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Zasedání zastupitelstva
11. prosince 2002

Zasedání rady 16. prosince 2002

Městské zastupitelstvo na svém za-
sedání prodiskutovalo a schválilo roz-
počtové provizorium na první dva mě-
síce roku 2003 tak, že správci rozpoč-
tu jsou oprávněni nakládat s finančními
prostředky maximálně ve výši jedné
dvanáctiny rozpočtu loňského. Oproti
návrhu finančního odboru zvýšilo část-
ky pro oblast školství o 20 %.

Zastupitelstvo schválilo také rozpoč-
tové změny týkající se zapojení finanč-
ních prostředků získaných za prodej
pozemků na výstavbu garáží do roz-
počtu města, zapojení různých dotací
z KÚ Vysočina i ze státního rozpočtu,
nákupu služeb souvisejících se zave-
dením nových agend atd.

Zastupitelé schválili čerpání 612.208,-
Kč na nákup informační komunikační
technologie v době rozpočtového pro-
vizoria i způsob likvidace vyřazované
techniky.

Dále schválili nákup kompaktoru
z fondu reprodukce TBS a z fondu re-
kultivace skládky (1 mil. Kč).

Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas
s prodejem pozemků na výstavbu ro-
dinných domků na Kalvárii čtyřem zá-

jemcům, s posunutím termínu dokon-
čení výstavby na čtyři roky od uzavře-
ní smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a
uložilo městu vypracovat návrh zástav-
ního práva pro případ potřeby hypoteč-
ních úvěrů. Schválilo prodej pozemku
pod trafostanicí v téže lokalitě Výcho-
dočeské energetice a. s.

Schválilo uzavření dodatku ke smlou-
vě o budoucí kupní smlouvě s manželi
Zahradníčkovými, kterým se prodlužuje
termín hrubé stavby do 31.5.2003 a
termín kolaudace do 30.9.2003. Stej-
ným způsobem byl prodloužen termín
uzavření kupní smlouvy s firmou Sta-
vitelství KRRO do 31.3.2003.

Zastupitelstvo dále schválilo podepsá-
ní smlouvy s manželi Ryndovými a vy-
mezení věcného břemena na pozemku
města přiléhajícího k jejich pozemku.

Schválilo kandidaturu Josefa Rei-
chenbergera do představenstva Les-
ního družstva obcí se sídlem
v Hněvkovicích a pověřilo zástupce
starosty ing. Josefa Malečka zastupo-
váním města na členské schůzi druž-
stva.

Zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor

ve složení: předsedkyně Věra Chlado-
vá, členové Jan Kolář, Jaroslav Zmek,
Lukáš Kalenský a Hynek Bouchal.
Zřídilo též finanční výbor ve složení:
předseda František Paštika, členové
Jana Volfová, Václav Prášek, Zdeněk
Fiala, Kateřina Kolářová.

V průběhu dalšího jednání zastupitel-
stvo odložilo schválení svého vlastního
jednacího řádu na příští zasedání a ulo-
žilo tajemníkovi MěÚ zapracování ná-
mětů zastupitelů.

Po rozsáhlé diskusi rozhodlo zastupi-
telstvo o tom, že příspěvek kraje Vy-
sočina na provoz lékařské služby první
pomoci bude předán městu Ledeč n.
S., aby tato služba zůstala v našem re-
gionu.

Nakonec zastupitelé schválili výši
odměn pro neuvolněné členy zastupi-
telstva a vzali na vědomí informaci o
tom, v jakém stavu je přístavba radni-
ce a jaká krizová opatření byla přijata,
aby se několikaměsíční opoždění stav-
by příliš neprodlužovalo.

Josef Böhm
Starosta města

Městská rada schválila vytvoření no-
vého pracovního místa pro pracovníka
pro regionální rozvoj a uložila vypsat
na tuto funkci výběrové řízení.

Projednala žádost golfového klubu o
pronájem pozemku parc. č. 1038/1 za
účelem zřízení cvičné louky, rozhodnutí
odložila do doby, než se k žádosti vyjá-
dří MO Českého mysliveckého sdru-
žení ve Světlé n. S., jejíž zájmy by moh-
ly být dotčeny.

Schválila poskytování 50% slevy z
výše vstupného na kulturní akce pořá-
dané městem pro držitele průkazů ZTP
a ZTP/P, zvýšení ceny Světelského

zpravodaje ze 7 Kč na 10 Kč, směnu
bytů mezi občany, převedení částky
93.000 Kč z rezervního fondu domova
důchodců do fondu reprodukce inves-
tičního majetku, aby byl umožněn ná-
kup osobního automobilu pro tuto insti-
tuci.

Místostarostka Arnotová seznámila
radu s rozborem hospodaření TBS a
se stavem prací na přístavbě radnice.

Rada schválila zřízení odboru kultury
a školství při MěÚ a přijetí jedné pra-
covnice pro oblast školství, na druhé
pracovní místo bude vyhlášeno výbě-
rové řízení a požadována praxe ve škol-

ství. Rada schválila přijetí nové pracov-
nice do městské knihovny (nahradí
Mgr. Kupčíkovou, která povede odbor
kultury a školství).

Na základě návrhů politických stran
a hnutí zastoupených v radě byly se-
staveny komise pro rozvoj a výstavbu
města, bytové, přestupkové, pro koor-
dinaci sportu, sociální a zdravotní, pro
výběr obyvatel do domova důchodců.
Rada uložila starostovi svolat komise,
aby byla zahájena jejich činnost.

Rada prodiskutovala problém pracov-
ní doby na MěÚ. Rozhodla počkat na
vyjádření občanů města v anketě při-
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pravované na leden 2003 a pak roz-
hodnout o změnách.

Vyslechla informace o podzemí, kte-
ré si před zahájením schůze prohlédla,
i o nabídce manželů Chladových pro-
dat městu objekt č.p. 15 (bývalá syna-

goga), pod kterým se nachází vchod
do podzemí, a uložila odboru správy
majetku a investic vést v tomto směru
jednání.

Vyslechla informaci o průběhu jednání
týkajících se lékařské služby první po-

moci po 1.1.2003 a o plánu MěÚ ob-
novit fungování osadních výborů v míst-
ních částech.

Josef Böhm
starosta města

Zasedání rady 6. ledna 2003
Městská rada na svém prvním zase-

dání v novém roce vzala na vědomí
výsledek konkurzního řízení na funkci
tajemníka, kterého se zúčastnili čtyři
zájemci (ing. Černohubová, pp Beneš,
Koten a Myšička), z nichž komise na
první místo zařadila ing. Černohubovou.
Ta byla k 31.12.2002 jmenována ta-
jemnicí.

Projednala interpelace zastupitele p.
Koláře, týkající se kontejneru v Mrz-
kovicích a stavu kanalizace v Haško-
vě ulici, doporučila žádost MŠ Bambi-
no o finanční příspěvek od kraje  Vy-
sočina a příspěvek na stravování od
Města Světlá n. S.

Navrhla poskytnout příspěvek

10.000,- Kč občanskému sdružení Po-
sázavský pacifik, které připravuje osla-
vy 100 let železnice Světlá nad Sáza-
vou - Kácov.

Vzala na vědomí informaci o otevře-
ní stanice HZS v našem městě a o fun-
gování lékařské služby první pomoci,
poděkování farnosti za příspěvek na
obnovu křížů i nabídce Města Havlíč-
kův Brod prezentovat Světlou na vý-
stavě Region Tour. Neexistence pro-
pagačních materiálů vedla radní k ulo-
žení úkolu odboru kultury a školství
připravit návrh na chybějící materiály
včetně ceny na jejich pořízení.

Rada schválila vypsání výběrového
řízení na funkci druhého informatika

vzhledem k stále se zvyšujícím počtům
počítačů.

Vzala na vědomí vypsání výběrové-
ho řízení na funkci referenta odboru
životního prostředí (místo se uvolnilo po
jmenování ing. Černohubové tajemni-
cí) a referenta správního odboru (ne-
nastoupila úřednice ze zrušeného OkÚ
v Havlíčkově Brodě).

Zamítla žádost golfového klubu na
pronájem pozemku pro nesouhlas mys-
liveckého sdružení. Vyslechla informaci
místostarosty Malečka o fungování
úřadu po 1. lednu a místostarostky
Arnotové o dostavbě radnice.

Josef Böhm
starosta města

Městský úřad ve Světlé nad Sázavou
přijme do trvalého pracovního poměru:

• pracovníka na odbor správní
• pracovníka na odbor školství a kultury
• pracovníka na odbor životního prostředí
• pracovníka/pracovnici do knihovny
• informatika/informatičku pro správu počítačové sítě

s nástupem nejpozději 1. dubna 2003.
Podrobnosti včetně náležitostí vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních

samosprávných celků jsou zveřejněny na úřední desce městského úřadu a na internetové stránce města
www.svetlans.cz.

Vpravdě hektický konec roku zažívali úředníci okresního úřadu i světelské radnice. Na vyklízení kanceláří v budově Okresního

úřadu v Havlíčkově Brodě a stěhování nábytku, počítačů i agendy moc času neměli, navíc to byl čas předvánoční.

Největší “cvrkot” však nastal po vánočních svátcích,

v pátek 27. prosince. Před radnici ve Světlé postupně najelo

několik nákladních aut plných nejrůznějšího nábytku a zaří-

zení a nastalo velké stěhování do sotva dokončených kance-

láří. Pracovníkům úřadu se stěhováním vypomáhali zaměst-

nanci Technických a bytových služeb, mužská část personá-

lu domova důchodců, údržbáři a „civilkáři“. V prvních pra-

covních dnech nového roku se vybavení rozmísťovalo tam,

kam patří (pravda, v některých případech jen provizorně) a
počítače se připojovali na síť tak, aby pověřené město třetí-

ho stupně mohlo od Nového roku začít fungovat.

O tom, že začátek nebude lehký, však nikdo z úředníků ne-

pochyboval.

Jaroslav Vála

Stěhování na radnici
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Městský úřad Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18

tel. 569 496 611, fax 569 456 549, e-mail: posta@svetlans.cz

Dnem 1. ledna 2003 vstoupil Měst-
ský úřad ve Světlé nad Sázavou do nové
etapy své historie. V rámci reformy
územní veřejné správy a s ní souvisejí-
cím ukončením činnosti Okresního úřa-
du v Havlíčkově Brodě převzal náš
úřad řadu z jeho kompetencí. Jde ze-
jména o agendy evidence obyvatel,
vydávání cestovních a osobních dokla-
dů, řidičských průkazů, technických
průkazů, evidence motorových vozidel,
živnostenské oprávnění, výplata soci-
álních dávek, sociálně právní ochrana
dětí, péče o staré a zdravotně postiže-
né občany, vodoprávní řízení, oblast
odpadového hospodářství a ochrany
životního prostředí, státní správa lesů,
myslivosti a rybářství, oblast dopravy
a silničního hospodářství. Tyto agendy
spravuje Městský úřad Světlá nad Sá-
zavou nejenom pro nejbližší okolní
obce, ale také pro Ledečsko, a stává
se tím pádem jakýmsi „malým okres-
ním úřadem“. Přesný výpis obcí, pro

které náš úřad vykonává tuto agendu
je uveden samostatně.

Jde o podstatnou změnu a rozšíření
fungování našeho úřadu, jehož budo-
va, bohužel, není zatím k příjmu veške-
ré agendy připravena. Vzhledem ke
zpoždění v rekonstrukci budovy radni-
ce se musela hledat provizorní řešení
tak, aby úřad mohl od začátku roku
fungovat. Zatím je tedy rozmístěn ve
třech budovách na světelském náměstí,
často ve velmi stísněných prostorách.
Odbor dopravy zatím zůstává v původní
budově dopravního inspektorátu na
Pražské ulici v Havlíčkově Brodě. K
vyřizování záležitostí občanů slouží
úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00
do 17.00 hodin. Mimo tuto dobu je
možno vyřizovat většinu záležitostí,
avšak po domluvě s příslušným odbo-
rem.

K definitivnímu stěhování a provozu
úřadu v nově rekonstruované budově
by mělo dojít začátkem února. Je tudíž

možné, že některé z telefonních linek
budou dočasně nedostupné nebo, že
odbor, který jste před týdnem našli na
staré budově, bude přemístěn do no-
vých prostor. Sledujte, prosím, pozor-
ně provizorní navigační systém v pří-
zemí radnice. Ušetří vám často zby-
tečné kroky. Věříme, že pro doprovod-
né jevy dočasného provozu úřadu na-
jdete pochopení, a slibujeme, že se bu-
deme snažit, aby každý občan odchá-
zel z našeho úřadu spokojen.

K tomu, aby radnice fungovala co
nejlépe, chystáme anketu pro veřejnost.
Lístek s několika stručnými otázkami
by měl být doručen do všech domác-
ností našeho města a jeho místních
částí. Záleží tedy na každém z vás, zda
svým názorem přispějete k vyřešení a
nasměrování činnosti radnice tak, aby
sloužila občanům ke všeobecné spo-
kojenosti.

ing. Iva Černohubová
tajemnice MěÚ

Rozmístění správních agend MěÚ ve Světlé nad Sázavou od 1.1.2003:

      STAROSTA – Josef Böhm - tel. č. 569 496 620, 563 456 544
      PODATELNA, SEKRETARIÁT, ÚSTŘEDNA - Tichá, Baštová - 569 496 611
      (BUDOVA POD KOSTELEM - č.p. 16  - 1. patro)

••••• č.p. 18 (budova radnice):
1. patro:

MÍSTOSTAROSTKA:
Ing. Lenka Arnotová 569 496 621
MÍSTOSTAROSTA:
Ing. Josef Maleček 569 496 622
TAJEMNICE:
Ing. Iva Černohubová 569 496 668

ODBOR SPRÁVNÍ
– vedoucí J. Zatočilová - 569 496 691
Rázlová, Krátká, Moravcová - 569 496 693
• CESTOVNÍ DOKLADY
• OBČANSKÉ PRŮKAZY
• PŘESTUPKY

INFORMATIK MěÚ: Kratochvíl - 569 496 666

2. patro:

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC A RE-
GIONÁLNÍHO ROZVOJE
- vedoucí J. Myšička - 569 496 623
Trtíková - 569 496 624, Kaňkovská - 569 496 625, Zikmun-
dová - 569 496 626
• PRODEJ MAJETKU
• INFORMACE O VLASTNICTVÍ
• SPRÁVA BUDOV
• INVESTICE
• FOND ROZVOJE BYDLENÍ

ODBOR FINANČNÍ
- vedoucí Ing. J. Žáčková - 569 496 630
Čapková K. - 569 496 631, Vaňkátová - 569 496 632
• EVIDENCE MÍSTNÍCH POPLATKŮ
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: Reichenberger - 569 496 641
• HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V MĚSTSKÝCH LE-

SÍCH

č.p. 16 (budova pod kostelem):
přízemí

ODBOR SPRÁVNÍ: Ryndová - 569 496 685
• EVIDENCE OBYVATEL
• MATRIKA

ODBOR SOCIÁLNÍ: Jiráček, Živná, Břicháčková J.
- 569 496 689
• DÁVKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČA-

NY
• PRŮKAZY TP, ZTP, ZTP/P

POKLADNA: Holoubková, Mašková - 569 496 680
• OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN
• VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ
• POPLATKY ZA PSY
• POPLATKY ZA ODPADY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- vedoucí Ing. J. Hladovec - 569 496 640
Bezstarostová, Proňková - 569 496 640
• SPRÁVA ZELENĚ
• POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ STROMŮ
• OCHRANA ZPF, EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
• VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
• ROSTLINOLÉKAŘSKÁ A VETERINÁRNÍ PÉČE

1. PATRO:
Malimánek, Gögeová, ing.Válová - 569 496 642
• OCHRANA OVZDUŠÍ
• ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
• LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
• MYSLIVOST A RYBÁŘSTVÍ

1. patro

STAROSTA - Josef Böhm  - 569 496 620, 563 456 544

PODATELNA, SEKRETARIÁT, ÚSTŘEDNA
- Tichá, Baštová - 569 496 611

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
- vedoucí A. Totterová - 569 496 670
Smítková, Krištofová, Lýr - 569 496 670
• VYDÁVÁNÍ A ZMĚNY ŽIVNOSTENSKÝCH A

KONCESNÍCH LISTIN
• PŘERUŠENÍ A ZRUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO

OPRÁVNĚNÍ
• VEDENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU A PO-

ŘIZOVÁNÍ VÝPISŮ Z ŽR
• ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

ODBOR KULTURY A ŠKOLSTVÍ
- vedoucí Mgr. J. Kupčíková - 569 456 001
Horní, Kostincová, Vála - 569 496 660
• POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ
• SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ
• PRONÁJMY SÁLŮ SPOLEČENSKÉHO DOMU
• INZERCE DO VÝVĚSKY A SVĚTELSKÉHO

ZPRAVODAJE
• KURZY

ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU
- vedoucí L. Šolc - 569 496 650
Folprecht - 569 496 650, Mozgová, Čapková M.
- 569 496 651
• STAVEBNÍ POVOLENÍ
• KOLAUDACE
• DROBNÉ STAVBY
• ÚZEMNÍ PLÁN

č.p. 23 (budova městské policie):

ODBOR SOCIÁLNÍ
- vedoucí ing. V. Weingärtnerová - 569 496 688
Veselská - 569 496 688, Adamová, Nedbálková - 569 496
690, Břicháčková V., Marešová, Milichovská - 569 496 692
• DÁVKY SOC. POTŘEBNÝM JEDNOTLIVCŮM A

RODINÁM S DĚTMI
• SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
• CIVILNÍ SLUŽBA
• SOCIÁLNÍ KURÁTOR

MĚSTSKÁ POLICIE
- vedoucí S. Maroň - 569 496 694
Patlejch, Dušek - 569 496 694

KONTAKTNÍ MÍSTO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ POD-
PORY - 569 456 484

!! UPOZORNĚNÍ !!
Správní agenda na úseku dopravy:
• řidičské průkazy
• technické průkazy
• evidence motorových vozidel
je dočasně ponechána v Havlíčkově Brodě,
Pražská 2954 (dosavadní budova dopravního od-
boru)
tel. ústředna - 569 471 400 (569 497 310), vedoucí
ing. O. Švec - 569 471 401 (569 497 316), pře-
stupky v dopravě - 569 471 333 (569 497 314 a
315), řidičské průkazy - 569 471 434 (569 497
304), evidence vozidel 569 471 421 (569 497 303).
Čísla uvedená v závorce budou platit po přečíslo-

vání, ke kterému dojde v průběhu měsíce ledna.
Správní poplatky, které byly vybírány ve formě kol-

ků, se nyní vybírají v hotovosti.
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Přehled obcí a katastrálních území, pro které je Městský úřad ve Světlé

nad Sázavou příslušný k vyřizování některých kompetencí přecházejících z

agendy zrušeného Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě:

Obecní úřad Katastrální území

Světlá nad Sázavou: Světlá nad Sázavou, Benetice, Dolní Březinka, Horní Březinka, Dolní Bohušice, Horní Bohu-
šice, Horní Dlužiny, Dolní Dlužiny, Kochánov, Leštinka, Radostovice, Žebrákov, Opatovice,
Lipnička, Závidkovice, Mrzkovice

Dolní Město: Dolní Město, Dobrá Voda Lipnická, Meziklasí, Rejčkov
Druhanov: Druhanov
Horní Pohleď: Horní Pohleď
Kunemil: Kunemil
Leština u Světlé: Leština u Světlé, Dobrnice, Štěpánov u Leštiny, Vrbice u Leštiny
Malčín: Malčín
Nová Ves u Světlé: Nová Ves u Světlé
Ovesná Lhota: Ovesná Lhota
Příseka: Příseka
Sázavka: Sázavka
Služátky: Služátky
Trpišovice: Trpišovice, Koňkovice, Dobrovítova Lhota
Vlkanov: Vlkanov

Ledeč nad Sázavou: Ledeč nad Sázavou, Habrek, Obrvaň, Souboř, Sychrov, Vrbka u Ledče
Bělá: Bělá
Bojiště: Bojiště, Mstislavice, Veliká
Číhošť: Číhošť, Hlohov, Hroznětín, Tunochody, Zdeslavice
Hněvkovice: Budeč nad Želivkou, Habrovčice, Hněvkovice u Ledče, Chotěměřice, Nová Ves u Dol. Kralovic, Za-

hájí u Hněvkovic
Horní Paseka:Horní Paseka
Hradec: Hradec
Chřenovice: Chřenovice
Jedlá: Jedlá, Dobrá Voda u Jedlé
Kamenná Lhota: Kamenná Lhota
Kouty: Kouty
Kozlov: Kozlov, Leština u Ledče, Olešná u Ledče
Kožlí: Bohumilice u Kožlí, Sechov, Kožlí
Kynice: Kynice

Ostrov: Ostrov u Ledče
Pavlov: Pavlov u Ledče
Prosíčka: Prosíčka, Nezdín
Vilémovice: Vilémovice

Celkem 32 obcí, z toho 14 obcí pověř. území Světlá nad Sázavou a 18 Ledeč na Sázavou.

Z matriky
V minulém roce se narodilo 60 dětí, což je číslo až neuvěřitelné, když si vezmeme k ruce statistiku z minulých let:

61 (2001), 61 (2000), 60 (1999). Z chlapeckých jmen byla nejfrekventovanější: Martin, Ondřej a Tomáš (po třech),
za kterými se umístili Adam, Jan, Lukáš, Matěj, Pavel, Petr (po dvou). Nejčastějšími dívčími jmény byly: Veronika a
Tereza (po čtyřech), následované Eliškou, Kateřinou a Viktorií (po dvou). Nejexotičtějším je určitě arabské jméno
Amína.

Z dalších údajů za rok 2002 uveďme, že 64 občanů zemřelo, 155 se jich odstěhovalo a 93 přistěhovalo. Konalo se
40 svatebních obřadů, z toho dva v kostele.

-jv-
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Ve středu 27. listopadu 2002 se sta-
rostové pověřených obcí kraje Vyso-
čina na jednání s radními tohoto kraje
dozvěděli, že stát, který dosud finan-
coval lékařskou službu první pomoci
(LSPP) prostřednictvím okresních úřa-
dů, se této služby občanům vzdává a
finanční prostředky (350 mil. Kč.) roz-
dělí krajům. Protože provoz LSPP není
upraven žádným právním předpisem,
zůstalo na vůli jednotlivých krajů, jak
se s tímto problémem vypořádají. Rada
kraje Vysočina rozhodla, že 32 mil.
Kč., které obdrží od státu, rozdělí mezi
pověřené obce tak, že na každého oby-
vatele připadne 60,- Kč na rok.

Jak je všeobecně známo, LSPP za-
bezpečuje lékařské ošetření v přípa-
dech náhle vzniklého onemocnění či
zhoršení zdravotního stavu v době mimo
pravidelný provoz zdravotnických za-
řízení. Zajišťují ji praktičtí lékaři pro
dospělé, praktičtí lékaři pro děti, sto-
matologové a lékárny. Od roku 2002
je tato služba nevýjezdová. LSPP v
Ledči nad Sázavou fungovala nepra-
videlně, protože mezi provozovatelem
a některými lékaři nedošlo k dohodě o
výši odměny za tuto službu.

Kromě LSPP existuje síť zdravotnic-
ké záchranné služby pokrývající území
celého kraje. Ta se dělí na rychlou lé-
kařskou pomoc (posádka sanitky s lé-
kařem), která má stanoviště v Havlíč-
kově Brodě, a rychlou zdravotnickou
pomoc (posádka bez lékaře) se stano-
višti v Havlíčkově Brodě, Chotěboři a

Ledči nad Sázavou. Této sítě se zřizo-
vané změny netýkají.

Zdravotní komise Rady kraje Vyso-
čina doporučila zřídit jedno nevýjezdo-
vé stanoviště LSPP na okres, tudíž by
všechny pověřené obce obdržené fi-
nanční prostředky převedly na město
Havlíčkův Brod. Města Chotěboř a
Ledeč nad Sázavou měla ovšem sna-
hu LSPP udržet, i když třeba v men-
ším rozsahu než dosud. Rozjelo se ně-
kolik kol jednání, na kterých bylo naše
město zastoupeno. Na jednání s repre-
zentanty Sdružení praktických lékařů
v Havlíčkově Brodě jsme se dozvědě-
li, že požadavek tohoto sdružení je 300,-
Kč na hodinu v pracovní den a 500,-
Kč na hodinu o víkendu. Protože pro
fungování LSPP je nutné, platit také
odměnu zdravotní sestře a rovněž vlast-
ní provoz zařízení něco stojí, zdálo se,
že je situace neřešitelná.

Přesto jednání pokračovala. O této
problematice se diskutovalo na schůzi
obcí sdružených v mikroregionech Le-
dečsko a Světelsko, 2. prosince byla
na programu jednání Rady města Svět-
lé n. S. a 9. prosince se uskutečnilo
společné zasedání radních měst Led-
če a Světlé. Výsledkem jednání bylo,
že zatímco pro většinu obyvatel Svě-
telska by byla přijatelnější LSPP v
Havlíčkově Brodě, kde existuje rozsáh-
lé zázemí dalších zdravotnických slu-
žeb (nemocnice, lékárna), na Ledeč-
sku je tomu jinak. Pro obyvatele nej-
západnější části našeho regionu je do-

stupnost LSPP v Havlíčkově Brodě
přinejmenším problematická, protože
vzdálenost přesahuje čtyřicet kilomet-
rů.

Všechny tyto argumenty vzala Rada
města Světlá n. S. v úvahu a přiklonila
se k názoru, že by náš region (Ledeč-
sko a Světelsko obývá cca 21.000 lidí)
měl mít vlastní LSPP, a to z hlediska
dostupnosti pro všechny jeho obyvate-
le i nadále v Ledči n. S., kde byly pro
fungování této služby se značnými ná-
klady pro město vytvořeny materiální
podmínky. Město Ledeč n. S. je navíc
odhodláno přispívat na fungování této
služby ze svého rozpočtu.

Rozhodnout ovšem muselo Zastupi-
telstvo města Světlé n. S., které návrh
rady města projednávalo 11. prosince.
Po rozsáhlé diskusi, ve které zastupi-
telé zvažovali všechna pro a proti, zví-
tězil pocit spoluzodpovědnosti za celý
region a finanční příspěvek byl poskyt-
nut na LSPP městu Ledči n. S.

Další jednání už probíhala pouze mezi
představiteli města Ledče a praktický-
mi lékaři. Od 2. ledna letošního roku
funguje LSPP v Ledči n. S. denně, ve
všední den od 17 do 22 hodin, v sobo-
tu, neděli a ve svátek od 10 do 19 ho-
din. Podobnou pracovní dobu mají
LSPP i v ostatních místech kraje Vy-
sočina.

Josef Böhm
starosta města

Lékařská služba první pomoci po Novém roce

Čerpací stanice
Dne 23.12.2002 byla zdejším stavebním úřadem

provedena kolaudace rekonstruované čerpací sta-
nice ve Světlé nad Sázavou. Stavební práce byly
zahájeny v srpnu loňského roku a obsahovaly ne-
jen výstavbu nadzemní části, ale i výměnu v podze-
mí umístěných nádrží a celé technologie.

Do 31.5.2003 bude na základě rozhodnutí zdejší-
ho stavebního úřadu probíhat zkušební provoz a od
1.6.2003 bude stavba uvedena do trvalého provo-
zu. Čerpací stanici vlastní firma Čepro, a.s., provo-
zovat ji bude společnost EUROOIL.

Luboš Šolc
ved. odboru stavebního úřadu

foto Jaroslav Vála
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Zákon č. 564/1990 Sb. o státní
správě, § 3

O zařazení dítěte do základní školy
rozhoduje ředitel. Do základních škol
se přednostně zařazují děti, které mají
trvalý pobyt ve spádovém obvodu ško-
ly.

Tímto opatřením není dotčeno právo
rodičů (zákonných zástupců) vybrat si
pro docházku svého dítěte školu jinou.
Rozhodnutí o přijetí dítěte do jiné než
spádové školy je v pravomoci ředitele
této školy.

ZŠ v Lánecké ulici:
Na Bradle, U Rybníčků, Zahradní, Lá-
necká ul. od viaduktu nahoru, Rozkoš,

V Polích, Příčná, Panuškova, Havlíč-
kova, Vysočanská, Sklářská, U Stro-
mečku, Na Úvoze, Sadová, Zahrádec-
ká, Nad Cihelnou, Havířská, Komen-
ského, Krátká, Revoluční, Zelená, Nad
Tratí, Čapkova, Nová Čtvrť, Boženy
Němcové, Na Hrázi, F. A. Jelínka, J.
J. Staňka, pplk. Hradeckého, Dolní a
Horní Bohušice, Josefodol, Druhanov,
Dolní a Horní Dlužiny, Druhanov,
Ovesná Lhota, Žebrákov, Vlkanov,
Opatovice, Horní Březinka a Beneti-
ce.

ZŠ v Komenského ulici:
Sázavská, Dolní, Nové Město, Na Síd-
lišti, Lánecká ul. po viadukt, Horní,

náměstí Trčků z Lípy, Na Páchu, Jele-
nova, Komenského ul. po železniční
přejezd, Poštovní, Pěšinky, Nádražní,
Kolovratova, Čapkova od Nádražní po
železniční přejezd, Josefodolská, Haš-
kova, Wolkerova, Zámecká, Leštinka,
Mrzkovice, Dolní Březinka, Kochánov,
Radostovice, Závidkovice, Příseka,
Služátky, Horní Pohleď a Lipnička.

Lze se hlásit i z jiných spádových
obvodů. O jejich přijetí však rozhodne
ředitel školy podle stanovené kapacity
školy.

Mgr. J. Kupčíková
vedoucí odboru kultury a školství

Zápis do 1. tříd základních škol
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd Základní školy v Lánecké ulici a Základní školy v Komen-

ského ulici pro školní rok 2003/2004 se uskuteční v budově ZŠ v Jelenově ulici ve čtvrtek 6. února od 14
do 16 hodin a v pátek 7. února od 12 do 14 hodin.

Ředitelství škol

Zlatá svatba
Na samém sklonku minulého roku, v sobotu 28. prosince, se v domově důchodců konala zlatá svatba:

manželé Miroslav a Zdeňka Horkých oslavili neuvěřitelných 50 let manželského soužití.

Manželé, jejich děti a vnuci se spolu se zástupci radnice sešli v malé obřadní síni, aby si jednak připomněli svatební
obřad, který se konal o Vánocích, konkrétně 26. prosince 1952, jednak proto, aby si jej s určitými malými obměnami
zopakovali.

„Zlato je symbolem něčeho drahého, vzácného a krásného,“ řekl při oslavě zlaté svatby místostarosta ing.
Josef Maleček. „Ať je i Vaše soužití nadále krásné a vzácné. K tomu i já osobně si dovoluji popřát Vám vše
dobré - hodně zdraví, klidu, pohody a spokojenosti a mnoho let tak krásného a harmonického manželství
tak, jako tomu bylo doposud.“

-jv-

Od 1. ledna 2003 nabyla účinnos-
ti novela zákona o obecní polici, ve
které došlo k podstatnému rozší-
ření pravomoci strážníků. Nemů-
žeme zde pochopitelně citovat vše
ze zákona o obecní policii, proto
uvedeme jen podstatné změny.

V první řadě jde o rozšíření pravomocí
v oblasti bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu, které jsou přesně speci-
fikované. Jestliže dojde k porušení pra-
videl silničního provozu, je strážník
oprávněn podle § 86 písm. d) přestup-
kového zákona přímo na místě projed-
nat v blokovém řízení přestupek, kupří-
kladu nedovolené stání nebo zastavení
vozidla na pozemní komunikaci, vjezd
do míst, kde je to místní nebo přechod-

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
“Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc…”

(z § 1 zákona o obecní policii)
nou úpravou provozu zakázáno, poru-
šení pravidel jízdy na zvířatech, pohyb
chodce odporující pravidlům provozu
na pozemních komunikacích nebo jíz-
du na kole po chodníku. V takových
případech může strážník  uložit
v blokovém řízení pokutu do 1.000,-
Kč. Pokud však bude v blokovém ří-
zení řešit přestupek podle § 22 odst. 1
písm. e), tedy řidiče vozidla, který ne-
oprávněně zastavil nebo stojí s vozidlem
na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo
označené znakem O1 (místo pro inva-
lidy), je strážník oprávněn uložit poku-
tu do 5.000,- Kč. Může také rozhod-
nout o odtažení vozidla, které stojí na
vyhrazeném parkovišti označeném zna-
kem O1 nebo které tvoří překážku pro-

vozu na pozemních komunikacích. Vo-
zidlo se odstraní na náklad jeho provo-
zovatele.

Dále je oprávněn strážník ve stejno-
kroji zastavit vozidlo před přechodem
pro chodce, jestliže to situace vyžadu-
je. Jestliže je řidič podezřelý ze spá-
chání přestupku proti bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu, k jeho pro-
jednání v blokovém řízení je obecní po-
licie oprávněna podle zvláštního záko-
na. Strážník je oprávněn vyzvat osobu
podezřelou ze spáchání trestného činu
nebo přestupku a osobu, od níž bude
třeba požadovat vysvětlení, aby hod-
nověrným způsobem prokázala svoji
totožnost. Osoba je povinna výzvě
strážníka vyhovět a pokud odmítne, je
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strážník oprávněn dle § 13 zákona o
obecní policii podezřelou osobu před-
vést na policii. Jestliže osoba při před-
vedení klade odpor, může strážník po-
užít donucovacích prostředků.

Za zmínku stojí i oprávnění strážníka
projednat v blokovém řízení prodání,
podání či umožnění požití alkoholické-
ho nápoje osobě zjevně ovlivněné al-
koholickým nápojem či jinou návyko-
vou látkou, nebo osobě mladší 18 let.
Stejně tak může blokově řešit prodá-
vání tabákových výrobků osobám
mladším 18 let.

Další novinkou je to, že strážník  měst-
ské policie může na základě veřejno-
právní smlouvy podle § 3a) zákona o
obecní policii působit v obcích, které
nemají vlastní obecní policii.

Podle § 24b) je obecní policie opráv-
něna podle tohoto nebo jiného zákona
pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné

záznamy z míst veřejně přístupných,
popřípadě zvukové nebo obrazové zá-
znamy o průběhu zákroku nebo úko-
nu.

Obecní policie je k plnění svých úko-
lů oprávněna vyžadovat od příslušných
orgánů poskytnutí údajů o

• hledaných nebo pohřešova-
ných osobách

• odcizených motorových vo-
zidlech a odcizených regis-
tračních značkách motoro-
vých vozidel

• totožnosti provozovatele mo-
torového nebo přípojného
vozidla, kterým byl na území
obce spáchán přestupek

• psech přihlášených podle
zvláštních předpisů, jejich
vlastnících a o uhrazení po-
platku ze psa z důvodu pro-
vádění kontroly dodržování

závazné vyhlášky obce
• povoleních ke zvláštnímu uží-

vání pozemních komunikací
na území obce

• povolení ke zvláštnímu užívá-
ní veřejného prostranství
v obci

• osobě, která je v katastru
nemovitostí zapsána jako
vlastník nemovitosti nacháze-
jící na území obce

• konkrétním pozemku, zda je
v katastru zapsán jako zeleň
v zástavbě nebo jako ostatní
veřejná zeleň

Orgán, který požadované údaje ve
svém informačním systému vede, je
povinen je obecní policii poskytnout,
pokud mu v tom nebrání plnění nebo
dodržování povinností podle zvláštních
předpisů.

Telefon Městské policie ve Světlé nad Sázavou: 569 496 694

ZPRÁVY Z KRAJE
Dopravní investice na krajské sil-

niční síti jsou od vzniku Státního
fondu dopravní infrastruktury v
roce 2000 financovány už nikoli
přímo ze státního rozpočtu pro-
střednictvím ministerstva dopravy,
ale z nově zákonem ustaveného
fondu. Rozpočet SFDI schvaluje
Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR.

“Financování dopravních akcí
z rozpočtu fondu má podle mého
názoru tři zásadní výhody. První

spočívá v možnosti převádět nevy-
čerpané prostředky do dalšího ka-
lendářního  roku, což u dotací ze
státního rozpočtu možné není. Dru-
hou výhodu spatřuji v mnohem pruž-
nější reakci SFDI při žádostech o
rozpočtové změny, ke kterým
v průběhu roku vlivem mnoha fak-
torů vždy dochází. A třetí podstat-
nou výhodu pro alokaci financí na
dopravní infrastrukturu v jednom
státním fondu vidím v možnosti a
připravenosti uhradit v případě po-
třeby finančně náročnou havarijní
situaci, na kterou by kraj jinak ve
svém rozpočtu těžko hledal zdroje.
Takovýmto způsobem v loňském roce
čerpaly kraje investice na obnovu
povodněmi zničených silnic a jen

kraj Vysočina opravil z prostředků
SFDI povodní zničený úsek silnice
I/19 ve Štěpánově nad Svratkou v v
hodnotě 75 milionů korun,” řekl zá-
stupce hejtmana kraje Vysočina pro
oblast dopravy Petr Pospíchal.

Rozpočet na dopravní infrastrukturu
v kraji Vysočina znamená ve finanč-
ním vyjádření částku vyšší než 1,6 mil.
korun Z této částky tvoří jmenovité
akce cca jednu miliardu korun a zbý-
vající částka 0,6 miliardy je určena na
běžnou letní a zimní údržbu, včetně
drobných oprav. V meziročním srov-
nání s rokem 2002 znamená letošní
částka navýšení o 66 procent.

R. Burketová

Univerzita volného času, která půso-
bí při Krajské knihovně Vysočiny Hav-
líčkův Brod jako nová forma zájmové-
ho vzdělávání pro nejširší veřejnost,
vstupuje do posledních přednášek zim-
ního semestru.

Posluchači Univerzity v současné
době navštěvují čtyři studijní obory:
Zdravý životní styl, Vybrané kapitoly
z české literatury a dva počítačové
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obory. Na přednáškách se scházejí je-
denkrát za čtrnáct dnů. Během zimní-
ho semestru se v oboru Zdravý životní
styl posluchači mimo jiné dozvěděli o
zásadách zdravé komunikace, sezná-
mili se s antistresovým programem i
principy zdravého opalování. Velký
zájem vzbudila přednáška o zdravém
životním stylu z pohledu jógy a východ-
ních nauk. Posluchači debatovali rov-

něž o výživě a jejím vlivu na nejrůzněj-
ší onemocnění, či o přirozeném pláno-
vání rodičovství. Opomenuty nezůsta-
ly vadné pohybové stereotypy ani zdra-
vý životní styl seniorů.

Obor Vybrané kapitoly z české lite-
ratury byl uveden přednáškou o moti-
vu cizince a cizoty v díle Egona Hos-
tovského. Následovala další zajímavá
témata, jako například historická pró-
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za po roce 1945, psychologická próza
v díle Jaroslava Havlíčka, či současná
česká knižní produkce. Velký úspěch
sklidily působivé přednášky o poezii po
roce 1945.

V počítačových oborech se poslucha-
či pokoušeli o první zdárné kroky
s počítačem a internetem, ti pokroči-
lejší posléze pronikali do tajů textové-
ho editoru Word.

Lektoři a metodici Univerzity volné-
ho času se v současné době intenziv-
ně připravují na letní semestr školního
roku 2002/2003. Přednášky druhého
semestru budou zahájeny počátkem
února a zakončeny na konci května.
Zájemci se mohou zapsat do stávají-
cích čtyř studijních oborů: Zdravý ži-
votní styl, Vybrané kapitoly z české
literatury, První kroky s počítačem
a internetem, Počítač pro mírně
pokročilé. Na posluchače čeká i jed-

na novinka - pátý předmět s názvem
Základy mezilidské komunikace.

Studium na Univerzitě je vzhledem
k prostorovým kapacitám početně ome-
zeno. Do nepočítačových oborů bude
zapsáno celkem 135 frekventantů. Do
počítačových oborů maximálně 72 po-
sluchačů.

Poplatky za studium zůstávají beze
změny. Za každý nepočítačový obor
zájemce zaplatí 200 Kč na 1 semestr.
Za počítačový obor 300 Kč. Univerzi-
ta volného času se snaží v celoživotním
vzdělávání podpořit zejména seniory a
další vybrané skupiny obyvatelstva.
Z těchto důvodů je starobním důchod-
cům, invalidním důchodcům (zdravot-
ně postiženým), matkám na mateřské
dovolené a nezaměstnaným poskytnu-
ta sleva ve výši 100 Kč.

Zápis do letního semestru se
uskuteční ve dnech 28. - 31. ledna

2003 v době od 13 do 18 hodin v 1.
patře před sálem Staré radnice
v Havlíčkově Brodě. Podrobnější in-
formace a soupisy přednášek jsou vám
k dispozici v Krajské knihovně Vyso-
činy Havlíčkův Brod (budova Staré
radnice), Havlíčkovo nám. 87, tel. 569
428 353. Potřebné informace rovněž
najdete na webových stránkách http://
www.kkvysociny.cz/UVC. Svůj dotaz
můžete také zaslat na e-mailovou ad-
resu: rosslerova@kkvysociny.cz.

Organizátoři Univerzity volného času
přejí svým posluchačům, lektorům a
metodikům všechno nejlepší do nové-
ho roku, pevné zdraví a hodně radosti
při studiu.

Ivana Rösslerová
Krajská knihovna

Vysočiny Havlíčkův Brod
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V době od 16.11. do 15.12.2002

bylo na Policii ČR Světlá nad Sáza-
vou zaevidováno 24 trestních ozná-
mení či podnětů k prošetření, zda
nebyl spáchán trestný čin. Za uve-
dené období byly celkem ve třech
případech zahájeny úkony trestní-
ho řízení pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu zanedbání povin-
né výživy.

15.11. bylo oznámeno pokousání poš-
tovní doručovatelky psem, kterého
majitel nedostatečně zajistil. Vzhledem
k delší pracovní neschopnosti poško-
zené byl případ kvalifikován jako ublí-
žení na zdraví z nedbalosti.

16.11 v dopoledních hodinách došlo
ke vloupání do rekreační chalupy v
Opatovicích, pachatel uvnitř vše pro-
hledal, ale odcizení věcí nebylo maji-
telkou zjištěno.

20.11. bylo zahájeno trestní řízení ve
věci trestného činu poškozování cizí
věci, kdy nezjištěný pachatel ulámal ze
svodidel u obce Mrzkovice větší množ-
ství patníků a způsobil tak škodu ve výši
asi 6.700,- Kč.

22.11. v dopoledních hodinách se dva
muži pod záminkou finančního odškod-
nění z války vetřeli v Dolním Městě do
domu staršího muže a v nestřeženém

okamžiku mu odcizili z postele finanč-
ní hotovost 40.000,- Kč

23.11. v časných ranních hodinách
rozbil pachatel sklo u předních dveří
osobního automobilu zaparkovaného v
Sázavské ulici a majitelce tak způsobil
škodu cca 10.000,- Kč. Šetřením poli-
cie byl zjištěn pachatel, kterým je dva-
advacetiletý cizí státní příslušník.

24.11. bylo oznámeno vloupání do
kolny v Broumově Lhotě, ze které ne-
známý pachatel odcizil motorovou se-
kačka a majiteli tak způsobil škodu ve
výši 6.200,- Kč.

25.11. byl ve Světlé nad Sázavou
policií kontrolován pětatřicetiletý muž
a bylo zjištěno, že má rozhodnutím
okresního úřadu zakázáno řízení mo-
torových vozidel. Bylo uplatněno zkrá-
cené řízení a případ byl dne 27.11. pře-
dán Okresnímu státnímu zastupitelství
v Havlíčkově Brodě.

27.11. kolem 03.40 hod. nezjištěný
pachatel rozbil skleněnou výplň okna
stánku u Sklo Bohemia, a.s. a uvnitř
odcizil tabákové výrobky. Majiteli způ-

sobil škodu cca. 1.600,- Kč.
29.11. bylo započato šetření ve věci

neplnění leasingové smlouvy. Po řád-
ném zdokumentování případu bude roz-
hodnuto, zda byl spáchán trestný čin
nebo zda se jedná o občanskoprávní
spor.

Téhož dne byla oznámena krádež
peněženky z kapsy kalhot. Vzhledem
k tomu, že ke krádeži došlo v Ledči
nad Sázavou, byl případ zaslán tamní-
mu oddělení policie ČR.

26.11. byla oznámena krádež mobil-
ního telefonu v hodnotě 8.000,- Kč z
kanceláře firmy Dotex a.s. v Dobré.

30.11. v době od 15.35 do 15.50 hod.
se neznámý pachatel vloupal do vozi-
dla Š 120 zaparkovaného v Nádražní
ulici, z něhož odcizil věci v hodnotě cca
9.000,- Kč.

V době od 3.12. do 15.12. byly od-
cizeny celkem tři osobní automobily
Škoda řady 105 až 130, z toho dvě ve
Světlé nad Sázavou a jedno v Nové Vsi.

10.12. kolem 5.45 hod. rozbil dosud
neznámý pachatel sklo výlohy firmy
Bomaco v Komenského ulici a způso-
bil tak škodu ve výši asi 20.000,- Kč.

12.12. v dopoledních hodinách odci-
zil neznámý pachatel po přestřižení vi-
sacího zámku ze skříňky v Integrova-
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né střední škole ve Světlé n. S. pánské
boty v hodnotě 2.500,- Kč.

Téhož dne bylo oznámeno odcizení
peněženky z kapsy kalhot s finanční
hotovostí 20.000,- Kč. K činu došlo ve
vlaku mezi Prahou a Světlou nad Sá-
zavou.

V noci z 12.12. na 13.12. se nezná-
mý pachatel vloupal do kanceláří
Obecního úřadu v Malčíně, uvnitř vše
prohledal a odcizil kartu CCS. Souhrn-
ná škoda činí asi pět tisíc korun.

14.12. v době od 4.45 do 11.40 hod.
se neznámý pachatel vloupal do vozi-

dla Škoda Š 120 na parkovišti u Sklo
Bohemia, a. s. Uvnitř odcizil doklady
poškozeného a hokejovou výstroj, vše
v hodnotě asi 1.100,- Kč.

por. Pavlík,
vedoucí oddělení

Vážení zákazníci Českých drah, vážení spoluobčané města Světlá nad Sázavou,
dovoluji si Vás oslovit, sice o měsíc později, ale přesto si myslím, že to stále má smysl, a oznámit Vám, že dne 15.

prosince 2002 vstoupil v platnost nový jízdní řád 2002/2003 Českých drah a bude platit v ročním období, a to do
13. prosince 2003.

Nový jízdní řád Českých drah od 15.12.2002
- informace pro Světelsko.

Změny v dálkové dopravě směrem
na Prahu a na Brno:

Nově ve stanici Světlá n. S. zastavu-
je v době 7.08 – 7.09 hodin rychlík R
670 “VYSOČINA” ze stanice Brno
hl.n. do stanice Karlovy Vary - dolní
nádraží. V pracovní dny je zajištěn pří-
poj od Ledče n. S. vlakem Os 9201
s příjezdem do Světlé n.S. v 7.06 ho-
din.

V době 14.17 – 14.18 hodin zastavu-
je ve stanici Světlá n. S. nově rychlík
R 676 ze stanice Brno hl.n. do stanice
Praha–Smíchov.

Nedělní rychlík R 1514 z Jihlavy do
Prahy je veden o 60 minut později s
odjezdem ze Světlé n. S. v 15.39 hodin
a příjezdem do stanice Praha Masary-

kovo nádraží v 17.28 hodin.

Rychlík R 612 “JAN PALACH” ze
stanice Břeclav přes Nymburk do sta-
nice Děčín hl.n. je veden o 45 minut
dříve a odjíždí ze stanice Světlá n. S.
v 16.07 hodin.

Rychlík R 276 “SLOVAN” již nejede
z Budapešti, ale pouze z Bratislavy do
stanice Praha hl.n. a je veden o 4 ho-
diny později, je tedy ve stanici Světlá
n. S. v 19.29 – 19.30 hodin.

Nedělní rychlík R 1518 ze stanice
Znojmo do stanice Praha hl.n. jede o
75 minut později, tedy ve  20.51 –
20.52 hodin.

Dosavadní spojení do Prahy ve 20.30
hodin odpadlo.

Rychlík R 277 zůstává ve stejné po-
loze v 7.49 – 7.50 hodin ze Světlé n.
S., ale je veden pouze do Bratislavy,
nikoli do Budapešti.

Dosavadní rychlík R 279 do Štúrova
byl zrušen a v jeho trase jede R 677 ze
stanice Praha-Smíchov do stanice Ho-
donín. Ve stanici Světlá n. S. je v 15.49
– 15.50 hodin.

Rychlík R 679 ze stanice Praha-Smí-
chov do stanice Brno hl.n. jede o 20
minut dříve a bohužel ztrácí přípoj od
Ledče n. S. (17.49 – 17.50 hodin).

Rychlík R 671 ze stanice Karlovy
Vary-dolní nádraží do stanice Brno hl.n.
jede později (20.32 – 20.33 hodin)
s přípojem od Ledče n. S. od vlaku Os
9211 (20.31 hodin).

Časový přehled přímého spojení Brno - Světlá n. S. - Praha a zpět
v novém JŘ 2002/2003:
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Na trati 212: Vlak Os 9242 s odjezdem
ze Světlé n. S. v 7.20 hodin jede
v pracovní dny. Nově je zaveden vlak
Os 9202 z Havlíčkova Brodu (7.52 h)
do Světlé n. S. (8.12 h - jede v sobotu
a v neděli) a dále ze Světlé n. S. (8.20
h) do Čerčan (jede denně). V neděli je
zaveden ze stanice Zruč n. S. do Svět-
lé n. S. vlak Os 9249 s příjezdem do
Světlé n. S. v 15.34 hodin a přípojem
na nedělní rychlík R 1514 (15.39 h) do
Prahy a na rychlík R 677 (15.50 h) do
Brna a Hodonína. V sobotu a v neděli
je zaveden ze stanice Zruč n. S. do
Světlé n. S. vlak Os 9251 s příjezdem

Regionální doprava na trati 212 Světlá n. S. - Čerčany a 230 Havlíčkův Brod - Kolín:

do Světlé n. S. v 19.25 hodin a přípo-
jem na rychlík R 276 (19.30 h) do Pra-
hy.

Od osobních vlaků z Ledče n. S.
jsou ve Světlé rychlé přípoje na
tyto rychlíky:
Od Os 9243 (5.37 h) na R 610 (5.50 h)
do Prahy, od Os 9201 (7.06 h) na R
670 (7.09 h) do Prahy a Karlových
Varů, od Os 9245 (8.16 h) na R 652
(8.18 h) do Prahy a Františkových
Lázní, od Os 9209 (18.15 h) na R 678
(18.17 h) do Prahy, od Os 9211 (20.31
h) na R 671 (20.33 h) do Brna.

Od rychlíků z Prahy a Brna jsou ve
Světlé n. S. rychlé přípoje na tyto
osobní vlaky do Ledče n.S.:
Od R 670 (7.08 h) z Brna na Os 9242
(7.20 h), od R 277(7.49 h) z Prahy  na
Os 9202 (8.20 h), od R 652 (8.17 h)
z Brna na Os 9202 (8.20 h), od R 673
(11.49 h) z Prahy  na Os 9206 (11.52
h), od R 675 (13.50 h) z Prahy na Os
9208 (13.53 h), od R 678 (18.17 h) na
Os 9212 (18.20 h), od R 611 (19.05 h)
z Prahy a R 276 (19.29 h) z Bratislavy
a Brna na Os 9214 (19.33 h).

Na trati 230 jsou polohy vlaků při-
bližně stejné.

Přehled odjezdů rychlíků a osobních vlaků ze Světlé n. S. do Havlíčkova Brodu a zpět pouze v pracovní dny:

Odjezdy ze Světlé n. S. do Havlíč-
kova Brodu:
  4.32 - 5.39 - 5.46 - 6.23 - 7.19 - 7.50
- 8.19 - 9.26 - 9.51 - 11.15 - 11.50 -
12.52 - 13.51 - 14.20 - 14.50 - pá 14.55
- 15.50 - 16.05 - 16.52 - 17.50 - 18.19
- 19.06 - 19.57 - 20.33 - 21.25 - 22.29

Odjezdy z Havlíčkova Brodu do
Světlé n. S.:
 4.10 - 5.09 - 5.36 - 6.19 – 6.53 – 6.56
– 8.02 - 9.03 - 9.54 - 10.08 - 11.20 -

12.02 - 13.20 - 13.53 – 14.02 - 14.37 -
15.52 - 15.57 - 16.54 - 17.55 - 18.02 -
18.59 – 19.15 - 20.52 - 22.07

Nový jízdní řád 2002/2003 přináší
občanům regionu, zvláště pak občanům
Světlé n. S. poměrně širokou paletu
spojení místního i dálkového. Pozitivní
změny se dějí a já jsem rád, že většina
našich zákazníků tyto změny na ČD
vnímá a svým přístupem nám pomáhá
udržovat hezké prostředí na našem

společném nádraží. Spokojenost našich
zákazníků je smyslem naší práce.

Přeji Vám všem vše nejlepší v roce
2003, dobré zdraví, mnoho štěstí a spo-
kojenosti. Pokud k Vaší spokojenosti
přispějí i České dráhy a zaměstnanci
železniční stanice Světlá nad Sázavou,
pak naše práce měla a má smysl.

Ing. Josef Kaplan
přednosta železniční stanice

Světlá nad Sázavou

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 3. až 5. ledna se uskutečnila v naší farní oblasti Tříkrálová sbírka. Ve farnosti

Světlá nad Sázavou se vybralo 113.598,4 Kč a ve farnosti Číhošť 19.800,- Kč. Všem
dárcům i zúčastněným vyslovujeme upřímné „Zaplať Pán Bůh!“

Podrobnosti s fotodokumentací přinese příští číslo Zpravodaje.
MUDr. S. Brhelová

Takový to byl rok
Začal nový rok a to je každoročně příležitost k bilancování. Jaký byl ten uplynulý rok? Rok 2002, rok

s dvojkou na začátku i na konci?
-jv-

Ve 12 zemích EU začala platit jednotná
měna – euro. Ve věku 94 let zemřela světo-
známá spisovatelka Astrid Lindgrenová,
autorka známé postavičky Pipi Dlouhá
punčocha.

Na ZOH v Salt Lake City získal skokan na
lyžích Aleš Valenta zlatou medaili. Bývalý
jugoslávský prezident Slobodan Miloše-
vič stanul před soudem v Haagu.

                                  Svět                                        Republika      Naše město

       Leden
Pět měsíců před parlamentními volbami se
rozpadla Čtyřkoalice.

                                  Únor
Petr  Pithart oznámil svou kandidaturu na
prezidenta republiky.

Zatímco na silnicích sníh a vítr způsobily
kalamitu, na Kadlečáku se výborně lyžo-
valo. Tříkrálová sbírka vynesla přes sto
tisíc korun, skauti uspořádali výstup na
Melechov.

Schválen vyrovnaný rozpočet města ve
výši 71 mil. korun. Zemřel Jiří Holan,
taneční mistr, dlouholetý kronikář a čest-
ný občan města.
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Zemětřesení v Afghánistánu si vyžádalo
na 2000 obětí. Krvavý týden izraelsko-pa-
lestinského násilí.

Bývalý student gymnázia v Erfurtu vtrhl
do školy, zastřelil 16 lidí a pak sebe.

Slováci poprvé v historii mistry světa
v ledním hokeji.

Britská královna Alžběta II. oslavila 50 let
na trůně, mistrem světa ve fotbale se stala
Brazílie.

Americkému dobrodruhovi Steve Fosset-
tovi se podařil sólový oblet zeměkoule v
balonu.

Rozhovory mezi Jižní Koreou a Korejskou
lidově demokratickou republikou skončily
dohodou.

Za 190. člena OSN bylo přijato Švýcarsko,
za 191. asijská republika Východní Timor.
Volby na Slovensku.

Teroristický útok na ostrově Bali, 187 mrt-
vých. Při osvobozování rukojmí držených
čečenskými teroristy v moskevském diva-
dle zahynuly desítky lidí na otravu bojo-
vým plynem.

Z Etny vytékaly proudy lávy.

Na summitu v Kodani skončilo jednání o
vstupu do EU. Česko “dostalo vstupen-
ku”.

                             Březen
Padlo rozhodnutí, že v Praze představí
oxfordský profesor Ash návrh svých slov
do evropské hymny, kterou je Beethove-
nova Óda na radost.

                               Duben
Kraji Vysočina byl udělen znak a prapor,
herec Vlastimil Brodský (82) spáchal ve
své chalupě sebevraždu.

                               Květen
Návštěva manželky amerického preziden-
ta Laury Bushové.

                              Červen
Sociální demokraté vyhráli volby, hokejo-
vý brankář Dominik Hašek vyhrál Stanley
Cup.

                            Červenec
Prezident jmenoval novou vládu, kterou
premiér Špidla sestavil ze sociálních de-
mokratů, lidovců a unionistů.

                               Srpen
Povodně na jihu Čech, v Plzni, Praze a na
Labi. 17 obětí, celkové škody za více než
90 miliard korun

                                Září
Kompletní přečíslování pevných i mobil-
ních telefonních stanic. Zemřel komik Felix
Holzmann (81).

                               Říjen
Václav Klaus skončil s funkcí předsedy
ODS a oznámil svou kandidaturu na pre-
zidenta republiky.

                             Listopad
Summit NATO v Kongresovém centru v
Praze.

                            Prosinec
Šéfem ODS Mirek Topolánek, velká de-
monstrace zemědělců v Praze.

Parlament rozhodl, že Světlá bude mezi
městy s pověřeným úřadem, návštěva
ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, vy-
hodnocení nejlepších sportovců.

Návštěva premiéra Miloše Zemana, o
týden později ministra zemědělství Jana
Fencla, Den otevřených skautských
kluboven, vysazen nový les u Horních
Dlužin.

V zámeckém parku akce Cesta za předky,
folklorní festival Horácko zpívá a tančí.

Voleb do Parlamentu ČR se zúčastnilo
necelých 58% občanů, zahájena rekon-
strukce fotbalového hřiště.

Novým vedoucím obvodního oddělení
Policie ČR se stal poručík Jaroslav Pavlík.

Sázava i Sázavka se rozvodnily, o pár dní
později přívalový déšť způsobil  škody
v zámeckém parku.

Svatováclavská pouť, X. pivní slavnosti,
Miloš Zeman znovu ve Světlé.

Premiéra operety Cikánský baron, výsta-
va květin, ovoce a zeleniny Světelská
zahrádka, soutěž hasičů, Běh Terryho
Foxe, modelářská výstava, automobilová
Rallye Světlá.

Komunální volby, nová rada, nové zastu-
pitelstvo, novým starostou Josef Böhm

Vánoční trhy, velké stěhování na radnici.

����������	�

JEZ NA SÁZAVĚ
Na svém toku dlouhém 219 kilo-
metrů stojí Sázavě v cestě nespo-
čet jezů. Nás ovšem zajímá ten,
který se nachází v korytě řeky
Sázavy v říčním km 144,313.

V dopise Městskému úřadu ve Svět-
lé od c. k. místodržitelství pro králov-
ství České ze dne 24. září 1913 se mimo
jiné píše: “…jez nalézá se ve stavu

úplně sešlém, ježto čásť jeho při bře-
hu levém jest v délce ca 26 m protr-
žena a bylo nutno tuto čásť provi-
sorně zabezpečiti pomocí pilot a pr-
ken. Ostatní čásť jezu jest na mno-
ha místech rovněž propustna a jest
tedy nejen pro vodní dílo samé, ale
i z ohledů veřejných (velká voda,
odchod ledu) nanejvýše nutno a
neodkladno, aby jez tento do řád-
ného stavu byl uveden.

Přípisem ze dne 14. května 1914 sdě-
lilo Řiditelství velkostatků Světlá a
Habry ve Světlé nad Sázavou, že je
dokončena oprava jezu u panského
mlýna čp. 12 ve Světlé nad Sázavou,
jejíž stavba byla povolena výnosem c.
k. místodržitelství ze dne 24. září 1913.
Dne 13. června 1914 se konalo kolau-
dační šetření, o němž c. k. místodrži-
telství pro království České v dopise
Městskému úřadu ve Světlé píše: “Při
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šetření tomto bylo zjištěno, že jak
protržená část jezu při levém bře-
hu, tak i celý jez byl řádně opraven
z materiálu dobrého a způsobem
solidním a že hlavně veškerá pole
jezová byla mezi kráčaty vyplněna
řádnou kamennou dlažbou a celý jez
novou korunou opatřen. Nivelací
opraveného jezu zjištěno, že prů-
měrná výše koruny jezové jest o 2
cm nižší než-li výše, která v roce
1888 byla stanovená. C. k. místodr-
žitelství nečiní proto žádných námi-
tek proti tomu, aby opraveného jezu
bylo užíváno.

***
Bez zajímavosti není popis jezu z roku

1954, kdy se jednalo o jeho zvýšení o
25 cm pohyblivými nástavci. “Na ve-
řejném toku řeky Sázavy, kat. Svět-
lá n. S. je šikmý jez délky 80 m, kte-
rým zdýmána jest voda pro využití
vodní síly ve mlýně čp. 12. Veřejný
tok Sázavy má parc. č. 1107. Kon-
strukce jezová sestává ze štětové stě-
ny chráněné proti náporu velkých
vod rovnaninou kamene, pouchy za-
jišťující štětovou stěnu tvoří přepad-
ní praha (Poznámka J.V.: pouch = vo-
dorovný nosník sloužící jako opěra hra-
del u hradlových jezů). Strana povodní
je skluzová plocha vytvořená hru-

bými kameny, které
dříve byly sevřeny
trámovím. Délka jezu
je 81,8 m, šířka 8,1
m a výška 1,6 m.”

***
Komise pro výstavbu

MěNV ve Světlé n. S.
vyzývá v dopise z 23.
února 1962 Východo-
české mlýny a pekár-
ny n. p. Pardubice, aby
neprodleně podnikly
kroky k provedení GO
jezu. “Toto vodní dílo je ve špatném
stavu. U spodního svahu jezu je zdi-
vo zčásti vymleto a po celé ploše
zdivo rozrušeno, výztužné trámy vy-
hnilé. Hrozí nebezpečí, že při zvýše-
ní hladiny řeky a rychlosti toku
může být toto vodní dílo úplně zni-
čeno.”

Dne 28. června se ve Světlé konalo
jednání za účasti pracovníků MěNV
Světlá n. S., odboru vodního hospodář-
ství ONV, OVHS Havlíčkův Brod,
Energetických závodů Havlíčkův Brod,
VčMP n. p. Pardubice, VčMP n. p.
závod Havlíčkův Brod a VčMP n. p.
mlýn Světlá n. S. V zápisu se mimo jiné
píše, že “…vodní dílo je celkem
v dobrém stavu až na stav jezu, kte-

rý od velké vody z roku 1960
se postupně zhoršuje. Dnes je
již porušena koruna jezu,
spodní práh je celý odplaven
a asi uprostřed jezu na dvě
třetiny od spodního prahu je
jez úplně stržen na délku asi
30 m. Dlažba na několika
místech jezu chybí. Majitel
vodního oprávnění provede
příslušnou údržbu a opravu
do konce roku 1962 tak, aby

v jarních měsících roku 1963 nedo-
šlo k dalšímu porušování. Na další
období je potřebí provést generální
opravu celého jezu s konečným ter-
mínem do 30. června 1964.”

V zápise z roku 1966 se uvádí jez jako
“silně poškozený a vyžadující gene-
rální opravu, která je plánována
v nejbližší době v částce cca 1,2 mil.
Kč. Bude provedena nákladem Mlý-
nů a těstáren. V současné době pro-
vádí Hydroprojekt Brno projekto-
vou dokumentaci ke kanalizaci ve
Světlé n. S. a počítá se s převedením
levobřežního kanalizačního sběra-
če tělesem jezu.”

***
Kolik však ještě muselo v korytě Sá-

zavy uplynout vody, než na stále od-
kládanou generální opravu došlo…
Když v květnu 1985 přišla velká voda,
měla být rekonstrukce jezu již hotova.
Nebyl však dodržen harmonogram pra-
cí, pravá část jezu, podél níž byla zara-
žena Larsenova stěna,  ještě nebyla
dokončena a v důsledku toho došlo
k havárii levobřežní nábřežní zdi.

Letošní velkou vodu přežil jez bez
úhony.

-jv-

Už od roku 1990 existuje ve svě-
telských sklárnách středisko reha-
bilitace. Je to zařízení nikoliv zdra-
votnické, ale odborové, to zname-
ná, že sem mají přístup jenom za-
městnanci, a to i bývalí, tedy dů-
chodci. Masérské služby poskytu-
je Josef Pavlas, vodoléčbu a elek-
troléčbu zajišťuje rehabilitační pra-
covnice. Maséra Josefa Pavlase
jsem koncem minulého roku požá-
dal o rozhovor.

�����������	
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Hned v úvodu musím vysvětlit, že to
není tak, abych si já sem zval jednotli-
vé pacienty. Metodické řízení má
v rukou paní doktorka Rogozová, kte-
rá je sem posílá. Já pak podle svých
možností a schopností zjistím, je-li to
záležitost jenom fyziologická, neboli
odborně řečeno svalová zátěž, nebo
jde-li o něco horšího. V tom případě je
pacient doporučen na speciální vyšet-
ření.

- Jak jsi se stal masérem?
Je to už patnáct let, kdy mě potkal –

odborně řečeno – glaukom neboli ze-
lený zákal. Přišlo to jako blesk z čistého
nebe a najednou přede mnou stálo roz-
hodnutí, co budu dělat dál. Jedno bylo
jasné, že to nebude to, co jsem dělal do
té doby, to znamená broušení a později
technická kontrola. Byl jsem ve sklár-
nách od jejích začátků.

Po poslední operaci na klinice v Praze
jsem ztratil zrak. Bylo mi osmatřicet a
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rozhodně jsem nechtěl zůstat sedět
doma. Moje řešení bylo porvat se
s tím. Byl jsem plný života, měl jsem
manželku, dvě malé děti. Vyrovnat se
s tím, že jsem slepý, to není jednodu-
ché, a navíc – co dál? To znamená, že
když už jsem se dostal z toho psychic-
kého stavu, že už nikdy neuvidím, tak
jsem řešil otázku následovně. Nejprve
jsem se dotazoval vedení závodu, jestli
bych tady mohl něco dělat. Samozřej-
mě, mohli by mě zaměstnat jako tele-
fonistu, jenže jednak tady už dvě tele-
fonistky byly, jednak se dnes ukazuje,
že by to nebylo dobré řešení. Technika
se ubírá mílovými kroky, je tady plně
automatizovaná ústředna Siemens a
kdekdo má mobilní telefon.

Po rozhovoru s tehdejším ředitelem
ing. Malečkem jsme přišli na to, že by
bylo vhodné, kdybych se stal fyziote-
rapeutem neboli masérem. Mohl bych
se to naučit a být dál prospěšným pro
lidi zaměstnané ve sklárnách, neboť se
počítalo s tím, že tady bude pro zaměst-
nance zřízena rehabilitace. Po konzul-
taci s doktorkou Marcelou Rogozovou
jsem dospěl k názoru, že bych to mohl
zkusit. Překážkou však byl můj věk,
v osmatřiceti mě už do školy v Levoči
nevzali. Ono by to ostatně bylo dost
tristní, studovat s patnáctiletými spolu-
žáky… Naštěstí se řešení opět našlo.
Bylo to díky mým dobrým známým:
Milanu Mikešovi z Českých Budějovic,
který je stejně jako já nevidomý, a po-
tom panu Linhartovi od Pelhřimova. Ti
mi navrhli, abych tuto dráhu absolvo-
val sám. Jinak to prostě nešlo. Musel
jsem se samozřejmě naučit slepecké
písmo, číst a psát, ale to jsem zvládnul
v krátké době. Do té doby jsem byl
vlastně analfabet. Našli mi kontakt,
abych se dostal do Školy zdravotně
hygienických služeb ve Zlíně. Tady
však byl další kámen úrazu, neboť škola
byla pro žáky zdravé, vidomé. Škola
byla na jednom konci města, ubytová-
ní na druhém konci a stravování po
celém Zlíně. To byl oříšek, protože kdo
tam se mnou bude? Já jsem se samo-
zřejmě nemohl pohybovat po Zlíně jako
doma v kuchyni… Musím říci, že zase
díky pochopení ing. Malečka a ředite-
le školy jsem byl přijat s tím, že se o
mně postarají moji spolužáci. Bylo nás

celkem dvacet sedm, z toho dvacet
děvčat – a to byla velká výhoda. Po
celých deset měsíců se o mně děvčata
starala. Ráno jsem s jednou šel na sní-
dani, s jinou do školy, s dalšími na oběd,
a takhle si mě půjčovala. Zažil jsem tam
mnoho pěkného a navázal mnohá přá-
telství. Školu jsem absolvoval
s diplomem fyzioterapeuta a maséra,
s výjimkou elektroléčby, protože pří-
stroje samozřejmě nemůže obsluhovat
nevidomý.

Odborné zkoušky se dělaly z několika
předmětů a skládaly se před pětičlen-
nou státní komisí. Protože jsem ale chtěl
mít živnostenský list, prodělal jsem na-
víc ještě dvouměsíční praxi ve Spor-
tovním zařízení Kúty ve Zlíně. Tam mě
vzal můj šéfmasér Slouk, který měl ke
mně zvlášť vřelý vztah. Do tohoto za-
řízení chodili zlínští hokejisté, fotbalis-
té, volejbalisté, ale i jejich soupeři. Ta-
hle praxe mi dala víc než celých před-
chozích deset měsíců ve škole. Byla
to dřina, ale na to mě pan Slouk upo-
zorňoval předem: Jedině dřina dělá
mistra. To musíš do sebe vstřebat, pak
budeš umět. A nikdy nikoho nekopíruj,
musíš si udělat svoji vlastní sestavu a
podle problémů ji aplikovat. Podle toho
co cítíš, jak ti odpovídá pacient, musíš
reagovat ty na něho.

Když jsem se vrátil ze školy, tak se
mě ujala doktorka Rogozová, která mi
umožnila tady pracovat. A od té doby
tady dělám, znovu mezi “bohemáky”.
Já vím, že už nemůžu dělat sklo…

V tu chvíli se mu hlas zlomil a ne-
mohl pokračovat. Vypnul jsem dik-
tafon. I na mě Pepíkovo vyprávění
silně zapůsobilo a byl jsem rád, že
si na chvíli dáme pauzu.

Já měl sklo rád, tak rád, mě tak při-
rostlo k srdci… Svoji práci jsem dělal
s takovou láskou, s takovým zaníce-
ním, že mi nebylo jedno, že budu mu-
set odejít z fabriky…

- Naštěstí k tomu nedošlo. Kontakt
se zaměstnanci, lépe řečeno se spo-
luzaměstnanci, máš i nadále.

Ano, mám. Znám jich většinu a mám
jednu výhodu: protože jsem slepý, kaž-
dého si pamatuji mladého. A zůstalo
mi to, že jim mohu pomáhat, když je
třeba bolí záda. Přijdou sem, já jim ty
záda natřu a namasíruju, a tak vlastně

můžou dělat za mně. Oni dělají to, co
bych býval dělal i já… Je to pro mě
satisfakce, ale důležité je hlavně, že
jsem s těmi lidmi dál ve styku. A za
tohle děkuji, nejen – jak už jsem říkal –
ing. Malečkovi a doktorce Rogozové,
ale moc mi pomohly také moje žena a
děti. Bylo mi těžko, ale musím říct: Ano,
dobří lidé ještě žijí!

- Napadá mě, že jakožto nevidomý,
má Pepík ke své práci  pečlivější
přístup než jiní maséři. Dělá ji –
možná to není ten správný výraz –
důkladněji, protože se může věno-
vat vlastnímu výkonu a není zatížen
pohledem na pacienta. Může se
zkrátka soustředit jen na svůj hmat.

Při té hrozné věci, že nevidím, mám
jednu výhodu – u mě se nikdo nestydí.
Přede mnou se žádná žena nemusí sty-
dět svléknout a to je kupodivu u mno-
hých pacientů rozhodující. Za ta léta
jsou to stovky a tisíce lidí, kterým jsem
pomohl, a věřím, že mnozí odsud ode-
šli spokojeni. A to je také velké uspo-
kojení pro mě.

Základní problém, a to nejen fyzicky
pracujících, ale v mnoha případech i
technicko-hospodářských pracovníků,
svalový spazmus, nebo chcete-li zatí-
žení svalů. Sval má dvě funkce: flexi a
extenzi, natažení a stažení, a je-li přetí-
žen, ztrácí tyto vlastnosti. Proto je zde
toto rehabilitační zařízení, aby těchto
problémů u zaměstnanců ubývalo.

Nejčastěji sem přicházejí lidé s lum-
bosakrálním syndromem, neboli s ne-
mocí beder nebo s krční páteří. A jsou
to jak brusiči, kteří u své práce celý
den sedí, tak třeba lidé z kanceláří, od
počítače. V tomhle směru je počítač
velký nepřítel člověka. Dneska je kaž-
dý napojený na síť, sedí před monito-
rem a pak sem přijde, že nemůže oto-
čit hlavou. Samozřejmě – strnulé dr-
žení hlavy, pohyb prstů po klávesnici,
k tomu nervové vypětí, to všechno jsou
faktory, které se dříve či později musí
projevit.

- Máš plnou pravdu, tohle všechno
znám z vlastní zkušenosti. Pepíku,
děkuji ti za rozhovor a přeji ti hod-
ně spokojených pacientů.

Jaroslav Vála
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Protože jsme se seriálem článků o

jménech začali loni v únoru, zbývají
nám ještě křestní jména těch, kteří svůj
svátek slaví v lednu. Aby se tedy ne-
cítili ošizeni, tady mají výklad jejich
původu.

Nový rok (1.1.)
Karina, Karin (2.1.) – v uvedené
podobě splynula dvě stejně znějící jmé-
na různého původu, a to italské jméno
Carina, tj. “hezká, milá”, a severská
zkrácenina jména Katharina (Kateři-
na), jehož význam se nejčastěji vyklá-
dá jako “čistá, cudná”. Ve 2. pádě je
v češtině tvar Kariny, ve 3. p. Karině,
popř. se jméno neskloňuje.
Radmila (3.1.) – jméno slovanského
původu (starší tvar je Radomila), žen-
ská podoba mužského jména
Rad(o)mil. Vykládá se jako “rozrado-
stňující a milá” (u složky “rád” nelze
ovšem vyloučit též význam “starostli-
vá”). Považuje se za obdobu jména
Radomíra.
Diana (4.1.) – jméno latinského pů-
vodu (z lat. Dius), znamená “božská”.
Dalimil (5.1.) – jméno slovanského
původu (starší tvar je Dalemil), lze je
vyložit jako “(buď)dále milý”.
Tři králové (6.1.) – Kašpar, Meli-
char, Baltazar.
Kašpar je jméno orientálního, patrně
aramejského nebo perského původu,
vykládá se jako „nosič, strážce pokla-
dů; pokladník“. U nás se vyskytuje zříd-
ka, a to ve starší generaci. Slovensky
Gašpar, německy Kaspar, Caspar, an-
glicky Caspar, Jasper, francouzsky
Gaspard, italsky Gaspare.
Melichar je obměna hebrejského jmé-
na Melchior, které se vykládá jako „král
světla“ popř. „můj král (je) světlo“.
Baltazar je jméno babylónského pů-
vodu (z Balát-šar-ussur) a znamená
„ochraňuj život králi“, popř. „(bůh Bál
ať ochrání krále“.
Vilma (7.1.) – též Viléma a varianta
Vilemína – ženská obdoba mužského
jména Vilém, které je německého pů-
vodu a znamená “helmicí (ochranou)
je má vůle (přání)”.
Čestmír (8.1.) – jméno slovanského
původu, které lze vyložit jako “kdo ctí
mír, mírumilovný”, popř. “čest míru”.
Vladan (9.1.) – též Vladek – slovan-
ská jména, původem patrně zkráceni-

ny jmen začínajících na Vlad- (Vladi-
mír, Vladislav apod.), lze je vyložit jako
“ten, kdo vládne, vládce”.
Břetislav (10.1.) – jméno slovanské-
ho původu, znamená “slavný (bojovým)
rykem” – staročeské sloveso břěčeti
znamenalo “hlučet, zvučet”.
Bohdana (11.1.) – slovanské jméno,
obdoba řeckého jména Teodora, žen-
ská obdoba mužského jména Bohdan.
Znamená “dar boží, daná bohem”.
Pravoslav (12.1.) – novější slovan-
ské jméno, vykládá se jako “slavící prá-
vo” nebo “slavný právem”. Jde patrně
o obměnu zaniklého jména Prvoslav,
považuje se též za obdobu latinských
jmen Justýn, Justus.
Edita (13.1.) – anglosaské jméno (ze
staroangl. Éadgyth), vykládá se jako
“bohatá, šťastná válka (boj)”. Domác-
ké podoby Edit, Editka, Eda, Dita apod.
Radovan (14.1.) – též Radan a Rad-
van – jména slovanského původu, vy-
kládaná buď jako “(roz)radovaný”
nebo “radost přinášející, radující se”,
popř. “ať obdarovává”.
Alice (15.1.) - jméno nejasného pů-
vodu a významu, nejčastěji se odvozu-
je jako zkrácenina ze staroněmeckého
Adelheit (Adelheida), tj. „bytost ušlech-
tilá, vznešených způsobů, postavy“.
Někteří hledají původ jména i v řec-
kém Aletheia, tj. „pravdivá“.
Ctirad (16.1.) – české jméno, lze je
vyložit jako “čestný, kdo má rád čest”.
Drahoslav (17.1.) – jméno slovanské-
ho původu, lze je vyložit jako “drahý,
komu je drahá sláva, slavný drahostí”.
Vladislav (18.1.) – jméno slovanské-
ho původu, lze je vyložit jako “slavný
vládou, slavící vládu”.
Doubravka (19.1.) – jméno slovan-
ského původu, patrně souvisí
s podstatným jménem doubrava (les).
Ilona (20.1.) – maďarská podoba pů-
vodem řeckého jména Helena, které
se obvykle vykládá jako “pochodeň,
světlo”.
Běla (21.1.) – variantou je Běluše –
novější české jméno, znamená “čistá,
bílá”. Vzniklo jako česká obdoba jmen
cizího původu – Blanka (Bianca), Al-
bína aj.
Slavomír (22.1.) – novější varianta
jména Slavomil je slovanského původu
a lze je vyložit jako “slav(ící) mír, sláva

míru”.
Zdeněk (23.1.) – starší pravopisnou
variantou je Zdenek – české jméno,
původem domácká podoba jména Zde-
slav, tj. “zde slavný”, popř. “vytvořil
(udělal) slávu” (souviselo by se sloves-
ným základem dě- tj. dělat). Na zákla-
dě formální podoby se dříve považo-
valo za českou obdobu latinského jmé-
na Sidonius, tj. “pocházející ze Sidonu”.
Milena (24.1.) – slovanské jméno
utvořené z přídavného jména milý, zna-
mená “milá, milovaná”. Hodnotí se též
jako obdoba původem latinského jmé-
na Amáta, Amanda aj.
Miloš (25.1.) – české jméno utvoře-
né z přídavného jména milý, znamená
tedy “milý, přívětivý, milovaný”. Pova-
žuje se za obdobu latinského jména
Amatus, Amand. Užívá se též jako
domácká podoba jmen začínajících
Mil- (Miloslav apod.), případně končí-
cích –mil (Slavomil aj.). Staršími ge-
neracemi používáno též v podobě Mi-
louš.
Zora (26.1.) – staročeské jméno slo-
vanského původu, znamená “jitřenka”.
Významovou obdobou je Apolena.
Ingrid (27.1.) – severské jméno (asi
z Ingerid), vykládá se jako “jezdkyně
boha Ing(w)a”, někdy též jako
“Ing(w)ova vyjížďka”, popř. “krásný
Ing(w)e”, přičemž druhá část jména se
spojuje se staroislandským výrazem
fridr.
Otýlie (28.1.) – německé jméno, pů-
vodem zdrobnělina starého německé-
ho ženského jména Oda, jež je obdo-
bou mužského jména Odo (jeho běž-
nější variantou je Otto, česky Ota), tj.
“(malý) majetek, štěstí”.
Zdislava (29.1.) – jméno slovanské-
ho původu, ženská podoba mužského
jména Zdislav (Zdeslav), tj. “zde slav-
ný”, popř. “vytvořil (udělal) slávu”.
Robin (30.1.) – původem francouz-
ská a pak i anglická domácká podoba
germánského jména Robert, tj. “slávou
ozářený, skvělé pověsti”, které se dnes
již užívá jako samostatné jméno.
Marika (31.1.) – původem maďar-
ská domácká podoba jména Marie,
dnes se u nás i v cizině užívá jako sa-
mostatné jméno.

Podle knihy Miloslavy Knappové
“Jak se bude vaše dítě jmenovat?”
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Rok a půl před vstupem naší
země do EU se museli čeští pro-
ducenti jedné z tradičních lihovin
– tuzemského rumu - s tímto ozna-
čením rozloučit. Podle EU může
označení rum nést výhradně desti-
lát z cukrové třtiny, zatímco náš
“rum” se vyrábí z melasového
nebo obilního lihu s přídavkem aro-
mat a barviv. To se Evropské unii
nelíbí. Prý Češi názvem Tuzemský
rum klamou zákazníky, a proto po-
kud chtějí do Evropy, musí si svůj
oblíbený likér pojmenovat jinak.

Jindřichohradecký výrobce Fruko-
Schulz připravil ke konci minulého roku
dárkové balení rumu v plechovém
pouzdru s nápisy Konec rumu v Če-
chách, Rum je mrtev - ať žije Tuze-
mák a Poslední rozloučení 31.12.2002.

Pozadu nezůstal ani největší český
výrobce lihovin Stock Plzeň-Božkov,
který je proslavený svým hořkým liké-
rem Fernet Stock. Na láhve poslední
série Tuzemského rumu lepil zvláštní

�������
etikety, na nichž je jednak nápis Napo-
sled, který má symbolizovat cenzuru,
jednak trhlina, ze které prosvítá sym-
bol Evropské unie.

„Lidé budou dál pít výrobek, kte-
rý bude stejně kvalitní jako Tuzem-
ský rum,“ říká Vladimír Steiner, vý-
robní ředitel likérky. „Jelikož jsme si
toho vědomi, rozhodli jsme se vybrat
nové jméno, které by se co nejvíce
podobalo předchozímu označení.
Vzhledem k tomu, že neexistuje žád-
ná tuzemská vodka, nebo tuzemská
peprmintka, pouze Tuzemský rum,
přejmenovali jsme ho tedy na Tuze-
mák.“

Za Rakouska-Uherska se začal vy-
rábět Tuzemský rum jako náhražka za
dovážený, a tím pádem i drahý likér z
cukrové třtiny. Rum se stal jedním z
nejoblíbenějších lihovin v českých kra-
jích, a proto není divu, že se Češi nera-
di vzdávají svého dnes už tradičního

názvu. Zájem Čechů o Tuzemský rum
se projevil i v soutěži o nový název, tvrdí
Steiner.

„Návrhy na nová jména Tuzemské-
ho rumu byly různorodé. Ukázaly,
že lidé o rum mají zájem. Některé
byly úsměvné jiné zajímavé, ale ani
jeden nebyl použitelný. Lidé se totiž
do názvu snažili dostat slovo rum.
To by ovšem v budoucnu bylo před-
mětem různých sporů, právě kvůli
tomu slovu jsme hledali nové jmé-
no. Lidé posílali názvy jako Aurum,
Forum, Rumíček, Rumajzl a podob-
ně.“

Od Nového roku se tedy v českých
obchodech a hospodách objeví Tuze-
mák. Na tomto názvu se údajně do-
hodli producenti sdružení v Unii výrob-
ců lihovin. Asi nebylo jednoduché sjed-
notit se, nicméně mně toto jméno alko-
holu připadá jako nejméně vhodné.
Takové rádoby lidové, ale spíše aro-
gantní, snad až vulgární. Něco jako
náklaďák, vaťák nebo chcípák.

-jv-

Výroční schůze ČSŽ
Na výroční schůzi, která se konala v

polovině prosince, se sešlo téměř pa-
desát členek místní organizace České-
ho svazu žen.  Přišla mezi ně i místosta-
rostka ing. Lenka Arnotová, která je
seznámila s činností a plány nového za-
stupitelstva.

V roce 2002 uspořádal světelský ČSŽ bur-
zy dětského oblečení a sportovních potřeb,
členky se aktivně podílely na Květinovém dni
a na sbírce pro obce postižené povodněmi,
uspořádaly zájezd do Polska a výlet na Me-
lechov. Společně navštívily divadelní před-
stavení v Horáckém divadle v Jihlavě, v
Hudebním divadle v Karlíně a v Divadle Bolka
Polívky v Brně. Zúčastnily se i akcí pořáda-
ných Okresní radou ČSŽ v Havlíčkově Bro-
dě, jako například vyšetření na osteoporózu
v okresní nemocnici.

Je samozřejmé, že výroční schůze se ne-
zabývala jenom bilancováním uplynulého
roku, ale také plány na rok 2003 a dalšími
záležitostmi. Mimo jiné také předsedkyně MO
seznámila přítomné se závěry celostátního
sjezdu ČSŽ v Benešově, kam byla za Hav-
líčkobrodsko delegována.

Eva Lukešová,
předsedkyně

O tom, že činností členů Vlastivědného spolku Světelsko ve
Světlé nad Sázavou není jen vysedávání v archivech, ale okruh
jejich zájmů je velmi široký, svědčí jejich poslední společná
akce. Vypravili se do Čáslavi, aby se zúčastnili dne otevřených
dveří v podzemních chodbách pořádaného Muzejním a vlasti-
vědným spolkem Včela Čáslavská.

Navštívili jsme podzemní prostory pod budovou střediska Diako-
nie Marta (bývalá hudební škola) na náměstí J. A. Komenského,
které byly v minulých letech prozkoumány, avšak pro jejich malé
rozměry a polohu je nelze trvale zpřístupnit. Jde o štoly, v podstatě
vodorovné nebo mírně ukloněné chodby, které sloužily k propojení
různých míst, například z obranných důvodů. Mohly však být vyu-
žívány také jako přivaděče užitkové vody do míst, kde jí byl nedo-
statek, nebo naopak mohly vodu odvádět z míst, kde jí byl nadby-
tek.

Vstup do stísněných podzemních prostor vyžaduje jistou tělesnou
zdatnost, proto byl vstup dětí povolen pouze v doprovodu dospělé-
ho člověka, a také upozornění, že zájemci by měli mít sebou holínky
a pracovní oděv, nebylo samoúčelné. Bahna byl dostatek, chodby
uzoučké a strop proklatě nízko, takže zapůjčené přilby jistě zabráni-
ly několika rozraženým hlavám.

Kromě vlastní návštěvy podzemí jsme si prohlédli dokumentaci
(fotografie a plány) činnosti místních nadšenců a ukázky vybavení,
které při průzkumu používají. Jiří Starý z pracovní skupiny “Podze-
mí” nám také přiblížil metodu mikrogravimetrie, kterou v létě apli-
kovali při průzkumu části čáslavského náměstí. Měření vykázalo

celkem sedm anomálií, které by mohly být vyvo-
lány podzemními dutinami. Plánovaný průzkum
pomocí vrtné soupravy by měl dát odpověď na
otázku, zda jsou pod náměstím  rozsáhlejší pod-
zemní prostory, jak se traduje, nebo ne.

-jv-

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK SVĚTELSKO
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Program též najdete – http://www.svetlans.cz.
                                                                                     Změna programu vyhrazena.

Začátek prodeje vstupenek: 30 minut před představením,

Případný předprodej – videopůjčovna Relax, Lánecká ulice 279, Světlá nad Sázavou (relax.3web.cz)

Pátek  17.1. 19.30 112'

xXx (USA)                                                                             Akční

Extrémní! Explosivní! excelentní!   Vin Diesel je tajný agent XXX.
Vstupné : 52 Kč                                                                        Od 12 let

Neděle  19.1. 17.30  95'

Planeta pokladů (USA)                                  Animovaný

Každý by si měl najít své místo ve vesmíru. Podle knihy R. L. Steven-
sona – Ostrov pokladů.
Vstupné 50 Kč                                                                        Přístupný
Česká verze

Středa  22.1. 19.30  89'

Muži v černém II (USA)                       Sci-fi komedie

Stejná planeta. Nový šmejd! Hrají: T. L. Jones, W. Smith
Vstupné : 50 Kč                                                                      Přístupný

Pátek  24.1. 19.30  97'

Mr. Deeds – náhodný milionář     Komedie

Přišel. Viděl. Nepochopil. Ani za 40 miliard.
Hrají: A. Sandler, W. Ryder
Vstupné : 55 Kč                                                                      Přístupný

Neděle  26.1. 19.30 120'

Agent bez minulosti (USA)            Špionážní drama

Byl skvělou zbraní, než se sám stal terčem.
Hrají: M. Damon, F. Potenteová
Vstupné : 50 Kč                                                                        Od 15 let

Úterý  28.1. 17.30 83'

Doba ledová (USA)                                            Animovaný

Přišli. Rozehřáli. Zvítězili. V české verzi: J. Lábus, O. Jirák
Vstupné : 50 Kč                                                                       Přístupný
Česká verze

Pátek   31.1. 19.30 86'

Bombakšeft (USA)                                         Akční komedie

Pět chlapů, jeden sejf a žádný mozek. Hrají: G. Clooney, W. H Macy
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 12 let

Neděle  2.2. 19.30 90'

Blafuj jako Beckham (V. Britanie)                Komedie

O dívce Jess, ženském fotbalu, lásce… Hrají: P. Nagra, K. Knightley

                                                                                                 Od 12 let

Středa  5.2. 19.30 100'

Moje tlustá řecká svatba (USA)     Komedie

Do jeho života vstoupila láska, a také její rodina.
Hrají: J. Corbett, N.Vardalos
                                                                                                 Od 12 let

Pátek  7.2. 19.30 96'

Deník Bridget Jonesové (USA)                  Komedie

Nevychovaná. Nekontrolovatelná. Neprovdaná.
Hrají: R. Zellwegerová, H. Grant
                                                                                                 Od 12 let

Neděle  9.2. 19.30 92'

Král Škorpion (USA)                                             Komedie

Legenda, válečník, král.  Hraje: D. Johnson
                                                                                                 Od 12 let

Středa  12.2. 17.30 161'

Harry Potter a tajemná komnata (USA)

Pokračování úspěšné pohádky z Bradavic. Hraje: D. Radkliffe
Česká verse                                                                         Přístupný

Pátek  14.2. 19.30 124'

Nevěrná (USA)                                        Psychologický, kriminální

Její nevěra je jen zčásti důsledkem jejího příliš poklidného života.
Hraje: R. Gere
Od 12 let

Neděle  16.2. 19.30 96'

40 dnů a 40 nocí (USA)                         Milostná komedie

…bez sexu! Vsadili na něj, kdo vyhraje?
Hrají: J. Hartnett, V. Sawová
                                                                                                 Od 12 let
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Na 55 dětí se svými rodiči přišlo
v neděli 8. prosince na předvánoční
zábavný pořad konaný ve Věznici Svět-

Víte, že…
...světelský soubor Gaudeamus a ko-

morní orchestr Region vystoupily s
dvěma vánočními koncerty? O posled-
ním adventním víkendu - v sobotu 21.
prosince - proběhl již jubilejní 15. vá-
noční koncert v plně obsazeném kos-
tele Narození Panny Marie v Křivsou-
dově. Nejprve zahrálo žesťové sexte-
to Miloslava Donta vánoční koledy a
pastorely, poté zazněly koledy v podá-
ní smíšeného pěveckého sboru Gaude-
amus a na závěr byla uvedena Česká
mše vánoční  Hej, mistře! Jana Jaku-
ba Ryby. Jako sólisté zazpívali Eva
Brůžková, Jana Peslerová, Václav
Poukar a Pavel Vančura. Účinkující byli
odměněni velkým aplausem a již dnes
je domluven vánoční koncert na rok
2003.

Den před Štědrým dnem zpíval svě-
telský pěvecký sbor Gaudeamus za
doprovodu malého komorního orches-
tru Region v kostele sv. Markéty
v Lučici. Na programu byly opět vá-
noční koledy a tradiční Rybova mše
Hej, mistře!  Sólové party tentokrát
přednesli Eva Brůžková, Stanislava
Šimánková, Václav Poukar a Pavel
Vančura. Koncert, který uspořádala
tamější farnost ve spolupráci s obecním
úřadem, se těšil velké pozornosti, svá-
tečně vyzdobený kostel byl zaplněn do
posledního místa.

***
...operetní soubor vyjíždí s Cikánským

baronem do blízkého i vzdáleného oko-
lí? 21. ledna bude tato Straussova ope-
reta uvedena v Domě kultury odborů
v Jihlavě, 5. února v Městském diva-

dle v Pelhřimově, 23. února v Kultur-
ním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě
(vyprodáno bylo již před Vánocemi) a
24. února v zámeckém divadle v Po-
děbradech.

***
…s desetníky a dvacetníky budeme

zřejmě platit jen do května? Vyplývá
to z návrhu České národní banky, k
němuž se však ještě musí vyjádřit vlá-
da. Tyto drobné mince bude možné celý
rok vyměňovat v komerčních bankách
a pak dalších pět let v centrální bance.
Náklady na jejich výrobu jsou vyšší než
je jejich reálná hodnota. Ta je tak níz-
ká, že jen komplikuje peněžní oběh a
lidé je k placení využívají jen minimál-
ně.

-jv-

Věznice dětem

lá nad Sázavou. Hlavními aktéry dvou-
hodinového vystoupení byli moderáto-
ři Rádia Vysočina Harry s Fugasem.

Děti zaměstnanců věznice
byly vděčným publikem.
Pozorně sledovaly kouzel-
níkovy hbité ruce a oči jim
zářily radostí při odměňo-
vání v různých soutěžích.
O přestávce se  ty nejod-
vážnější předváděly při dět-
ské diskotéce. Následova-
lo cirkusové žonglérské
číslo a další soutěže a
scénky, které poutaly po-
zornost nejen svým obsa-
hem, ale i kostýmy, do

nichž se oba účinkující stačili převlé-
kat. Při pěvecké “Caruso show” se
bavily děti i jejich rodiče. Celý pořad
byl podbarven hudebními hity, které byly
součástí jednotlivých scének a součas-
ně navozovaly uvolněnou atmosféru.
Oba moderátoři neztráceli smysl pro
humor ani při předávání balíčků se slad-
kostmi. Nadšení dětí střídal smích a po-
tlesk a další očekávání, co bude násle-
dovat. Dvě hodiny zábavy uběhly vel-
mi rychle, a tak nezbývá než se těšit
na podobné akce.

Mgr. František Kolbábek,
                                                                                       Věznice

Světlá nad Sázavou

3. ledna uplynulo osmdesát let ode dne, kdy zemřel významný český spisovatel, humo-
rista a novinář Jaroslav Hašek. Do Lipnice se odstěhoval na radu svých přátel, zejména
Jaroslava Panušky. Usídlil se v tehdejší hospodě U Invaldů, kde potom vznikly - vedle
povídek - zejména druhý, třetí a část čtvrtého dílu Osudů dobrého vojáka Švejka za
světové války. Hašek jednotlivé kapitoly diktoval tehdy dvacetiletému synovi lipnického
obecního strážníka Klimentu Štěpánkovi, který zachoval mnoho zajímavých vzpomínek
na způsob Haškovy práce.

V den výročí se v lipnické hospůdce U České koruny,  která není nic jiného než bývalý
hostinec U Invaldů, konalo vzpomínkové posezení, které pořádaly Mezinárodní společ-
nost Jaroslava Haška a Klub novinářů Brixen. Na závěr se účastníci společně vydali na
lipnický hřbitov, kde se u Haškova hrobu uskutečnil pietní akt.

-jv-

Haškovo výročí
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Od pátku 13. do neděle 15. prosince
se ve Vyšší odborné škole, Gymnáziu,
Střední sklářské škole, Středním odbor-
ném učilišti a Odborném učilišti Světlá
n. S. konala výstava Sklo a kámen
2002. Jejím cílem bylo představení této
školy (která vznikla sloučením tří sa-
mostatných subjektů, a proto nyní nese
onen předlouhý název) a partnerských
škol (novoborské a hořické) veřejnos-
ti.

Na vernisáži promluvili Jindřich Vo-
dička, ředitel školy, Alena Štěrbová,
zástupkyně hejtmana kraje Vysočina
pro oblast školství, která nad výstavou
osobně převzala záštitu, a Josef Böhm,
starosta města.

Svým charakterem to byla výstava
výjimečná, neboť představila vrcholné
práce začínajících výtvarníků – sklářů
a kamenosochařů – z nejlepších čes-
kých škol. Navíc byla výstava svým
zaměřením typická pro kraj Vysočina.
Sklo a kámen byly a jsou surovinami,
které daly na Vysočině základ tradiční
hutní, sklářské a kamenické výrobě.

Na výstavě bylo možné vidět práce
světelských a novoborských studentů
– sklářů, brusičů, malířů i rytců – z olov-
natého křišťálu hutního, čirého i přejí-
maného, zdobeného broušením, malo-

váním, rytím a pískováním. Vázy, mísy,
stolní soupravy, štípané poháry, repliky
historického skla, těžítka, plastiky, ale
také skleněné figurky, skládaná zrca-
dla a několik vitráží.

Také kamenické práce nepocházely
jenom ze světelské školy, ale byly zde
také výtvory žáků z Hořic
v Podkrkonoší. Výchozími materiály
byly lipnická žula, hořický pískovec,
vápenec, mramor a patinovaná sádra.

Velké pozornosti návštěvníků se dočka-
ly dva objekty: kamenná lavička – koč-
ka a Boží muka. A také kamenné ra-
zítko, které jsem měl zmínit nikoli na
koncc, ale na začátku, protože bylo
umístěné ve vestibulu jako poutač.

Podle slov ředitele školy byla tato
výstava první, ale určitě ne poslední,
takže – máme se na co těšit.

Jaroslav Vála

����������	


Zimních 100 km
Ve dnech 7. a 8. února bude pořádat soukromá brusičská firma GLASSPO 9. ročník dálkového po-

chodu ”Zimní 100 s GLASSPO”. Prezentace a start není na rozdíl od předchozích ročníků v hasičské
zbrojnici v Lánecké, ale v jídelně sklářské školy v Sázavské ulici.

Stokilometrová trasa je rozdělena na části denní a noční, obě v délce padesáti kilometrů. Na noční padesátku se
vyráží mezi 19. a 22. hodinou, trasa směřuje na Vilémovice (kontrola K1), přes Ledeč nad Sázavou, Zbýšov (K2)
a Leštinu zpět do Světlé (K3). Start denní padesátky je mezi 6. a 8. hodinou, trasa vede přes Kejžlici, Humpolec
(K4), Rápotice a Kališťě na kontrolu K5. Od ní se pokračuje přes Rejčkov a Dolní Město do Světlé n. S.

Na každé kontrole připraví pořadatelé něco pro zahřátí, ve Zbýšově a v Kalištích teplou svačinu. V cíli pochodu
je pro každého účastníka přichystána malá pozornost. Mimoto deset vylosovaných účastníků obdrží výrobky pořá-
dající firmy.

Jaroslav Vála
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Tip na knihu
Encyklopedická řada monografií Chráněná území České republiky přináší popis všech maloplošných zvláště chráně-

ných území, mezi které patří rezervace a památky kategorie přírodní i národní, i velkoplošných chráněných území, kam
řadíme národní parky a chráněné krajinné oblasti na území státu. Ve dvanácti svazcích se tak ke čtenářům dostane dílo,
které představí chráněnou přírodu naší republiky, třináctý svazek bude věnován jeskyním a 14. svazek bude závěrečným
shrnutím popisované problematiky.

Edici zahájil první, dnes již vyprodaný svazek Ústecko, následovaly další kraje a před koncem minulého roku se dostalo
na přírodu kraje Vysočina - vyšel sedmý svazek s názvem Jihlavsko.

Úvodní část každého svazku popisuje přírodní poměry, to znamená charakteristiku geologickou, geomorfologickou,
klimatickou, hydrologickou, botanickou a zoologickou, dále kapitoly věnované osídlení a vývoji krajiny a ochraně přírody.

V částech věnovaných jednotlivým okresům se čtenář dozví o všech vyhlášených maloplošných zvláště chráněných
územích, národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, přírodních památkách a památných stromech ke dni
uzávěrky podkladů. Text je doplněn množstvím fotografií, ilustracemi, digitalizovanými mapami i leteckými snímky.

Největší prostor je v tomto svazku dán CHKO Žďárské vrchy (CHKO Železné hory, která do našeho kraje zasahuje
jen malou částí, byla podrobně popsána ve svazku Pardubicko). Popis 171 chráněných území je doplněn stejným počtem
barevných mapek s přesným zákresem každého území, často je pro srovnání vedle umístěn i letecký kolmý snímek.

Svazek Jihlavsko je výsledkem práce kolektivu 44 specialistů, má 528 stran a obsahuje 632 barevných fotografií.
Autory této výpravné publikace jsou Luděk Čech, Jan Šumpich a Vladimír Zabloudil. První dva jmenovaní jsou pracov-
níky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Havlíčkův Brod, třetí z autorů je pracovníkem CHKO
Žďárské vrchy. Kniha v pevné vazbě je vytištěna na křídovém papíře a vydaly ji AOPK ČR a EkoCentrum Brno
s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR.

***
Současně jsou vydávány útlé svazky věnované jednotlivým okresům. Havlíčkobrodský okres zaujímá 36 stránek, na

nichž je představeno celkem 18 maloplošných zvláště chráněných území – 1 národní přírodní rezervace, 11 přírodních
rezervací (např. Stvořidla) a 6 přírodních památek. Dále se čtenář seznámí se dvěma přírodními parky (Melechov a
Doubrava) a čtyřiadvaceti památnými stromy.

-jv-

Kadlečák nabízí levné lyžování na
sjezdovce  a dva okruhy pro běž-
kaře.  Jízdné na vleku je pět ko-
run, permanentka na 10 jízd za pa-
desát, oboje bez ohledu na to, zda
jde o dítě či dospělého.

Už v listopadu a prosinci sice sníh
párkrát padal, ale na pořádnou sněho-
vou peřinu všichni lyžaři a běžkaři stá-
le ještě čekají. Za předvánočních mra-
zivých dnů byl na spodní části sjezdov-
ky sněhovým dělem nastříkán základ
z technického sněhu a když poté za-
čalo sněžit a celá sjezdovka byla pod
bílým příkrovem, obsluha vleku nain-
stalovala kotvy a pár nedočkavců už
okusilo první jízdu. To bylo v pondělí

16. prosince, tedy o jeden den dříve než
v roce předcházejícím. Následujícího
dne se sjezdovka upravovala sněžným
skútrem a pak už se jen čekalo na pří-
děl alespoň pár centimetrů prašanu.

Trochu sněhu napadlo, ale žádná vel-
ká sláva to nebyla. Na Boží hod byl
lyžařský vlek v provozu od 9 do 18 hodin
a lyžovalo zde zhruba padesát vyzna-
vačů rychlých prkýnek. Na Štěpána to
z důvodu nedostatečné vrstvy přírod-
ního sněhu vypadalo podobně, lyžovat
se mohlo jen díky přilepšení v podobě
sněhu technického. Den před Silvest-
rem však přišlo takové oteplení, že byl
s lyžováním konec.

-jv-

Infolinky pro zimní sezónu: 604 360
953 a 602 843 456

��	�	�
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Světelský zpravodaj na měsíc leden 2003 vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18,
582 91 Světlá nad Sázavou, telefon 569 496 660, fax: 569 456 549, e–mail: kostincova@svetlans.cz, nebo
horni@svetlans.cz, webová stránka města Světlá nad Sázavou www.svetlans.cz. • Měsíčník vychází nákla-
dem 1000 výtisků • Redaktor: Jaroslav Vála • Redakční rada: Helena Kostincová, Zdeňka Horní • Korektu-
ry: Luděk Tomas • Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656.  • Uzávěrka tohoto čísla 16. 12. 2002, uzávěrka
dalšího vydání 16. 1. 2003 • Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat
postoje redakce! • Vytiskla Tiskárna DAVID Humpolec, ul. 5. května 525, 396 01 Humpolec,
tel.: 565 533 373, 565 533 511, fax: 565 533 514.

Na třicet turistů a příznivců vycházek do přírody se na Nový rok sešlo na náměstí, aby se

vydalo na krátký okruh kolem města. Sníh křupal pod nohama, mráz pár stupňů pod nulou

mírně štípal do tváří, a tak není divu, že na závěr přišlo vhod krátké posezení v restauraci.
Text a foto: Jaroslav Vála
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INTERNET

OD 500,- Kč MĚSÍČNĚ

Wave - Net bezdrátové technologie

Nejvýhodnější připojení pro všechny:

24 hod denně,

neomezený objem dat v ceně služby,

možnost stahování a prohlížení pošty,

on-line, stálý přístup k informacím atd…

Prověření lokality a trasy ZDARMA!

VOLEJTE: 17 - 20 hod.  604 398 827

                                 stále  605 239 932

(uvedená cena je bez 5% DPH)

Robert Benda

SKLENÁŘSTVÍ
Wolkerova 172

Světlá nad Sázavou
Tel.: 569 453 821    603 493 771
e-mail: sklenarstvi@centrum.cz

Otevřeno:    pondělí -pátek    8 - 16 hod.
       čtvrtek    8 - 15 hod.

Havarijní případy:  603 493 771

Nabídka:
- zasklívání, řezání, vrtání, broušení skla
- lepení akvarií, bezrámových konstrukcí
- výroba izolačních dvojskel  DITERM

- zasklívání dopravních prostředků, zp. zrcátka
- rámování a paspartování obrazů

- výroba nábytkových skel, interiérových zrcadel
- prodej polykarbonátových desek, stavebních

tmelů

      Po dohodě možnost příjmu, výdeje nebo
     zhotovení zakázek mimo pracovní dobu.

     Zakázky je možno zhotovit přímo u zákazníka.

Čerpací stanice LPG
Sázavská ul.

Světlá nad Sázavou

(vedle autobazaru - směr Ledeč n. S.)

Jezděte ekonomicky, jezděte ekologicky.
Jízda na plyn = poloviční náklady pohonných

hmot.

Nabízíme kvalitní
autoplyn firmy „FLAGA“ za příznivou cenu.

Navštivte nás v době
PO - PÁ   8.00 - 16.00

Informace na tel. čísle 569 456 434
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Vážení přátelé,

cestovní kancelář VIA  TOUR ing. Zdeňka Vacka zahajuje prodej zájezdů pro rok 2003.

! Všechny akce mají místo nástupu i výstupu ve Světlé n. Sáz. a vztahuje se na ně v plném rozsahu povinné smluvní
pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb!
Posílení kurzu české koruny k euro a výhody dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery nám umožňují udržet
ceny zájezdů v sezoně 2003 na úrovni loňského roku. A to i přes zvýšení dílčích nákladů.
Výrazné slevy pro děti v chorvatských hotelích a apartmánech.
Při úhradě plné ceny zájezdu do konce ledna 2003 poskytujeme u každé pobytové akce polodenní fakultativní výlet
zdarma.
Novinkou sezony 2003 je zvýhodněná nabídka komplexního cestovního pojištění u České pojišťovny, a.s.

Z nabídky poznávacích zájezdů:
• Normandie a Bretaň - 29.04. - 04.05.2003, za Kč 5.280,- včetně dopravy klimatizovaným autobusem,        tří noclehů

se snídaněmi ve hotelích Formule 1, pojištění a průvodce!
Prohlídky Arrasu, Amiens, Rouen, Le Havre, Mont Saint Michel, Saint Malo, Rennes, Paříže atd.

• Paříž - 14.05. - 18.05.2003, za Kč 3.740,- včetně  dopravy klimatizovaným autobusem, dvou noclehů se snídaněmi ve
hotelích Formule 1, pojištění a průvodce!
Kromě metropole na Seině si prohlédneme též zámek ve Versailles, katedrálu v Remeši a centrum Norimberku.

• Slovensko - 08.05.- 11.05.2003, za Kč 2.050,- / Kč 2.800,- (dítě / dospělá osoba) včetně dopravy,               tří noclehů
v ubytovně, polopenze, pojištění a průvodce.
Hvězdicovité výlety z Tatranské Štrby: Slovenský ráj, Vrátna dolina, Starý Smokovec, Štrbské pleso, Levoča,
Kežmarok, Liptovský Mikuláš aj.

• Velký okruh Norskem - 04.08. - 11.08.2003, za Kč 11.980,- včetně dopravy, sedmi trajektů, šesti noclehů se snídaně-
mi v ubytovnách, pojištění a průvodce.

Pobytové zájezdy : I T Á L I E
Převážně čtyřlůžkové apartmány v osvědčeném letovisku Gatteo a Mare. Již 13. sezona!
Týdenní pobyty s odjezdem 14., 21. a 28. června a 5. července 2003
Cena od Kč 2.680,- do Kč 3.580,- (podle sezóny)
Cena dopravy autobusem Kč 1.400,- / osoba.
Cena zahrnuje služby průvodce, pojištění, ubytování, pobytové taxy, výlety do San Marina, Ravenny a Rimini aj.

C H O R V A T S K O
Crikvenicko - Vinodolská riviera, nově též v severní Dalmacii, v Biogradu na moru.
Týdenní pobyty (možno i 14 dní se slevou na dopravu) s odjezdem 13., 20. a 27. června, 4., 11. a 18. července, 15., 22. a

29. srpna 2003, příp. vlastním automobilem v libovolném termínu. Cena dopravy autobusem Kč 1.300,- až Kč
1.450,- / osoba.

Hotely**, v Biogradu Hotel Adria*** - Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, polopenze (snídaně formou
švédského stolu, večeře taktéž nebo volba menu).

Ceny od Kč 5.380,- do Kč 7.980,- (za osobu a týden podle hotelu a sezóny) zahrnují ubytování, polopenzi, průvodce,
pojištění, pobytové taxy.

Ubytování v soukromých apartmánech v letoviscích s přírodními a oblázkovými plážemi. Jsou vybaveny kuchyňským
koutem, vlastním soc. zařízením, balkonem či terasou. Stravování vlastní.

Ceny od Kč 2.580,- do Kč 5.680,- za osobu a týden zahrnují ubytování, průvodce, pojištění, pobytové taxy.
Krásná hornatá přímořská krajina, bohatá vegetace, průzračná voda, malá vzdálenost od domova.
Bohatý výběr fakultativních výletů autobusem a lodí. Doprava autobusy nebo vlastní.

Podrobnější informace získáte na tel. a faxovém čísle 569 456 655

GSM T-Mobile  603 929 776  nebo  732 250 720
Na shledání s Vámi se těší

Cestovní kancelář ing. Zdeněk Vacek, Dolní Březinka 73, 582 91 Světlá nad Sázavou


