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Zasedání radyZasedání radyZasedání radyZasedání radyZasedání rady
3. března3. března3. března3. března3. března

Rada města na svém zasedání pro-
jednala a schválila nabídku města Hav-
líčkův Brod na výši nájemného za ne-
bytové prostory pro umístění kontakt-
ního místa státní sociální podpory při
rozdělení do dvou smluv – od 1. 1. do
13. 3. 2003 v budově čp. 23 a od 14. 3.
v budově čp. 18.

Konstatovala, že pronájem nebyto-
vých prostor České podnikatelské po-
jišťovně, okresní pobočce Havlíčkův
Brod za účelem poskytování služeb ři-
dičům u našich přepážkových praco-
višť dopravně-správních agend není
vhodný, další volné prostory v budově
radnice nejsou a doporučuje obrátit se
v této otázce na soukromý sektor.

Doporučuje pokračovat v jednáních
se zástupcem občanů obce Josefodol i
p. Bártou o možnostech odkoupení po-
zemků v Josefodole za účelem vybu-
dování hřiště v blízkosti koupaliště.

RM byla seznámena s  18 přijatými
usneseními ze zasedání zastupitelstva
dne 26. 2. 2003. Doporučuje hlasovat
o výši příspěvku na cyklotrasu – buď
5,- Kč/obyvatele nebo 13.000,- Kč jed-
norázově.

Ukládá do příštího zasedání rady pro-

jednání chodu městské policie (kniha
záznamů, rozpis služeb apod.) a navr-
žení částky za projednávání přestupků
pro okolní obce.

Vzala na vědomí informaci z jednání
o lékařské službě první pomoci
v Havlíčkově Brodě, kde bylo dohod-
nuto, že ze 60,- Kč budeme dávat 8,50
Kč (částka, ke které došel krajský
úřad) městu Havlíčkův Brod, které
bude zajišťovat dětskou pohotovost.
Bez této částky by mohla pohotovost
v Ledči fungovat. Dětská pohotovost
je 3 hodiny od 17,00 do 20,00 hodin.
Havlíčkův Brod bude o tomto jednat i
s městem Chotěboř. Sanitka však není
ani v Havlíčkově Brodě. Jediný Kraj
Vysočina šel touto cestou (příspěvek
městům na LSPP), všude jinde si LSPP
organizují krajské úřady. Rada dopo-
ručuje informaci o LSPP pro děti zve-
řejnit ve zdejším zdravotním středisku.

Vzala na vědomí předloženou infor-
maci o zájemcích o členství v osadních
výborech vzešlých z ankety – p. Ka-
rel Flekal a ing. Luboš Vacek (Dolní
Březinka), pí Libuše Šemberová (Horní
Březinka), sl. Eva Pertlová (Mrzkovi-
ce), p. Radek Vála (Závidkovice), pí

Jarmila Chládová (Lipnička), pí Dag-
mar Schwarzová (Dolní Dlužiny), p.
Miroslav Slavík (Horní Dlužiny) a p.
Zdeněk Kopic (Dolní a Horní Bohuši-
ce). Doporučuje záměr ustanovení
osadních výborů zveřejnit ještě na vý-
věskách v místních částech, případně
ještě kontaktovat tzv. neformální mluv-
čí.

Vzala na vědomí změnu pracovní
doby MěÚ a se změnou souhlasí (bliž-
ší na jiném místě Zpravodaje).

Vzala na vědomí informace z okresní
koordinační porady Úřadu práce – na
Světelsku je nezaměstnanost ve výši
6,8 %, na Havlíčkobrodsku 8,3 %.
V Ledči n. S., Golčově Jeníkově, Cho-
těboři a Přibyslavi jsou detašovaná pra-
coviště úřadu práce, jenom ve Světlé
nikoli.

Rada města Světlé nad Sázavou po-
čtem 4 hlasů schválila vypsání výbě-
rového řízení na pracovníka pro odbor
stavebního úřadu a územního plánová-
ní jako náhradu za pracovníka odchá-
zejícího do důchodu.

Josef BöhmJosef BöhmJosef BöhmJosef BöhmJosef Böhm
starosta městastarosta městastarosta městastarosta městastarosta města

Zasedání radyZasedání radyZasedání radyZasedání radyZasedání rady
17. března17. března17. března17. března17. března

Rada města vyslechla informaci ta-
jemnice ing. Černohubové o jednání
s občany, kteří projevili zájem o práci
v osadních výborech. Ve vesnicích, kde
se nikdo nepřihlásil, bude výzva zve-
řejněna ve vývěsních skříňkách.

Žádost Tenisového klubu o odpuštění
půjčky byla odložena do příštího zase-
dání RM, žádost klubu o rozšíření ko-
mise pro koordinaci sportů o dalšího
zástupce tenistů byla zamítnuta.

RM souhlasí s bezplatným umístěním
vývěsní skříňky Církve čsl. husitské na
budově čp. 23.     Uložila odboru správy

majetku a investic pozvat p. Malinu,
předsedu představenstva a. s. Relaxa
v Havlíčkově Brodě, na jednání o před-
stavách firmy ohledně rekonstrukce
bývalého plaveckého bazénu.

RM doporučila prodej pozemku par.
č. 926/101 (358 m2) v k.ú. Světlá n. S.
p. Petru Coufalovi. Neschválila prodej
části pozemku parc. č. 745/1 (220 m2)
včetně bývalé kovárny Stadion klubu
S-11 a uložila odboru správy majetku a
investic zveřejnit záměr prodeje celé-
ho pozemku v souladu s územním plá-
nem.

Žádost Aleše Uhra a Zuzany Hniko-
vé o prodej části pozemku parc. č. 264/
1 v k.ú. Mrzkovice doporučila RM pro-
jednat nejprve v komisi pro rozvoj měs-
ta.

RM schválila přidělení bytu 1+1
v Sázavské ul. 598 Pavle Vackové
k 1.4.2003 na dobu jednoho roku, vza-
la na vědomí informaci o neplatičích
nájmu a doporučila úpravu Zásad pro
poskytování bydlení v nájemních by-
tech v majetku města Světlá n. S.

RM projednala písemný materiál a
souhlasí se zněním výzvy podle § 49
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zákona č. 199/94 Sb. K podání nabíd-
ky na akci “Stavební úpravy domu čp.
16 a jeho změna na knihovnu”, schvá-
lila kritéria pro vyhodnocování nabídek
a obeslání jedenácti stavebních firem.
Uložila komisi rozvoje města, aby na-
vrhla složení výběrové komise včetně
náhradníků.

RM souhlasí se zachováním Nadač-
ního fondu Policie ČR v Havlíčkově
Brodě, žádost o příspěvek na činnost
od Centra pro zdravotně postižené bude
předána k posouzení sociální a zdravot-
ní komisi.

RM vzala na vědomí informaci o čin-
nosti Vlastivědného spolku Světelsko.
Uložila pí Zatočilové, aby v součinnosti
s Mgr. Kupčíkovou, PhDr. Myslivco-
vou a pí Chladovou zajistila předávání
dárkových balíčků občanům, kteří do-
vrší 80 let života a při dalších kulatých
výročích. Vzala na vědomí návrh so-
ciálního odboru, aby dům
s pečovatelskou službou přešel pod
správu domova důchodců a informaci
ing. Malečka, že se povedou potřebná

jednání. Žádost p. Jiráčka o zajištění
přístupové cesty k rodinnému domku
v případě živelné pohromy byla předá-
na k vyřízení RSDr. Zpěvákovi. Dopo-
ručila využít nabídky ing. Fischerové
k navázání spolupráce při zajišťování
partnerského města v Rakousku.

RM vzala na vědomí informaci sta-
rosty o zasedáních Svazu měst a obcí
v Jihlavě a Praze, schválila statut ko-
mise sociální a zdravotní. Doporučila
k projednání v zastupitelstvu problema-
tiku výtahu v DPS a doporučila levnější
variantu, tj. rozšíření stávajícího výta-
hu.

RM projednala návrh sazebníku úhrad
za úkony pečovatelské služby a vrátila
ho k přepracování, neboť se domnívá,
že sazba by měla být jednotná. Schvá-
lila konání Květinového dne ve Světlé
14. května včetně poskytnutí občerst-
vení pro organizátory. Vzala na vědo-
mí pozvání OV KSČM na pietní akt
v Leškovicích 27. března a vernisáž
výstavy malířů amatérů ve Světlé 28.
dubna. Potvrdila požadavek na změnu

názvu zastávky ČD “Světlá nad Sáza-
vou – zastávka” na “Světlá nad Sáza-
vou – Josefodol”. Neschválila pode-
psání smlouvy na ručení majetkem
města (pozemky) p. Zahradníčkovi
(půjčka od KB).

 Na dotaz Mgr. Včely ohledně par-
koviště u APS Světlá n. S., které by se
dalo využívat pro parkování návštěv-
níků zimního stadionu, RM rozhodla, že
nejprve je nutné zjistit majetkové vzta-
hy.

RM byla seznámena s činností měst-
ské policie, s výdaji na její činnost za
poslední tři roky, organizací služeb.
Konstatovala, že MP je pro město dů-
ležitá, náklady dosahují ale již částky 1
mil. Kč. Doporučila, aby se MP více
zaměřila na řešení problémů, na něž si
občané nejvíce stěžují a mohla tak při
podzimním projednávání návrhů na
úspory prokázat svou opodstatněnost.

Josef BöhmJosef BöhmJosef BöhmJosef BöhmJosef Böhm
starosta městastarosta městastarosta městastarosta městastarosta města

Na prvním zasedání zastupitelstva
města dne 26. února bylo hlavním bo-
dem programu projednávání a schvá-
lení rozpočtu na rok 2003. Tomuto před-
cházelo projednávání ve finančním vý-
boru, v radě města a na pracovním
semináři zastupitelstva. Z těchto pro-
jednávání vyplynulo, že je třeba vypra-
covat koncepci rozvoje města
v návaznosti na finanční krytí, minimál-
ně na volební období tj. do roku 2006.
Je nutné zamýšlet se nad možností zří-
zení např. průmyslové zóny, řešit par-
kování atd.

Sestavování rozpočtu pro tento rok
bylo zvlášť obtížné. Na rozdíl od minu-
lých let došlo ke změnám, které pod-
statně ovlivnily jeho tvorbu. První, a to
podstatná změna je v tom, že se město
Světlá stalo obcí III. stupně
s rozšířenou působností. Druhou, ne-
méně podstatnou změnou, je skuteč-
nost, že město vedle stávajících dvou
příspěvkových organizací (Domov dů-
chodců, TBS) má další příspěvkové
organizace – školy, které mají právní
subjektivitu a jejich zřizovatelem se sta-
lo právě město.

Sestavování rozpočtu se dostalo do
úplně jiné polohy, než bylo zvykem
v minulých letech. Znamená to přede-
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vším radikální nárůst výdajů na místní
správu, který by měl být plně kompen-
zován dotací ze státního rozpočtu a
zvýšeným výběrem správních poplat-
ků. Bohužel tomu tak není, dotace na
jedno funkční místo ve výši 334 tis. Kč
nepokryje náklady spojené s výkonem
státní správy.

Zastupitelstvo z důvodu nárůstu ná-
kladů pověřilo zástupce města, aby do
30. září předložilo návrh na zracionali-
zování chodu radnice včetně vyčíslení
úspor.

Rozpočet na rok 2003 vychází
z příjmů  96.076 tis. Kč, tj. daně, po-
platky a dotace, připočteme-li  621 tis.
Kč, tj. přebytek z roku 2002 a 1 mil.
Kč zapojený z fondu rekultivace sklád-
ky, který byl příjmem rozpočtu
v minulých letech, dostáváme zdroje na
rok 2003 ve výši 97.697 tis. Kč. Po-
vinné výdaje (financování místní sprá-
vy, školství, kultury, sociální péče, do-
pravní obslužnosti, příspěvky domovu
důchodců a TBS, příspěvky sportov-
ním a zájmovým organizacím) činí
95.367 tis. Kč, takže na opravy a in-
vestice do rozvoje města z běžného
rozpočtu zbývá pouze 2.330 tis. Kč.
Bohužel běžné výdaje rostou neúměr-
ně k příjmům a na činnosti podporující

rozvoj města zbývá velmi málo. Z této
částky budou financovány stavební
úpravy hasičské zbrojnice ve výši 1 mil.
Kč, opravy ve školství 780 tis. Kč (ná-
těry oken v objektu školy v Jelenově
ulici, oprava střechy budovy školy
v Komenského ulici, dále nátěry plotů,
zábradlí a zárubní v MŠ, opravy tělo-
cvičny v budově školy Lánecká ul.),
dále údržba objektů a zeleně v místních
částech ve výši 400 tis. Kč. Počítá se
i s dokončením parkoviště na sídlišti ve
výši 150 tis. Kč.

Samozřejmě je nutné financovat ro-
zestavěné akce z minulých let: dokon-
čení přístavby radnice a rekonstrukce
ubytovny v Josefodole. Další velice
významnou investiční akcí je přístavba
domu s pečovatelskou službou. Tyto
akce budou financovány ze zdrojů mi-
nulých let, tj. z prodeje akcií a z dotací.

Město stále ještě disponuje volnými
prostředky získanými z prodeje akcií,
které lze použít na podporu rozvoje
města. Zůstatek k 31.12.2002 činí
18.638 tis. Kč. Dále bychom v letošním
roce měli obdržet doplatek dotace na
zabezpečení výkonu státní správy ve
výši 8.800 tis. Kč (celková výše dota-
ce 16.200 tis. Kč, z této částky jsme
v roce 2002 obdrželi 7.400 tis. Kč).
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Stav finančních zdrojů pro rok 2003:Stav finančních zdrojů pro rok 2003:Stav finančních zdrojů pro rok 2003:Stav finančních zdrojů pro rok 2003:Stav finančních zdrojů pro rok 2003:

Prostředky z prodeje akcií 18.638 tis.Kč
Dotace na přístavbu radnice 8.800 tis.Kč
Celkem 27.438 tis.Kč

Schválené akce pro rok 2003                     financováni 2003                      dofinancování v roce 2004
Dokončení radnice 6.896 tis.Kč
Přístavba DPS 2.000 tis.Kč 2.188 tis.Kč
14.b.j. v Josefodole 2.400 tis.Kč 3.684 tis.Kč
Haškova ul. – rekonstrukce 6.883 tis.Kč
lávka Dolní Březinka – odstranění 80 tis.Kč
cesta – Ryndovi 120 tis.Kč
Benetice – osvětlení 95 tis.Kč
Celkem 18.474 tis. 5.872 tis.Kč

Dokončení radnice si vyžádá  náklad
6.896 tis. Kč. Jedná  se o dokončení
stavebních prací nákladem cca 2.100
tis.Kč a  zbývající částka 4.796 tis. Kč
bude vynaložena na vybavení. Doda-
vatelem stavebních prací je firma IN-
REST, s.r.o, vybavení zasedací míst-
nosti, obřadní síně a atria zajišťuje fir-
ma Design Chotěboř s.r.o.

Tady se chci trochu zastavit. Po vol-
bách, kdy se na radnici do volených
funkcí dostali noví lidé (do funkce sta-
rosty a místostarosty), došlo k převzetí
závazků z investičních akcí a to pře-
devším akce – přístavba radnice.

Bylo zjištěno, že na přístavbu radnice
bylo k datu 25.11.2002 profinancová-
no 19 917 tis.Kč, ale stav skutečných
prací tomu neodpovídal. Schodek sta-
vebních prací činil min. 1.500 tis. Kč.

Přístavba radnice měla být dokonče-
na v termínu k 30.9.2002. Na žádost
dodavatele došlo k posunu termínu
k datu 22.10.2002. Ale ani k  tomuto
datu k předání nedošlo. Aby se vůbec
v pracích mohlo pokračovat bylo (po
dohodě s dodavatelem) přistoupeno k
 nestandardnímu postupu financování
– úhrady za práce byly poukazovány
přímo subdodavatelům.

Konečný termín kolaudace byl sta-

noven na 27.1.2003. K tomuto datu
však proběhla  jen  kolaudace části
stavby, zbývá dokončit archivy, obřad-
ní síň, nátěr fasády a celkové úpravy
prostranství okolo radnice. Na tyto
dokončovací práce je dle rozpočtu
k dispozici cca 924.000 Kč.

Zarážející je, že od dubna 2002 fun-
govala přístavba jižní části bez kolau-
dace. K odstranění závad, které bráni-
ly kolaudaci této části stavby, došlo až
po nástupu nově zvolených zástupců.

Posun termínu kolaudace
z 22.10.2002 na 27.1.2003 si přine-
sl vícenáklady – jsou to náklady na sta-
vební dozor (o 5 měsíců déle), proná-
jmů prostor pro svatební obřady a
v neposlední řadě i náklady na dojíž-
dění pracovníků odboru dopravy do
Havlíčkova Brodu. Odbor dopravy
nemohl být k 1.1.2003 přestěhován do
Světlé a musel fungovat ještě celý le-
den 2003 v Havlíčkově Brodě. Tyto
vícenáklady činí asi 70 tis. Kč.

Město má právo na základě smlouvy
o dílo uplatnit vůči dodavateli  sankce
za nedodržení harmonogramů prací, a
sankce za nedodržení termínu předání
celého díla.

Investiční akce DPS a Josefodol pro-
vádí firma Stavba Havlíčkův Brod, tyto

akce se budou realizovat v letech 2003
– 2004.

Přístavbou domova s pečovatelskou
službou získáme 23 bytových jednotek.
Rozpočet na tuto akci je  20 mil. Kč,
z toho 16.100 tis. Kč činí dotace ze stát-
ního fondu rozvoje bydlení. Na tyto
dotace máme již smlouvu.

Rekonstrukce ubytovny v Josefodole,
kterou získáme 14 malometrážních
bytů, má rozpočet cca 10 mil. Kč,
z toho dotace bude činit 4.880 tis. Kč.

V letošním roce bylo vyhlášeno vý-
běrové řízení na rekonstrukci domu čp.
16, kam by měla být přemístěna
knihovna a zřízeno informační centrum.

Prioritou pro rok 2004 bude rekon-
strukce komunikace Komenského uli-
ce. Při této rekonstrukci vzniknou měs-
tu náklady s opravou chodníků, kanali-
zace, osvětlení atd. Odhadem si tyto
práce  vyžádají náklad 5.900 tis.Kč.

***
Čekají nás nelehké úkoly, vše se bude

točit kolem financí. Bude na nás hle-
dat zdroje, ať už cestou úspor, tak ces-
tou sledování grantů a dotačních titulů.

ing. Lenka Arnotováing. Lenka Arnotováing. Lenka Arnotováing. Lenka Arnotováing. Lenka Arnotová
místostarostkamístostarostkamístostarostkamístostarostkamístostarostka

Změna pracovní doby na Městském úřadě ve Světlé nad SázavouZměna pracovní doby na Městském úřadě ve Světlé nad SázavouZměna pracovní doby na Městském úřadě ve Světlé nad SázavouZměna pracovní doby na Městském úřadě ve Světlé nad SázavouZměna pracovní doby na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou
Se změnou letního času, tj. od pondělí 31. března se mění pracovní doba Městského úřadu ve Světlé n. S. násle-
dovně:

PondělíPondělíPondělíPondělíPondělí 7.30 – 17.007.30 – 17.007.30 – 17.007.30 – 17.007.30 – 17.00 úřední denúřední denúřední denúřední denúřední den
ÚterýÚterýÚterýÚterýÚterý 7.30 – 15.007.30 – 15.007.30 – 15.007.30 – 15.007.30 – 15.00
StředaStředaStředaStředaStředa 7.30 – 17.007.30 – 17.007.30 – 17.007.30 – 17.007.30 – 17.00 úřední denúřední denúřední denúřední denúřední den
ČtvrtekČtvrtekČtvrtekČtvrtekČtvrtek 6.30 – 14.006.30 – 14.006.30 – 14.006.30 – 14.006.30 – 14.00
PátekPátekPátekPátekPátek 6.30 – 15.006.30 – 15.006.30 – 15.006.30 – 15.006.30 – 15.00

PPPPPolední přolední přolední přolední přolední přestáestáestáestáestávkavkavkavkavka: pondělí až středa 12.00 - 12.30 hodin, čtvrtek a pátek 11.00 - 11.30
Mimo úřMimo úřMimo úřMimo úřMimo úřední dnední dnední dnední dnední dnyyyyy lze vyřídit bezodkladné záležitosti po předchozí telefonické domluvě s příslušnými pracovníky,
tel.tel.tel.tel.tel. ústř ústř ústř ústř ústředna 569 496 611.edna 569 496 611.edna 569 496 611.edna 569 496 611.edna 569 496 611.
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VÝZVVÝZVVÝZVVÝZVVÝZVA A A A A VŠEM OBČANŮM MÍSTNÍCH ČÁSTÍ!!!VŠEM OBČANŮM MÍSTNÍCH ČÁSTÍ!!!VŠEM OBČANŮM MÍSTNÍCH ČÁSTÍ!!!VŠEM OBČANŮM MÍSTNÍCH ČÁSTÍ!!!VŠEM OBČANŮM MÍSTNÍCH ČÁSTÍ!!!
Zastupitelstvo města Světlá n. S. bude na veřejném zasedáníZastupitelstvo města Světlá n. S. bude na veřejném zasedáníZastupitelstvo města Světlá n. S. bude na veřejném zasedáníZastupitelstvo města Světlá n. S. bude na veřejném zasedáníZastupitelstvo města Světlá n. S. bude na veřejném zasedání

dne 23. dubna 2003 zřizovatdne 23. dubna 2003 zřizovatdne 23. dubna 2003 zřizovatdne 23. dubna 2003 zřizovatdne 23. dubna 2003 zřizovat

Jde o iniciativní orgány, které jsou zřizovány v místních částech/vesnicích. Jejich členy se mohou stát občané, kteří o

práci pro svou ves projeví zájem a jsou ochotni obětovat svůj čas a energii ve prospěch svých spoluobčanů. OV je

minimálně tříčlenný a zastupitelstvo volí jeho předsedu. Na městský úřad se prostřednictvím ankety občanů koncem

ledna t. r. obrátili občané z následujících místních částí: Dolní a Horní Březinka, Bohušice, Dolní a Horní Dlužiny,

Závidkovice, Lipnička a Mrzkovice. Jejich osadní výbory se právě formují.

A CO A CO A CO A CO A CO VVVVVAŠE AŠE AŠE AŠE AŠE VESNICE?VESNICE?VESNICE?VESNICE?VESNICE?
Zájemci o založení OV z místních částíZájemci o založení OV z místních částíZájemci o založení OV z místních částíZájemci o založení OV z místních částíZájemci o založení OV z místních částí

RADOSTRADOSTRADOSTRADOSTRADOSTOOOOOVICE,VICE,VICE,VICE,VICE, K K K K KOCHÁNOOCHÁNOOCHÁNOOCHÁNOOCHÁNOVVVVV,,,,, LEŠTINKA, LEŠTINKA, LEŠTINKA, LEŠTINKA, LEŠTINKA,
BENETICE,BENETICE,BENETICE,BENETICE,BENETICE, ŽEBRÁK ŽEBRÁK ŽEBRÁK ŽEBRÁK ŽEBRÁKOOOOOVVVVV,,,,, OP OP OP OP OPAAAAATTTTTOOOOOVICE a JOSEFODOLVICE a JOSEFODOLVICE a JOSEFODOLVICE a JOSEFODOLVICE a JOSEFODOL

se mohou nejpozději do 10. dubna informovat osobně nebo telefonickyse mohou nejpozději do 10. dubna informovat osobně nebo telefonickyse mohou nejpozději do 10. dubna informovat osobně nebo telefonickyse mohou nejpozději do 10. dubna informovat osobně nebo telefonickyse mohou nejpozději do 10. dubna informovat osobně nebo telefonicky
na MěÚ – tajemnice ing.na MěÚ – tajemnice ing.na MěÚ – tajemnice ing.na MěÚ – tajemnice ing.na MěÚ – tajemnice ing. Černohubo Černohubo Černohubo Černohubo Černohubová,vá,vá,vá,vá, tel. tel. tel. tel. tel. 569 496 611 569 496 611 569 496 611 569 496 611 569 496 611

KKKKKONTONTONTONTONTAKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,
TELEFONTELEFONTELEFONTELEFONTELEFON

Ryndová Zdeňka
569 496 685
ryndova@svetlans.cz

Krátká Marta
569 496 693
kratka@svetlans.cz
Vašková Petra
569 496 695
vaskova@svetlans.cz

Rázlová Alena
569 496 696
razlova@svetlans.cz
Moravcová Marie
569 496 697
moravcova@svetlans.cz

Zatočilová Jaroslava
569 496 691
zatocilova@svetlans.cz

Činnosti odborů Městského úřadu ve Světlé nad SázavouČinnosti odborů Městského úřadu ve Světlé nad SázavouČinnosti odborů Městského úřadu ve Světlé nad SázavouČinnosti odborů Městského úřadu ve Světlé nad SázavouČinnosti odborů Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou
Správní odbor

OBLASTOBLASTOBLASTOBLASTOBLAST

Matrika,
evidence obyvatel

Cestovní doklady (CD)

Občanské průkazy (OP)

Přestupky

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

- svatby
- úmrtí
- opisy matričních dokladů
- přihlášení a odhlášení v evidenci obyvatel
- ověřování podpisů a dokladů
- ztráty a nálezy
- žádosti o výpis z rejstříku trestů
- žádosti o vydání osvědčení - státní občanství
- správní rozhodnutí – změna jména a příjmení

- ztráty CD
- odcizení CD
- vydání CD
- zapsání dítěte a titulu do CD

- ztráty OP
- odcizení OP
- vydání OP
- výpis z informačního systému
- doplnění nepovinných údajů ( manžel/ka, děti,

titul )

- řeší přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (veřejný pořádek,
občanské soužití, majetek, obecně závazné vy-
hlášky, OP, CD, zbraně a střelivo atd.)
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Odbor stavebního úřadu a územního plánování

stavební právo

stavební právo

stavební právo

územní plánování
a státní památková péče

regionální rozvoj

- územní řízení
- stavební řízení
- kolaudační řízení
- řízení o odstranění staveb
- státní stavební dohled

- stavební řízení
- kolaudační řízení
- řízení o odstranění staveb
- státní stavební dohled

- drobné stavby
- stavební úpravy

- územní plány obcí
- závazná stanoviska k provádění stavebních

úprav a udržovacích prací na nemovitých kul-
turních památkách

- závazná stanoviska k provádění restaurátor-
ských prací

- informační, metodická a konzultační pomoc ob-
cím v oblasti dosažitelných dotačních titulů
a grantových programů

- zajištění součinnosti s odborem regionálního
rozvoje Krajského úřadu Vysočina

Šolc Luboš
569 496 650
solc@svetlans.cz

Mozgová Růžena
569 496 651
mozgova@svetlans.cz

Čapková Marie
569 496 652
capkova@svetlans.cz

Folprecht Pavel
569 496 653
folprecht@svetlans.cz

Mgr. Vadínský Jaromír
569 496 654
vadinsky@svetlans.cz

OBLASTOBLASTOBLASTOBLASTOBLAST AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA KKKKKONTONTONTONTONTAKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,
TELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAIL

Odbor správy majetku a investic

- zajišťuje správu a ochranu městského majetku,
- zabezpečuje kontrolní činnost z hlediska sprá-

vy a ochrany městského majetku jak ve správě
městského úřadu, tak rozpočtových organizací
a OSM

- připravuje podklady pro žádosti o dotace z růz-
ných programů státních podpor

- zajišťuje organizování veřejných soutěží dle zá-
kona o zadávání veřejných zakázek

- metodicky řídí ve věcech stavebně správních a
majetkových příspěvkovou organizaci TBS
Světlá n. S.

- vyjadřuje se k žádostem o prodej, popř. proná-
jem pozemků, zda jsou dány podmínky pro pře-
vod z hlediska záměrů města

- v rozsahu své působnosti stanovuje konkrétní
úkoly a přijímá opatření k jejich plnění

Jaroslav Myšička
569 496 623
mysicka@svetlans.cz

OBLASTOBLASTOBLASTOBLASTOBLAST AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA KKKKKONTONTONTONTONTAKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,
TELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAIL
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OBLASTOBLASTOBLASTOBLASTOBLAST AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA KKKKKONTONTONTONTONTAKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,
TELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAIL

- vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost pod-
řízených pracovníků a vyjadřuje je v pracov-
ních náplních

- zajišťuje řádné hospodaření se svěřenými fi-
nančními prostředky

- zajišťuje úkoly související s obranou státu a
ochranou utajovaných skutečností

- kontroluje dodržování právních předpisů v obo-
ru své působnosti

- pečuje o zvyšování odborné úrovně podřízených
pracovníků

- navrhuje a rozhoduje o mimořádných odměnách
podřízených pracovníků

- vede podřízené pracovníky k dodržování před-
pisů o bezpečnosti práce

- vede evidenci nemovitého majetku (majetko-
vou podstatu) a hospodářských prostředků

- vede pozemkovou agendu
- působí při výkupu a prodeji pozemků pro vý-

stavbu
- připravuje podklady a zabezpečuje vyhotovení

smluv týkajících se převodů majetku města a
smluv Fondu rozvoje bydlení

- vede evidenci smluv týkajících se movitého a
nemovitého majetku

- vede evidenci zájemců o výstavbu rodinných
domků

- plní úkoly na úseku statistického výkaznictví in-
vestiční výstavby

- zajišťuje a plní úkoly uložené starostou, zástup-
cem starosty, tajemníkem, městským zastupi-
telstvem, městskou radou  a úzce spolupracuje
při plnění úkolů s komisemi rady

- vede evidenci movitého majetku (majetkovou
podstatu) a hospodářských prostředků

- zabezpečuje metodické řízení inventarizací ma-
jetku ve správně města a jeho zařízení se za-
měřením na zvyšování úrovně inventarizace,
zejména na odstraňování inventarizačních roz-
dílů a včasné zdokladování vyřazovaného ne-
použitelného majetku

- vede a odpovídá za archivaci příslušných do-
kladů

- provádí likvidaci faktur
- sleduje platnost TK u vozového parku včetně

povinného ručení
- zajišťuje a plní úkoly uložené starostou, zástup-

cem starosty, tajemníkem, městským zastupi-
telstvem, městskou radou  a úzce spolupracuje
při plnění úkolů s komisemi rady

Jaroslava Trtíková
569 496 624
trtikova@svetlans.cz

Renata Zikmundová
569 496 626
zikmundova@svetlans.cz
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Finanční odbor

OBLASTOBLASTOBLASTOBLASTOBLAST AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA KKKKKONTONTONTONTONTAKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,AKTNÍ OSOBA,
TELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAILTELEFON, E-MAIL

- zajišťuje přípravu a realizaci staveb v investor-
ství města včetně plánovaných rekonstrukcí a
oprav

- zajišťuje organizování veřejných soutěží dle §
49a zákona o zadávání veřejných zakázek

- zajišťuje údržbu objektů vodního hospodářství
v majetku a správě města

- zajišťuje běžnou údržbu a provoz staveb a ob-
jektů ve správě města včetně zajištění technic-
kých prohlídek a revizí, včetně úklidu budovy
MěÚ

- plní úkoly na úseku protipožární ochrany objek-
tů ve vlastnictví města

- zajišťuje a plní úkoly uložené starostou, zástup-
cem starosty, tajemníkem, městským zastupi-
telstvem, městskou radou  a úzce spolupracuje
při plnění úkolů s komisemi rady

- zajišťuje vytápění budovy MěÚ

Jana Kaňkovská
569 496 625
kankovska@svetlans.cz

Finanční odbor sídlí ve druhém patře
radnice a celkem má tři pracovnice
včetně vedoucí. Finanční odbor se stará
o veškeré účetnictví související s měst-
ským úřadem po stránce příjmové i
výdajové, podílel se i na přípravě roz-
počtu města na rok 2003. Dále zajiš-
ťuje mzdovou agendu všech zaměst-
nanců městského úřadu, která se
v letošním roce v souvislosti s přijetím
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OznámeníOznámeníOznámeníOznámeníOznámení
Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě požadavku náčelníka ÚVS Žďár nad Sázavou oznamuje toto
sdělení:

Pro všechny obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou je místně příslušná Územní
vojenská správa ve Žďáře nad Sázavou. Bližší informace o kontaktech na tento vojenský správní úřad podá rada obrany
obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou.

Územní vojenská správaÚzemní vojenská správaÚzemní vojenská správaÚzemní vojenská správaÚzemní vojenská správa
Brněnská 25, 591 30  Žďár nad SázavouBrněnská 25, 591 30  Žďár nad SázavouBrněnská 25, 591 30  Žďár nad SázavouBrněnská 25, 591 30  Žďár nad SázavouBrněnská 25, 591 30  Žďár nad Sázavou

tel. 566 623 748 (spojovatelka)tel. 566 623 748 (spojovatelka)tel. 566 623 748 (spojovatelka)tel. 566 623 748 (spojovatelka)tel. 566 623 748 (spojovatelka)
 e-mail uvszdarns@arm e-mail uvszdarns@arm e-mail uvszdarns@arm e-mail uvszdarns@arm e-mail uvszdarns@armyyyyy.cz.cz.cz.cz.cz

zaměstnanců bývalého okresního úřa-
du rozrostla.

Významnou součástí práce odboru je
evidence vybírání místních poplatků.
Nejobsáhlejší je agenda místního po-
platku za komunální odpad, dále je to
poplatek za psy, za užívání veřejného
prostranství, pobytové poplatky, popla-
tek ze vstupného a další poplatky.
V souvislosti se zavedením pověřené-

ho úřadu třetího stupně se rozšířila o
další úkoly, např. vybírání a vymáhání
pokut za dopravní a jiné přestupky. Na
základě usnesení zastupitelstva města
poskytujeme občanům půjčky z fondu
rozvoje bydlení a evidujeme jejich splá-
cení.

Jaroslava ŽáčkováJaroslava ŽáčkováJaroslava ŽáčkováJaroslava ŽáčkováJaroslava Žáčková
vedoucí finančního odboruvedoucí finančního odboruvedoucí finančního odboruvedoucí finančního odboruvedoucí finančního odboru
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!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad pro letošní rok platí každý občankaždý občankaždý občankaždý občankaždý občan,,,,, kter kter kter kter který je přihlášen ký je přihlášen ký je přihlášen ký je přihlášen ký je přihlášen k

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

Poplatek ve výši 300,- Kč300,- Kč300,- Kč300,- Kč300,- Kč za osobu (včetně dětí, studentů a vojáků) uhraďte v hotovosti v pokladně městskéhouhraďte v hotovosti v pokladně městskéhouhraďte v hotovosti v pokladně městskéhouhraďte v hotovosti v pokladně městskéhouhraďte v hotovosti v pokladně městského
úřadu do 31.3.2003.úřadu do 31.3.2003.úřadu do 31.3.2003.úřadu do 31.3.2003.úřadu do 31.3.2003.

Upozornění: složenky nerozesíláme.

Poplatek ze psů za rok 2003Poplatek ze psů za rok 2003Poplatek ze psů za rok 2003Poplatek ze psů za rok 2003Poplatek ze psů za rok 2003
Upozorňujeme majitele psů, že dle vyhlášky o místních poplatcích č. 3/1996 mají povinnost tento poplatek uhraditmají povinnost tento poplatek uhraditmají povinnost tento poplatek uhraditmají povinnost tento poplatek uhraditmají povinnost tento poplatek uhradit

do 31.3.2003.do 31.3.2003.do 31.3.2003.do 31.3.2003.do 31.3.2003.
finanční odbor  MěÚfinanční odbor  MěÚfinanční odbor  MěÚfinanční odbor  MěÚfinanční odbor  MěÚ

Odpad z domácností, který nelze odkládat do popelnice (nábytek, ledničky, televizory a podobně) můžete odvézt
na  sběrný dvůr a nebo využít:

jaro 2003jaro 2003jaro 2003jaro 2003jaro 2003
• v pondělí 14. dubnav pondělí 14. dubnav pondělí 14. dubnav pondělí 14. dubnav pondělí 14. dubna

Na Bradle, ul. Zahradní , U Rybníčků, Lánecká, V Polích, Sázavská, Na Sídlišti,
Dolní ulice, Nové Město, Jelenova

• v úterý 15. dubnav úterý 15. dubnav úterý 15. dubnav úterý 15. dubnav úterý 15. dubna
zbývající část města včetně Horních a Dolních Bohušic

• ve středu 16. dubnave středu 16. dubnave středu 16. dubnave středu 16. dubnave středu 16. dubna
Dolní a Horní Březinka, Mrzkovice, Leštinka, Benetice, Opatovice, Žebrákov, Josefodol, Horní a Dolní Dlu-
žiny

• ve čtvrtek 17. dubnave čtvrtek 17. dubnave čtvrtek 17. dubnave čtvrtek 17. dubnave čtvrtek 17. dubna
Radostovice, Závidkovice, Lipnička, Kochánov, Františkodol, Mariadol

Odpad odložte na  vhodné místo na okraji chodníku tak, aby nebránil dopravě a neohrozil bezpečnost silničního
provozu. Takto smějí být odpady odkládány nejdřívnejdřívnejdřívnejdřívnejdříve den pře den pře den pře den pře den před sved sved sved sved svozozozozozooooovým dnem a v den svvým dnem a v den svvým dnem a v den svvým dnem a v den svvým dnem a v den svozu pouzozu pouzozu pouzozu pouzozu pouze do 8.00e do 8.00e do 8.00e do 8.00e do 8.00
hodinhodinhodinhodinhodin. Svoz se týká výhradně objemných tuhých komunálních odpadů z domácností. Je zakázáno tímto způsobem
odkládat zbytkový (směsný) odpad, organický odpad, chemický odpad, odpad tekutý nebo znečišťující a odpad,
jehož složky by  se mohly samovolně nebo snadno uvolnit.

Městský úřad a Městský úřad a Městský úřad a Městský úřad a Městský úřad a TTTTTechnickechnickechnickechnickechnické a bé a bé a bé a bé a bytoytoytoytoytovvvvvé službé službé službé službé služby (tel.y (tel.y (tel.y (tel.y (tel. 569 452 656) 569 452 656) 569 452 656) 569 452 656) 569 452 656)
Světlá n. S.Světlá n. S.Světlá n. S.Světlá n. S.Světlá n. S.
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17.2. 17.2. 17.2. 17.2. 17.2. byla oznámena krádež finanč-

ní hotovosti cca 1.500 Kč z restaurace
Na Zastávce ve Světlé. Šetřením poli-
cistů byl jako pachatel zjištěn recidi-
vista ze Světlé, dalším šetřením mu bylo
prokázáno odcizení peněženky z bytu,
které bylo oznámeno dne 11.2. Vzhle-
dem k bohaté trestní minulosti pacha-
tele bylo jeho jednání kvalifikováno jako
trestný čin krádeže a porušování do-
movní svobody, policejním radou mu
bylo následně sděleno obvinění z těchto
trestných činů.
TTTTTéhož dne éhož dne éhož dne éhož dne éhož dne v době od 11.30 do 23.15

hod. odcizil neznámý pachatel
v Sázavské ulici osobní vozidlo Škoda
Favorit červené barvy PUK 36-76
v hodnotě 60.000 Kč.
19.2. 19.2. 19.2. 19.2. 19.2. bylo oznámeno odcizení mobil-

ního telefonu v hodnotě cca 2.500 Kč
z kapsy kalhot. K odcizení mělo dojít
na dílně ISŠ ve Světlé n. S.

V noci z 21.2. 21.2. 21.2. 21.2. 21.2. na 22.2. 22.2. 22.2. 22.2. 22.2. poškodil do-
posud neznámý vandal na parkovišti
před Billiard clubem celkem tři osobní
vozidla. Majitelům způsobil celkovou
škodu 22.500 Kč.

V době od 17.00 hodin dne 21.2. 21.2. 21.2. 21.2. 21.2. do
01.00 hod. dne 22.2. 22.2. 22.2. 22.2. 22.2. vypáčil nezjiště-
ný pachatel zámek vozidla Peugeot
Boxer, který byl zaparkován v ul. Pě-

šinky a odcizil zevnitř autorádio. Ško-
da v souhrnu dosáhla 21.000,- Kč.
24.2. 24.2. 24.2. 24.2. 24.2. bylo z Okresního státního za-

stupitelství v Havlíčkově Brodě zaslá-
no k prošetření podezření ze spáchání
trestného činu porušování povinnosti
v řízení o konkursu dle § 126 tr. záko-
na, kdy podezřelý z tohoto trestného
činu jako úpadce nespolupracuje se
správcem konkurzní podstaty a tímto
maří výkon jeho funkce.
24.2. 24.2. 24.2. 24.2. 24.2. bylo oznámeno odcizení finanč-

ní hotovosti ze zámečnické díly
v Leštině u Světlé. Dle místa spáchání
byla věc předána Policii ČR Golčův
Jeníkov.

V noci z 5. 5. 5. 5. 5. na 6.3. 6.3. 6.3. 6.3. 6.3. odcizil pachatel
pístnici k automatickému ovládání vrat
u domu v Dolních Bohušicích. Poško-
zenému tímto způsobil škodu ve výši
6.000,- Kč.

Pět minut stačilo pachateli dne 7.3.7.3.7.3.7.3.7.3.,
aby v pravé poledne rozbil boční okno
u vozidla Škoda Fabia v ul. Na Sídlišti
a odcizil zevnitř kabelku. Celková způ-
sobená škoda činí cca 4.000,- Kč.
7.3. 7.3. 7.3. 7.3. 7.3. bylo oznámeno vloupání do třech

rekreačních chat v obci Rejčkov. Svým

jednáním způsobil doposud nezjištěný
pachatel poškozeným škodu téměř
115.000,- Kč.
10.3. 10.3. 10.3. 10.3. 10.3. byly zahájeny úkony trestního

řízení pro podezření ze spáchání trest-
ného činu zanedbání povinné výživy dle
§ 213 tr. zákona, kdy si “zapomnětli-
vý” otec neplní svou zákonnou povin-
nost a na výživném dluží částku ve výši
42.000,- Kč.

V noci z 11.11.11.11.11.     na 12.3.12.3.12.3.12.3.12.3.     se nezjištěný
pachatel vloupal do restaurace v obci
Lipnice n. S., kde následně vypáčil
výherní automat a dále odcizil satelitní
přijímač. Majiteli způsobil předběžně
vyčísleno škodu ve výši 9.000,- Kč.
13.3.  13.3.  13.3.  13.3.  13.3.  bylo doručeno oznámení pro

podezření z trestného činu podvodu,
kdy podnikatel ze Světlé nad Sázavou
odmítá poškozené společnosti uhradit
finanční částku 69.000,- Kč.
15.3. 15.3. 15.3. 15.3. 15.3. v ranních hodinách jednomu

z prodejců, který přijel prodávat své
výrobky na Josefské trhy, ještě dříve,
než postavil svůj prodejní stánek, ne-
zjištěný pachatel stačil odcizit jednu
krabici s výrobky v hodnotě 5.350,-
Kč.

***
Šetřením policistů byl zjištěn pacha-

tel vloupání do rekreační chaty

Jarní úklidJarní úklidJarní úklidJarní úklidJarní úklid
Když sleze sníh, objevují se v přírodě ne-

jen první jarní kvítka, ale i staré pneumati-

ky, jako například v aleji k Rozinovu.

TTTTTeeeeext a foto:xt a foto:xt a foto:xt a foto:xt a foto: J J J J Jarararararoslav oslav oslav oslav oslav VVVVVálaálaálaálaála

UpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozornění
V souvislosti se stavbou – rozší-

ření domu s pečovatelskou službou
na Bradle – bude od 1. dubna 1. dubna 1. dubna 1. dubna 1. dubna do
25. září 200325. září 200325. září 200325. září 200325. září 2003 úplná uzavírkaúplná uzavírkaúplná uzavírkaúplná uzavírkaúplná uzavírka
místní komunikace na Bradlemístní komunikace na Bradlemístní komunikace na Bradlemístní komunikace na Bradlemístní komunikace na Bradle
v úseku od křižovatky s ulicí “U
Rybníčků” po křížení s účelovou
komunikací k domovu důchodců.

Děkujeme občanům za pochope-
ní.

Městský úřadMěstský úřadMěstský úřadMěstský úřadMěstský úřad
Světlá nad SázavouSvětlá nad SázavouSvětlá nad SázavouSvětlá nad SázavouSvětlá nad Sázavou
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v katastru obce Služátky oznámené dne
8.2. 8.2. 8.2. 8.2. 8.2. Po zdokumentování případu bude
tento předán Službě kriminální policie
a vyšetřování Havlíčkův Brod.

V noci z 19.2. na 20.2.     byl hlídkou
kontrolován řidič osobního vozidla Š
120. Řidič jevil známky požití alkoholu

a následným rozborem krve bylo zjiš-
těno, že v době řízení měl v krvi 2,41
promile alkoholu (!). Zarážející je ne-
jenom vysoký stupeň opilosti, ale i to,
že tentýž řidič byl následně kontrolo-
ván dne 5.3.5.3.5.3.5.3.5.3. a opět v dosti podnapi-
lém stavu. Tentokrát však lékařské

vyšetření a odběr odmítl. Oba přestup-
ky byly oznámeny Městskému úřadu,
odboru dopravy ve Světlé nad Sáza-
vou k projednání.

porporporporpor..... P P P P Pavlíkavlíkavlíkavlíkavlík
vedoucí oddělenívedoucí oddělenívedoucí oddělenívedoucí oddělenívedoucí oddělení

KrKrKrKrKraj aj aj aj aj VysočinaVysočinaVysočinaVysočinaVysočina
– region internetu– region internetu– region internetu– region internetu– region internetu
VVVVVe finále 5.e finále 5.e finále 5.e finále 5.e finále 5. r r r r ročníku soutěžočníku soutěžočníku soutěžočníku soutěžočníku soutěže oe oe oe oe o

nejlepší internetovou stránku měs-nejlepší internetovou stránku měs-nejlepší internetovou stránku měs-nejlepší internetovou stránku měs-nejlepší internetovou stránku měs-
ta, obce a regionu Zlatý erb 2003ta, obce a regionu Zlatý erb 2003ta, obce a regionu Zlatý erb 2003ta, obce a regionu Zlatý erb 2003ta, obce a regionu Zlatý erb 2003
zvítězil v kategorii regiony krajzvítězil v kategorii regiony krajzvítězil v kategorii regiony krajzvítězil v kategorii regiony krajzvítězil v kategorii regiony kraj
Vysočina,Vysočina,Vysočina,Vysočina,Vysočina, v kateg v kateg v kateg v kateg v kategorii města obsa-orii města obsa-orii města obsa-orii města obsa-orii města obsa-
dily zlatou příčku města Jihlava adily zlatou příčku města Jihlava adily zlatou příčku města Jihlava adily zlatou příčku města Jihlava adily zlatou příčku města Jihlava a
Most, o stříbrný stupínek se po-Most, o stříbrný stupínek se po-Most, o stříbrný stupínek se po-Most, o stříbrný stupínek se po-Most, o stříbrný stupínek se po-
dělila města Třebíč, Nové Městodělila města Třebíč, Nové Městodělila města Třebíč, Nové Městodělila města Třebíč, Nové Městodělila města Třebíč, Nové Město
na Moravě a Blansko.na Moravě a Blansko.na Moravě a Blansko.na Moravě a Blansko.na Moravě a Blansko.

Na hlavní cenu bylo nominováno 12
měst, 13 obcí a 12 regionů, a to
z celkového počtu 204 soutěžících.     Fi-
nále soutěže proběhlo v rámci konfe-
rence ISSS v Hradci Králové v pondělí
24. března večer. V prosto-
rách kongresového centra Aldis zde
byly oficiálně sděleny výsledky.

 “Považuji to za vynikající úspěch.
Internetové stránky měst a obcí Vy-
sočiny patří k republikové špičce a
výsledky soutěže to jen potvrdi-
ly. Využívání informačních techno-
logií tvoří jeden z prioritních směrů
strategie rozvoje kraje a snažíme se
proto nejenom sami investovat na
úrovni kraje, ale hlavně pomoci
ostatním - městům a obcím, nezisko-
vým organizacím i soukromému sek-
toru. Zdá se, že tato podpora přiná-
ší ovoce,” řekl bezprostředně po ozná-
mení výsledků hejtman kraje Vysočina
František Dohnal.

R. BurketováR. BurketováR. BurketováR. BurketováR. Burketová

Spolupráce obcí, krajeSpolupráce obcí, krajeSpolupráce obcí, krajeSpolupráce obcí, krajeSpolupráce obcí, kraje
a podnikatelů sea podnikatelů sea podnikatelů sea podnikatelů sea podnikatelů se
rozšiřujerozšiřujerozšiřujerozšiřujerozšiřuje
Již 25. února 2003 se na vzájemném

setkání podařilo dosáhnout významné
dohody mezi představiteli obcí Vysoči-
ny, Krajské hospodářské komory a kra-
je Vysočina. Zástupci všech tří organi-
zací se dohodli na vzájemném rozšíře-
ní spolupráce ve formě společné pod-
pory existence a fungování Regionální
rozvojové agentury Vysočina (RRAV).

���������	�
��
Pro informaci je asi vhodné uvést, že

Sdružení obcí Vysočiny (SOV) sdru-
žuje více než 50 % obcí a měst Vyso-
činy, ve kterých žije více než 50 %
obyvatel našeho kraje a Krajská hos-
podářská komora vznikla na základě
dohody všech okresních hospodář-
ských komor v kraji Vysočina (Havlíč-
kův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou).

Regionální rozvojová agentura Vyso-
čina je zájmovým sdružením, jehož
hlavním úkolem je napomáhat rozvoji
podnikatelských, kulturních, sociálních
a dalších aktivit na úrovni obcí, mikro-
regionů i kraje. Hlavním úkolem RRAV
je potom napomáhat obcím a podnika-
telům v hledání a realizaci zejména ta-
kových aktivit, které jsou prospěšné pro
rozvoj dané obce nebo mikroregionů a
u kterých lze zároveň na jejich realiza-
ci získat i prostředky z dalších zdrojů.
Těmito dalšími zdroji jsou především
celostátní evropské i krajské fondy pří-
padně jiné další programy podpory.
Na svém zasedání 31. března bude
Zastupitelstvo kraje Vysočina jednat o
míře zapojení kraje Vysočina do pod-
pory činnosti Regionální rozvojové
agentury Vysočina a podle mého ná-
zoru je v zájmu kraje její další fungo-
vání podpořit a do jisté míry i aktivní
účastí v jejích orgánech ovlivňovat.

Příspěvkové organizacePříspěvkové organizacePříspěvkové organizacePříspěvkové organizacePříspěvkové organizace
kraje nehospodaří sekraje nehospodaří sekraje nehospodaří sekraje nehospodaří sekraje nehospodaří se
ztrátouztrátouztrátouztrátouztrátou
V současné době zřizuje kraj Vyso-

čina téměř 200 příspěvkových organi-
zací. Nejpočetnější skupinu z nich tvo-
ří školy a školská zařízení, na další místa
se potom řadí organizace z oblasti so-
ciálních věcí, silničního hospodářství,
následně oblasti kultury a v letošním
roce převzal kraj i některá zdravotnic-

ká zařízení včetně pěti okresních ne-
mocnic v Havlíčkově Brodě, Jihlavě,
Novém Městě na Moravě, Pelhřimo-
vě a Třebíči. Všechny příspěvkové
organizace kraje hospodaří relativně
samostatně na základě schvalovaných
a podle potřeby případně i upravova-
ných finančních plánů. Tyto finanční
plány schvaluje na základě podmínek
striktně stanovených schváleným roz-
počtem kraje rada kraje.

Jedním ze základních pravidel všech
doposud schvalovaných finančních plá-
nů je předpoklad dodržení rovnosti vý-
dajové a příjmové stránky finančního
plánu, to znamená rovnosti výnosů a
nákladů. Rada kraje doposud nikdy ne-
schválila žádný finanční plán, který by
předpokládal deficitní hospodaření.

Finanční plányFinanční plányFinanční plányFinanční plányFinanční plány
nemocnic předpokládalynemocnic předpokládalynemocnic předpokládalynemocnic předpokládalynemocnic předpokládaly
ztrátu téměř 200 miliónůztrátu téměř 200 miliónůztrátu téměř 200 miliónůztrátu téměř 200 miliónůztrátu téměř 200 miliónů
Protože předložené finanční plány

nemocnic předpokládaly ve svém souč-
tu schodek ve výši téměř 200 miliónů
korun, rozhodla se rada kraje finanční
plány neschválit. Během konce měsí-
ce března a možná ještě začátkem dub-
na budou probíhat intenzivní konzulta-
ce vedení nemocnic a zástupců kraje
o způsobu řešení této nejednoduché
situace.

Ožehavý problém nemocnic se tak
konečně dostává z oblasti deklarací a
politických prohlášení do skutečného
jednání o hledání zcela konkrétních
možností úspor. To však nic nemění na
tom, že stát, v tomto případě zastou-
pený ministerstvem zdravotnictví a
okresními úřady ve své roli “zřizovate-
le” zdravotnických zařízení neobstál.
Navíc nyní v době nejtěžší chce po kra-
jích, aby za něj tahaly kaštany z ohně.
Není to fér a osobně se domnívám, že
situace je tak vážná, že ji není možné
bez spolupráce se státem uspokojivě
vyřešit.

Miloš Miloš Miloš Miloš Miloš VystrčilVystrčilVystrčilVystrčilVystrčil
náměstek hejtmananáměstek hejtmananáměstek hejtmananáměstek hejtmananáměstek hejtmana
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Ve středu 14. května se
celá Česká republika roz-
září žlutými kvítky měsíč-
ku lékařského. Liga proti
rakovině Praha pořádá již
posedmé Květinový den.

Členové onkologických klubů, Junáka,
Českého svazu žen a dvojice studentů
budou za symbolickou cenu rozdávat
květiny, tentokrát se stužkou barvy lila.

Žlutý květ měsíčku lékařského se stal
symbolem vzájemné ohleduplnosti vůči
onkologickým pacientům, ale i symbo-
lem prevence a péče o vlastní zdraví.
Každý ročník Květinového dne je za-
měřen na prevenci některého druhu
rakoviny. V letošním roce obdrží 900
tisíc našich občanů s květinou i leták
upozorňující na nebezpečí rakoviny

děložního hrdla. V
letáčku má každá
žena možnost se-
známit se s riziko-
vými faktory, ale
i s prevencí, kte-
rou je sama
schopna realizo-
vat. Přispěvatelé
budou moci, tak
jako v předcháze-
jících letech, vlo-
žit svůj finanční
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dar do brašny. Sběrná brašna, do kte-
ré budou dvojice vybírat příspěvky, je
označena logy Květinového dne a Ligy
proti rakovině Praha, je zaplombována
a signována. Každá dvojice se bude
prokazovat plnou mocí. V tento den
mohou zájemci o podporu prevence
rakoviny získat květinu také v poboč-
kách ČSOB po celé republice a v za-
stoupeních Ford Motor Company.

Akce je jednodenní a proto občané,
kteří budou mít zájem přispět mimo ten-
to den, mají možnost využít konto Kvě-
tinového dne: č. účtu 6500065/0300 u
ČSOB. Sedmý ročník Květinového dne
podporují: ČSOB, EMCO, Ford, VZP.
Sbírka byla osvědčena Magistrátem hl.
m. Prahy dne 25. února 2003.
Výtěžek letošního KvětinovéhoVýtěžek letošního KvětinovéhoVýtěžek letošního KvětinovéhoVýtěžek letošního KvětinovéhoVýtěžek letošního Květinového
dne bude věnován nadne bude věnován nadne bude věnován nadne bude věnován nadne bude věnován na
• nádorovou prevenci:• nádorovou prevenci:• nádorovou prevenci:• nádorovou prevenci:• nádorovou prevenci:
- - - - - tisk brožur a letáků s důrazem na pre-
venci
- zajištění Týdne boje proti rakovině v
říjnu tohoto roku, který je věnován ne-
kouření
- podpora výchovných projektů
• pomoc nádorově nemocným:• pomoc nádorově nemocným:• pomoc nádorově nemocným:• pomoc nádorově nemocným:• pomoc nádorově nemocným:
- dotování tří čtrnáctidenních rekondič-
ních pobytů
- příspěvky 43 kolektivním členským
onkologickým organizacím
- podpora činnosti Centra preventivní

a následné onkologické péče, o.p.s.
- pokračování adaptace pavilonu v
Ústavu onkologie na Pleši
• • • • • výzkum:ýzkum:ýzkum:ýzkum:ýzkum:
- financování experimentálních pro-
jektů, které ověří účinek a mechanis-
mus podvazování nádorů - Cena Ligy
proti rakovině pro mladého vědce do
35 let za nejlepší onkologickou publi-
kaci v roce 2002
• • • • • výuku:ýuku:ýuku:ýuku:ýuku:
- podpora výchovy mladých diagnos-
tiků na lékařských fakultách.
Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt: Liga proti rakovině Praha,
Na Slupi 6, 128 42 Praha 2, tel/fax:
224 919 732, tel: 224 920 935, e-mail:
lpr@lpr.cz, www.lpr.cz

Akce bude opět probíhat i ve Světlé
a zapojí se do ní studentky Integrova-
né střední školy ze Světlé nad Sáza-
vou, členky Českého svazu žen a ve-
doucí a děti z Junáka. Stálá místa bu-
dou, stejně jako v minulých letech, na
náměstí, u nádražní budovy ČD, u klu-
bovny Junáka “vodárna” a u skláren
Sklo Bohemia, a.s. V loňském roce bylo
nabídnuto 2.100 kytiček a “nedostalo
se” na všechny. Myslíte si, že letos se
ve Světlé žlutým květem  ozdobí 2.300
lidí?

Helena KostincováHelena KostincováHelena KostincováHelena KostincováHelena Kostincová
Městský úřad Světlá nad SázavouMěstský úřad Světlá nad SázavouMěstský úřad Světlá nad SázavouMěstský úřad Světlá nad SázavouMěstský úřad Světlá nad Sázavou

Dům čp. 13Dům čp. 13Dům čp. 13Dům čp. 13Dům čp. 13
Stejně jako o dalších popisných číslech 14 a 15 existuje i

tomto domě jen minimum informací, naštěstí se zachovalo
alespoň pár fotografií.

Stojí v Pěšinkách, přímo pod kostelem sv. Václava. Ke konci
19. století byl jeho majitelem měšťanosta Jan Šindelář a po
něm jeho syn Antonín Šindelář, učitel na obecné škole a v
roce 1923 řídící učitel v Dolním Městě. Dopisem z 3. červen-
ce 1914 oznamuje obecnímu úřadu ve Světlé nad Sázavou
opravu plotu u zahrady patřící k domu čp. 13. Tentýž majitel
v jiném dopise, datovaném 6.11.1931, píše: „Podepsaný míní

zbořiti na svém dvoře starý zchátralý dřevěný špýchárek

a upraviti střechu nad kolnou“, což městská rada vzala
dne 16.11. na vědomí.
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V dalších dokumen-
tech se objevují jeho syn
Miloš, dále Pavel Šinde-
lář a Blažena Cvrčková.
Když došlo dne 16. srp-
na 1945 k sestavení no-
vého národního výboru,
byl Pavel Šindelář zvo-
len jeho předsedou. Pro-
tože ale nebyl uvolněn
z ONV, byl brzo poté
novým předsedou zvo-
len Alois Tejkal.

Dnešním majitelům
dům slouží jako rekreač-
ní objekt.

-jv--jv--jv--jv--jv-

V minulém roce jsme si na tomto mís-
tě připomenuli “kulaté” výročí začátku
dvěstěpadesátileté historie broušení
drahokamů ve Světlé nad Sázavou, to-
tiž příchod specialistů z (jak se dnes
domníváme) bádenského Freiburgu.

Na letošní rok připadá jiné, i když
nekulaté, ale přesto významné výročí.
Syn zakladatele brusíren, hraběte Fili-
pa Kolovrata Krakovského, Leopold
roku 1773 pověřil dva obchodníky ži-
dovského vyznání, tentokrát z Polska,
a to pány Seewalda a Müllera, aby ve
Světlé provozovali obchod
s drahokamy (granáty). Po odevzdání
brusíren granátů do správy brusičům
(družstvo) v roku 1772 se totiž výroba
natolik rozrostla, že její výsledky už

���������	
����������	���
nebylo možné distribuovat klasickým
směnným způsobem a ani obvyklým
“panským” prostřednictvím.

Proč právě z Polska a proč právě ži-
dovské obchodníky – nevíme. Snad
nějaké osobní důvody apod. Na druhé
straně je zřejmé, že tu byly i důvody
hospodářského charakteru. Na rozdíl
od provincionálních Čech mělo Polské
království té doby bohaté styky se vše-
mi evropskými velmocemi, což jistě
nebylo bez vlivu na zkušenosti
s mezinárodním obchodem, o který tu
šlo. A řada válečných konfliktů, v nichž
se Polsko ocitlo, zase nepochybně při-
spěla i k vlně vystěhovalectví.

Současně v konzervativních Čechách
stále ještě převládal středověký názor,

že podnikatelský a obchodní zisk je ne-
mravný a tudíž vyhrazený jen bezbož-
ným nekřesťanům…

Byl to čin na svou dobu neobvyklý,
ale mimořádně účinný. Šlo patrně o
zkušené obchodníky s bohatými styky.
Byla to hlavně firma Müller, která za-
pustila ve Světlé kořeny, jak o tom
svědčí i budova čp. 23 na náměstí (dost
necitlivě renovovaná). A tak světelské
granáty skutečně začaly pronikat do
celého světa. Itálie, Rusko, Anglie i
Amerika a získaly i řadu mezinárod-
ních ocenění. O tom ale zase jindy.

M. SemianM. SemianM. SemianM. SemianM. Semian
 Vlastivědný spolek Světelsko Vlastivědný spolek Světelsko Vlastivědný spolek Světelsko Vlastivědný spolek Světelsko Vlastivědný spolek Světelsko

Dnešní řádky jsou pokračovánímDnešní řádky jsou pokračovánímDnešní řádky jsou pokračovánímDnešní řádky jsou pokračovánímDnešní řádky jsou pokračováním
informací, které jsem Vám podal vinformací, které jsem Vám podal vinformací, které jsem Vám podal vinformací, které jsem Vám podal vinformací, které jsem Vám podal v
článku “Co chcete vědět o DD Svět-článku “Co chcete vědět o DD Svět-článku “Co chcete vědět o DD Svět-článku “Co chcete vědět o DD Svět-článku “Co chcete vědět o DD Svět-
lá” v minulém čísle Světelskéholá” v minulém čísle Světelskéholá” v minulém čísle Světelskéholá” v minulém čísle Světelskéholá” v minulém čísle Světelského
zpravodaje.zpravodaje.zpravodaje.zpravodaje.zpravodaje.

Nyní bych rád uvedl na pravou míru
některé dohady, které okolo DD mezi
lidmi kolují. Je fakt, že stavba tohoto
zařízení se – slušně řečeno – stavební
společnosti KRRO příliš nepovedla.
Nejhorší je, že přestala reagovat a ře-
šit pokolaudační závady a to nám při-
náší nemalé problémy. Co ale není bez

���������	�����
����

problémů?
Nejvíce se ale diskutuje o tom, že je

v DD málo občanů ze Světlé n. Sáz. a
Město Světlá n. Sáz. vlastně dotuje
obyvatele jiných obcí. Jednoznačný
názor však nelze vyjádřit jednou větou.
Z dosavadních 80 obyvatel je jich v
současné době v DD celkem 20 ze
Světlé n. Sáz. a 17 z tzv. bývalých při-
družených obcí. Od 1.9.2000, kdy se
DD otvíral, nastoupilo k nám 37 svě-
telských občanů (z toho 4 obyvatelé byli
již ve Smrčné) a 27 z přidružených obcí

(10 obyvatel žilo ve Smrčné). Za dva
a půl roku z tohoto počtu obyvatel ze
Světlé n. Sáz. jich 16 zemřelo. Vše se
odvíjí také od zájmu o naše služby. Z
83 žadatelů je jich 36 ze Světlé n. Sáz.,
18 jich zatím nastoupit nechce, 9 má
zájem o brzké umístění a 9 žadatelů je
v tzv. užším seznamu uchazečů a čeká
na přijetí, jakmile se uvolní místo. Měs-
to Světlá n. Sáz. jako zřizovatel na pro-
voz DD přispívá a jsem rád, že jeho
představitelé berou zájem o seniory
jako jednu z priorit. Díky špatně nasta-
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vené legislativě nemají mateřské obce
povinnost se na tomto příspěvku pro
své občany úměrně podílet. Přesto tak
některé obce činí. Problém je totiž v
tom, že každý nový obyvatel nástupem
do DD získá trvalé bydliště ve Světlé
n. Sáz.

Přestože jsem se snažil v minulém i
dnešním článku na některé diskutova-
né otázky odpovědět, určitě se objeví
další. Proč ne?! Budu rád, když bude
veřejnost brát naše zařízení jako běž-
nou součást života s jeho kladnými i
stinnými stránkami. Pravidelně Vás
budeme informovat o dění v „Domo-
vě“ a pokud někdo projeví bližší zájem
o cokoliv, rádi ho přivítáme nebo může
zavolat na číslo 569 456 939.

A na závěr ještě jedno upozornění.
Protože se objevily falešné sociální pra-
covnice, které pod příslibem brzkého
umístění v DD vybíraly značné finační
obnosy, mají naši zaměstnanci pro pří-
pad návštěvy v bydlišti žadatelů o umís-
tění v DD pověření s průkazem. Buď-
te proto obezřetní! Každá návštěva se
předem telefonicky musí ohlásit a Vy
máte právo vidět všechny příslušné
doklady pověřených pracovníků.

Toto je několik slov k organizační
stránce chodu DD. V některém z příš-
tích čísel Vás podrobněji seznámíme
se životem obyvatel, s činnostmi a ak-
tivitami, které jim pro obohacení života
nabízíme.

Josef HnikJosef HnikJosef HnikJosef HnikJosef Hnik
ředitel DD Světláředitel DD Světláředitel DD Světláředitel DD Světláředitel DD Světlá

Maškarní karneval v DDMaškarní karneval v DDMaškarní karneval v DDMaškarní karneval v DDMaškarní karneval v DD
Jako již tradičně, konal se 6. března v

našem DD maškarní ples. Odpoledne se
jídelna zaplnila obyvateli, připravena
byla i kapela ČASS, která provázela
hudbou celé odpoledne. Nejočekávaněj-
ší byly masky, pod kterými se skrývali
zaměstnanci i někteří obyvatelé DD.
Přehlídka masek i jejich tanec byl přijat
s nadšením, veselím i pobavenými ko-
mentáři přihlížejících. Kdo mohl, zatan-
čil si rád s “miminkem, zahradnicí, ha-
sičem, malířem”. Ukázali se i “čer-
nokněžník, kohout, šašek, vodník, in-
dián, Arab, princ, golfista, kartářka, ser-
vírka, kuchařka” a mnohé další masky.

V rámci karnevalu byly vyhlášeny vý-
sledky soutěží v kuželkách a nově i v
šipkách. Vítězové, tak jako vždy, obdr-
želi medaile, diplomy a drobné dárky.
Také obyvatelé, kteří v měsíci březnu
oslaví své narozeniny, převzali z rukou
pana ředitele blahopřání a malý dárek.
Protože v našem životě nejsou jenom
veselé události, ale i smutné, vzpomněli
jsme na obyvatele, kteří v poslední době
odešli z našich řad.

Potom již celé odpoledne až do večer-
ních hodin vyplnil tanec, veselá nálada,
občerstvení, zábava i výborná večeře.
Večer všichni odcházeli spokojeni. I my
zaměstnanci jsme odcházeli s dobrým
pocitem, že jsme přispěli k dobré náladě
obyvatel a pomohli jim alespoň na chvíli
zapomenout na jejich starosti a malé, či
větší bolístky, které je provázejí živo-
tem.

Ivana JarošováIvana JarošováIvana JarošováIvana JarošováIvana Jarošová
soc. pracovnicesoc. pracovnicesoc. pracovnicesoc. pracovnicesoc. pracovnice

Aleš Opatrný:Aleš Opatrný:Aleš Opatrný:Aleš Opatrný:Aleš Opatrný:
Rodina v krizi?Rodina v krizi?Rodina v krizi?Rodina v krizi?Rodina v krizi?

Místní pobočka
České křesťan-
ské akademie ve
Světlé nad Sáza-
vou zve čtenáře
S v ě t e l s k é h o
zpravodaje na
besedu s naším
předním odborní-
kem na vztahy v

rodině, která se uskuteční v úterý
29. dubna od 19.30 hodin
v zasedací místnosti Sklářského
učiliště ve Světlé nad Sázavou.

Svůj každodenní život bychom si
mohli těžko představit bez tak ba-
nálních věcí jako je jídlo, spánek,
střecha nad hlavou atd… Mezi tyto
zdánlivé všednosti by asi většina
z nás zařadila také rodinu. Společ-
ným znakem všech vyjmenova-
ných věcí je to, že jejich cenu do-
kážeme pochopit až tehdy, když
nám chybí. A právě o “chybění” ro-
diny můžeme v poslední době sly-
šet stále častěji.
Jestli chcete vědět více než po-

vrchní statistiky o stoupající rozvo-
dovosti a rostoucím zástupu svo-
bodných maminek, mohla by vás
oslovit beseda s dalším hostem
světelské pobočky ČKA. Otec Aleš
Opatrný je vedoucím pražského
pastoračního střediska svatého
Vojtěcha zřízeného při Pražském
arcibiskupství. Právě v této pozici
se každodenně setkává
s problémy současných rodin
(pastorační středisko pomáhá ro-
dinám v krizi, maminkám bez pří-
střeší…). Vedle této problematiky
se velmi intenzivně věnuje práci
s mládeží, která se často vinou
špatné výchovy v rodině ocitá na
okraji společnosti (děti bez domo-
va, gambleři, lidé závislé na omam-
ných látkách…). Proslulý je také
kladný vztah Aleše Opatrného
k moderním komunikačním techno-
logiím, především internetu.

hbhbhbhbhb
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Může se stát, že děti jen znuděně cho-
dí do školy, učí se, píší úkoly a učitelé
je otravují novou a novou látkou… Pro-
stě stereotyp a nuda! Tak to bylo, je a
bude! Ale přeci jen…

Při té šedivé každodennosti se stihne
i něco málo navíc! Např. v posledních
týdnech proběhly na škole recitační
soutěže, kdy se např. postupující Mar-
tin Šoupal z 5.b umístil i v okresním kole
a bude tedy bojovat i v kole krajském.
Každoročně se děti účastní přírodověd-
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ných a matematických olympiád (na 1.
stupni je to Klokánek) a mnoha výtvar-
ných soutěží, ve kterých již několik dětí
v loňském roce vyhrálo drobné ceny.
V rámci osnov TV si každá třída (kro-
mě prvňáčků) jde 2 – 3 krát ročně zlep-
šit své bruslařské dovednosti na hoke-
jový stadión a ve 3. a 4.  třídě se účast-
ní plaveckého výcviku.

Stalo se již pravidlem, že se každo-
ročně při tom všem nacvičuje předsta-
vení školního divadla a program školní
akademie, což není mnohdy jednodu-
ché, zejména v chřipkovém období.

 V únoru se mohli rodiče s budoucími
prvňáčky podívat do školy, nahlédnout
do tříd, počítačové učebny a nechat si
zodpovědět od učitelů 1. stupně své
dotazy týkající se svých dětí – nastá-
vajících prvňáčků.

Do budoucna kolektiv učitelů 1. stup-
ně ZŠ plánuje Den otevřených dveří
s možností nahlédnout do výukových
hodin.

Je zcela namístě zmínit i každoroční
lyžařský kurz pro žáky 7. – 8. tříd, kte-
rý pomáhá i nelyžařům najít cestu a
chuť ke sportu jako takovému, zejmé-
na v dnešní době počítačových her a
velkého vlivu komerčních televizí.

Velice důležité je pro dospívající děti
vytvoření alespoň krátkodobého poci-
tu sounáležitosti malé skupiny a pozná-
ní kantorů – instruktorů z té příjemněj-
ší a přátelštější stránky, než je tomu ve
škole. Je to dobrá zkušenost jak pro
žáky, tak pro učitele, neboť právě ti vidí
ty “své zlobivé děti ze školy” v jiném
prostředí jako spolehlivé, kamarádské
a férové žáky.

Samozřejmě je nezbytné zmínit i na-
dále mnoho fungujících kroužků (jazy-
kové, výtvarné, sportovní, sborový zpěv
a mnoho dalších).

Nemalou úlohu v péči o děti ve vol-
ném čase plní družina, školní klub.

Když se to tak shrne… stereotyp –
ne, stále se něco děje! A na závěr útě-
cha pro žáky: I učitelé mají své všední
dny! Stále se učí! Kromě každodenní
přípravy jezdí již několik let na jazyko-
vé kurzy, mnozí absolvovali kurzy pro
práci s počítačem, účastní se seminá-
řů nejrůznějších nových metod
v jednotlivých předmětech, po pěti le-
tech se musí obnovovat kurz lyžař-
ských instruktorů, atd. atd.

Snad tedy tu nudu a stereotyp ještě
nějaký čas vydržíme, ne?

Jana RejnkováJana RejnkováJana RejnkováJana RejnkováJana Rejnková

se zkusily zamyslet děti z 5.a ZŠ Lá-
necká a mně samotné připadá docela
dobrý nápad podělit se o “kousek štěs-
tí” s obyvateli našeho města ve Svě-
telském zpravodaji. Zejména proto, že
dnešní hektická a technická doba
s sebou nese spoustu problémů mezi
žáky a učiteli i žáky a žáky a mnohdy
nevypadá den ve škole vůbec růžově!

Přesto si myslím, že děti napsaly (bez
velkých rad a “donucení”) to,  co mají
opravdu na duši!

 Mgr Mgr Mgr Mgr Mgr..... J J J J Jana Rejnkana Rejnkana Rejnkana Rejnkana Rejnkooooovvvvvááááá
třídní učitelkatřídní učitelkatřídní učitelkatřídní učitelkatřídní učitelka

Pro mne je velké štěstí, když můžu
někoho potěšit. Mám vždy pocit, že se
mi něco dobrého povedlo. On má ra-
dost a já také. Ráda dělám věci, které

��� ��� ����	�
� �� ��� ������
mě baví a z kterých má někdo užitek.
Myslím, že je dobré někoho potěšit.

LenkaLenkaLenkaLenkaLenka
Jsem šťastná, protože  mám hodné ro-
diče a sestru. Je dobré mít kamarády
a kamarádky. Máme velký dům a
můžu mít vlastní pokoj. Důležité je být
zdravá a velké štěstí by bylo, kdybych
se lépe učila.

SimonaSimonaSimonaSimonaSimona
Jsem šťastná, když mám kolem sebe
lidi, které mám ráda. Potěší mě i ma-
linký dárek. Teď na jaře mám radost
z každé kytičky, která vykoukne ze
země. Také ráda jedu s rodiči nebo
kamarády na výlet. Ale nejšťastnější
asi jsem o prázdninách, když svítí slu-
níčko, nikdo nikam nechvátá, doma je

pohoda a nikdo nestůně.
MartinaMartinaMartinaMartinaMartina

Pro mě slovo šťasten vyjadřuje moji
rodinu a přátele, na které se mohu vždy
spolehnout. Také jsem šťastná, že jsem
zdravá, že mám hodně věcí a hraček,
kterých si vážím. Byla bych šťastná,
kdyby byli všichni blízcí zdraví a aby
byl na celém světě mír. Slovo šťasten
pro mě vyjadřuje radost, pláč a smích.

RenataRenataRenataRenataRenata
Co pro mne znamená být šťasten? Pro
mne je velké štěstí, že mám mnoho
přátel. Jsem šťastná vždy, když mohu
být se svou rodinou. Štěstí je to, že
smím chodit na kroužky, kde mám také
moc přátel. Velké štěstí by pro mne
bylo to, že by na světě byli samí hodní
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lidé, kteří by se měli rádi.
GábinaGábinaGábinaGábinaGábina

U mě slovo štěstí označuje mou hod-
nou rodinu  ale i mé kamarádky a ka-
marády, na které se mohu spolehnout.
Štěstí je pro mne také zdraví mé i mých
nejbližších, kterého si považuji. Mys-
lím si, že každému alespoň trocha štěstí
zpříjemní život.

TTTTTerererererezaezaezaezaeza
Určitě pro všechny děti je největší štěs-
tí, když jim štěstí a zdraví přeje. Já jsem
šťastná, že se ve škole dobře učím a
dostávám dobré známky. Myslím, že
všichni ve třídě mi to přejí a nezávidí
mi to. Momentálně mám smůlu, proto-
že mám křehké kosti a často se mi lá-
mou.
Také jsem šťastná, že mám skvělé ro-
diče a ti mi ve všem pomáhají. Přece
každý je šťastný, když žije s někým,
kdo ho má rád.
Jsem také šťastná, že máme výjimeč-
nou paní učitelku, která je na nás moc
hodná.

MarkétaMarkétaMarkétaMarkétaMarkéta
Jsem šťastná, když jsme všichni pohro-
madě a někam jdeme. Nebo mi mam-
ka něco malého koupí a já jsem šťast-
ná. Také jsem šťastná, když dostanu

hezkou známku nebo když jedeme na
výlet. Ale nejvíc jsem šťastná, když
jedeme s celou rodinou do ZOO, kde
je hodně zvířat a lední medvědi.

AndreaAndreaAndreaAndreaAndrea
Pro mne je největším štěstím, že mám
počítač, na který se mohu spolehnout.
Dalším štěstím je, že mám hrstku ka-
marádů. Ale však největším štěstím,
které se objevuje jen velmi zřídka, stej-
ně jako pro sběratele známek modrý
Mauritius, je bez pochyby 1. Kdybych
měl však vypsat všechna moje štěstí,
nestačily by stránky z celého světa.

OndraOndraOndraOndraOndra
Pro mě znamená štěstí, když mám přá-
tele. Když dostanu 1 ve škole. Když
se mi něco podaří. Že jsem zdravá a
že žijí nějaká zvířata. Ale nejvíce, že
žiji a že můžu žít ve vesnici.

VěraVěraVěraVěraVěra
Štěstí pro mě znamená být zdravá, mít
hodné rodiče. Také hodně kamarádů,
na které se můžu spolehnout. Štěstí je
i to, že nemám nikdy hlad. Spousta dětí
takové štěstí nemá. Proto si toho moc
vážím.

SabinaSabinaSabinaSabinaSabina
Když hraji fotbal, jsem šťastný. Každý
dárek mi udělá radost a jsem šťastný.

Šťastným mě udělá jednička ve škole.
Šťastný jsem, když vyhraji hru
v tělocviku.

AlešAlešAlešAlešAleš
Pro mě je štěstí mít dobré známky. Také
je štěstí mít dobré rodiče. Největší štěs-
tí je být dítě štěstěny a být hodně zdra-
vý.

JanJanJanJanJan
Pro mě je největší štěstí být
s kamarády. Jezdit s nimi na kole, chodit
s nimi ke škole hrát míčové hry. Jsem
šťastný, že mám dobré rodiče. Nejra-
ději mám, když s nimi můžu hrát míčo-
vé hry.

PavelPavelPavelPavelPavel
Často bývám šťasten, když se mi něco
hezkého povede a udělám tím někomu
radost. Štěstí je pro mě také lyžovat
na stráních a plavat v rybnících. A být
přitom s někým, koho mám rád. Veli-
ké štěstí je být zdravý a nebýt sám.

PavelPavelPavelPavelPavel
Slovo šťasten pro mne znamená, když
si můžu doma v klidu hrát. Dále pova-
žuji za štěstí sedět za hezkého počasí
na rybách a hlavně něco ulovit. Rov-
něž štěstí je pro mne sport, nejvíce lední
hokej. Tam mám dobré kamarády.

MartinMartinMartinMartinMartin

��� ��� ����	�
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Domnívala jsem se, že se se spolu-

občany podělíme se třídou 5. a (Lá-
necká ZŠ) pouze o štěstí, ale téma
(úvaha) na slovo opačného významu
mi v současné době připadá natolik
aktuální a důležité, že nebude na ško-
du, aby se nad závažnými (smutnější-
mi) myšlenkami “svých” dětí zamys-
leli dospělí lidé.

Děti sepsaly krátké úvahy během 20
minut bez jakékoliv přípravy i návodu.
A mně připadají natolik vyspělé (z hle-
diska myšlenky i vyjadřovacích schop-
ností 10-11 letých dětí), že stojí za zve-
řejnění.

Zajímavé, ovšem také samozřejmé
jsou rozdílné úvahy: některé děti myslí
jen na svá trápení se školou a učením,
jiné myslí na trápení druhých.

Připadá mi to důležité a zároveň mi
připadá úžasný ten  myšlenkový posun
během pěti let, na jehož  počátku dítě
hledá vhodná písmenka a za několik let

do nich vkládá svoji duši. Dnešní děti
hodně ovlivňuje televizní zpravodajství
– a tak mají “své” obavy o svět, což je
i není dobré!

MgrMgrMgrMgrMgr..... J J J J Jana Rejnkana Rejnkana Rejnkana Rejnkana Rejnkooooovvvvvááááá

Jsem nešťasten, když dostanu zákaz
chodit ven. Když ve škole dostanu pět-
ku, jsme nešťasten. Nešťasten bych byl,
kdyby vypukla válka. Když se mi nic
nelíbí, jsem nešťasten.

AlešAlešAlešAlešAleš
Já jsem nešťasten, když mi někdo na-
dává. Dále jsem nešťasten, když do-
stanu špatnou známku. Já jsem nešťas-
ten, když je zima a já nemůžu jít ven na
kole. Také jsem nešťasten, když do-
stanu špatnou známku a nemůžu hrát
na počítači. Já bych byl nešťasten, kdy-
by vypukla válka.

VítekVítekVítekVítekVítek
Nešťasten jsem, když mi například
praskne žárovka. Větším neštěstím je,

že je někdo z rodiny v nemocnici. Ale
však největším neštěstím, které tu pře-
trvávalo hodně dlouho, je bezesporu
komunismus! Ačkoli politice ještě moc
nerozumím, dívám se na dokumenty o
obětech komunismu a při pohledu na
utrpení nevinných lidí  je mi vždy do
pláče. Neštěstí může mít rozměry malé,
větší a velké, které se podobají napří-
klad hrozící válce s Irákem!

OndraOndraOndraOndraOndra
Já jsem nešťastná vždy, když vidím
v televizi, jak se lidé navzájem zabíjejí
a ničí si domy. Je mi také líto dětí
v dětských domovech, neboť nemají
rodiče. Nechápu, jak někdo může dát
své dítě do dětského domova nebo ho
jen tak odhodit. Nešťastná bych však
nejvíce byla, kdybych neměla rodiče,
sestru a ostatní přátele. Prostě chci, aby
se lidi měli rádi.

MartinaMartinaMartinaMartinaMartina
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Neštěstí znamená válka, povodně a
smrt. Každý je smutný a nešťastný,
když mu zemře někdo blízký, ať zvíře
nebo třeba jeho příbuzný. Při válce
umírají lidé, někteří bez viny. Nikdo
nezastaví velmi silnou povodeň a ta pak
vše zničí. Pro mne je neštěstí, když se
na mě někdo zlobí. Když je kvůli mně
někdo nešťastný. Neštěstí je mnoho,
kdybych je chtěla všechna vypsat,
musela bych mít alespoň pět set “ta-
kovýhlech” papírů. Každý má své ne-
štěstí a každý se ho snaží odstranit.

LenkaLenkaLenkaLenkaLenka
Slovo nešťasten se v naší rodině moc
neobjevuje, jelikož jsme šťastní! Ne-
šťastný nejsme jenom my, ale je jich
okolo nás milióny nešťastných lidí, kteří
nemají rodinu, nemají kde bydlet nebo
jim hrozí válka. Musíme si vzájemně
pomáhat, aby byl na celém světě mír a
aby byli všichni lidi na celém světě
šťastní.

RenataRenataRenataRenataRenata
Pro mne je neštěstí, protože světu hro-
zí válka. Nešťastná jsem i proto, že se
lidi vybourávají v autech a že jsou děti
i lidi na vozíčku. Některé děti a lidi ne-
maj domov.

SabinaSabinaSabinaSabinaSabina
Pro mne znamená být nešťasten, když
jdu z ryb s prázdnou. A taky pro mne
znamená být nešťasten, když jsem ne-
mocný a nemohu jít ven. Velké neštěstí
je taky, když si nemám s kým hrát.

MartinMartinMartinMartinMartin
Jsem nešťastná, když se mamka
s taťkou hádají a křičí na sebe. Také
jsem nešťastná, když venku prší a my
nemůžeme jít ven. Nebo jsem nešťast-
ná, když někdo zemře. Ale nejhorší je,
když lidé mezi sebou válčí a jsou na
sebe zlí a pak z toho nic nemají a
k ničemu jim to nepomůže. Je ošklivé,
když si lidí nedůvěřují a lžou si.

A.A.A.A.A.
Neštěstí je pro mě, když nemám přá-
tele. Že někteří lidé zabijí zvěř. Stále
někteří lidé jsou hrubí a že neví, co je
to štěstí. Když někomu umře někdo
blízký. Že nám hrozí válka. Nebo když
mám zlý sen.

VěraVěraVěraVěraVěra
Já jsem nešťasten, že musím chodit do
školy a psát různé prověrky a učit se.
Dál jsem nešťasten, když dostanu špat-

nou známku a mamka mi doma vyna-
dá. Také jsem nešťasten, když se mi
rozbijou hračky.

HonzaHonzaHonzaHonzaHonza
V naší rodině se slovo neštěstí moc
často neobjevuje. Nejsou ovšem jen
šťastné rodiny, ale také ty, kterým hro-
zí rozpad. Někdo je zase nešťasten, že
mu chybí přátelé, kteří by mu v nouzi
pomohli. V jiných zemích hrozí zase
válka, která způsobí smrt nevinným
občanům. Člověk může být nešťasten
ale i z drobných věcí.

TTTTTerererererezaezaezaezaeza
Jsem nešťasten, když vypukne válka
mezi lidmi. Taky jsem nešťasten, když
nemůžu jít ven, protože jsem dostal
špatnou známku. Nejsem šťastnej,
když vidím nějakou dopravní nehodu.
Nerad vidím vykácené lesy a zatope-
ná města.

RomanRomanRomanRomanRoman
Veliké neštěstí je, když vás nikdo nemá
rád. Obrovské neštěstí bude, až vypuk-
ne třetí světová válka v Iráku. Mnoho
lidí bude nešťastných. Vím, že velmi
obrovské neštěstí je nemoc, hlad a
bída.

PavelPavelPavelPavelPavel
Velké neštěstí je, že denně jsou bou-
račky a denně umírají lidé. Také je ne-
štěstí nemít žádné kamarády a kama-
rádky. Největším neštěstím je nemít
rodiče a bydlet někde v “pasťáku”.
Hrozným neštěstím jsou války. Sice
moc nevím a nerozumím válkám, ale
myslím, že jsou zbytečné.

JanJanJanJanJan
Nešťastný je ten, kdo nemá co jíst a
nemá rodinu. Nejsem šťastný, když
dostanu plný počet 5. Taky je smůla,
když nemůžu jít ven, to je velké neštěstí.
Nešťastný je ten, kdo nemá žádné ka-
marády. Hrozná je smrt.

PavelPavelPavelPavelPavel
Jsem nešťasten, protože ve škole pí-
šeme písemky. Jsem nešťasten, proto-
že mi na narozeniny řezali bouli na
noze. Nelíbí se mi, když dostanu špat-
nou známku. Jsem nešťasten, když se
mi něco rozbije nebo když se mi něco
stane.

KarelKarelKarelKarelKarel
Být nešťasten je pro mne, když nedo-
kážu splnit slib, který jsem někomu dal.
Pro někoho je zase největším neštěs-

tím, když ztratí někoho blízkého. Ně-
kdo je nešťasten ještě víc, když je vál-
ka. Pro každého je neštěstí něco jiné-
ho.

FilipFilipFilipFilipFilip
Pro mne by bylo velké neštěstí, kdy-
bych ztratila přátele a svou rodinu, kte-
rou mám ráda. Když vidím člověka,
kterému je smutno, jsem smutná také.
Byla bych nešťastná, kdyby na světě
nebyli hodní lidé. Nejhorší je pro mne
ale smrt.

GábinaGábinaGábinaGábinaGábina
Pro mě znamená neštěstí, když se mi
nedaří ve škole. Bylo by veliké neštěs-
tí, kdyby se mi rodina ztratila a už se
nenašla. Také je neštěstí, když děti hla-
dovějí a nemají co jíst. Neštěstí je pro
mě, když nemůžu jít ven. Nejhorší ne-
štěstí by bylo, kdyby přišel Twister a
pozabíjel všechny lidi.

SimonaSimonaSimonaSimonaSimona
Jsem nešťastný, protože hrozí 3. svě-
tová válka, kterou rozpoutali teroristé.
Také jsem nešťastný, že si skoro nic
nepamatuju. Některé děti jsou nešťast-
né, protože musí chodit do školy a že
dostávají domácí úkoly. Já si myslím,
že je velké neštěstí, když někdo žije
uprostřed války.

ZdeněkZdeněkZdeněkZdeněkZdeněk
Pro mě je velkým neštěstím, když mám
domácí vězení nebo jsem nemocen.
Nemohu jít ven proběhnout se, jezdit
na kole, zahrát si na babu ani na vra-
cenou. Doma se musím celý den učit
nebo ležet v posteli. Také nejsem zrov-
na šťasten, když dostanu ve škole špat-
nou známku, obzvláště z češtiny.

TTTTTomášomášomášomášomáš
Pro mě je největším neštěstím, když mi
někdo dělá nebo říká to, co se mi nelíbí
- např. bobánku…Potom taky, když
mám domácí vězení, to je strašná nuda,
pořád se učit, učit a učit.Nemohu dělat
různé venkovní ani domácí hry.

VíťaVíťaVíťaVíťaVíťa
Jsem nešťastná, protože se bojím, že
v Americe vypukne válka. Myslím, že
v obavách nejsem sama. Pro mě je
neštěstí, když je kdokoli z okolí nemo-
cen a vždy jsem smutná. Nejsem šťast-
ná, když někdo nemá kamaráda a po-
řád se mu nevysmívám jako někteří
hloupí kluci. Každý přece má své ne-
štěstí a kvůli tomu je nešťasten.

MarkétaMarkétaMarkétaMarkétaMarkéta
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Horácké folklorní sdružení vzniklo v
roce 1991. Dlouholetým předsedou byl
Míla Brtník. Přede dvěma lety byla pře-
dána důvěra vedoucích horáckých sou-
borů a Míly mně, služebně mladší. Krá-
čím v Mílových šlépějích, snažím se s
jeho pomocí i s pomocí všech členů
výboru HORFOS dál organizovat pře-
hlídky dětských souborů, Zpěváčky,
podílet se na organizaci Pramenů, fes-
tivalu ve Světlé, letos opět v Telči. Při-
byl nám na Horácku ještě festival v
Jihlavě a připravujeme se pomoci
uskutečnit festival v Hlinsku, spojený
se školeními pro zájemce z řad neje-
nom folkloristů, ale i dalších zájemců,
např. pedagogických pracovníků - na
počest choreografky Věry Svobodové.
Pokračujeme dále v řadě materiálo-
vých, tanečních i choreografických
školení. Škoda jen, že to poslední se
nám nepodařilo zrealizovat, protože
naše věrná, obětavá a mnohaletá lek-
torka paní profesorka Zdeňka Jelínko-
vá onemocněla. Z celého srdce jí pře-
jeme, aby se brzy uzdravila.

 Náš lektorský sbor pod vedením ing.
Míly Brtníka provádí školení v jednot-
livých souborech, podporujeme též letní
soustředění dětských kolektivů.

Od  vzniku  našeho kraje, kraje Vy-
sočina, se snažíme orientovat v sou-
časném uspořádání, snažíme se získá-
vat finanční prostředky zatím na festi-
valy, Zpěváčky i přehlídky dětských
souborů. Hlavní představitelé  kraje
jsou nám nakloněni, přijímají záštity nad
jednotlivými akcemi i spolupořadatel-
ství. My zase musíme najít cesty, jak a
kde o peníze požádat, umět zpracovat

a podat žádost na základě vyhlášených
grantových programů Fondu kraje Vy-
sočina. Dokonce jsme získali příslib k
poskytnutí schůzovních prostorů pro
činnost HORFOS. Velmi vděční jsme
též Magistrátu města Jihlavy za pod-
poru naší práce. Škoda jen, že vše
musíme dělat doslova na koleně a že
všichni členové výboru mají náročná
povolání a většina z nich vede též 1 - 3
soubory.

Horácko je kromě Žďáru nad Sáza-
vou také hostitelem Národního krojo-
vého plesu. Snažíme se při jeho přípra-
vách i realizaci pomáhat. Velké podě-
kování by si zasloužily místní folklorní
soubory dospělých Studánka a dříve i
Kamínek. Nyní je z něho opět soubor
dětský. Dlužno říci, že většina  taměj-
ších kolektivů je natolik provázaná, že
pravděpodobně pomáhají všichni.

Horácké folklorní sdružení má zříze-
né webové stránky: www.sweb.cz/
horfos. Jejich správce, Jan Rosecký,
se pokusí zmapovat horácký folklor, ale
bude potřebovat vydatnou pomoc pře-
devším od našich členských souborů.
Pevně věřím, že se to podaří. Vždyť
30 horáckých souborů každý rok usku-
teční stovky vystoupení a uspořádá
desítky akcí.

***
Uvažuji-li nad sebou, dospívám k ná-

zoru, že vše, co dělám, je mé rozhod-
nutí, svobodná volba, volba žebříčku
hodnot a volba způsobu života.

Přeji všem hodně sil, radosti, zdraví a
alespoň občas upřímné milé pohlazení.

E. PejchalováE. PejchalováE. PejchalováE. PejchalováE. Pejchalová

Víte, že…Víte, že…Víte, že…Víte, že…Víte, že…
…k výkonu obecně prospěšných prací nastoupil první odsouzený? Bude pracovat pro město Světlá nad Sáza-

vou na úseku údržby veřejné zeleně a v městských lesích. Město navázalo kontakt s Probační a mediační službou
v Havlíčkově Brodě a pokud budou s touto prací dobré zkušenosti, bude město těchto možností využívat.

ing. Iva Černohubováing. Iva Černohubováing. Iva Černohubováing. Iva Černohubováing. Iva Černohubová
tajemnice MěÚtajemnice MěÚtajemnice MěÚtajemnice MěÚtajemnice MěÚ
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Jarní prázdniny uběhly dětem velice
rychle. Počasí milovníkům zimních ra-
dovánek přálo, ani my jsme nezaháleli.
Konec týdne jsme trávili s několika
dětmi z našeho souboru společně.

Sešli jsme se v sobotu po obědě vy-
baveni spacáky, karimatkami a záso-
bou jídla. Cílem našeho výletu byla rou-
benka našeho kamaráda Jindry Holu-
ba v Horní Pohledi. Všechna zavaza-
dla jsme naložili do doprovodného auta
a vydali se zasněženou krajinou do
Horní Pohledě pěšky. Krásnou pro-
cházku jsme si zpestřili soutěžemi. Při
hodu sáčkem čočky na cíl, či rychlou
chůzí s vařečkou s pěti hrášky jsme si
vyzkoušeli nejen svoji dovednost, ale
hlavně jsme se hodně nasmáli.

Trošku promrzlé nás v Horní Pohledi
čekal na rozpálených kachlových kam-

������ �����	� 
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nech hrnec plný horké-
ho čaje. Každý se po-
silnil zásobami od své
maminky a všichni
ochutnali skvělou bá-
bovku a perník od Šár-
ky Kolbábkové, která s
námi na výletě nemoh-
la být. S plnými bříšky
se hned lépe hrálo a
zpívalo. S velkým
úspěchem se setkala
soutěž „O nejkrásněj-
šího psa“. Čtyři dlouhovlasá děvčata
představovala modely pro ostatní děti,
které měly jejich obličeje  vymalovat.
Fantazie dětí je úžasná. Co dokázaly
vytvořit, bylo nádherné. U všech na
celé čáře zvítězil „dalmatin“ Andělka.
I ostatní pejskové byli krásní. Odměna
čekala na všechny.

Večer se přiblížil a
mladší děti jsme unave-
né s trochou vynaléza-
vostí srovnali ve spa-
cích pytlích do rouben-
ky vyhřáté velikou sta-
robylou pecí. My starší
jsme do pozdního veče-
ra pokračovali ve zpě-
vu za doprovodu dvou
kytar v hospůdce vedle
roubenky, která je sou-
částí malého skanzenu

našeho kamaráda Jindry. Zazpívali si s
námi i domorodci, jimž nejsme nezná-
mí.

V neděli jsme si k obědu s písničkou
na rtech uvařili na kachlových kam-
nech “buřtguláš”. Před odchodem
jsme se společně vyfotili u roubenky a
opět se pěšky vydali na zpáteční cestu
domů. Bylo nám spolu krásně a naše
dušičky pookřály. Jen nám bylo líto, že
s námi nemohla být nemocná Andulka
a zraněná Lenička. Děvčátka naše,
přejeme vám brzké uzdravení, aby-
chom si mohli takový výlet zopakovat
s vámi.

Závěrem chci za nás všechny moc
poděkovat Jindrovi Holubovi za pohos-
tinnost a trpělivost a paní Holubové za
zapůjčení velkého hrnce na guláš.

TTTTTeeeeext a foto:xt a foto:xt a foto:xt a foto:xt a foto:     TTTTTaťána Sikaťána Sikaťána Sikaťána Sikaťána Sikooooovvvvvááááá
instruktorka souboruinstruktorka souboruinstruktorka souboruinstruktorka souboruinstruktorka souboru
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“Jen pro ten dnešní den stojí za to žít,
jen klid svůj tichý mít, víc po ničem
netoužit.” Jako by se touto úvodní a
závěrečnou písní ochotníci z Adivadla
Havlíčkův Brod chtěli trefit do nálady
odsouzených žen ve Věznici Světlá nad
Sázavou. Ale nešlo o úmysl. Adivadlo
přijelo do věznice s avizovanou “Koči-
čí hrou”,  ve které známá melodie za-
zněla několikrát. Více než hodinu se
bavily nejen divačky, ale i hosté.

Na dotaz, zda se nějakým způsobem
obávali publika ve věznici, vystupující
odpovídali záporně. Naopak potlesk a
spontánní reakce na mnohé skeče jim

Ochotníci hráli pro odsouzenéOchotníci hráli pro odsouzenéOchotníci hráli pro odsouzenéOchotníci hráli pro odsouzenéOchotníci hráli pro odsouzené
pomáhaly v přesvědčivém hereckém
výkonu. Členka souboru a zároveň re-
žisérka hry Irena Zavadilová byla pře-
kvapená a nadšená bezprostředním
chováním odsouzených žen a vyslovi-
la přání do budoucna opět vystoupit
s nově nacvičovanou hrou. Takže dal-
ší výzva nejen pro Martinu Kadleco-
vou, která zprostředkovala toto vystou-
pení a patří jí za to dík.

Přestože tato hra představovala ur-
čitou dávku obrazotvornosti a soustře-
dění, na padesát odsouzených žen bylo
vděčným publikem a na konci předsta-
vení odměnilo členy ochotnického di-

vadla nejen potleskem, ale i drobnými
předměty, které samy odsouzené ženy
zhotovily ve svém volném čase.

K takovéto formě kontaktu občanské-
ho sdružení a odsouzených ve věznici
mnoho příležitostí nebývá. Při organi-
zování a realizaci tohoto vystoupení
jsme neměli na mysli jen zábavu, ale
především prostřednictvím vedle jiných
i této formy hledat a vytvářet podněty
pro naplňování účelu výkonu trestu.

Kolbábek FrantišekKolbábek FrantišekKolbábek FrantišekKolbábek FrantišekKolbábek František
Věznice Světlá nad SázavouVěznice Světlá nad SázavouVěznice Světlá nad SázavouVěznice Světlá nad SázavouVěznice Světlá nad Sázavou

Divadelní ansámbl světelské ope-Divadelní ansámbl světelské ope-Divadelní ansámbl světelské ope-Divadelní ansámbl světelské ope-Divadelní ansámbl světelské ope-
rety má za sebou již 15 představe-rety má za sebou již 15 představe-rety má za sebou již 15 představe-rety má za sebou již 15 představe-rety má za sebou již 15 představe-
ní, která shlédlo ve Světlé nad Sá-ní, která shlédlo ve Světlé nad Sá-ní, která shlédlo ve Světlé nad Sá-ní, která shlédlo ve Světlé nad Sá-ní, která shlédlo ve Světlé nad Sá-
zavou, Červeném Kostelci, Jihla-zavou, Červeném Kostelci, Jihla-zavou, Červeném Kostelci, Jihla-zavou, Červeném Kostelci, Jihla-zavou, Červeném Kostelci, Jihla-
vě, Pelhřimově, Havlíčkově Bro-vě, Pelhřimově, Havlíčkově Bro-vě, Pelhřimově, Havlíčkově Bro-vě, Pelhřimově, Havlíčkově Bro-vě, Pelhřimově, Havlíčkově Bro-
dě (již 2x), Poděbradech, Táboře,dě (již 2x), Poděbradech, Táboře,dě (již 2x), Poděbradech, Táboře,dě (již 2x), Poděbradech, Táboře,dě (již 2x), Poděbradech, Táboře,
Třešti a Chrudimi celkem 6.500Třešti a Chrudimi celkem 6.500Třešti a Chrudimi celkem 6.500Třešti a Chrudimi celkem 6.500Třešti a Chrudimi celkem 6.500
diváků.diváků.diváků.diváků.diváků.     VVVVVeškeškeškeškeškerá přerá přerá přerá přerá předstaedstaedstaedstaedstavvvvvení bení bení bení bení bylaylaylaylayla
dosud ve všech městech vyprodá-dosud ve všech městech vyprodá-dosud ve všech městech vyprodá-dosud ve všech městech vyprodá-dosud ve všech městech vyprodá-
na dlouho před vystoupením.na dlouho před vystoupením.na dlouho před vystoupením.na dlouho před vystoupením.na dlouho před vystoupením.

Shodou okolností představení Cikán-
ského barona otevírala ve dvou dnech
renomovaná orchestřiště a to 23. úno-
ra v Havlíčkově Brodě a 24. února
v Poděbradech. V Havlíčkově Brodě
se naposledy hrálo v orchestřišti
v letech 1964 (opera V studni – diri-
gent Miroslav Vymlátil) a 1965 (Hašler-
ky – dirigent Josef Brožek).
V Zámeckém divadle v Poděbradech
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se do orchestřiště vrátili hudebníci po
36 letech. Naposledy zde hrálo Národ-
ní divadlo Praha v roce 1967. Na pla-
kátu v Poděbradech se v podtitulu Ci-
kánského barona objevilo oznámení, že
jde o “křest orchestřiště”. Oba dva sály
jsou akusticky velmi dobré,
v Poděbradech je jeviště menších roz-
měrů, ale útulné.

Operetnímu souboru ve Světlé nad
Sázavou přicházejí další nabídky
k účinkování:
- v Havlíčkově Brodě se uskuteční již

třetí představení Cikánského baro-
na a to ve středu 14. května.

- v Rychnově nad Kněžnou vystoupí
6. července na závěr festivalu Po-
láčkovo léto.

- v Jaroměřicích nad Rokytnou uza-
vře světelský soubor hudební slav-
nosti města dne 10. srpna ve vel-

kém přírodním amfiteátru pro 2.000
diváků. Počet představení Cikán-
ského barona ve světelské insce-
naci dosáhne tak čísla 20.

- na podzim 2003 se budou realizo-
vat představení ve Východočeském
divadle v Pardubicích, Třebechovi-
cích pod Orebem, Písku, Poličce a
v Chebu.

O letošních Velikonocích se v neděli
20. dubna pro příznivce operety ve
Světlé nad Sázavou a okolí uskuteční
již 16. představení operety Johanna
Strausse ml. Cikánský baron
v divadelním sále ve Světlé nad Sá-
zavou v 19.00 hodin. Předprodej vstu-
penek je v papírnictví Wagner na ná-
městí ve Světlé n. S.

Jaroslav PrůšaJaroslav PrůšaJaroslav PrůšaJaroslav PrůšaJaroslav Průša
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Někdo z nás se při rozdávání ro-Někdo z nás se při rozdávání ro-Někdo z nás se při rozdávání ro-Někdo z nás se při rozdávání ro-Někdo z nás se při rozdávání ro-
zumu, nadání a jiných výjimečnýchzumu, nadání a jiných výjimečnýchzumu, nadání a jiných výjimečnýchzumu, nadání a jiných výjimečnýchzumu, nadání a jiných výjimečných
vlastností ukrýval hluboko v zemi,vlastností ukrýval hluboko v zemi,vlastností ukrýval hluboko v zemi,vlastností ukrýval hluboko v zemi,vlastností ukrýval hluboko v zemi,
jiný nepozapomněl a již několik týd-jiný nepozapomněl a již několik týd-jiný nepozapomněl a již několik týd-jiný nepozapomněl a již několik týd-jiný nepozapomněl a již několik týd-
nů předem si rezervoval nejlepšínů předem si rezervoval nejlepšínů předem si rezervoval nejlepšínů předem si rezervoval nejlepšínů předem si rezervoval nejlepší
místa, vím však o někom, kdo simísta, vím však o někom, kdo simísta, vím však o někom, kdo simísta, vím však o někom, kdo simísta, vím však o někom, kdo si
jen odskočil od rozpitého chmelo-jen odskočil od rozpitého chmelo-jen odskočil od rozpitého chmelo-jen odskočil od rozpitého chmelo-jen odskočil od rozpitého chmelo-
vého nápoje, předběhl několikaki-vého nápoje, předběhl několikaki-vého nápoje, předběhl několikaki-vého nápoje, předběhl několikaki-vého nápoje, předběhl několikaki-
lometrovou řadu a podařilo se mulometrovou řadu a podařilo se mulometrovou řadu a podařilo se mulometrovou řadu a podařilo se mulometrovou řadu a podařilo se mu
získat těžko zhodnotitelné schop-získat těžko zhodnotitelné schop-získat těžko zhodnotitelné schop-získat těžko zhodnotitelné schop-získat těžko zhodnotitelné schop-
nosti, díky kterým ho zná téměřnosti, díky kterým ho zná téměřnosti, díky kterým ho zná téměřnosti, díky kterým ho zná téměřnosti, díky kterým ho zná téměř
každý. Jaroslav Hašek, muž, kte-každý. Jaroslav Hašek, muž, kte-každý. Jaroslav Hašek, muž, kte-každý. Jaroslav Hašek, muž, kte-každý. Jaroslav Hašek, muž, kte-
rý dokázal na papír přenést neuvě-rý dokázal na papír přenést neuvě-rý dokázal na papír přenést neuvě-rý dokázal na papír přenést neuvě-rý dokázal na papír přenést neuvě-
řitelné vřitelné vřitelné vřitelné vřitelné větyětyětyětyěty,,,,, m m m m muž,už,už,už,už, jehož satira a jehož satira a jehož satira a jehož satira a jehož satira a
humor rozesmály celý svět.humor rozesmály celý svět.humor rozesmály celý svět.humor rozesmály celý svět.humor rozesmály celý svět.

Na letošní rok připadlo nejen nera-
dostné 80. výročí smrti tohoto význam-
ného žurnalisty, ale současně mohou
Haškovi příznivci 30. dubna oslavit
120. výročí jeho narození. Nejen
z tohoto důvodu se vnuk, Richard Ha-
šek, snaží o oživení dědečkovy památ-
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ky. Již na podzim v roce 1998 koupil
budovu, ve které vznikla převážná vět-
šina Haškova nejznámějšího díla, hos-
půdku, ve které  bohémský Jaroslav
nějakou dobu pobýval, kam chodil pro
svou inspiraci. Až do léta loňského roku
probíhaly rozsáhlé rekonstrukční prá-
ce, které si poničená stavba vyžádala.

,,Stále chodí spousta lidí a na Jarosla-
va se vyptávají”, sdělil nám příjemně
naladěný a komunikativní majitel Haš-
kovy hospůdky. V tomto roce Richard
Hašek chystá v rámci oslav výročí,
nezapomenutelné setkání všech příz-
nivců nám dobře známých Osudů dob-
rého vojáka Švejka. K přijetí poslouží
hlavní město, kde bude prohlídka začí-
nat, Jaroslavův rodný kraj, tak bude
prvním dílem cesty nazvané ,,Po sto-
pách Jaroslava Haška”. Zbývající tra-
sa pak povede směrem na Havlíč-
kobrodsko. Malebná vesnička Lipnice
nad Sázavou, jejíž krásu podtrhuje go-

tický hrad, přivítá novináře z celého
světa s otevřenou náručí. K ubytování
pak poslouží útulný Haškův hotel. Na
seznamu hostů se objeví také zástupci
z Polska, Maďarska, Rakouska, Rus-
ka, Bulharska a Slovenska.

V dalších plánech ambiciózního vnu-
ka nebude chybět ani pořádání výstav,
mezi jeho minulé aktivity patřilo i vy-
dávání Haškových novin, které měly
lidem tuto věhlasnou osobnost přiblížit.

Richard Hašek svého dědečka nikdy
neviděl, stejně tak jeho otec. Vše co o
něm ví, bylo zprostředkováno přes Jar-
milu Haškovou, první Jaroslavovu
ženu. Jedno však ví jistě – tak neoby-
čejný a originální muž se narodí jednou
za mnoho let, jeho ojedinělost potvrzují
i slova Karla Čapka: ,,Hašek viděl svět,
ostatní o něm jen mluví”.

MSaMSaMSaMSaMSa

Zeptejte se svých mladých potomků, který ptáček se tak ozývá. Neznalost bude asi značná a nemůžeme se ani divit –
neviděli, neslyšeli.

V našem městě máme výjimku. V areálu u Rybníčku žije již několik let krásné hejno koroptviček, které se však dále
početně nerozmnožuje. Nové páry odlétají dále do přírody, kde jsou potravou pro přemnožené dravce. Naskýtá se

otázka, proč právě v okolí lid-
ských sídlišť koroptve přežívají.
Odraz světla od oken skel na
jmenovaném prostoru odrazu-
je pernaté dravce a zachová-
vá tím stálý kmenový stav této
ohrožené zvěře.

Jistě se ptáte, čím pomoci
ohroženým. Krmení mají dosti
(plevele, tráva, brouci atd.).
Hlavní nepřítel nyní v době
hnízdění je asi toulavý pes nebo
pes, kterého pán nechá při pro-
cházce volně pobíhat. Dokáže
nejen vyplašit koroptev na hníz-
dě, která se už k vajíčkům ne-
vrátí, ale i nepříjemně pozna-
menat náhodného chodce.

TTTTTeeeeext a foto:xt a foto:xt a foto:xt a foto:xt a foto:
MVDrMVDrMVDrMVDrMVDr..... Jindřich K Jindřich K Jindřich K Jindřich K Jindřich Kurkaurkaurkaurkaurka
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Chovatelská přehlídka trofejí
Městské úřady Havlíčkův Brod, Chotěboř a Světlá nad Sázavou jako pověřené orgány státní správy myslivosti ve

svých územních obvodech pořádají prostřednictvím svých odborů životního prostředí  ve spolupráci s Českomorav-
skou mysliveckou jednotou, Okresním mysliveckým spolkem v Havlíčkově Brodě  chovatelskou přehlídku trofejí za
rok 2002.

Přehlídka  je otevřena pro veřejnost ve dnech 13. – 16. dubna 2003 v restauraci “U Palánů” v Perknově od 8.00
do 17.00 hodin. K prohlídce zveme odbornou i širokou veřejnost se zájmem o myslivost.

Trochu jako
b l e s k
z  č i s t é h o
nebe nás za-
sáhla zpráva,
že 4. března
tohoto roku
zemřel ve
věku 70 let
bývalý kole-
ga a pro mno-

hé přítel Václav Bareš. Tento pacov-
ský rodák zakotvil ve Světlé nad Sáza-
vou v roce 1968 jako učitel tělocviku a
trenér na tehdejším Středním odborném

Vzpomínka zůstáváVzpomínka zůstáváVzpomínka zůstáváVzpomínka zůstáváVzpomínka zůstává
učilišti sklářském.

Tento vpravdě renesanční člověk pře-
kvapoval všechny svou nezměrnou vi-
talitou. Nic mu nebylo zatěžko: vedl
nejrůznější sportovní kroužky, připravo-
val sklářský dorost na místní, krajové
a republikové soutěže a jeho svěřenci
dosahovali mnohdy skvělých výsledků.
Když přijížděli na celostátní soutěž O
nejzdatnějšího učně, mnozí soupeři je
vítali větou: “Á jé, Světeláci zase přije-
li vyhrát.” Byl však také vedoucím di-
vadelního kroužku, zvládal přípravu dětí
v recitačních soutěžích. Když do uči-
liště nastoupila skupina 17 učňů

z Mongolska, byl to opět on, kdo se jim
naplno věnoval a ze všech sil jim na-
hrazoval tak vzdálený domov.

Jako milovník přírody a sportu se ve
Světlé zapojil také mezi organizátory
tradičního dálkového pochodu Světel-
ské kilometry, na který zpočátku při-
cházely i stovky účastníků. Byl skvě-
lým vypravěčem a společníkem. Kde
byl on, nebylo místo pro nudu a lenost.

I jako důchodce se občas vracel mezi
nás. Bude patřit k těm lidem, na které
vzpomínky dlouho nevyblednou.

LZLZLZLZLZ

VzpomínkaVzpomínkaVzpomínkaVzpomínkaVzpomínka

1. května1. května1. května1. května1. května

Dnes je tomu rok, co nás navždy opustil pan Vlastimil Žáček z Rados-Dnes je tomu rok, co nás navždy opustil pan Vlastimil Žáček z Rados-Dnes je tomu rok, co nás navždy opustil pan Vlastimil Žáček z Rados-Dnes je tomu rok, co nás navždy opustil pan Vlastimil Žáček z Rados-Dnes je tomu rok, co nás navždy opustil pan Vlastimil Žáček z Rados-
tovic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte si se mnou.tovic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte si se mnou.tovic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte si se mnou.tovic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte si se mnou.tovic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte si se mnou.
Děkuji, manželka.Děkuji, manželka.Děkuji, manželka.Děkuji, manželka.Děkuji, manželka.
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MěÚ ve Světlé nad Sázavou vyhla-
šuje v pořadí již 5. 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:Kategorie:Kategorie:Kategorie:Kategorie: I - krajina, II - architektu-
ra, III - lidé Světelska

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

SOUTĚŽ SVĚTELSKO VE FOTOGRAFIISOUTĚŽ SVĚTELSKO VE FOTOGRAFIISOUTĚŽ SVĚTELSKO VE FOTOGRAFIISOUTĚŽ SVĚTELSKO VE FOTOGRAFIISOUTĚŽ 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.

Začátkem roku vydal Klub čes-Začátkem roku vydal Klub čes-Začátkem roku vydal Klub čes-Začátkem roku vydal Klub čes-Začátkem roku vydal Klub čes-
kých turistů Obrazový atlas turis-kých turistů Obrazový atlas turis-kých turistů Obrazový atlas turis-kých turistů Obrazový atlas turis-kých turistů Obrazový atlas turis-
tických zajímavostí a cyklotras.tických zajímavostí a cyklotras.tických zajímavostí a cyklotras.tických zajímavostí a cyklotras.tických zajímavostí a cyklotras.
Publikaci členěné na krajské ka-Publikaci členěné na krajské ka-Publikaci členěné na krajské ka-Publikaci členěné na krajské ka-Publikaci členěné na krajské ka-
pitoly dominuje mapové dílopitoly dominuje mapové dílopitoly dominuje mapové dílopitoly dominuje mapové dílopitoly dominuje mapové dílo
v jednotném měřítku 1:250 000 sev jednotném měřítku 1:250 000 sev jednotném měřítku 1:250 000 sev jednotném měřítku 1:250 000 sev jednotném měřítku 1:250 000 se
zákresy v terénu vyznačených (alezákresy v terénu vyznačených (alezákresy v terénu vyznačených (alezákresy v terénu vyznačených (alezákresy v terénu vyznačených (ale
i t.č. připravovaných) cyklotrasi t.č. připravovaných) cyklotrasi t.č. připravovaných) cyklotrasi t.č. připravovaných) cyklotrasi t.č. připravovaných) cyklotras
s fotografiemi zajímavých turistic-s fotografiemi zajímavých turistic-s fotografiemi zajímavých turistic-s fotografiemi zajímavých turistic-s fotografiemi zajímavých turistic-
kých cílů a s informacemi o infor-kých cílů a s informacemi o infor-kých cílů a s informacemi o infor-kých cílů a s informacemi o infor-kých cílů a s informacemi o infor-
mačních střediscích.mačních střediscích.mačních střediscích.mačních střediscích.mačních střediscích.

Všechny propagované zajímavé tu-
ristické cíle jsou v atlasové části loka-
lizovány a názvy cílů jsou spolu s indexy
pro jejich vyhledávání uvedeny
v rejstříku. Kraj Vysočina zabírá strán-
ky číslo 133 až 144, přičemž šest strá-
nek tvoří mapy. Světlá nad Sázavou se

Město Světlá n. S. přijme ihned na VPP

spolehlivého a šikovného muže pro zajištění provozuspolehlivého a šikovného muže pro zajištění provozuspolehlivého a šikovného muže pro zajištění provozuspolehlivého a šikovného muže pro zajištění provozuspolehlivého a šikovného muže pro zajištění provozu
a úklidu ve společenském sále Společenského domu.a úklidu ve společenském sále Společenského domu.a úklidu ve společenském sále Společenského domu.a úklidu ve společenském sále Společenského domu.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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prezentuje barevnými fotografiemi
zobrazujícími radnici, kostel sv. Vác-
lava, zámek, Čertův mostek v parku,
folklórní festival, svatováclavskou
pouť, letní podvečer u rybníka a
Stvořidla.

Atlas přináší také informace o vy-
braných regionálních turistických
mapách, přehled smluvních partne-
rů turistického systému slev Euro-
beds a další informace o aktivitách
KČT na podporu cestovního ruchu,
jako např. o mezinárodních dálko-
vých turistických trasách vedoucích
po území naší republiky.

Elektronickou verzi atlasu najdete
na www.eurobeds.cz

-jv--jv--jv--jv--jv-
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PrPrPrPrProoooogram též najdete – http://wwwgram též najdete – http://wwwgram též najdete – http://wwwgram též najdete – http://wwwgram též najdete – http://www.sv.sv.sv.sv.svetlans.cz.etlans.cz.etlans.cz.etlans.cz.etlans.cz.
                                                                                     Změna programu vyhrazena                                                                                     Změna programu vyhrazena                                                                                     Změna programu vyhrazena                                                                                     Změna programu vyhrazena                                                                                     Změna programu vyhrazena.

Začátek prodeje vstupenek: 30 minut před představením,

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

Pátek  11.4.11.4.11.4.11.4.11.4. 19.3019.3019.3019.3019.30 95'95'95'95'95'

Sexy pártySexy pártySexy pártySexy pártySexy párty (USA)                                        (USA)                                        (USA)                                        (USA)                                        (USA)                                                   Komedie

…divočejší už to nebude: Nelez do postele s ještě větším magorem.
Hraje: R. ReynoldsR. ReynoldsR. ReynoldsR. ReynoldsR. Reynolds
Vstupné : 55 55 55 55 55 Kč                                                                     Od 12 let

Neděle  13.4.13.4.13.4.13.4.13.4. 19.3019.3019.3019.3019.30 96'96'96'96'96'

Jsem agentJsem agentJsem agentJsem agentJsem agent (USA)                                         (USA)                                         (USA)                                         (USA)                                         (USA)                                                Komedie

E. MurphyE. MurphyE. MurphyE. MurphyE. Murphy a O. WilsonO. WilsonO. WilsonO. WilsonO. Wilson v bláznivé akční komedii.
Vstupné : 55 55 55 55 55 Kč                                                                       Od 12 let

Středa  16.4.16.4.16.4.16.4.16.4. 17.3017.3017.3017.3017.30 78'78'78'78'78'

Myšák Stuart Little 2Myšák Stuart Little 2Myšák Stuart Little 2Myšák Stuart Little 2Myšák Stuart Little 2 (USA)            (USA)            (USA)            (USA)            (USA)            Komedie

Myšák Stuart opět v akci. V českém znění M. Dejdar.
Vstupné : 4545454545 Kč                                                                      Přístupný
Česká verze

Středa  23.4.23.4.23.4.23.4.23.4. 19.3019.3019.3019.3019.30 101'101'101'101'101'

Hollywood, HollywoodHollywood, HollywoodHollywood, HollywoodHollywood, HollywoodHollywood, Hollywood (USA)          (USA)          (USA)          (USA)          (USA)         Komedie

Ona miluje být milována, on miluje svou ženu…
Hrají: J. Roberts, B. PittJ. Roberts, B. PittJ. Roberts, B. PittJ. Roberts, B. PittJ. Roberts, B. Pitt
Vstupné : 50 50 50 50 50 Kč                                                                       Od 12 let

Pátek  25.4.25.4.25.4.25.4.25.4. 19.3019.3019.3019.3019.30 99'99'99'99'99'

Na pokraji smrtiNa pokraji smrtiNa pokraji smrtiNa pokraji smrtiNa pokraji smrti (USA)                        (USA)                        (USA)                        (USA)                        (USA)                       Akční thriller

S.S.S.S.S. Segal Segal Segal Segal Segal a banda hrdlořezů musí ubránit Nový Alcatraz před teroristy.
Vstupné : 5555555555 Kč                                                                       Od 12 let

Neděle  27.4.27.4.27.4.27.4.27.4. 17.3017.3017.3017.3017.30 83'83'83'83'83'

Doba ledováDoba ledováDoba ledováDoba ledováDoba ledová (USA)                                   (USA)                                   (USA)                                   (USA)                                   (USA)                                        Animovaný

Přišli. Rozehřáli. Zvítězili.
Vstupné : 50 50 50 50 50 Kč                                                                      Přístupný
Česká verze

Pondělí          28.4.28.4.28.4.28.4.28.4. 17.0017.0017.0017.0017.00 179'179'179'179'179'

Pán prstenu: Dvě věžePán prstenu: Dvě věžePán prstenu: Dvě věžePán prstenu: Dvě věžePán prstenu: Dvě věže (USA)   (USA)   (USA)   (USA)   (USA)             Fantasy

Válka s Mordorem ještě zdaleka není vyhraná…
Hrají: E.E.E.E.E.     WWWWWood,ood,ood,ood,ood, I. I. I. I. I. Mc K Mc K Mc K Mc K Mc Kellenellenellenellenellen
Vstupné : 6060606060 Kč                                                                     Přístupný

Úterý          29.4.29.4.29.4.29.4.29.4. 19.0019.0019.0019.0019.00 179'179'179'179'179'

Pán prstenů: Dvě věžePán prstenů: Dvě věžePán prstenů: Dvě věžePán prstenů: Dvě věžePán prstenů: Dvě věže (USA)   (USA)   (USA)   (USA)   (USA)             Fantasy

Válka s Mordorem ještě zdaleka není vyhraná…
Hrají: E.E.E.E.E.     WWWWWood,ood,ood,ood,ood, I. I. I. I. I. Mc K Mc K Mc K Mc K Mc Kellenellenellenellenellen
Vstupné : 60 60 60 60 60 Kč                                                                      Přístupný

Pátek  2.5.2.5.2.5.2.5.2.5. 19.3019.3019.3019.3019.30 104'104'104'104'104'

Kruté radostiKruté radostiKruté radostiKruté radostiKruté radosti (SR)                              (SR)                              (SR)                              (SR)                              (SR)                             Poetická komedie

Vzrušující příběh o pokušení, tajemství a bezradnosti v hledání lásky.
Hraje: O. Vetchý

       Přístupný

Neděle  4.5.4.5.4.5.4.5.4.5. 19.3019.3019.3019.3019.30 92'92'92'92'92'

Má mě rád, nemá mě rádMá mě rád, nemá mě rádMá mě rád, nemá mě rádMá mě rád, nemá mě rádMá mě rád, nemá mě rád (Francie) (Francie) (Francie) (Francie) (Francie)
         Komedie, Thriller

Idylická romance se mění v zápletku milostného trojúhelníku.
Hraje: A.A.A.A.A.     TTTTTautouautouautouautouautou

        Od 12 let

Středa  7.5.7.5.7.5.7.5.7.5. 19.3019.3019.3019.3019.30 82'82'82'82'82'

Policajti na baterkyPolicajti na baterkyPolicajti na baterkyPolicajti na baterkyPolicajti na baterky ( USA )            ( USA )            ( USA )            ( USA )            ( USA )           Akční komedie

Jeden druhého nesnášejí ještě víc, než recidivisty. Hrají: M.M.M.M.M. La La La La Lawrwrwrwrwrenceenceenceenceence,,,,,
S. ZahnS. ZahnS. ZahnS. ZahnS. Zahn

       Přístupný

Pátek  9.5.9.5.9.5.9.5.9.5. 19.3019.3019.3019.3019.30 97'97'97'97'97'

Opilí láskouOpilí láskouOpilí láskouOpilí láskouOpilí láskou (USA )                              (USA )                              (USA )                              (USA )                              (USA )                             Romantická komedie

Když jsi láskou bez sebe – dostaneš se do průšvihu nebo do nebe.
Hraje: A. SandlerA. SandlerA. SandlerA. SandlerA. Sandler

       Přístupný

Neděle  11.5.11.5.11.5.11.5.11.5. 17.0017.0017.0017.0017.00 98'98'98'98'98'

Fimfárum Jana Fimfárum Jana Fimfárum Jana Fimfárum Jana Fimfárum Jana WWWWWerichaerichaerichaerichaericha (ČR)  (ČR)  (ČR)  (ČR)  (ČR) Loutková pohádka

“Pohádky jsou jako řetěz, obepínají svět a spojují lidi odevšad.”  - Jan
Werich

       Přístupný

Středa  14.5.14.5.14.5.14.5.14.5. 19.3019.3019.3019.3019.30 95'95'95'95'95'

Přeber si to znovuPřeber si to znovuPřeber si to znovuPřeber si to znovuPřeber si to znovu (USA)                        (USA)                        (USA)                        (USA)                        (USA)                       Komedie

Kam nedostane hrdina: tentokrát do hrobu nebo opět do sedla.....
Hraje: R. De NiroR. De NiroR. De NiroR. De NiroR. De Niro

         Od 12 let
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KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA
LÉTO VE LNU – LÉTO VE LNU – LÉTO VE LNU – LÉTO VE LNU – LÉTO VE LNU – módní přehlídka firem L. Sojková a Romantik B. Práškové s doprovodným programem.

Společenský sál vSpolečenský sál vSpolečenský sál vSpolečenský sál vSpolečenský sál ve Sve Sve Sve Sve Světlé n.ětlé n.ětlé n.ětlé n.ětlé n. S. S. S. S. S. v pátek 11. v pátek 11. v pátek 11. v pátek 11. v pátek 11. dubna v 18.30 hodin. dubna v 18.30 hodin. dubna v 18.30 hodin. dubna v 18.30 hodin. dubna v 18.30 hodin.

HAIRHAIRHAIRHAIRHAIR     - profesionální koncertně-divadelní verze jednoho z nejslavnějších muzikálů a filmů všech dob, za účasti

interpretů účinkujících v minulosti v divadle Pyramida na pražském Výstavišti. Dušan Kollár, Michal Cerman, Jaro-

slav Horníček, Petr Urbánek, Jiří Urbánek, Richard Horký, Pavla Kapitánová, Jana Chaloupková, Ina Urbanová,

Ilona Vozníčková, Míša Glagoličová, Nora Halamová se postarají o 90ti minutovou show, která Vás pobaví a svými

dobovými kostýmy a látkovou pódiovou dekorací přenese do doby konce 60. let.

Divadelní sál ve Světlé n. S. v pátek 18. dubna v 19 hodin.Divadelní sál ve Světlé n. S. v pátek 18. dubna v 19 hodin.Divadelní sál ve Světlé n. S. v pátek 18. dubna v 19 hodin.Divadelní sál ve Světlé n. S. v pátek 18. dubna v 19 hodin.Divadelní sál ve Světlé n. S. v pátek 18. dubna v 19 hodin.
Předprodej vstupenek je v kanceláři odboru kultury a školství na radnici (2. patro(2. patro(2. patro(2. patro(2. patro) - tel. 569 496 660

PŘIPRAPŘIPRAPŘIPRAPŘIPRAPŘIPRAVUJEME VUJEME VUJEME VUJEME VUJEME na čtvrna čtvrna čtvrna čtvrna čtvrtek 29.tek 29.tek 29.tek 29.tek 29. kv kv kv kv května v 19.30 hod.ětna v 19.30 hod.ětna v 19.30 hod.ětna v 19.30 hod.ětna v 19.30 hod. do divadelního sálu v do divadelního sálu v do divadelního sálu v do divadelního sálu v do divadelního sálu ve Sve Sve Sve Sve Světlé n.ětlé n.ětlé n.ětlé n.ětlé n. S. S. S. S. S.
divadelní komedii “Štika k obědu”“Štika k obědu”“Štika k obědu”“Štika k obědu”“Štika k obědu” v podání Květy Fialové, Libuše Švormové, Nadi Konvalinkové a Vác-
lava Postráneckého.

Po vydařeném rockovém festivalu
14. září 2002 znovu uspořádáme rock-
ové akce na zimním stadioně. První
minifest se uskuteční 26. dubna a vy-
stoupí na něm skupina Morava, Thea-
tre, Negativ a Adrien. Další na řadě
bude 17. května festival s opravdu
hvězdným obsazením. O rockový zá-
žitek se postarají Aleš Brichta se sku-
pinou Grizzly, Roman Izaiaš a skupina
Doga, dále Krucipűsk, Brix, Cargo,
Morava, Nadoraz a Adrien. Celý fes-
tival zpestří prodej CD, video
s rockovou produkcí širokého výběru,
trička, mikiny zde pořídíte za rozumné
ceny. Nebude chybět tetování, piercing,
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strip show. Vaši žízeň zažene pivo Ber-
nard.

V sobotu 31. května uděláme radost
příznivcům opravdu ostrého metalu.
Vystoupí Kolinsova skupina Debustrol,
sekundovat jim budou Aggressive Ty-
rants a Sevendown.

Milovníci hospodského rocku si při-
jdou na své 26. července, protože to
rozjede skupina Alkehol v čele s Otou
Herešem.

15. srpna přijede znovu třebíčská
rocková modla – skupina Morava.
Další akce ještě připravujeme.

Předem děkujeme všem sponzorům,
hokejovému klubu ve Světlé nad Sá-

zavou a Městskému úřadu Světlá nad
Sázavou na podporu.

Výtěžek ze všech akcí bude věnován
obcím postiženým loňskými povodně-
mi. Těšíme se na Vaši hojnou účast,
protože tím pomůžete dobré věci.

Předprodej vstupenek bude
v restauraci Pohoda ve Světlé n. S.,
Baby shop Nováková v Lánecké ulici
ve Světlé n. S. a knihkupectví Divizna
v Havlíčkově Brodě. Na každé akci si
můžete zakoupit vstupenky na další fest
či koncert.

Informace na tel. 604 706 675.

Za pořZa pořZa pořZa pořZa pořadatele adatele adatele adatele adatele TTTTTomáš Beromáš Beromáš Beromáš Beromáš Beránekánekánekánekánek
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Městský úřad – odbor kultury a školství, Světlá nad SázavouMěstský úřad – odbor kultury a školství, Světlá nad SázavouMěstský úřad – odbor kultury a školství, Světlá nad SázavouMěstský úřad – odbor kultury a školství, Světlá nad SázavouMěstský úřad – odbor kultury a školství, Světlá nad Sázavou
                 pořádá

SVĚTELSKÝCH SVĚTELSKÝCH SVĚTELSKÝCH SVĚTELSKÝCH SVĚTELSKÝCH VÝTVVÝTVVÝTVVÝTVVÝTVARNÍKŮARNÍKŮARNÍKŮARNÍKŮARNÍKŮ
 - NEPROFESIONÁLŮ - NEPROFESIONÁLŮ - NEPROFESIONÁLŮ - NEPROFESIONÁLŮ - NEPROFESIONÁLŮ

Společenský sál ve Světlé nad Sázavou

28.28.28.28.28. dubna – 11. dubna – 11. dubna – 11. dubna – 11. dubna – 11. kv kv kv kv května 2003ětna 2003ětna 2003ětna 2003ětna 2003
    Otevřeno denně:           9.00 – 11.30          13.00 – 16.309.00 – 11.30          13.00 – 16.309.00 – 11.30          13.00 – 16.309.00 – 11.30          13.00 – 16.309.00 – 11.30          13.00 – 16.30

Vernisáž výstavy: 28.28.28.28.28. dubna 2003 v 14.30 hodin dubna 2003 v 14.30 hodin dubna 2003 v 14.30 hodin dubna 2003 v 14.30 hodin dubna 2003 v 14.30 hodin

Mnozí z vás, kteří jste zhlédli v televizi filmy zabývající se pobytem člověka pod mořskou hladinou, jste se,
byť na okamžik, ocitli ve zcela jiném světě, plném zářivých barev, roztodivných živočichů, ale hlavně ve světě
trojrozměrném, ve kterém panuje stav beztíže, který si nikde jinde nemůžete dopřát. V tomto “světě ticha”,
jak ho označil známý francouzský oceánograf J. Y. Cousteau, panují zcela jiné zákony než na pevnině. Na
souši stále slyšíte nějaké zvuky, ale ponoříte-li hlavu pod hladinu, rázem nastane klid a vy se začnete během
sekundy pohybovat v naprosto odlišném prostředí, ve kterém nic nevážíte a hlavně můžete v něm i dýchat.
Unikání bublin vydechovaného
vzduchu z přístroje je také je-
diný zvuk, který slyšíte.
Ale nic není zadarmo.

V autoškole se musíte naučit
teorii jízdy, silniční pravidla,
praktickou jízdu a stejně tak i
potápění má svá pravidla teo-
retická i praktická. A to je právě
úkol kurzu, který vás toto vše
naučí. Po zvládnutí techniky
první pomoci, výstroje, výzbro-
je a praktického výcviku se i vy
můžete vydat na prohlídku ne-
konečných krás, které se skrý-
vají pod vodní hladinou.

Jiří Jiří Jiří Jiří Jiří VVVVVeselýeselýeselýeselýeselý

Další informace – viz inzerát na

poslední straně.

Co je to potápěníCo je to potápěníCo je to potápěníCo je to potápěníCo je to potápění
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 Generali Pojišťovna a.s.Generali Pojišťovna a.s.Generali Pojišťovna a.s.Generali Pojišťovna a.s.Generali Pojišťovna a.s.
agentura Havlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův Brod
oznamuje změnu adresy.

Nová adresa:
Havlíčkovo nám. 164Havlíčkovo nám. 164Havlíčkovo nám. 164Havlíčkovo nám. 164Havlíčkovo nám. 164
580 01  Havlíčkův Brod580 01  Havlíčkův Brod580 01  Havlíčkův Brod580 01  Havlíčkův Brod580 01  Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 482 298tel./fax: 569 482 298tel./fax: 569 482 298tel./fax: 569 482 298tel./fax: 569 482 298
mobil: 608 737 529mobil: 608 737 529mobil: 608 737 529mobil: 608 737 529mobil: 608 737 529

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

Nabízíme:
pojištění osob – profesní –pojištění osob – profesní –pojištění osob – profesní –pojištění osob – profesní –pojištění osob – profesní –
podnikatelů – zemědělské –podnikatelů – zemědělské –podnikatelů – zemědělské –podnikatelů – zemědělské –podnikatelů – zemědělské –
majetku, u kterého jsme nezvyšovalimajetku, u kterého jsme nezvyšovalimajetku, u kterého jsme nezvyšovalimajetku, u kterého jsme nezvyšovalimajetku, u kterého jsme nezvyšovali
pojistné a další pojištěnípojistné a další pojištěnípojistné a další pojištěnípojistné a další pojištěnípojistné a další pojištění

 

Hasičská vzájemnáHasičská vzájemnáHasičská vzájemnáHasičská vzájemnáHasičská vzájemná
pojišťovna a. s.pojišťovna a. s.pojišťovna a. s.pojišťovna a. s.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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nabízí absolventům tříletých učebních oborů zaměřených na sklářskou výrobu
možnost večerního nebo dálkového studia při zaměstnání.

V příštím školním roce otevíráme studijní obor

28-45-L/503 Sklářský průmysl – zušlechťování skla28-45-L/503 Sklářský průmysl – zušlechťování skla28-45-L/503 Sklářský průmysl – zušlechťování skla28-45-L/503 Sklářský průmysl – zušlechťování skla28-45-L/503 Sklářský průmysl – zušlechťování skla
Tříleté studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Absolvent oboru je připraven vykonávat náročné pracovní činnosti v dělnických povoláních nebo střed-
ní řídící technické funkce či samostatně řídit malé provozy.

Po stanovené praxi je schopen uplatnit se i jako soukromý podnikatel.



SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJstrana 28 duben 2003

HIT SEZÓNY 2003HIT SEZÓNY 2003HIT SEZÓNY 2003HIT SEZÓNY 2003HIT SEZÓNY 2003

CK Karel Šmarda,CK Karel Šmarda,CK Karel Šmarda,CK Karel Šmarda,CK Karel Šmarda,
Havlíčkova 3305Havlíčkova 3305Havlíčkova 3305Havlíčkova 3305Havlíčkova 3305
Havlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův Brod
tel./fax 569 429 100tel./fax 569 429 100tel./fax 569 429 100tel./fax 569 429 100tel./fax 569 429 100

specialista na Černou HoruČernou HoruČernou HoruČernou HoruČernou Horu
hotel Palma 10 m

od moře

– ubytování, polo-

penze, pojištění

– od 5.590,- Kč

Součástí dovolené

tři výlety zdarmatři výlety zdarmatři výlety zdarmatři výlety zdarmatři výlety zdarma.

Výrazné slevy pro děti!!!Výrazné slevy pro děti!!!Výrazné slevy pro děti!!!Výrazné slevy pro děti!!!Výrazné slevy pro děti!!!

Nový provozovatel restauraceNový provozovatel restauraceNový provozovatel restauraceNový provozovatel restauraceNový provozovatel restaurace

DUBLIN BARDUBLIN BARDUBLIN BARDUBLIN BARDUBLIN BAR
NoNoNoNoNovvvvvé Město 1104é Město 1104é Město 1104é Město 1104é Město 1104

582 91 Světlá nad Sázavou582 91 Světlá nad Sázavou582 91 Světlá nad Sázavou582 91 Světlá nad Sázavou582 91 Světlá nad Sázavou

Vás zve k příjemnému posezení

- restaurace 25 míst

- terasa 12 míst

Svatby, promoce a jiné rodinné události.

Rezervace na tel. č. 569 456 846

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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DDDDDAAAAAVELOP s.rVELOP s.rVELOP s.rVELOP s.rVELOP s.r.o.o.o.o.o.....          – Nádražní 219,– Nádražní 219,– Nádražní 219,– Nádražní 219,– Nádražní 219, Sv Sv Sv Sv Světlá nad Sázaětlá nad Sázaětlá nad Sázaětlá nad Sázaětlá nad Sázavvvvvououououou

⇒ kompletní sortiment valivých a kluzných ložisek, lineární ložiska a vedeníkompletní sortiment valivých a kluzných ložisek, lineární ložiska a vedeníkompletní sortiment valivých a kluzných ložisek, lineární ložiska a vedeníkompletní sortiment valivých a kluzných ložisek, lineární ložiska a vedeníkompletní sortiment valivých a kluzných ložisek, lineární ložiska a vedení
včetně příslušenství jakvčetně příslušenství jakvčetně příslušenství jakvčetně příslušenství jakvčetně příslušenství jako jsou KM-maticeo jsou KM-maticeo jsou KM-maticeo jsou KM-maticeo jsou KM-matice,,,,, MB-podložky MB-podložky MB-podložky MB-podložky MB-podložky,,,,, pojistné kr pojistné kr pojistné kr pojistné kr pojistné kroužkyoužkyoužkyoužkyoužky

                         “SEEGER”,“SEEGER”,“SEEGER”,“SEEGER”,“SEEGER”, pr pr pr pr prooooovvvvvedení termo a vibredení termo a vibredení termo a vibredení termo a vibredení termo a vibro diao diao diao diao diagnostiky na gnostiky na gnostiky na gnostiky na gnostiky na VVVVVašich strašich strašich strašich strašich strojích,ojích,ojích,ojích,ojích, indukční indukční indukční indukční indukční
     ohřívače pr     ohřívače pr     ohřívače pr     ohřívače pr     ohřívače pro spráo spráo spráo spráo správnou montáž ložisek vvnou montáž ložisek vvnou montáž ložisek vvnou montáž ložisek vvnou montáž ložisek ve spolupráci s e spolupráci s e spolupráci s e spolupráci s e spolupráci s “LAMI ka“LAMI ka“LAMI ka“LAMI ka“LAMI kappa,ppa,ppa,ppa,ppa, s.r s.r s.r s.r s.r.o.o.o.o.o.....

⇒ těsnící elementy jaktěsnící elementy jaktěsnící elementy jaktěsnící elementy jaktěsnící elementy jako jsou gufo jsou gufo jsou gufo jsou gufo jsou gufera,era,era,era,era, manž manž manž manž manžetyetyetyetyety,,,,, stírací, stírací, stírací, stírací, stírací,     “O”  nebo “O”  nebo “O”  nebo “O”  nebo “O”  nebo VVVVV-kr-kr-kr-kr-kroužkyoužkyoužkyoužkyoužky

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

⇒ válečkové řetězy a spojovací díly + ozubená řetězová kolaválečkové řetězy a spojovací díly + ozubená řetězová kolaválečkové řetězy a spojovací díly + ozubená řetězová kolaválečkové řetězy a spojovací díly + ozubená řetězová kolaválečkové řetězy a spojovací díly + ozubená řetězová kola

⇒ hadice a prhadice a prhadice a prhadice a prhadice a pryžyžyžyžyžooooovvvvvé těsnící pré těsnící pré těsnící pré těsnící pré těsnící profilofilofilofilofilyyyyy,,,,, h h h h hydraulickydraulickydraulickydraulickydraulické dílé dílé dílé dílé díly y y y y “HANSA FLEX a “HANSA FLEX a “HANSA FLEX a “HANSA FLEX a “HANSA FLEX a WWWWWalterscheid”,alterscheid”,alterscheid”,alterscheid”,alterscheid”, pneuma- pneuma- pneuma- pneuma- pneuma-
tickticktickticktické é é é é “CAMOZZI” díl“CAMOZZI” díl“CAMOZZI” díl“CAMOZZI” díl“CAMOZZI” díly stry stry stry stry strojů,ojů,ojů,ojů,ojů, tlak. tlak. tlak. tlak. tlak. hadice  hadice  hadice  hadice  hadice “MANULI” na míru,“MANULI” na míru,“MANULI” na míru,“MANULI” na míru,“MANULI” na míru, šr šr šr šr šroubení a roubení a roubení a roubení a roubení a rychlospojkyychlospojkyychlospojkyychlospojkyychlospojky,,,,,
hadicovina, polyamidové trubky rovné i spirálové k dopravě motorovéhadicovina, polyamidové trubky rovné i spirálové k dopravě motorovéhadicovina, polyamidové trubky rovné i spirálové k dopravě motorovéhadicovina, polyamidové trubky rovné i spirálové k dopravě motorovéhadicovina, polyamidové trubky rovné i spirálové k dopravě motorové
naftynaftynaftynaftynafty,,,,, olejů a vzduchu, olejů a vzduchu, olejů a vzduchu, olejů a vzduchu, olejů a vzduchu, šr šr šr šr šroubooubooubooubooubovací hadicovací hadicovací hadicovací hadicovací hadicovvvvvé sponé sponé sponé sponé spony a y a y a y a y a “MO“MO“MO“MO“MOTEX” páskyTEX” páskyTEX” páskyTEX” páskyTEX” pásky

⇒ teploměry a manometry suché a glycerinové i v nerezu “HANSA FLEX, JAKO, KFC”teploměry a manometry suché a glycerinové i v nerezu “HANSA FLEX, JAKO, KFC”teploměry a manometry suché a glycerinové i v nerezu “HANSA FLEX, JAKO, KFC”teploměry a manometry suché a glycerinové i v nerezu “HANSA FLEX, JAKO, KFC”teploměry a manometry suché a glycerinové i v nerezu “HANSA FLEX, JAKO, KFC”

⇒ mazací hlamazací hlamazací hlamazací hlamazací hlavicevicevicevicevice,,,,, zátky zátky zátky zátky zátky,,,,, olejoznaky olejoznaky olejoznaky olejoznaky olejoznaky,,,,, spojky spojky spojky spojky spojky,,,,, lisy přítlačné i pák lisy přítlačné i pák lisy přítlačné i pák lisy přítlačné i pák lisy přítlačné i pákooooovvvvvééééé,,,,, stříkačky a spoje stříkačky a spoje stříkačky a spoje stříkačky a spoje stříkačky a spoje
   pr   pr   pr   pr   pro mazací lisyo mazací lisyo mazací lisyo mazací lisyo mazací lisy,,,,, kulo kulo kulo kulo kulovvvvvé ké ké ké ké kohoutyohoutyohoutyohoutyohouty,,,,, r r r r rychlospojkyychlospojkyychlospojkyychlospojkyychlospojky,,,,, měděné podložky měděné podložky měděné podložky měděné podložky měděné podložky,,,,, držáky trubek atd. držáky trubek atd. držáky trubek atd. držáky trubek atd. držáky trubek atd.

⇒ průmyslová apod. chemie od “LOCTITE, LOXEAL a RITE-LOK”průmyslová apod. chemie od “LOCTITE, LOXEAL a RITE-LOK”průmyslová apod. chemie od “LOCTITE, LOXEAL a RITE-LOK”průmyslová apod. chemie od “LOCTITE, LOXEAL a RITE-LOK”průmyslová apod. chemie od “LOCTITE, LOXEAL a RITE-LOK”

⇒ brusivbrusivbrusivbrusivbrusivo vo vo vo vo volné jakolné jakolné jakolné jakolné jako jsou SiCo jsou SiCo jsou SiCo jsou SiCo jsou SiC,,,,,     A99,A99,A99,A99,A99, P P P P Pemza a emza a emza a emza a emza a TTTTTripol,ripol,ripol,ripol,ripol, oživ oživ oživ oživ oživooooovací,vací,vací,vací,vací, or or or or orooooovnávnávnávnávnávací segmentyvací segmentyvací segmentyvací segmentyvací segmenty
a kolečka, DIA nástroje “DIAS, URDIAMANT” a leštící kotouče “POLPUR”a kolečka, DIA nástroje “DIAS, URDIAMANT” a leštící kotouče “POLPUR”a kolečka, DIA nástroje “DIAS, URDIAMANT” a leštící kotouče “POLPUR”a kolečka, DIA nástroje “DIAS, URDIAMANT” a leštící kotouče “POLPUR”a kolečka, DIA nástroje “DIAS, URDIAMANT” a leštící kotouče “POLPUR”

⇒ spojospojospojospojospojovací materiálvací materiálvací materiálvací materiálvací materiályyyyy,,,,, svář svář svář svář svářecí materiálecí materiálecí materiálecí materiálecí materiály ay ay ay ay apod.pod.pod.pod.pod.     “ESAB“ESAB“ESAB“ESAB“ESAB,,,,,     ABICOR BINZEL,ABICOR BINZEL,ABICOR BINZEL,ABICOR BINZEL,ABICOR BINZEL, SPEED- SPEED- SPEED- SPEED- SPEED-
GLAS a Nederman”GLAS a Nederman”GLAS a Nederman”GLAS a Nederman”GLAS a Nederman”

⇒ AAAAAUTUTUTUTUTODÍLODÍLODÍLODÍLODÍLYYYYY v zastoupení  v zastoupení  v zastoupení  v zastoupení  v zastoupení ELITELITELITELITELIT na osobní a dodá na osobní a dodá na osobní a dodá na osobní a dodá na osobní a dodávkvkvkvkvkooooovvvvvé automobilé automobilé automobilé automobilé automobilyyyyy,,,,, různé různé různé různé různé
výrobky nabízené firmou “BERNER” jako jsou např. odrezovač, start. sprej, silikon.výrobky nabízené firmou “BERNER” jako jsou např. odrezovač, start. sprej, silikon.výrobky nabízené firmou “BERNER” jako jsou např. odrezovač, start. sprej, silikon.výrobky nabízené firmou “BERNER” jako jsou např. odrezovač, start. sprej, silikon.výrobky nabízené firmou “BERNER” jako jsou např. odrezovač, start. sprej, silikon.
olej s houbičkou pro čistou práci při ošetřování pryží kolem dveří automobilůolej s houbičkou pro čistou práci při ošetřování pryží kolem dveří automobilůolej s houbičkou pro čistou práci při ošetřování pryží kolem dveří automobilůolej s houbičkou pro čistou práci při ošetřování pryží kolem dveří automobilůolej s houbičkou pro čistou práci při ošetřování pryží kolem dveří automobilů

⇒ pneumatiky pneumatiky pneumatiky pneumatiky pneumatiky “BRIDGEST“BRIDGEST“BRIDGEST“BRIDGEST“BRIDGESTON,ON,ON,ON,ON, CONTINENT CONTINENT CONTINENT CONTINENT CONTINENTAL,AL,AL,AL,AL, DUNLOP DUNLOP DUNLOP DUNLOP DUNLOP,,,,, FIREST FIREST FIREST FIREST FIRESTON,ON,ON,ON,ON, FULD FULD FULD FULD FULDA,A,A,A,A,
GoodyGoodyGoodyGoodyGoodyearearearearear,,,,, HANK HANK HANK HANK HANKOOK,OOK,OOK,OOK,OOK, MICHELIN, MICHELIN, MICHELIN, MICHELIN, MICHELIN, PIRELLI, PIRELLI, PIRELLI, PIRELLI, PIRELLI, PNEUMANT PNEUMANT PNEUMANT PNEUMANT PNEUMANT,,,,, SA SA SA SA SAVVVVVA”A”A”A”A”

   tel./fax: +420 569 456 927   tel./fax: +420 569 456 927   tel./fax: +420 569 456 927   tel./fax: +420 569 456 927   tel./fax: +420 569 456 927 mobily: +420 777 156 430mobily: +420 777 156 430mobily: +420 777 156 430mobily: +420 777 156 430mobily: +420 777 156 430
                 tel: +420 569 456 929                 tel: +420 569 456 929                 tel: +420 569 456 929                 tel: +420 569 456 929                 tel: +420 569 456 929     +420 777 231 522    +420 777 231 522    +420 777 231 522    +420 777 231 522    +420 777 231 522
            e-mail: davelop@iol.cz            e-mail: davelop@iol.cz            e-mail: davelop@iol.cz            e-mail: davelop@iol.cz            e-mail: davelop@iol.cz                         w                        w                        w                        w                        web:eb:eb:eb:eb: www www www www www.da.da.da.da.davvvvvelopelopelopelopelop.cz.cz.cz.cz.cz
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Náměstí Náměstí Náměstí Náměstí Náměstí TTTTTrrrrrčků z Lípčků z Lípčků z Lípčků z Lípčků z Lípy 22 - 1.y 22 - 1.y 22 - 1.y 22 - 1.y 22 - 1. patr patr patr patr patrooooo

Nabízí:

• dvanáct let zkušeností s převody nemovitostí
• kompletní servis ukončený daňovým přiznáním
• zprostředkování prodeje, nákupu, nájmu nebo

pronájmu nemovitostí
• sepsání smlouvy kupní, darovací, směnné,

nájemní

Vstupní jednání s návrhem optimálního převodu bez
poplatku.

Navštívit nás můžete v Po-Pá 08.00-15.00 hod. Po-Pá 08.00-15.00 hod. Po-Pá 08.00-15.00 hod. Po-Pá 08.00-15.00 hod. Po-Pá 08.00-15.00 hod.

Schůzku je vhodné domluvit předem na
tel. č. 569 452 101 nebo na 724 034 796.

P r o v e d uP r o v e d uP r o v e d uP r o v e d uP r o v e d u
veškeré malířskéveškeré malířskéveškeré malířskéveškeré malířskéveškeré malířské
a natěračské práce:a natěračské práce:a natěračské práce:a natěračské práce:a natěračské práce:

nátěry oken, dveří, střech,

malování bytů,

lakování, nátěry fasád

či dle dohody

Luděk BarcíkLuděk BarcíkLuděk BarcíkLuděk BarcíkLuděk Barcík
Dolní Bohušice 822Dolní Bohušice 822Dolní Bohušice 822Dolní Bohušice 822Dolní Bohušice 822
582 91 Světlá nad Sázavou582 91 Světlá nad Sázavou582 91 Světlá nad Sázavou582 91 Světlá nad Sázavou582 91 Světlá nad Sázavou
TTTTTel:el:el:el:el: 569 456 830 po 17. 569 456 830 po 17. 569 456 830 po 17. 569 456 830 po 17. 569 456 830 po 17. hod. hod. hod. hod. hod.
        603 910 856        603 910 856        603 910 856        603 910 856        603 910 856

  M O N T R A Z  M O N T R A Z  M O N T R A Z  M O N T R A Z  M O N T R A Z
   (PREF   (PREF   (PREF   (PREF   (PREFA)A)A)A)A)

Dolní Březinka 83, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel. 569 456 913, fax 569 456 862,
e-mail: montraz@hbnet.cz, montraz@quick.cz,
web: www.montraz.cz

Vážení zákazníci,Vážení zákazníci,Vážení zákazníci,Vážení zákazníci,Vážení zákazníci,
od 5. dubna 2003 docházíod 5. dubna 2003 docházíod 5. dubna 2003 docházíod 5. dubna 2003 docházíod 5. dubna 2003 dochází
k obnovení sobotního prodejek obnovení sobotního prodejek obnovení sobotního prodejek obnovení sobotního prodejek obnovení sobotního prodeje
v naší prodejně stavebnin.v naší prodejně stavebnin.v naší prodejně stavebnin.v naší prodejně stavebnin.v naší prodejně stavebnin.

Prodejní doba pondělí - pátek  6.00 – 16.00Prodejní doba pondělí - pátek  6.00 – 16.00Prodejní doba pondělí - pátek  6.00 – 16.00Prodejní doba pondělí - pátek  6.00 – 16.00Prodejní doba pondělí - pátek  6.00 – 16.00
sobota 8.00 – 11.30sobota 8.00 – 11.30sobota 8.00 – 11.30sobota 8.00 – 11.30sobota 8.00 – 11.30

V případě Vašeho zájmu
je možno dohodnout na tel. číslech:

569 453 226, 569 456 913 (mobil 603 297 309)569 453 226, 569 456 913 (mobil 603 297 309)569 453 226, 569 456 913 (mobil 603 297 309)569 453 226, 569 456 913 (mobil 603 297 309)569 453 226, 569 456 913 (mobil 603 297 309)
jinou dobu prodeje.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků pro-
dejny.
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Světelský zpravodaj na měsíc duben 2003 vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad
Sázavou, telefon 569 496 660, fax: 569 456 549, e–mail: kostincova@svetlans.cz, horni@svetlans.cz nebo vala@svetlans.cz,
webová stránka města Světlá nad Sázavou www.svetlans.cz. • Měsíčník vychází nákladem 1100 výtisků • Redaktor: Jaroslav
Vála • Redakční rada: Helena Kostincová, Zdeňka Horní • Korektury: Luděk Tomas • Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656.
• Uzávěrka tohoto čísla 16. 3. 2003, uzávěrka dalšího vydání 16. 4. 2003 • Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora
a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! • Vytiskla Tiskárna DAVID Humpolec, ul. 5. května 525, 396 01 Humpolec,
tel.: 565 533 373, 565 533 511, fax: 565 533 514.

Nově otevřená kancelářNově otevřená kancelářNově otevřená kancelářNově otevřená kancelářNově otevřená kancelář
v Havlíčkově Broděv Havlíčkově Broděv Havlíčkově Broděv Havlíčkově Broděv Havlíčkově Brodě
Havlíčkovo nám. 164Havlíčkovo nám. 164Havlíčkovo nám. 164Havlíčkovo nám. 164Havlíčkovo nám. 164

tel.: 569 482 298

mobil 608 737 529

pondělí – čtvrtek 8.00 – 16.30

pátek 8.00 – 16.00

Nabízí: hypoteční úvěry, překlenovací úvěry

i bez akontace – Dominanta nebo Konstanta,

spoření s 25% státním příspěvkem

a výhodným úročením.

Vážení přátelé,Vážení přátelé,Vážení přátelé,Vážení přátelé,Vážení přátelé,

cestovní kancelář ing. Zdeňka Vacka nabízí poslední volná místa v pobytových zájezdech letní
sezony 2003.
! Všechny akce mají místo nástupu i výstupu ve Světlé n. Sáz. i Havl. Brodě a vztahuje se na ně
v plném rozsahu povinné smluvní pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.!
Novinkou sezony 2003 je zvýhodněná nabídka komplexního cestovního pojištění u České pojišťovny, a.s.
I T Á L I E - Převážně čtyřlůžkové apartmány v osvědčeném letovisku Gatteo a Mare. Již 13.I T Á L I E - Převážně čtyřlůžkové apartmány v osvědčeném letovisku Gatteo a Mare. Již 13.I T Á L I E - Převážně čtyřlůžkové apartmány v osvědčeném letovisku Gatteo a Mare. Již 13.I T Á L I E - Převážně čtyřlůžkové apartmány v osvědčeném letovisku Gatteo a Mare. Již 13.I T Á L I E - Převážně čtyřlůžkové apartmány v osvědčeném letovisku Gatteo a Mare. Již 13.
sezona! Týdenní pobyty v termínech 14. - 22.6., 21. - 29.6., 28.6. - 6.7. a 5. - 13.7.2003. Ceny přisezona! Týdenní pobyty v termínech 14. - 22.6., 21. - 29.6., 28.6. - 6.7. a 5. - 13.7.2003. Ceny přisezona! Týdenní pobyty v termínech 14. - 22.6., 21. - 29.6., 28.6. - 6.7. a 5. - 13.7.2003. Ceny přisezona! Týdenní pobyty v termínech 14. - 22.6., 21. - 29.6., 28.6. - 6.7. a 5. - 13.7.2003. Ceny přisezona! Týdenní pobyty v termínech 14. - 22.6., 21. - 29.6., 28.6. - 6.7. a 5. - 13.7.2003. Ceny při
vlastní dopravě od Kč 2.680,- do Kč 3.580,- (za autobus Kč 1 400,-).vlastní dopravě od Kč 2.680,- do Kč 3.580,- (za autobus Kč 1 400,-).vlastní dopravě od Kč 2.680,- do Kč 3.580,- (za autobus Kč 1 400,-).vlastní dopravě od Kč 2.680,- do Kč 3.580,- (za autobus Kč 1 400,-).vlastní dopravě od Kč 2.680,- do Kč 3.580,- (za autobus Kč 1 400,-).
C H O R V A T S K OC H O R V A T S K OC H O R V A T S K OC H O R V A T S K OC H O R V A T S K O
Hotely s polopenzí a soukromé apartmány na crikvenicko - vinodolské rivieře. Bohatý výběr fakul-Hotely s polopenzí a soukromé apartmány na crikvenicko - vinodolské rivieře. Bohatý výběr fakul-Hotely s polopenzí a soukromé apartmány na crikvenicko - vinodolské rivieře. Bohatý výběr fakul-Hotely s polopenzí a soukromé apartmány na crikvenicko - vinodolské rivieře. Bohatý výběr fakul-Hotely s polopenzí a soukromé apartmány na crikvenicko - vinodolské rivieře. Bohatý výběr fakul-
tativních výletů autobusem a lodí. Týdenní pobyty v termínech 20. - 29.6., 4. - 13.7., 22. - 31.8. a 29.8.tativních výletů autobusem a lodí. Týdenní pobyty v termínech 20. - 29.6., 4. - 13.7., 22. - 31.8. a 29.8.tativních výletů autobusem a lodí. Týdenní pobyty v termínech 20. - 29.6., 4. - 13.7., 22. - 31.8. a 29.8.tativních výletů autobusem a lodí. Týdenní pobyty v termínech 20. - 29.6., 4. - 13.7., 22. - 31.8. a 29.8.tativních výletů autobusem a lodí. Týdenní pobyty v termínech 20. - 29.6., 4. - 13.7., 22. - 31.8. a 29.8.
- 7.9.2003. Ceny za osobu při vlastní dopravě: v hotelích od Kč 5.380,- do Kč 6.680,-, v apartmánech- 7.9.2003. Ceny za osobu při vlastní dopravě: v hotelích od Kč 5.380,- do Kč 6.680,-, v apartmánech- 7.9.2003. Ceny za osobu při vlastní dopravě: v hotelích od Kč 5.380,- do Kč 6.680,-, v apartmánech- 7.9.2003. Ceny za osobu při vlastní dopravě: v hotelích od Kč 5.380,- do Kč 6.680,-, v apartmánech- 7.9.2003. Ceny za osobu při vlastní dopravě: v hotelích od Kč 5.380,- do Kč 6.680,-, v apartmánech
od Kč 2.680,- do Kč 4.980,- (za autobus max. Kč 1.400,-).od Kč 2.680,- do Kč 4.980,- (za autobus max. Kč 1.400,-).od Kč 2.680,- do Kč 4.980,- (za autobus max. Kč 1.400,-).od Kč 2.680,- do Kč 4.980,- (za autobus max. Kč 1.400,-).od Kč 2.680,- do Kč 4.980,- (za autobus max. Kč 1.400,-).

Podrobnější informace získáte na tel. a faxovém čísle 569 456 655Podrobnější informace získáte na tel. a faxovém čísle 569 456 655Podrobnější informace získáte na tel. a faxovém čísle 569 456 655Podrobnější informace získáte na tel. a faxovém čísle 569 456 655Podrobnější informace získáte na tel. a faxovém čísle 569 456 655
GSM T-Mobile 603 929 776 nebo 732 250 720GSM T-Mobile 603 929 776 nebo 732 250 720GSM T-Mobile 603 929 776 nebo 732 250 720GSM T-Mobile 603 929 776 nebo 732 250 720GSM T-Mobile 603 929 776 nebo 732 250 720
Na shledání s Vámi se těšíNa shledání s Vámi se těšíNa shledání s Vámi se těšíNa shledání s Vámi se těšíNa shledání s Vámi se těší
CestoCestoCestoCestoCestovní kancelář ing.vní kancelář ing.vní kancelář ing.vní kancelář ing.vní kancelář ing. Zdeněk  Zdeněk  Zdeněk  Zdeněk  Zdeněk VVVVVacek,acek,acek,acek,acek, Dolní Bř Dolní Bř Dolní Bř Dolní Bř Dolní Březinka 73,ezinka 73,ezinka 73,ezinka 73,ezinka 73, 582 91 Sv 582 91 Sv 582 91 Sv 582 91 Sv 582 91 Světlá nad Sázaětlá nad Sázaětlá nad Sázaětlá nad Sázaětlá nad Sázavvvvvououououou
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Zelená 328

Světlá nad Sázavou 582 91

Tel.: 569 452 536

Mobil: 604 475 871

E-mail: vesely@vossvetla.cz

Instruktor potápění I**Instruktor potápění I**Instruktor potápění I**Instruktor potápění I**Instruktor potápění I**
Jiří VESELÝJiří VESELÝJiří VESELÝJiří VESELÝJiří VESELÝ

pořádápořádápořádápořádápořádá

KURZY POTÁPĚNÍKURZY POTÁPĚNÍKURZY POTÁPĚNÍKURZY POTÁPĚNÍKURZY POTÁPĚNÍ
Nabízíme Vám možnost zúčastnit se kurzů potápění s dýchacím přístrojem. Absolventi kur-Nabízíme Vám možnost zúčastnit se kurzů potápění s dýchacím přístrojem. Absolventi kur-Nabízíme Vám možnost zúčastnit se kurzů potápění s dýchacím přístrojem. Absolventi kur-Nabízíme Vám možnost zúčastnit se kurzů potápění s dýchacím přístrojem. Absolventi kur-Nabízíme Vám možnost zúčastnit se kurzů potápění s dýchacím přístrojem. Absolventi kur-

zů získají mezinárodní potápěčský průkaz asociace CMAS a rozšíří si tak svůj životní prostor o tře-zů získají mezinárodní potápěčský průkaz asociace CMAS a rozšíří si tak svůj životní prostor o tře-zů získají mezinárodní potápěčský průkaz asociace CMAS a rozšíří si tak svůj životní prostor o tře-zů získají mezinárodní potápěčský průkaz asociace CMAS a rozšíří si tak svůj životní prostor o tře-zů získají mezinárodní potápěčský průkaz asociace CMAS a rozšíří si tak svůj životní prostor o tře-

tí, civilizací dosud téměř nedotčený rozměr – podvodní svět bez shonu, stresu, hluku a dalších civi-tí, civilizací dosud téměř nedotčený rozměr – podvodní svět bez shonu, stresu, hluku a dalších civi-tí, civilizací dosud téměř nedotčený rozměr – podvodní svět bez shonu, stresu, hluku a dalších civi-tí, civilizací dosud téměř nedotčený rozměr – podvodní svět bez shonu, stresu, hluku a dalších civi-tí, civilizací dosud téměř nedotčený rozměr – podvodní svět bez shonu, stresu, hluku a dalších civi-

lizačních neřestí.lizačních neřestí.lizačních neřestí.lizačních neřestí.lizačních neřestí.

Můžete si vybrat:Můžete si vybrat:Můžete si vybrat:Můžete si vybrat:Můžete si vybrat:
1. Úvod do potápění (UDP) - min. věk 14 let1. Úvod do potápění (UDP) - min. věk 14 let1. Úvod do potápění (UDP) - min. věk 14 let1. Úvod do potápění (UDP) - min. věk 14 let1. Úvod do potápění (UDP) - min. věk 14 let
UDP Vám poskytne:

a) první seznámení se vzduchovým přístrojem a základní informace o potápění

b) seznámení s požadavky výcviku na kvalifikační stupně CMAS.

Cena: 500 – 990 KčCena: 500 – 990 KčCena: 500 – 990 KčCena: 500 – 990 KčCena: 500 – 990 Kč

2. Kurz potápěč Junior SPČR – min. věk 12 let2. Kurz potápěč Junior SPČR – min. věk 12 let2. Kurz potápěč Junior SPČR – min. věk 12 let2. Kurz potápěč Junior SPČR – min. věk 12 let2. Kurz potápěč Junior SPČR – min. věk 12 let
Opravňuje potápět se ve volné vodě v doprovodu potápěče P** CMAS do malých hloubek (rodiče, zákonní

zástupci apod.)

Cena: 2.000 – 3.500 KčCena: 2.000 – 3.500 KčCena: 2.000 – 3.500 KčCena: 2.000 – 3.500 KčCena: 2.000 – 3.500 Kč

3. Kurz potápěč CMAS P* – min. věk 14 let3. Kurz potápěč CMAS P* – min. věk 14 let3. Kurz potápěč CMAS P* – min. věk 14 let3. Kurz potápěč CMAS P* – min. věk 14 let3. Kurz potápěč CMAS P* – min. věk 14 let
Získáte základní zkušenosti a budete způsobilý bezpečně a správně používat kompletní potápěčskou výstroj ve

volné vodě.
Obdržíte potápěčský průkaz a mezinárodní kartu CMAS P*. Cena: 3.500 – 5.500 KčCMAS P*. Cena: 3.500 – 5.500 KčCMAS P*. Cena: 3.500 – 5.500 KčCMAS P*. Cena: 3.500 – 5.500 KčCMAS P*. Cena: 3.500 – 5.500 Kč

4. Kurz potápěč CMAS P** – min. věk 15 let4. Kurz potápěč CMAS P** – min. věk 15 let4. Kurz potápěč CMAS P** – min. věk 15 let4. Kurz potápěč CMAS P** – min. věk 15 let4. Kurz potápěč CMAS P** – min. věk 15 let
Jedná se o plně vycvičeného potápěče, který může doprovázet potápěče Juniora a pot. P* do malých hloubek.

Je zběhlý ve způsobech resuscitace a zásadách záchrany tonoucího, orientuje se v otázkách dekomprese, zná

noční potápění apod.

Obdržíte potápěčský průkaz a mezinárodní kartu CMAS P**. Cena: 2.000 – 3.000 KčCMAS P**. Cena: 2.000 – 3.000 KčCMAS P**. Cena: 2.000 – 3.000 KčCMAS P**. Cena: 2.000 – 3.000 KčCMAS P**. Cena: 2.000 – 3.000 Kč

Rozsah školení záleží na individuální domluvě adeptů s instruktorem.Rozsah školení záleží na individuální domluvě adeptů s instruktorem.Rozsah školení záleží na individuální domluvě adeptů s instruktorem.Rozsah školení záleží na individuální domluvě adeptů s instruktorem.Rozsah školení záleží na individuální domluvě adeptů s instruktorem.

Dále nabízím:Dále nabízím:Dále nabízím:Dále nabízím:Dále nabízím: možnost plnění tlakových lahví – 10 Kč/litr10 Kč/litr10 Kč/litr10 Kč/litr10 Kč/litr.....

TTTTTěšíme se na ěšíme se na ěšíme se na ěšíme se na ěšíme se na VVVVVás a všechnás a všechnás a všechnás a všechnás a všechny y y y y VVVVVaše případné dotazy raše případné dotazy raše případné dotazy raše případné dotazy raše případné dotazy rádi zádi zádi zádi zádi zodpoodpoodpoodpoodpovíme na uvvíme na uvvíme na uvvíme na uvvíme na uvedené adredené adredené adredené adredené adrese a tele-ese a tele-ese a tele-ese a tele-ese a tele-
fonech. Můžete si u nás také vybrat z široké nabídky potápěčského vybavenífonech. Můžete si u nás také vybrat z široké nabídky potápěčského vybavenífonech. Můžete si u nás také vybrat z široké nabídky potápěčského vybavenífonech. Můžete si u nás také vybrat z široké nabídky potápěčského vybavenífonech. Můžete si u nás také vybrat z široké nabídky potápěčského vybavení

a potápěčských zájezdů.a potápěčských zájezdů.a potápěčských zájezdů.a potápěčských zájezdů.a potápěčských zájezdů.


