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Zasedání rady

31. března
Rada města se znovu vrátila k žádosti

tenisového klubu o odpuštění půjčky a
doporučila odložit klubu splácení půjč-
ky na rok 2004. Konstatovala, že sta-
veniště DPS je konečně oplocené a
schválila uzavření komunikace
k domovu důchodc do 25.9.2003, aby
měla stavební firma kam postavit je-
řáb. Občané sídliště Bradlo budou o
uzavírce informováni.

K dotazu Mgr.Včely na minulém za-
sedání RM ohledně vlastnictví parko-
viště u APS odpověděl ing. Maleček,
že se jedná o majetek firmy Pal Pra-
ha-Kbely. Dále sdělil členům rady, že
nájmy v DPS jsou stejné jako u ostat-
ních bytů v majetku města.

RM uložila znovu odboru správy ma-
jetku a investic (OSMI) jednat s p.
Malinou, předsedou představenstva a.
s. Relaxa. Schválila pronájem pozem-
ků firmě Fadom za cenu 500,- Kč za
hektar na rok. Vzala na vědomí, že p.
Habásko ustupuje od žádosti o koupi
stavební parcely pod Kalvárií, doporu-
čila tutéž parcelu prodat manželům
Pajerovým z Prahy. Doporučila prodej
pozemku parc.č. 440/2 p. Příbramské-
mu. Po projednání návrhu OSMI na
odepsání pohledávky (dluh p. Hradec-
kého ve výši 54.783,-Kč) doporučila
RM zastupitelstvu návrhu vyhovět.

RM doporučila zastupitelstvu schvá-
lit statut škol, jejichž je město zřizova-
telem. Projednala žádost pánů Stejs-
kala a Kotrče z Mrzkovic týkající se
dodávky pitné vody a pověřila OSMI
pozvat oba výše jmenované k jednání.
Dále projednala žádost majitelů garáží
v Sázavské ulici a uložila OSMI pro-
vést šetření na místě a přijít s návrhem,
jak na žádost reagovat.

Ing. Maleček seznámil RM
s připraveným zadáním veřejné soutě-
že na interiéry nové městské knihov-
ny. RM vyjádřila souhlas se zněním
zadání a s oslovením pěti firem. Záro-
veň schválila složení výběrové komise
(pí Kovandová, Mgr. Kupčíková, p.
Myšička, ing. Vraný a Novák) i náhrad-
níků (pí Kaňkovská, Myslivcová, p.
Chlád, Jáchym a Vacek).

RM projednala výsledky Lesního hos-
podářství Města Světlá n. Sáz. a roz-
hodla požádat Lesní společnost Ledeč
o předložení nabídky na případný pro-
nájem 268 hektarů lesů. Oba materiá-
ly budou předloženy při podzimním jed-
nání zastupitelstva.

Starosta seznámil RM se zněním
usnesení vlády týkajícím se obcí III.
stupně a interpelací poslankyně Něm-
cové týkající se převodu dalších úkolů
na obce III. stupně i odpovědi ministra

Němce.
RM projednala žádosti MŠ a ZŠ Lá-

necká o posílení rozpočtu na úhradu
vedení účetnictví, mzdové agendy
apod. a konstatovala, že na tyto účely
musí školy používat mzdové prostřed-
ky od státu. Odbor školství bude o celé
záležitosti jednat s Krajem Vysočina.

RM souhlasí s navýšením částky na
dárkový balíček k jubileu občanů a dár-
ky při vítání občánků na 200,- Kč a
potvrdila, že jednorázovou částku 1000,-
Kč dostanou rodiče dětí narozených až
v roce 2003.

Ing. Maleček informoval o chysta-
ných úpravách hasičské zbrojnice a
seznámil RM se zněním nového domov-
ního řádu DD. Jeho schválení RM od-
ložila na příští schůzi, která se bude
konat přímo v domově důchodců. Dále
informoval o chystané akci na Den dětí
1. června, jehož organizátory budou
odbor školství a kultury a odborová
organizace MěÚ.

Na dotaz p. Slabého ohledně zakou-
pení sbírky historických pohlednic od
p. Vincence odpověděl starosta, že o
sbírku má město zájem a zastupitelstvu
bude předložen finanční požadavek
výše jmenovaného sběratele.

Josef Böhm
starosta města

Zasedání zastupitelstva

23. dubna
Usnesení č. 019/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů zřizuje osadní
výbory v místních částech Dolní Bře-
zinka, Horní Březinka, Mrzkovice, Be-
netice,  Opatovice, Dolní Dlužiny, Horní
Dlužiny, Horní Bohušice, Lipnička,
Kochánov a Závidkovice, volí jejich

předsedy a určuje členy v následujícím
složení:

Mrzkovice:
Ing. Ondřej Tvrdík (předseda) - Mrz-
kovice 29, Miloš Žatečka - Mrzkovice
64, Karel Černý - Mrzkovice 28, Ka-
rel Lepeška ml. - Mrzkovice 67, ing.
Jiří Říha - Mrzkovice 4

Dolní Březinka:
ing. Luboš Vacek (předseda) - Dolní
Březinka 90, Jaroslav Švec - Dolní
Březinka 42, Václav Krajíček ml. -
Dolní Březinka 61, Bohumil Vacek -
Dolní Březinka 84, Josef Flekal - Dol-
ní Březinka 62
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Horní Březinka:
Jaroslav Šembera (předseda) - Hor-

ní Březinka 14, Libuše Šemberová -
Horní Březinka 14, Marie Prášková -
Horní Březinka 1

Benetice:
Květa Pejcharová (předseda) - Bene-
tice 8, Josef Růt - Benetice 14, Jaro-
slav Kukeně - Benetice 26

Opatovice:
František Major (předseda) - Opato-
vice 24, Zdeněk Dušátko - Opatovice
4, Pavel Vodička - Opatovice 8, Jaro-
slav Vodička - Opatovice 17, Ladislav
Novák - Opatovice 21

Dolní Dlužiny:
Dagmar Schwarzová (předseda) -
Dorní Dlužiny 16, Vendula Poláková -
Dolní Dlužiny 20, Miloslav Zounek -
Dolní Dlužiny 1

Horní Dlužiny:
Miroslav Slavík (předseda) - Horní
Dlužiny 16, Ladislav Pipek - Horní Dlu-
žiny 19, František Pytlíček - Horní Dlu-
žiny 1

Závidkovice:
Václav Kubát (předseda) - Závidko-
vice 29, Petr Kubát - Závidkovice 9,
Radek Vála - Závidkovice 49

Lipnička:
Stanislav Chlád (předseda) - Lipnička
8, David Horník - Lipnička 30, Roma-
na Bagogová - Lipnička 27, Marta Sů-
vová - Lipnička 17, Jarmila Chládová
- Lipnička 9

Kochánov:
Markéta Strašíková (předseda) - Ko-
chánov 3, Dagmar Blažková - Kochá-
nov 30, Petra Štěpánková -Kochánov
8

Horní Bohušice:
Zdeněk Kopic (předseda) - Horní Bo-
hušice 873, Milan Hroch - Horní Bo-
hušice 851, Bohouš Císař -Horní Bo-
hušice 852

Usnesení č. 020/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů  schvaluje:

I. Nákup 586 ks historických
pohlednic města Světlé nad

Sázavou od p. Josefa Vin-
cence, Josefodolská ul. 483,
Světlá nad Sázavou za cenu
40.000,- Kč.

II. Na nákup historických po-
hlednic použít finanční pro-
středky z rozpočtové rezer-
vy.

Usnesení č. 021/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 19 hlasů ukládá odboru
správy majetku a investic se do příští-
ho zasedání zastupitelstva (18. 6. 2003)
písemně vyjádřit k závěrům zprávy
kontrolní výboru ve věci stavební čin-
nost firmy INREST CZ s.r.o. na re-
konstrukci a přístavbě radnice ve Svět-
lé nad Sázavou.

Usnesení č. 022/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 18 hlasů schvaluje prodej
části pozemku 594/14 dle GP parc.č.
549/31 (633 m2) v k.ú. Světlá nad Sá-
zavou manž. Daně a Martinu Pajero-
vým, U Školičky 1912/2, Praha 9 for-
mou smlouvy o budoucí smlouvě kupní
s podmínkou jejího uzavření nejpozději
do 31. 7. 2003 za částku 350,- Kč/m2.

Usnesení č. 023/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 18 hlasů schvaluje prodej
části pozemku parc.č. 440/2 (cca 1000
m2) v k.ú. Nová Ves u Světlé p. Lubo-
ši Příbramskému, Pod Čimickým há-
jem 222, Praha 8 – Bohnice a Ivaně
Bukačové, Vyšehrad 209, Golčův Je-
níkov za cenu 70,- Kč/m2.

Usnesení č. 024/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 17 hlasů  odkládá rozhod-
nutí o prodeji pozemku KN č. 926/101
(358 m2) v k.ú. Světlá nad Sázavou p.
Petru Coufalovi, U Stromečku 798,
Světlá nad Sázavou   do doby stanove-
ní podmínek, které vyplynou z jednání
mezi žadatelem, komisí rozvoje města
a stavebním úřadem.

Usnesení č. 025/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-

vou počtem 19 hlasů schvaluje prodej
pozemku KN č. 926/144 (183 m2)
v k.ú. Světlá nad Sázavou p. Radova-
nu Kalenskému, Vysočanská ul. 779,
Světlá nad Sázavou za cenu 100,- Kč/
m2.
Usnesení č. 026/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů:

I. Neschvaluje prodej pozem-
ku KN č. 213/4 (1379 m2) a
pozemku KN č. 190/2 (1252
m2) v k.ú. Světlá nad Sáza-
vou  p. Ing. Janu Takáčovi,
Hradeckého 1046, Světlá
nad Sázavou.

II. Ukládá odboru SMI vypra-
covat kalkulaci na demolici
objektu bývalého “zařízení
staveniště” a úpravu pozem-
ků KN č. 213/4 a KN č. 190/
2 v k.ú. Světlá nad Sázavou.

Usnesení č. 027/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů schvaluje prodej
kolny na pozemku parc.č. st. 599/9
v k.ú. Horní Bohušice pí Jaroslavě
Pavlů, Josefodol 25, Světlá nad Sáza-
vou za cenu 5.000,- Kč.

Usnesení č. 028/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 19 hlasů schvaluje prodej
kolny na pozemku parc.č. st. 599/10
v k.ú. Horní Bohušice pí Michaele Ji-
říkové, Josefodol 25, Světlá nad Sáza-
vou za cenu 5.000,- Kč.

Usnesení č. 029/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů schvaluje částeč-
nou změnu – zrušení usnesení zastupi-
telstva č. 1114/2002 ve věci prodeje
pozemku KN č. 549/30 (745 m2) v k.ú.
Světlá nad Sázavou za účelem výstav-
by RD manž. Evě a Luboši Slavíko-
vým, Sázavská ul. 693, Světlá nad Sá-
zavou, neboť tito neuzavřeli do 31. 3.
2003 smlouvu o budoucí kupní smlou-
vě.

Usnesení č. 030/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
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vou počtem 20 hlasů schvaluje částeč-
nou změnu – zrušení usnesení zastupi-
telstva č. 114/2002 ve věci prodeje
pozemku KN č. 549/31 (633 m2) v k.ú.
Světlá nad Sázavou za účelem výstav-
by RD p. Martinu Habáskovi, Sá-
zavská ul. 581, Světlá nad Sázavou,
neboť nemá za daných podmínek o
pozemek zájem.
Usnesení č. 031/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů ruší své usnesení
č. 051/2000 ze dne 13. 9. 2000 na zá-
kladě § 34, odst 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších změn
a doplňků.

Usnesení č. 032/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů schvaluje poskyt-
nutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
v celkové výše 855 000,- Kč následov-
ně:                                               �����

Usnesení č. 033/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů schvaluje Roz-
počtovou změnu č. 1/2003:

Finanční příspěvek na úhradu nákladů
spojených se zabezpečením přípravy
na výkon státní správy
Zvýšení příjmů
4111 – neinvestiční přijaté dotace
z VPS státního rozpočtu

+ 8.805.000,- Kč
Výdajová část je součástí schválené-
ho rozpočtu – tyto fin. prostředky jsou
zapojeny jako finanční zdroje roku 2003
na financování priorit v roce 2003

Zapojení dotace Krajského úřadu
Vysočina na jednotku SDH obcí
Navýšení příjmů – dotace
4122 – neinvestiční přijaté dotace od
krajů + 70.000,- Kč
Zvýšení výdajů
Výdajová položka dle druhu

+ 70.000,- Kč

Zapojení účelové dotace na úhradu
přímých nákladů ve školství
Navýšení příjmů – dotace
4122 – neinvestiční přijaté dotace od
krajů + 1 876.000,- Kč

Zvýšení výdajů
5331 – neinvestiční příspěvky zřízených
příspěvkovým organizacím
3111 – předškolní zařízení, org. 303 MŠ
Lánecká + 564.000,- Kč
3113 – základní školy, org. 304 ZŠ
Komenského + 615.000,- Kč
3113 – základní školy, org. 306 ZŠ Lá-
necká + 697.000,- Kč

Změna výdajových položek – příspě-
vek pro Centrum pro zdravotně posti-
žené kraje Vysočina – pracoviště Hav-
líčkův Brod
Navýšení výdajů
5222 – neinvestiční dotace občanským
sdružením + 5.000,- Kč
Snížení výdajů
5492 – dary obyvatelstvu

- 5.000,- Kč

Změna výdajových položek – nákup
historických pohlednic
Navýšení výdajů
5137 – drobný dlouhodobý majetek

+ 40.000,- Kč
Snížení výdajů
Rozpočtová rezerva - 40.000,- Kč

Nákup kolmého leteckého snímku
města + CD ROM
Navýšení výdajů
5137 – drobný dlouhodobý majetek

+ 20.000,- Kč
Snížení výdajů
Rozpočtová rezerva - 20.000,- Kč

Zřízení průchozí čekárny v ul. Sá-
zavská
Navýšení výdajů
Položka dle druhu + 50.000,- Kč
Snížení výdajů
Rozpočtová rezerva - 50.000,- Kč

Usnesení č. 034/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů schvaluje nákup
otevřených podílových listů IKKS pe-
něžního trhu Komerční banky a.s.
v ceně 4.405 tis. Kč a nákup otevře-
ných podílových listů peněžního trhu
České spořitelny a.s. Sporoinvest
v ceně 4.400 tis. Kč. Dále Zastupitel-
stvo schvaluje postupný prodej otevře-
ných podílových fondů podle potřeb fi-
nancování schválených akcí až do výše
schválené rozpočtem města.
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Usnesení č. 035/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů schvaluje poplat-
ky za projednání přestupků
v následující výši:
- přestupek ukončený ROZHODNU-
TÍM s právní mocí projednávaný
v komisi 1.000,- Kč
- přestupek ukončený PŘÍKAZEM
s právní mocí 500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci 100,- Kč

Usnesení č. 036/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů si vyhrazuje
schválení uzavření veřejnoprávních
smluv o projednávání přestupků
v přenesené působnosti dle § 52, písm.
a) zákona č. 200/1990 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a to se zpětnou
platností. Jedná se o smlouvy uzavře-
né s obcemi Druhanov, Ovesná Lho-
ta, Malčín, Kunemil, Dolní Město, Vl-
kanov.

Usnesení č. 037/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 19 hlasů schvaluje odklad
splátky půjčky Tenisovému klubu ve
výši 250 tis. Kč na rok 2004.

Usnesení č. 038/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 19 hlasů:

I. Pověřuje zastupováním měs-
ta Světlá nad Sázavou na
valné hromadě VaK a.s.
Havlíčkův Brod p. Josef
Böhma – starostu města.

II. Schvaluje kandidaturu p. ing.
Josefa Malečka – místosta-
rosty do voleb představen-
stva VaK a.s. Havlíčkův
Brod.

Usnesení č. 039/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů:

I. Schvaluje dle návrhu výbě-
rové komise pro zadání ve-
řejné zakázky na akci “Sta-
vební úpravy domu čp. 16 a
jeho změnu užívání na
knihovnu ve Světlé n.S.” za-
dání této zakázky firmě Fast
HB s.r.o., Dobrovského
2366, Havlíčkův Brod.

II. Ukládá starostovi města, aby
před uzavřením smlouvy
s firmou Fast HB, s.r.o.,
Dobrovského 2366, Havlíč-
kův Brod svolal pracovní se-

minář zastupitelstva a před-
ložil text smlouvy k diskusi a
schválení.

Usnesení č. 040/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 20 hlasů konstatuje, že se
Město Světlá nad Sázavou nebude po-
dílet na nabídce firmy Relaxa, a.s.,
Bezručova 395, Havlíčkův Brod ve
věci rekonstrukce a zřízení plavecké-
ho bazénu v jejich areálu ve Světlé nad
Sázavou.

Usnesení č. 041/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 17 hlasů schvaluje odpis
pohledávky Zdeňka Hradeckého, nyní
bytem Bezděkov 38, Chotěboř,
v celkové výši 55.783,- Kč.

Usnesení č. 042/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 18 hlasů pověřuje radu
města Světlé nad Sázavou, aby dle své-
ho uvážení svolávala pracovní seminá-
ře zastupitelstva, a to vždy týden před
konáním řádného zasedání zastupitel-
stva.

Činnosti odborů Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou

Odbor životního prostředí
OBLAST

KONTAKTNÍ OSOBA,
TELEFON

                                                       AGENDA

Vedoucí odboru

Ing. Jiří Hladovec
569 496 640
hladovec@svetlans.cz

Ochrana přírody a krajiny

Ing. Josef Pecha
569 496 647
pecha@svetlans.cz

- řídí a kontroluje výkon státní správy odboru
- kontroluje a podepisuje rozhodnutí, zajišťuje zástup
- řídí činnost při likvidaci havárií podle 254/2001 Sb.
- kontroluje a řídí samosprávnou činnost odboru
- navrhuje koncepční opatření v oblasti ŽP
- navrhuje rozpočet v oblasti působnosti odboru a kontroluje jeho čerpání
- kontroluje plnění dodavatelských smluv
- zajišťuje plnění úkolů uložených státními orgány a  vedením města

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
***
- vydává  nařízení pro svůj správní obvod  k omezení nebo  zákazu rušivé čin-

nosti podle §  5 odst. 1  zákona o ochraně přírody a krajiny

Vykonává působnost mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí
a jejich ochranných pásem:
- vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability (§4 odst. 1)
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OBLAST
KONTAKTNÍ OSOBA,

TELEFON
                                                       AGENDA

- vydává závazná stanoviska k zásahům do VKP taxativně stanovených v § 3
písm. b), a to podle § 4 odst. 2

- vydává závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a
k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů (s výjimkou
pěstebních a těžebních zásahů prováděných v souladu s LHP a při nahodilé
těžbě)- § 4, odst. 3

- je oprávněný zakázat  nebo omezit činnost rušící rostliny a živočichy (§ 5 odst.
1),

- může uložit zajištění či použití prostředků šetrných k rostlinám a živočichům při
zemědělských, lesnických a stavebních pracích, při vodohospodářských úpra-
vách, v dopravě a energetice (§5 odst. 3)

- povoluje rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do kra-
jiny podle § 5 odst. 4 a záměrné křížení podle § 5 odst. 5

- ukládá opatření podle § 7 odst. 2 k provedení zásahů při výskytu nákazy dřevin
- může vyžadovat údaje o paleontologickém nálezu podle § 11 odst. 1 a pověřo-

vat osoby k provedení záchranného paleontologického průzkumu podle § 11
odst. 2

- vydává souhlasy ke stavbám a jiným činnostem ve vztahu ke krajinnému rázu
podle § 12 odst. 2

- vyhlašuje přechodně chráněné plochy podle § 13 odst. 1
- poskytuje finanční náhradu za vyhlášení přechodně chráněné plochy podle § 13

odst. 2
- vyhrazuje místa k provozování horolezectví, létání na padácích a závěsných

kluzácích a k jízdě na kole (§ 29 písm. f) a k táboření a rozdělávání ohňů (§ 29
písm. j) v národních přírodních rezervacích

- vydávaje podle § 46 odst. 3 předchozí souhlas k zásahům v ochranném pásmu
památného stromu, o nichž tak stanovil orgán ochrany přírody

- vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve svém správním obvodu
podle § 42 a § 47

- může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny,
zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezi-
národních úmluv (§ 54, odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti držitele, prodej-
ce nebo zpracovatele uvedených rostlin či živočichů (§ 54, odst. 2)

- vydává stanoviska jako dotčený orgán státní správy k řízením jiných orgánů
podle § 65

- ukládá opatření podle § 66
- stanovuje povinnosti investorům (biologické hodnocení) podle § 67
- vyzývá vlastníky pozemků o provádění opatření ke zlepšení přírodních poměrů

nebo s nimi uzavírá dohody k provádění péče o pozemky z důvodu ochrany
přírody nebo zajišťuje tato opatření sám (§ 68)

- poskytuje podle § 69 finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům pozemků,
kteří se zdrží určité činnosti nebo provedou práce na zlepšení přírodního pro-
středí

- vykonává státní dozor ochrany přírody a krajiny podle § 85 odst. 1
- rozhoduje o podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1 a uklá-

dá povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2
- ukládá pokuty za přestupky podle § 87, vyjma § 87 odst. 1, písm. g), § 87 odst.

3, písm. i), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního předpi-
su

- ukládá pokuty za protiprávní jednání podle § 88, vyjma § 88 odst. 1 písm. n) a §
88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního
předpisu

- odebírá nedovoleně držené jedince, vyjma jedinců druhů chráněných podle zvlášt-
ního právního předpisu

**
- vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků (§ 4
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odst. 2) a registruje významné krajinné prvky
- vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu,

popřípadě ruší jejich ochranu (§ 46)
- podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní

obvod (§ 42 a 47)
- vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest (§ 63 odst. 1)
 *
- povoluje, s výjimkou území národních parků, kácení dřevin a je oprávněn  k

pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8, ukládá náhradní
výsadbu podle § 9, s výjimkou území národních  parků, a  vede přehled  pozem-
ků vhodných  k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2

- vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěši-
nách ve svém správním obvodu podle § 63 odst. 1

*S
- zajišťuje správu městské veřejné zeleně včetně zámeckého parku, metodicky

spolupracuje i s jinými subjekty na úseku péče o zeleň a tvorbě krajiny
- vyhledává možné dodatečné finanční zdroje (mimo rozpočet města)  a spolu-

pracuje na získávání a realizaci grantů a podpor
- informuje veřejnost a spolupracuje při aktivitách směřujících ke zlepšování  eko-

logického povědomí a zapojení veřejnosti do tvorby a ochrany ŽP
- spolupracuje s vedením města v oblasti mezinárodních vztahů
- spolupracuje při investičních akcích města, které se dotýkají životního prostře-

dí a vzhledu města
- připravuje vyjádření odboru k návrhům majetkových změn týkajících se  obec-

ních pozemků
- vyhledává, eviduje a navrhuje území vhodná k provádění krajinných úprav

v rámci systému ekologické stability a spolupracuje při řešení

***
- uděluje souhlas  k nakládání s  nebezpečnými odpady
- vede a  zpracovává evidenci odpadů a  způsobů nakládání s nimi, evidenci

zařízení k nakládání s odpady
- kontroluje,  jak  jsou  právnickými  osobami, fyzickými osobami oprávněnými k

podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů  a rozhodnutí
ministerstva a  jiných správních  úřadů v oblasti odpadového hospodářství a
zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlast-
ností odpadů

- ukládá   právnickým   osobám   a   fyzickým  osobám  oprávněným k podnikání
pokuty  za  porušení  stanovených povinností podle zákonu o odpadech,  sou-
časně  může  stanovit  opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným
rozhodnutím

- může  zakázat  původci  odpadů  činnost,  která způsobuje vznik odpadů,  pokud
původce  nemá zajištěno  využití nebo odstranění odpadů a  pokud by odpady
vzniklé v důsledku  pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním
prostředí

- dává vyjádření:
- k podnikání   v  oblasti   nakládání  s   odpady  pro   potřeby živnostenského

úřadu
- ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z

hlediska nakládání s odpady
-  k připravovaným  změnám  výrobního  procesu  nebo výroby, které mají

vliv na nakládání s odpady
- k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého

*
- kontroluje,  zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využí-

vají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na
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základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem,
se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem

- ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání po-
kuty za porušení povinnosti podle zákona o odpadech, současně může stanovit
opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím

- kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají
zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s zákonem. o odpadech

- kontroluje fungování systému odpadového hospodářství a spolupracuje s TBS
při realizaci potřebných opatření v oblasti OH, dbá o informovanost veřejnosti
o systému OH

 *S
- organizuje aktivity k zlepšení uvědomění veřejnosti, připravuje aktualizace

městské vyhlášky o odpadech, připravuje podklady pro přestupkovou komisi
- řeší porušení zákona o odpadech, pomáhá organizovat likvidace černých sklá-

dek na mimolesních obecních pozemcích
- koordinuje vztahy  s organizací Eko-kom včetně využívání dostupných finanč-

ních zdrojů

***
- rozhoduje o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatků za zne-

čišťování ovzduší u středních stacionárních zdrojů
- ověřuje údaje souhrnné provozní evidence u středních stacionárních zdrojů a

předává je ministerstvu k zajištění evidence o stacionárních zdrojích
- vede evidenci oznámení pro střední stacionární zdroje a údaje z této evidence

poskytuje ministerstvu
 *
- vyjadřuje se k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení z hlediska ochra-

ny ovzduší
- rozhoduje o vyměření poplatků  za znečišťování ovzduší u malých stacionár-

ních zdrojů
- nařizuje  odstranění závad  u malých  spalovacích zdrojů, vede evidenci ma-

lých stacionárních  zdrojů
- kontroluje dodržování povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů

dle  zákona o ochraně ovzduší
- provádí kontroly a ukládá sankce dle zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
*S
- připravuje podklady pro přestupkovou komisi  v souvislostí se zákonem 86/

2002 Sb.
- organizačně zajišťuje kontrolu a údržbu veřejných dětských hřišť a pískovišť

Dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně ZPF:
***
- uděluje podle § 2 odst. 2  souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
- ukládá  podle §  2 odst.  3 změnu  kultury zemědělské půdy na pozemcích o

výměře nad 1 ha
- rozhoduje  podle §  3 odst.  3 o  tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými

látkami ohrožujícími  zdraví nebo  život lidí nesmí být používán pro výrobu
potravin

- uděluje podle § 5 odst. 2 souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům
územně  plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plá-
nů obce

- uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních
vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa
nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností

- uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního
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fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§1
odst. 2) o výměře do 1 ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany země-
dělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní
režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

- usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, který zajišťují pověřené obecní úřady na území svého správní-
ho obvodu, dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní
své úkoly, provádí kontrolní činnost a dávají jim podněty k tomu, aby uplatnily
ve své  působnosti opatření k odstranění zjištěných závad

- rozhoduje podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že jde o součásti zeměděl-
ského půdního fondu

- vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-
li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán státní správy

**
- ukládá podle § 2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o

výměře do 1 ha
- ukládá podle §  3 odst. 3 odstranění  závad zjištěných  při dozorové a kontrolní

činnosti
- vydává  podle §  11 odst. 2 rozhodnutí  o odvodech za odnětí půdy ze zeměděl-

ského půdního fondu  a povoluje podle § 12 odst. 1 odklad lhůty k úhradě
těchto odvodů

- ukládá podle § 20 pokuty
*S
- spolupracuje s odborem OSMI na evidenci, kontrole a údržbě nezastavěných

pozemků v majetku města i mimo městskou veřejnou zeleň, jedná s majiteli
neudržovaných pozemků, které narušují vzhled města případně připravuje pod-
klady k jejich postihu

Vykonává působnost podle:
***
- zákona č.147/96 Sb. o rostlinolékařské péči
- zákona č. 166/99 Sb. o veterinární péči
- zákona č. 242/00 Sb. o ekologickém  zemědělství
- zákona č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích:
***
Rozhoduje:
- v pochybnostech, zda jde o pozemky  určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3)
- o prohlášení  pozemku za  pozemek určený  k plnění  funkcí lesa (§ 3 odst. 4)
- o souhlasu k návrhům územně  plánovací dokumentace, jimiž mají být  dotče-

ny  lesní  pozemky,  pokud  není  příslušný kraj nebo ministerstvo (§ 14 odst. 2)
- o souhlasu k vydání územního  rozhodnutí, jímž mají být dotčeny   pozemky

určené  k  plnění  funkcí  lesa  do  výměry  5 ha lesa   hospodářského, pokud
není příslušný kraj, a o souhlasu k vydání rozhodnutí  o umístění  stavby nebo
využití území  do 50  m od  okraje lesa (§ 14 odst. 2)

- o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne   pod 1 ha (§
12 odst. 3)

- o odnětí lesních pozemků pro plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o ome-
zení  jejich využívání  pro plnění  funkcí lesa  a o  výši   poplatků za odnětí (§
17 odst. 1)

- o dočasném  omezení  nebo  vyloučení   vstupu  do  lesa  (§  19   odst. 3),
pokud nepřesahují jejich správní obvod

- o povolení výjimky  ze zákazu některých  činností v lese  (§ 20   odst. 4)
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- o stanovení podmínek  ke konání organizovaných  nebo hromadných sportov-
ních  akcí  v  lese  (§  20  odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod

- o uložení opatření k zajištění  bezpečnosti osob a majetku před   škodami, které
by   mohly  být   způsobeny  padáním  kamenů,  sesouváním  půdy, pádem
stromů a  lavinami z  lesních pozemků,  a o tom, kdo ponese náklady s tím
spojené (§ 22 odst. 1 a 2),

- o uznání výběrových stromů a lesních porostů (§ 29 odst. 2)
- o uložení  opatření  v  případech  mimořádných okolností, pokud   nepřesahují

jejich správní obvod (§ 32 odst. 2)
- o výjimkách ze zákazu provádět  mýtní těžbu v lesních porostech  mladších než

80 let (§ 33 odst. 4)
- o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4)
- o udělení nebo odnětí  licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

(§ 37 odst. 2)
- o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního

hospodáře (§ 37 odst. 6)
- o ukládání pokut (hlava devátá); tyto pokuty vybírá a vymáhá, pokud nepřesa-

hují jejich správní obvod
- o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření   ke zlepšení

stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo   omezení výroby nebo jiné
činnosti  v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují
správní obvod

- o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57)

Dále:
- vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve

svém správním obvodu
- zajišťuje zpracování osnovy (§ 25 odst. 1)
- povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů (§ 29 odst. 3)
- povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2)
- povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst.

6)
- ustanovuje lesní stráž s působností ve svém správním obvodu a zrušuje ustano-

vení lesní stráže ve svém správním obvodu (§ 38),
- soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním ob-

vodu a postupuje je pověřené organizační složce státu
- vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho

provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1)
- obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti

určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných
na  jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán
státní správy lesů

Dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti:
***
Rozhoduje podle:
- § 3 odst. 2 – o určení  jakostních tříd, normovaných a minimálních stavů zvěře
- § 4 odst. 1 písm. d) o zavádění v honitbě dalšího druhu zvěře
- § 4 odst. 2 – o souhlasu s vypuštěním zvěře do honitby
- § 6 odst. 1 - o konání chovatelské přehlídky trofejí
- § 7 odst. 1 - schválení zařízení pro záchranné chovy
- § 7 odst. 1 – o souhlasu s vypouštěním jedinců ze záchranných chovů do honit-

by
- § 7 odst. 2 – o souhlasu k dočasnému držení lišky obecné v zajetí
- § 9 odst. 2 - o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře
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- § 9 odst. 3 – o nařízení omezení či zákazu vstupu do honitby, či jiných činností
- § 11 odst. 5 - o krmení zvěře na náklad uživatele honitby
- §12 – o ustanovení mysl. stráže
- § 18 odst. 1 - o uznání honitby
- § 20 odst. 2 - o registraci honebního společenstva
- § 20 odst. 4 -  o odmítnutí  registrace honebního společenstva
- § 30 odst. 1 - o přičlenění honebních pozemků k již uznané honitbě
- § 30 odst. 2 - o určení náhrady za přičlenění honebních pozemků k honitbě
- řízení na návrh i z vlastního podnětu orgánu státní správy myslivosti
- § 31 odst. 1 a 2 - o povolení změny honitby vyrovnáním hranic nebo výměnou

honebních pozemků
- § 31 odst. 4 - o  změně honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních

pozemků
- § 31 odst. 5 - o změně minimálních nebo normovaných stavů zvěře
- § 31 odst. 6 písm. e) -  o zániku honitby (obory)
- § 33 odst. 6 písm. h)  o zániku smlouvy o nájmu honitby
- § 35 odst. 6 -  o ustanovení nebo odvolání mysliveckého hospodáře, ustanove-

ní do funkce
- § 36 odst. 3 -  o určení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, nedojde-li

mezi uživatelem a držitelem honitby k dohodě
- § 36 odst. 5 - o lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří 2 let bez omezení a

vypracování a projednání plánu
- § 39 o povolení úpravy, popř. uložení snížení početního stavu zvěře, případně

zrušení chovu zvěře
- § 40 -  o povolení lovu zvěře v době jejího hájení
- § 41 odst. 1  -  o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
- § 41 odst. 1 -  o pověření provedení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
- 41 odst. 1,  popř. uživatel nejbližší honitby, popř. jiné osoby vymezené zákonem

o myslivosti
- § 45 odst. 2 -  o výjimce ze zakázaných způsobů lovu
- § 47 odst. 1 -  o vydání loveckého lístku
- § 47 odst. 4 -  o odebrání nebo odepření vydání loveckého lístku
- § 54 odst. 1 -  o tom, která plodina je vysokocenná
- § 63 -  o uložení pokuty za přestupek
- § 64 -  o  uložení pokuty za “jiný správní delikt”
Rozhoduje mimo správní řízení:
- § 6 odst. 1 – o pořádání chovatelské přehlídky trofejí, případně o pověření jiné

právnické osoby touto činností
- § 9 odst. 4 -  o sdělování požadavků k ochraně zvěře a jejích životních podmí-

nek pro povolování konání hromadných akcí v přírodě
- § 20 odst. 3 – o vedení Rejstříku honebních společenstev a zápisy do něj
- § 20 odst. 3 – o oznamování příslušných údajů o honebním společenstvu Čes-

kému statistickému úřadu
- § 20 odst. 2 – o vydávání úředního potvrzení o zápisu do Rejstříku honebních

společenstev nebo o tom, že zápis není proveden
- § 12 odst. 5 – o žádosti o vydání opisu z Rejstříku trestů (pro myslivecké

stráže),
- § 33 odst. 1 a  odst. 8 – o vedení evidence honiteb a jejich využití
- § 35 odst. 6 – o vedení evidence mysliveckých hospodářů s jejich osobními

údaji, vč. dalších údajů s tím spojených, výpisy z Rejstříku trestů, jejich zabez-
pečení proti zneužití, nakládání s osobními údaji

- přijímání oznámení stanovených zákonem o myslivosti:
- § 38 odst. 2 – o zpracování statistických hlášení o honitbách
- § 47 – o vedení evidence vydaných a odebraných loveckých lístků
- § 49 odst. 1 – o vydávání zúčtovatelných plomb a lístků o původu zvěře uživa-



SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJstrana 12 květen 2003

OBLAST
KONTAKTNÍ OSOBA,

TELEFON
                                                       AGENDA

Rybářství

Jan Malimánek
569 496 643
malimanek@svetlans.cz

Vodní hospodářství
Vodovody a kanalizace

Jaroslava Bezstarostová

telům honiteb a vedení jejich evidence
- o dalších činnostech, které ukládá nebo vyplývají ze zákona 449/2001 Sb.
*S
- organizačně zajišťuje umístění bezprizorních psů a provoz městského útulku

***
- schvaluje rybářského hospodáře a jeho zástupce
- ustanovuje rybářskou stráž na návrh uživatele nebo vlastníka soustavy rybníku

nebo rybářského revíru nebo z vlastního podnětu
- a vykonává další působnost dle zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství
Nevydává rybářské lístky.

Působnosti podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách :
***
- vyjadřuje se ke stavbám podle §18
Vydává ( kromě povolení uvedených v § 107)
- povolení k nakládání s povrchovými vodami: k odběru, k vzdouvání, popř.

k akumulaci, k využívání jejich energetického potenciálu, k užívání těchto vod
pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popř. jiných vodních živočichů za účelem
podnikání, k jinému nakládání s nimi

- povolení k nakládání s podzemními vodami: k odběru,  k akumulaci, k čerpání
za účelem snižování jejich hladiny, k umělému obohacování podzemních zdrojů
vod povrchovou   vodou, k jinému nakládání s nimi

- povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
- povolení k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému

vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
- povolení změny k nakládání s vodami
- zrušení povolení k nakládání s vodami
- povolení k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích     v rozsahu

  ovlivňujícím odtokové poměry
- povolení k těžbě písku, štěku, bahna, s výjimkou bahna k léčivým účelům,   va-

lounům apod. z pozemků na nichž leží koryto vodního toku
- povolení ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku

 v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů
- povolení k zasypávání odstavených ramen vodních toků
- povolení k vrácení vodního toku do původního koryta
- stavební povolení k vodním dílům (souvisí s § 55)
- souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta

vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto
stavby a zařízení ovlivňují vodní poměry

- souhlas ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skla-
dování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popř. nádr-
žím, pokud provoz uvedených staveb může významně ohrozit jakost povrcho-
vých nebo podzemních vod

- souhlas ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových
územích

- souhlas ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze
vodního toku

- souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
- rozhodnutí o zřízení ochranného pásma vodního zdroje
- opatření k nápravě stavu vody využívané ke koupání
- rozhodnutí o způsobu rybářského obhospodařování nádrží a vodních toků
- souhlas k vypouštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, genetic-

ky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů
- rozhodnutí o nepovolení obnovení původního stavu v souvislosti se změnou

koryta vodního toku
- rozhodnutí o zákazu kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta
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vodního toku
- rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo
- rozhodnutí v pochybnostech o rozsahu povinností vlastníka pozemků,  na kte-

rých je stavba k vodohospodářským melioracím
- rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodních děl
- rozhodnutí o uložení povinnosti zpracovat a předložit ke schválení manipulační

popř. provozní řád
- rozhodnutí (ve veřejném zájmu) o tom, že jiná osoba přejímá na dobu nezbytné

potřeby provoz nebo údržbu vodních děl
- rozhodnutí o změně kategorie vodního díla
- rozhodnutí o uložení povinnosti správci vodního toku zpracovat a předložit ná-

vrh záplavového území
- rozhodnutí o vymezení území určených k rozlivům povodní
- rozhodnutí o uložení opatření k odstranění závad zjištěných vodoprávním dozo-

rem
- rozhodnutí o uložení provedení průzkumů v souvislosti s nápravou nedostatků

zjištěných při vodoprávním dozoru
- rozhodnutí o zpracování odborných podkladů v souvislosti s nápravou nedostat-

ků zjištěných při vodoprávním dozoru
- rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vodního díla

Dále jakožto vodoprávní úřad
- vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle § 120 zákona č. 50/

1976 Sb.
- vykonává vodoprávní dozor vodoprávních úřadů
- v období mimo povodeň je povodňový orgán
- řídí práce při zneškodňování havárií

Ukládá pokuty 
- za nedovolené odběry vod (povrchových n. podzemních)
- za nedovolené vypouštění vod
- za nedovolené nakládání se závadnými látkami (§ 119)
- za porušení povinností týkajících se vodních děl založených stavebními předpisy
- za porušení jiné povinnosti stanovené zákonem č. 254/2001 Sb. nebo povinnosti

podle něj uložené
Vykonává další působnost podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 274/

2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a prováděcích předpisů.
**

- povolují pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání s
povrchovým nebo podzemními vodami, s výjimkou vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních, m2 a zřizování, změny a odstraňování
vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí

- rozhodují v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní dílo, též o ostatních vodo-
hospodářských záležitostech  týkajících se tohoto vodního díla

- vydávají souhlas podle § 17 odst. 1 písm. c), d) a e) ke stavbám jednotlivých
obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujícím
odtokové poměry

- vyjadřují se podle § 18 tohoto zákona v případech, v nichž jsou příslušné k
udělení povolení nebo souhlasu

*S
- aktualizuje a doplňuje povodňový plán obce, podílí se na práci povodňových

komisí (PK obce a PK obce s rozšířenou působnosti, v době mimo povodně
zjišťuje protipovodňovou prevenci), spolupracuje při investičních akcích města
(akcích odboru ŽP i při součinnosti s odborem OSMI)

Poznámka:
*** Správní obvod Městského úřadu Světlá nad Sázavou jako obce s rozšířenou působnosti (III. stupeň)
** Správní obvod Městského úřadu Světlá nad Sázavou jako pověřeného obecního úřadu (II. stupeň)

* Správní obvod Městského úřadu Světlá nad Sázavou v přenesené působnosti (I. stupeň) – Světlá
nad Sázavou včetně místních částí

*S Město Světlá nad Sázavou v samostatné působnosti – Světlá nad Sázavou včetně místních částí
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Chystáte se na dovolenou do zahraničí? Nekončí vám platnost cestovního pasu?

Všem držitelům cestovních pasů doporučujeme:
- zkontrolovat si termín ukončení platnosti pasu
- ujistit se, že cestovní pas je platný ještě minimálně po dobu, kterou požaduje stát, do

kterého chcete cestovat (zpravidla jeden až šest měsíců).
Připomínáme:
- lhůta stanovená zákonem pro vydání cestovního pasu je 30 dní
- budete-li v souvislosti s vaší cestou do zahraničí žádat o vydání víza, musíte k této

lhůtě připočíst ještě dobu potřebnou na vyřízení této žádosti.
Doporučujeme:
- požádat si včas o vydání cestovního pasu
- nenechávat podání žádosti na poslední chvíli před odjezdem do zahraničí, abyste stihli

vyřídit nezbytné formality v klidu a bez mimořádných výdajů.
MěÚ Světlá n. S. – odbor správní

Spolupráce s nizozemským městem
Haarlem stagnuje již několik let. Zalo-
žena byla oficiální smlouvou, podepsa-
nou na světelském zámku před více než
deseti lety. Spojení mezi Světlou a
Haarlemem tehdy zprostředkoval prv-
ní porevoluční světelský starosta Josef
Staněk, který v Haarlemu dlouhá léta
žil v emigraci a pracoval na haarlem-
ské radnici. Do partnerských vztahů
byly zapojeny radnice obou měst, avšak
do veřejného života měst se partner-
ství – až na několik časově omezených
akcí – nepodařilo nikdy uvést. Na obou
radnicích došlo k personálním výmě-
nám, přesto bylo potěšující, když v sou-
vislosti s odchodem bývalého starosty
J. Jenčíka do důchodu se s ním v říjnu
loňského roku přijeli rozloučit jeho ho-
landští přátelé v čele s bývalou starost-
kou Haarlemu E. Smitzovou, která za
Haarlem smlouvu kdysi podepisovala.

Poté, co byl v roce 1996 úspěšně za-
vršen mezinárodní partnerský projekt
ECOS/Ouverture/PHARE zaměřený
na odpadové hospodářství měst Světlá
n. S., Havlíčkův Brod a Jihlava, ofici-
ální kontakty slábly, až byly ze strany
Haarlemu naprosto zmraženy. Město
Světlá nikdy neobdrželo oficiální dopis,
avšak faktický stav věcí tomu nasvěd-
čuje. Poslední dopisy z haarlemské rad-
nice, které přišly do Světlé, byly dato-
vány rokem 1999 a hovořily o tom, že
rada města Haarlem přehodnocuje svůj
vztah ke všem partnerským městům a
že hodnotící proces bude určitou dobu
trvat… Bez odpovědí zůstávaly přátel-
ské dopisy předchozího starosty adre-
sované jeho kolegovi v Haarlemu. Ale

i mlčení je odpověď.
V roce 2000 se rozhodlo světelské za-

stupitelstvo udělit čestné občanství
města pánům Adriaanu de Koeijerovi
a Bertu Kosterovi. Byli to především
oni dva, kdo do Světlé od počátku jez-
dili nejenom za krásou naší krajiny a
odpočinkem od ruchu přelidněného
Nizozemí, ale také služebně a pomá-
hali Světlé v rozjezdu odpadového hos-
podářství a čištění města (konzultace,
přípravy výše zmíněného mezinárod-
ního projektu i dalších aktivit, z nichž
některé neostály realizace, dar města
Haarlemu - čistící vůz apod.). V po-
slední době pan Adriaan de Koeijer
pečlivě sleduje dění kolem příprav kon-
cepce odpadového hospodářství kraje
Vysočina a je připraven vždy napomo-
ci radou. Oba čestní občané spolu v
říjnu loňského roku připravili výstavu
“Světlá očima holandských přátel” v
nově zrekonstruované zasedací míst-
nosti světelské radnice. Výstava byla
kromě jiného pěk-
ným poohlédnutím
po celé historii
partnerského vzta-
hu Světlá – Haar-
lem, který se sku-
tečně zdá být minu-
lostí.

Nová městská
rada pověřila tajem-
nici MěÚ napsat do
Haarlemu dopis vy-
zývající k vyjádření
ohledně dalšího
fungování partner-
ského vztahu. Na

tento dopis přišla odpověď dne 1. dub-
na 2003. Starosta Haarlemu, pan Jaap
Pop oslovuje svého světelského kole-
gu, pana Josefa Böhma a vysvětluje
důvody, které vedly radu města Haar-
lemu k rozhodnutí zastavit oficiální for-
mální partnerské vztahy se Světlou.

Zarážející je fakt, že k rozhodnutí o
zastavení formálních vztahů dospělo
haarlemské zastupitelstvo již koncem
roku 2000, avšak dodnes – nebýt no-
vého a opakovaného(!) dotazu ze Svět-
lé – neuznali představitelé Haarlemu
za vhodné se svým rozhodnutím sezná-
mit představitele Světlé!

V dopise výslovně stojí: “Zastupitel-
stvo je toho názoru, že partnerství
měst by mělo být založeno na široké
podpoře mezi obyvateli Haarlemu.
Protože nebyly žádné nevládní or-
ganizace, které by se chtěly partner-
stvím Haarlem – Světlá zabývat, za-
stupitelstvo mělo pocit, že nejde o
skutečnou výměnu mezi městy, ale

��������	
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spíše mezi jejich úřady. Ve stejné
době vznikl vztah s městem a okre-
sem Emirdag v Turecku, města, od-
kud pochází asi 70 % našeho turec-
kého obyvatelstva. Vzhledem
k omezené personální kapacitě a fi-
nančních prostředků bylo rozhodnu-
to soustředit se na menší množství
kontaktů, spíše než na velké množ-
ství mezinárodních kontaktů
s omezenými výstupy. V tomto světle
byla dána přednost Emirdagu, pro-
tože má úzké vazby na tři a půl tisí-
ce haarlemských obyvatel a aktivní
nevládní organizace. Vzhledem
k rozdílnosti ve velikosti našich měst
je počet oblastí, ve kterých se dá
rovně a recipročně spolupracovat,
omezen. Tyto faktory,kombinované
se skutečností, že kvůli organizač-
ním změnám již nejsou pracovníci
zapojení do partnerských vztahů
k dispozici, vedly k rozhodnutí
ukončit formální partnerství mezi
našimi městy”.

K tomu nutno poznamenat, že sku-
tečně dva ze tří nejvíce aktivních přá-
tel Světlé, Rob Spies a Adriaan de
Koeijer, již nejsou zaměstnanci města
Haarlem. Stejně tak bývalá starostka
Haarlemu  paní Elisabeth Smitzová i
bývalý místostarosta Haarlemu pan
Cornelis Moij již nejsou ve vedení to-
hoto nizozemského města. Jejich osobní
vztah k našemu městu se však nemě-
ní, a Adriaan de Koeijer a Bert Koster
se do Světlé vždy rádi vracejí a naše
město se jim stalo druhým domovem.

Městská rada Světlé n. S. rozhodla,
že bude hledat nové partnerské měs-
to. V souvislosti s připravovaným vstu-
pem ČR do Evropské unie se naskýtá
mnoho zajímavých dotovaných progra-
mů pro municipiální partnerství. Jako
vhodná země se jeví Rakousko, které
má s českými zeměmi jak společnou
historii, tak v neposlední řadě i podob-
nou mentalitu národa. Možná, že i ně-
kdo z našich občanů bude mít dobrý tip
na nové partnerské město.

ing. Iva Černohubová
tajemnice MěÚ

Foto: ing. Iva Černohubová
Bývalý starosta J. Jenčík s čestnými
občany našeho města. Vlevo Adri-
aan de Koeijer a E. Smitzová, vpra-
vo Bert Koster a dr. V. Zajíček.
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17.3. byly zahájeny úkony trestního

řízení pro podezření ze spáchání trest-
ného činu zanedbání povinné výživy.
Na své dvě děti tentokrát zapomněla
jejich matka a od roku 1997 na výživ-
ném dluží 67.000 Kč.

Téhož dne bylo doručeno
z Obvodního oddělení Policie ČR Hum-
polec podezření z krádeže finanční ho-
tovosti z účtu ve Světlé n. S. Okolnosti
případu jsou předmětem šetření.

20.3. v odpoledních hodinách byl při
prováděné kontrole chatové oblasti
Dobrá zadržen pachatel z Jablonce nad
Nisou, který se do jedné chaty vloupal
a zde odcizil různé věci. Ještě téhož
dne mu bylo sděleno podezření
z trestného činu krádeže a porušování
domovní svobody, ve věci konáno zkrá-
cené přípravné řízení a 27.3. byla věc
předána Okresnímu státnímu zastupi-
telství Havlíčkův Brod.

22.3. bylo poškozenou ženou ozná-
meno odcizení peněženky s doklady.
Vzhledem k tomu, že k činu došlo
v našem hlavním městě, byl spisový
materiál postoupen dle místní přísluš-
nosti.

26.3. bylo oznámeno vloupání do díl-
ny u domu v obci Rejčkov. Zde pacha-
tel odcizil travní sekačku v hodnotě
2.500 Kč.

27.3. bylo oznámeno vloupání do re-
cepce v rekreační oblasti Stvořidla, kde
“pracovitý” pachatel odcizil stavební
kolečko.

Téhož dne ve večerních hodinách
bylo oznámeno odcizení jízdního kola
v hodnotě cca 10.000 Kč. Po zjištění
pachatele však tento uvedl, že se chtěl
na kole pouze projet a toto poté vrátit.
Z tohoto důvodu byl případ překvalifi-
kován na přestupek a odevzdán MěÚ
Světlá n. S. k projednání.

29.3. kolem 23. hodiny dva muži ze
Světlé n. S. zcela bezdůvodně slovně
a fyzicky napadli návštěvníky Tequila
baru a to nejprve na ulici před barem a
poté i uvnitř baru. Při tomto způsobili
poškozeným drobná zranění, dále po-
škodili venku zaparkované osobní vo-
zidlo a zařízení baru se škodou téměř
5.000 Kč. Jejich jednání bylo kvalifi-
kováno jako trestný čin výtržnictví,
mužům bylo ve zkráceném přípravném

řízení sděleno po-
dezření z tohoto
trestného činu a po
zadokumentování
byl spisový mate-
riál předán 5.4. na
Okresní státní za-
stupitelství Havlíčkův Brod, které 10.4.
věc předalo soudu s návrhem na po-
trestání.

31.3. bylo doručeno oznámení leasin-
gové společnosti na jednoho jejího kli-
enta pro podezření z podvodu. Tento
odebral různé zboží, které však přestal
splácet a dluží více než 11.000 Kč.
Šetřením policie bylo zjištěno, že klient
zboží prodal a peníze použil pro svoji
potřebu. Případ byl tedy kvalifikován
jako trestný čin zpronevěry a předán
okresnímu ředitelství Policie ČR
s návrhem na zahájení trestního stíhá-
ní.

Během dopoledne 1.4. se neznámý
pachatel vloupal do rodinného domu
v Havířské ulici, uvnitř vše prohledal a
odcizil finanční hotovost a šperky, vše
v celkové hodnotě 92.700 Kč.

Ke stejnému případu došlo téhož dne
v době od 09.00 do 17.00 hod., kdy se
pachatel vloupal do domu v Přísece.
Předmět jeho zájmu zde byl naprosto
stejný, škoda odcizením zde činila
24.500 Kč a poškozením zařízení 4.000
Kč.

Téhož dne bylo oznámeno vloupání
do skladu u dílen ISŠ, zde pachatel od-
stranil skleněnou výplň okna a připra-
vil si k odcizení staré hliníkové bloky
motorů. Šetřením policie byli 9.4. jako
pachatelé zjištěni tři mladíci, jeden
z těchto je učněm uvedené poškozené
školy.

6.4. v ranních hodinách bylo oznáme-
no poškození zpětného zrcátka u osob-
ního vozidla před Billiard clubem. Ma-
jitel škodu odhadl na 10.000 Kč.

12.4. po půlnoci napadl muž ze Svět-
lé n. S. v Billiard clubu zde přítomnou
ženu. Tuto měl povalit na zem a slovně
napadat a vyhrožovat zabitím. Věc je
šetřena pro podezření z trestného činu
násilí proti skupině obyvatelů a proti jed-
notlivci dle § 197a odst. 1 tr. zákona.

por. Pavlík
vedoucí oddělení
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Vstup je zdarma
a registrace není nutná

Kraj Vysočina připravil pro ředi-
tele škol, pedagogické pracovníky,
studenty a další zájemce  jarní cyk-
lus besed o Evropské unii, které
budou zaměřeny na problematiku
Evropské unie a na aktuální otáz-
ky integrace České republiky do
EU.

“Besedy formou přednášky a ná-
sledné diskuse budou probíhat od
dubna do června v prostorách kon-
gresového centra Krajského úřadu
kraje Vysočina v Jihlavě a to
v termínech 22. 4., 6. 5., 3. 5. (vždy
úterý) a ve čtvrtek 22. 5. Přednášet
bude hejtman kraje Vysočina Fran-
tišek Dohnal, členové Teamu Euro-
pe a zástupce Klubu mladých Evro-
panů. Vstup na všechny přednášky
je zdarma a registrace není nutná,”
přiblížila Jana Škorpíková z odboru škol-
ství, mládeže a sportu Krajského úřa-
du kraje Vysočina.

Začátky besed jsou stanoveny vždy
na 15. hodinu a vše bude probíhat ve
dvou hlavních oddílech: v první části
čeká přítomné ucelená přednáška dle
daného tématu (přibližně 90 minut),
další část je vyhrazena na dotazy účast-
níků.  Předpokládaná délka trvání celé
besedy jsou dvě hodiny. Teze
z přednášek budou k dispozici rovněž
na internetové adrese kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz (sekce EU a
vzdělávání).

R. Burketová

Pionýr si podle krajské
radní podporu zaslouží

Druhou dubnovou sobotu se
v Chotěboři sešli představitelé
krajské pionýrské rady. Tato orga-
nizace, která má v kraji téměř 1000
členů, nevznikla po roce 1989, ale
naopak se transformovala a nyní
pracuje velmi dobře v oblasti
smysluplného naplnění volného
času dětí a mládeže.

“Velmi mile mě překvapila hojná
účast dobrovolných vedoucích a je-
jich zapálení pro věc. Potýkají se
s typickými problémy jako jsou ne-
dostatek financí, možnost profesio-
nalizace alespoň jednoho až dvou
pracovníků v kraji, nedostatek lo-

kalit i prostředků pro konání dět-
ských táborů. Zástupci pionýra po-
žádali o podporu z grantových pro-
gramů kraje “Sport pro všechny” a
“Volný čas” a já věřím, že jim to
vyjde, protože si ji dle mého názoru
určitě zaslouží,” chválila setkání Pio-
nýra radní kraje Vysočina Martina
Matějková.

R. Burketová

V roce 2004 přejde na kraje
čtyři sta milionů korun

Krajská rada zdravotně postiže-
ných jednala o druhém dubnovém
víkendu již poněkolikáté. Zástup-
ci 11 organizací zdravotně postiže-
ných kraje Vysočina se setkali v
rekreačním středisku Geofondu,
nedaleko Chotěboře.

“Na toto setkání jezdím velice ráda,
letos se účastním již po třetí. Zdravot-
ně postižené nejvíce zajímá možnost
čerpání financí, připravovaný zákon o
sociálních službách, spolupráce
s krajem v oblasti bezbariérových  pří-
stupů a podpora z krajských granto-
vých programů Fondu Vysočina,”
uvedla radní kraje Vysočina Martina
Matějková, která dále informovala o
tom, že v roce 2004 přejdou na kraje
finance v objemu 400 milionů korun na
financování regionálních projektů.

R. Burketová

Studenti budou zpracovávat
diplomové práce týkající se
kraje Vysočina

Rada kraje Vysočina schválila na
svém 13. zasedání 15. dubna
smlouvu o vzájemné spolupráci
mezi krajem Vysočina a Vysokou
školou ekonomickou v Praze, Fa-
kultou managementu
v Jindřichově Hradci. Jednou
z hlavních specializací této fakulty
je i management veřejných služeb.
Účelem této smlouvy je spoluprá-
ce v oblastech vzdělávání, konzul-
tací a řešení odborné problemati-
ky související s veřejnou správou.

“K zahájení naplňování této
smlouvy došlo prakticky hned dru-
hý den po schválení, kdy byla pra-
covníky odboru regionálního rozvo-

je, Petrem Holým a Jiřinou Šedovou,
prezentována studentům
v Jindřichově Hradci možná témata
diplomových prací, která by pomoh-
la řešit i mnohé koncepční materiá-
ly, kterými se kraj Vysočina musí
zabývat,” přiblížila náměstkyně
hejtmana Marie Černá, která se semi-
náře účastnila a také vybídla studenty,
zejména z kraje Vysočina, aby se těch-
to témat ujali. “Domnívám se, že zpra-
cováním diplomových prací na námi
zadaná krajská témata si tyto mla-
dé, vzdělané lidi můžeme do bu-
doucna na Vysočině udržet,” dodala
Černá.

Další oblastí spolupráce je vzdělává-
ní zaměstnanců kraje ve spolupráci
s fakultou, účast na konferencích a
seminářích i např. možnost využívání
fakultní knihovny při odborné přípravě
zaměstnanců kraje.

R. Burketová

Vysočina se stala prvním
a zatím jediným krajem

Od 1. ledna se kraj Vysočina stal
zřizovatelem domovů důchodců a
ústavů sociální péče, u nichž zřizo-
vatelskou funkci vykonával pro-
střednictvím okresních úřadů
stát.Vedle těchto krajských zaříze-
ní jsou v kraji Vysočina sociální
zařízení, jejichž zřizovateli jsou
obce a nestátní neziskové organi-
zace. Pro tyto tři zřizovatele platí
v současné době různé druhy finan-
cování a finanční participace ze
strany státu.

Krajská zařízení jsou v roce 2003 fi-
nancována  v plné výši ze státního roz-
počtu, z účelové dotace na sociální věci,
obecní zařízení obdržela “dotaci na lůž-
ko” ve výši 60.472 korun a ostatní ná-
klady hradí obec ze svého rozpočtu.
Nestátní neziskové organizaci jsou po-
skytovány finanční prostředky na zá-
kladě předloženého projektu a žádosti
o poskytnutí finančních prostředků ze
státního rozpočtu na Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí ČR, na zajištění
sociálních služeb pro rok 2003. Výše
příspěvku je stanovena na základě vy-
hodnocení žádosti a činí maximálně
70% rozpočtu.

“Kraj Vysočina ve snaze upravit
tento nerovný způsob financování
schválil “dotaci na lůžko” pro do-
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movy důchodců ve výši 10.000 ko-
run na lůžko a rok. Vysočina se tak
stala prvním a zatím jediným krajem
v České republice, který se rozhodl
tímto způsobem zřizovatelům nekraj-
ských domovů důchodců pomoci.
Celková výše dotace uvolněná
z rozpočtové rezervy kraje je
7,850.000 korun. Zastupitelstvo
kraje na svém zasedání 31. března
2003 schválilo tuto dotaci pro měs-
ta Jihlava, Telč, Velká Bíteš, Žďár
nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Svět-
lá nad Sázavou , Pacov a pro ne-
státní nezisková zařízení Domov
odpočinku ve stáří Myslibořice,
Dům sv. Antonína Mor. Budějovice,
Domov blahoslavené Bronislavy
Humpolec,” přiblížila Božena Dolej-
ská z odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Krajského úřadu kraje Vysoči-
na.

Dotace bude poskytnuta na základě
písemné žádosti, tiskopis obdrží obce a
nestátní neziskové organizace poštou
od odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Krajského úřadu kraje Vysoči-
na. Tiskopis je rovněž k dispozici na
www.kr-vysocina.cz

R. Burketová

Krajští zastupitelé tentokrát
také o obcích a domovech
důchodců

Poslední březnový den se konalo
zasedání Zastupitelstva kraje Vy-
sočina. Při svém zasedání přijali
zastupitelé více než 50 usnesení.
Lze říci, že hned několik z nich se
může promítnout pozitivně do hos-
podaření a života poměrně značné-
ho počtu menších i větších obcí na
Vysočině.

Novela zákona o obcích platná od 1.
ledna 2002 kromě jiného nařizuje všem
svazkům obcí nechat za uplynulý ka-
lendářní rok přezkoumat své hospoda-
ření auditorem a za provedené pře-
zkoumání hospodaření také samozřej-
mě zaplatit.

Píši o tom proto, že před změnou zá-
kona mohl přezkum hospodaření pro
svazek obcí nebo libovolnou obec pro-
vést po vzájemné dohodě zdarma pří-
slušný okresní úřad. Od 1. ledna 2002
převzal funkci okresního úřadu pro
obce s počtem obyvatel menším než
5000 krajský úřad. Větším obcím a
svazkům obcí byla však zákonem sta-
novena povinnost objednat na přezkum
hospodaření auditora a za jeho práci

zaplatit ze svého rozpočtu.
Zastupitelé kraje Vysočina se svým

usnesením rozhodli pomoci především
menším svazkům obcí a na zaplacení
auditora poskytnout z krajského roz-
počtu příspěvek do výše 5000 Kč.
Důvodem tohoto rozhodnutí zastupitel-
stva je především fakt, že velké množ-
ství hlavně svazků malých obcí vzniklo
a existuje především za účelem reali-
zace společných akcí, jako je výstav-
ba společného vodovodu, společné ply-
nofikace, komunikací apod. Osobně
rozhodnutí zastupitelstva vítám, neboť
nepovažuji za správné se za odhodlání
a snahu obcí společně realizovat pro
občany potřebné akce “odměnit” nově
zavedenou povinností zaplatit za povin-
ný přezkum hospodaření.

***
O problému financování domovů dů-

chodců zřizovaných obcemi toho již
bylo napsáno velmi mnoho. Při urči-
tém zjednodušení lze stručně říci, že
celý problém spočívá v tom, že celo-
roční náklady na lůžko v domově dů-
chodců, které činí cca 150 tisíc korun,
nejsou u domovů důchodců zřizovaných
obcemi zdaleka plně pokryty. Částka,
kterou má obec jako zřizovatel domo-
va důchodců k dispozici, je součtem
státem poskytovaného příspěvku na
lůžko a částky vybrané od v sociálním
zařízení bydlícího důchodce. Pro infor-
maci nezasvěcených se chybějící pro-
vozní “nedoplatek” na jedno lůžko po-
hybuje okolo 30 tisíc korun.

Protože obec je jako zřizovatel povin-
na provoz domova důchodců dofinan-
covat, probíhala každoročně mezi ob-
cemi a okresními úřady v různých
okresech různě úspěšná jednání
o možnosti dokrytí chybějících prostřed-
ků na provoz obecních domovů dů-
chodců. V roce 2002 a nyní v roce
2003 je pak již zcela zřejmé, že všech-
na města zřizující domovy důchodců
musela a budou muset provozní nákla-
dy domovů důchodců částečně dopla-
tit ze svého rozpočtu.

Zde je důležité poznamenat, že u
“státních” domovů důchodců zřizova-
ných dříve okresními úřady a nyní kra-
jem stát dříve přímo (zřizovatel okres-
ní úřad), nyní prostřednictvím účelové
dotace (zřizovatel kraj) hradí náklady
na jejich provoz v plné výši.

Protože je krajským zastupitelům tato

v některých okresech již léta existující
“nerovnoprávnost” mezi hrazením ná-
kladů obecních a “státních” (nyní kraj-
ských) domovů důchodců známa, roz-
hodli krajští zastupitelé o poskytnutí
neinvestiční dotace obcím a nestátním
neziskovým organizacím na krytí ales-
poň části výdajů spojených s provozem
těchto “nekrajských” domovů důchod-
ců (domovy důchodců jsou umístěny
v kraji Vysočina, ale zřizovatel není
kraj, nýbrž obec nebo nestátní nezis-
ková organizace).

Zastupitelstvo kraje Vysočina uvolni-
lo ze svého rozpočtu na každé lůžko
v domově důchodců zřizovaného obcí
nebo nestátní neziskovou organizací
dotaci ve výši 10 tisíc korun. V případě
Světlé nad Sázavou to tedy znamená,
že kraj Vysočina poskytne na provoz
domovů důchodců jehož zřizovatelem
je Světlá nad Sázavou v roce 2003 část-
ku ve výši 80 lůžek krát 10 tisíc Kč,
tedy celkem 800 tisíc korun. Jak po-
zorný čtenář jistě poznal, nejedná se
tedy o plné dokrytí všech nákladů spo-
jených s provozem domovů důchodců.
Na druhé straně jedná se o krok, kdy
kraj ze svých vlastních peněz (daňo-
vých příjmů) nahrazuje nečinnost
a neodpovědné a nespravedlivé chová-
ní státu vůči obcím a nestátním nezis-
kovým organizacím.

Miloš Vystrčil
náměstek hejtmana

Informace
22. dubna 2003 vyšla ve Sbírce zá-

konů ČR vyhláška č. 113/2003 Sb., kte-
rou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb.,
o organizaci školního roku v základních
školách, středních školách a speciál-
ních školách, ve znění vyhlášky č. 99/
2002 Sb.

Vyhláška nově stanovuje termíny
jarních prázdnin od školního roku
2003/4 do školního roku 2008/9.

Pro všechny okresy kraje Vyso-
čina je pro školní rok 2003/4 sta-
noven jednotný termín jarních
prázdnin, a to 9. 2. - 15. 2. 2004.

Na veřejných projednává-
ních se jasně ukázal zájem o
budoucnost kraje

V měsíci únoru 2003 proběhlo veřej-
né projednání návrhu zadání územního
plánu velkého územního celku kraje
Vysočina a do 6. března 2003 mohl
každý ze strany veřejnosti uplatnit svoje
podněty. “Na veřejných projednává-
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ních se jasně ukázal zájem občanů,
obcí, občanských sdružení i ostat-
ních organizací o budoucnost kra-
je a uplatňované podněty se vždy
týkaly konkrétních řešení. Nejvíce
jich bylo z oblasti dopravní infra-
struktury. Byly vznášeny požadav-
ky na lepší dopravní napojení měst
do krajského města Jihlavy a na lep-
ší napojení mezi nimi, lepší připoje-
ní na dálnici D1, na modernizaci
dálkových silničních tras, ale i na
obchvaty jednotlivých měst a obcí.
Druhou nejvíce diskutovanou ob-
lastí je ochrana životního prostře-
dí. Připomínky a podněty směřova-
ly do oblasti inženýrských sítí,
ochrany zemědělské půdy,” uvedl
Jan Strejček, vedoucí odboru územní-
ho plánování a stavebního řádu Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina.

Projektantovi, který bude vybrán na
základě výběrového řízení, budou ke
zpracování předány dohody, uzavřené
s ostatními úřady o jejich stanoviscích,
připomínky a ostatní uplatněné podně-
ty veřejnosti, řešitelné v územním plá-
nu velkého územního celku. “Předpo-
kládáme, že zastupitelstvo kraje
schválí zadání na svém zasedání
ještě v 1. polovině letošního roku,”
konstatoval Strejček.

R. Burketová

“Vysočina není chudým kra-
jem”, vysvětlil Topolánkovi
hejtman Dohnal

Pracovní snídaní s představiteli kraje
Vysočina zahájil ve středu 23. března
celodenní návštěvu kraje první místo-
předseda  Senátu ČR Mirek Topolá-
nek. Poté absolvoval přednášku na
VOŠ Jihlava, oběd s primátorem, tis-
kovou konferenci, setkal se se svými
straníky, pobesedoval v Rádiu Vysoči-
na a stihl si také popovídat s podnikateli.

V průběhu ranní snídaně v sídle kra-
je Vysočina se Topolánek zajímal ne-
jenom o region jako celek, ale i o kon-
krétní záležitosti, jakými byly například
nezaměstnanost, nemocnice, LSPP,
změna hranic krajů, domovy důchod-
ců a další. Konstatování místopředse-
dy, že Vysočina je chudým krajem ne-
nechal bez povšimnutí hejtman kraje
František Dohnal, ani jeho první ná-
městek Miloš Vystrčil. “To je obecné
povědomí o Vysočině, ale skutečnost
je jiná. Nemáme nejnižší průměrnou
mzdu, je zde poměrně nízká neza-
městnanost, protože je ekonomika
postavena na středních a malých
podnicích, máme velmi čisté životní
prostředí. Máme několik výhod -
nemáme velké správní centrum typu

Brna nebo Ostravy, zastupitelstvo je
vyvážené, uvažujeme velmi podob-
ně. Vysočina leží uprostřed republi-
ky, kudy prochází páteřní dálnice
D1, HDP na jednoho obyvatele činí
13 procent, za dva roky máme nej-
rychlejší hospodářský růst ze všech
krajů. Lidé, kteří žijí na Vysočině,
nejsou zvyklí mít u domu bazén a
dvě auta, žijí prostě jiným způsobem.
Vysočina tedy není chudým krajem,”
argumentoval hejtman. Jeho slova ješ-
tě podpořila a doplnila radní Martina
Matějková: “V našem kraji je nejniž-
ší rozvodovost a také se zde lide
dožívají nejvíce let.” Hejtman dále
pokračoval v představování Vysočiny,
zdůraznil, že se všichni společně maxi-
málně snaží přesouvat veškeré aktivi-
ty a podpory do obcí. “Jsme jedni
z mála, kteří se pravidelně setkáva-
jí se všemi starosty obcí a to jich
máme 729. Nemám rád, když se mě
ptají, co považujeme za největší pro-
blémy. Ale co nám zabere nejvíce
času a kdy se nejvíce vyvztekáme,
je řešení průšvihů, které na nás pře-
vede vláda. Se vším ostatním se do-
kážeme vypořádat,” řekl hejtman kra-
je.

R. Burketová

Děkujeme!
Rádi bychom touto cestou poděkovali p. L. Laňkovi – vedoucímu Dublin baru, sl. P. Hrochové a zvláště

kuchaři – p. L. Holubovi za vynikající svatební hostinu.

Baštovi a Cimrmanovi
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V minulém čísle jsme Vás informo-
vali o chodu a způsobu přijímání žá-
dostí a následně obyvatel do Domo-
va důchodců Světlá. V dnešním čísle
bychom Vám rádi nastínili přehled
činností, které jsou v rámci kulturní
a společenské činnosti pro obyvatele
připravovány.

Pravidelný týdenní harmonogram:
Třikrát týdně (pondělí, středa, pátek)

je pro obyvatele DD připravováno ranní
cvičení, jehož součástí jsou i soutěže, a
to hod na kuželky a házení šipek. Jed-
nou za tři měsíce se pak vyhlašují vítě-
zové v kategorii muži a ženy.

Každý den dopoledne i odpoledne je v
jedné z kluboven provozována ergote-
rapie. Zde jsou s obyvateli vyráběny růz-
né výrobky, které z velké části slouží k
výzdobě našeho domova. Ti z Vás, kte-
ří náš domov v “Den otevřených dveří”
navštívili, se sami mohli přesvědčit o ši-
kovnosti našich obyvatel.

Aktivity konané během roku:
Každý měsíc je pro obyvatele připra-

vována “Kavárnička”. Pro tuto příleži-
tost si samy obyvatelky pro sebe, ale i
pro všechny ostatní obyvatele upečou
něco “dobrého na zub”. Většina “Kavár-
niček” se koná za doprovodu naší do-
movské hudební skupiny “KAJAK”.
Tato hudební skupina se skládá ze tří
zaměstnanců DD Světlá. Při této “Ka-
várničce” je obyvatelům, kteří mají v
daném měsíci narozeniny, popřáno a
jménem všech obyvatel a zaměstnanců
je oslavencům předáno male narozeni-
nové přání. Zároveň je vzpomenuto i na
ty, kteří nás bohužel v daném měsíci
opustili.

K pravidelným aktivitám patřila i taneční
terapie. Taneční terapie nebo-li “tance
na židlích” při rytmické hudbě, které
procvičí celé tělo od hlavy až k patě
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zvládnou i imobilní
obyvatelé. Jelikož
všechny tance mají
už obyvatelky zaži-
ty, zařazujeme tuto
terapii 1x do měsí-
ce jako zpestření i
tak nabitého progra-
mu. Tato terapie je
u obyvatelek velmi
oblíbená.

Že u nás můžete
zažít mnoho, doka-
zuje i nedávno kona-
ný maškarní ples
(viz minulé čísle Zpravodaje). Letos
poprvé zde budeme “pálit čarodějnice”.
Mezi další kulturní akce pořádané v DD
patří i “Křeslo pro hosta”. Od září 2000
do našeho křesla usedli např. bývalý sta-
rosta města Jaroslav Jenčík, herečka
Květa Fialová, pplk. Bačkovský, hereč-
ka Naďa Konvalinková a paralympijský
vítěz Josef Foťko.

Během roku jsou pro obyvatele při-
chystána různá vystoupení zejména ze
strany dětí např. MŠ Bambino, Škubá-
nek, ZUŠ, děti pod vedením MUDr.
Brhelové a další. K tradičním akcím pa-
tří i vystoupení odsouzených žen z žen-
ské věznice ve Světlé nad Sázavou, kte-
rá mají u našich obyvatel velký úspěch.

Za hezkého počasí u nás nechybí pra-
videlné “dýchánky” v altánku nebo opé-
kání špekáčků.

Náš domov důchodců byl slavnostně
otevřen v září 2000, a proto se každý
rok v září koná “Den otevřených dve-
ří”. V loňském roce jsme jej poprvé spo-
jili se „Sportovními hrami“, kterých se
zúčastnili nejen obyvatelé našeho DD,
ale i obyvatelé Domova důchodců
z Havlíčkova Brodu, ÚSP Zboží, ÚSP
Háj. Kdo přišel, mohl se na vlastní oči
přesvědčit, že zábava byla v plném prou-

du a o dobrou nála-
du nebyla nouze.
Pro velký úspěch
bychom z těchto
her chtěli zavést tra-
dici a každoročně je
opakovat. Pouťová
zábava a Mikulášská
zábava, kam chodí
Mikuláš s čertem a
andělem, není u nás
výjimkou.

Vánoce, říká se
období klidu a
míru. Mnohé na-

padne, že Vánoce v domově důchodců
musí být smutné. Není tomu tak. Celý
domov důchodců je vánočně vyzdoben,
voní jehličí i cukroví, které si pečou sami
obyvatelé. Ve „Vánoční kavárně“, která
se koná den před Štědrým dnem, ujídá-
me s obyvateli vánoční cukroví a pije-
me vánoční punč. Nezapomínáme ani
na tradiční zvyky, jako je krájení jablí-
ček, pouštění lodiček a samozřejmě zpí-
vání koled. Na slavnostní večeři o Štěd-
rém dnu chodí i zaměstnanci a tráví s
obyvateli Štědrý večer, neboť většina z
nich odjíždí domů až na Boží hod nebo
na Štěpána. Při slavnostním přípitku
ukápne nejedna slzička, ale i přesto
všichni odcházejí z jídelny spokojeni a s
úsměvem na tváři a to je ta největší od-
měna pro všechny zaměstnance.

Z tohoto výčtu akcí je jasné, že DD už
dávno není „odkladištěm starých lidí“,
ale že zde lze důstojně prožít životní
období, kterému se říká stáří. Troufám
si říct, že obyvatelé v DD žijí mnohem
větším kulturním životem než většina z
nás. Proto nás nesmírně bolí názor ve-
řejnosti, která se domnívá, že DD jsou
opravdu jen „čekárny na smrt“.

Doufám, že tento článek a nejen on,
motivuje většinu z Vás k tomu, aby vy-
užili „Dne otevřených dveří“ a sami se
přišli přesvědčit, v jakém prostředí u nás
obyvatelé žijí.

Lucie Vadinská
sociální pracovnice

Domov důchodců Světlá přijme zbytky
vln, látek či jiný materiál vhodný k ruč-
ním pracím.

Domov důchodců Světlá
Na Bradle 1113
582 91 Světlá nad Sázavou
kontaktní osoba: Vadinská Lucie
tel. 569 456 939
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Přestože se jedná o novou požár-
ní stanici v našem regionu, slouží
zde převážně zkušení příslušníci
převelení z požárních stanic Ledeč
nad Sázavou a Havlíčkův Brod.
Celkově je zde devět hasičů (po
třech na směnu).

Od počátku roku 2003 je činnost po-
žární stanice směrována vedle již his-
torického významu hasičů jakožto
ochránců před ohněm i k odvrácení
mimořádných situací, které přináší
doba. Jedná se například o poskytová-
ní pomoci občanům při zpřístupnění
uzamčených prostor. Především jde o
bytové jednotky, kde neopatrností do-
jde k zabouchnutí vchodových dveří a
uvnitř zůstanou potraviny na zapnuté
plotně. Jindy se uvnitř nachází nemo-
houcí osoba či malé dítě. Není výjim-
kou situace s únikem vody či plynu
v prázdném bytě, kdy je potřeba zavřít
hlavní uzávěry.

Prioritou se stává ochrana osob a
majetku při živelných pohromách, kte-
ré se nevyhýbají ani území naší působ-
nosti. V počátku hrozící povodně hasi-
či zajišťují monitoring ohrožených ob-

První zkušenosti Požární stanice

Světlá nad Sázavou

lastí a po vyhodnocení situace varová-
ní obyvatel a provádějí další možné kro-
ky k ochraně majetku. V průběhu ka-
lamitního stavu kontrolují důležité body
(např. mosty, hráze, přehrady), zda zde
nedošlo k nahromadění naplaveného
materiálu. Ten se poté snaží odstranit
z důvodu možného vytváření nežádou-
cích překážek. Další činnost přichází
po ustoupení vody v podobě odčerpání
zatopených prostor.

Ale příroda svoji sílu dokáže ukázat i
ve formě větrných smrští. I zde  hasiči
pomáhají s odstraněním následků
(zprůjezdnění silnic, železnic a ve spo-
lupráci s ostatními složkami IZS obno-
va dodávky elektrického proudu).

V neposlední řadě světelský výjezd
odstraňuje uniklé ropné produkty
z komunikací a podílí se na asistenci
při ohlášených dopravních nehodách.
Zde se dosud zajišťuje dokonalé tech-
nické vybavení ve výjezdovém voze.
Proto k ohlášeným dopravním neho-
dám v současné době vyjíždí druhé plně
vybavené vozidlo z nejbližší požární sta-
nice.

Světelské specifikum, nízký železniční

podjezd, který znají i ostatní řidiči ná-
kladních vozidel projíždějící Láneckou
ulicí, je překážkou pro většinu zde po-
užívané hasičské techniky. Tím se pro-
dlužuje cesta k zásahu pod železniční
tratí z důvodu nutnosti objetí tohoto
úseku jinou částí města. Tento problém
se v současné době řeší díky podpoře
vedení HZS kraje Vysočina. Ve Světlé
nad Sázavou by se v dohledném čase
mělo objevit zbrusu nové zásahové
vozidlo, které by svojí výškou mělo
možnost průjezdu pod podjezdem.

To, že jsou ve Světlé nad Sázavou
profesionální hasiči, neznamená hned
stoprocentní bezpečí a ochranu. Vždyť,
vrátíme-li se k informacím na počátku
tohoto článku,  musíme si uvědomit, že
ve směně budou maximálně tři hasiči.
A přestože se dostanou na místo udá-
losti během krátké chvíle, větší mimo-
řádné události budou muset řešit ve
spolupráci s místním SDH a dalšími
hasičskými jednotkami z okolí.

nstržm. Ladislav Vacek
PS Světlá nad Sázavou

Na jaře vzrůstá nebezpečí požárů
především zásluhou různých “vypalo-
vačů”, naštěstí dnes hořívá častěji su-
chá tráva na mezích nebo les, než lid-
ská obydlí, jako tomu bývalo dříve. Ve
fondu Státního oblastního archivu
v Havlíčkově Brodě je mimo jiné do-
kumenty uložena “Statistika požárů
Sboru dobrovolných hasičů ve Světlé
n. S. 1887-1931”, ze které vybíráme
následující tři případy.

Před 80 lety:
“Dne 2. dubna 1923, v pondělí

velikonoční, hlášen požár o 1 9.
večer na Malé Straně v obchodním
domě Rudolfa Müllera. Sbor po de-
seti minutách se dostavil na místo
požáru se všemi stroji a posunova-
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cím žebříkem, dvouproudná stříkač-
ka zaujala místo u zámku při výto-
ku vody z rybníka, dvoukolová stří-
kačka umístěna u mýta u řeky, elek-
trická stříkačka po 1 hodině opra-
vy poruchy u stroje vydatně pak
fungovala až do 3. hod. ranní. Člen-
stvo při tomto požáru řádně  a obě-
tavě plnilo své úkoly. Zúčastnilo se
18 členů se starostou, velitelem a
náměstkem. Požárem bylo zničeno 1
obydlené stavení, 1 stodola, 1 stáj,
1 sýpka a 1 kůlna.” V poznámce je
uvedeno: “Ač požár byl velký, nedo-
stavil se žádný jiný sbor.”

V úterý dne 3. dubna 1923 v 10 ho-
din večer zazněly znova trubky ohla-
šujíce požár v místní ulici Nové Město
v dělnickém domě pp. bratrů Krato-

chvílů. Sbor se zúčastnil záchranných
prací s dvouproudní stříkačkou. Ač
členstvo unavené den předtím, dále své
síly napjalo na zdolání požáru. Příčina
požáru neznámá, zničeno 1 obydlené
stavení.

Před 75 lety:
Dne 5. května 1928 po divadle ve

prospěch hasičského sboru o 11. hodi-
ně večer hlášen vznik požáru kolny
v domě p. Fr. Hněvsy na Malé Straně.
Jelikož členstvo bylo pohromadě zú-
častněno v divadle, ihned se vypravilo
s motorovou stříkačkou, kdež se po 1
hodině požár utlumil. Zničena kolna a
nástroje truhlářské.

-jv-



strana 21SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJkvěten 2003

Den po rozhlasovém projevu pre-
zidenta republiky Antonína Zápo-
tockého o tom, že naše měna je
silná a konsolidovaná a lidé mohou
být klidní, byla 1. června 1953
uskutečněna tajně chystaná měno-
vá reforma, která připravila milio-
ny občanů o většinu úspor.

V létě roku 1952 požádala českoslo-
venská vláda Sovětský svaz o vyslání
odborníků do různých oblastí našeho
života, na ministerstva a ústřední úřa-
dy. SSSR tuto žádost pochopitelně uví-
tal, neboť se mu naskytla vítaná příle-
žitost ještě více zasahovat do česko-
slovenské ekonomiky a vnitřního živo-
ta (poradci vojenští a bezpečnostní, zde
již působili dávno). 17. listopadu 1952
pak vláda požádala o poskytnutí pomoci
při výrobě papírových platidel a ražbě
mincí “podle návrhu sovětských
umělců” (výjimkou byly bankovky 25,
50 a 100 Kč, jejichž avers i revers do-
dala československá strana).

***
Ministerstvo financí rozesílá 17. květ-

na 1953 telegramy na finanční referá-
ty jednotlivých krajských národních
výborů s textem: “Se zřetelem na po-
věsti, které vznikly v některých mís-
tech, tě prosím, abys nám během
dneška podal(a) zprávu o situaci na
trhu zboží i peněz. První zprávu ode-
šli laskavě v 11 hod., další pak v 17
hod.” Současně si ministerstvo finan-
cí prostřednictvím pozorování svých
úředníků zjišťuje situaci v Praze. Zís-
kané zprávy pak, počínaje dnem 19.
května a konče 29. květnem, jsou ně-
kolikrát denně v opisech – či zpraco-
vány ministrem financí Jaroslavem
Kabešem do situačních zpráv – zasí-
lány nejmocnějším tohoto státu: prezi-
dentu Antonínu Zápotockému (připo-
meňme si, že Klement Gottwald 14.

března 1953 zemřel), předsedovi vlá-
dy Viliamu Širokému, jeho náměstkům
dr. Jaroslavu Dolanskému a Antonínu
Novotnému, který byl současně pově-
řen řízením práce sekretariátu ÚV
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KSČ, někdy také i ministru J. Púčikovi
či ministru vnitřního obchodu Františ-
ku Krajčírovi. Jednotlivé zprávy jsou
také překládány do ruštiny, což svědčí
o tom, že sovětští experti na plnění scé-
náře měnové reformy pečlivě dohlíže-
li.

Pondělí 18. května – mezi obyvatel-
stvem českých krajů (na Slovensku jen
ojediněle) jsou rozšířeny zprávy o uvol-
nění vázaného trhu a o chystané mě-
nové reformě k 1. červnu 1953. Zprá-
vy vyvolávají prudce zvýšenou poptáv-
ku obyvatelstva po průmyslovém zbo-
ží.

Úterý 19. května – V Praze vypuká
nákupní horečka, kupují se hlavně tex-
tilie a cukr. Pracovníci bezpečnosti
pozorují v obchodech “kdo a co se hlav-
ně kupuje”. Před obchody se tvoří fron-
ty. Spěšná zpráva konstatuje, že včera
byly v Praze tržby o 100 % vyšší než
normálně, stoupá výběr vkladů,
v Českých Budějovicích, Plzni a Klad-
ně jsou fronty vybírajících. Na okresní
města a vesnice se neklid ještě nepře-
náší.

Středa 20. května – ministerstvo
vnitřního obchodu dává ráno příkaz
k zastavení dodávek do maloobchodní
sítě. Obchodní domy praskají ve švech,
kupuje se pánská a dámská konfekce,
metrové zboží, kožené zboží, obuv, rá-
dia, nábytek. Nákupní horečka je
v Táboře, na Karlovarsku, v Liberci a
na Olomoucku.

Ředitel velkoobchodu na Liberecku
vydává zákaz vyskladňování jakéhoko-
liv zboží do maloobchodní sítě,
v Brněnském kraji obchody z vlastní
iniciativy stahují úzkoprofilové zboží a
prodávají “ležáky”. Ředitel městské
správy spořitelen v Praze se dotazuje,
“zda úředníci na přepážce mohou
kategoricky prohlašovat, že měno-
vá reforma nebude. Uložili jsme, aby
se o měnové reformě nemluvilo a
sdělovalo se tazatelům, že nemohou
vkladatelé o své vklady přijít, ježto
za ně ručí stát.” Neklid se projevuje
ve vyšších nákupech, zejména poživa-
tin (margarín, sůl) a také cigaret.

Čtvrtek 21. května – ve všech okre-
sech Jihlavského kraje se ve zvýšené
míře kupuje textil, potraviny, olej, obuv,
nábytek. Udržují se pověsti o měnové
reformě. Průzkum pražských obcho-
dů odhaluje, že ty s volně prodejným
zbožím (tj. bez potravinových lístků a

šatenek) jsou od rána uzavřeny, také
v Bílé labuti jsou uzavřena tři patra.
Nadále se tvoří fronty před obchody
s textiliemi, mlékárnami (vejce jsou již
vykoupena) a některými obchody se
spotřebním zbožím.

Pátek 22. května – zpráva o průzku-

mu obchodů v Praze udává fronty před
obchody s textilem (pokud byly otevře-
ny), před řeznickými krámy, kde je zá-
jem o trvalejší druhy salámů a uzenin,
že v Pramenu  je zájem o likéry a vzác-
nější druhy potravin, také je zájem o
fotoaparáty. Antikva prodává v průbě-
hu dvou dnů perské koberce za
600.000 Kč, čímž splnila měsíční plán
na 150%.

Sobota 23. května – projevuje se vý-
sledek uklidňující dezinformační akce
popírající brzkou měnovou reformu.
Bezpečnost si ovšem vynucuje poru-
šování tajnosti vkladů – např. hlásila,
že v pobočce Státních spořitelen
v Praze 12 vybrala jedna fyzická oso-
ba sumu 2,5 mil. korun a následně zjis-
tila, že účet patřil cestovatelům Han-
zelkovi a Zikmundovi. Ve všech trafi-
kách se projevuje nedostatek kuřiva,
což vyvolává značnou nespokojenost
u kuřáků. Trafikanti tvrdí, že ústřední
sklady nerealizují jejich objednávky.

Neděle 24. května – Rudé právo zno-
vu vysvětluje, proč došlo k rozložení
výplatních termínů. Prý se tak zabrání
jednorázovým nákupům v den výpla-
ty. Obchody budou plynuleji zásobová-
ny a nebude docházet k frontám a ne-
dostatku zboží, kterým údajně sklady
přetékají. Zkrátka vše pro blaho pra-
cujícího lidu.

Pondělí 25. května – ministerstvo
vnitřního obchodu vydalo zákaz veške-
rého prodeje volného zboží.

Sobota 30. května – ještě ráno při
zahájení pracovní doby není ani
v ústředí SBČS v Praze nic známo o
přípravách peněžní reformy. V devět
hodin se schází ÚV KSČ, který návrh
“na usnesení o provedení peněžní
reformy a zrušení lístků na potravi-
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nářské a průmyslové zboží jednomy-
slně schválil”.  Projev prezidenta re-
publiky Antonína Zápotockého noviny
neotiskují, pouze se omezují na lako-
nické sdělení, že “mnohokráte byl
přerušován bouřlivým souhlasným
potleskem”. Se souhlasným potleskem
lidu se však nepočítá, neboť už v 10.00
hod. je Lidovým milicím vyhlášena po-
hotovost s úkolem ostrahy důležitých
budov a strategických bodů, a jsou jim
vydávány ostré náboje. Rozkaz k akci
“Kulomet” podepsal tajemník ÚV KSČ
Antonín Novotný a plná pohotovost se
týká 50 % početních stavů této “úder-
né pěsti dělnické třídy”. Zbylým pří-
slušníkům je vyhlášena pohotovost čás-
tečná. Během dopoledne se
k mimořádné schůzi schází vláda a pro-
jednává usnesení vlády  a ÚV KSČ o
provedení peněžní reformy a zrušení
lístků na potravinářské a průmyslové
zboží, schválení vládního návrhu záko-
na o peněžní reformě a schválení opat-
ření souvisejících s provedením záko-
na o peněžní reformě, dále schválení
nových státních maloobchodních cen
potravinářského a průmyslového zboží
a ještě schválení vládního nařízení o
opatřeních v oboru mezd, důchodů a
některých sociálních dávek
v souvislosti se zrušením lístkového
systému. Ve 13 hodin se v neprodyšně
uzavřené budově schází Národní shro-
máždění. Za výbor rozpočtový a vý-
bor pro hospodářské plánování a jeho
kontrolu sděluje jeho zpravodajka Bo-
žena Machačová-Dostálová, že “vý-
bor rozpočtový a výbor pro hospo-
dářské plánování a jeho kontrolu
projednaly na své společné schůzi
konané dne 30. května 1953vládní
návrh zákona o peněžní reformě a
usnesly se doporučiti jej plenu Ná-
rodního shromáždění ku schválení
beze změny”. Pro nás, Světeláky, není
bez zajímavosti, že v pozdějších letech
se Božena Machačová-Dostálová sta-
la ministryní spotřebního průmyslu a
dne 30. září 1967 pronesla ve Světlé n.
S. slavnostní projev při příležitosti po-
ložení základního kamene nového
sklářského závodu.

Neděle 31. května – StB i další slož-
ky policie prožívají velmi napjatý den.
Vyšetřovatelé kriminálky dohlížejí na
provádění inventur v obchodech – stát-
ní represivní aparát se tak snaží zame-
zit prodavačům v přesunu zboží do
svých domovů. Ze stejného důvodu
mají pouliční hlídky nařízeno kontrolo-

vat všechny osoby s objemnějšími za-
vazadly. StB i SNB po celý den zabez-
pečuje nerušený průběh komunistic-
kých aktivů a členských schůzí, posky-
tuje osobní ochranu referentům KV
KSČ a OV KSČ, pečlivě jsou střeže-
ny i pobočky SBČS.

Rudé právo vycházející tohoto dne
uveřejňuje – kromě textu usnesení vlá-
dy a ÚV KSČ o provedení peněžní
reformy a zrušení lístků na potravinář-
ské a průmyslové zboží, popisu nových
československých bankovek, státovek
a mincí, projevu předsedy vlády na
schůzi Národního shromáždění a uká-
zek nových cen potravinářského a prů-
myslového zboží – také text Zákona č.
41/53 Sb. ze dne 30. května 1953 o
peněžní reformě a text Směrnice mi-
nistra financí ze dne 30. května 1953 o
způsobu provedení peněžní reformy.
Šokované obyvatelstvo se zde konkrét-
ně dozvídá a vypočítává si, o jakou
částku je komunisty a jimi ovládanou
vládou doslova oloupeno.

Jedinými zákonnými penězi na území
Československa se od 1. června 1953
stávají bankovky po 100, 50, 25 a 10
korunách, státovky po 5, 3 a 1 koruně
a mince po 25, 10, 5, 3 a 1 haléři. Oby-
vatelstvo si může vyměnit nejvýše 300
Kč starých peněz v poměru 5:1, tj. za
300 starých korun nyní obdrží 60 ko-
run nových. Veškeré ostatní peníze
v hotovosti se vyměňují v poměru 50:1,
tj. za 50 starých korun 1 koruna nová.
Výměna se provádí po předložení ob-
čanského průkazu (nebo potvrzení
okresního či obvodního velitelství ná-
rodní bezpečnosti, že si u něho občané
požádali o vydání občanského průka-
zu). Kromě toho je nutné předložit též
tzv. kmenový list, který je základním
dokumentem občana pro přidělení po-
travinových lístků a na němž jsou za-
psáni všichni příslušníci domácnosti.
Výměnu starých peněz za nové může
provést jen jed-
na osoba, a to
pro všechny
příslušníky do-
mácnosti na-
jednou. Výmě-
nu peněz je
možné provést
pouze jeden-
krát, přičemž
záznam do ob-
čanského prů-
kazu je prove-
den všem čle-

nům domácnosti. Výměna se může
provést ve výměnných střediscích ve
dnech 1. až 4. června 1953. Vklady
obyvatelstva, uložené ve Státní spoři-
telně či ve Státní bance českosloven-
ské, se ke dni 1. června 1953 přepo-
čítávají následovně: vklady do 5.000 Kč
včetně – v poměru 5:1, vklady od 5.000
do 10.000 Kč v poměru 6,25:1.
S vyššími vklady pak je nakládáno ná-
sledovně: vklady nad 10.000 do 20.000
Kč – částka do 10.000 jak bylo výše
uvedeno, zbytek do 20.000 Kč
v poměru 10:1, vklady nad 20.000 do
50.000 Kč – částka do 20.000 Kč jak
bylo uvedeno, zbytek vkladu do 50.000
Kč v poměru 25:1 a konečně vklady
nad 50.000 Kč – částka do 50.000 Kč
jak bylo uvedeno, zbytek v poměru 30:1.
Není však zapomenuto ani na ty, kteří
v půli května podlehli nákupní horeč-
ce, peníze si z vkladní knížky vybrali a
když je nemohli utratit za zboží, zase je
zklamaně uložili. Všechny vklady po
15. květnu, a to ať na starých vklad-
ních knížkách nebo na knížkách nově
založených, se přepočítávají v poměru
50:1, čili 50 Kč starých peněz za 1 Kč
nových peněz. Je samozřejmé, že vkla-
dy rozložené na několika knížkách se
nejprve sčítají a teprve potom se pro-
vádí přepočet. Směrnice je dokonale
propracovaná, není z ní úniku.

Pondělí 1. června – nastává pracov-
ní týden a výměna starých peněz za
nové se rozbíhá. Rotačky tiskáren chrlí
další exempláře zglajchšaltovaného tis-
ku. Je lhostejné, do kterých novin člo-
věk nahlédne. Ve všech se žurnalisté
předhánějí, kdo květnatěji vylíčí nad-
šení československého pracujícího lidu
nad provedenou peněžní reformou.
Činnost výměnných středisek se však
dostává do skluzu, na mnoha místech
nastává akutní nedostatek nových pla-
tidel. Při personálním posilování vý-
měnných středisek jsou k této práci
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určováni lidé z národních výborů,
pracovníci OV KSČ a KV KSČ apod.
Ke zvládnutí narůstajících front jsou
kromě příslušníků SNB a Lidových
milicí povoláváni i členové KSČ a
ČSM. V závodech a podnicích od rána
jednají svolané stranické schůze a na-
vazují tak na maratón setkání komu-
nistů v uličních a vesnických organiza-
cích. Do jednotlivých závodů jsou vy-
síláni pracovníci aparátu strany a na-
rychlo vyškolení agitátoři. Mají pře-
svědčit řadové komunisty o báječných
přednostech vládního opatření. Kolem
8. hodiny jim je vydán rozkaz, aby
v závodech zůstali po celý den a podá-
vali na okresní a městské výbory KSČ
zprávy o situaci. Nadšený souhlas se
sice na stranických schůzích nekoná,
ale nedochází ani k masovějším proje-
vům nesouhlasu, projevují se pouze
někteří jedinci. Stranická veřejnost tedy
přijímá peněžní reformu víceméně re-
zignovaně, ovšem reakce nestraníků
jsou výrazně zápornější. Odpor však
nalézá svůj průchod jen ve slovních
projevech ve frontách či v restaura-
cích, výjimečně v letácích, kratších
stávkách či demonstracích. Předseda
základní organizace KSČ v Prefě Dolní
Březinka, Beránek, prohlašuje na člen-
ské schůzi a následně i na celopodni-
kovém aktivu, že “všichni lžou a ne-
věří nikomu”.

Ve Světlé n. S. je pro výměnu hoto-
vostí zřízeno pět výměnných středisek
u tehdejších peněžních ústavů: Česko-
slovenská pošta (poštovní úřad v domě
Šalandových v Pěšinkách), Okresní

záložna hospodářská v Ledči n. S. –
pobočka Světlá n. S. (v domě čp. 22 p.
Pergra), Spořitelna města Čáslavě –
pobočka Světlá n. S. (v budově radni-
ce, v přízemí), Občanská záložna s.r.o.
(v Jelenově ul. v domě řezníka a uze-
náře p. Krejčího) a Živnostenská zá-
ložna (v domě p. Drahozala, dnes knih-
kupectví).

V průběhu dne dochází i k několika
živelným demonstracím, které vyrůs-
tají ze shlukování několika jedinců a
pak přerůstají ve větší akce, jako na-
příklad v Havlíčkově Brodě. Nejmo-
hutnější vystoupení se však koná
v Plzni. Hospodářská nespokojenost
přerůstá v jednoznačné politické poža-
davky a dokonce i v přímý útok na in-
stituce komunistické diktatury. Podle
stranických pramenů šlo o 5-10 tisíc
osob, svědecké výpovědi však hovoří
o dvacetitisícové demonstraci. Odpo-
ledne však vlna odporu začíná opadat,
do města přicházejí posily armády, Li-
dových milicí a především StB. Uda-
vači a tajní slaví žně.

Úterý 2. června – v novinách se o
stávkách a nespokojenosti samozřejmě
nepíše. Naopak! Optimismus a nadše-
ní lidu prý nezná mezí. Svaly horníků,
hutníků, družstevních rolníků atd. se
napnou k ještě větším výkonům, jež
dovedou tuto zemi k zářným komunis-
tickým zítřkům. Na ÚV KSČ došlo
tohoto dne 1463 souhlasných telegra-
mů a rezolucí z krajských, okresních a
městských výborů KSČ, z útvarových
organizací KSČ u SNB a v armádě,
z ROH, ČSM a ze složek Národní

fronty a lidosprávy. Až o mnoho let
později se Československu začalo ří-
kat Absurdistán, ale jak vidno, základ
pro toto pojmenování byl položen již
v 50. letech.

***
Západní Evropě nebyla situace

v Československu, jehož násilná orien-
tace na východ začínala být naprosto
zřejmá, lhostejná. Velmi brzo po osud-
né měnové reformě se na několika
místech našeho území objevily letáčky
v podobě peněz. Vypadaly jako věrná
kopie jednokorunové státovky vydané
v roce 1953, až na to, že na obou stra-
nách byl bílý obdélníček s textem ho-
vořícím o bezradnosti československé-
ho režimu a nabádajícím k boji s ním
všemi prostředky. Na aversní straně
nesl tento letáček text: “Hladová ko-
runa – dar Sovětského svazu”. Hlado-
vé koruny byly na naše území dopra-
vovány v balících zavěšených pod ba-
lónem. Přiložená časovaná náložka
explodovala a rozptýlila peněžní letáč-
ky po širokém okolí. Státními orgány
byly hbitě zabavovány a ničeny. Jejich
držení mezi obyvatelstvem se trestalo,
dnes jsou cennou sběratelskou kurio-
zitou. Redakci Světelského zpravoda-
je je ke skenování ochotně zapůjčil sbě-
ratel Josef Vincenc, kterému tímto ještě
jednou děkujeme.

Jaroslav Vála

Použitý pramen:
Jirásek, Z. – Šůla, J.: Velká peněžní

loupež v Československu 1953 aneb
50:1

Stalo se pøed ...Stalo se pøed ...Stalo se pøed ...Stalo se pøed ...Stalo se pøed ...
… 80 lety (1923)

• dne 5. května byla Sokolu slavnostně předána budova sokolovny, postavená svépomocí (slavnost položení základ-
ního kamene se konala 23. července 1922)

 …50 lety (1953)
• dne 1. května zahájila zkušební provoz Československá televize. “Když se 1. května 1953 mělo uskutečnit první

zkušební vysílání,” vzpomíná televizní kameraman, profesor Eduard Landisch, “půl hodiny před začátkem přišla
hláška od techniků, že se porouchal připravený snímač. Nad studiem byl sál, kam byli pozváni oficiální hosté,
ministr kultury, novináři a několik herců. Ředitel Karel Kohout tam duchapřítomně vnikl a zmocnil se Františka
Filipovského, aby situaci zachránil. Dvě kamery, které stály ve studiu, byly v pořádku, a tak se konalo nepláno-
vané živé vysílání! František Filipovský zarecitoval monolog Harpagona z Moliérova Lakomce a byl to ten
nejlepší výkop, řečeno sportovní terminologií, jaký mohl být.”

• dne 3. května udělil nově zvolený československý prezident Antonín Zápotocký amnestii osobám odsouzeným
podle trestního práva (tedy nikoli politickým vězňům).

• dne 29. května zdolal novozélandský horolezec Edmund Hillary s nepálským nosičem (šerpou) Tensingem Norga-
yem 8840 m vysoký Mount Everest – nejvyšší horu světa ležící v Himalájích na hranicích Nepálu s Čínou.

…30 lety (1973)
• dne 9. května zahájila Československá televize pravidelné barevné vysílání.
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Dům čp. 14
Domek rodiny Marešových. Na pře-

lomu 19. a 20. století jsou zde uváděni
Josef Mareš, truhlář, Antonín Mareš,
kameník, Josef Mareš, rytec písma a

Karel Mareš.
V archivu stavebního odboru MěÚ

jsou pouhé čtyři listiny, a to z doby po-
měrně nedávné. Dne 22. dubna 1960
požádala Anna Marešová Místní ná-
rodní výbor ve Světlé n. S. o povolení
odbourání části svého rodinného dom-
ku, která “jest dřevěná, již poboře-
ná a neschopna dalšího užívání a
opravy”. Komise dne 4. června zjisti-
la, že uvedená část domu je skutečně
v dezolátním stavu a 20. června byl
vydán výměr oznamující schválení od-
bourání.

Další dokument je datován 3. září
1974 a podepsal jej Karel Krupička:
“Soudním usnesením přešel do mého
majetku domek čp. 14 ve Světlé n.
S. Poněvadž tento domek není již
schopen jakékoliv opravy, prosím o
povolení demolice. Získaného po-
zemku budu užívat jako zahrádky.”
Po provedeném šetření bylo 2. října
vydáno rozhodnutí o povolení demoli-
ce s tím, že “…místo po demolici
musí být řádně urovnáno a suť

z demolice odvezena na skládku.
Demolice musí být provedena nej-
později do 30.6.1975.”

Dnes stojí na místě domku čp. 14
malá zahradní chatka a pozemek slou-
ží jako zahrádka.

-jv-

Vážení přátelé,
srdečně vás všechny zveme 18. a 19.

května od 9 do 17 hodin do zámeckého
parku ve Světlé nad Sázavou. Již potře-
tí bychom vás rádi seznámili s životem
a prací našich předků v paleolitu (starší
době kamenné), neolitu (mladší době ka-
menné) a starší době bronzové.

Můžete si s námi vyzkoušet malbu na
kámen, tkaní na karetkách a tkalcov-
ském stavu, předení příze, tesání seke-
romlatem, tepání mědi a výrobu
z měděného drátu, keramických nádo-
bek a sošek, mletí obilí mezi kameny a
kamenným mlýnkem, pečení placek na
kameni, vrtání kamene, výrobu ošatek
ze slámy a tavbu bronzu.

Uvidíte pravěká obydlí, jak naši předci
rozdělávali oheň, stavěli milíř na výrobu
dřevěného uhlí a hliněnou pec na peče-
ní “buchet”.

��������	
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Vzpomínka
1. května

Dnes je tomu rok, co nás navždy opustil pan Vlastimil Žáček z Radostovic.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte si se mnou.

Děkuji, manželka.

A proč očima archeologa? Uvidíte
model uničovského hrobu ze starší doby
bronzové, zájemci si vyzkouší provádě-
ní archeologických vykopávek a na na-
učné stezce si zopakují nejvýznamnější
naleziště v České republice a v našem
okolí. Vše bude “podbarvováno” pravě-
kou hudbou.

Na vaši návštěvu se těší:
• děti z ekologického kroužku a

ze ZŠ Komenského ulice s pí
uč. Janou Chladovou

• studenti gymnázia a kamenic-
kého učiliště s pí prof. Janou
Michkovou a p. Jaroslavem
Fiegerem

• rodiny Fiegerových a Pilgero-
vých

• patroni Tereza – ekologické
sdružení v Praze a MěÚ ve
Světlé nad Sázavou
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Odbor kultury a školství MěÚ ve Světlé nad Sázavou
a Základní organizace OS Sklo Bohemia, a.s., Světlá n. S.

ve spolupráci se základními školami v Komenského a Lánecké ul. ve Světlé n. S.,
DDM ve Světlé n. S., Pionýrem, Světlá n. S., ZUŠ ve Světlé n. S.

a členy světelských sportovních klubů pořádají

OSLAVU  SVÁTKU DĚTÍ.
Pátek 30. května bude celý patřit dětem.

Na hřištích, v parku i jinde v přírodě budou pro předškolní, mladší a starší školní děti na dopolední hodiny připraveny
sportovní, dovednostní i znalostní soutěže, za které je čeká sladká odměna. Dvě trasy povedou městem do parku a do
“Rozkošného údolíčka”. Děti se dozvědí, kde je v parku peklo, čeká je malování na ulici, ukázky dálkově ovládaných

modelů a na ukončení dopoledního programu opékání vuřtů.
Z pestré odpolední nabídky si mohou děti samy vybrat: soutěže na koloběžkách, otevřená některá sportoviště, měst-

ská knihovna a v kině filmové představení. Pestrý program vyvrcholí dětskou maxidiskotékou na zimním stadionu. A
to vše pro naše děti zdarma.

V pondělí 14. dubna se konalo 1.
kolo přijímacího řízení na střední
školy v kraji Vysočina. Ředitelé
středních škol si stanovili strate-
gii při přijímání žáků do jednotli-
vých oborů škol, to znamená, že
určili počty žáků, které přijmou
v 1. kole, počty žáků na odvolací
řízení a počty žáků pro přijetí ve 2.
kole, které se bude konat ve čtvr-
tek 15. května.

Přijímací zkoušky probíhaly samozřej-
mě také ve Světlé nad Sázavou. Ve
škole, která se plným jménem nazývá
VOŠ, Gymnázium, Střední sklářská
škola, SOU a OU, se hlásilo na sklář-
ské, keramické a kamenické obory 51

Pøijímací zkoušky
dětí. Zkoušky se skládaly
z všeobecného přehledu a talentové
části (kreslení). Na gymnázium se hlá-
silo dalších 40 dětí, z toho 28 ze Svět-
lé. Absolvovaly přijímačky z českého
jazyka a matematiky, přijato bylo třicet
budoucích studentů.

V Integrované střední škole bylo po
prvním termínu zkoušek přijato 28 dí-
vek do čtyřletého studijního oboru so-
ciální péče a do dvouletého denního
nástavbového studia 52 žáků, z nichž
budou vytvořeny dvě třídy – podnikání
v technických povoláních a podnikání
v oborech obchodu a služeb. Dalších
85 žáků bylo přijato do tříletých učeb-
ních oborů opravář zemědělských stro-

jů, automechanik, autoelektrikář a ku-
chař – číšník.

Obě světelské střední školy vykáží
v příštím školním roce nárůst žáků.

-jv-
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Program též najdete – http://www.svetlans.cz.
                                                                                     Změna programu vyhrazena.

Začátek prodeje vstupenek: 30 minut před představením,

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

Středa  14.5. 19.30 95'

Přeber si to znovu (USA)                        Komedie

Kam se dostane hrdina tentokrát, do hrobu nebo opět do sedla?
Hraje: R. De Niro
Vstupné : 55 Kč                                                                       Od 12 let

Pátek  16.5. 19.30 107'

Blbec na krku (Francie, V. Británie)         Dobrodružný

O dobrodružné zápletky a také o černý humor nebude nouze.
Hraje: G. Lavin
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 12 let
Česká verse

Neděle  18.5. 19.30 140'

Pianista (Francie)                                              Válečné drama

Hudba byla jeho vášní. Přežití byl jeho mistrovský kus.
Hrají: A.Brody, F. Finlay
Vstupné : 55 Kč                                                                        Od 12 let

Středa  21.5. 19.30 135'

Útěk do Budína (ČR, Slovensko)                            Drama

Touha jim dala křídla, vášeň je srazila na zem.
Hrají: B. Polívka, L. Vlasáková
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 12 let

Pátek  23.5. 19.30 158'

Tak daleko, kam mě nohy donesou (Něm.)

                       Válečný
Skutečný osud vojáka v jednom z lágrů na Sibiři.
Hrají: B. Betterman, M. Mendl
Vstupné : 50 Kč                                                                        Od 12 let

Neděle  25.5. 17.30 100'

Čert ví proč (ČR)                                                    Pohádka

Napětí střídá komické zvraty, láska přechází v nenávist.
Hraje: T. Pauhofová
Vstupné : 50 Kč        Přístupný

Středa  28.5. 19.30 85'

Kůže anděla (Francie)                                   Milostné drama

Jediná společná noc je nesmazatelně poznamená. Hrají: M. Moré, G.
Depardieu
Vstupné : 50 Kč                      Od 12 let

Pátek  30.5. 19.30 115'

Test (USA)                                                                          Thriller
Zasvěcený pohled na tajnou výcvikovou školu CIA:Farmu.
Hraje: Al Pacino
Vstupné : 55 Kč                                                                       Od 12 let

Neděle
  
1.6. 19.30 120'

Pupendo  (ČR)                                                         Komedie
Poselství budoucím generacím.
Hrají: B. Polívka, J. Dušek, E. Holubová
                                                                                                Přístupné

Pondělí  2.6. 19.30 120'

Pupendo  (ČR)                                                         Komedie
Poselství budoucím generacím.
Hrají: B. Polívka, J. Dušek, E. Holubová
                                                                                                Přístupné

Pátek  6.6. 19.30 135'

Chyť mě, když to dokážeš (USA)        Thriller
Životopis skutečného podvodníka. Hrají: L. Di Caprio, T. Hanks

                  Od 12 let

Neděle  8.6. 17.30 69'

Kniha džunglí 2 (USA)                               Animovaný
Další pokračování příběhu Mauglího a jeho přátel.        Přístupný
Česká verse

Středa  11.6. 19.30 105'

Dům naruby (USA)                                                     Komedie
Všechno, co potřeboval vědět o životě, se ona naučila ve vězení.
Hraje: T. Martin
                                                                                                Přístupný

Pátek  13.6. 19.30 101'

Láska s výstrahou  (USA)    Romantická komedie
Příběh muže, který našel dívku svých snů, ale nebyl varován.
Hraje: S. Bullocková
                                                                                                 Od 12 let

Neděle  15.6. 19.30 92'

Kurýr (Francie, USA)                                    Kriminální thriller
Pravidla jsou od toho, aby se porušovala. Hraje: J. Stanham
                                                                                                  Od 12 let
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KULTURA

Městský úřad – odbor kultury a školství ve Světlé n. S.
vás zve dne 22. května 2003 od 19.30 hod. do tanečního sálu na

kde uslyšíte poezii Ivany MĚKOTOVÉ v podání Aleny FUČÍKOVÉ, na kytaru hraje a zpívá Jiří VENCOVSKÝ,
hudba a hudební texty jsou od Jiřího VENCOVSKÉHO, Ivany MĚKOTOVÉ, Libora MIŘÁTSKÉHO & Mi-
chala VOHÁŇKY.

ŠTIKA K OBĚDU – komedie o tom, že kdo jinému jámu kopá… Tři obstarožní sestry Heckendorfovy mají

svého sluhu Rudolfa. Ten zastává ve službách “holku pro všechno”. Stěhuje nábytek, nosí kufry, nakupuje, vaří,

obsluhuje a poskytoval i služby zcela intimního rázu, které slečny zavazovaly. A tu náhle Rudolf trvá na tom, aby své

závazky splatily. Sestry dojdou k závěru, že by se ho měly zbavit.
V režii Pavla Háši účinkují Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Libuše Švormová a Václav Postránecký.

Divadelní sál ve Světlé n. S. ve čtvrtek 29. května v 19.30 hodin
Předprodej vstupenek je v kanceláři odboru kultury  na radnici - tel. 569 496 660
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Ve čtvrtek 10. dubna se
v havlíčkobrodské kavárně U no-
táře, respektive v podkrovních
prostorách tohoto domu, konal
hudebně-poetický pořad
s poněkud záhadným názvem Vel-
ké prádlo. Premiéra, která se ko-
nala loni v červnu na ledečském
hradě, se vyznačovala velkou ná-
vštěvností a bezvadnou atmosfé-
rou, proto jsem s radostí – a vel-
kou zvědavostí – přijal pozvání.

Pořad sestavený z vtipných veršů
světelské autorky Ivany Měkotové a
písňových textů Jiřího Voháňky, Libo-
ra Miřátského a Ivany Měkotové mě
doslova dostal. Texty recitovala jako-
by nesmělá Alena Fučíková, zatímco
písně zpíval a na kytaru se doprovázel
Jiří Vencovský. Záštitu poskytl JUDr.
Ladislav Vondrák, publikující autor mi-

�	���������
lostné poezie a mecenáš “stejně posti-
žených”.

Vše bylo velice neformální. Nevelký
prostor zaplnilo na třicet diváků, kteří
seděli na polštářích rozmístěných po
zemi, účinkující se pohybovali uprostřed
a jako dekorace viselo na šňůrách na-
tažených mezi trámy sku-
tečně prádlo… Mezi divá-
ky byli také spisovatel
František Uher, Zdeněk Ji-
rásek, majitel poetické ka-
várny ve Slatiňanech, kte-
rý projevil zájem, aby se
“Velké prádlo” pralo ještě
letos také ve Slatiňanech.

Na závěr ještě krátký po-
vzdech: škoda, že ve Svět-
lé nemáme – ale snad
mohu říct zatím – takovýto
intimní prostor pro malé klu-

bové divadlo. Přesto světelští zájemci
o Velké prádlo nepřijdou zkrátka – viz
samostatná pozvánka.

Jaroslav Vála
Foto Jiří Hrbek

Letošní Den matek ve Světlé nad Sázavou
V neděli 11. května bude celý svět oslavovat naše maminky, babičky, tetičky i sestřičky. Tedy všechny, které

dávají život ať už fyzický či duchovní dalším generacím.
Tradičně tuto slavnost organizuje v našem městě MO KDU-ČSL. Také letos neporuší tradici, a tak děti z mateřských

škol, základní i základní umělecké spolu se soubory tanečními a sdružením Světlo připravují pro naše občany hezké
odpoledne.

Přijďte se podívat a poslechnout si ty nejmenší, ale i starší děti, které svým vystoupením chtějí poděkovat všem
ženám za jejich život, za jejich lásku a péči. Sejdeme se ve 14,00 hod. v kinosále.

za MO KDU-ČSL S. Brhelová

V sobotu 17.5. od 17.00 hod. na
zimním stadionu ve Světlé n. S. za-
čne rockový festival nazvaný Rock
proti vodě.

Jako první vystoupí skupina Cargo
známá též jako Autobus, poté zaplesá
srdéčko všem fanouškům skupiny Na-
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doraz, která se dala na rockovou drá-
hu a v létě natočí své první CD. Jako
třetí skočí na scénu ďábelská Doga
v čele s Romanem Izaiašem a aby toho
nářezu nebylo málo Tomáš Hájíček se
skupinou Krucipüsk předvede, zač je
toho loket. Fanouškům krásných ba-

lad udělá radost sku-
pina Morava a dále vy-
stoupí stále žádanější
a vyhranější Adrien.

Na své si přijdou i
milenci erotiky, kteří
uvidí mimořádnou
Strip Show.

Pak se zachvěje celý
stadion při vystoupení
Aleše Brichty a sku-
piny Grizzly v jejich
mimořádné Fire Show.

Uslyšíte notoricky známé skladby, ale
hlavně novinky, které vyjdou na prv-
ním CD Grizzly.

Úplný závěr vám zpestří kutnohorský
svěží bigbeat Brix.

Během celé akce si můžete za rozum-
né ceny zakoupit trika, mikiny, CD, vi-
deo, své tělo nechat potetovat nebo
ozdobit piercingem. Pivečka, alkoholu
a klobásek bude dostatek.

Vstupenky si můžete zakoupit
v předprodeji: restaurace Pohoda a
Baby shop P. Nováková, Lánecká ul.
Světlá n. S., a v knihkupectví Divizna
v Havlíčkově Brodě za pouhých 220,-
Kč.

Na vaši hojnou účast se těší pořada-
telé.

Tomáš Beránek
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Základní umělecká škola ve Světlé nad Sázavou se každoročně účastní soutěží a přehlídek. V letošním roce se žáci
připravovali především na soutěže dechových a bicích nástrojů, literárně dramatického oboru a zpěvu. Úspěchy naší
ZUŠ dokládá i následující výsledková tabulka.

Soutěž dechových a bicích nástrojů
oblastní kolo 4. února v Havlíčkově Brodě,  krajské kolo 21. března v Humpolci

Jméno žáka nástroj                    kategorie     obl. kolo             krajské kolo       učitel
Lenka Horáková zobc. flétna 1. 1. místo Holý Luboš
Zdeňka Mrkvičková zobc. flétna 5. 2. místo Vajo Ján
Tomáš Stýblo příčná flétna 2. 1. místo Beran Vladislav
Jana Mandátová příčná flétna 4. 1. místo, postup     2. místo Beran Vladislav
Petra Kodymová příčná flétna 5. 1. místo Beran Vladislav
Eva Hoskovcová příčná flétna 6. 1. místo Beran Vladislav
Lenka Cimburková příčná flétna 8. 1. místo Beran Vladislav
Zdeňka Jiráková příčná flétna 8. 3. místo Beran Vladislav
Martin Melechovský klarinet 2. 1. místo Holý Ladislav
Jan Štrobl klarinet 2. 3. místo Holý Ladislav
Romana Milichovská trubka 5. 1. místo Vajo Ján
Martin Šemík trubka 5. 2. místo Vajo Ján
Miroslav Lacina tenor 3. 1. místo Čížek Karel ml.
Jiří Ostatnický tenor 4. 1. místo Vajo Ján
Vítězslav Lacina baryton 2. 1. místo, postup    2.místo Čížek Karel ml.
Jan Olič baryton 5. 1. místo Čížek Karel ml.
Václav Olič pozoun 5. 2. místo Čížek Karel ml.
Jan Jelínek bicí 4. 1. místo Vajo Ján

Soutěž literárně dramatického oboru
vyučující: Měkotová Ivana

jméno žáka                 předmět soutěže                datum                oblastní kolo            krajské kolo
Adéla Bártová přednes      6.3.2003 Chotěboř - postup
Monika Doležalová recitace    21.3.2003 Ledeč n. S. - l. místo  Třebíč 3. místo
Lucie Kabrhelová recitace    21.3.2003 Ledeč n.S. - 3. místo

Soutěž ve zpěvu
vyučující: Daniela Hamaričová

oblastní kolo 6. února v Havlíčkově Brodě, krajské kolo 14. března 2003 v Jihlavě

jméno žáka        kategorie oblastní kolo    krajské kolo
Ondřej Zajíc 1./0 3. místo
Markéta Pejcharová 2. 1. místo
Andrea Lacinová 2. 3. místo
Kristýna Lacinová 3. 3. místo
Aneta Novotná 4. 1. místo s postupem 3. místo
Jana Myslivcová 5. 1. místo s postupem 1. místo
Eva Huderová 5. 2. místo
Lucie Milfaitová 7. 2. místo
Aneta Hamříková 8. 2. místo
Veronika Petrů 10. 1. místo s postupem 2. místo
Markéta Chládová 10. 2. místo
Stanislava Jelínková 10. 2. místo

Všem žákům a jejich učitelům blahopřeji k pěkným výsledkům a přeji jim mnoho dalších úspěchů.
-kč-
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Jistě mnoho z vás, vážení občané,
z různých důvodů nevidělo v měsíci
únoru putovní výstavku, která byla ve-
řejnosti přístupná v Hanusovském
domě v Havlíčkově Brodě a měla ná-
zev: “Stalo se v době nesvobody a třídní
nenávisti – komunismus na Vysočině”.
V první polovině dubna ji mohla vidět i
veřejnost v Ledči nad Sázavou, a to
v prostorách místní synagogy. Velice
zajímavý výběr exponátů přinášel ve
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své ukázce jen nepatrný zlomek toho
všeho utrpení prožitého v létech pade-
sátých všech těch, kteří se postavili
jakýmkoliv způsobem na odpor zrůd-
nému komunistickému režimu… Pořa-
dateli této výstavky byly pobočky Kon-
federace politických vězňů z Jihlavy a
z Havlíčkova Brodu. Havlíčkobrodští
zde mimo jiné připomínali smutné pro-
žitky občanů jejich okresu svojí knihou
“Osudy politických vězňů Havlíč-

kobrodska”, která je stále jediným do-
kumentem, z něhož se mohou dnes
poučovati mladí lidé, kteří tu hrůznou
dobu nesvobody neprožili. Několik po-
sledních výtisků této nevšední knihy je
v doprodeji v knihkupectví pí Bedrníč-
kové ve Světlé nad Sázavou. Moc do-
poručujeme!

Konfederace politických vězňů
v Havlíčkově Brodě

Nedávno byla regionální litera-
tura obohacena o další přírůst-
ky. Obě knihy seznamují čtená-
ře s pohnutou historií komunis-
tické epochy a obě napsal Fran-
tišek Drašner. O první z nich,
s názvem Číhošťský zázrak a
podtitulem Zpráva o P. Josefu
Toufarovi, jsme psali
v prosincovém čísle Světelské-
ho zpravodaje.

Kniha z našeho regionu
Druhá kniha nese název Ohně na

Vysočině a autor v ní líčí pohnutou
historii obce Olešná na Havlíč-
kobrodsku v letech 1958-1961, kdy
nešťastná obec byla decimována
osmi po sobě jdoucími ohni. Z jejich
zakládání byli obžalováni nevinní
obyvatelé obce. O neplatnost poli-
tického procesu se prokazatelně
zasloužila místní pyromanka, která
založila poslední požár. Ani to ne-

stačilo, aby komunističtí pohlaváři
přiznali svůj omyl, respektive svou
neomezenou moc nad prostým člo-
věkem, který se nemohl prakticky
vůbec bránit. Čtenáři se při čtení
knihy opět mohou přesvědčit o ne-
spravedlnosti a zločinnosti komunis-
tického režimu.
Knihu vydal Obecní úřad v Olešné

a vytiskla ji tiskárna Luboše Crhy
v Moravské Třebové.

fd

Mezi knihami, které jsme v poslední
době nakoupili do naší knihovny, mne
zaujal další příběh od světoznámého
německy píšícího spisovatele Johanna
Maria Simmela Sni svůj bláhový sen.
Jeden z jeho novějších společensko-
kritických románů nás v několika ča-
sových rovinách zavádí do Vídně,
dnešní i válečné, a také do Sarajeva,
kde hlavní hrdina prožil určitou etapu
svého života. Trpké i hezké vzpomín-
ky se prolínají se současností.

Stárnoucí spisovatel Robert Faber,
rozhodnutý skoncovat jedné květnové
noci roku 1994 se životem, přijíždí po
úpěnlivém telefonátu do Vídně, aby zde
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pomohl svému patnáctiletému vnukovi
Goranovi, o jehož existenci neměl ani
tušení. Těžce nemocný chlapec byl
přivezen z válkou zničené Bosny  poté,
co mu přestala fungovat transplanto-
vaná játra. Na půdě kliniky se Faber
setkává se svou minulostí, krásným
milostným vzplanutím z poválečného
Sarajeva, kam přijel s americkým štá-
bem připravovat natáčení nového fil-
mu. Ale zároveň ho zavalí hrůzné vzpo-
mínky z dob nacismu, jenž nezanikl,
nýbrž se začíná čím dál víc ozývat
v nové podobě a ohrožuje i jeho život.

V souvislosti s Goranovým dramatic-
kým uzdravováním proniká Faber do

zákulisí moderní transplantační chirur-
gie, dovídá se o špinavostech, machi-
nacích s orgány, o lékařské etice po-
stavené proti všemocným penězům.
Ten každodenní boj o přežití, radosti i
bolesti spojené s léčením malých paci-
entů, mu náhle dodávají chuť žít. Vždyť
jeho vnuk i znovunalezená láska, Go-
ranova babička Mira, spoléhají na něj,
na jeho pomoc. Nemůže je zklamat.

Tento strhující, z velké části autobio-
grafický román jistě zaujme každého
čtenáře svým lidským poselstvím o
věčném boji dobra a zla.

E.K.

Přestože hokejová přípravka a
mladší žáci již začali s letní přípra-
vou na novou sezónu, dovolte  nám
malé ohlédnutí za sezónou minu-
lou.

Nechceme zde hodnotit jednotlivé
zápasy, výkonnost hráčů, počítat góly
apod., ale více zviditelnit činnost
s mládeží a pozvat do našich řad další

Hokejové mládí
chlapce i dívky, jejich rodiče a prarodi-
če.

Přípravka trénovala 3-4 krát týdně.
Soutěž 3. tříd Vysočiny se hrála turna-
jově formou minihokeje za účasti Hav-
líčkova Brodu, Světlé n. S., Humpol-
ce, Pelhřimova, Jihlavy, Třebíče, Žďá-
ru n. S. a Velkého Meziříčí. Mladí ho-
kejisté dále sehráli několik přátelských

zápasů a turnajů, také si zkusili zahrát
hokej na celém hřišti. Velkým příno-
sem byla spolupráce s HC Havlíčkův
Brod.

Sestava: brankáři Klement Zdeněk,
Nedvěd Jan, hráči: Bušek David, Či-
hák Petr, Doležal Martin, Dušátko To-
máš, Lepeška Milan, Nedvěd Jiří, Rýdl
Dominik, Schořová Veronika, Šterco-
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vá Kamila, Zikmund Tomáš, trenér:
Bušková Leona.

Mladší žáci trénovali 3-4 krát týdně.
I. východočeská liga ml. a st. žáků –
kraj Pardubice se hrála dvoukolově sys-
témem každý s každým za účasti Hlin-
ska, Chocně, Chotěboře, Chrudimi,
Kutné Hory, Litomyšle, Poličky, Mo-
ravské Třebové, Světlé n. S. a Skutče.
I mužstvo mladších žáků spolupraco-
valo s HC Havlíčkův Brod.

Sestava: brankáři: Burkoň Tomáš, Tr-
tík Petr, obránci: Cihlář Martin, Didiáš

Marek, Dolejší Jiří, Pavlík Luboš, útoč-
níci: Čapek Jan, Doležal Jaroslav, Dvo-
řák Ondřej, Krajíček Filip, Kysela Ja-
kub, Labuta Petr, Muzikář Martin, Po-
ledne Michal, Pospíšil Jiří, Procházka
Rostislav, Stehlík Stanislav, Vácha Lu-
boš, trenéři: Severa Petr, Dejmal Ka-
rel, vedoucí mužstva: Cihlář Pavel.

Sezónu 2002/2003 slavnostně ukon-
čila obě mužstva začátkem března na
zimním stadionu, kde se grilovalo se-
látko.

Zvláštní poděkování patří firmě Somi

Glass (Soňa a Milan Kyselovi) za po-
skytnutí finančního příspěvku na nové
dresy pro mužstvo mladších žáků. Dále
děkujeme vedení oddílu LH, zaměst-
nancům zimního stadionu, p. Kubáto-
vi, rodičům a prarodičům.

Letní příprava je tedy v plném prou-
du, o prázdninách se mladí hokejisté
zúčastní letního tábora na Ředkovci a
pak už hurá na led!

PŘIJĎTE MEZI NÁS.
Vedení přípravky

 a mladších žáků LH

Na podzim roku 2001 rozhodl výkon-
ný výbor Fotbalového klubu Sklo Bo-
hemia Světlá n. S. o rekonstrukci hlav-
ního fotbalového hřiště hlavně z těchto
důvodů:

Od poslední rekonstrukce v roce
1977 byla plocha každým rokem ma-
ximálně využívána. Například v roce
2001 se na hřišti odehrálo 86 mistrov-
ských zápasů plus přípravné. Životnost
hřiště již dávno skončila, propustnost
vrstev mezi drenážemi byla minimální
a bylo těžké zjistit, zda drenáže vůbec
fungovaly. Například na podzim v roce
2001 jsme při anomálním deštivém po-
časí museli řadu zápasů překládat nebo
sehrát na náhradních hřištích v okolí
Světlé n. S.

S uvedenou rekonstrukcí jsme zapo-
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čali koncem června 2002 a provedla ji
firma Philipp – sportovní trávníky Ná-
chod. Asi největší problém nastal 14.
srpna loňského roku, kdy byla rekon-
strukce hřiště prakticky dokončena,
chybělo pouze osít hlavní plochu, což
nemohlo být z důvodů dešťů provede-
no. V nočních hodinách se vylila ze
svého koryta říčka Sázavka a zaplavi-
la většinu areálu. V některých místech
dosahovala proudící voda až do výšky
65 cm. Vlastními silami jsme stačili
zachránit technologii zavlažování a vy-
klidit kabiny. Po opadnutí vody bylo zjiš-
těno, že proud vody odplavil část ve-
getační vrstvy, vymlel různé brázdy po
hřišti, zatopil a zabahnil zavlažovací a
odvodňovací systém a celou plochu
pokryl jemným bahnem. Materiálová
škoda činila zhruba 70 tisíc Kč, nepo-
čítaje mnoha hodin dobrovolné práce
členů a příznivců FK.

Na podzim loňského roku začaly pro-
bíhat stavební práce v okolí nové fot-
balové plochy. Brigádníci převážně
z fotbalového klubu začali s budováním
nového zábradlí kolem travnaté plochy
a firma EVOS HYDRO s prováděním
terénních úprav v areálu. Byla polože-
na drenáž mezi nové a stávající škvá-
rové hřiště, která posílí drenáže pod

hrací plochou. Dále bylo započato
s osazováním obrubníků nové komuni-
kace a chodníku pro diváky. Tím se
začala objevovat nová tvář fotbalové-
ho areálu. V tomto roce pokračují práce
budováním chodníků, komunikace před
kabinami a přístupové cesty, které pro-
vádí firma TOST s.r.o. Pokračuje mon-
táž celého zábradlí a úprava terénu
kolem hrací plochy. Dále nás čekají
úpravy u vchodu do areálu, kde bude
vybudována opěrná zeď, malé parko-
viště a nová vstupní brána. Tím by se
měl zlepšit hlavní přístup do areálu.
Také domek rozhlasu, kabiny a časo-
míra by měly projít částečnou opravou,
ale to se bude odvíjet až od získaných
finančních prostředků.

Stanislav Vaněk
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Mezi významné akce KČT v roce 2003 bylo zařazeno také “Zahájení
jarní turistické sezóny v oblasti KČT Vysočina”, které v sobotu 29.
března uspořádal odbor Klubu českých turistů Jiskra Měřín.

Od osmé hodiny se do Měřína sjížděly autobusy a osobní automobily (mezi
nimi dva ze Světlé n. S.) s účastníky, zatímco místní přicházeli po svých – cel-
kem na čtyřistapadesát turistů. V devět hodin se v místní sokolovně konalo slav-
nostní zahájení, na kterém přítomné turisty svými krátkými projevy přivítali mís-
tostarostka Měřína Anna Oulehlová, předseda oblastního výboru KČT  Vladi-
mír Mazal a předseda KČT Jiskra Měřín Rudolf Fiala.

“Vážení přátelé turistiky, scházíme se v roce 115. výročí založení Klubu

českých turistů. Při této příležitosti jsme požádali měřínské organizátory,

aby nám dnešní akci zajistili. Podle účasti vidím, že se svého úkolu zhos-

tili a již předem jim za to děkuji. Počasí nám vychází a po dlouhých letech

máme na zahájení jarní sezóny sluníčko. Přeji vám do celého roku hodně

kilometrů.”

Po krátkém vystoupení mažoretek následoval odjezd do deset kilometrů vzdá-
leného Velkého Meziříčí. Ti, kteří přijeli do Měřína autobusy, pokračovali jimi,
ostatní využili autobusu přistaveného pořadateli. První kroky turistů vedly na
nádvoří velkomeziříčského zámku. Tam si účastníci pochodu od vedoucí muzea
vyslechli přednášku o historii zámku, a poté již se vydali přes zámecký park na
trasu pochodu. Ta vedla přes Netín, kde si zájemci mohli prohlédnout interiér
kostela Nanebevzetí
Panny Marie a pseu-
dogotickou hrobku
Lobkoviců, na Děd-
kovskou horu. Tady se
mnozí zapsali do vr-
cholové knihy a vy-
stoupili na vrcholové
skalisko ve výši 694 m,
které poskytuje ome-
zený výhled do okolí.
Po žluté značce se
pak sestupovalo do
Blízkova, z něhož to
do Měřína bylo
opravdu blízko. V cíli
čekal účastníky pa-
mětní list a jednodu-
ché občerstvení
s country hudbou.

Jaroslav Vála

Zahájení jarní turistické sezóny

Světelský zpravodaj na měsíc květen 2003 vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad
Sázavou, telefon 569 496 660, fax: 569 456 549, e–mail: kostincova@svetlans.cz, horni@svetlans.cz nebo vala@svetlans.cz,
webová stránka města Světlá nad Sázavou www.svetlans.cz. • Měsíčník vychází nákladem 1000 výtisků • Redaktor: Jaroslav
Vála • Redakční rada: Helena Kostincová, Zdeňka Horní • Korektury: Luděk Tomas • Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656.
• Uzávěrka tohoto čísla 16. 4. 2003, uzávěrka dalšího vydání 16. 5. 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.
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FK PREMIUM SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
pořádá

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
o putovní pohár

PREMIUM CUP

Dne: 28. června 2003

Začátek: 8.00 hodin

Startovné: 600 Kč

Kde: travnaté hřiště v Druhanově (cca 2 km od Světlé)

Pravidla: futsal bez akumulovaných faulů Počet mužstev: max. 16
Občerstvení zajištěno.

Přihlášky složenkou typu C do 18.6.2003 na adresu: Petr Lorenc, Na Sídlišti 591, Světlá n. S. Informace na tel. č. 603 298 006

9. EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY 2003 V ČR
ZVEME K ÚČASTI

HUDEBNÍKY VŠECH ŽÁNRŮ, NÁRODNOSTÍ A STUPŇŮ DOVEDNOSTÍ
(hudební skupiny, kapely, sbory, soubory, sólisty hudebníky, zpěváky, ...)

Základní principy konání Svátku hudby:
koncerty jsou pořádány na veřejně přístupných místech (náměstí, parky, zahrady, zahradní restaurace, ulice atd.),
v dětských domovech, v domovech důchodců, v nemocnicích a v diagnostických ústavech.
Pořadatelé zodpovídají za nekomerční charakter festivalu a nevytvářejí zisk. Účinkující vystupují bez nároku na
honorář. Koncerty jsou veřejnosti zdarma přístupné.

Další informace žádejte u pořadatele ve Světlé nad Sázavou:
Městský úřad – odbor kultury a školství, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, tel.: 569 496 660

Místní skupina Českého červeného kříže ve Světlé nad Sázavou
zve všechny zájemce na přednášku Dr. Evy Moučkové

“Byliny pro zdraví”,
která se bude konat dne 5. června

v 17.00 hodin v nové zasedací místnosti
v přízemí Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou.

Dr. Eva Moučková patří k nejznámějším léčitelům, s úctou o ní hovoří i někteří  lékaři, je známá z televizních pořadů
(Ačko, Domácí štěstí apod.). Paní doktorka je stále velmi vytížená, bydlí v Praze, často však léčí v zahraničí i choroby
nejtěžší, o pomoc se na ní obracejí tisíce lidí. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo tuto hodnotnou přednášku uskutečnit i
ve Světlé nad Sázavou.

Těšíme se na společné setkání, protože přednáška Dr. Evy Moučkové je velmi osobní, příjemná a lidem prospěšná.
Za MS ČČK Světlá nad Sázavou

 Zdenka Fritschová a Zdena Slaninová

Setkání přátel po 50 letech

Letos padesáté výročí máme
a už s tím nic nenaděláme.

Uteklo to jako voda,
nepřijít by byla škoda.
Když už se tu sejdeme,

tak si spolu zavzpomínáme
a taky si zazpíváme.

Připravuje se velká sláva v restauraci “Česká koruna” ve Světlé n. S.,
a to 23. května 2003 ve 14.30 hod.
Finanční hotovost je 250,- Kč, kterou zašlete nejdéle do 14.5.2003 na
adresu: Miluše Jelínková, Zahradní 523, 582 91  Světlá
nad Sázavou.
Určitě se ozvěte!!! Je to slušnost, i když se s námi ne-
chcete stýkat! Kdo se nebude moci z nějakého důvodu
zúčastnit, peníze mu budou vráceny.

Na shledanou se s Vámi těší
spolužáci Miluše, Květa a Pepík.
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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. sezona! Týdenní
pobyty v termínech 14. - 22.6., 21. - 29.6., 28.6. - 6.7. a 5. - 13.7.2003. Ceny při vlastní dopravě
od  2.680,- do 3.580,- Kč (za autobus 1 400,- Kč).

C H O R V A T S K O
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.
- 7.9.2003. Ceny za osobu při vlastní dopravě: v hotelích od 5.380,- do Kč 6.680,-, v apartmánech
od 2.680,- do 4.980,- Kč (za autobus max. 1.400,- Kč).

Podrobnější informace získáte na tel. a faxovém čísle 569 456 655
GSM T-Mobile 603 929 776 nebo 732 250 720
Na shledání s Vámi se těší
Cestovní kancelář ing. Zdeněk Vacek, Dolní Březinka 73, 582 91 Světlá nad Sázavou
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Nový provozovatel restaurace

DUBLIN BAR
Nové Město 1104

582 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.

 Generali Pojišťovna a.s.
agentura Havlíčkův Brod
oznamuje změnu adresy.

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

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

Nabízíme:
pojištění osob – profesní –

podnikatelů – zemědělské –

majetku, u kterého jsme nezvyšovali

pojistné a další pojištění

Nově otevřená kancelář
v Havlíčkově Brodě
Havlíčkovo 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.

soubor z diskety nejde
otevřít

HUŠEK
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Provedu
o úklidové práce po malířích

o úklidy domácností

o mytí oken, balkónů, žaluzií

o či úklidy dle dohody

Jaroslava Arientová
Horní Bohušice 858

582 91 Světlá nad Sázavou

telefon: 569 453 190

  ZVEME VÁS DO PRODEJNY
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Co si zde můžete koupit?

Vše pro
-  sport a volný čas i na běžné nošení,

-  aerobic a fitnes
-  pro děti, ženy i muže:

trika, tepláky, elasťáky, kalhoty, kraťasy,

bermudy, plavky, sportovní prádlo, lambády,
sportovní vršky, sukýnky, dresy,

návleky na aerobic, čelenky fitnes,

šátky, nátepníčky, …

Pracovní doba:
Po – Pá:  8.00 – 11.00   14.00 – 17.00 hod.

         So:  8.30 – 11.00 hod.

SERVIS CHLADÍCÍCH
ZAŘÍZENÍ

Jaroslav Pejchar
Vysočanská 704

   582 91  Světlá nad Sázavou

Máte problémy s Vaší chladničkou, mrazničkou?

> málo chladí, špatně těsní, namrzá, je hluč-

ná, má velkou spotřebu el. energie, pře-

mýšlíte o nové?

> zašlete SMS, volejte s důvěrou 604 824

184, 569 452 976 nebo další informace

sdělíme v drogerii TETA

> dále provádíme opravy chladičů mléka,

distribučního chlazení, autoklimatizace,

prodej nových zařízení, odvoz starých, pro-

dej náhradních dílů.

Nabízím vám

• praní a žehlení vašeho
prádla.

Odvezu a přivezu.

Seriozně a spolehlivě.

• drobné opravy oděvů
(přišívání knoflíků, výměna

zipů, zkracování kalhot a suk-

ní atd.).

Bližší informace na tel. č.:
602 796 559, 569 452 270


