlanosti, Latinskéçtvrti, çtvrti studen-

seriálû Jaroslav Dietl.

tû. Záæitke mvyhlídkové povahyje pak

první absolventi svitavské çeské odborné

drapu M
ontparnasse. Do vÿ¿ky 209 metrû

Ztohoto setkání zdraví svitavské obçany

textilní ¿koly.

- dv-

náv¿têva nejvy¿¿ího evropského mrako-

Pokraçování na str. 8

st rana 8

Zá‡ijová Pa‡íæ

Pokraçování ze str. 7

vyjíædí vÿtah za 32 sekund, coæje projedincese slab¿ímæaludke mrychlost aæzá-

vratná.

Ato nejlep¿í nakonec... V
eçerní projíæâka

po Seinê. Pohledtak‡ka z hladiny ‡eky na

p‡ekrásnÿ most Alexandra III., na ostrov
Ile-de-la- Cités katedrálou Notre- Dame.

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

A k tomuzapadá u Eif
f
elovkyslunce, pros-

Mêstské muzeuma galerie

tê pravá pa‡íæská idylka, bohuæel na¿e

poslední zde. Bêhe mpísnês texte m Mám
v kapsejedenf
rank... hm... hm... nad Sei-

nou... hm
...stíny Sacré- Coeur nade mnou... 

pozoruje me z autobusu noçní mêsto a nechce se nám domû. A do ¿koly
.

První setkání s Pa‡íæí bylo vyçerpávají-

cí... a douf
ejme, æe ne poslední. Aurevoir,
Paris.
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ve Svitavách

vypisuje vÿbêrové ‡ízení
na obsazení m
ísta

KURÅTOR
SBïRKOV¥CH FONDª

s ter m
íne mnástupu 1. února 2004
Poæadavky:
- vysoko¿kolské vzdêlání

- p‡edpoklady pro samostatnou odbornou çinnost

- aktivní znalost nê meckéhoj azyka,
znalost anglickéhojazyka vítána

- znalost práce na PC

- zájemo regionální historii

- flexibilita, komunikativnost

P‡ihlá¿ka musí obsahovat:
- struçnÿ æivotopis

- struçnÿ popis p‡edchozí praxe

- fotokopie dokladû o dosaæenémvzdêlání

Infor mace:
Mêstské muzeuma galerie

Máchova alej 1, 568 02 Svitavy

Blanka Çuhelová, ‡editelka, tel. 461541710
P‡ihlá¿kyzasílejte nejpozdêji do 30. lis-

Na chvíli v pohádce

Kdyæ svitavská místní organizace Sdru-

bytosti, abysi v¿ichni spoleçnê zatancovali

Otevírací doba:
13: 00 - 16: 00
18: 00 - 21: 00

ne bezesporu p‡ispêli hlavní mdílemoba

St‡eda

13: 00 - 21: 00

práce dêtskÿch divákû) svÿmvlídnÿmp‡í-

Pátek

a zhlédli kouzelnické p‡edstavení.

a Harry na‡íjnovÿ karneval, netu¿il nikdo,

jich dêti chystáme.

jak bájeçné odpoledne pro své çleny aje-

K nejvêt¿í mu zdaru celého odpoled-

kouzelniçtí akté‡i, kte‡í (za mohutné spolu-

Vsobotu 11. ‡íj na chvíli po obêdê se

stupema pochopení mprojejich handicap

kouzelníci, princezny a vodníci, stvûry

kaædému z nás p‡inesli i malÿ kousek slu-

s mêremk Bílému domu trousili indiáni,

i krásky, piráti ¿tíhlouncí i barokníchtvarû
a dal¿í bêænê nepotkávané pozoruhodné

Krytÿplaveckÿbazén
Pondêlí

æení pro pomoc mentálnê postiæenÿmv ÇR

zvala jihlavské kouzelnické duo Fugas

topadu 2003

nejen vytvo‡ili nádhernou podívanou, ale
níçka.

Blanka Homolová

ùterÿ

5: 00 -

7: 30

Çtvrtek

13: 00 - 14: 30

Sobota

10: 00 - 12: 00

Nedêle

5: 00 -

7: 30

14: 00 - 18: 00

Dêti do 6let
Ostatní

Permanentka

13: 00 - 15: 00

15: 00 - 21: 00

14: 00 - 19: 00

Vstupné:
10 Kç/ hod.

30 Kç/ hod.

250 Kç/ 10 vstupû

¢kolní druæina

20 Kç/ hod.

Ví‡ivá masáæ

15 Kç/ 10 min.

Tobogán

5 Kç zajízdu

Kardio klub p‡ipravuje

nasobotu 22. listopadu pravidelnourekon-

diçní vycházku. Sraz úçastníkû v 8: 45 hod
nasvitavskémvlakovémnádraæí. Asi sedmi-

kilometrovátrasa nás zavede k Laçnovskému

rybníku a ¿kole v Laçnovê, odboçí me vlevo
do lesa k rybníku ulomu a vrátí me se zpêt

do Svitav. Del¿í trasa (asi 9 km) vede do

Svitav p‡es Javorník. Vítání jsou p‡íznivci

vycházek v¿ech vêkovÿch kategorií.

Ve st‡edu 26. listopadu od 15 hodin se

ve¿kolníjídelnê na Lan¿krounské ulici usku-

teçní pravidelná çlenská schûze klubu.

Za vÿbor kardio klubu Jan Pokornÿ

li st op a d 2 0 03
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Na lince 156

• 23. 9. p‡ijala stálá sluæba MP ozná-

mení, æe u autoopravnyleæí pohozené nêja-

ké osobní doklady. Jak se pozdêji ukázalo,

pat‡ily majiteli domu, kterÿ byl krátce p‡ed-

tí mvykraden. Dal¿í odcizené doklady byly

nalezenytaké 9. 10. atéhoæ dne odevzdala
mêstské policii paní z Ole¿nice penêæenku

s doklady, vçetnê nançní hotovosti, kterou
na¿la p‡ed svitavskou nemocnicí. V penê-

æence má vêt¿ina z nás uloæené i platební

Ohlédnutí

za olympiádou

dêtía mládeæe

na krásné letní dny proæité s Olympiádou.

Urçitê k tomu pomohou následující ‡ádky,

které jsou vybrány ze závêreçné hodnotící

æenky, ale i ke zcizení karty. Bohuæel, jak

s Orbitempro dêti Çeské republiky v duchu

je p‡í mo vyzÿván, abysi z úçtu vybral dal¿í

struovaném mêstskémstadionu v Litomy¿li

• 1. 10. ‡e¿ili stráæníci trochu nezvyklÿ

tor, J. Kratochvílová, J. Pouzar aj.), ke skvêlé

hotovost, protoæe çasto p‡í mo u karty má
k dispozici i PI N.

zpûsobzneçi¿ƒování ve‡ejného prostranství.

Dva 12letí chlapci pohazovali psí exkremen-

ty, které vybírali z ko¿e na ul. Boæeny Nêm-

Slavnostní zahájení Her první Olympiády

olympijského protokolu se konalo narekon-

povali známí sportovci ( T
. Dvo‡ák, M. Dok-

at mosfé‡e p‡ispêli i prûvodci - televizní komentáto‡i P
. Svêcenÿ a V
. Bernatskÿ. Pro-

gram her zahrnoval 13 sportovních soutêæí

- 8 v individuálních sportech, 5 ve sportech

uklidili a byli pak p‡edáni rodiçûm.

kovê handicapované dêti (show-down).

• 3. 10. v 8: 50 vyjela hlídka na æádost

pracovnice peçovatelské sluæby, které se
v bytê ozÿvalastar¿í paní, ale nebylaschopna otev‡ít. Do bytu ve druhémpat‡e nako-

nec oknemvstoupili p‡ivolaní hasiçi a paní

si odvezla RLP
. O dvê hodiny pozdêji mu-

kolektivních, bylaza‡azenai soutêæ pro zra-

Celkovê se her zúçastnilo 2589 mladÿch

sportovcû, 423 trenérû a 43 vedoucích. Li-

tomy¿l hostila 1577 úçastníkû, Svitavy 903
pracemi vliterární a vÿtvarné soutêæi zúçast-

nilo dal¿ích nêkolik desítek dêtí, v literární

a vÿtvarné soutêæi bylo p‡ihlá¿eno p‡es 200

bovala na trænici.

teçnily vet‡ech disciplínách- sborovÿzpêv,

M
. Sádlíková

Podêkov
ání
Stejnêjako mnoho ostatních majitelû

bytûjs me i my, obyvatelé domu na ulici

Çeskoslovenské armády, vytvo‡ili Spole-

çenství vlastníkûjednotek. Vzalijs metuto

roli zodpovêdnê a kaædÿrokinvestujeme
nemalé úsilí i nançní prost‡edky na to,

aby v na¿emspoleçnémp‡íbytku v¿e dob-

‡e fungovalo a tí mse i lépe æilo.

Kodstranêní nêkterÿchzávad,jako na-

p‡íklad vydláædêní chodníku, zatékání do
domuv dûsledkuv minulosti ¿patného vy-

spádování komunikace u domu çi zabu-

dování sloupkû k ochranêtrávníku, js me
poæádali o pomoc Technické sluæby mêsta.

Po poradê s panem‡editeleming. Horkÿm

js me na¿li ‡e¿ení pro na¿e potíæe. Dnesje

hotovo v¿e, coze stranytechnickÿchsluæeb

bylo p‡islíbeno, a ve vel mi dobré kvalitê.

Ne vædy se s podobnÿmzodpovêdnÿmp‡í-

stupemsetkáváme, a proto rádi vyjad‡u-

jeme své podêkování nejen panu ‡editeli
Horkému, ale v¿empracovníkûm TSMS,

kte‡í se natêchto pracích osobnê podíleli.

prací z 9 kraj û. Kulturní soutêæe se usku-

vÿtvarná soutêæ, literární soutêæ. Z hlediska

zaji¿têní mêlyvel mi dobrou úroveñ. Organizá-

to‡i také p‡ipravili více neæ 50 doprovodnÿch
akcí (divadla, hudební skupiny, diskotéky, sbo-

ry, vÿstavy aj.).

ùçastníci byli ubytováni p‡eváænê v zá-

kladních ¿kolách a v domovech mládeæe

Martin ¢PAÇEK

st‡edních ¿kol, v Chocni byla vybudována
dvê stanová mêsteçka armádních stanû. Ve

stravovacích ¿kolskÿch za‡ízeníchjednotlivÿch mêst byla zaji¿têna celodenní strava,

vçetnê pitného reæi mu pro sportovce. Po dobu
her dob‡e fungovalazdravotní sluæba, vel mi

dobrá spolupráce byla s místní mi ne mocni-

cemi - i p‡es poçetnou koncentraci sportovcû
byly zaznamenány pouze drobné úrazy.

Hryvet‡ech mêstech p‡edstavovalyjistÿ

problém. Byl vy‡e¿enkyvadlovouautobusovou

dopravou, plánované çasovéreæi my dopravy

Miroslav TEPL¥

byly dodræeny, nedo¿lo k æádné dopravní ne-

hodê a k ohroæení bezpeçnosti úçastníkû.

Vnit‡ní informace o dêní p‡iná¿ely kaædo-

denní vkusnê adjustované Olympijské noviny

(rozhovory, názory, z vÿsledkû atd.) v nákladu
4000 kusû. Propagace her se zda‡ila pouze

v místních a krajskÿchroz mêrech. P‡estoæe
media byla o konání této akceinformována,

pat‡içnou odezvuto - aæ na vÿji mky - nena-

Za vÿbor vlastníkûjednotek

lezlo. Olympiádê se pravidelnê vezpravodaj-

a Václav Karlík, p‡edseda

Pokraçování na str. 10

Ing. Otakar ¢enekl

Jan ¢PAÇEK

a Choceñ 539úçastníkû, nep‡í mosesesvÿmi

seli stráæníci opêt volat RLP
. Tentokrát
pot‡ebovala pomoc star¿í paní, kterázkola-

Petr SOBOLA

za úçasti çtrnácti krajû, v çele delegací nastu-

cové, po silnici i po ostatních dêtech. Za
p‡ítomnosti stráæníkû chlapci nepo‡ádek

-úspê¿níreprezentanti

S odstupemçasu, v chmurnémpodzi mní m

zprávy Çeského olympijského vÿboru.

se opakovanê mûæeme p‡esvêdçit, pachatel

ODM

çase, je dobré poohlédnout se a zavzpomínat

karty, a tak p‡i krádeæi penêæenky dochází
nejen ke zcizení nançní hotovosti z penê-

st rana 9

mês í ç n í k

skÿch blocíchi samostatnÿchreportáæích

Karolína Vï¢KOVÅ

st rana 1 0

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

Ohlédnutí za olympiádou dêtí a mládeæe
Pokraçování ze str. 9
vênoval Çeskÿ rozhlas, p‡edev¿í mstudio

sami organizáto‡i, ke hrámsevyjád‡ili çlenové

ci Branky, body, vte‡iny. S nêkolikadenní m

Podrobnê budou v¿echny p‡ipomínky vyuæity

Pardubice. ÇT 1 vysílala ¿oty v hlavní rela-

vÿkonného vÿboru ÇOV
, klubuolympionikû,
komise ODMa dal¿íchsloæek ÇOVainstitucí.

odstupemp‡ipravila 15 min. po‡ad, v nêmæ

v dal¿í çinnosti komise ODM ÇOV
.

deníkyinformovalyjen okrajovê, zatoregio-

vání p‡edsedy ÇOVa p‡edsedy ‡ídícího vÿ-

p‡edstavila projekt a sest‡ih her. Celostátní
nální deníky se akci vênovaly prûbêænê.

Závêreçnÿ ceremoniál se stal spontán-

ní mzakonçení m her za úçasti reprezentací

v¿ech krajû. Byly p‡i nêm p‡edány poháry

vítêzûm- za 1. místo pohár Çeského klubu
olympionikû, za 2. místo pohár hejt mana Par-

mês í ç n í k

li st op a d 2 0 03

podíleli, p‡edali ji m çestné uznání ÇOV
a drobné upomínkové p‡edmêty. Vzpomín-

ku na hry dokonale oæivil krátkÿ sest‡ih
dvouhodinového videozáznamu her. Setká-

ní bylo dal¿í p‡íleæitostí k hodnocení akce

i k úvahámo dal¿í mpostupu.

Na závêr p‡ipomeñme vÿsledky na¿ich

Dne 30. zá‡í 2003 se v Litomy¿li na poz-

svitavskÿchreprezentantû: Vest‡íbrnémtÿmu

boru uskuteçnilo setkání organizátorû her.

Sobola, Jan ¢paçek, Martin ¢paçek a Miro-

basketbalistû se o velkÿ úspêch p‡içinili Petr

Vat mosfé‡e vel mi podobné çervnovÿmolym-

slav Teplÿ. Pêkného úspêchu v plavání do-

v¿em, kdo se na p‡ípravê a organizaci her

to v disciplínê 100 mprsa.

pijskÿm dnûm oba p‡edsedové podêkovali

první Olympiády pro dêti Çeské republiky

sáhla Karolína Ví¿ková, kteráobsadila 4. mísJ. Petr

dubického kraje a za 3. místo pohár Pardu-

bického krajského sdruæení ÇSTV
. Vÿsledky

her podle sportû byly zve‡ejnêny rovnêæ na
webovÿch stranách, komplety obdræelyjed-

notlivé kraje. Celkovê byl sportovnê nej-

úspê¿nêj¿í kraj Jihomoravskÿ, na 2. místê
kraj ùsteckÿ, na 3. místê kraj St‡edoçeskÿ.

Akolikto v¿echno stálo? Celkové p‡íj my

çinily 11. 856. 000 Kç, z toho 4. 405 tis. Kç

zaplatily zúçastnêné kraje za ubytování a stra-

vování, 2 mil. Kç p‡ispêl Çeskÿ olympijskÿ

vÿbor, pojednom milionu ministerstvo ¿kol-

ství, mládeæe a têlovÿchovy a Krajskÿ ú‡ad
Pardubického kraje, 1,5 milionu çinily p‡í-

spêvky na zlep¿ení technického stavu spor-

tovi¿ƒ (Litomy¿l, Choceñ, Svitavy), çástkou
1. 880tis. Kç p‡ispêli ostatní sponzo‡i a 71 ti-

síc p‡inesl prodej vstupenek na koncert skupiny No Name.

Vÿdaje: 4. 405tis. Kç ubytování a stravo-

vání, 2. 105tis. sportovní soutêæe, 1. 271 tis.

Dne 4. ‡íjna 2003 se ve sportovní hale Na St‡elnici uskuteçnilo I. kolo extraligy

kulturní soutêæe a kulturní program, 2. 575tis.

druæstevsilovéhotrojboje. Zúçastnilo sejejsedmnejlep¿íchtÿmûz celé na¿í republiky.

¿ení technického stavu sportovi¿ƒ; celkem

pat‡ilo mezi favority
. Své kvalitypotvrdilo koneçnÿmvítêzstvím. Na snímku p‡ebírá

organizaçní zaji¿têní, 1. 500tis. vÿdaje nazlep11. 856. 000 Kç.

Poskonçení herse k organizaci a prûbêhu

vyjád‡ili zástupci 7 krajû, hodnocení bylo vÿ-

raznê pozitivní. Pro zpêtnou kontrolu a pro
vÿmênu názorû na akci, její prûbêh a vÿ-

sledkyzajistili organizáto‡i tzv. náv¿têvní kni-

hu, která byla souçástí webovÿch stránek

Druæstvo ze Svitav ve sloæení T
o má¿ Lacko, Libor Novák, Petr Theuser a Ji‡í Horník

zástupce druæstva Libor Novák diplo mza první místo. F
oto Ji‡í Chvála.

Pozvánka na
sportovníakce v listopadu
TJ Sy - Liberec ( 11: 00- 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)
SO1. 11.

NE2. 11.

ODM. K projektu se zde vyjád‡ilo více neæ

100 náv¿têvníkû z ‡ad p‡í mÿch úçastníkû,

rodiçû, trenérû; nebyl zaznamenán negativní
ohlas, zpochybñován byl pouze p‡ístup sdê-

SO8. 11.

lovacích prost‡edkû. Zhodnocení provedli

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

S nesrovnalost mi v doruçování se proto

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

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

çíslo vyjde 30. 11. 2003.

Volejbal:
Kopaná:

TJ Sy A - FC Skuteç (14: 00, KP muæi - stadion Míru)

¢achy:

¢KSy B - ¢K Vysoké Mÿto C ( 9: 00- ÇSTVSvitavy)

Ko¿íková:

Volejbal:
Kopaná:

Hokejbal:
Ko¿íková:

NE9. 11.

TJ Svitavy - Æamberk (14: 00 a 16: 00- OP ml. dorost, têlocviçna gymnázia)
TJ Sy - ùstí nad Orlicí (10: 00- KP kadeti, hala Na St‡elnici)

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

1. HBCSy- TJ Loko Çeská T‡ebová( 9: 00a 12: 30- NHBL ml. dorostu, Laçnov)

1. HBC Sy- TJ HSK Náchod(10: 30 a 14: 00- NHBLst. æáci, h‡i¿tê Laçnov)
TJ Sy - Çeská T‡ebová (10: 00 a 14: 00- OP ml. dorost, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - Holice (12: 00 a 16: 00- OP mlad¿í miniæáci, hala Na St‡elnici)

¢achy:

¢KSy A - ¢tefanides Poliçka B ( 9: 00- ÇSTVSvitavy)

Volejbal:

TJ Sy - Çeská T‡ebová ( 9: 00- 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

SO15. 11. Ko¿íková:

NE16. 11. Ko¿íková:

SO29. 11. Ko¿íková:
Volejbal:

NE30. 11. Ko¿íková:

TJ Sy - BK Pardubice (18: 00- æákovskáliga, hala Na St‡elnici)
TJ Sy A - Slatiñany (11: 00- KPI. t‡. æeny, hala Na St‡elnici)
TJ Sy - Æichlínek (11: 00- KPI. t‡. muæi, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - Sokol Hradec Králové (10: 00- æákovskáliga, hala Na St‡elnici)
TJ Sy - Choceñ (18: 30- OP muæû, hala Na St‡elnici)

TJ Sy A - USK Pardubice ( 9: 00- KPI. t‡. æeny, hala Na St‡elnici)
TJ Sy - Sokol Pardubice (11: 00- KPI. t‡. muæi, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - Rychnov nad Knêænou (10: 00 a 12: 00- OP ml. dorost, hala)
TJ Sy - ùstí n. Orlicí (14: 00- OP muæû, hala Na St‡elnici)
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