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Zasedání rady

3. února

Městská rada pověřila tajemnici vy-
pracováním dotazu představitelům
města Haarlemu, zda mají ještě zájem
o nějakou formu partnerství. Na té je
závislé zapojení do programu Agora
Central Europa. Projevila nespokoje-
nost s fungováním lékařské služby prv-
ní pomoci v Ledči n. Sáz., protože tam
nejsou ošetřeny děti do 15 let.

Nejvíce času RM věnovala návrhu
rozpočtu. Seznámila se se všemi de-
seti oblastmi výdajové části, projedna-
la žádosti spolků a organizací o finanční
podporu a odsouhlasila navrhnout za-

stupitelstvu města poskytnout příspěv-
ky organizacím ve výši jednoho milió-
nu Kč. Pro rekonstrukci budovy pod
kostelem (čp. 16) na knihovnu a infor-
mační centrum navrhla RM snížit část-
ku požadovanou odborem školství a
kultury z deseti na šest miliónů.

Rada projednala návrh příslušné ko-
mise na užší seznam uchazečů pro do-
mov důchodců a odsouhlasila jej. Vza-
la na vědomí informace o kolaudačním
řízení rekonstrukce radnice, které pro-
běhlo 27. ledna, informaci o jednání
ohledně vybudování STK v našem

městě a informaci o setkání se všemi
starosty obcí patřících do našeho regi-
onu dne 12. února. RM rozhodla o zve-
řejnění záměru prodeje pozemků KN
č. 213/4 a KN č. 190/2 v ulici Na Síd-
lišti. Člen RM Lubomír Slabý pozval
na 19. února všechny ostatní na slav-
nostní vyhodnocení sportovců za rok
2002 do Rytířského sálu světelského
zámku.

Josef Böhm
starosta města

Rada města se věnovala hlavně pro-
jednáváním majetkových záležitostí.
Schválila prodloužení nájemní smlou-
vy na pozemek KN č. 107/1 v k.ú.
Horní Bohušice Věře  Chládkové a
Stanislavu Hamříkovi za účelem ulo-
žení stavebního materiálu. Schválila
ukončení nájemní smlouvy s Českým
rybářským svazem na rybníky na po-
zemcích KN č. 37 a KN č. 38 v k.ú.
Závidkovice a schválila pronájem těch-
to rybníků Radku Válovi. Schválila
ukončení nájemní smlouvy na pozem-
ky č. 179 v k. ú. Žebrakov, č. 106
v Horních Bohušicích a č. 150, 243,
244, 245 a 262/1 v Dolních Bohušicích
s ing. Václavem Rejnkem. Požádala
komisi rozvoje města o vyjádření
k uvažovanému prodeji pozemků č.
213/4 a 190/2 v k.ú. Světlá n. S. a stav-
by čp. 1051 („zařízení staveniště“)
v ulici Na Sídlišti.

RM požádala tutéž komisi o projed-
nání možnosti prodeje bývalé výmění-

Zasedání rady

17. února
kové stanice v Dolní ulici.

Zastupitelstvu města doporučila RM
prodej pozemku č. 549/33 v k.ú. Svět-
lá n. S. manželům Papežovým a po-
zemku č. 546/25 p. Pospíšilovi formou
smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

RM dále uložila odboru správy ma-
jetku a investic jednat s nájemci neby-
tových prostor v Mrzkovicích a Rado-
stovicích ohledně zvýšených nákladů
na el. energii a projednat se základní-
mi školami a mateřskou školou proble-
matiku jejich statutu.

RM vzala na vědomí informaci sta-
rosty o žádosti ředitelství věznice o
dočasném přidělení bytu
v rekonstruovaném objektu
v Josefodole. Projednala požadavek
Miloslava Hoťka z Dolní Březinky na
pokácení borovic a trvá na dodržení
původního usnesení RM z 13. 5. 2002.
Vyjádřila souhlas s bezplatným poskyt-
nutím místnosti v čp. 23 pro schůzo-
vou činnost Vlastivědného spolku Svě-

telsko. Doporučilo ZM, aby ve správní
radě VZP zastupovala pojištěnce ing.
Věra Weingärtnerová, vedoucí sociál-
ního odboru MěÚ. Se zástupcem této
pojišťovny bude projednán pronájem
místnosti v čp. 23. RM zvolila další čle-
ny komise rozvoje města p. Zbyňka
Bargra a ing. Josefa Adama. Vyjádři-
la souhlas s převodem členských práv
a povinností k bytu čp. 1117.

Navrhla poskytnout Okresnímu mys-
liveckému sdružení v Havlíčkově Bro-
dě příspěvek 2.000,- Kč na konání pře-
hlídky trofejí. Doporučila ZM vypsání
výběrového řízení na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2003.

RM vzala na vědomí výsledky anke-
ty a k jednotlivým bodům se bude po-
stupně vracet. Projednala a doporuči-
la ZM návrhy změn územního plánu.

Josef Böhm
starosta města



strana 3SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJbřezen 2003

Usnesení č. 001/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 19 hlasů schvaluje prodej pozemků v lokalitě „Kalvárie“ ve Světlé nad
Sázavou za účelem výstavby rodinných domků:

I. Část pozemku 549/14 – dle GP parc.č. 549/25 v k.ú. Světlá nad Sázavou (839 m2), Ladislavu Pospíšilovi,
Na Sídlišti 931, Světlá nad Sázavou za cenu 350,- Kč/m2 formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou
jejího uzavření nejpozději do 31. 5. 2003.

II. Část pozemku 549/14 – dle GP parc.č. 549/33 v k.ú. Světlá nad Sázavou (865 m2), manž. Martě a Ladisla-
vu Papežovým, Mírová 1245, Humpolec za cenu 350,- Kč/m2 formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní
s podmínkou jejího uzavření nejpozději do 31. 5. 2003.

Usnesení č. 002/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 13 hlasů:

I. Odkládá projednání prodeje pozemku KN č. 213/4 v k.ú. Světlá nad Sázavou (1379 m2) a pozemku KN č.
190/2 v k.ú. Světlá nad Sázavou (1252 m2) na základě nevyjasněného dopravního řešení propojení sídlišť
(Na Sídlišti – Na Bradle).

II. Ukládá odboru správy majetku a investic a komisi rozvoje města, aby do příštího zasedání zastupitelstva dne
23. 4. projednal s odborníky komplexní řešení propojení sídlišť Na Bradle – Na Sídlišti tak, aby mohlo být
s ohledem na bod I. tohoto usnesení vydáno závazné stanovisko.

Usnesení č. 003/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 19 hlasů schvaluje záměr prodeje objektu bývalé výměníkové stanice
na pozemku parc. č. st. 908 v ul. Dolní ve Světlé nad Sázavou a pověřuje odbor SMI k jednání a získání potřebných
informací pro prodej jejich jednotlivých částí.

Usnesení č. 004/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 18 hlasů schvaluje na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 85 písm. g) ve
znění pozdějších předpisů bezúplatné postoupení pohledávek z nesplacených půjček FKSP zaměstnanců příspěvkových
organizací ve školství, tj. pro:

- příspěvkovou organizaci ZŠ Lánecká čp. 699 115.739,- Kč
- příspěvkovou organizaci ZŠ Komenského čp. 234  203.431,- Kč
- příspěvkovou organizaci MŠ Lánecká čp. 698    52.800,- Kč

Usnesení č. 005/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 19 hlasů:

I. Souhlasí s předloženým zadáním změn č. I územního plánu sídelního útvaru Světlá nad Sázavou označené
čísly 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

II. Souhlasí se změnou v lokalitě označenou číslem 3.
III. Souhlasí, aby v dalším stupni pořízení změny ÚP byl použit zjednodušený postup a koncept řešení byl spojen

s návrhem změn.
IV. Pověřuje odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ ve Světlé n. S. pořízením změn územního

plánu tj.:
a) zajistit vypracování další fáze zpracování změny ÚP, tj. návrhu změn v souladu se schváleným zadáním

u autorizované projektové organizace (doporučuje se využít zkušeností s.r.o. Atelier AURUM Pardubi-
ce, která zpracovávala zadání změny ÚP č. I)

b) projednání návrhu změn s dotčenými orgány státní správy, zajištění stanoviska nadřízeného orgánu územ-
ního plánování, předložení návrhu změn zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 006/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 18 hlasů:

I. Souhlasí s předloženými návrhy změn územního plánu sídelního útvaru Světlá n. S. označené čísly 10, 11 a
12.

II. Pověřuje odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ ve Světlé n. S. pořízením změn územního
plánu tj.
a) zajistit vypracování návrhu zadání změn pod č. II. u autorizované projektové organizace (doporučuje se

využít zkušeností s.r.o. Atelier AURUM Pardubice, která zpracovávala zadání změny ÚP č. I),
b) projednání zadání změn s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí a s veřejností,

vyhodnocení uplatněných námitek a připomínek
c) předložení návrhu zadání změn zastupitelstvu města ke schválení
d) zpracování návrhu změn (čistopisu) u projektové organizace
e) projednání návrhu změn s dotčenými orgány stání správy, zajištění stanoviska nadřízeného orgánu územ-

ního plánování, předložení návrhu změn zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Světlé nad Sázavou
ze dne 26. 2. 2003:
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Usnesení č. 007/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 19 hlasů schvaluje:

I. Dle čl. IV. odst. 2 vyhlášky města Světlá nad Sázavou č. 2/94 vypsání výběrového řízení na poskytnutí
půjček z FRB pro rok 2003 a to v termínu od 28. 2. – 28. 3. 2003.

II. Celkovou maximální výši poskytnutých půjček v částce 900.000,- Kč.

Usnesení č. 008/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 20 hlasů schvaluje prominutí finanční půjčky Lyžařskému klubu Kadle-
čák ve Světlé nad Sázavou ve výši 120.000,- Kč, pokud předloží doklady o investování prostředků do vybavení nebo
zařízení lyžařského vleku.

Usnesení č. 009/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 20 hlasů schvaluje poskytnutí finanční půjčky Tělovýchovné jednotě
Sokol ve Světlé nad Sázavou ve výši 260.000,- Kč k financování opravy podlah a dalších vnitřních úprav sokolovny ve
Světlé nad Sázavou. Půjčka bude splácena splátkami ve výši 65.000,- Kč ročně s tím, že první splátka bude do 31. 12.
2003 a další v termínech do 31. 12. 2004, 31. 12. 2005 a 31. 12. 2006. K financování půjčky bude použita rozpočtová
rezerva na par. 6171 – místní správa.

Usnesení č. 010/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 20 hlasů:

I. Souhlasí s ukončením činnosti Sdružení obcí Posázavská cyklotrasa založeného smlouvou z 18. května 2000
a s převodem zůstatku hospodaření sdružení ve výši 224.770,- Kč do nového Sdružení Posázavská cyk-
lotrasa založeného podle § 20 f) an. Občanského zákoníku.

II. Schvaluje podle § 84, odst. 2, písm. f) Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vstup
města do sdružení Posázavská cyklotrasa, založeného jako právnická osoba podle § 20 f) an. Občanského
zákoníku a § 54 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města schva-
luje doslovné znění zakladatelské smlouvy a stanov tohoto sdružení.

III. Doporučuje ustavující valné hromadě sdružení Posázavské cyklotrase jako zástupce města Světlá nad Sá-
zavou k volbě do představenstva sdružení Josefa Böhma – starostu města.

IV. Deleguje na ustavující valnou hromadu Sdružení Posázavská cyklotrasa jako zástupce města ing. Lenku
Arnotovou – místostarostku. Ohledně členského příspěvku má mandát pro návrh č. 2, tj. 5,- Kč na obyva-
tele obce.

Usnesení č. 011/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 20 hlasů schvaluje:

I. Rozpočet Města Světlé nad Sázavou na rok 2003 dle bodu 3 tohoto návrhu.
II. Rozpočet hospodářské činnosti Města Světlé nad Sázavou na rok 2003 dle bodu 6 tohoto návrhu.
III. Poskytnutí těchto příspěvků právnickým či fyzickým osobám:

Paragraf          tis. Kč popis
3312 25 soubor Gaudeamus

25 soubor Region
10 soubor Světlo
30 soubor Škubánek

3326 10 Vlastivědný spolek Světelsko
3419 324 hokejový klub - příspěvek na provoz zimního stadionu

250 fotbalový klub Sklo Bohemia
70 tenisový klub Sklo Bohemia
35 TJ Sokol
15 Klub českých turistů
35 TJ Sklo Bohemia – volejbal
15 cyklistický klub Sklo Bohemia
17 TJ Sklo Bohemia – stolní tenis
5 Aletika
10 Šachový klub

3421 25 Junáci
25 PS J. Wolkera

3599 5 Český červený kříž Dolní Březinka
8 Český červený kříž Světlá nad Sázavou

4319 10 Sdružení zdravotně postižených Světlá n. S.
10 Úsvit – zařízení SPMP
10 Nadační fond - Otevřeno
10 K-centrum, Fokus Vysočina

6409 10 Klub důchodců města Světlá n. S.
5 ČSŽ Světlá n. S.
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3 Spolek přátel žehu
3 ČKA
20 Centrum – dopravní výchova dětí
10 ČD Pacifik
2 Českomoravská myslivecká jednota
2 ZKO Kynologie
3 Letecký modelářský klub
35 Cyklotrasa

IV. Případné provádění zhodnocování volných rozpočtových finančních prostředků nákupu depositních smě-
nek.

V. Převedení celého výsledku hospodaření hospodářské činnosti Města Světlé nad Sázavou za rok 2002 po
odečtení daně z příjmu právnických osob do rozpočtu Města Světlé nad Sázavou za rok 2002.

VI. Možnost překlenutí nesouladu příjmů a výdajů z prostředků Fondu rekultivace skládky.
VII. Dle § 8, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2003 výši

měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva města:
a) člen MZ – 250,- Kč/měsíčně
b) člen MR – 1.200,- Kč/měsíčně
c) předseda finančního výboru - 800,- Kč/měsíčně
d) předseda kontrolního výboru - 800,- Kč/měsíčně
e) předseda komise rozvoje města – 1.100,- Kč/měsíčně
f) předseda komise sociální a zdravotní – 350,- Kč/měsíčně
g) předseda komise bytové – 500,- Kč/měsíčně
h) předseda komise pro koordinaci sportů – 500,- Kč/měsíčně
i) členové komisí budou odměňováni jednou ročně
j) v případě souběhu funkcí bude vyplácena odměna vyšší

VIII. Tyto priority pro rok 2003:
- dokončení radnice 6,896.000,- Kč
- přístavba DPS 2,000.000,- Kč
- 14 bytových jednotek Josefodol 2,400.000,- Kč
- Haškova ulice rekonstrukce 6,883.000,- Kč
- lávka Dolní Březinka – odstranění 80.000,- Kč
- cesta Ryndovi 120.000,- Kč
- Benetice osvětlení 95.000,- Kč

IX. Pověřuje statutární zástupce města, aby do konce 3. čtvrtletí roku 2003 (do 30. 9. 2003) předložili zastupitel-
stvu návrh na zracionalizování chodu radnice a vyčíslení úsporných opatření.

X. Ukládá radě města vypsat výběrová řízení na:
a) rekonstrukci čp. 16 na knihovnu – stavební část
b) vybavení interiéru knihovny

Usnesení č. 012/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 18 hlasů schvaluje postupné uvolňování finančních prostředků investo-
vaných v souladu s obhospodařovatelskou smlouvou Komerční banky na portfoliovém účtu podle potřeb financování
schválených akcí až do výše schválené rozpočtem. V případě obdržení doplatku dotace na zabezpečení výkonu státní
správy (8.800 tis. Kč), budou finanční prostředky na portfoliovém účtu ponechány až do vyčerpání uvedené dotace,
z portfoliového účtu budou čerpány až následně.

Usnesení č. 013/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 18 hlasů pověřuje místostarostu ing. Josefa Malečka k převzetí listin-
ných akcií VAK a.s. Havlíčkův Brod v majetku města Světlá nad Sázavou.

Usnesení č. 014/2003:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou počtem 20 hlasů navrhuje, aby ing. Věra Weingärtnerová, vedoucí sociálního
odboru MěÚ, byla kandidátkou za správní obvod města Světlá nad Sázavou do Správní rady Všeobecné zdravotní
pojišťovny v Havlíčkově Brodě.

Usnesení č. 015/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 20 hlasů schvaluje jednací řád zastupitelstva města Světlá nad Sázavou
s těmito pozměňovacími návrhy v:

- čl. 5, bod 2 - úplné znění je následující:
            Program zasedání zastupitelstva se zpravidla skládá ze:

      - zprávy o činnosti a kontrole plnění usnesení
            - majetkové zále•itosti
            - ostatní záležitosti k projednání (rozpočet města, jeho změny apod.).

- čl. 6, bod 13 – úplné znění je následující:
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Zastupitelstvo se může kdykoli usnést na dalších omezujících opatřeních nebo jejich zrušení podle průběhu
jednání.

- čl. 6, bod 15 – úplné znění je následující:
Veřejnost je připuštěna do rozpravy na základě rozhodnutí zastupitelstva hlasováním a to po projednání jednotli-
vých bodů programu zastupitelstva, maximálně však po dobu 15 minut.

- čl. 11, bod 8 – úplné znění je následující:
Přijatá usnesení veřejní městský úřad na úřední desce, internetu, případně též prostřednictvím dalších médií.

Usnesení č. 016/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 19 hlasů:
I.  Souhlasí s tím, aby v případě zájmu obcí v našem správním obvodu o zabezpečení
    projednávání přestupků v přenesené působnosti dle § 52, písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o
    přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s nimi byla uzavřena veřejnoprávní smlouva dle
    § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  předpisů
II.Ukládá vypracovat kalkulaci – vypočtená částka bude příspěvkem obce na výkon
    přenesené působnosti v oblasti přestupků a bude zakotvena do smlouvy.

Usnesení č. 017/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 19 hlasů ukládá radě města provést opatření ke zlepšení efektivnosti
hospodářské činnosti v oblasti pronájmu skládky a hospodaření lesního hospodářství.

Usnesení č. 018/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 20 hlasů ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru provést prověření
financování výstavby radnice a domova důchodců. O výsledcích zastupitelstvo průběžně informovat.

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Světlá n. S. na svém zasedání dne 26.2.2003
v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku města č. 2/94 - Fond rozvoje bydlení

vyhlašuje výběrové řízení
pro rok 2003

pro podávání žádostí na získání půjčky
z fondu rozvoje bydlení města.

Žádosti  lze  předkládat  v termínu od 28. února do 28. března 2003.

Vyhláška města č. 2/94 - Fond
rozvoje bydlení

byla vydána Zastupitelstvem města
Světlá n. S. s účinností od 1.7.1994.
Podrobné informace byly zveřejněny
ve Světelském zpravodaji v dřívějších
letech, platné znění vyhlášky je k dis-
pozici na MěÚ Světlá n. S.

1. Výše finančních prostředků
Zůstatek na účtu FRB ke konci roku

2002 byl ve výši 1,482 tis. Kč. V roce
2003 budou poskytnuty půjčky o cel-
kové výši 0,9 mil. Kč.

2. Komu je půjčka určena
 Všem  vlastníkům obytných staveb

a budov (právnickým i fyzickým oso-
bám) na území města Světlá nad Sá-
zavou.

3. Na co a za jakých podmínek lze
půjčku čerpat
 - viz tabulka

4. Jakým způsobem o půjčku žádat
a) žadatel si na MěÚ - odbor správy

majetku a investic Světlá nad Sázavou
vyzvedne závazný formulář na podání
žádosti,

b) vyplněný formulář s přílohami pak
předá v  termínu od 28.2. do 28.3.2003
stejnému odboru.

5. Určení adresátů a výše půjčky
a) na základě správně vyplněných a

doložených žádostí Zastupitelstvo měs-
ta Světlá n. S. na svém zasedání dne
23.4.2003 určí adresáty a konečnou
výši půjček,

b) s určenými adresáty sepíše do kon-
ce května 2003 paní Jaroslava Trtí-
ková smlouvy o půjčce.

6. Čerpání a splácení půjčky
a) ČS a.s. zřídí adresátům půjček uži-

vatelské účty na čerpání finančních
prostředků,

b) půjčku je nutno vyčerpat u titulů

01-07 do jednoho roku a u titulů 51-54
do konce roku následujícího po zřízení
uživatelského účtu,

c) jistina i úroky se splácí rovnoměr-
ně měsíčními splátkami počínaje led-
nem roku 2004.

S pomocí vlastníkům obytných budov
a staveb se počítá i v dalších letech,
avšak výše půjčky a počet vybraných
uchazečů bude odvislý od finančních
možností fondu rozvoje bydlení.

Bližší informace o poskytnutí těchto
finančních prostředků na opravy a
modernizaci bytového fondu zájemcům
podají pracovníci odboru správy ma-
jetku a investic na MěÚ, kde jsou k
dispozici i formuláře žádostí. Věříme,
že využijete této možnosti k vylepšení
vzhledu a stavu Vašich obytných
domů.
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                                                                                     lhůta   úrok
kód účel půjčky                                                                splatnosti    půjčky     horní hranice půjčky

                                                                                    (roky)         (%)

01 Obnovu střechy a střešní konstrukce starší 10 let 3 4 100 tis.Kč na jeden dům

02 Zřízení plyn. nebo el. vytápění ve stávajícím domě 4 4 25 tis. Kč na jeden byt

03 Zřízení malé čistírny odpad. vod ke stávajícímu domu 4 4 20 tis. Kč na jeden byt

04 Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti spodní 4 4 100 tis. Kč na jeden dům
vodě

05 Obnova fasády domu staršího 10 let včetně 4 4 10 tis. Kč na jeden byt
oplechování

06 Zateplení obvod. pláště domu staršího 5 let 4 4 20 tis. Kč na jeden byt

07 Vybudování WC a koupelny či sprch. koutu v bytě 3 4 20 tis. Kč na jeden byt

51 Půdní nástavba bytů rušící ploché střechy 8 5 70 tis. Kč na jeden byt

52 Nástavba a vestavba klasického půdního prostoru 8 5 50 tis. Kč na jeden byt

53 Zřízení malé čistírny odpad. vod při nové výstavbě 6 5 20 tis. Kč na jeden byt

54 Zřízení plyn. nebo el. topení při nové výstavbě 6 5 25 tis. Kč na jeden byt

Možné tituly půjček a podmínky jejich čerpání

Činnosti odborů Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou
Odbor sociálních věcí

OBLAST

dávky a služby sociální péče
zdravotně postiženým obča-
nům

dávky sociální péče pro jed-
notlivce

AGENDA

- mimořádné výhody  (průkazy TP, ZTP, ZTP/P)
- příspěvek na provoz motorového vozidla
- příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvlášt-
ní  úpravu motorového vozidla
- příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek
- příspěvek na úpravu bytu
- příspěvek na provoz telefonní stanice*
- příspěvek na zvýšené životní náklady
(v souvislosti s kompenzačními pom.)*
- příspěvek na individuální dopravu**
- pečovatelská služba**

- jednorázové dávky sociálně nepřizpůsobe-ným
občanům (sociální kurátor)
- dávky pro sociálně potřebné jednotlivce*
- příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu (dospě-
lou)*

KONTAKTNÍ OSOBA,
TELEFON

Josef Jiráček
569 496 689

Eva Živná
569 496 682

Jana Břicháčková
569 496 689

Dana Adamová
569 496 690

Marie Nedbálková
569 496 684
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dávky sociální péče pro rodi-
ny s dětmi

sociálně-právní ochrana dětí

sociálně-právní ochrana

civilní služba

- příspěvek na výživu dítěte
- opakované a jednorázové dávky pro sociálně po-
třebné rodiny s dětmi*
- jednorázové mimořádné dávky rodičům nezaop.
dětí, těhotným ženám a nezaop. dětem*
- příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu (nezletilé
dítě)*

- poradenství a základní sociálně-právní ochrana
- výkon funkce kolizního opatrovníka ustanoveného
soudem
- sledování ústavní péče, dohledy
- paternitní spory
- zastupování nezaopatřených dětí v dědických ří-
zeních
- týrané a zneužívané děti

- trestná činnost páchaná nezletilými do 15 let a
mladistvými, přestupky a výchovné problémy (ku-
rátor pro mládež), ústavní výchova
- náhradní rodinná péče-pěstounská péče, osvojení

- evidence občanů, povolávací příkazy, sledování
výkonu pro účely pojištění, metodická pomoc pro
organizace s výkonem civilní služby

Vladislava Břicháčková (Le-
dečsko)
569 496 692

Jana Marešová
569 496 687

Jindra Milichovská
569 496 686

Vladislava Břicháčková
(Ledečsko)
569 496 692

Jana Marešová
569 496 687

Jindra Milichovská
569 496 686

Michaela Veselská
569 496 683

Dana Adamová
569 496 690

Marie Nedbálková
569 496 684

* ve správním obvodu Města Světlá nad Sázavou jako obce s pověřeným obecním úřadem (Světelsko)
** ve správním obvodu Města Světlá nad Sázavou jako obce v samostatné nebo přenesené působnosti (Světlá nad Sázavou včetně

místních částí)

Odbor dopravy

Silniční hospodářství - rozhodnutí o připojení  místních a účelových ko-
munikací a zřízení sjezdů na sil. II. a III. třídy

- rozhodnutí o uzavírkách silnic a jejich objížď-
kách

- rozhodnutí o zvláštním užívání
- umístění reklam. zařízení mimo území obce
- umístění inženýrských sítí na silničním pozem-

ku
- povolení stavebních prací na sil. pozemku
- povolení užití vozovky k jiným účelům (sport,

pouť, umístění pevné překážky – např. lešení)
- povolení nadměrné přepravy (jestliže trasa za-

sahuje více správních obvodů – kraj)
- stanovuje trvalé a přechodné dopravní značení

pro všechny silnice a místní komunikace
- koordinuje křížení s drahami a vodními toky

Stanislava Báčová
569 496 635
bacova@svetlans.cz

OBLAST AGENDA KONTAKTNÍ OSOBA,
TELEFON, E-MAIL
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Dopravně správní

Podnikání v silniční dopravě

Přestupky

BESIP

ing. Otakar Švec
569 496 628
svec@svetlans.cz

Markéta Tichá
569 496 638
ticham@svetlans.cz

Petra Kratochvílová
569 496 636
kratochvilova@svetlans.cz

ing. Zdeněk Dobrovolný
569 496 634
dobrovolny@svetlans.cz

ing. Otakar Švec
569 496 628
svec@svetlans.cz

Bohuslava Vondrušová
569 496 639
vondrusova@svetlans.cz

Václav Krupička
569 496 629
krupicka@svetlans.cz

ing. Otakar Švec
569 496 628
svec@svetlans.cz

- provádí státní dozor a řeší přestupky proti záko-
nu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- provádí kontrolu zajištění sjízdnosti, údržby a čiš-
tění mostů a komunikací

- provádí zkoušky žadatelů o řidičské průkazy a
kontrolu autoškol

- vydává řidičské průkazy, mezinárodní řidičské
průkazy, průkazy profesní způsobilosti a vede
registr řidičů

Změny v registru vozidel
- barva, výmaz výr. č. motoru, změna majitele vo-

zidla
- ukončení leasingové smlouvy
- zřízení nebo ukončení zástavního práva
- výměna SPZ, vystavení OTP
- vylepování registr. nálepek, výpis z registru vo-

zidel
- převod v rámci dědictví, dočasné vyřazení

z registru

Změny v registru vozidel
- výměny podvozků (karosérií), nástavby
- přihlášení závěsných zařízení
- přihlášení majáků, schvalování přestaveb
- alternativní pohon propan-butan
- změna rozměrů pneu a ráfků – na základě vy-

jádření výrobce nebo akredit. zástupce
- schvalování staveb, vyřazení z registr. vozidel
- schvalování jednotlivě dovezených vozidel
- přeregistrování malých motocyklů
- vydávání zvláštních registr. značek trvale ma-

nipulačních

- vydává stanovisko k provozování taxislužby,
vydává průkazy řidičů taxislužby, schvaluje vo-
zidla taxislužby a stanovuje číslo

(Podnikání v silniční dopravě včetně finanční a od-
bor. způsobilosti povoluje KÜ)

- řeší přestupky podle zákona 361/2000 Sb. o pro-
vozu na pozemních komunikacích

- řeší přestupky podle zákona 168/1999 Sb. o zá-
konném pojištění odpovědnosti za provoz vozi-
dla

- odnímá a vrací řidičské oprávnění

- pořádá dopravní soutěže pro děti v rámci výu-
ky na základních školách
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Živnostenský odbor

Vydávání živnostenských oprávnění  pro živnosti

- volné
- řemeslné
- vázané
- koncesované

Kontrolní činnost

Alena Totterová
569 496 670
totterova@svetlans.cz

Veronika Krištofová
569 496 671
kristofova@svetlans.cz

Vlastimil Lýr
569 496 672
lyr@svetlans.cz

Lenka Smítková
569 496 673
smitkova@svetlans.cz

OBLAST AGENDA KONTAKTNÍ OSOBA,
TELEFON, E-MAIL

Obecní úřad obce s rozšířenou
působností v celém svém správním
obvodu prostřednictvím rady obra-
ny zabezpečuje výkon státní sprá-
vy v přenesené působnosti na úse-
ku zajišťování obrany České re-
publiky, ochrany obyvatel a krizo-
vého řízení, což představuje úko-
ly:

• z ústavního zákona o bezpečnosti
ČR

• vyplývající z branného zákona
• ze zákona o ozbrojených silách

České republiky
• ze zákona o zajišťování obrany
• z krizových zákonů pro řešení mi-

mořádných a krizových situací
• vyplývající z právních předpisů

k ochraně obyvatel

Pro účely zajišťování bezpečnosti a
obrany státu navrhuje starostovi ke
schválení:
• povolávání fyzických osob

k pracovní výpomoci a k pracovní
povinnosti

• evidenci o určení osob a o určení
věcných prostředků

• určení věcných prostředků (věcný-

Činnost rady obrany
mi prostředky jsou movité a ne-
movité věci ve vlastnictví státu,
územních samosprávních celků
a právnických a fyzických osob
nebo jimi poskytované služby)
pro účely zajištění obrany státu
podle druhu a množství

• žádosti o zproštění mimořádné
služby pro zaměstnance obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
(ORP) a další fyzické osoby správ-
ního obvodu ORP, které
v důležitém zájmu bezpečnosti
České republiky budou vykonávat
své zaměstnání za stavu ohrožení
státu a válečného stavu

• vyhodnocení objektů na správním
území, které za stavu ohrožení stá-
tu nebo za válečného stavu mohou
být napadeny a způsoby jejich
ochrany

• opatření k zabezpečení mobilizace
ozbrojených sil podle rozhodnutí
ministerstva obrany a dalších
ústředních orgánů k obraně státu

• poskytnutí potřebné součinnosti
v případě výcviku ozbrojených sil
mimo území vojenských újezdů,
pokud toho bude zapotřebí

• doplnění ozbrojených sil zdravotnic-

kými pracovnicemi za válečného
stavu nebo jejich použití při posky-
tování zdravotnické pomoci při li-
kvidaci následků mimořádných
událostí

• podklady pro rozhodnutí o sankcích
za nesplnění povinností stanove-
ných zákonem č. 218 a 222/1999
Sb. ve znění zákona o právním ří-
zení a o přestupcích

• formy spolupráce s ústředními
správními orgány, sousedními ORP
a vojenskými správními úřady
Výběr osob a věcných prostředků
koordinuje ve spolupráci s obcemi
a dalšími správními úřady.

Pro účely ochrany obyvatel zabezpe-
čuje sběr podkladů pro krizové pláno-
vání správního obvodu ORP (civilně
nouzové plánování a obranné plánová-
ní) a navrhuje starostovi:
• koordinaci a plnění dílčích úkolů z

usnesení Bezpečnostní rady státu
a Výborů pro obranné a civilní nou-
zové plánování u jednotlivých pra-
covišť úřadu, při plánování úkolů
po vyhlášení „stavu nebezpečí“,
„nouzového stavu“, „stavu ohrožení
státu“ a „válečného stavu“



strana 11SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJbřezen 2003

• přípravu podkladů pro rozhodnutí
ke koordinovanému postupu zá-
chranných, pohotovostních, odbor-
ných a jiných služeb, správních úřa-
dů, obcí, fyzických a právnických
osob při likvidaci mimořádných
událostí, po vyhlášení „krizového
stavu “

• použití nezbytných dodávek pro
subjekty hospodářské mobilizace a

k uspokojení základních životních
potřeb obyvatel správního obvodu
ORP

• použití regulačních opatření při kri-
zových stavech

• vyžádání humanitární pomoci pro
postižené obyvatele následky kri-
zové situace

• poskytnutí potřebné pomoci při
evakuaci a ukrytí obyvatel

• postup při spolupráci s obcemi své-
ho správního obvodu k zabezpeče-
ní přípravy občanů k obraně státu

Dbá na ochranu utajovaných skuteč-
ností při evidenci, ukládání a skartaci
utajovaných písemností v souladu se
zákonem č.148/1998 Sb. a s ním sou-
visejícími právními předpisy.

Další informace pro občany:

• nové telefonní číslo 112 pro „tísňové volání“

Toto nové telefonní číslo umožní volajícímu dovolat se pomoci při ohrožení zdraví,
života jeho nebo jiné osoby a umožní mu také požádat o pomoc sobě nebo jiným oso-
bám při dopravní nehodě, při úrazech, při požárech, při živelných pohromách, při ekolo-
gické havárii a všude tam, kde je lidský život, majetek nebo příroda v ohrožení.
Známá telefonní čísla 150, 155 a 158 zůstávají i se svými službami v platnosti.

• pravidelné zkoušky „poplachových sirén“

Tyto zkoušky budou prováděny pravidelně každou první středu v měsíci vždy ve

12.00 hodin.

zpf

V souvislosti s plněním nových rolí a
úkolů, které přešly na městský úřad
začátkem roku, a následkem prvních
organizačních změn uvnitř úřadu bylo
vypsáno několik výběrových řízení na
obsazení míst úředníků. Zájemců se
objevilo mnoho. Každý zájemce musel
podat písemnou přihlášku přesně pod-
le toho, jak určuje nový zákon o úřed-
nících. V mezích tohoto zákona také
vlastní výběrová řízení probíhala. Jeli-
kož městský úřad plní jakousi roli „ma-
lého okresního úřadu“, byl i okruh, ze
kterého se hlásili uchazeči, velmi širo-
ký: od Humpolce až po Havlíčkův Brod.
Někteří uchazeči byli až ze Žďáru n.S.
apod.

Celkem 15 uchazečů bylo přihlášeno
na místo referenta odboru školství a
kultury. Vzhledem k požadavku měst-
ské rady, aby uchazeč měl praxi ve
školství nebo pedagogické vzdělání, se
okruh zájemců snížil na šest. Z nich pak

Zpráva o průběhu výběrových řízení na radnici

jmenovaná tříčlenná výběrová komise
ve složení ing. Maleček, Mgr. J. Kup-
číková a K. Čapková po projednání
doporučila k přijmutí paní Martinu Čap-
kovou z Babic. Na toto místo byla pů-
vodně delimitovaná pracovnice
z Okresního úřadu v Havlíčkově Bro-
dě, avšak vzhledem k její dlouhodobé
nepřítomnosti v souvislosti
s rodičovskou dovolenou městská rada
rozhodla o obsazení této funkce na dobu
určitou. Náplní její práce je výkon státní
správy ve školství pro celý správní ob-
vod Světelska a Ledečska, např. zpra-
cování konsolidace rozpočtů pro obce,
rozpočtů pro školy v tomto správním
obvodu v úzké součinnosti s krajským
úřadem v Jihlavě.

26 přihlášek bylo podáno
k výběrovému řízení na místo pracov-
níka odboru životního prostředí. Výbě-
rová komise ve složení ing. Arnotová,
ing. Černohubová a ing. Hladovec

zhodnotila jejich stupeň vzdělání, odbor-
nost a praxi v oboru a pozvala
k ústnímu jednání deset nejvhodnějších
kandidátů. Z nich byl vybrán jako nej-
vhodnější uchazeč ing. Josef Pecha
z Kožlí. V odboru životního prostředí
bude plnit funkci odborného referenta
ochrany přírody a krajiny pro celý
správní obvod Světelska a Ledečska a
dále bude správcem městské zeleně
v našem městě, včetně zámeckého
parku.

Největší zájem byl o místo na úseku
cestovních dokladů na odboru správ-
ním. Zde podalo přihlášku do výběro-
vého řízení celkem 62 uchazečů. Vý-
běrová komise zasedala ve složení J.
Böhm, ing. Arnotová, ing. Černohubo-
vá, J. Zatočilová a A. Rázlová. Na je-
jich bedrech by nelehký úkol provést
výběr uchazečů. Hodnotila se např. i
forma podání žádosti, konkrétně to, zda
přihláška obsahuje všechny předepsa-
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né náležitosti tak, jak je stanoví zákon
a jak byly ve vyhlášení výběrového ří-
zení vyjmenovány. Vzhledem
k vysokému počtu přihlášek byli ucha-
zeči pozváni k vypracování písemné-
ho testu, který měl ověřit jejich všeo-
becné občanské znalosti a rozhled, stej-
ně jako otestovat jejich povědomí o
otázkách správy obce a státu, znalosti
cizího jazyka, pravopisu, schopnosti
kontroly textu a logického myšlení. Test
měl 17 otázek a na jeho vypracování
bylo 30 minut. Komise pak testy vy-
hodnotila a pět nejúspěšnějších ucha-
zečů pozvala k ústnímu jednání. Už je-
nom skutečnost, že se dostali do dru-
hého kola výběrového řízení, svědčí o
jejich vysokých kvalitách. Vybrán však
mohl být jenom jeden. Na základě hod-
nocení všech výše jmenovaných krité-
rií a s přihlédnutím k rozhodnutí komi-
se, že přednost bude dávána uchaze-
čům, kteří v současnosti nemají za-
městnání, byla vybrána Petra Vaško-
vá z Havlíčkova Brodu. Je zaměstná-
na na odboru správním u přepážkové-
ho pracoviště pro vyřizování cestovních
pasů na dobu určitou – po dobu rodi-
čovské dovolené pracovnice delimito-
vané z okresního úřadu.

Zápisy z jednání komisí jsou uloženy
na městském úřadě a každý účastník
má možnost do nich nahlížet.

Poslední únorový pátek proběhne
výběrové řízení na místo pracovníka pro
regionální rozvoj na odboru stavebního
úřadu. Je podáno celkem 6 přihlášek.

Tím se naplní současný stav pracov-
níků městského úřadu. Je nutno podo-
tknout, že vzhledem k přechodu množ-
ství kompetencí a agend, se kterými na
našem úřadě není zatím žádná zkuše-
nost, nelze s určitostí odhadnout přes-
nou potřebu pracovníků na jednotlivých
odborech. Svou roli zde hraje možnost
či nemožnost zastupitelnosti a také
v jaké míře plnit požadavek plynulosti
u přepážkových pracovišť, kde je přá-
ní co nejmenších front naším krédem,
ale občasné výkyvy – např.
v souvislosti s nemocí – nelze vylou-
čit.

ing. Iva Černohubová
tajemnice MěÚ

V pátek 24. ledna bylo po Světlé roz-
místěno 10 anketních schránek, do
nichž mohli občané po celý týden vklá-
dat vyplněné anketní lístky. Při této
příležitosti bychom chtěli ještě jednou
poděkovat za poskytnutí místa pro sběr-
né schránky v jednotlivých obchodech.
V pondělí 3. února jsme anketní schrán-
ky shromáždili v odboru kultury a škol-
ství a sečetli jsme odevzdané anketní
lístky.

Z celkového počtu  2800 anket-
ních lístků doručených Českou
poštou do domácností občanů
Světlé a místních částí skončilo jich
v anketních schránkách celkem
423, tzn. 15,1 %. Jinými slovy: vrá-
til se každý sedmý anketní lístek,
což jistě nepředstavuje reprezen-
tativní vzorek názoru občanů.

Vyhodnocování odpovědí trvalo něko-
lik dní, protože desítky odpovědí se
vyskytovaly jen v jediném exempláři,
to znamená, že jde o názor jednoho je-
diného člověka z 2800 dotázaných.
Detailní rozbor je v rozsahu deseti strá-
nek formátu A4.

Před vlastním rozborem je třeba uvést
ještě pár poznámek. Za prvé – ne
všichni respondenti odpověděli na
všechny čtyři otázky, někteří se spo-
kojili se zodpovězením první dvojice
nebo naopak druhé dvojice otázek. Za
druhé – pojmy „bazén“, „koupaliště“ a
„přírodní koupališ-
tě“ nebyly vždy
jednoznačně spe-
cifikovány, někteří
respondenti poža-
dují jak bazén, tak
koupaliště. A ko-
nečně za třetí – v
důsledku toho, jak
byly otázky formu-
lovány, překrývají
se některé odpo-
vědi na otázku č.1
s odpověďmi na
otázku č.2. Pokud
občan něco
v městě postrádá,
v roce 2003 by do

VYHODNOCENÍ ANKETY
téhož investoval (např. bazén). Mnozí
na otázku č. 2 odpovídali: „Viz výše“.
Proto jsme tyto odpovědi shrnuli vždy
do společné kategorie.

A nyní k jednotlivým otázkám:
1) V našem městě postrádám…

V oblasti vybavenosti jednoznačně
možnost koupání (každý třetí anketní
lístek), dále městskou knihovnu
s informačním centrem, veřejně pří-
stupným internetem, příp. minigalerií,
čistá dětská hřiště s pískem a prolézač-
kami, myčku aut, víceúčelovou spor-
tovní halu, kanalizaci a plynofikaci
Dolní Březinky, finanční úřad.

V oblasti organizace a správy města
na prvním místě suverénně úklid psích
exkrementů. Občané požadují zveřej-
nění vyhlášky, kontrolu a tvrdé, razantní
postihy pejskařů. Druhá nejčastější kri-
tika se týkala práce policie, zejména
městské. Nedostatečná ochrana ma-
jetku občanů před sprejery a nočními
vandaly, nedostatečné kontroly a po-
stihy za rychlou jízdu po městě, za jíz-
dy na kole v parku, parkování aut na
chodnících nebo na hrázi rybníku, kou-
pání psů v rybníku atd. Samostatnou
kapitolou jsou nedostatečné večerní a
noční kontroly města, postihy za ruše-
ní nočního klidu a vandalství pod vli-
vem alkoholu.
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2) V roce 2003 bych investo-
val(a) do…

Kromě výše zmíněných (bazén,
knihovna atd.) týkalo se nejvíce odpo-
vědí opravy Komenského ulice, oprav
chodníků, opláštění zimního stadionu,
výstavby chodníku a stezky pro cyk-
listy mezi Světlou a Dolní Březinkou.
Celý okruh odpovědí se týkal zlepšení
životního prostředí – důslednějšího úkli-
du města, rozšíření a pravidelné údrž-
by zeleně, vyčištění koryta Sázavy
mezi jezem a mostem. V oblasti kultu-
ry bylo požadováno více akcí (koncer-

tů vážné hudby, vystoupení zpěváků,
divadelních představení apod.).

3) Své záležitosti si na MěÚ
vyřizuji zpravidla…

Celých 88 % respondentů si vyřizuje
své záležitosti v době od 7.30 do 17.00
hod. (z toho 212 v době od 7.30 do
16.00 hod. a 159 v době od 14.30 do
17.00 hod). Očekávaná masivní kriti-
ka pracovní doby se tedy nekonala,
návrhy na rozšíření byly v rozmezí 1-3
hlasů. Předpokládáme, že zde pozitiv-
ně působí ochota pracovníků radnice

vyřizovat záležitosti občanů prakticky
kdykoliv, bez striktního držení se úřed-
ních dnů a hodin. Elektronický kontakt
s městským úřadem navrhuje 21 re-
spondentů.

4) Poplatky, které platím měs-
tu, bych chtěl(a) platit…

Více než polovina občanů preferuje
platbu v hotovosti v pokladně MěÚ a
jedna čtvrtina bezhotovostní platbu
(bankovým převodem).

Odbor kultury a školství

Výsledky první ankety nejsou pře-
kvapující. Jsou to prakticky zále-
žitosti, které se objevovaly již ve
volebních programech. Chci se
však dotknout některých názorů.

V oblasti služeb z ankety vyplynulo,
že většina občanů upřednostňuje plat-
by poplatků v hotovosti v pokladně úřa-
du. Není to sice současný trend, kdy
se prosazuje forma  bezhotovostních
úhrad, ale respektujeme požadavek
veřejnosti a tato služba je zajišťována.

K pracovní době úřadu – většina ob-
čanů preferuje vyřizování svých zále-
žitostí v čase od 7.30 do 17.00 hod.,
proto se uvažuje o posunutí pracovní
doby směrem do odpoledních hodin.

V oblasti vybavenosti se nejvíce ob-
čanů dovolává možnosti koupání, a to
jak v přírodním koupališti, tak i celo-
ročního v krytém bazénu, dále požadují
informační centrum, čistotu dětských
hřišť a myčku aut.

V oblasti investic se již celá léta volá
po rekonstrukci Komenského ulice, čis-
totě města, rozšíření zeleně a její lepší
údržby a dále kanalizace a plynofika-
ce ve Březince.

V kultuře je zájem o více koncertů a

O anketě

divadel atd.
Jsme teprve na počátku svého půso-

bení na radnici a určitě budeme pokra-
čovat v investicích do rozvoje města a
místních částí. Vše je ale otázkou fi-
nancí. Bude na nás hledat zdroje pro
financování ať již cestou úspor, tak
cestou sledování vypisovaných grantů
a dotačních titulů.

Pro letošní rok počítáme
s dokončením rozestavěných akcí tzn.
dokončením rekonstrukce radnice, pří-
stavby DPS a rekonstrukce ubytovny
v Josefodole, nově zařazujeme rekon-
strukci Haškovy ulice a bude se zajiš-
ťovat projektová dokumentace na re-
konstrukci Komenského ulice, dále
bude vypsáno výběrové řízení na re-
konstrukci domu čp. 16, kam by se měla
přemístit knihovna a zřídit informační
centrum.

Pro rok 2004 se prioritou stane re-
konstrukce Komenského ulice.

Po zkušenostech budeme klást důraz
na připravenost každé zahajované
akce a na výběru dodavatele  zakázek.

Ankety jsme využili i jako výzvu pro
obyvatele místních částí a dali tím mož-
nost projevit iniciativu pracovat
v osadních výborech. Zájem o práci

v osadních výborech projevili jednotliv-
ci z Bohušic, Dolní a Horní Březinky,
Dolních a Horních Dlužin, Lipničky,
Mrzkovic a Závidkovic.

Věříme, že se z ostatních vesnic tj.
z Josefodolu, Opatovic, Žebrakova,
Benetic, Leštinky, Kochánova a Ra-
dostovic najdou lidé ochotni pracovat
pro své okolí.

Co mě však v anketě překvapilo, je
záležitost psích exkrementů. Věc, kte-
rá by měla stát město nejméně. Stači-
lo by, aby se každý majitel psího miláč-
ka choval při jeho venčení ohleduplně
a kulturně. Tak, jako když ho vypouští
na svoji zahradu – tam by po něm ur-
čitě vše uklidil. Toto by v kulturním
národě nemusela řešit žádná vyhláška
notabene pokuta. Pokládáme se přece
za příslušníky kulturní společnost, či
ne?! Nicméně na jiném místě Zpravo-
daje naleznou majitelé psů výňatek
z vyhlášky o čistotě města týkající se
chovu a držení psů. Navíc je již něko-
lik let zavedena praxe výdeje sáčků na
psí exkrementy na městském úřadě.

ing. Lenka Arnotová
místostarostka

Dopravní odbor
Začátkem února se jako poslední z Havlíčkova Brodu do Světlé přestěhoval odbor dopravy. Začátky ve Světlé

však byly perné. Lidé, kteří si sem přišli vyřídit řidičský průkaz či přepis vozidla si museli vystát frontu a někteří si
přitom od plic zanadávali.

Další zatěžkávací zkoušky přijdou s nástupem jara a před letními dovolenými.
-jv-
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Výňatek z vyhlášky  č.1/93  o čistotě města
platné od 1.2.1993

Chov a držení zvířat
Každý vlastník a držitel psa je povinen:

a) udržovat psa v čistotě

b) na veřejných místech a v souvislé domovní zástavbě musí být psy vodit na vodítku (toto ustanovení se nevztahuje na
služební psy ozbrojených složek, pokud jsou pod dozorem odpovědné osoby). Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Vstup zvířat na dětská hřiště a pískoviště je přísně zakázán. Vstup zvířat na plochy městské zeleně je v souvislé domovní
zástavbě zakázán.

c) v domě a prostorách k němu patřících psy zabezpečit tak, aby neohrozili život, zdraví nebo majetek do těchto míst
přicházejících osob. Psi musí být bezpečně uvázáni, volně se mohou pohybovat jen v prostorách dokonale uzavřených
nebo tam, kde k ohrožení dojít nemůže.

d) dbát, aby pes neznečišťoval společné prostory domu (včetně výtahů), domovních průčelí, chodníky, portály obchodů,
stánky, plochy parkových cest, parkující auta, veřejná zařízení, aby neznečišťoval květinové záhony a trávníky na veřej-
ných prostranstvích a na sídlištích, dětská hřiště a pískoviště.

e) odstranit nečistotu způsobenou psem v místech, jejichž znečišťování je na závadu ostatním uživatelům, nevstupovat se
psy na dětská hřiště a sportoviště.

Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí městská policie,
č. tel. 569 496 694, mobil 777 567 025.

Sáčky na psí exkrementy jsou k vyzvednutí na městském úřadě, odbor životního prostředí.

Ve středu 12. února se ve spole-
čenském sále konalo setkání zá-
stupců obcí, které od Nového roku
spadají pod Světlou nad Sázavou
jako pověřenou obec třetího stup-
ně. Z 31 pozvaných se setkání zú-
častnilo 26 starostů, kterým byli
představeni představitelé města.

„Vedoucí pracovníci jednotlivých
odborů městského úřadu si připra-
vili krátké zprávy, aby informovali

Starostové Světelska se poprvé sešli

starosty, s čím se na ně mají
obracet, a seznámili je se
změnami ve státní správě.
Se svými příspěvky vystou-
pili vedoucí stavebního od-
boru, kultury a školství,
správního odboru, sociál-
ních věcí, dopravy, živnos-
tenského odboru i odboru
životního prostředí,“ uved-
la tajemnice městského úřa-
du Iva Černohubová. Dále referoval

rada obrany František Zpě-
vák o krizových řízeních a
bezpečnosti, termínech od-
vodů branců a podobně. Slo-
vo dostali i Zdeňka Fritscho-
vá a Václav Dvořák z dozo-
rového pracoviště minister-
stva vnitra, které vzniklo po
zrušení okresních úřadů a má
za úkol dozírat na samosprá-
vu obcí. Starostové obcí do-
stali všechna potřebná tele-

fonní čísla na světelský městský úřad,
s úředníky si vyměnili veškeré kontak-
ty a pak již byl čas na prohlídku nově
zrekonstruované světelské radnice.
„Tato setkání nebudou mít žádnou
pravidelnost. Komunikace může
efektivně probíhat přes telefon a e-
mail. Pokud však budeme mít pocit,
že je potřeba se sejít, bude se se-
tkání konat znovu,“ dodala Černo-
hubová.
převzato z Novin Havlíčkobrodska

Vysočina



strana 15SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJbřezen 2003

Významným předpokladem úspěšné-
ho rozvoje cestovního ruchu je dostup-
nost spolehlivých turistických informa-
cí. Jejich kvalita, spektrum a způsob
poskytování ovlivňují pobyt návštěvní-
ků v daném městě či regionu.
K nejdůležitějším článkům praktické
propagace bezesporu patří turistická
informační centra. Mají různého pro-
vozovatele, liší se počtem pracovníků i
rozsahem poskytovaných služeb.
V kraji Vysočina jich v současné době
působí již 31 a Světlá nad Sázavou je
snad jedno z posledních míst, kde ještě
informační centrum nefunguje.

Ve čtvrtek 20. února se ve velkém
sále jihlavského hotelu Gustav Mahler

Setkání v Jihlavě

konalo setkání pracovníků turistických
informačních center (TIC) kraje Vy-
sočina. Pracovní seminář s názvem
Role a význam turistických informač-
ních středisek v rozvoji cestovního ru-
chu byl součástí rozsáhlého projektu
zaměřeného na zlepšení organizace
cestovního ruchu, produktovou orien-
taci cestovního ruchu a profesionalitu
podnikání. Pracovní seminář řídila Iva-
na Mahelová, vedoucí oddělení cestov-
ního ruchu krajského úřadu v Jihlavě,
a jeho cílem bylo zdůraznit roli infor-
mačního střediska v propagaci obcí,
zavést pravidla vzájemné spolupráce
při sběru a aktualizaci informací a při
tvorbě společných produktů, zvýšit

kvalitu poskytovaných slu-
žeb zapojením do regionál-
ního informačního systému
a v neposlední řadě také
praktická výměna zkuše-
ností.

V dopolední části semi-
náře vystoupili jednotliví
pracovníci TIC z celého
kraje, aby své kolegy ve
stručnosti seznámili se svý-
mi zkušenostmi, technic-

kými a provozními podmínkami, rozsa-
hem služeb a problémy, které je trápí.
Mgr. Jana Kupčíková, vedoucí odboru
kultury a školství městského úřadu ve
Světlé přítomné informovala o situaci
v našem městě, kde se o zřízení turis-
tického informačního centra stále jen
plánuje. Je vypracován projekt na re-
konstrukci domu, který by měl vedle
informačního centra plnit funkci měst-
ské knihovny, studovny, čítárny a mini-
galerie. Bude záležet na rozhodnutí za-
stupitelstva, kolik finančních prostřed-
ků na rekonstrukci uvolní.

V druhé části semináře byli účastníci
seznámeni s marketingovými aktivita-
mi kraje Vysočina, stávajícími i připra-
vovanými propagačními materiály a se
záměry grantových programů Fondu
Vysočiny navrhovanými pro letošní rok
na podporu cestovního ruchu. Byla ješ-
tě další diskutovaná témata, například
navrhovaná pravidla pro certifikaci in-
focenter a z nich vyplývající možnosti
finanční podpory ze strany krajského
úřadu nebo tvorba regionální databá-
ze.

-jv-

Kraj vyhlásil nové

grantové programy

Zastupitelstvo kraje Vysočina vy-
hlásilo 18. února grantový program
Certifikace ISO na zvýšení konku-
renceschopnosti malých podniků
na Vysočině formou příspěvku na
získání certifikace ISO 9000 nebo
ISO 14000, případně obou certifi-
kací současně.

Finanční prostředky z Fondu Vysoči-
ny ve výši 2,2 milionu korun budou alo-

Zprávy z kraje
kovány mezi projekty, jejichž předkla-
dateli jsou fyzické nebo právnické oso-
by, které mají ke dni podání žádosti
méně než 50 zaměstnanců, a které žá-
dají o udělení certifikace, přecertifika-
ce či prodloužení certifikace od ledna
2003.

„Grantový program představuje
šest specifických forem podpory,
doporučuje se participace na pro-
gramu podpory ministerstva průmys-
lu a obchodu TRH formou příspěv-
ku na navýšení horního limitu stát-
ního příspěvku.,“ přiblížil Tomáš Či-

hák z odboru regionálního rozvoje Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina.

Žádosti o poskytnutí podpory
mohou být podávány nejpozději do
18. 4. 2003. V srpnu proběhne
nová Výzva k předkládání projek-
tů s termínem pro odevzdání žá-
dostí do 20. 10. 2003.

Finanční příspěvek bude poskytnut
zpětně po získání certifikace na zákla-
dě předložených účetních dokladů a
předložení certifikace.

R. Burketová
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  …100 lety (1903)
• 3. března zemřel František Ladislav Rieger (*1818), český politik, publicista a národohospodář, povoláním právník.

Zeť, politický spolupracovník a pokračovatel historika a politika Františka Palackého, organizátor českého národní-
ho života v Praze, v revolučním období 1948-1949 stál spolu s Františkem Palackým a Karlem Havlíčkem Borov-
ským v čele české liberální buržoazie. V roce 1862 koupil malečské panství u Chotěboře skládající se ze zámku,
dvorů, rybníků a polesí.

  …50 lety (1953)
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V období od 16.1 do 15.2. byly cel-
kem ve čtyřech případech zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu zanedbání po-
vinné výživy dle § 213 tr. zákona.
16.1. byly zahájeny úkony trestního
řízení ve věci podezření z trestného
činu podvodu dle § 250/1,2 tr. zákona,
kdy mělo dojít k podvodnému vylákání
finanční částky 285.000,- Kč
21.1. byla oznámena krádež věci ze
stodoly v obci Lipnička, kdy byly dle
vyjádření poškozeného odcizeny věci
v celkové hodnotě 102.900,- Kč.
V přesně nezjištěné době od 20.1. do
22.1. po prostříhání plotu u objektu sta-
vebnin ve Světlé n. S. zde doposud ne-
známý pachatel odcizil 12 kusů euro-
palet, čímž poškozené organizaci způ-
sobil celkovou škodu ve výši 4.000,- Kč.
26.1. při cestě vlakem z Havlíčkova
Brodu do Světlé odcizil nezjištěný pa-
chatel poškozenému z kapsy bundy pe-
něženku s doklady, vzniklá škoda činí
800,- Kč.
29.1. bylo ve zkráceném přípravném
řízení sděleno podezření pachateli krá-

deže čokolád a kávy z obchodu se ško-
dou 360,- Kč. Vzhledem k tomu, že
pachatel byl v posledních třech letech
za obdobné případy odsouzen, byl jeho
čin kvalifikován jako trestný čin krá-
deže.
4.2. v době od 7.00 do 15.00 hod. bylo
z parkoviště před nádražím ČD ve
Světlé odcizeno osobní vozidlo Škoda
Favorit tmavě modré barvy. Majiteli
vznikla škoda ve výši cca 70.000,- Kč.
V noci z 5. na 6.2. se nezjištěný pa-
chatel vloupal do restaurace v Dolní
Březince, uvnitř vypáčil výherní auto-
mat, ze kterého odcizil mince, a dále
odcizil tabákové výrobky. Škoda
v souhrnu činí cca 23.400,- Kč.
8.2. bylo oznámeno vloupání do rekre-
ační chaty v katastru obce Služátky.
Pachatel zde rozbil skleněnou výplň
okna, v chatě však nic neodcizil, pou-
ze zde přespal. Skutek byl kvalifiko-

ván jako trestný čin porušování domov-
ní svobody dle § 238/1,2 tr. zákona.
10.2. v dopoledních hodinách se do-
posud neznámý pachatel vloupal do
rodinného domu ve Světlé. Uvnitř vše
prohledal a odcizil finanční hotovost a
věci. Předběžná škoda byla vyčíslena
na téměř 63.000,- Kč.
O drzosti pachatele svědčí případ
z 11.2., který kolem 3.00 hod. vnikl do
odemčeného domu, zde si rozsvítil a
z bundy visící na věšáku v předsíni od-
cizil peněženku, to vše v době, kdy
majitelé domu spali. Případ je opět kva-
lifikován jako porušování domovní svo-
body dle § 238/1 tr. zákona.
Tého• dne  byly oznámeny dva pří-
pady podvodného vylákání finanční
půjčky. V prvém případě se jedná o
částku 5.300,- Kč, ve druhém případě
o 39.500,- Kč. Zda došlo ke spáchání
trestných činů nebo zda jde o občan-
skoprávní věci, je předmětem dalšího
šetření.

por. Pavlík
vedoucí oddělení

• 2. března byl – podle oficiální zprávy – zasažen mrtvicí Josef Vissarionovič Stalin (*1879). Zpráva však byla vydána
až za dva dny, jak bylo u negativních událostí v Sovětském svazu běžnou praxí. Ve večerních hodinách 5. března to
vypadalo, jako by se život v SSSR zastavil. I prostí občané byli plni obav z budoucnosti – přivykli tvrdé vládě
neomylného generalissima natolik, že se nyní cítili vykolejeni a opuštěni. Při jeho pohřbu byly ušlapány stovky lidí.
„Přestalo bít srdce Leninova spolubojovníka a geniálního pokračovatele v jeho velkém díle, moudrého Vůdce a
Učitele,“ říkalo se v oficiálním nekrologu a valné většině lidí nabubřelá frázovitost těchto slov tehdy ani nepřipadala
nemístná. Stalinova moc byla neomezená, nekontrolovatelná a po vítězství Rudé armády ve druhé světové válce
vzrostla až k absolutnu. Stalin si pohrával s osudy celých národů, realizoval společenský systém, který dostal název
stalinismus a znamenal nejtvrdší druh totality.

• 14. března zdramatizovala atmosféru nejistoty po Stalinově úmrtí smrt Klementa Gottwalda,  „prvního dělnického
presidenta naší lidově demokratické republiky“. Gottwald se vrátil ze Stalinova pohřbu nemocen a zakrátko své
nemoci podlehl – bezprostřední příčinou byla prasklá výduť aorty. Tento první muž KSČ se od počátku své politické
kariéry vždy řídil směrnicemi Kominterny a Moskvy. Po únoru 1948, jehož byl hlavním aktérem, zcela podřídil nejen
stranu, ale i celou zemi zájmům SSSR. Má přímou politickou odpovědnost za stovky vražd, statisíce deportací a
věznění i za zplundrování země, o jejíž osudech po dobu pěti let rozhodoval.

• 15. března se stalo Švédsko poprvé mistrem světa v ledním hokeji, když finálový zápas vyhrálo bez boje. Jeho
soupeř – mužstvo Československa – muselo předčasně odcestovat domů vůli úmrtí Klementa Gottwalda.

-jv-
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Následující úryvek pochází z „Politické závěti“, kterou její autor nenapsal v roce 2000, jak by se (nehledí-
me-li na archaický sloh) mohlo zdát, ale roku 1900. Byl jím výše zmíněný F. L. Rieger.

/…/ Národu mému pak přeji z té duše, aby sebe sama nikdy neopouštěl v malomyslnosti, ani nezpýchal v domýšlivosti,
radím jemu, aby sice trval na svém právě jasně a nestranně poznaném, ale aby se nikdy nedal svésti vášní ke křivdění
komu jinému, přeji mu, aby, dbaje vždy jen rady mužů ve všem čestných a skutky vlasteneckými osvědčených, nedbal na
slova zvučná a hesla jalová, jeho samolibosti lichotící, jakéž pronášejí často lidé nezralí, mravnosti pochybné, anebo
sobcové, zisku, populárnosti a moci politické žádostiví, radím mu aby důvěřoval hlavně vlastní síle – ovšem, správně
oceněné, aby nepřeceňoval sil svých a nepouštěl se do podniků pošetilých, samo bytí jeho ohrožujících, jsa toho vždy
pamětliv, že jen poctivou prací duchovní a hmotnou, a i tu jen postupně sice, ale bezpečně založí si lepší budoucnost.

Přeji si dále, aby národ můj nikdy nespouštěl se snah ideálních, křesťanských, věčných to pravidel cti, práva a lidskosti,
aby především nikdy se nespouštěl požadavků práva, aniž klonil se k násilí, byť by okamžité opouštění spravedlnosti
slibovalo chvilkový úspěch, jsa toho pamětliv, že obecná, mezinárodní úcta před právem je nejpevnější ohradou národů,
zvláště národů malých, jimž je zvláště nebezpečno vyjíti z té hradby a vydati se na vratkou půdu moci, čili práva silnější-
ho.

Konečně si přeji, aby národ můj dusil v sobě všemožně hřích závisti, u nás bohužel dosti častý. Tento ohavný hřích, jenž
ani samému hříšníku neprospívá, nýbrž jej otravuje, hřích, jenž  dusí vznik a vzlet člověka, jenž pokálí každou zásluhu,
podezřívá každou nezištnou práci, strhá v bláto každou velikost, ano, potlačuje ji v samém zárodku, nedopouští skutkům
šlechetným, aby povzbudily jiných. Hřích ten býval od věků Slovanům nejhojnějším pramenem nesvornosti, podkopává-
ním vší autority, ano, pramenem ujařmení od jiných, aneb aspoň závadou tvorby mohutných organisací. /…/

Dům čp. 157

Dům, v němž kdysi bývala dílna truh-
láře Josefa Karla - stavební a nábyt-
kové truhlářství a holičství a kadeřnic-
tví Antonína Štrosa. Ještě dnes je na
fasádě viditelný nápis Truhlářství.

Nejstarším dochovaným dokumen-
tem je „Plán na vystavění nového chlé-
va a kolny při čp. 157 pro p. Antonína
Štrosa“ ze dne 7. května 1867 od sta-
vitele Václava Bedrníčka, z něhož je
patrné, že původní dům čp. 157 byl ori-
entován severojižně, tzn. kratší stranou
do uličky ke kostelu. V dobovém tisku
lze nalézt inzerát: Antonín Štros – pán-
ské a dámské kadeřnictví pod koste-
lem provádí odborně trvalé ondulace,
barvení a odbarvování vlasů, obočí a
řas, manikúru a veškeré práce tohoto
oboru.

O více než padesát let později, dne
19. května 1924, podal truhlář Josef
Karel žádost o povolení ke zřízení stroj-
ní truhlářské dílny v domě čp. 157. Na
základě komisionelního jednání na mís-
tě samém dne 5. července bylo povo-
lení dne 5. srpna uděleno. Dne 10. lis-
topadu 1929 o 4. hodině ranní v domě
vypukl z neznámé příčiny požár.
V kronice města se píše, že obyvatelé
domu stěží zachránili holé životy a že
místnímu hasičskému sboru se podaři-

lo uchránit sousední dům Václava Ro-
kosa. Dům čp. 157 lehl popelem.

Dne 24. listopadu 1929 napsal Josef
Karel dopis „Velectěnému městskému
úřadu ve Světlé n. S“: „V úctě pode-
psaný prosí, by dovoleno bylo mu
zhotoviti sobě domek na místě vyho-
řelého v těch rozměrech jako dříve
nebo by vytyčena byla mu regulace,
by věděl jak stavěti má a dle toho
potřebné zaříditi mohl. Jelikož vše
spěchá, prosí o urychlené vyřízení,
by s prací tou zdržován nebyl.“

Dne 4. prosince sešla se komise za
účelem vyšetření místních okolností.
V protokolu sepsaném ještě téhož dne
se můžeme dočíst, že stavební znalec
Karel Švec, stavitel z Německého Bro-
du vytýčil regulační čáru dle regulač-
ního plánu na šířku uličky ke mlýnu šesti
metrů. „Při komisi navrhovalo se,
aby šířka této uličky byla zmenšena
o jeden metr na straně k čp. 157.
Proti tomuto návrhu ze stanoviska
technického není námitek, rovněž
tak nečiní námitky zástupcové obce
z toho důvodu, že jedná se o krát-
kou uličku o příkrém spádu, která
pro těžší vozidla nemůže býti stejně
používána.“ Námitky proti tomuto
zúžení uličky však telefonicky oznámil
František Musil, majitel mlýna čp. 12 a
prohlásil, že trvá na tom, aby byla do-

držena šířka šest metrů podle regulač-
ního plánu. „Stavebník, pan Josef
Karel, nemá námitek proti šířce uli-
ce 6 metrů. Při dodržení této šířky
bude však jeden roh novostavby
přečnívati cirka o jeden metr přes
regulační čáru. Stavebník žádá, aby
mohl postaviti novostavbu na starém
půdoryse bez okosení rohu a pro-
hlašuje, že toto okosení přesně do
regulační čáry provedl by později
ihned svým nákladem, jakmile by
k rozšíření resp. upravení jmenova-
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né ulice došlo. Bude-li šířka ulice
povolena provésti pětimetrová, po-
třeboval by roh okositi buď velmi ne-
patrně, popřípadě nic.“

Následovalo další jednání a dne 11.
února 1930 podal Josef Karel novou
žádost s přiloženými stavebními plány,
z nichž vyplývalo, že hodlá na spále-
ništi postavit nový jednopatrový dům,
jenž má obsahovat v podzemí sklep,
v přízemí dílnu, krám, záchod a chod-
bu se schodištěm, v patře jeden byt o
kuchyni a pokoji, jeden byt o kuchyni,
pokoji a spíži, dále schodiště s chodbou
a záchod. V protokolu sepsaném dne
12. února se kromě jiných podmínek
uvádí: „Ulička ke mlýnu jest projek-
tovaná k rozšíření, takže novostav-
ba musí býti na této straně, jakož i
na straně druhé (v ulici ke kostelu)
provedena přesně do regulační čáry.
Jelikož stavebník má pro uličku u
mlýna postoupiti část svého pozem-
ku, zavazuje se tuto potřebnou část
pro ulici postoupiti za cenu obecnou
kdykoliv o to bude požádán. Sou-
časně ukládá se mu za povinnost
provésti zdivo po celé délce fronty
této uličky lícované a vyspárované
do nivelete této uličky tak, aby při
odkopání pro ulici zabrané části
nebylo v pozdější době potřeba zdi-
vo celé budovy podchytávati. Ježto
k rozšíření této ulice se ihned nemů-
že přistoupiti, doporučuje se, aby
město přispělo stavebníkovi na pro-
vedení potřebného lícovaného zdi-

va částkou, která se zjistí.“
V dalším protokolu, tentokrát

ze dne 9. dubna 1930 vysvítá,
že stavebník, respektive stavby-
vedoucí Antonín Herink, nedo-
držel stavební čáru a stavba oko-
seným rohem přes ni vystupuje
asi o pětačtyřicet centimetrů.
Protokol končí slovy: „Znalec
stavební, pan Karel Švec, sta-
vitel v Německém Brodě, trvá
na tom, aby závada byla od-
straněna tím, že zdivo, které
je z části vyzděno, bylo zbou-
ráno a provedeno správně do
stavební čáry.“ Hned následu-
jícího dne byli stavební i stavby-
vedoucí písemně  vyrozuměni a
na další den vyzváni, aby se dostavili
na staveniště, aby se stavební komise
přesvědčila, že jejich tvrzení o odstra-
nění závad je pravdivé. Ještě téhož dne
byl sepsán protokol, v němž se praví,
že „oznámení shora uvedené spočí-
vá na pravdě, závady při stavbě byly
odstraněny, a proto nestává nižád-
ných překážek, pro něž by panu sta-
vebníku pokračování ve stavbě ne-
mělo se povoliti.“

Dne 13. října 1930 Josef Karel ohlá-
sil, že stavba domu je již provedena a
požádal o komisionelní šetření. To bylo
svoláno na 15. října, stavba byla zko-
laudována a dnem 22. října prohlášena
za obyvatelnou. Změnou oproti schvá-
leným plánům bylo vybudování obyt-
ného podkroví.

V roce 1961 odkoupila dcera Anto-
nína Štrose Hilda Dolejší polovinu ne-
movitosti od Josefa Karla, který tam
nadále zůstal bydlet. V roce 1963 pro-
vedl Jaroslav Dolejší v přízemí přestav-
bu bývalé truhlářské dílny na prádelnu
a v patře vybudoval koupelnu, v roce
1968 došlo na výměnu dvoudílných
oken za trojdílná a menší úpravy
v interiéru.

Ke konci roku 2000 obdrželo Město
od současné majitelky nabídku na od-
koupení domu. Navrhovaná částka
však byla neakceptovatelná, stejně jako
v případě opakované nabídky
z prosince 2002.

Jaroslav Vála

Od 1. září 2000, kdy se do tohoto ob-
jektu začali stěhovat jeho první obyva-
telé, se stal  skutečným domovem již
více než stovce našich spoluobčanů.
Počet zájemců o umístění je tak velký,
že by se naplnil ještě jeden „domov“
se stejnou kapacitou, tedy 80 bydlící-
mi. Z jedné strany nás zájem o naši
službu těší, ale z druhé strany jsme
vystaveni velkému tlaku veřejnosti a
upřímně řečeno, ne všichni zájemci o
umístění, respektive jejich rodinní pří-
slušníci, tuto situaci chápou a je velice
těžké se snažit vysvětlit, že žádnou,
skutečně žádnou jinou cestou nic neu-
rychlí. Chápeme, že každý zájemce,

Co chcete vědět o „Domově důchodců Světlá“
každá rodina má své objektivní potíže,
ale mnohým stresujícím situacím by se
dalo předejít a i proto jsem se rozhodl
podat prostřednictvím tisku několik
podstatných informací. Než se však
dostanu ke konkrétnímu postupu pro
přijímací řízení, musím předeslat něko-
lik skutečností z běžného života.

Bohužel díky předsudkům z dávných
dob vyhledává spousta lidí naši pomoc
až v době, kdy se situace stane neú-
nosná jak pro žadatele, tak mnohdy i
pro rodinu. Možná je i naší chybou, že
málo lidí ví, jak to v domově důchodců
chodí. Snahou všech zaměstnanců je
vytvořit přítomným obyvatelům klidné

a hezké prostředí, najít i novou motiva-
ci k životu, vytvořit podmínky pro dů-
stojný podzim života a najít u nás nový
domov. Je přirozené, že každý z nás je
citově svázaný s prostředím, ve kte-
rém se narodil, žil a žije, byl obklopen
všemi a vším, co mu bylo po celý život
blízké. A tyto city se s přibývajícím
věkem prohlubují a nikdo nerad opouští
to, co mu přirostlo tak k srdci. Najed-
nou však přijdou zdravotní problémy,
rodina nemůže poskytnout nemocné
mamince, tatínkovi potřebnou péči, pro-
tože musí chodit do zaměstnání. V
mnohých případech se bojí jen vyslovit
„domov důchodců“ ze strachu, co od
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svých nejbližších uslyší. Bojí se slov
typu: „Celý život jsem se o vás sta-
ral(a) a všechno jsem vám dal(a) a teď
mě chcete dát do domova důchodců?“
Tyto řádky by měli číst hlavně senioři,
aby si uvědomili, že to s nimi v převáž-
né většině případů rodina nemyslí špat-
ně. Nechci v žádném případě někoho
poučovat, tak to nemyslím a ani mi to
nepřísluší. Chtěl bych jen na základě
dlouholeté práce se seniory a z jejich
vyprávění nastínit, že strach ze života
v domově důchodců vůbec není na
místě. Už jen velký zájem o umístění a
pak i názory  většiny obyvatel mluví
jasnou řečí. Proto bych chtěl touto ces-
tou nabídnou nejen seniorům, i když
hlavně jim, ale i jejich rodinným přísluš-
níkům, aby nás navštívili, prohlédli si
náš domov a s těmi, kteří už u nás byd-
lí, si pohovořili. Docela nás mrzí, že již
dvakrát jsme tuto možnost nabídli for-
mou „dne otevřených dveří“, ale ná-
vštěva byla menší než jsme očekávali.
Proto věřím, že naše třetí nabídka oslo-
ví mnohem více čtenářů. Předchozí
řádky nebyly propagandou našeho do-
mova, tu bez jakékoliv nadsázky a pře-
hánění skutečně nepotřebujeme, ba
naopak jen se snažím  snížit případné
riziko rozčarování z náhle vzniklé pro-
blematické situace rodin.

A nyní již ke konkrétním informacím
pro případné žadatele o umístění. Po-
tenciální zájemci si vyzvednou v DD
Světlá žádost, vyplní ji dle pokynů, do-
loží kopie příslušných dokladů a vypl-
něnou nám  ji vrátí. Do 30 dnů od její
předání žadatele navštíví pověřený pra-
covník DD za účelem pohovoru a ža-
dateli je doručeno rozhodnutí o umís-

tění do seznamu
uchazečů. Dle po-
třeb DD na dopl-
nění uvolněných
míst v užším se-
znamu uchazečů
je svolána komise
složená jak ze za-
městnanců DD,
tak i z představite-
lů města Světlá n.
Sáz. Ta navrhne
podle daných kri-
térií doplnit užší po-

řadník o chybějící počet osob. Návrh
je poté předložen radě města Světlá n.
Sáz. ke schválení. Stanovená kritéria
jsou např. zdravotní stav, osamělost
žadatele, rodinné zázemí - možnost
péče, územní příslušnost, datum podá-
ní žádosti a podobně. Neovlivní to však
výše důchodů nebo finanční dar DD,
jak je mnohdy mylně mezi veřejností
prezentováno. Při výzvě žadatele k
nástupu se domluví termín přijetí do
DD. V případě, že žadatel odmítne
nastoupit, zařadí se jeho žádost zpět do
seznamu uchazečů s tím rizikem, že se
prodlouží lhůta jeho přijetí.

V DD je 25 dvoulůžkových a 30 jed-
nolůžkových pokojů. Většina  nově na-
stupujících je přijímána na dvoulůžko-
vý pokoj s tím, že pokud chce být sám
na pokoji, musí počkat, protože zájem-
ců o jednolůžkový pokoj je víc. Ke kaž-
dému pokoji patří koupelna se sprcho-
vým koutem, WC a umyvadlem a dal-
ší základní příslušenství - skříň, postel,
noční  stolek, stůl, židle, skříňky. Žada-
tel si může s sebou přinést drobné vy-
bavení pokoje (např. televizi, ledničku,
obrázky apod.), nikoliv však nábytek.
Měsíční poplatky se pohybují  mezi
5.460 až 5.970 Kč. V ceně poplatků
jsou veškeré služby: ubytování, strava
(5x denně, u diabetiků 6x denně), zdra-
votnická služba,  praní a žehlení prá-
dla, úklid, el. energie a voda. V DD je
po celých 24 hodin zajištěna zdravot-
nická služba, 2x týdně ordinuje v DD
ústavní lékař, 2x týdně oční lékař, je
zde i bufet, kadeřnictví a dochází k nám
2x týdně holič a dle potřeby i pedikér-
ka.

V případě, že žadatel pobírá k důcho-

du příplatek pro bezmocnost, tak tento
příplatek přísluší DD. Zbytek důchodu
po zaplacení poplatku přísluší obyva-
teli. V případě, že obyvatel nemá do-
statečně vysoký důchod na zaplacení
poplatků je tento rozdíl hrazen z roz-
počtu DD. Zmíněný obyvatel musí do-
stat minimální kapesné 696 Kč měsíč-
ně. Postaráme se i o základní finanční
záležitosti obyvatel - ukládání úspor,
styk s bankami, poštou apod. Hůře
pohyblivým obyvatelům zajišťujeme i
drobné nákupy. Veškerý pohyb finanč-
ních prostředků obyvatel, které nám
svěří do úschovy, je přesně evidován.
Je smutné, že se musíme setkávat i s
tím, jak si někteří jedinci raději nic ne-
koupí, aby si pak za uspořené peníze
mohli „koupit“ návštěvu příbuzných.

Ale pojďme raději k veselejším strán-
kám života v DD. Pro obyvatele je
každý den připraven nabídkovou for-
mou program, např. pravidelné ranní
cvičení a různé ruční práce. V DD se
koná mnoho dalších akcí, které dávají
našim obyvatelům možnost kulturního
a společenského vyžití např. taneční
zábavy, setkání se známými osobnost-
mi, pravidelné měsíční kavárničky, tá-
borové ohně, příležitostné výlety, vy-
stoupení dětských souborů apod.

Věříme, že se nám podaří získat i
dobrovolníky, kteří by nám pomohli
vyplnit volný čas obyvatel v různých
zájmových činnostech. Nápaditosti se
meze nekladou, stačí jen projevit zá-
jem. Dovolte mi, abych zároveň touto
cestou poděkoval všem, kteří se jakým-
koliv způsobem doposud podíleli na
zpestření života obyvatel, za finanční i
jinou materiální pomoc DD Světlá.

Děkuji všem, kteří při čtení tohoto
článku dospěli až k těmto posledním
řádkům a snažili se pochopit význam
mých slov, tak jako já jsem kdysi po-
chopil význam rčení, že společnost je
tak silná, jak se dovede postarat o své
seniory.

I my jednou dospějeme do důchodo-
vého věku, pokud se ho ve zdraví doži-
jeme.

Za Domov důchodců Světlá
Josef Hnik
ředitel DD
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 František Lizna: Duchovní služba ve věznici na Mírově
Místní pobočka České křesťanské akademie ve Světlé nad Sázavou zve čtenáře Světel-

ského zpravodaje na besedu se známým vězeňským kaplanem, která se uskuteční v úterý
4. března od 19.00 hodin v zasedací místnosti Sklářského učiliště ve Světlé nad Sázavou.

P. František Lizna SJ (60 let) slouží jako duchovní v nejtěžší české věznici Mírov. Vystudoval teo-
logii v Litoměřicích, od konce 60. let je řeholníkem Tovaryšstva Ježíšova. V době normalizace slou-
žil jako tajný kněz a pracoval jako sanitář. Patří mezi signatáře Charty 77. Za komunismu byl čtyři-
krát odsouzen: za stržení sovětské vlajky, za pokus o emigraci a dvakrát za šíření samizdatu.
V kriminále prožil celkem čtyři roky. Po roce 1989 se stal vězeňským kaplanem. Otec Lizna se
zvlášť zaměřuje na pomoc Romům (při sčítání lidu se přihlásil k romské národnosti) a bývalým

vězňům. Jeho fara ve Vyšehorkách u Mohelnice je vyhlášeným azylem pro lidi bez domova. V roce 2001 mu prezident
propůjčil jedno z našich nejvyšších vyznamenání – Řád TGM za „vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidských
práv“.

hb

Dne 29.1.2003  se v dopoledních ho-
dinách otevřely dokořán dveře našeho
gymnázia. Každý, kdo podrážku své
boty otiskl na zemi naší budovy, mohl
spatřit každou třídu v její největší krá-
se a každého studenta v zápalu práce.
Gymnazisté byli zaměstnáni v různých
třídách a většinou předmětem, který jim
jde nejlépe nebo je alespoň nejvíc baví.
Každý se snažil odpovídat na všeteč-
né otázky příchozích zájemců.

Všechny třídy se změnily v místnosti
plné pracovního snažení a všude to
vypadalo tak, jak by to vypadat mělo
den co den, hodinu co hodinu.

V učebně biologie rozházené části lid-
ské kostry budily nemalý zájem zvěda-
vých, možná budoucích studentů. Kdo
by si nechal ujít možnost zahrát si ale-
spoň jednou v životě známou scénu od
Shakespeara a s lebkou v ruce vy-
řknout: „Být či nebýt? Toť otázka.“ A
potom se možná hodí zamyslet se nad

��������	�
��
�
vážností citovaných slov. Když BÝT,
tak pouze na našem ústavu.

Ve fyzice různé zázračné spoje mezi
barevnými drátky tvořily vysloveně
kouzelné výsledky, všechno, co mělo,
jiskřilo a vyzvánělo.

V jazykových učebnách lákaly pla-
káty na zájezdy se školou do zahraničí
a ti, kteří ovládají slovíčka a věty v ci-
zích jazycích lépe než ostatní, se sna-
žili předvést plynnou konverzací, že u
nás se cizí jazyky rozhodně nezanedbá-
vají.

Tělocvična se otřásala v základech
pod tíhou sportuchtivých těl. Sportovci
z řad studentů prakticky ukazovali, že
jen v zdravém těle sídlí zdravý duch.

Ani počítače nezůstaly zanedbány, a
tak jsme dokazovali, že i na naší škole
vyrůstají budoucí počítačoví experti. U
těch zázračných krabic seděli hlavně
chlapci, protože, co si budeme povídat,
k těm hranatým monitorům mají vztah

hlavně oni.
V chemické laboratoři se odehrávaly

vskutku nepopsatelné příběhy. Kdyby
byl přítomen spisovatel, dokázal by re-
akce probíhající mezi látkami v tenkém
skle přenést na papír v možná drama-
tickém milostném příběhu. Stačilo by
si jen metaforicky představit místo che-
mických reakcí vztahy mezi lidmi a
příběh by byl na světě.

Že nás škola připravuje vskutku kom-
plexně, bylo možné vidět prostě ve
všech prostorech. A že jsou to skoky,
např. z malířského ateliéru mezi složi-
té vzorce matematiků.

Největší překvapení ale bezesporu
čekalo ve III.G. V zatemnělé místnos-
ti za svitu svíček, za tiché melodie re-
laxační hudby jste vstoupili do jiné rea-
lity, do světa čaje.

Čajovna byla tak trochu reklamou na
připravovanou čajovničku, která se
buduje v prostorách Domova mláde-
že. Hlavně jsme však chtěli návštěvní-
kům ukázat, že takováto příjemná ča-
jová posezení nejsou v naší škole žád-
nou zvláštností.

Zkrátka ve středu vše v naší škole
ožilo a ti, kteří provázeli zvědavce a
zájemce o studium na naší škole, před-
vedli profesionální a hlavně vstřícný
přístup. A tak můžeme doufat, že s
řadou těch, kteří se k nám přišli podí-
vat, se v příštím roce setkáme v lavici
prváčků.

 Přetištěno ze školního časopisu
Quo vadis vydávaného studenty

Gymnázia ve Světlé n. S. 

Další silácký
kousek

Pokud bádáte nad tím, co ta-
to fotografie představuje, pak věz-
te, že se jedná o nákupní vozík
z Penny Marketu na polozamrzlé
Sázavě – následek patrně noční-
ho vybíjení přebytečné energie
jednotlivce či skupinky „siláků“.

-jv-
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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  14.3. 19.30 99'

Hollywood endidg (USA)                        Komedie

ztřeštěná komedie Woodyho Allena o tom, jak se ve tmě trefit do
černého.
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 15 let

Neděle  16.3. 19.30 95'

Pluto Nash (USA)                              Akční sci – fi komedie

Měsíc pokrývaly tuny prachu a ale teď se tam hýbou tuny prachů.
Hraje: E. Murphy
Vstupné : 55 Kč                                                                       Od 12 let

Středa  19.3. 19.30 96'

Smradi (ČR)                                                                    Příběh

O lidech, kteří o lásce nemluví, oni jí žijí. Hrají: I. Trojan, I. Rejzek
Vstupné : 55 Kč                                                                       Od 12 let

Pátek  21.3. 19.30 83'

Děvčátko (ČR)                                            Hořká tragikomedie

….na cestě mezi byty, postelemi a sny… Hrají: D. Nvotová, O. Vetchý
Vstupné : 50 Kč                                                                      Přístupný

Neděle  23.3. 19.30 133'

Dnes neumírej (USA)                                   Bondovka

James Bond už podvacáté! Hrají: P. Brosnan, H. Berry
Vstupné : 55 Kč                                                                      Přístupný

Středa  26.3. 19.30 108'

Holka na roztrhání (USA)  Romantická komedie

I blesk uhodí dvakrát do stejného místa.
Hrají: R. Witherspoon, J. Lucas
Vstupné : 55 Kč                                                                      Přístupný

Pátek  28.3. 19.30 100'

Kameňák (ČR)                                                         Komedie

Komedie Z. Trošky nás zavede do jihočeského městečka.
Hrají: V. Vydra, J. Paulová
Vstupné : 50 Kč                                                                        Od 12 let

Neděle  30.3.
Harry Potter a tajemná komnata (USA)

Zlo se vrátilo do Bradavic. Hrají: D. Radcliffe, R. Grint
Vstupné : 60 Kč                                                                     Přístupný
Česká verze

Středa  2.4. 19.30 100'

Na křídlech vážky (USA)                 Mystický příběh

Poselství lásky ze světa mrtvých. Hrají: K. Costner, J. Morton
                                                                                                 Od 12 let

Pátek 4.4. 19.30 110'

Road to Perdition (USA)                           Krimidrama

Pro každého syna je otec hrdinou. Hrají: T. Hanks, P. Neuman
                                                                                                Od 12 let

Neděle  6.4. 19.30 90'

Guru (Velká Británie/USA)                                           Komedie

Jak pustit tygra z klece. Když on mluví, ženy naslouchají.
Hraje: J. Mistry
                                                                                                 Od 12 let

Pátek  11.4. 19.30 95'

Sexy párty (USA)                                                 Komedie

…divočejší už to nebude: Nelez do postele s ještě větším magorem.
Hraje: R. Reynolds
                                                                                                 Od 12 let

Neděle  13.4. 19.30 96'

Jsem agent (USA)                                                Komedie

E. Murphy a O. Wilson v bláznivé akční komedii.
                                                                                                 Od 12 let
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VIKTORKY

- koncert „dámské hravé kapely“ nabízející Vám

nejpestřejší a nejzábavnější program, který je pro

každé publikum zárukou skvělé zábavy i neopa-

kovatelné atmosféry. Děvčata hrají dechovku

v netradičním, žertovném, ženském pojetí a di-

vákům tak nabízejí perfektní pódiovou podíva-

nou, pestrý pořad plný nečekaných překvapení,

originálních nápadů. Svůj program tradičně za-

končují veselými písněmi a kuplety z dob staré

Prahy, kde zazní i skladby nejznámějšího staro-

pražského autora Karla Hašlera. VIKTORKY

přináší svému publiku nejenom senzační muziku.

Každá část jejich programu je stylově a originál-

ně kostýmována.

 

Divadelní sál ve Světlé n. S. v úterý 25. března v 19.30 hodin.
Předprodej vstupenek je v kanceláři odboru kultury a školství na radnici (2. patro) - tel. 569 496 660

PŘIPRAVUJEME na pátek 18. dubna v 19 hod. do divadelního sálu ve Světlé n. S.

profesionální koncertně-divadelní verzi jednoho z nejslavnějších muzikálů a filmů všech dob „HAIR“ za účasti 10
herců a zpěváků účinkujících v pražském divadle Pyramida, kteří se postarají o 90 minutovou show, která Vás určitě
pobaví a svými dobovými kostýmy a látkovou pódiovou dekorací přenese do doby konce 60. let.

MěÚ ve Světlé nad Sázavou vyhla-
šuje v pořadí již 4. ročník soutěže Svě-
telsko ve fotografii. Posláním této fo-
tosoutěže je ukázat prostřednictvím
fotografie krajinu ve všech polohách,
dále záběry zachycující město, pobyt a
působení člověka jak ve městě, tak i
ve volné přírodě.

Kategorie: I - krajina, II - architektu-
ra, III - lidé Světelska

Podmínky soutěže:
1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni,
kdo fotografují – bez rozdílu věku.
2. Přijímají se jednotlivé snímky od roz-

SOUTĚŽ SVĚTELSKO VE FOTOGRAFII

měru 18 x 24 cm a odvozeniny při za-
chování delší strany.
3. Počet snímků od jednoho autora není
omezen.
4. Každá fotografie musí být na rubu
označena místem pořízeného snímku,
jménem a adresou autora.
5. Snímky bude hodnotit odborná po-
rota určená pořadatelem.
6. Fotografie zaslané do soutěže bu-
dou vyhodnoceny ve dvou kategoriích
– černobílá fotografie, barevná foto-
grafie - a  odměněny finančními cena-
mi. Celková schválená částka na sou-
těž činí 15.000,- Kč.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo nepro-

vádět vyhodnocení při nedostatečném
počtu snímků v některé z kategorií.
8. Zasláním snímků do soutěže autor
souhlasí s vyhlášenými podmínkami a
zároveň i s tím, že vítězné fotografie
zůstávají majetkem města.
9. Z nejlepších snímků bude uspořádá-
na výstava.

Kalendář soutěže:
? uzávěrka příjmu fotografií 20.6. 2003
? vyhodnocení soutěže 23. – 27.6.2003
? výstava od 8.7. – 25.7.2003

Materiály zasílejte na adresu MěÚ,
nám. Trčků z Lípy 18, k rukám ing.
Josefa Malečka, zástupce starosty.
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Uplynuly čtyři měsíce od dvou pre-
miér a čtyř repríz operety Johanna
Strausse ml. Cikánský baron ve Svět-
lé n. S. a celý operní ansámbl už stačil
absolvovat dalších pět zájezdových
představení v Červeném Kostelci, Jih-
lavě, Pelhřimově, Havlíčkově Brodě a
Poděbradech. Ve všech těchto měs-
tech byly sály vyprodány do poslední-
ho místa, závěrečných děkovaček bylo
bezpočet. Na zájezdech zatím shlédlo
představení 2.000 diváků (celkem
4.300), kteří odcházeli po představení
nadmíru spokojeni. Také tisk a kritika
nešetřily superlativy. Navíc – na dal-
ších štacích je rovněž velký zájem pu-
blika, kde v Havlíčkově Brodě (9.3.)

Cikánský baron o Velikonocích ve Světlé

je již nyní zcela vyprodáno i druhé
představení, rovněž v Táboře (7.3.),
v Třešti (8.3.), Chrudimi (24.3.) a Tře-
bíči (23.4.) je převážná většina vstu-
penek již v této době vyprodána.

Pro naše věrné světelské publikum a
pro mimořádný zájem o toto předsta-
vení z řad veřejnosti jsem se rozhodl
zařadit jediné představení na velikonoč-
ní svátky

v neděli 20. dubna v 19 hod.
v divadelním sále.

Jménem celého divadelního ansám-
blu ve Světlé n. S. Vás srdečně zvu na
další reprízu této operety operet, Vás,
kteří chcete znovu příjemně prožít 130
minut s pohádkovým příběhem o lás-

ce, bohatství a lidské pravdě, i Vás,
kteří jste ještě nestačili představení
shlédnout.

Sólisté, sbor, balet a orchestr se těší
opět na své publikum, které vždy pat-
řilo a patří k tomu nejvyspělejšímu.
Osobně si velice cením Vaší návštěv-
nosti na našich představeních.

Všem, kteří navštíví o velikonočních
svátcích v našem divadle ve Světlé n.
S. operetu Cikánský baron, přeji boha-
tý umělecký zážitek a příjemnou zába-
vu.

Předprodej vstupenek je od 1. břez-
na v papírnictví Wagner na náměstí.

Jaroslav Průša
dirigent

Klub maminek
Pod patronací odboru kultury a školství vzniká ve Světlé nad Sázavou nová aktivita pro využití volného času

rodičů i dětí. Jedná se o Klub maminek, jehož základním cílem je zkontaktovat mladé rodiny se společnými zájmy,
radostmi a starostmi a vytvořit zajímavý program pro společná setkání.
Pokud máte i Vy zájem zkusit něco nového, obraťte se na odbor kultury a školství nebo rovnou přijďte na zahajo-
vací schůzku.

Milé maminky!
Jste s dětmi doma a už nevíte, čím je zabavit?

Chcete, aby vaše děti poznaly nové kamarády?

Chcete se odreagovat  a ujistit se, že i ostatní rodiče se cítí podobně jako vy?

Zveme vás do Klubu maminek.
Každou středu od 9.30 hod. nás najdete v Domě dětí a mládeže.

Program na měsíc březen:

5.3. Zahajovací a informační schůzka

12. 3. Práce s papírem
19. 3. Děti si hrají

26. 3. Velikonoční zdobení

Klub maminek zároveň prosí o věnování hraček všechny, kterým doma přebývají či překážejí.

Radka Bouchalová

Prezentační akce Junáka
V sobotu 5. dubna pořádá Junák akci Pouze když jsi připraven, která je příležitostí prezentovat

svoji činnost a navazuje na minulou akci Otevřené klubovny. Také tentokrát budou zpřístupněny
klubovny všem, kteří mají o činnost skautských oddílů zájem. Budete mít možnost vyzkoušet si
lasování a střelbu z luku, ale hlavně je pro děti připravena hra. Začátek je ve 14 hod. na Staré
pile za fotbalovým stadionem.

Monty
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Dne 23. února byly zveřejněny vý-
sledky Media Projektu za druhou po-
lovinu roku 2002. Rádiu Vysočina ná-
leží šesté místo v žebříčku nejposlou-
chanějších regionálních rozhlasových
stanic v České republice, denně ho
poslouchá 102 tisíc posluchačů.

Rádio Vysočina děkuje všem svým
příznivcům.

***
Rádio Vysočina rozjelo unikátní pro-

jekt. Idol na sobotu - tak se jmenuje
nová soutěž Rádia Vysočina, která
nemá mezi českými rozhlasovými sta-
nicemi obdoby. Sami posluchači si v ní
mohou vybrat, kdo z jejich řad je bude
v sobotu odpoledne bavit. Prostřednic-
tvím SMS zpráv posílají každý týden

Dvakrát z Radia Vysočina
své hlasy jednomu z pěti odvážlivců,
kteří se rozhodli na vlastní kůži vyzkou-
šet práci moderátora. Na vítěze čeká
celá hodina vysílacího času Rádia Vy-
sočina, které denně poslouchá přes sto
tisíc lidí. Už nyní počet zájemců o svoji

„hodinu slávy“ potvrzuje, že Rádio Vy-
sočina s touto soutěží opravdu udeřilo
hřebík na hlavičku. Chcete to vyzkou-
šet také? Máte možnost – stačí se při-
hlásit, v rádiu natočit krátkou hlasovou
vizitku a pak už jen doufat v přízeň
posluchačů.

Martin Lank
redakce zpravodajství

redakce@radiovysocina.cz
Eurotel: 724 128 211

T-mobile: 603 954 718
tel:  567 320 770
fax: 567 312 131

www.radiovysocina.cz

V sobotu 8. února se v Domě kultury
ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil VI.
Národní krojový ples Folklorního sdru-
žení České republiky. Mezi spolupořa-
datele patřily Město Žďár nad Sáza-
vou, kraj Vysočina, Horácké folklorní
sdružení, Sdružení Tradice ČR a Čes-
ký rozhlas, jehož 80. výročí bylo na ple-
se připomenuto. Záštitu nad plesem
převzali místopředsedkyně Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR Mirosla-
va Němcová, ministr obrany ČR Jaro-
slav Tvrdík a hejtman kraje Vysočina
František Dohnal. Zástupkyní našeho
města byla předsedkyně Horáckého
folklorního sdružení Eva Pejchalová,
která se na přípravách této významné
společenské akce podílela i organizač-
ně.

Beznadějně vyprodaného plesu se
zúčastnilo na 1200 účastníků, z toho
více než pět set v lidových krojích, kteří
reprezentovali 24 folklorních souborů
naší vlasti. Patřil mezi ně poprvé i svě-
telský Škubánek, přesněji řečeno, jeho
nejstarší členové. Pozvání mezi čest-
né hosty - nejvyšší představitele měst
s folklorními festivaly, přijal též staros-
ta Světlé nad Sázavou Josef Böhm s
chotí. Na podrobnosti kolem plesu jsem
se zeptal paní Evy Pejchalové:

Národní krojový ples se vydařil

- Jak hodnotíte tento už VI. Národní
krojový ples?

V každém případě ve Žďáru proběhl
nejzdařilejší ples Folklorního sdružení
ČR. Dostalo se mi cti zde zastupovat z
pozice své funkce celé Horácko. Ples
se již stal ozdobou žďárské plesové
sezóny a myslím, že vzorně reprezen-
tuje i kraj Vysočina. V posledních le-
tech skutečně zaznamenal velký vze-
stup zájmu nejen samotných folklorních
souborů, zástupců festivalů, místních
občanů, ale těší se stále větší pozor-
nosti médií - Českého rozhlasu, České
televize, celé řady novin. Řada vý-
znamných osobností, případně jejich
partnerek a partnerů přišla v národním
kroji. Ne nadarmo se říká, že máme
tak bohaté a cenné lidové umění, že
nám je může závidět celý svět. Jenom
na ně nezapomenout a do Evropy krá-
čet, obrazně řečeno -
v kroji národním.

Plesu se též každo-
ročně účastní i zahra-
niční delegace z oblas-
ti folkloru. Je jim vě-
nována příslušná po-
zornost, mají možnost
se seznámit i s vý-
znamnými pamětihod-

nostmi Žďáru. Zcela jistě všechny za-
hraniční zástupce potěšilo přijetí na
zámku samotným Dr. Radslavem Kin-
ským. Zástupci z Polska, Německa,
Slovenska a z Nového Zélandu budou
mít určitě na co vzpomínat.

Zpívalo se, tančilo a veselilo se v ce-
lém kulturním domě. K tanci a posle-
chu střídavě hrály Slovácká dechová
hudba Vlkošáci, cimbálová muzika
VOU Ondráš Brno a další lidové hud-
by. V rámci plesu se uskutečnilo také
setkání hostů a sponzorů s organizáto-
ry plesu, na kterém byla podepsána
smlouva o spolupráci mezi Klubem
českých turistů a Folklorním sdružením
ČR.

Významnou událostí plesu byl křest
nového CD z koncertu vítězů dětských
soutěží u nás a na Slovensku „Zpěvá-
ček – Slávik“ (konal se na podzim mi-
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nulého roku v Kongresovém centru v
Praze). Kmotrů mělo CD několik, jed-
nou z nich jsem se stala i já.

Ráda bych touto cestou co nejsrdeč-
něji poděkovala sponzorům ze Světlé,
kteří podpořili i za soubor Škubánek
Národní krojový ples. Jsou jimi: Sklo
Bohemia, a.s., která už šest let obda-
rovává tři nejkrásnější dívky  v krojích
- Miss plesu - krásnými cenami a pra-

videlně podporuje též tombolu, dále pak
Caesar Crystal Bohemiae a.s. a firma
Glasspo Pospíšil a Kupčík.

- Existují nějaké odlišnosti od jiných
takovýchto akcí?

Zdá se to až neuvěřitelné, ale je to
snad jediný ples, na kterém se nemusí
tancovat. Stále je na co se dívat. Na
slavnostní nástup souborů, předtanče-

ní, volbu Miss, tančení České a Mo-
ravské besedy, zajímavá vystoupení
některých souborů. Případně je mož-
né povídat si s mnohými přáteli „stejné
krevní skupiny,“ se známými z celé re-
publiky, s nimiž se tu potkáte každým
rokem. Noc pak je stejně příliš krátká.
Snad to doženu na příštím plese 7. úno-
ra 2004.

-jv-

Jmenuji se Eva Pejchalová, rodným
jménem Kolářová. Už od narození
jsem „pěkný dáreček“. Rodiče si mě
nadělili dva dny před Štědrým veče-
rem v roce 1956. A aby se to nepletlo,
držím vše najednou. Narozeniny, svá-
tek, Vánoce. Sudičky mě uložily do
kolébky vesnickým učitelům na Kar-
lovarsku jako druhorozenou dceru.
Ačkoli oba pocházejí z vnitrozemí,
maminka z jižních Čech, tatínek z Vy-
sočiny, sešli se právě v pohraničí, kam
byli posláni vést školy v nově osidlova-
ných vesničkách.

Dvacet let jsem prožila na malé ško-
le ve vesnici s poetickým názvem
Krásné Údolí, odkud bylo trochu blíže
do Karlových Varů a jen o něco dále
do Plzně. Do školy jsem to nemívala
zpočátku daleko. Nejdříve přes chod-
bu, pak do 1. patra, kde jsme měli též
dětský pokoj. Pravda, jako malá jsem
se večer bála jít spát, ale hrdinně jsem
strach překonávala hlasitým zpěvem.
Ráda vzpomínám na život vesnického
děvčete. Prozkoumávali jsme kdejaké
křoví, lezli na stromy, točili se na kaž-
dém zábradlí, dělali stojky, v zimě jsme
chodili hlavně bruslit. Závažnějších
kopečků na lyžování u nás nebylo.

Rodinné prostředí  mě silně pozna-
menalo. Učitelé na vsi se starali téměř
o všechno dění. Od psaní obecní kro-
niky, přes vedení tehdejší kulturní or-
ganizace „Osvětové besedy“, o knihov-
nu, o různé zájmové organizace, o vy-
dávání místních novin. Žádná společen-
ská akce se neobešla bez účinkování
místních školáčků. Tehdy jsem se – v
útlém věku – prvně potkala s folklo-
rem. Do naší školičky totiž přijížděli
manželé Balounovi z Karlových Varů
a tatínkovi byli odbornými poradci při
vedení dětského souboru „Věneček.“
Doma jsem viděla, že není obvyklé „stát

Kdo je Eva Pejchalová?
stranou“, ale je „normální“ dělat něco
užitečného pro druhé.

Se sestrou jsme byly vedeny k tvrdé
práci. Vždyť postarat se o údržbu a
později i o náročnou rekonstrukci sta-
ré školy, obhospodařit velkou zahradu
a hospodářství nebylo snadné. Co se
mi ale moc líbilo, že jsme si při práci,
hlavně s tatínkem, hodně zpívali. To bylo
písniček! Jako správný kantor hrál na
housle a byl výborným zpěvákem. Jen
matně si pamatuji, že měl  horňácký
kroj. Hrával totiž v souboru „Krašov-
jan“, který se zabýval právě folklorem
Horňácka. Pouze z vypravování vím,
že se jim věnoval Jožka Kubík, jezdí-
val za tímto souborem na soustředění.
Celý soubor si velmi vážil jeho hodno-
cení, že „na tu psotu je to dobré“. Inu
Horňácko - v západních Čechách.
Krašovjan natáčel též v Plzeňském
rozhlase a tatínek se seznámil při této
příležitosti se Zdeňkem Bláhou.

Zpěv naši rodinu provázel i na dlou-
hých cestách za babičkou a dědou do
Okrouhlice, vesnice u Havlíčkova Bro-
du. Sem jsem také dlouhá léta jezdíva-
la na prázdniny, měla zde výborné ka-
marádky. Tady jsem se také potkala
se svým budoucím manželem Jirkou.

Na základní i střední škole jsem se
věnovala mnoha aktivitám. Hrála jsem
divadlo, přednášela, učila jsem se hrát
na housle, klavír, naučila jsem se hrát
na kytaru, zkoušela jsem i violu, hrála
jsem dívčí kopanou a věnovala se atle-
tice. Ale jak by řekla moje babička -
„to už bylo včera“. Od svých třinácti
let jsem pracovala s dětmi a nikdy si
nedovedla představit, že bych měla být
něčím jiným než učitelkou. Absolvovala
jsem gymnázium v Karlových Varech.
Nesmazatelně se vrylo do mé duše
svým akademickým a uměleckým pro-
středím. Poté jsem vystudovala tehdejší

Samostatnou pedagogickou fakultu v
Plzni, obor český jazyk - dějepis.

Do zaměstnání jsem nastoupila nej-
dříve ve Žluticích na Karlovarsku, a
protože jsme chtěli být blíže manželo-
vým rodičům, přestěhovali jsme se prá-
vě před dvaceti lety za bytem a za prací
do Světlé nad Sázavou - na Horácko.
Naše dvě děti, Jiří a Eva, studují v sou-
časné době na Masarykově univerzitě
v Brně. Manžel  nejdříve pracoval v
zemědělství, ale nakonec - i přes má
varování, že jeden blázen v rodině úpl-
ně stačí - se vydal také na kantorskou
dráhu. Učí na Integrované střední škole
ve světelském zámku německý jazyk.
Oba máme velké životní štěstí. Máme
rádi mladé lidi a děti, milujeme svou
práci, snažíme se ji dělat co nejpocti-
věji a ačkoli je situace ve školství ta-
ková, jaká je, cítíme se svobodní.

Škubánek
Tak, jako jsem věděla, že chci být

učitelkou, toužila jsem s dětmi zpívat a
tancovat. Hned po svém nástupu do
zaměstnání ve Světlé roku 1984 jsem
založila folklorní soubor. Spíše soubo-
reček, vlastně jen taneční kroužek.
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Tančilo v něm tehdy jedenáct děvčat.
Až v roce 1988 dostal jméno ŠKUBÁ-
NEK, podle jídla z brambor, které se u
nás na Vysočině pěstovaly a dodnes
pěstují. Dnes je mi to už k smíchu, ale
tenkrát nám název musela schválit
stranická organizace, a ta se s ním dlou-
ho  nemohla smířit.

Začínala jsem z ničeho. Bez tradice,
bez pochopení, bez peněz. Boj s větr-
nými mlýny. Na okrese Havlíčkův Brod
jsme byli druhým dětským folklorním
souborem, dnes už jsme jediným. Z
brodské Kalamajky se stal soubor do-
spělých.

 Přišel červenec 1993 a s ním první
folklorní slavnosti ve Světlé nad Sáza-
vou. Tenkrát se uskutečnily z podnětu
souborů Holoubek, Perníček a Radost
z Pardubic a Křiničánku z Krásné Lípy.
Začalo se o nás vědět. A protože se
zpívání a tancování „v duchu našich
babiček“ začalo veřejnosti líbit, přijala
jsem další děti, takže se lidovým pís-
ním, tancům, dětským hrám, škádliv-
kám a říkadlům z českého Horácka
začalo věnovat na 50 dětí. Čas plynul,
už nás nebylo 50, ale téměř 100. Z jed-
noho souboru se staly tři. Dnes už
máme členů jen 75 a pracujeme ve čty-
řech odděleních. Řada rodičů i dětí zjis-
tila, že členství v souboru není jen ob-
časné vystoupení, ale že se jedná o
pořádnou dřinu a že se souboru  vlast-
ně musí přizpůsobit celá rodina, včet-
ně příbuzenstva. První pomocníci z řad
rodičů odešli, přišli další. Táňa Siková,

Šárka Kolbábková a Lenka Dvořáko-
vá. Jsme výborná parta. Vedeme děti
nejen ke vztahu k našemu milému Ho-
rácku, ale při intenzitě naší práce (zkou-
šíme celkem 10 vyučovacích hodin týd-
ně, pořádáme často víkendová soustře-
dění) je i vychováváme v řadě dalších
směrů. K zodpovědnosti, toleranci, k
pořádku, vytrvalosti. Snažíme se však
starat i o zábavu. Vzácností pro nás
nejsou pěší výlety, výlety na kolech,
zábavná posezení, kraslení, či pletení
pomlázek a košíků. Jednou za dva roky
pořádáme ve spolupráci s dalšími dět-
skými horáckými soubory letní patnác-
tidenní soustředění. Hlavním organizá-
torem je Míla Brtník. Ten má se svým
instruktorským sborem z Jihlavy velký
podíl na tanečnosti našich dětí.

V posledních letech se podstatně pro-
dloužil věk členů při odchodu do „šku-
bánkovského důchodu“. Vedle tříletých
dětí pečujeme i o dvacetileté studenty.

V životě nebývá pravidlem, že máte
štěstí na lidi, se kterými se potkáváte,
kteří jsou ochotni se s vámi rozdělit o
svá srdce, přátelství, podržet vás v těž-
kých chvílích a hlavně pomoci. Já to
štěstí měla. Potkala jsem vynikajícího
choreografa a muzikanta Mílu Brtníka
a Věru Svobodovou, která pro nás vy-
tvořila nádherné choreografie. Byla
jich celá řada. Za všechny bych chtěla
jmenovat Rusadla, pásmo o uctívání
vody, čistění studánek, královničkových
průvodech a obchůzkách s vybíráním
za „vylévání“ studní. V Polsku jsme

viděli po našem vystoupení k slzám
dojaté muže, Staroměstské náměstí v
Praze po skončení Rusadel hlasitě vy-
dechlo.

Škubánek má vlastní muziku, bohu-
žel je její existence ohrožena. Chybí
nám hlavně houslisté. Odešli z Vysoči-
ny do bohatších krajů. Už nám kvůli
tomu, hlavně basistovi Lubošovi Janů,
který se o hudbu staral, přibyla spous-
ta vrásek.

Netěší mě závistiví lidé u nás na ma-
lém městě, kteří se snaží všemožně o
to, abychom měli problémy. Netěší mě
někteří členové pěveckého sboru ze
Světlé, kteří shodou okolností měli ve
stejné době vystoupení v Praze a přišli
skandovat na Staroměstské náměstí –
„Pryč s folklorem“ tak, aby to slyšely i
děti.

Těší mě, že se mi podařilo získat ke
spolupráci mnoho rodičů. Těší mě, že
do souboru chodí děti nejen z naší ško-
ly, ale i ze škol jiných, že k nám našli
cestu i rodiče s dětmi z okolních blíz-
kých i vzdálenějších obcí a městeček.
Těší mě, že  nám je nakloněno Město
Světlá nad Sázavou, jsem vděčná naší
základní škole (v Komenského ulici) za
mnohaleté poskytování zázemí. Těší
mě každé pohlazení po duši.

Největší odměnou pro mě asi bylo,
když přišla maminka s tříletou Baruš-
kou a řekla mi, že se její maminka těši-
la, že se jim narodí holčička a bude
chodit do Škubánku.

EPe

Výstava v Humpolci
Ve Výstavním sále na Dolním náměstí v Humpolci se od 5. do 27. února konala výstava amatérských výtvarníků.

Výstavy, kterou připravilo Muzeum dr. Aleše Hrdličky, se
zúčastnilo 15 výtvarníků z Humpolce, Pelhřimova, Havlíč-
kova Brodu, Chotěboře, Senožat, Brtné, Počátek, Jihlavy,
Kolína, Prahy – a také ze Světlé nad Sázavou. Mezi 193
obrazy, grafikami, malovaným sklem, porcelánem a kerami-
kou se rozhodně neztratily obrazy Jana Marka ani leptané
sklo a opuka Milana Pilgera.

Vedle většiny realistických obrazů zde byly k shlédnutí ve-
lice zajímavé abstraktní práce Dagmar Holanové-Čechové.
Tato rodačka z Okrouhlice nepoužívá štětce, maluje prsty i
celým tělem a zachycuje sny, pocity a představy.  Užití ole-
jových barev, mnohdy silně ředěných, jí dovoluje zachytit
často až bravurně zpracovaný, téměř grafický detail, ale proti
němu vytvořit i takřka akvarelově působící plochy.

Jaroslav Vála
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Prodejní výstava

Městská knihovna ve Světlé n. S. ve spolupráci s nakladatelstvím U Jakuba pořádá v rámci akce Březen – měsíc
knihy prodejní výstavu nových zlevněných knih.

Výstava proběhne 31. března od 10.00 do 16.00 hod. v prostorách městské knihovny.
Srdečně Vás zveme.

Tip na knihu
Jako by pražské nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka chtělo završit určitou konjunkturu mimořádného zájmu o

dílo před časem téměř zapomenutého básníka, grafika a spisovatele Bohuslava Reynka (1892-1971), vydalo v základní

řadě Klubu přátel poezie výbor z jeho díla, doplněný koláží textů a dokumentů o jeho životě z pera Jaroslava Meda, pod

názvem Ostny v závoji. Dodejme, že Bohuslav Reynek je rodák z Petrkova, zatímco autor obšírného doslovu zmíněné

knihy pochází z Havlíčkova Brodu a básníka od padesátých let navštěvoval.

Knihu doprovázejí reprodukce Reynkových grafik, bohužel nevalné úrovně a navíc jen v černobílém provedení. Kniha

má 128 stránek, doporučená cena činí 199 Kč.

-jv-

Zápasem mezi mužstvy Dolní
Březinky a SB-brusírna skončil
další ročník hokejové Ligy Světel-
ska. Stejně jako loni odehrálo sou-
těž sedm mužstev. Hrálo se tříko-
lově systémem každý s každým,
celkový počet odehraných utkání
byl 63.

V posledním zápase, který se hrál
v úterý 11. února, se rozhodovalo o
pořadí na prvních čtyřech místech.
Zápas zahájila Dolní Březinka dvěma
rychlými góly a v poločase již vedla 4:0,
což víceméně předznamenalo celkový

Liga Světelska

výsledek 9:3. Branky
dali Josef Doležal,
Motl, Fialka a poslední
branku sezóny Kysela.
Za soupeře vstřelil prv-
ní branku Fibikar a dal-
ší dvě Novák.

Nejlepším střelcem
Ligy Světelska byl Jo-
sef Novák (Bohemia
Machine) se 42 bran-
kami. Celkovým vítě-
zem Ligy Světelska se
stala Dolní Březinka, a protože tomu

tak bylo potřetí za sebou, stává se na-
trvalo držitelem putovního poháru. Na
dalších místech skončily Bohemia
Machine, Provem, SB-brusírna, Le-
com, Jilem a nakonec tým, který si po
loňské premiéře v soutěži změnil ná-
zev z SK Světlá na HC Litrpůl. Letos
měl raketový nástup a porazil i součas-
ného vítěze.

A nakonec sestava vítězného muž-
stva. První řada: útok – Josef Doležal,
Petr Domkář, Jiří Černý, obrana – Jiří
Doležal, Vladislav Fialka, druhá řada:
útok – Zdeněk Říha, Václav Motl,
Karel Lepeška, Jiří Vaněček, obrana -
Josef Flekal, Květoslav Kysela, Karel
Flekal, brankář David Fojtík, náhradní
brankář Miroslav Anděl.

-jv-
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Vyznavačům dálkových pochodů na
začátek února přichystala soukromá
brusičská firma akci, která ve svém
názvu má její jméno: Zimní 100
s Glasspo. Novinkou letos bylo místo
startu a cíle. Protože v budově hasič-
ské zbrojnice sídlí od Nového roku pro-
fesionální hasiči, museli pořadatelé pro
svůj pochod hledat zázemí někde jin-
de. Díky pochopení vedení sklářské
školy dostali v jejím areálu k dispozici
kuchyň a jídelnu, která svojí prostor-
ností a zařízením vytvářela důstojný
prostor, kde se odehrával start, noční
kontrola a cíl pochodu. Touto cestou
pořadatelé ještě jednou děkují a věří,
že i v příštích letech se zde setkají
s kladným přístupem.

V pátek 7. února se sešlo 36 stovka-
řů, kteří se mezi 18. a 20. hodinou vy-
dali po silnici směrem na Ledeč.
S chutí využili posezení ve vilémovic-
ké hospůdce U čerta, kde byla první
kontrola, a pak pokračovali přes Le-
deč do Zbýšova. Tam byla další kont-

Zimní pochod
rola, odkud někteří vyráželi až ve tři
hodiny ráno.

V cíli noční padesátky to jeden
z účastníků vzdal, ostatní po kratším či
delším odpočinku spojeném
s občerstvením v podobě guláše a ně-
jakého pití vyrazili na druhou padesáti-
kilometrovou trasu. První stovkař při-
šel už ve dvě hodiny, největší nápor však
pořadatele čekal mezi půl pátou a půl
šestou. O něco později začali také při-
cházet turisté, kteří přišli jenom na denní
padesátku. Ta vedla přes Humpolec a
Kaliště ke kontrole, kterou pořadatelé
tradičně situují u okraje lesa, kde při-
praví oheň, aby si příchozí mohli opéct
uzeninu.

Účast téměř padesáti účastníků je
v tuto roční dobu velice slušná, pořa-
datelé mohou být spokojeni a s chutí
připravovat jubilejní 10. ročník.

Jaroslav Vála

V Rytířském sále světelského zámku
probíhal 19. února slavnostní akt vy-
hlášení sportovce roku 2002 pořádaný
Městským úřadem Světlá nad Sáza-
vou. Nejlepším sportovcům za úspěš-
nou reprezentaci přišli poděkovat nej-
vyšší představitelé města starosta Jo-
sef Böhm a místostarosta ing. Josef
Maleček. Předání pohárů, knih a čest-
ných uznání oceněným se účastnili i
členové komise pro koordinaci sportů
při MěÚ, z jejichž popudu tato akce
vznikla, Lubomír Slabý, Pavel Prášek
a Jaroslava Holoubková.

V kategorii trenér:
• Vlastimil Mareš, systematicky pra-

cuje s šachovou mládeží. Družstvo
starších žáků ve složení Lenka Horní
(kapitánka), Michal Dřínovský, Jo-
náš Lebeda a Martin Štukheil vybo-
jovalo pod jeho vedením 3. místo
v okresním kole základních škol.

V kategorii sportovní kolektivy:
• družstvo starších žákyň oddílu

volejbalu TJ Sklo Bohemia ve
složení Helena Štrosová (kapitánka),
Barbora Arltová, Zuzana Cihlářová,
Kristýna Dobrá, Eliška Kubátová,
Tereza Lačná, Iva Libosvárová,
Petra Málková, Iveta Matoušková,
Šárka Nevoralová, Anna Stránská
bojuje o přední místa v krajském pře-
boru Vysočina. Děvčata si úspěšně

Vyhodnocení nejlepších sportovců roku 2002
vedla na prestižních turnajích za
účasti republikových špiček. Druž-
stvo trenérsky vedou Vlastimil Ne-
voral a Ludmila Pláteníková.

• družstvo dorostu Hokejového
clubu Sklo Bohemia, které pod
vedením Jiřího Skály trvale bojuje o
přední umístění v soutěži. Vytváří
dobrý základ pro start ve vyšší vě-
kové kategorii.

V kategorii jednotlivci -  dospělí:
• Otto Bartoš – dlouholetý hráč od-

dílu stolního tenisu, jeho příkladný
přístup k tréninku je vzorem pro
mladší hráče. Ocenění se zároveň
vztahuje k životnímu jubileu, které na
podzim 2002 oslavil.

• Jarmila Machačová – účastnice
MS v kategorii Masters v silniční
cyklistice, kde obsadila 7.
místo. Na mistrovství ČR
skončila na vynikajícím 2.
místě, v roce 2002 zvítě-
zila v sedmi závodech.

• František Polák – zá-
ložník „A“ družstva FK
Sklo Bohemia, hrající KP
kraje Vysočina zkušený
hráč, vyniká nad ostatní
díky svému přístupu
k plnění úkolů.

• Jaroslav Vála – patří
k nejaktivnějším a nejvý-
konnějším členům KČT,

má dlouholetou cvičitelskou praxi,
kterou po celý rok uplatňoval při tu-
ristických akcích. Byl, stejně jako
v předchozích letech, jedním
z hlavních organizátorů dálkového
turistického pochodu a má zásluhu
na udržení vysoké organizační úrov-
ni této akce.

V kategorii jednotlivci  - mládež:
• Martin Štukheil - člen šachového

klubu Sklo Bohemia, který uhrál
3.VT, nejlépe hodnocený hráč oddí-
lu v Grand Prix mládeže.

• Milan Šmíd - střední útočník muž-
stva dorostu, odchovanec světelské
kopané, vyniká svým přístupem
k plnění úkolů.

• Zuzana Benešová - atletka startu-
jící za SKP Pardubice, trénující v
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atletickém středisku Světlá n. S. pod
vedením trenéra Jozefa Foťka.
V roce 2002 na  halovém MČR se
prezentovala na čtvrtém místě
v běhu na 400 m časem 59.39 s. Na
letním MČR v Plzni si vytvořila ča-
sem 59.04 s osobní rekord.

• Iva Libosvárová - atletka AKP
Pardubice trénující rovněž
v atletickém středisku Jozefa Foť-
ka, účastnice MČR v Třinci, kde
skončila na 13. místě v hodu oště-
pem v kategorii žactva. Její osobní
rekord je 32.56 m. Iva je nesporný
sportovní talent jak v hodu oštěpem,
tak ve vrhu koulí a v neposlední řadě
i talent volejbalový.

• Zdeněk Štěrba - krajský přebor-
ník dorostu, člen tenisového klubu
Sklo Bohemia Světlá n. S., účastník
MČR dorostu, kde se probojoval do
semifinále. Velký talent světelské-
ho tenisu

• Jarmila Machačová ml. -
v kategorii kadetky získala pět titulů
z Mistrovství ČR jak v silničních
závodech, tak časovce jednotlivců.
V roce 2002 zvítězila v 31 závodech,
získala 1. místo v Českém poháru
kadetek a vynikající 2. místo
v bodovacím závodě MR v kategorii

žen. Je zařazena do reprezentační-
ho týmu juniorek ČR  pro rok 2003
v silniční i dráhové cyklistice.

• Zdeněk Machač ml. - v kategorii
kadetů obsadil 3. místo na MČR,
stejné umístění v Českém poháru,
v roce 2002 zvítězil v 18 závodech.

Sportovní osobnost roku:
• Petr Pláteník - reprezentant ČR ve

volejbale, účastník MS v Argentině.
Začínal s volejbalem ve  Světlé n.
S. Jako talent se plně projevil
v Havlíčkově Brodě, kde byl zařa-
zen do juniorské reprezentace, ná-
sledoval přestup do extraligového
družstva Odolena Vody a zařazení
do reprezentace mužů. V současné
době působí v belgickém klubu No-
liko Maaseik, kde patří k oporám to-
hoto družstva hrajícího na špici bel-
gické ligy a znamenitě si vede i
v Champions League.

Protože Petr se vyhlašování nemohl
zúčastnit, ocenění převzala jeho mat-
ka Ludmila Pláteníková, rovněž úspěš-
ná bývalá reprezentantka ČR ve vo-
lejbale.
Závěrečným slovem ukončil celý slav-
nostní akt místostarosta ing. Josef

Maleček, který zdůraznil, že vyhodno-
cení sportovci šíří dobré jméno města
Světlá nad Sázavou doma i v zahraničí.

Za komisi pro koordinaci sportů
Jaroslava Holoubková

S Novým rokem začíná pro trampy
kolotoč nových vandrů a táboření. Jed-
nou z prvních  akcí je Zimní táboření
na hradě Lichnici, pro někoho každo-
roční akce, pro jiného příležitost podí-
vat se na zříceninu poprvé v zimě. Tá-
boření v zimě vyžaduje kvalitní a vy-
zkoušené vybavení: stan, karimatku,
spací pytel, oblečení, obutí, vařič, ná-
dobí a další nezbytnosti. Chybí-li jen jed-
na, je zle. A důležité jsou také znalosti a
dovednosti – vybrat si místo pro stan,
postavit jej ve sněhu za mrazu či fujavi-
ce, získat vodu, rozdělat oheň, uvařit,
usušit věci i sebe. A pak vlastní noco-
vání. Jedna poučka říká: Noc v zimě není
ani tak chladná, jako dlouhá! Záleží sa-
mozřejmě také na nadmořské výšce.
Lichnice leží ve výšce asi 400 m n. m.
na ostrohu, který od hřebene Železných

Zimní táboření na Lichnici
hor oddělují dvě rokle – Lovětínská a
Peklo. Letošního jubilejního 30. roční-
ku se zúčastnilo na 120 zimních turistů,
táborníků a trampů, z toho asi padesát
jich zde nocovalo. Bylo mezi nimi i šest
Světeláků, takže zprávu o průběhu celé
akce máme z první ruky. Předal nám ji
šerif osady trampských samotářů „Se-
verní Californie“, tramp tělem i duší, je-
muž kamarádi neřeknou jinak než So-
kol.

V pátek 31. ledna se scházíme na svě-
telském nádraží. V Čáslavi máme sedm
minut na přestup do Třemošnice, od-
kud pokračujeme autobusem do Staré-
ho Dvoru. V místní hospůdce se zdra-
víme s množstvím kamarádů, které zná-
me z minulých vandrů, jim „zalamuje-
me palce“ a s těmi ostatními se jistě
poznáme později. Do nedalekého Pod-
hradí vyrážíme až v jednu hodinu po
půlnoci. Stavíme stany, někdo vlastní-
mi silami, někdo s pomocí kamarádů.

Ráno nestačíme zírat. Chumelí a chu-
melí, po týdnech bez stopy sněhu je
všechno pokryto čerstvou bílou peřinou.
Jakási reportérka se uvolila jít mezi
trampský národ a zpovídat, koho od-
chytla. Velmi nás pobavila otázka: „Co
děláte, když se vám chce v noci na toa-
letu?“ Odpověď samozřejmě zněla: „No,
obuju se a jdu!“ – jako kdyby existovala

ještě nějaká jiná možnost…
Mezitím již procitají i poslední spáči,

vyhrabávají se ze svých zimních brlohů
a zkouší ukuchtit něco k snídani. Během
dopoledne se přišli podívat světelští
skauti a kolem poledního rozbíjejí na
bývalém nádvoří své stánky potulní ob-
chodníci se suvenýry. Máme také mož-
nost zapsat se do knihy návštěv nebo se
jít podívat na výstavu mincí, kachlů a
vykopávek nalezených buď přímo na
hradě nebo v jeho blízkosti. Probíhá rov-
něž promítání diapozitivů, na kterých je
zachycen průběh třiceti ročníků zimní-
ho táboření. Před vstupní branou se za-
číná rozcvičovat skupina historického
šermu, která nám posléze předvádí vy-
stoupení nazvané Cesta do Kutné Hory.
Následuje divadelní představení a za
soumraku ohnivá show. Šermíři převle-
čení za středověké kejklíře plivají oheň,
točí ohnivými tyčemi a předvádějí roz-
ličné bláznivé kousky. Večer se většina
tábořících odebírá do blízkého pohos-
tinství. Při návratu do svých stanů uka-
zuje teploměr dvacet pod nulou!

Když se ráno probouzíme, rozchrastí-
me ztuhlá těla a ohříváme, co se dá.
Dopoledne balíme a postupně se loučí-
me s přáním shledání ve zdraví příští
rok.

Sokol
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Město Světlá nad Sázavou

si Vás dovoluje pozvat na tradiční

v sobotu 15. března 2003
na světelském náměstí

Těšíme se na Vaši účast

 Generali Pojišťovna a.s.

agentura Havlíčkův Brod

oznamuje změnu adresy.

Nová adresa:
Havlíčkovo nám. 164

580 01  Havlíčkův Brod

tel./fax: 569 482 298

mobil: 608 737 529

Úřední hodiny:
Po – Čt 8.00 – 16.30
Pá 8.00 – 16.00

Nabízíme:
pojištění osob – profesní – podnika-

telů – zemědělské – majetku,

u kterého jsme nezvyšovali pojistné

a další pojištění

Město Světlá n. S.
přijme ihned na VPP

spolehlivého a šikovného
muže

pro zajištění provozu
a úklidu ve společenském
sále Společenského domu.

Zájemci se mohou hlásit
u tajemnice MěÚ
tel. 569 496 668

cernohubova@svetlans.cz
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ŠVEMA v.o.s.
prodejna pracovních a ochranných pomůcek v Ledči nad Sázavou (za vlakovým nádražím)

nabízí:
• široký sortiment pracovních obleků v různém provedení, vesty,

      koženou obuv, holínky, velký výběr rukavic

• mycí a čistící prostředky

• PE bublinkové fólie, krycí plachty, zahradní fólie, stretsch fólie

• různé druhy lepicích pásek, bublinkové obálky

• svářecí pomůcky

• pletivo

• a další sortiment

Vše za výhodné ceny.

Dále vykupujeme železný šrot a barevné kovy ze nejvyšší možné ceny.
Při větším množství zajišťujeme po dohodě odvoz zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Tel.:  prodejna – 569 722 865      kovové odpady – 569 720 522
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Oznamuje všem občanů, že od 17.

února byl otevřen komisní prodej ko-

jeneckého + dětského ošacení, dále i

kočárky, chodítka a jiné.

Nemáte místo, děti už odrostly?

Využijte této možnosti a přebytečné

věci už nebudou překážet.

Podmínky vám sdělíme ve zmíněné

prodejně.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Hasičská vzájemná

pojišťovna a. s.

nabízí všem zájemcům výhodné
a kvalitní pojištění.

Ve spolupráci s Českou podnika-
telskou pojišťovnou nabízíme
nejvýhodnější povinné ručení
s možností až 50 % bonusu

a s úrazovým pojištěním řidiče.
Na tel. čísle 569 456 888 můžete
rovněž uzavřít stavební spoření

“s liškou“  (ČMSS).
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DAVELOP s.r.o.  – Nádražní 219, Světlá nad Sázavou

⇒ kompletní sortiment valivých a kluzných  ložisek, lineární ložiska a vedení včetně příslu-
šenství jako jsou KM-matice, MB-podložky, pojistné kroužky „SEEGER“.

⇒ provedení termo a vibro diagnostiky na Vašich strojích, indukční ohřívače pro správnou
montáž ložisek (provádí „LAMI kappa, s.r.o.).

⇒ těsnící elementy jako jsou gufera, manžety, stírací, „O“  nebo V-kroužky různých značek.

⇒ řemeny klínové, variátorové, ozubené, ploché, pohonové a rozvodové, řemenice-IPL.

⇒ válečkové řetězy a spojovací díly + ozubená řetězová kola.

⇒ hadice a pryžové těsnící profily, hydraulické „HANSA FLEX“ a pneumatické díly strojů
„CAMOZZI“, tlakové hadice „MANULI“ na míru + šroubení a rychlospojky „Walters-
cheid“, palivové hadice, hadicovinu,  polyamidové trubky barevné rovné i spirálové
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 i v nerezu.

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

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

⇒ brusivo volné jako jsou SiC, A99, Pemza a Tripol, oživovací a orovnávací kameny a koleč-
ka, diamantové kotouče a jiné DIA nástroje „URDIAMANT“.

⇒ spojovací materiál, svářecí materiál „ESAB“ aj.

⇒ AUTODÍLY v zastoupení ELIT na osobní a dodávkové automobily a dále různé výrobky
nabízené firmou „BERNER“ jako jsou např. odrezovač, startovací sprej, silikonový olej
se suchým filmem s houbičkou pro čistější práci při ošetřování pryží kolem dveří automo-
bilů.

⇒ pneumatiky BRIDGESTON, CONTINENTAL, DUNLOP, FIRESTON, FULDA, Goo-
dyear, HANKOOK, MICHELIN, PIRELLI, PNEUMANT, SAVA.

tel./fax: +420 569 456 927 mobily: +420 777 156 430
                    (: +420 569 456 929     +420 777 231 522
            e-mail: davelop@iol.cz                         web: www.davelop.cz


