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Zasedání rady

20. ledna
Před začátkem schůze si členové

městské rady prohlédli objekt bývalé
synagogy v Pěšinkách, o jehož koupi
se uvažovalo v souvislosti se zajištěním
vstupu do světelského podzemí. Pro-
tože objekt je ve zcela zchátralém sta-
vu, MR rozhodla, že za těchto podmí-
nek (stav objektu a jeho cena) nemá
již o koupi zájem.

Mgr. Kupčíková, vedoucí odboru škol-
ství a kultury, seznámila členy rady se
studií rekonstrukce domu čp. 16 na
knihovnu, která by se měla stát mís-
tem, kde bude kromě vlastní knihovny
městské informační centrum, studov-
na a čítárna, veřejně přístupný internet
a víceúčelový sál pro cca 40 osob, který
by sloužil i jako minigalerie. Náklady
na rekonstrukci budovy se budou po-
hybovat mezi 8 a 10 miliony Kč. Rada
města doporučila částku na rekonstruk-
ci budovy zařadit do rozpočtu města
na rok 2003.

Dále rada města schválila zvýšení
úhrad za pobyt v domově důchodců,
stanovila platy ředitelů mateřské a zá-
kladních škol a zvýšení platů ředitelů
domova důchodců a Technických a
bytových služeb.

V souvislosti se žádostí občanů Mrz-
kovic rada zjistila, že částka, kterou
přispěli v roce 1992 na nákup kontej-
neru, již byla odečtena v odpisech, na-
víc se čtyři roky tento kontejner vyvá-
žel zdarma. Vzhledem k tomu, že ve
městě funguje sběrný dvůr, bude
v Mrzkovicích zajišťován odvoz velko-

objemového odpadu dvakrát ročně,
jako je tomu v jiných částech našeho
města.

Rada vzala na vědomí informaci mís-
tostarosty ing. Malečka o výkonu ci-
vilní služby v domově důchodců a TBS,
schválila, že příspěvek na režijní nákla-
dy stravování dětí bude poskytován i
soukromé MŠ Bambino.

Odbor školství a kultury zpracoval
návrh na zajištění materiálu (letáčky,
brožurky apod.) pro budoucí informační
centrum, rada navrhuje zařadil do roz-
počtu města pro tento účel 250.000,-
Kč.

Dále byl schválen obsah ankety MěÚ
a zvýšení částky na ocenění vítězů fo-
tografické soutěže z 10.000,- Kč na
15.000,- Kč. Schválen byl i návrh by-
tové komise na přidělení uvolněného
obecního bytu v Sázavské ulici čp. 598
p. Jiřímu Skřivánkovi, stejně tak pod-
nájem bytu v Dolní ulici čp. 940 p. Li-
boru Černému a prodloužení poskyt-
nutí přístřeší pí Lucii Krejčiříkové do
30.6.2003. Schválila také bezplatný
pronájem divadelního sálu ZŠ Lánec-
ká a při té příležitosti rada pověřila roz-
hodováním ve věci pronajímání sálů
odbor školství a kultury.

Byl schválen návrh ředitele??? na
změnu organizační struktury domova
důchodců. Rada vyslechla informaci o
zahájení činnosti komisí a schválila do-
plnění tří komisí: pro koordinaci sportů,
zdravotní a sociální a pro rozvoj měs-
ta. Vzala na vědomí informaci o zříze-

ní bezpečnostní rady obce, o výsledku
Tříkrálové sbírky 2003 (byla nejúspěš-
nější v celém vikariátu), se žádostí ře-
ditele pobočky VZP v Havlíčkově Bro-
dě o navržení zástupce města ve správ-
ní a dozorčí radě VZP, výzvě ke vstu-
pu města do Sdružení pro rozvoj kole-
jové dopravy a nabídce Občanského
sdružení Agora Central Europe.

Rada byla seznámena s tím, jak bu-
dou nové odbory MěÚ řízeny volený-
mi funkcionáři města, jak pokračují pří-
pravy návrhu rozpočtu pro rok 2003,
že pěvecký sbor Gaudeamus chystá
cestu do Anglie a shání propagační
materiály o našem městě.

Rada vyslechla informaci o tom, že
v prioritách krajského úřadu na 2. po-
loletí letošního roku se podle náměstka
krajského hejtmana Dr. Pospíchala
konečně objeví rekonstrukce Komen-
ského ulice. Další jednání s Krajem
Vysočina povede odbor správy majet-
ku.

Rada pověřila starostu města
k jednání o existenci lékařské služby
první pomoci v Ledči n. Sáz., která
nefunguje tak, jak bylo našemu městu
přislíbeno.

Místostarosta ing. Maleček podá na
příštím zasedání Rady zprávu o mož-
nostech posílení autobusového spoje
v 7:15 ve směru na Havlíčkův Brod.

Josef Böhm
starosta města

Od 3. února jsou všechny odbory MěÚ
umístěny v budově radnice čp. 18.

Bližší  informace o rozmístění jednotlivých odborů
se dočtete na informační tabuli ve vestibulu.

Detailní rozpis přinese březnové číslo Světelského zpravodaje.
ing. Iva Černohubová

tajemnice MěÚ
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!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Poplatek za komunální odpad pro rok 2003

Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad pro letošní rok platí každý občan, který je přihlášen k

trvalému pobytu ve Světlé nad Sázavou nebo přilehlých obcích. Majitelé chat a rekreačních chalup hradí popla-
tek ve výši 300 Kč za každou stavbu.

Poplatek ve výši 300 Kč za osobu (včetně dětí, studentů a vojáků) uhraďte v hotovosti v pokladně městského

úřadu do 31.3.2003.
Upozornění: složenky nerozesíláme.

finanční odbor  MěÚ

Harmonogram svozu popelnic v místních částech
• pondělí – Závidkovice, Radostovice, Lipnička, Františkodol, Mariadol, Kochánov, Dolní Březinka, Mrz-

kovice, Leštinka
• úterý – Horní Březinka, Benetice, Žebrákov
• středa – Josefodolská
• čtvrtek (sudý týden) – Opatovice, Ovesná Lhota, Horní Dlužiny, Dolní Dlužiny
• čtvrtek (lichý týden) – Opatovice, Ovesná Lhota, Pavlov, Vilémovice, Malčín, Dolní Dlužiny, Horní Dlu-

žiny
Technické a bytové služby

Světlá n. S.

I v letošním roce budou k 15. únoru
podávat provozovatelé zdrojů znečiš-
ťování ovzduší oznámení o těchto zdro-
jích za účelem evidence zdroje a vý-
počtu poplatku, původci odpadů pak
ohlašovat produkci odpadů za předchá-
zející rok.

Oznámení malých zdrojů znečiš-
ťování ovzduší je třeba doručit pří-
slušné obci, na jejímž území se zdroj
nachází, oznámení středních zdrojů
pak příslušnému městskému úřadu
s rozšířenou působností (III. stupeň)
dle místa umístění zdroje (pro bývalý
Okresní úřad Havlíčkův Brod, referát
životního prostředí, jsou to městské úřa-
dy Havlíčkův Brod, Chotěboř a Světlá
n. S., odbor životního prostředí).

Hlášení o produkci a nakládání s
odpady je třeba zaslat též uvedeným
městským úřadům s rozšířenou působ-
ností (III. stupeň), a to dle umístění
provozovny, ve které je s odpady na-
kládáno.

Městský  úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor životního prostředí, upozorňuje na

OZNAMOVACÍ POVINNOST
provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a původců odpadů

Podle umístění zdroje lze vyzvednout
tyto aktualizované  formuláře na pří-
slušném městském úřadě, odboru ži-
votního prostředí:
• oznámení malého zdroje znečišťo-

vání ovzduší (pouze pro příslušné
město – I. stupeň)

• oznámení středního zdroje znečiš-
ťování ovzduší

• formulář pro předání souhrnné pro-
vozní evidence středního zdroje

Hlášení o produkci a nakládání
s odpady je uvedeno v příloze č. 20
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s odpady, hlášení komu-
nálních odpadů obcemi v příloze č. 21.
Původci čistírenských kalů musí navíc
vyplnit evidenční list využití kalů
v zemědělství, který je uveden v příloze
č. 1 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o pod-
mínkách použití upravených kalů na
zemědělské půdě.

Formuláře podle přílohy č. 20, a č. 21
lze též vyzvednout na příslušném měst-

ském úřadě, odbor životního prostředí.

Dále upozorňujeme, že podle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší jsou
zdroje znečišťování ovzduší v někte-
rých případech  zařazené do jiných
kategorii než v zákoně a vyhlášce plat-
né před datem 1.6.2002.

Kromě malých spalovacích zdrojů se
nově zpoplatňují i malé zdroje, které
vypouštějí do ovzduší tuhé znečišťující
látky a těkavé organické látky (např.
organické rozpouštědla). Jednotlivé
kategorie zdrojů s těkavými organic-
kými látkami jsou uvedené ve vyhláš-
ce č. 355/2002 Sb.

Do činnosti a procesů spojených s
užíváním organických rozpouštědel
patří: polygrafická činnost - tiskárny,
odmašťování a čištění povrchů, che-
mické čištění oděvů, aplikace nátěro-
vých hmot (lakovny, nátěry dřevených
povrchů, nátěry kůže, výroba nových
automobilů), přestříkání vozidel - auto-
opravárenství, impregnace dřeva, lami-
nování dřeva, kovu, a další.
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MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

nabízí    k    p  r  o  d  e j  i

p o s l e d n í   4  pozemky na výstavbu rodinných domků

v lokalitě „Kalvárie“ ve Světlé nad Sázavou

cena 350 Kč/m2

Bližší informace – Městský úřad ve Světlé nad Sázavou,
odbor správy majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. 569 496 624

V úterý 7. ledna byla ve Světlé n.
S. slavnostně oficiálně otevřena
profesionální stanice Hasičského
záchranného sboru kraje Vysočina.
Celkem jich je v kraji jednadvacet,
v rámci územního odboru Havlíč-
kův Brod je čtvrtá. První stanice
HZS byla v našem okrese zřízena
1. července 1970 v Havlíčkově
Brodě, v Chotěboři vznikla poboč-
ná stanice 1. ledna 1975, v Ledči
nad Sázavou 1. listopadu 1976 a
konečně 1. ledna 2003 ve Světlé
nad Sázavou.

K velkým změnám došlo po roce
1990, kdy se zvýšily počty pracovníků
na pobočných stanicích na čtyři pří-
slušníky na směnu a na centrální stani-
ci na devět. Aby došlo k plošnému po-
krytí podle vládního nařízení, které vy-
šlo v roce 1994, mělo by mít město
Světlá nad Sázavou zřízenou stanici se
stálou službou. Než se tuto záležitost
podařilo zrealizovat, uplynulo dlouhých
osm let. Ke konci října minulého roku
byla stanice zajištěna personálně a po-
dařilo se ve spolupráci se školou po-
žární ochrany v Brně, že všechny nové
uchazeče přijali k odbornému výcviku,
který byl ukončen 20. prosince.

Ředitel územního odboru HZS

Profesionální hasiči
v Havlíčkově Brodě Jaroslav Nácov-
ský ve svém úvodním proslovu mimo
jiné řekl:

“Chtěl bych touto cestou za územ-
ní odbor Havlíčkův Brod všem těm,
kteří jakoukoli kapkou přispěli po-
děkovat za to, že dnes tady stojíme
a máme zřízenou stanici. Samozřej-
mě, že bych chtěl poděkovat panu
starostovi města Světlá nad Sázavou
za jeho vstřícnost, za jeho pocho-
pení a za jeho přičinění, že tato sta-
nice je takto připravena. Chtěl bych
zároveň vyslovit přesvědčení, že
spolu budeme dále spolupracovat.
Co se týče hasičů, chtěl bych podě-
kovat všem, jmenovitě panu Ladisla-
vu Vackovi, který se od začátku po-
dílel na organizování těchto prostor,

ale poděkování patří všem přísluš-
níkům, ať již jsou to hasiči
z Havlíčkova Brodu nebo z Ledče,
a neméně patří poděkování dobro-
volným hasičům. Velmi mě potěšilo,
když jsem sem přijel v neděli dopo-
ledne a spolupracovali zde jak dob-
rovolní hasiči ze Světlé, tak noví i
zkušení příslušníci z Ledče nad Sá-
zavou.”

Světelští profesionální hasiči budou
sloužit ve zbrojnici dobrovolných kole-
gů, která je v majetku města. Plánuje
se, že do tří let bude sbor do technic-
kého zázemí zbrojnice investovat zhru-
ba 4,5 milionu korun.

Text a foto: Jaroslav Vála

�����������	��	
�������
V období od 16. prosince 2002 do

15. ledna 2003 bylo na Policii ČR
Světlá nad Sázavou zaevidováno
deset trestních oznámení či podně-
tů k prošetření, zda nebyl spáchán
trestný čin.

17.12. bylo pracovníkem Českých
drah s. o. oznámeno poškození osvět-
lení nástupiště železniční zastávky
Smrčná. K poškození došlo v přesně
nezjištěné době v roce 2002 a pacha-
tel způsobil tímto vandalstvím škodu cca
7.300,- Kč.

18.12. se doposud neznámý pacha-
tel v době od 15.15 do 16.00 hod. na
parkovišti před Penny Marketem po
vylomení zámku dveří vloupal do vozi-

dla Škoda Felicia, ze kterého odcizil
tašku s finanční hotovostí 6.000,- Kč.
Celková hodnota škody včetně poško-
zení vozidla pak dosáhla částky
10.200,- Kč.

V noci z 18. na 19.12. před 03.00
hod. se neznámý pachatel pokusil vy-
páčit dveře u novinového stánku
v Nádražní ulici. To se mu nepodařilo,
na dveřích vznikla škoda cca 1500,- Kč.

20.12. bylo oznámeno odcizení pe-
něženky s doklady ze zadní kapsy kal-
hot. Jelikož ke krádeži se škodou
2.500,- Kč došlo před supermarketem
Billa v Havlíčkově Brodě, byl spisový
materiál zaslán tamnímu OOP.

21.12. v době od 11.00 do 14.00 hod.
nezjištěný pachatel vylomil zámek dveří

u vozidla Ford Sierra, které parkovalo
před domem čp. 964 Na Bradle, a ze-
vnitř odcizil autorádio v hodnotě 9.000,-
Kč. Poškozením vozidla vznikla škoda
ve výši 6.000,- Kč.

30.12. v době od 12.15 do 20.15 hod.
došlo k dalšímu vloupání do vozidla.
Tentokrát se jednalo o Volkswagen
Jetta parkující před nádražím ČD.
Předmětem zájmu pachatele bylo i
v tomto případě autorádio, jehož odci-
zením způsobil škodu cca 3.000,- Kč.

7.1. byly zahájeny úkony trestního
řízení ve věci podezření ze spáchání
trestného činu ublížení na zdraví
z nedbalosti, kdy si majitel řádně nehlí-
dal svého psa, který pokousal kolem-
jdoucí ženu a způsobil jí zranění s delší
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dobou léčení. Dne 8. ledna byl podán
návrh na zahájení trestního stíhání a
sdělení obvinění.

Téhož dne v době od 18.00 do 21.15
hod. odcizil neznámý pachatel
z neuzamčené šatny sokolovny
v Nádražní ulici dvě pánské peněžen-
ky s finanční hotovostí. Poškozené tak
připravil o celkovou částku 8.250,- Kč
a doklady. Peněženky s doklady byly
později nalezeny ve křoví nedaleko
místa činu.

13.1. bylo oznámeno odcizení finanční
hotovosti 60.000,- Kč z hospody v obci
Koňkovice, a to v době, kdy poškoze-
ná byla hospitalizovaná v nemocnici.
Do jaké míry je možné považovat

oznámení za věrohodné, je předmětem
dalšího šetření.

15.1. bylo podáno trestní oznámení
ve věci podezření z neoprávněného
užívání rekreačního objektu v katastru
obce Dolní Město. Ve věci byly téhož
dne zahájeny úkony trestního řízení a
po zjištění všech okolností případu bude
rozhodnuto, zda skutečně ke spáchání
trestného činu došlo.

***
8.1. byl Policií ČR zjištěn pachatel

poškození skleněné výlohy ve Světlé
n. S. z 10.12.2002. Zarážející na této
skutečnosti je to, že poškozený majitel
již od 12.12. znal jeho jméno, ale nepo-
važoval za důležité je policii sdělit. Jaké
ho k tomu vedly důvody, policii rovněž
nesdělil. Pachatel tedy zjištěn byl, ale
kdyby ze strany poškozeného byla jen
trochu snaha policii pomoci a spolupra-
covat, mohla být energie věnovaná
objasnění tohoto případu směřovaná
k jiným, doposud neobjasněným přípa-
dům.

por. Pavlík
vedoucí oddělení

Prohlášení odboru kultury a školství k anketě MěÚ.
Vzhledem k tomu, že příjem aketních lístků trval do 31. ledna a uzávěrka únorového čísla Světelského zpravodaje byla 15. ledna,
vrátíme se podrobně k výsledkům akety v březnovém čísle. Čtenáři budou seznámeni s nejčastěji se opakujícími názory a návrhy
občanů a rádi bychom zde uvedli i vyjádření zástupců vedení města a členů městské rady.

Mgr. Jana Kupčíková
vedoucí odboru kultury a školství

Zastupitelstvo kraje Vysočina schvá-
lilo pořízení územního plánu velkého
územního celku (ÚP VÚC) kraje Vy-
sočina, jehož pořizovatelem je Krajský
úřad kraje Vysočina, odbor územního
plánování a stavebního řádu. Řešené
území zahrnuje celý region kraje, tedy
729 obcí.

Zadání územního plánu je etapou, ve
které jsou stanoveny cíle a požadavky
na vypracování územního plánu. Pro-
jednávaný návrh zadání vychází zejmé-
na ze zpracovaných  Průzkumů a roz-

Seznamte se s návrhem zadání Územního plánu velkého
územního celku kraje Vysočina

borů kraje Vysočina a z Programu roz-
voje kraje Vysočina. “Tyto dokumen-
ty představují mimo jiné informační
základ a souhrn všech dostupných
výchozích podkladů pro zpracová-
ní návrhu zadání ÚP VÚC celého
kraje. Jejich úplná verze je k na-
hlédnutí na krajských webových
stránkách,” řekl Petr Průža z odboru
územního plánování a stavebního řádu.
Návrh zadání bude od 20. ledna do 19.
února 2003 vystaven k veřejnému na-
hlédnutí v přízemí budovy B Krajské-

ho úřadu kraje Vysočina. Veřejnost má
možnost se s návrhem zadání sezná-
mit,  případně požádat o podrobnější
výklad na zmiňovaném odboru.

Při projednávání návrhu zadání budou
shromážděna všechna stanoviska, při-
pomínky a podněty a po jejich vyhod-
nocení budou stanoveny podmínky pro
zpracování konceptu řešení územního
plánu.

R. Burketová

Odbor informatiky ve spolupráci
s ostatními odbory Krajského úřadu
kraje Vysočina připravil v prvních týd-
nech nového roku speciální interneto-
vou aplikaci, která občanům kraje Vy-
sočina usnadní orientaci v agendách a
umístění jednotlivých úřadu veřejné
správy v probíhající reformě.

“Na internetové adrese http://
www.kr-vysocina.cz/urady je možné

Kraj občanům usnadní orientaci v agendách
ke každé obci v kraji nalézt jí pří-
slušné pověřené úřady, matriku, sta-
vební úřad, katastrální či finanční
úřad, policejní oddělení apod. Dále
systém poskytuje informace o agen-
dách jednotlivých úřadů, včetně je-
jich územní  příslušnosti. Pro pře-
hlednost je celý systém doplněn ge-
ografickou aplikací, která zobrazu-
je obvody příslušných úřadů

v mapě. Informace jsou zde průběž-
ně aktualizovány. Každá obec či
úřad může díky Portálu veřejné
správy kraje Vysočina (tzv. systém
ePUSA) tyto informace kdykoliv
měnit,” řekl vedoucí odboru informa-
tiky Petr Pavlinec.

R. Burketová
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Majitelé největších českých skláren
a porcelánek se vymykají příběhům
českých podnikatelských špiček. Pro
jejich podnikání je rozhodující, že jsou
spolu s majitelem televize Prima Iva-
nem Zachem jedinými byznysmeny,
kteří byli pupeční šňůrou svázáni s ně-
kdejší Investiční a Poštovní bankou a
po jejím pádu dokázali najít dohodu i s
ČSOB, která banku se lvem v logu pře-
vzala.

ČSOB do Květova a Součkova pro-
jektu majetkově vstoupila, a dala tak
oběma podnikatelům punc těch, kteří
se dokážou dohodnout. A výsledek byl
ten, že v loňském roce skupina získala
od skupiny tuzemských a zahraničních
bank nový úvěr ve výši 6,5 miliardy
korun.

„Kdo mluví o našem napojení na
IPB, nemá úplně pravdu. Ano, tato
banka byla spoluvlastníkem skupi-
ny a také ji úvěrovala. Ale nebyla
jediná. Úvěry jsme v minulosti měli
například i od ČSOB, která nás také
znala, a po převzetí IPB jsme tak měli
snadnější cestu k dohodě. Nebyli
jsme pro ni cizí,“ říká Radovan Květ
ve vůbec prvním rozhovoru pro média
od podzimu roku 2000, kdy se jeho sku-
pina dohodla s ČSOB na mírovém ře-
šení.

Výsledkem bylo, že skupina výrobců
skla a porcelánu ovládaných firmami
České sklo a Porcela Plus získala od
konsorcia českých a zahraničních bank
úvěr ve výši 6,5 miliardy korun zejmé-
na na investice.

Kombinace silné koruny a recese na
světových trzích exportně orientované
skupině příliš nenahrává a Květ se Sou-
čkem nyní chtějí zahájit jednání o pro-
dloužení splatnosti úvěrů.

Radovan Květ a Jan Souček rovněž
jako jedni z mála vždy dokázali najít
cestu k mocným a po dobrých kontak-
tech se špičkami Občanské demokra-
tické strany a po změně ve Strakově
akademii se uměli v dobrém představit
i sociálním demokratům.

Jak vznikal miliardový byznys
Příběh o vzniku impéria Radovana

Květa a Jana Součka začíná v roce
1994, kdy stát prodával Karlovarský
porcelán. Květ, někdejší pracovník

Přečetli jsme za vás

Šéfové sklářského impéria znají cestu k mocným
podniku zahraničního obchodu Kera-
mika, se v polovině devadesátých let
stal šéfem společnosti Porcela plus,
která měla na starosti export Karlovar-
ského porcelánu.

„Květ nejprve šéfoval odštěpnému
závodu Karlovarského porcelánu s
názvem Porcela plus. V první polo-
vině devadesátých let bývalé vede-
ní státního podniku tento závod zru-
šilo a převedlo veškeré vývozní ak-
tivity na soukromou firmu se stejným
názvem. A tuto Porcelu plus Květ
ovládal. To bylo z jeho strany velmi
chytré,“ říká jeden z někdejších šéfů
Karlovarského porcelánu.

V roce 1995, když se karlovarský
výrobce privatizoval, Květ firmu, pro
niž porcelán prodával, ovládl. Vítězi vý-
běrového řízení na prodej tří balíků po
25 procentech akcií Karlovarského
porcelánu se totiž staly naprosto ne-
známé firmy se základním stotisícovým
kapitálem, které dohromady nabídly asi
800 milionů korun. Jenže jim nikdo ne-
půjčil peníze. A tak se do hry vložila
Porcela plus, kam Radovan Květ při-
zval někdejšího automobilového závod-
níka a podnikatele blízkého IPB Anto-
nína Charouze.

Vlivem jeho kontaktů IPB koupi Kar-
lovarského porcelánu profinancovala.
„On garantoval přísun peněz. Byl
ve firmě asi dva roky a pak podíl
prodal IPB,“ říká Květ. Kromě Cha-
rouze prošli firmou i další lidé napojení
na IPB - jako již zmíněný majitel Pri-
my Ivan Zach nebo další televizní mag-
nát, Jiří Šmejc.

Květ se dnes chlubí tím, že skupina
nikdy neměla nesplacené úvěry. Prav-
dou však je, že právě Květ drahou koupi
karlovarského výrobce řešil tím, že IPB
postupně pouštěl do Porcely jako ak-
cionáře, když banka měnila úvěr na
základní kapitál firmy. Porcelánová di-
vize měla loni tržby 2,5 miliardy korun
a výsledek hospodaření má být kolem
nuly.

Výroba skla, kam skupina vstoupila
až v roce 1996, má nyní pro Květa se
Součkem větší váhu - loňské tržby se
bez tří set milionů přiblíží sedmi miliar-
dám a výsledkem hospodaření má být
mírná ztráta. Právě při skupování sklá-
ren se Květ s právníkem Součkem dali

dohromady. Jejich vstup do odvětví
přitom nebyl zcela bezproblémový.

V roce 1997 stát privatizoval sklárny
Crystalex a přímým prodejem je na
návrh ministra financí Ivana Kočární-
ka získala Porcela plus. A stalo se tak
poté, co byla zrušena původní veřejná
soutěž, kde několik zájemců, propoje-
ných s Porcelou plus, nabízelo podstat-
ně vyšší částky než tu, kterou stát do-
stal v přímém prodeji.

Přímý prodej se odehrál přes odpor
bývalého ministra průmyslu a obchodu
Vladimíra Dlouhého a Crystalex se stal
předmětem koaličního sporu mezi pra-
vicovými vládními stranami. Někteří
členové vlády po rozhodnutí o prodeji
Crystalexu připustili, že se jednání o
Crystalexu odehrávalo ve spěchu a
podklady obdrželi pozdě.

Sklo tolik nejede
Dnes kromě Crystalexu, továrny, kte-

rá se specializuje na strojovou výrobu
sklenic a váz ve střední cenové úrovni,
vlastní firma další tři sklárny - ve Svět-
lé, v Poděbradech a sázavský Kavali-
er. „Tak širokou skupinu výrobců od
skleniček až po užitkové sklo nikdo
nevlastní,“ říká Souček. Firma postup-
ně zavírá většinu provozů s ruční vý-
robou. „Tam je místo pro drobné spe-
cializované výrobce,“ doplňuje Květ.

O majitelích českého skla a porcelá-
nu se říká, že vlastní i karlovarský ho-
tel Pupp a tenisový klub v Záběhlicích,
kam chodí hrát i čestný předseda ODS
Václav Klaus.

K vlastnictví Puppu, který je zatížen
úvěry, se však Květ ze Součkem ne-
hlásí.

Marek Pražák
MFDnes, 15.1.2003

Radovan Květ
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Již potřetí se naše farní oblast
Světlá nad Sázavou a Číhošť při-
pojila k celostátní akci Tříkrálová
sbírka, kterou organizovalo Sdru-
žení Česká katolická charita. U nás
proběhla ve dnech 3. až 5. ledna.

Příprava na ni však byla mnohem dřív.
V polovině prosince minulého roku jsme
přivezli z Oblastní charity z Havlíčkova
Brodu pokladničky, průkazky, přísluš-
né tiskopisy a symbolické dárečky
v podobě kalendáříků a cukříků. Infor-
mační dopisy našeho otce biskupa
Dominika Duky jsem zanesla na měst-
ský úřad, Policii ČR a městskou policii
s prosbou o zajištění bezpečnosti sbír-
ky. Svolala jsem děti, aby si rozebraly
obleky a korunky, protože bylo třeba
dodělat vše včas těm, na které se ne-
dostalo. Vedoucí skupinek se sešli 28.
prosince, aby si rozdělili jednotlivé ob-
lasti města a příslušné vesnice. Letos
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se zapojilo 31 dětí, které vedlo 14 ve-
doucích.

Ve čtvrtek 2. ledna zaměstnanec
městského úřadu pan Jiráček zapeče-
til všechny pokladničky. Pak jsme se
všichni sešli v našem farním kostele při
mši svaté, abychom si vyprosili požeh-
nání pro sebe a všechny ty, které na-
vštívíme. Nu a v pátek ráno po osmé
hodině vyšly skupinky do města i ves-
nic, zazpívaly známou koledu a dle přání
označily dveře domů a bytů. Do sobo-
ty navečer jsme tak prošli Světlou,
Závidkovice, Lipničku, Leštinku, Mrz-
kovice, Dolní a Horní Březinku, Bene-
tice, Žebrákov, Mariadol, Františkodol,
Kochánov, Služátky, Kunemil, Opato-
vice, Dolní a Horní Bohušice, Příseku,
Horní Pohleď, Novou Ves, Dobrou,
Druhanov, Dolní i Horní Dlužiny, Čí-
hošť, Vlkanov, Kynice, Tunochody,
Hroznětín a Hlohov. V neděli 5. ledna

vyšly už jen dvě
skupinky vytr-
valců, aby na-
vštívily domov
důchodců a dvě
zbývající ulice.

Po všechny tři
dny bylo připra-
vené občerstve-
ní na faře,
v poledne zajiš-
těn oběd, děti si
zde mohly odpo-
činout a podělit

se o zážitky. Počasí tentokrát kolední-
kům přálo. V pátek i sobotu bylo po-
měrně teplo, jen chvilkami pršelo,
v neděli bylo překrásně slunečno.

V neděli odpoledne byly pokladničky
odpečetěny panem Jiráčkem a počítal
se výnos sbírky. Výsledek nás velmi
překvapil, vybrali jsme nejvíce v našem
vikariátě – ve Světlé 113.598,40 Kč a
v Číhošti 19.800,- Kč. Všechny pení-
ze byly ihned odeslány na ústředí Sdru-
žení České katolické charity do Prahy.
Odtud se bude do našeho vikariátu vra-
cet 60 % na vybudování Klubu Astra
– denního stacionáře pro seniory
v Humpolci, který má být otevřen
v březnu 2003. Půjde o bezbariérové
zařízení, kde bude poskytována pravi-
delná péče starým spoluobčanům, kteří
jsou osamělí, málo pohybliví, lehce de-
mentní nebo nesamostatní. 30 % vy-
braných peněz zůstává na ústředí
k financování pomoci u nás či
v zahraničí dle potřeby, 10 % bude re-
zervováno na povodně.

Letos byli naši “králové” a “králov-
ny” i jejich vedoucí opět úspěšní. Pe-
níze nesbírali pro sebe, ale pro potřeb-
né, a kdo ví, zda mezi nimi nebudeme
jednou také my, někdo z nás?

Chci touto cestou poděkovat všem
dárcům, všem zúčastněným kolední-
kům i vedoucím. Přijměte, prosím,
upřímné Zaplať Pán Bůh!

MUDr. S. Brhelová

Víte co je to sanktusník?
Možná si pravidelní televizní diváci vzpomenou, že tato otázka zazněla

v jednom z prvních dílů populární televizní soutěže Chcete být milionářem?
Soutěžící to tehdy nevěděl a já si troufnu říci, aniž bych se chtěl někoho
dotknout, že většina Světeláků by dopadla stejně, přestože v našem městě
sanktusník máme!

Sanktusník byl zaveden cisterciáky ve 13. století. Je to štíhlá věžička nad
presbytářem (což je kněžiště neboli chór – prostor, v němž je umístěn hlavní
oltář) se zvonem, na který se zvonilo, když kněz říkal: “Sanctus, sanctus,
sanctus.” U gotických katedrál nahrazoval často věž nad křížením lodí, pro-
tože stavba věží se soustřeďovala na západní průčelí.

Ze sanktusníku na kostele sv. Václava je v současné době sejmutý křížek a
bude nahrazen novým.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Víte, že…
…bývalý generální ředitel akciových společností Crystalex Nový Bor a Sklo Bohemia Světlá n. S. ing. Oldřich

Karas je spoluzakladatelem rodinné formy Toscada s.r.o.? Ta se bude zabývat zásobováním prodejních řetězců
užitkovým sklem z asijské oblasti a zásobováním obchodů s dárkovými předměty luxusnějším zbožím. K tomuto
účelu již má v průmyslové zóně Havlíčkova Brodu pronajaté sklady. Podle údajů zveřejněných na internetové
adrese www.justice.cz jsou dalšími společníky ing. Karin Karasová a Daniel Karas. Základní kapitál firmy činí
deset milionů korun.

-jv-

Jaromír Štětina: Zkušenost s válkou
Místní pobočka České křesťanské akademie ve Světlé nad Sázavou zve čtenáře Světel-

ského zpravodaje na besedu a videoprojekci s proslulým válečným zpravodajem, která se
uskuteční v úterý 18. 2. 2003 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Sklářského učiliště ve
Světlé nad Sázavou.

Cestovatel, novinář, spisovatel Jaromír Štětina (*1943) v 60. letech vystudoval dvě vysoké školy,
navštívil leckterý zapomenutý kout světa od Mindanaa a Timoru, přes Čukotku až k odbojným křesťa-
nům Gagauzům v Bessarábii. Po příjezdu okupantů v roce 1968 musel opustit svůj sen být novinářem
a začal pracovat v Geologickém průzkumu. Normalizátoři Štětinovi posléze sebrali cestovní pas, a

tak mu nezbylo, než svou cestovatelskou vášeň “namířit” na ruský Východ, daleko za Ural, kam se mohlo jezdit na
občanku. Do širšího povědomí veřejnosti se dostal v roce 1977, kdy mu, díky odvaze redaktorů nakladatelství Orbis,
vyšla cestopisná kniha S Matyldou po Indu.

Na “divoký” Východ se Štětina vrací stále znovu. Po převratu v roce 1990 se jako zpravodaj Lidových novin ujímá role
válečného zpravodaje v Náhorním Karabachu. Jeho sen o novinařině se naplňuje… Jaromír Štětina však není obyčej-
ným novinářským lovcem senzačních, děsuplných a hrůzně krvavých informací. V roce 1992 stojí společně s Šimonem
Pánkem u zrodu jedné z největších humanitárních organizací v Česku, známé dnes pod názvem Společnost při České
televizi Člověk v tísni. V roce 1994 zakládá s Petrou Procházkovou soukromou novinářskou agenturu Epicentrum. Oba
jsou vedeni myšlenkou, že novinář nemůže jen popisovat neštěstí, ale musí pro lidi ve válečných konfliktech také něco
udělat. Burcující zpravodajství z balkánských válek, vyvražďování Čečenců ruskými vojáky i o konfliktu v Afghánistánu
jsou toho zřejmým důkazem. O válečném zmaru, zoufalství a beznaději, ale také o “studánkách” víry a lásky vypovídá
druhá Štětinova kniha povídek Století zázraků z roku 2000.

hb

Cestování, turistika, pobyt
v přírodě, aktivní trávení volného
času, poznávání kultury a historie
– těmito slovy by se daly charak-
terizovat 13. mezinárodní veletrh
průmyslu cestovního ruchu GO a
12. mezinárodní veletrh turistic-
kých možností v regionech REGI-
ONTOUR, které se konaly na br-
něnském výstavišti od 9. do 12.
ledna.

Motto veletrhu, které zní “Dokonalý
přehled o cestování”, není vůbec nad-
sazené. Letos se obou veletrhů zúčast-
nilo 1059 firem z 21 zemí a vystavova-
lo se na výstavní ploše 9227 m2. Vele-
trhů se zúčastnily všechny významné
české cestovní kanceláře, všechny kra-
je ČR, zahraniční touroperátoři a úřa-
dy pro cestovní ruch z tuzemska i za-

Veletrhy cestovního ruchu
hraničí. Všichni vystavovatelé měli při-
praveny podrobné informace, takže
kdo plánuje dovolenou již začátkem
roku, mohl učinit první kroky právě zde.
Nechyběly ani veletržní slevy na vy-
brané zájezdy a doprodej lyžařských
zájezdů.

Pro rok 2003 si oba veletrhy kladly
za cíl ještě více posílit mezinárodní cha-
rakter. Hlavními tématy, na které se
zaměřila pozornost veletrhů, byly cyk-
lotrasy, lázeňství, muzea  a galerie.
Cykloturistice věnuje pozornost stále
více regionů. Kromě přehledu o našich
cyklotrasách šlo na veletrzích přede-
vším o napojení na zahraniční cyklotra-
sy, tedy o představení české cyklotu-
ristiky v evropském kontextu.

Více než šedesát lázeňských zaříze-
ní, bohatý výběr minerálních a termál-
ních pramenů, výhodné klimatické pod-

mínky, dobře rozvinutá infrastruktura,
ale i nutnost stále co vylepšovat – to je
důvod, proč bylo lázeňství jedním ze
zvýrazněných oborů veletrhů.

Rozšíření prezentace muzeí a galerií
sledovalo zvýšení informovanosti od-
borné i široké veřejnosti o jejich čin-
nosti a možnostech využití jejich akti-
vit například pro výuku. Ve společné
expozici, kde se představila muzea a
galerie z celé republiky, se návštěvníci
seznámili nejen se stálou nabídkou, ale
také s aktuálním programem na rok
2003. V jiné velké expozici zase našli
všechny důležité informace o českých
a moravských hradech a zámcích, o
prohlídkových okruzích, otevírací době
apod.

Pro ty, kteří dávají přednost vyhledá-
vání informací na internetu, byla při-
pravena E-travel zóna, kde se předsta-



strana 9SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJúnor 2003

vily firmy nabízející služby v oblasti
využívání internetu v cestovním ruchu,
tedy různé cestovatelské servery, re-
zervační systémy a další.

Cestovatelské centrum v pavilonu A
nabídlo atraktivní výstavy a setkání,
současně probíhal druhý ročník výsta-
vy EXPOCAMERA, jež byla určena
všem, kteří na svých cestách a dovo-
lených rádi fotografují a filmují.

Jaroslav Vála

Samozřejmě, že nechyběl kraj Vyso-
čina, jehož společná expozice se vy-
značovala jednoduchostí a přístupností
prostoru. Převládající barvou byla ze-
lená, prostor doplňoval strom
s jeřabinami. “Po celé čtyři dny při-
cházeli do otevřeného prostoru ná-
vštěvníci seznámit se s turistickými
novinkami nebo ochutnat speciality
z Vysočiny. Tím vším autor expozice
vystihl charakter kraje – otevřenost,
čistotu přírody i pohostinnost jeho
obyvatel,” komentovala úspěšný ve-
letrh Ivana Mahelová z odboru regio-

nálního rozvoje Krajského úřadu kraje
Vysočina.

Možnosti prezentovat svou turistickou
nabídku využila řada měst i mikroregi-
onů, formou propagačních letáků se
představil bezpočet hotelů a dalších
ubytovacích zařízení. “Se zájmem se
setkala například nabídka udržo-
vaných běžeckých tratí Žďárských
vrchů, kalendář turistických akcí
oblasti KČT Vysočina, programová
nabídka westernového městečka Ši-
klův mlýn, katalog s tématem histo-
rických měst, podrobně popsané
typy na pěší i cyklovýlety a celá řada
dalších nově vydaných  propagač-
ních materiálů,” řekla Mahelová.

Na každý den bylo v expozici kraje
Vysočina připraveno překvapení, ať už
v podobě kostýmované obsluhy či kraj-
ských kulinářských specialit. Ve čtvr-
tek například přivítal hejtmana Františ-
ka Dohnala “dobrý voják Švejk”
v podání dlouholetého člena Adivadla
Havlíčkův Brod Františka Zachariáše.
“Můj dojem z našeho stánku je vel-

mi dobrý, mám z toho radost. Expo-
zice vypadá velmi příjemně, čistě.
Důležité také je, že je zde dostatek
prostoru pro prezentaci všech sub-
jektů působících v oblasti turistické-
ho ruchu, nejenom tedy měst a obcí,
ale prostor mají i podnikatelé, kteří
nabízí své služby turistům na území
celého kraje. A co mě těší úplně nej-
víc? Prostor, který zde Vysočina má,
je dostatečně veliký, stejně tak i
pulty s materiály a za tu chvíli co
tady stojím, jsou neustále obklope-
ny davy lidí, které se zajímají o to,
co jim můžeme nabídnout. Věřím, že
své peníze na rekreaci přijedou utra-
tit právě k nám,” řekl hejtman.

Do konce prvního čtvrtletí se budou
moci s turistickou nabídkou Vysočiny
seznámit další zájemci. Ve dnech 13.
2. – 16. 2. 2003 na veletrhu Holiday
World v Praze a ve dnech 7. 3. – 11.
3. 2003 na veletrhu Internationale Tou-
rismus – Börse v Berlíně.

R. Burketová

Ano, tolik let uplynulo od onoho
osudového okamžiku, kdy se jistý
Kléma vrátil z Hradu řka, že pan
prezident demisi přijal. Tolik let
uplynulo od onoho dne, kdy Lido-
vé milice odhodlaně vyšly do ulic,
od onoho dne, kdy to všechno za-
čalo a pak dlouho trvalo. Leckdo
si možná řekne, že připomínat udá-
lost tak starou je zbytečné, pro
dnešní mládež je to stejně dávno
jako bitva u Kresčaku. Na druhé
straně je však ještě mnoho tako-
vých, kteří onen únor píší s velkým
“ú” nebo s přívlastkem vítězný
s velkým “v”.

Proto si myslím, že je třeba vzpomí-
nat a položit si otázku, zda únor 1948
byl vítězný a když ano, tak pro koho.
Protože odvrácenou stranou vítězství
je prohra, což znamená položit si otáz-
ku, kdo prohrál a proč.

Ve škole nás učili, že zvítězilo dobro,
tj. pracující lid nad kapitalistickými vy-
kořisťovateli, spojenci západních špio-
nážních centrál a spříseženci Vatiká-
nu. Co nás neučili: zvítězil stalinismus,
který přinesl teror, pracovní tábory,
zatýkání, zinscenované procesy, krimi-
nály a justiční vraždy. Heslem dne se

Před pětapadesáti lety

stala likvidace třídního nepřítele. Kdo
nebyl s nimi, byl proti nim. Za čas byli
proti  nim i ti, kteří ještě nedávno byli
s nimi…

Ve škole nás učili, že prohrálo zlo,
kapitalismus, imperialismus, vykořisťo-
vání člověka člověkem, nesvoboda a
nerovnost. Co nás neučili: prohrálo
dobro, demokracie (kterou přejmeno-
vali na socialistickou), prohrála morál-
ka a svědomí.

Záleží na tom, jak se na celou věc
díváte. A to je pro mnohé ještě dnes
velký problém. Následující řádky jsou
prací bývalého světelského kronikáře
Jiřího Holana.

***
 V prosinci 1947 navštěvuje Světlou

předseda Ústřední rady odborů sou-
druh Antonín Zápotocký a vyzývá
k jednotě v boji proti nepřátelům děl-
nické třídy. Byly to velké chvíle, kdy
pracující si vyměňovali názory, dotazo-
vali se. Soudruh Zápotocký jednal
s pracujícími Světelska i okolí, radil a
svými projevy přibližoval čas, který
přijde – musí přijít – vítězství dělnické
třídy nad buržoazií. Nabádal
k ostražitosti a rozvaze, k obraně re-
volučních vymožeností před úklady

vnitřních a zahraničních nepřátel. Ho-
vořil i o nutnosti vytvořit ozbrojené děl-
nické oddíly na obranu revolučních vy-
možeností, což vlastně nebyla  myšlen-
ka nikterak nová, protože již v roce
1945 se z Revolučních gard, Občan-
ských milicí a obdobných revolučních
ozbrojených organizací lidu vytvořily
ve většině průmyslových závodů ozbro-
jené oddíly Revolučního odborového
hnutí – závodní stráže (milice). A na
jeho slova došlo… Přišel rok 1948.

29. února se akční výbor NF jedno-
myslně usnesl, aby všechny případy,
které byly po květnové revoluci buď
v šetření trestním prominuty nebo od-
volány, znovu byly trestní komisí pro-
jednány dle spisů, které jí byly dodány.
Dále se usnesl, aby byli z členů národ-
ního výboru vyloučeni: Kafka Josef,
truhlář, Brzoň František, pokrývač,
Novotná Marie, Semerád František,
Šrámek Jaroslav, Zítek Václav. Místo
nich navrženi: Šafařík Jaroslav 249,
Šoula Bedřich, Libscher Jindřich, za-
hradník, Škvor František, pošťák, Horký
František, autodopravce, Tvrdý Fran-
tišek, sedlář.

Další pak ještě navržení k vyloučení:
Bílek Jan – za něho navržen Lank Ol-
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dřich, učitel, Beran Jan, děkan,
k vyloučení s Josefem Šilhanem a mís-
to nich navrženi Mára Vojtěch, učitel,
Zajíček Václav, strojník. Z náhradníků
NV se vylučují: Novotný Miloš a Že-
níšek Ladislav, za ně se navrhují: Smut-
ný Jan, cukrář, Dvořáček František,
obchodník, Novák Josef, úředník, Hro-
mádko Teodor, Kos Miroslav, Rybář
Josef, Trouba Václav. Dále akční vý-
bor navrhl k doplnění svých členů: za
Českou obec legionářskou Ludvík Pro-
keš a za Svaz brannosti Vojtěch Mára.
Dále bylo schváleno, aby Okresní akční
výbor dosadil na světelský velkostatek
národní správu.

3. března 1948 jednal akční výbor o
provedené očistě, resp. Pokárání ve
Všeobecné záložně u osoby p. Kouby,
rozhodl, aby na velkostatku zůstal za-
tím p. Kafuněk, velkostatek je pod ná-
rodní správou a dosavadní činovníci aby
zůstali na svých místech. V kině Sokol
budou pracovníci prověřeni a bylo po-
žádáno, aby se promítaly filmy slovan-
ských národů. Budou přezkoumány
některé osoby, u nichž není prokaza-
telný pracovní poměr (Miroslav Průša
a jiní). Byla pověřena komise MNV,
aby provedla kontrolu u místních ob-
chodníků s textilem. Dále bylo projed-
náno zřídit komise akčních výborů, kte-
ré budou míti na starosti vše, co souvi-
sí s hospodářským životem. Schválily
se akční výbor fronty: Božena Havlo-
vá, Jarmila Matoušková, Anna Štěpán-
ková, Anežka Hovorková, Marie Stejs-
kalová, Zdeňka Hrdličková, Marie Pa-
zourková, Anna Lepešková, Božena
Hradecká, Marie Jiskrová, Terezie
Tejkalová, Hermína Křenovská, Ma-
rie Dvořáčková, akční výbor AFK
(sportovci): Bohumil Říha, Ladislav
Krupička, Antonín Procházka,

Josef Říha.
9. března 1948 byla provedena očis-

ta ve výboru místní organizace Česko-
slovenského červeného kříže a schvá-
leny akční výbory ve Všeobecné zá-
ložně, straně českých socialistů, velko-
statku, rybářského spolku (následuje
řada jmen - pozn. J.V.).

Prověrkou zjištěno, že krejčí Průša
má živnostenský list a zaměstnává své
oba syny, tedy i Miloslava. Za pana
Zítka v kině Sokol byl dosazen s. Su-
chopár. Byla provedena prověrka u
učitelstva. Usneseno, aby odborný uči-
tel Josef Kudrna byl přeložen, protože
se stavěl proti Svazu mládeže, Junáku
aj.  a neměl kladný postoj. Ředitel ško-
ly Václav Henzl bude zbaven své funk-
ce, panu učiteli Semerádovi bude udě-
lena důtka AV okresu. Učitelský sbor
bude předvolán před AV, kde jednotli-
vým členům bude předložen slib. Dále
rozhodnuto na místo ředitele školy
Henzla dosadit K. Seinera. /…/

Bylo navázáno spojení se závody, zá-
vodními radami, prověřovány jejich
prostřednictvím veškeré situace vzniklé
na závodech se všeobecnou snahou
dokázat, že lid dovede si vládnout i ří-
dit.

Bylo pokračováno v jednáních o očis-
tě u místního velkostatku, vznesené
námitky projednány za přítomnosti bý-
valého lesmistra Pokorného, vyslech-
nuti zástupci zaměstnanců, politických
vězňů a stran. Bylo nakonec rozhod-
nuto, aby lesmistr Pokorný zůstal na
podřízeném místě po dobu 3 měsíců a
potom aby nastoupil na Pavlíkově jako
lesní. V opačném případě by byl pro-
puštěn z lesní správy. Na místo lesmis-
tra povolán lesní Hynek Horák. U něho
byly některé náležitosti vysvětleny a po
prověrce a zjištění bylo s konečnou

platností rozhodnuto, aby Horák zůstal
v AV sociální demokracie a na velko-
statku.

Probíhají prověrky u hasičů, sociál-
ních demokratů, hudebníků, lidovců a
národních socialistů. Jedná se
v ústředním výboru SČM, že by ve
světelském zámku mohlo být zřízeno
celoroční rekreační středisko. U vel-
kostatku bylo projednáno, že bude pro-
puštěna slečna Jedličková, jakmile se
získá náhrada. Ustavila se rolnická
komise při MNV, schválen AV Soko-
la, složena vyživovací komise, projed-
náno sestavení jednotlivých komisí při
MNV.

Akční výbor se dohodl, aby se MNV
domáhal přidělení světelského zámku
do vlastnictví, aby se mohl využít ve
prospěch města. Akční výbor NF ve
Světlé má plné ruce práce. Střeží jako
orgán pracujícího lidu sdruženého
v Národní frontě činnost národních
výborů a jejich složek po stránce poli-
tické, kontroluje zda tato činnost je
v souhlase se zásadami opravdové li-
dové demokracie představované obro-
zenou Národní frontou. Z Akčního vý-
boru NF vycházejí podněty
k odstranění závad i k zlepšení a zjed-
nodušení práce v národních výborech.

Číslem 226/1948 Místní akční výbor
NF ve Světlé n. S. sdělil Okresnímu
národnímu výboru v Ledči ustavení
Místního národního výboru ve Světlé i
s jeho složkami. Předcházely tomu celé
řady prověrek, slyšení, vyhledávání
důkazů a ověření. Žádný z těch, kteří
slíbili pracovat jménem lidu a demokra-
cie, nechtěl nic nechat náhodě.

***
Tolik zápis kronikáře. Bez komentá-

ře.
-jv-

Nejen skautská skříňka, ale ani další menší či
větší objekty u nás dlouhodobě neodolají růz-
ným silákům, nenechavcům - a paličům. Viz od-
padkový koš u schodiště vedoucího z Nádražní
ulice ke klubu Bazén:
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  …100 lety (1903)

• 22. ledna Kolumbie pronajala pásmo Panamského průplavu Spojeným státům, které tak zvítězily v zápase o rozho-
dující pozice při výstavbě průplavu na úkor Francie a Velké Británie.

• Zemským zákonem ze dne 27. ledna byla v Čechách zavedena dávka z piva, jejíž výtěžek měl sloužit ke zvýšení
učitelských platů. Z jednoho hektolitru se platila  jedna koruna sedmdesát haléřů, což vyhovovalo především hostin-
ským. Už 5. února se v Praze usneslo měšťanské společenstvo pražských výčepníků v Konviktu spolu s výborem
pro průmysl pivovarský a představenstvem společnosti sládků, že zdraží pivo ještě o čtyři haléře za litr. Sociální
demokraté vystoupili okamžitě proti. Prohlásili, že “taková zlodějna je zpupnost a útočí na lid jako celek, neboť
kvalitní voda v Praze není a pivo jest nejlepším doporučovaným nápojem”. Právo lidu vyhlásilo bojkot hospo-
dám, dělníci omezovali jejich návštěvy se džbánkem a kupovali si pivo lahvové, na které se pivní daň nevztahovala.
I proto se mnoho ze 43 000 výčepních vrátilo ke staré ceně.

• 29. ledna státní převrat v Srbsku, zavraždění prorakouského krále Alexandra Obrenoviče a královny Dragy. Ze
Švýcarska povolán na trůn Petar I. Karadjordjevič (*1844), kterému dal národ příjmení Osvoboditel. Následovalo
obnovení ústavy a protirakouské politiky.

• V únoru začali Pražané z ne zcela jasných pohnutek hromadně vybírat vklady z České spořitelny. Stupňováním
poplašných zpráv nastal v dalších měsících tzv. run na Českou spořitelnu.

  …50 lety (1953)

• 14. února začal v Praze I. celostátní sjezd JZD, který měl napomoci urychlení kolektivizace zemědělství, jež stále
pokulhávalo za očekáváním strany a vlády.

• v únoru náhle ve Světlé zemřel předseda MNV František Kudrna (novým předsedou zvolen 25. června Karel
Dřevínek).

-jv-

Dům čp. 16
Zatím první zjištěná písemná zmínka

je z roku 1816, kdy zde bydlela Anna
Schlesingerová (zemřela  asi 1894).
V roce 1852 byl majitelem domu Vác-
lav Bedrníček. V roce 1901 jej od něho
koupil Václav Rokos a v roce 1927 jej
předal synovi Václavovi a jeho man-
želce Marii. V domě bylo pekařství a
obchod smíšeným zbožím.

Když se 23. května 1950 konala po-
rada o projednávala tíživé situaci

v zásobování pekařskými výrobky, šlo
též o přebrání světelských pekařů
Zdeňka Ritschla, Františka Ritschla a
Josefa Skaly, aby se zapojili do druž-
stva Rozvoj. Bude nutno zřídit ve Světlé
oblastní parní pekárnu o pečící ploše
18 m2, kterou již družstvo navrhlo do
výhledového plánu. Družstvo navrho-
valo, aby byla znovu dána do provozu
vyřazená pekárna Jana Kudrny v domě
čp. 198. Božena Hradecká, předsed-
kyně MNV, dne 25. května 1950 píše

dopis do družstva
Rozvoj: “Zásadně
neschvalujeme zří-
zení pekárny u
Jana Kudrny a tr-
váme na zřízení
pekárny u Václa-
va Rokosa. Pekár-
na J. Kudrny je ve
starém domě, z níž
nikdy před tím ne-
bylo pečivo nijak
zvláštní. Lze-li pro-

váděti vybavení ve starém domě, je
jedině v zájmu zdravotním i pracov-
ním provésti již investice do vyho-
vujících prostor, tj. původní pekár-
ny u Václava Rokosa v čp. 16, kde
sám majitel může vykonávat vedení
a správu pekárny, pokud sám již
k takové práci pekařské - ruční -
není schopen. Poukaz na to, že pe-
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kárna V. Rokosa není v delimitaci,
neobstojí, protože stejně ze stávají-
cích pekáren -nevyhovujících - po-
stupem zaniknou aspoň některé, tím
spíše, bude-li zřízena projektovaná
obvodní pekárna. Do té doby je tře-
ba zřídit alespoň jednu slušnou, vy-
hovující pekárnu a při posledním
jednání s Vámi bylo dohodnuto, že
se může jednat jedině o Rokosa,

abychom Vám při-
pravili půdu i na
ONV. Podle infor-
mací trvá také
ONV v Ledči n. S.
na znovuzřízení
pekárny u V. Ro-
kosa, neoprávně-
ně zrušené. Nemů-
žeme proto při-
stoupit na Vaše
provisorní řeše-
ní.”

***
Počátkem 60. let zde byla zřízena

prodejna skla. Na přelomu 70. a 80.
let dům od rodiny Rokosových koupilo
město Světlá n. S. a následně došlo k
přestavbě na Dům s pečovatelskou
službou. V roce 2001 v souvislosti
s přístavbou radnice sem byly přestě-
hovány kanceláře starosty a zástupce
starosty, podatelna, stavební odbor,
matrika, oddělení kultury, odbor život-

ního prostředí, živnostenský odbor a
pokladna. V lednu 2003 byly všechny
odbory soustředěny v budově radnice.
Na rekonstrukci domu čp. 16 jsou
zpracovány plány, měla by zde být
městská knihovna, informační středis-
ko a minigalerie.

-jv-
Foto: 40. léta minulého století

Ve vitrínce Vlastivědného spolku
Světelsko, která je umístěna
v Komerční bance ve Světlé, byla
začátkem roku díky laskavosti ře-
ditele Státního okresního archívu
v Havlíčkově Brodě PhDr. Ladi-
slava Macka instalována nová ex-
pozice “Pečeti ze Světlé n. S.”

Co to je vlastně pečeť? Tímto pojmem
nazýváme otisk kovového rytého pe-
četidla (typáře) ve vosku (včelím nebo
pečetním) nebo také v kovu. Nežli byl
vynalezen papír, balily se pergameny
ve svitky a jimi se protahovala šňůrka,
která se dole pečetila, takže pečeť na
ní visela. Takto bylo znemožněno na-
hlédnout do listin osobám nepovolaným.

Nejskvostnější byla pečeť zlatá. Bý-
vala jen na velmi důležitých listinách
královských a diplomatických, tzv. bu-
lách. Stříbrného pečetidla užíval císař
Ludvík Pobožný, sultánové turečtí a
velmistr řádu maltézského. Olovem
pečetil papež, cařihradský patriarcha,
dóže benátský a někteří císařové ně-
mečtí.

Používání pečetního vosku a pečet-
ního laku přiučili se nejdříve Portugalci

��������	
�����
ve Východní Indii. Velikosti pečetí byly
různé, od malého penízku až k velikos-
ti polévkového talíře. Pečeť Bedřicha
III. měla průměr 17 cm. Za starých
dob záleželo i na váze pečeti. Tak z
pečeti řeckého krále Jindřicha III. byl
později ulit zlatý kalich a bula Kristiá-
na V. dánského vážila 70 dkg ryzího
zlata. Později byly pečeti už jen ze zla-
ceného plechu, velmi tenkého, připev-
něného na desku z kovu laciného. Rov-
něž počet pečetí rozhodoval. Například
stížnostní bula měst českých koncilu
kostnickému měla 250 pečetí.

Barva pečetí se řídila zvláštními naří-
zeními. Jen císařové a králové pečetili
červeně, kláštery a města zeleně. Poz-
ději u všech uživatelů převládla červe-
ná barva. Tvar pečeti byl většinou ku-
latý, ale existovala pečeť štítového,
vejčitého nebo i čtvercového tvaru. K
listinám a dalším písemnostem byly
přivěšeny buď na proužku pergamenu
nebo na svazku jednobarevných ale i
různobarevných nití. Později jsou při-
tiskovány přímo na písemnost, někdy
ve formě tak zvané clony. Byl to kou-
sek papíru, často s různě ozdobně vy-

střihovanými okraji, položený na slabší
vrstvičku pečetního vosku. Teprve přes
tento papírek se otiskovalo pečetidlo
(typář).

Na vlastní pečeti rozeznáváme legen-
du a pečetní znamení. Legenda je vět-
šinou ve formě opisu po obvodu peče-
ti, pečetní znamení bývá zpravidla umís-
těno v ohraničeném pečetním poli.

Používání pečetí k potvrzování písem-
ností je u nás doloženo již v raném stře-
dověku. Nejprve bylo zaváděno hlav-
ně v královských kancelářích a u cír-
kevních institucí. Později pečetí užíva-
la také šlechta a města. Rychtáři a
konšelé na vesnicích je začínají užívat
na konci 15. století, hojněji až s větším
rozvojem vesnické samosprávy v prů-
běhu 16. a 17. století.

Po roce 1850 se místo pečetí začínají
uplatňovat razítka. U vrchnostenských
úřadů a měst byla razítka používána již
dříve. Zpočátku byla kovová, od kon-
ce 19. století se začala používat gumo-
vá razítka. Tvarem a obsahem se sho-
dují s pečetěmi.

Karel Coufal
Vlastivědný spolek Světelsko
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Ukázky pečetí ze Světlé n. S.

Městečko Světlá (1567)

Světelská společnost na

zpracování granátů

(1777)

     Město Světlá - Stadt Swetla            Obecní úřad Světlá

                   (1855)                                  (bez data)

Cech kovářů, kolářů, bednářů           Cech ševcovský
           a truhlářů (1612)                           (1639)
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První lednovou sobotu uspořádal
skautský oddíl Albatros již 12. roč-
ník populárního výstupu na “Mount
Melechov”, jak toto místo skautsky
nazýváme.

Vše začalo jako ob-
vykle na světelském
nádraží. Přijel k nám
početný zástup skautů
z Kutné Hory v čele s
bratrem Majerem-Bizo-
nem, dále několik hos-
tů z Prahy, Kolína a
Štoků, kteří dorazili již
v pátek a nocovali
v naší klubovně. K
tomu je nutno připočí-
tat domácí, z toho také

několik „neskautů“, z čehož je vidět, že
akce se konečně stala všeobecně zná-
mou.

Akce Mount Melechov
Všichni jsme nastoupili do Posázavské-

ho pacifiku a v cílové stanici ve Smrč-
né nás čekalo příjemné překvapení. Z
druhého vagónu totiž vystoupila téměř
stejně početná skupina skautů a skau-
tek z Havlíčkova Brodu, a tak, když vlak
odjel, zjistili jsme, že je nás kolem šede-
sáti. A to je na této akci rekordní účast.

Hned úvodem jsem všechny přivítal a
rozdal jim upomínkové dřevěné znám-
ky, o které byl velký zájem. Protože již
ráno jsme vyslali skupinu značkařů,
mohli jsme nyní vyrazit podle značek.
Cesta příjemně ubíhala a díky počasí
jsme mohli sledovat panoráma, kterému
vévodil hrad Lipnice. S přibývající výš-
kou se však někteří začali opožďovat.
Šlo s námi totiž dost starších lidí a zdo-
lat vrchol byl pro některé nad jejich síly.
Proto skončili v našem záchytném bodě
- restauraci v Koňkovicích, kde bylo
příjemné posezení a čas na vyprávění.

Ti, kteří chtěli akci dotáhnout do kon-
ce, pokračovali dál. Na vrcholu nás u
rozdělaného ohýnku přivítali už zmíně-
ní značkaři. Pověděli jsme si pár zají-
mavostí o tomto místě a pak již násle-
doval sestup do záchytného bodu. Bylo
tam velmi příjemně a obsluhující perso-
nál si zaslouží veřejnou pochvalu. Pře-
ce jen obsluhovat šedesát lidí, to tu jistě
každý den nemají.

Protože všechno má svůj konec, mu-
seli jsme se i my rozloučit s vyhřátým
sálem koňkovické restaurace a odebrat
se zpátky na vlak do Smrčné.

Všem účastníkům se akce líbila a již
dnes se těší na další podobné. Proto, kdo
má zájem, nechť sleduje Světelský zpra-
vodaj nebo naši skautskou skříňku, kte-
rou - jakmile to bude možné - hned opra-
víme, aby vandalové měli zase co roz-
bíjet a ničit.

Bill

Letošního ročníku se zúčastnilo při-
bližně 2500 skautů a skautek z blízkého

i dalekého oko-
lí. Byli mezi nimi
také skautky a
světlušky z 2.
oddílu Hvězdič-
ka a skauti ze 4.
oddílu Javor
Světlá n. S.,

celkem 12 účastníků (nejmladší účast-
nici bylo pět let).

Z činnosti skautů

Na křižovatce cest nad Mníškem pod
Brdy poblíž Kytína byla jako
v předchozích letech občerstvovací sta-
nice. V poledne se konal slavnostní ná-
stup všech zúčastněných. Na místě byly
připraveny různé hry, test skautských
znalostí a mnozí si mohli vyzkoušet pro-
vazové lávky. Zakoupili jsme si upomín-
kové předměty, k dispozici byly pamět-
ní razítka i nabídka knih a časopisů
z tiskového a distribučního centra Ju-
náka. Velice cenné bylo setkání s přáteli.

Koza se může hrdě hlásit mezi nejdří-
ve domestikovaná zvířata. Tedy již pra-
věcí lidé měli tu možnost pít kozí mlé-
ko, které se však postupem času spolu
s dalšími produkty stalo spíše potravou
pro chudé. Není se čemu divit, vždyť
pořídit si bílé rohaté zvíře bylo nejen po
finanční stránce výhodnější než chovat
krávu.

Podle statistik, kdy bylo v roce 1990
v České republice zaregistrováno 40
638 koz a kozlů, došlo během 11 let
k rapidnímu poklesu. Nyní se jejich po-
čet pohybuje někde mezi 28,5 tisíci kusů,
a to je podle našeho názoru škoda již
z několika důvodů. Kravské mléko nám
sice připadá velice chutné a část popu-
lace se jistě domnívá, že je i zdravé – ale

První skautský zimní přechod Brd se konal 8. února 1969. Na trase Řevnice – Dobříš jej tehdy absolvovalo přes
tisíc účastníků - od nejmenších světlušek a vlčat až po osmdesátiletou Bělu Divišovou, členku tehdejšího náčelnic-
tva dívčího kmene Českého Junáka. Po likvidaci Junáka se akce s názvem Zimní přechod Brdských Hřebenů
konaly od 70. let až do jeho obnovy pod hlavičkou ČSTV, konkrétně odboru turistiky TJ Tesla Karlín.

Kromě památečních kartiček, které si
skauti již tradičně mění mezi sebou, bylo
připraveno malé překvapeníčko – letos
poprvé – odznak Skautský zimní pře-
chod Brd.

Prošli jsme trasu dlouhou asi třináct
kilometrů z Mníšku pod Brdy na Kytín-
skou louku a zpět krásnou brdskou pří-
rodou. Počasí nám přálo, celá výprava
se mám moc líbila. Těšíme se na další
ročník.

Monty

věřme, že kozí mléko a jeho produkty
jsou pro náš organismus vhodnější. Kozí
mléko má celkově menší obsah tuků než
kravské. I naše tělo se s nimi lépe vypo-
řádá a rychleji je stráví. Dále v něm
můžeme najít větší množství vápníku,
draslíku, hořčíku a fosforu a převahu
nižších mastných kyselin. Tyto výrob-
ky užívají alergici, kteří nesnesou krav-
skou laktózu a její bílkoviny. Jistě víte,
že u  žádné kozy na světě nebyla proká-
zána rakovina a i vědci se domnívají, že
při konzumování těchto výrobků nemá
velkou šanci k projevu.

Mnozí z nás si hned vybaví nepříjem-
ný zápach, ale pozor, při dodržování
správných hygienických předpisů se
naopak z kozích sýrů může linout váb-

ná vůně, při níž se nám sbíhají sliny na
jazyku. Jedinečnou chuť kozímu mléku
dodávají dvě kyseliny – kaprilová a kap-
rinová.

U nás se zpracováním a výrobou těch-
to produktů zabývá jediné zařízení –
mlékárna v Polné. Ta však do našich
prodejen dodá ročně jen 6 tun sýrů.
V nebližším okolí můžeme mléčné la-
hůdky koupit v obchodním domě Alej
v Havlíčkově Brodě. Záleží jen na  na-
šem zájmu  pomoci vlastnímu zdraví,
zda se objeví i v regálech světelských
obchodů.

 Michaela Svobodová
Eva Prchalová

Zdraví z Vysočiny
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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  7.2. 19.30 96

Deník Bridget Jonesové ( USA)                 Komedie
Nevychovaná. Nekontrolovatelná. Neprovdaná.
Hrají :R. Zeliwegerová,H.Grant
Vstupné : 50 Kč                                                                      Od 12 let

Neděle  9.2. 19.30 92

Král Škorpion ( USA)                                     Komedie
Legenda,válečník, král. Hrají : D. Johnson
Vstupné : 50 Kč                                                                        Od 12 let

Středa  12.2. 17.00 161

Harry Potter a tajemná komnata
Pokračování úspěšné pohádky z Bradavic.Hrají : D.Radkliffe
Vstupné : 60 Kč        Přístupný
Česká verse

Pátek  14.2. 19.30 124

Nevěrná ( USA)                                      Psychologický , kriminální
Její nevěra je jen zčásti důsledkem jejího příliš poklidného života.
Hrají : R. Gere
Vstupné : 50 Kč                                                                        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
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 12 let

Středa  19.2. 19.30 90

Sexy ptáci ( Francie )                                             Komedie
Tři rozdílní kamarádi mají něco společného. SEX.
Hrají : J.Baumgartner
Vstupné : 50 Kč                                                                        Od 12 let

Pátek  21.2. 19.30 104

Blance –královna zbojníků (Francie)
Akční komedie

Pojďme jednou za čas zešílet. Hrají : G. Depardieu, J. Garcia
Vstupné : 50 Kč                                                                         Od 15 let

Neděle  23.2. 19.30 100

Spy Kids 2 – Ostrov ztracených snů
          (USA)  Komedie

Svět je znovu v ohrožení. Je třeba povolat Cortézovi.

Hrají : A.Banderas
Vstupné : 50 Kč                                                                      Přístupný

Středa  26.2. 17.30 98

Fimfárum J.Wericha ( ČR)  Loutková pohádka
“Pohádky jsou jako řetěz …,obepínají svět a spojují lidi odevšad.” Jan
Werich
Vstupné : 50 Kč                                                                       Přístupný

Pátek  28.2. 19.30 118

Insomnie ( USA)                                                         Thriller
Bez dechu budete sledovat souboj mezi rafinovaným vrahem a úspěš-
ným detektivem. Hrají : Al Pacino, H.Swank
Vstupné : 50 Kč                                                                        Od 15 let

Neděle  2.3. 19.30 90

Waterloo po česku ( ČR)                         Komedie
Pět manželských povídek v nové české komedii, v hlavní roli J. Kram-
pol.
                                                                                                 Od 12 let

Středa  5.3. 19.30 118

Vosí hnízdo ( Francie )                                 Akční thriller
Velká hra o vlastní život. Hrají . S. Naceri, N. Fares, B. Magimel
                                                                                                Od 15 let

Pátek  7.3. 19.30 87

Musím tě svést (ČR)                             Hořká komedie
Bezcitná hra o city. Hrají : I. Chýlková , J. Kraus, I. Trojan
                                                                                                 Od 12 let

Neděle  9.3. 19.30 120

Brak ( ČR )             Nezávislý film pro publikum mezi 15 až 30 lety
Šlamastika ,do které se hrdinové ve snaze vše zachránit,namáčejí stále
víc …
Hrají : V. Štultéty , J. Plouhar,J.Korn, B. Štěpánová a kvalitní hudba
                                                                                                 Od 12 let

Středa  12.3. 19.30 95

Kostka 2 (Kanada)                                             Sci-fi /thriller
Odkryjte dosud nepoznané pocity strachu.
Hrají : G.W.Davies, K.Matchett
                                                                                                 Od 15 let
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PLESY V ÚNORU
 
  7.2. – maturitní ples Integrované střední školy

  8.2. – ples Autoklubu
15.2. – ples Sklo Bohemia
22.2. – ples Sboru dobrovolných hasičů

28.2. – ples Lyžařského klubu Kadlečák

TŘI … VETERÁNÍ?!
(s použitím textu Jana Wericha) v inscenaci pro děti i
dospělé se představí členové ADIVADLA
z Havlíčkova Brodu.
Divadelní sál Společenského domu
v sobotu 22. února 2003 v 16.00 hodin.
Předprodej vstupenek je v kanceláři odboru kultury a
školství na radnici (2. patro), tel. 569 496 660

VĚRA MARTINOVÁ A SCHOVANKY
společný koncert první dámy české country

s ryze ženskou country kapelou.

Divadelní sál ve Světlé n. S.

ve čtvrtek 27. února 2003 v 19.30 hodin

Předprodej vstupenek je v kanceláři odboru kultury a školství v 2. patře radnice

tel. 569 496 660.

Skupina The Backwards vystoupí na samostatném koncertu “The Backwards hrají
Beatles” ve čtvrtek 20. února od 19.00 hod. v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Předprodej vstupenek:
Kulturní dům  Ostrov, Jana Nyklová, Ostrov 28, Havlíčkův Brod, Po-Pá:  7.00-15.00 hod., tel. 569 434 364, 569 421 088
Informační středisko, Horní náměstí 273, Humpolec, Po-St: 8.00-17.00 hod., Út, Čt, Pá: 8.00-15.00 hod., tel. 565 532 479

Vyhodnocení sportovců
V Rytířském sále světelského zámku se ve středu 19. února v 15.30 hod. uskuteční slavnostní vyhodnocení nejlepších

sportovců roku 2002. Za úspěšnou reprezentaci jim poděkují představitelé města v čele se starostou a členové komise
pro koordinaci sportů při MěÚ. Rodiče, členové oddílů, přátelé a příznivci jsou srdečně vítáni.

-jv-

Rok 2002 byl pro hráčky trenérů
Nevorala a Pláteníkové velice zdařilý.
Do jarní části bylo jejich družstvo vhod-
ně doplněno o starší hráčky od trenér-

Úspěšný rok volejbalistek
ky Holoubkové. I když to ze začátku
trochu skřípalo, dokázala děvčata vy-
hrát čtyři turnaje (Humpolec, Pelhři-
mov, Světlá n. S. a Chotěboř). Turnajů

se vždy účastnilo osm družstev.
V létě volejbalistky poprvé zúčastni-

ly soustředění na Slovensku. Týdenní
pobyt v pěkném prostředí a v ideálních
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podmínkách toho děvčata stihla dost.
Nejenom že vytvořila výbornou partu,
ale i poctivě trénovala. Hlavním úko-
lem bylo získat fyzickou a odrazovou
sílu, což se podařilo. Herní a taktická
stránka přišla na řadu později ve Svět-
lé.

Na podzim již děvčata začala vystr-
kovat drápky na daleko silnější týmy a
nyní již musí každé družstvo se Svět-
lou počítat.

V mistrovské soutěži Krajský přebor
Vysočiny si zatím stojí na krásném 4.

místě ze 16 družstev. Účastnily se dvou
celostátních turnajů v Havlíčkově Bro-
dě, kde skončily na pěkném třetím mís-
tě. Dále pak turnaje v Hradci Králo-
vé, kde se sešla absolutní česká špič-
ka, kde skončily na 4. místě.

A plány pro letošní rok? V Lize Vy-
sočiny “poskočit” alespoň na celkové
3. místo a co nejvíce potrápit všechny
soupeřky.

Kádr družstva tvoří: Bára Arltová,
Zuzana Cihlářová, Kristýna Dobrá,
Eliška Kubátová, Tereza Lačná, Iva Li-

bosvárová, Petra Málková, Iveta Ma-
toušková, Šárka Nevoralová, Anna
Stránská a Helena Štrosová.

Na závěr by trenéři chtěli touto ces-
tou poděkovat obětavým rodičům a
hlavně všem sponzorům, bez kterých
by se tato děvčata nemohla účastnit
tolika turnajů: Glasspo (p. Kupčík),
Václav Gabriel, ing. Jiří Hudera, Sklo
Bohemia, a.s. a Porcela Plus a.s.

Vlastimil Nevoral

Začátkem ledna se v hotelu Čes-
ká koruna konala valná hromada
odboru KČT Sklo Bohemia, na
které turisté hodnotili uplynulou
sezónu a hovořili o plánech pro le-
tošní rok. Hovořilo se samozřejmě
také o hospodaření, řeč přišla i na
sponzory, bez nichž by některé
akce byly neuskutečnitelné.

O činnosti v minulém roce by se dalo
jednou větou říci, že jsme jezdili na ly-
žích, pluli na lodích, šlapali pěšky i na
kole, v kopcích i po rovinách, doma i v
cizině. Účast na jednotlivých akcích
nebyla hromadná, naopak - většinou se
jednalo o malé skupinky či dvojice, zato
šlo o akce hodnotné a jejich výčet je
více než pestrý. Namátkou uveďme
týdenní putování Kolem republiky, Me-
zinárodní týden turistiky ve Vsetíně, tří-
denní Sraz turistů oblasti Krkonoše a
Podkrkonoší v Rokytnici nad Jizerou.
Z přehledu vyplývá, že jsme se kromě
toho zúčastnili patnácti dálkových po-
chodů, sami jsme byli pořadateli dva-
nácti vlastních akcí. Mezi ty význam-
nější patřily: lednový pobyt ve Velké
Úpě, kde jsme na běžkách brázdili hře-
ben Krkonoš mezi Černou horou a
Luční boudou, zatímco jiná skupina byla
s běžkami v Jeseníkách, červencové
splutí Sázavy a v polovině září Prodlou-
žený víkend v Krkonoších, kterého se
zúčastnilo 12 členů, z nichž většina zdo-
lala Sněžku.

Z akcí pořádaných pro veřejnost jme-
nujme pravidelné pondělní vyjížďky na
kolech do okolí města a dvě populární
vycházky: Novoroční a Za ovarem. Na
padesát účastníků měl seminář cviči-
telů oblasti Jihlava, jehož součástí byla
vycházka z Dolní Březinky přes Stvo-
řidla a Sluneční zátoku. Číslem jedna

Valná hromada turistů
v naší činnosti je ovšem srpnový dál-
kový pochod a cykloturistická jízda
Cestami Jaroslava Haška. Na startu
21. ročníku se sešlo a sjelo 206 účast-
níků, pěších bylo 140, cyklistů 66. Stov-
kařů přišlo 32, největší zájem byl o tra-
su 20 km. Pěší i cyklisté si pochvalo-
vali zajištění kontrol na Modlani a
v Brtné.

Byli jsme i v zahraničí, ať už jde o
krátký cyklovýlet do Rakouska, akce
IML ve Velké Británii a v italském
Arenzanu, či výstup na marocký Jebel
Toubkal, nejvyšší horu severní Afriky
(4.197 m).

Pokud jde o výkonnostní turistiku,
v tabulce podle absolvovaných kilo-
metrů se na 1. místě umístil Jaroslav
Mikeš (1678), z žen Miloslava Mike-
šová (1971), na kole Pavel Domkář

(2130) a Dita Bártová (1323).
Podmínky pro získání bronzového

stupně výkonnostního odznaku pěší tu-
ristiky splnily Adriana a Iveta Válovy,
stříbrný stupeň výkonnostního odzna-
ku lyžařské turistiky splnili Jaroslav
Mikeš a Jaroslav Vála. Kromě toho
splnili členové KČT podmínky několi-
ka oblastních turistických odznaků, jako
např.  Kutná Hora – město UNESCO,
Rozhledník a Turista oblasti Krkonoše
a Podkrkonoší. Miloslava a Jaroslav
Mikešovi obdrželi odznaky IVV za 125
akcí  a další za 3500 km.

Třem členům našeho odboru KČT –
Jaroslavu Mikešovi, Bedřichu Šturco-
vi a Jaroslavu Válovi - bylo Ústředím
KČT uděleno veřejné uznání s medailí
za mimořádně prospěšnou činnost pro
Klub českých turistů a českou turisti-
ku v oblasti sportovní, organizační a
funkcionářské.

O tom, že naše členská základna po-
malu stárne, svědčí fakt, že v průběhu

minulého roku jsme společně oslavili 50.
narozeniny čtyř členů a letos přibudou
další.

Pokud jde o plány pro letošek,
v zimním období připravíme cestopis-
né besedy s videozáznamy a dva tý-
denní pobyty S běžkami na horách –
jedna skupina v Beskydech, druhá
v Orlických horách. Od jara budeme
opět pořádat cyklovyjížďky kolem
Světlé, chystáme víkend na Trnávce,
v létě se vodáci poprvé vydají do za-
hraničí, kde plánují sjezd Hronu.
V červenci se také zúčastníme dálko-
vého etapového pochodu Kolem repub-
liky, přičemž Světlá bude cílovým mís-
tem východočeské etapy a současně
startovním místem etapy středočeské.
Očekává se účast asi tří set turistů
z celé republiky. Zorganizujeme pobyt
v chatě KČT v Prášilech, odkud bude-
me podnikat vyjížďky na kolech. Sa-
mozřejmě máme v úmyslu po celý rok
vyjíždět do blízkého i vzdálenějšího okolí
na dálkové pochody organizované jed-
notlivými odbory KČT.

O veškerých plánech jsou členové
předem informováni vlastním kalendá-
řem akcí, který odbor vydává pravidel-
ně každé čtvrtletí. Veřejnost se o čin-
nosti světelských turistů dozví
z vývěsní skříňky a ze stránek Světel-
ského zpravodaje.

Jaroslav Vála
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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.

Světelský zpravodaj na měsíc únor 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, horni@svetlans.cz nebo vala@svetlans.cz,
webová stránka města Světlá nad Sázavou www.svetlans.cz. • Měsíčník vychází nákladem 1000 výtisků • Redaktor: Jaroslav
Vála • Redakční rada: Helena Kostincová, Zdeňka Horní • Korektury: Luděk Tomas • Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656.
• Uzávěrka tohoto čísla 16. 1. 2003, uzávěrka dalšího vydání 16. 2. 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.

Stěhování
Do přístavby radnice se ve druhé polovině ledna stěhova-

la také redakce Světelského zpravodaje. Jak to v nové kan-
celáři odboru školství a kultury vypadalo, můžete vidět na
snímcích.

-jv-

VODOROVNĚ: A. Akademický titul; klavír (obecně); bavlněná tkanina. – B. Slezská řeka; dubový porost; město v okrese Prostě-
jov; symbol lásky. – C. Ovidiovo jméno; hrací listy; volání slávy; dirigent naší dechovky. – D. Tajenka. – E. Menší záhony; správní
jednotka; vzdělávací ústavy; výklenek ve zdi. – F. Náš PZO; nekypřit půdu na poli; bylina s bílými vonnými květy; výtvor. – G.
Soudní přísedící; zemědělské hospodářství; alkaloid v oměji.

SVISLE: 1. Ctnostná žena; usazená hornina. – 2. Výrobce hraček; člověk; obilnina. – 3. Ostych; vyhrnovat rukávy; starořímský
císař. – 4. Rozhodčí v podnikových sporech; vlhkost. – 5. Svazy rodů; německy “nebo” ; tropický mravenec. – 6. Náš bývalý tenista;
latinsky “ptáci”; skřítek. – 7. Dámské přiléhavé šaty; vytáčka. – 8. Činnost; drahé kameny; egyptské božstvo. – 9. Hlavní město Peru;
obyvatel Latia; říkati. – 10. Oschnout na povrchu; porcelánová hlinka.

Pomůcka: akonitin, arkosa, princes.

Humpolecký pivovar Bernard plánuje celkovou rekonstrukci
výrobního provozu. Protože však jeho poloha v centru města ne-
dovoluje rozšiřovat areál, budou se úpravy provádět postupně po
několik let. Přestavbu svého areálu zahájil v září loňského roku.
V první etapě byla zbourána část nevyhovujících budov a na je-
jich místě postavena hala s novou linkou na stáčení piva do KEG
sudů. Úpravy skončí v březnu letošního roku a firmu přijdou na
30 milionů korun. Pivovar prodává v sudech …(viz tajenku) pro-
cent produkce. V létě již kapacita stáčecí linky nestačila poptáv-
ce. Nová linka bude schopná naplnit dvojnásobek sudů.

Křížovka pro volnou chvíli
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DAVELOP s.r.o.  – Nádražní 219, Světlá nad Sázavou

⇒ kompletní sortiment valivých ložisek včetně příslušenství, lineární ložiska a vedení, termo a vibro
diagnostika, indukční ohřívače pro správnou montáž ložisek, pojistné kroužky SEEGER.

⇒ gufera, manžety, stírací i “O” kroužky včetně metráže), silenbloky, řemeny klínové, variátorové,
ozubené, ploché, pohonové a rozvodové.

⇒ válečkové řetězy a spojovací díly s příslušenstvím, Fleyerovy a Gallovy řetězy.

⇒ klínové a ozubené řemenice, řetězová kola.

⇒ hřídelové spojky, klouby a kloubové hřídele – kardany.

⇒ tlakové hadice, hadicovina a pryž, hydraulika HANSA-FLEX a pneumatika CAMOZZI, tlakové
hadice na míru, šroubení a rychlo-spojky, palivové hadice, polyamidové trubky k dopravě motorové
nafty, olejů a vzduchu, šroubovací hadicové spony a hadicové spony “MOTEX”, spojovací prvky
pro hydraulické i pneumatické soustavy, teploměry a manometry suché a glycerinové.

⇒ mazací hlavice, zátky, olejoznaky, spojky, lisy přítlačné i pákové, stříkačky a spoje pro mazací
      lisy, kulové kohouty, rychlospojky, měděné podložky, držáky trubek atd.

⇒ průmyslová chemie firem LOCTITE, LOXEAL a RITE-LOK.

⇒ brusivo volné jako jsou SiC, A99, Pemza a Tripol, brusné kotouče BEST BUSINESS, flexo kotou-
      če KLINGSPOR, SONNENFLEX, lamelové kotouče LAMEX a KLINGSPOR diamantové nástro-

je v oficiálním zastoupení firmy URDIAMANT, oživovací a orovnávací segmenty a kolečka,
příslušenství sklářských kuličských strojů (upínky, šrouby) a prodej zavrtávacích strojů na sklo.

⇒ spojovací materiál CZ i dovozový, svářecí materiál ESAB.

⇒ autodíly v originálu i replikách v zastoupení firmy ELIT.

⇒ pneumatiky BRIDGESTON, CONTINENTAL, DUNLOP, FULDA, GOODYEAR, HANKOOK,
MICHELIN, PIRELLI, SAVA.

      Tel./fax: +420 569 456 927 mobil 1: +420 777 156 430
              �: +420 569 456 929 mobil 2: +420 777 231 522
           e-mail: davelop@iol.cz web: www.davelop.cz



SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJstrana 20 únor 2003

Vážení přátelé,

cestovní kancelář VIA TOUR ing. Zdeňka Vacka zahájila 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


