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Zasedání rady

14. dubna
Rada města strávila první část svého

zasedání v domově důchodců. Nejpr-
ve vyslechla návrh p. Josefa Maliny,
předsedy představenstva a.s. Relaxa,
jak zprovoznit koupaliště v Pěšinkách.
Představa a. s. Relaxa, že by město
Světlá investovalo do rekonstrukce
bazénu 20 mil. Kč a pak ještě platilo
jeho provoz, je pro RM nepřijatelná.

Členové RM si pak prohlédli celý are-
ál domova důchodců, vyslechli rozbor
hospodaření DD za 1. čtvrtletí 2003 a
vzali ho na vědomí. Schválili uzavření
nájemní smlouvy na pronájem nebyto-
vých prostor v DD s MUDr. Lubomí-
rem Michkem, souhlasili se stavební-
mi úpravami v DD i se způsobem je-
jich splácení. Všemi hlasy byl schvá-
len Domovní řád DD.

V průběhu dalšího zasedání, které již
probíhalo v budově radnice, doporuči-
la RM zastupitelstvu, aby město Svět-
lá n. S. zastupoval na valné hromadě
VaK, a.s. Havlíčkův Brod starosta J.
Böhm a kandidátem pro volby do před-
sednictva VaK byl místostarosta ing.
J. Maleček.

Byl schválen návrh odboru správy
majetku a investic (OSMI) na vyřaze-
ní dlouhodobého hmotného majetku,
který je přebytečný a v nevyhovujícím
stavu. Schválen byl i dodatek ke smlou-
vě o pronájmu a provozu centrálního
zásobování teplem, která se tak rozšíří
i o vytápění domu čp. 16 (budoucí
knihovna). RM schválila pronájem po-
zemků pí Jaroslavě Pavlů, Michaele
Jiříkové a Marii Tučkové z Josefodolu,
pozemky jsou užívány jako zahrádky.
Schválila i ukončení nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku KN č. 361/
15 v k.ú. Horní Bohušice s p. Karlem
Holým a pronajala týž pozemek p. Lu-
bomíru Slabému. Schválila pronájem
části pozemku PK č. 106 v k.ú. Horní
Bohušice pí Marii Prchalové. Ohledně
žádosti p. Aleše Uhra a sl. Zuzany
Hnikové o prodej části pozemku u bý-
valé školy v Mrzkovicích rozhodla RM
na doporučení komise rozvoje města

rozdělit pozemek par.č. 264/1 tak, aby
zde vznikly dvě stavební parcely (kaž-
dá o výměře cca 800 m2) a teprve po-
tom je prodat zájemcům. RM doporu-
čila prodej pozemku parc.č. 926/144
v k.ú. Světlá n. S. (183 m2) p. Rado-
vanu Kalenskému, prodej kolny na po-
zemku KN č.st. 599/9 v k.ú. Horní
Bohušice pí Jaroslavě Pavlů a kolny
na pozemku KN č.st. 599/10 tamtéž pí
Michaele Jiříkové.

RM vzala na vědomí informaci OSMI,
že manželé Slavíkovi neuzavřeli do
31.3.2003 smlouvu o budoucí kupní
smlouvě na prodej pozemku na Kalvá-
rii.

RM uložila OSMI nechat posoudit
platnost smlouvy o převodu transfor-
mační stanice v Dolní ulici mezi BTS
města Světlá n. S. a VČE ze dne
27.12.1974. Doporučila prodej pozem-
ku KN č. 213/4 a 190/2 v k.ú. Světlá
n. S. ing. J. Takáčovi. Vzala na vědo-
mí informaci o dohodě ve věci vyřeše-
ní situace okolo stavby garáží
v Lánecké ulici.

RM doporučila zastupitelstvu předlo-
ženou úpravu žádosti občanů o půjčky
z fondu rozvoje bydlení v celkové výši
855.000,- Kč.

Po projednání vzala RM na vědomí
zprávu o rozboru hospodaření TBS za
rok 2002 a schválila rozdělení zisku do
jednotlivých fondů. Doporučila zastu-
pitelstvu ke schválení rozpočtovou
změnu týkající se finančního příspěv-
ku na výkon státní správy, dotace KÚ
Vysočina na jednotku SDH a účelové
dotace na úhradu přímých nákladů ve
školství. Doporučila i první příspěvek
finančně zhodnotit nákupem otevře-
ných podílových listů.

RM vyslovila generální souhlas ško-
lám, jež zřizuje, k uzavírání smluv o
půjčkách z FKSP. Vzala na vědomí, že
od 22.4. do 14.6. bude uzavřena Ná-
dražní ulice (pokládka kanalizačního
řadu). Seznámila se s výsledky výbě-
rového řízení na dodavatele stavebních
úprav domu čp. 16 (budoucí knihovna)

a uložila OSMI oslovit firmu Fast HB,
vítěze soutěže, a projednat s ní garan-
ci udané ceny. Projednala stížnosti p.
J. Šembery (problém s dešťovou vo-
dou v Horní Březince) a pí M. Habás-
kové (pitná voda v Mrzkovicích) a ulo-
žila OSMI a TBS situaci řešit.

RM doporučila zastupitelstvu ke
schválení kalkulaci nákladů za přestup-
ky, pokud je náš MěÚ bude řešit pro
jiné obce. Schválila uspořádání hudeb-
ních akcí s názvem Rock proti vodě ve
dnech 26. dubna, 17. května, 31. květ-
na, 26. července, 15. srpna a 30. srp-
na. Na návrh komise sociální a zdra-
votní RM souhlasí s prověřením sta-
vební dokumentace přístavby domu
s pečovatelskou službou, aby byla
v souladu s dnes platnými předpisy. Na
návrh téže komise RM souhlasí s tím,
aby Centrum pro zdravotně postižené
kraje Vysočina poskytovalo své služby
vždy první čtvrtek v měsíci v jídelně
domu s pečovatelskou službou a navrh-
ne zastupitelstvu poskytnout Centru pří-
spěvek ve výši 5.000,- Kč. Projednala
návrhy sazebníku úhrad za úkony pe-
čovatelské služby a doporučila komisi
vytvořit jednotnou sazbu.

RM souhlasí s povolením parkování
v městském parku dne 6. května
v rámci akce “Jízda zručnosti” Inte-
grované střední školy ve Světlé n. S.
Schválila rozšíření komise pro rozvoj
města o RNDr. Václava Zajíčka, CSc.
Vzala na vědomí informaci o zřízení
ordinace ženského lékaře v čp. 23 a o
dostavbě radnice. Vyslovila souhlas se
stavbami posedů a krmných zařízení
v městských lesích. Vzala na vědomí
informaci o tom, že vedení radnice se
snaží prosadit zřízení pobočky finanč-
ního úřadu v našem městě.

RM se na svém příštím zasedání (28.
dubna) seznámí s činností finančního
odboru.

Josef Böhm
starosta města



strana 3SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJčerven 2003

Zasedání rady

28. dubna
Rada města schválila sazebník úhrad

za úkony pečovatelské služby. Vyslech-
la informaci starosty města o jednání
na Magistrátu města Jihlavy, kam byli
primátorem pozváni starostové měst
kraje Vysočina a shodli se na tom, že
obce III. stupně silně doplácejí na státní
správu, že stát přidává obcím další čin-
nosti, aniž by je dotoval, že špatně fun-
guje lékařská služba první pomoci, a
proto obce budou chtít, aby kraj tyto
činnosti provozoval sám.

Na základě informace odboru sprá-
vy majetku a investic, že smlouva o
převodu trafostanice z TBS na VČE
z r. 1974 odpovídá tehdejším právním
normám, uznala RM trafostanici za
majetek VČE s tím, že pokud
v souvislosti s převodem celé budovy
(která obsahuje dva technologické cel-
ky – trafostanici a výměníkovou stani-
ci) do soukromého vlastnictví vznikne
nutnost stavebních úprav, měly by jít
náklady na účet VČE. Zároveň RM
uložila OSMI zadat zpracování odha-
du ceny objektu a pozvat na jednání
zájemkyni o koupi objektu ing. Kara-
sovou.

RM schválila pronájem části pozem-
ku KN č. 679/1 (50 m2) v k.ú. Dolní
Březinka Jiřímu Krajíčkovi a Kateřině
Čechové a doporučila zastupitelstvu
prodej pozemku parc.č. 54/30 (745 m2)

v k.ú. Světlá n. S. Monice Prchalové
a Petru Budínskému.

RM měla možnost předem se sezná-
mit v písemných materiálech s náplní
práce finančního odboru MěÚ. Na
dotazy radních odpovídala vedoucí od-
boru ing. J. Žáčková. RM
s uspokojením konstatovala, že ačko-
liv pracují v odboru pouze tři úřednice
a po 1.1.2003 jim mnoho agendy při-
bylo, svoje úkoly plní dobře.

RM se seznámila se studií řešení
městského interiéru (návrh ing. Evy
Jonešové). Zlepšení vzhledu náměstí
ale předpokládá vytěsnění autobuso-
vých zastávek do jiné části města.
OSMI dostal za úkol zjistit majetkové
vztahy k pozemkům v okolí Komen-
ského ulice, která se bude v roce 2004
rekonstruovat a při té příležitosti by bylo
možné vytvořit prostor pro autobuso-
vé zastávky.

RM jmenovala konkurzní komise pro
konkurzní řízení na obsazení místa ře-
ditele obou základních škol. Schválila,
aby bylo poskytnuto občerstvení účast-
níkům akce “Pravěk”, která se usku-
teční v městském parku ve dnech 17.
- 19. května.

RM vzala na vědomí potvrzení dota-
ce z Kraje Vysočina pro domov dů-
chodců (10.000,- Kč na lůžko) a infor-
maci o přemístění dopravního značení

v Lánecké ulici. Projednala žádost p.
Pavla Zmrhala o vyhrazení parkování
před výjezdem z jeho klempířské dílny
a souhlasila s ní za podmínky, že žada-
tel ponese všechny náklady. Seznámi-
la se s návrhem změny parkovacích
míst na náměstí a postoupila ho
k projednání komisi pro rozvoj města.

RM se seznámila s názorem komise
pro rozvoj města na žádost majitelů
garáží v Sázavské ulici o úpravu plo-
chy mezi garážemi. Komise navrhuje,
aby náklady nesli majitelé garáží. Na-
vrhla iniciovat jednání ohledně omeze-
ní rychlosti v Dolní Březince u firmy
Montraz a diskutovala o cenách po-
zemků ve městě.

RM projednala žádost TBS o povo-
lení nákupu malotraktoru a souhlasila
s tím, aby na něj byly použity peníze
z fondu reprodukce. Na dotaz p. Sla-
bého na úklid města bylo sděleno mís-
tostarostkou ing. Arnotovou, že pro-
běhne jednání za účasti ředitele TBS,
vedoucího odboru životního prostředí,
předsedů bytových družstev atd.

Na příštím zasedání RM se bude pro-
bírat činnost a pracovní vytížení zaměst-
nanců živnostenského odboru.

Josef Böhm
starosta města

Zasedání rady

12. května
V úvodu svého zasedání se RM vrá-

tila k problematice úklidu města. Vy-
slechla informaci místostarostky ing.
Arnotové o řešení této věci a uložila
městské policii, aby při svých pravidel-
ných pochůzkách zmapovala poškoze-
né lavičky, koše apod. a poznatky hlá-
sila starostovi. Vedoucí odboru správy
majetku a investic p. Myšička infor-
moval RM o jednání s gen. ředitelem
Lesní společnosti Ledeč n. S. o řešení
problému zásobování pitnou vodou
v Mrzkovicích (Modlaň) a o výsledcích
šetření odboru ohledně žádosti majite-

lů garáží v Sázavské ulici. Plocha pro
zpevnění je cca 2500 m2, což by stálo
2,5 mil. Kč a to je téměř celá částka
na rozvoj města na rok. Pokud by ma-
jitelé garáží investovali sami, byl by
náklad na jednu garáž asi 10.000,- Kč.

RM schválila pronájem části pozem-
ků KN č.531/8 a KN č.532/2 k.ú. Lip-
nička p. Martinu Sůvovi, ukončila ná-
jemní smlouvu na pronájem části KN
č.213/2 k.ú. Světlá n. Sáz. s p. Zdeň-
kem Charamzou a pronajala tentýž
pozemek pí Jindřišce Krajíčkové. Žá-
dost Dr. Věry Rýdlové o povolení umís-

tění popelnic byla odložena na příští
zasedání RM a uloženo OSMI vyzvat
nájemce nebytových prostor v čp.995
k jednání ohledně umístění popelnic,
které nyní stojí na městském pozem-
ku. RM doporučila zastupitelstvu pro-
dej části pozemku PK č.264/1 v k.ú.
Mrzkovice Ondřeji Králíčkovi a Ivaně
Strašíkové. Odložila projednání žádos-
ti manželů Kyselových ve věci prode-
je pozemku parc. č.854/72 v k.ú. Svět-
lá n.S. Vyslechla informaci o jednání
OSMI s p. Bártou, majitelem pozem-
ků v Josefodole, na nichž se plánuje
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výstavba sportoviště. Uložila OSMI
provést prohlídku čp.97 v Jelenově uli-
ci, k němuž ukončuje nájemní smlouvu
p. Josef Choutka, za účelem posouze-
ní možnosti garážování služebních vo-
zidel MěÚ.

RM schválila uzavření veřejnopráv-
ních smluv o projednávání přestupků
v přenesené působnosti s obcemi Sá-
zavka, Leština, Trpišovice, Služátky,
Nová Ves, Příseka a Horní Pohleď.

RM obdržela materiál o vyhodnocení
nabídek na zakázku “Vybavení nábyt-
kem a dalšími interiérovými prvky
knihovny ve Světlé n.S.” Na základě
doporučení výběrové komise schválila
jako nejvhodnější nabídku firmy De-
sign, s.r.o. Chotěboř. Uložila OSMI
jednat s firmou o omezení prací
v závislosti na finančních prostředcích
města.

RM schválila přidělení uvolněného
obecního bytu 1+1 pí Jaroslavě Chvoj-
síkové. Schválila prodloužení podnáj-
mu bytu 3+1 p. Stanislava Vogela pro
pana Ivana Tichého na dobu jednoho
roku. Schválila neobnovení nájemní
smlouvy na byt v Jelenově ul. čp.119
s p. Petrem Dobrozemským.

RM měla k dispozici písemný mate-
riál o práci živnostenského odboru. Za
účasti vedoucí odboru pí Aleny Totte-
rové byly probrány všechny aspekty
fungování odboru a konstatováno, že
při počtu čtyř úředníků zvládá všech-
ny úkoly včetně kontrol velmi dobře.

RM schválila pronájem nebytových
prostor v čp.23 MUDr. Bohumilu Kla-
tovskému. Uložila řediteli TBS vypra-
covat přehled o bytech v majetku měs-
ta a rozdělit je na byty, které lze prodat
a které nelze. Vyslechla informaci o
negativní odpovědi Kraje Vysočina na
žádost o příspěvek na rekonstrukci
Haškovy ulice. Vzala na vědomí infor-
maci o snaze města zprůchodnit Roz-
košské údolí a opravě oplocení parku.
Souhlasila s provedením dopravního
řešení v ulicích Vysočanská, U Stro-
mečku a spojovací ulici, které navrhl
odbor dopravy MěÚ. Schválila proná-
jem prostranství před barem pod Ko-
merční bankou pí Ivě Šímové. Souhla-
sila i s umístěním demonstračního fo-
tovoltaického a fototermického systé-
mu na budovy základních škol. Vy-
slechla informaci ing. Malečka o prv-
ním zasedání konkurzní komise pro ří-

zení na obsazení míst ředitelů škol.
RM schválila rozšíření komise

k projednávání přestupků o sl. Petru
Vaškovou a RSDr. Františka Zpěvá-
ka. Vyslechla informace místostarost-
ky ing. Arnotové o žádosti MěÚ
v Havlíčkově Brodě o skartování ne-
platných dokladů na našem úřadě, o
postupu dokončovacích prací na rad-
nici a přípravě pravidel k zajišťování
pořádku ve městě. Starosta informo-
val RM o schůzi starostů obvodu 13.
května a předsedů osadních výborů 21.
května.

RM pověřila městskou policii a od-
bor dopravy posouzením dopravní si-
tuace v ulicích Zahradní a Nádražní.
Vzala na vědomí informaci ing. Šmí-
da, že firma Chemina Havlíčkův Brod
hledá prostory pro provozování sběrny
šatstva a prádla a informaci ing. Ar-
notové, že firmě Stavba – první sta-
vební, Havlíčkův Brod byla vyslovena
nespokojenost města s postupem pra-
cí na přístavbě DPS.

Na příští zasedání si RM vyžádala
materiál o stavebním úřadu.

Josef Böhm
starosta města

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)
- 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
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OBLAST
KONTAKTNÍ OSOBA,

TELEFON
                                                       AGENDA

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
úpravách, 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 dře-
vin

- 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 pás-
mu 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 rostli-
ny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle
mezinárodních úmluv (§ 54, odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti držitele,
prodejce 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 pomě-

rů 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

ukládá 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 před-
pisu

- 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 zvlášt-
ního předpisu

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

**
- vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků (§

4 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)
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 *
- 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
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

Odpadové hospodářství

Gögeová Jitka
569 496 644
gogeova@svetlans.cz
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- 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
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

Ochrana ovzduší

Ing. Daniela Válová
569 496 642
valova@svetlans.cz

Ochrana ZPF

Ing. Marie Proňková
569 496 646
pronkova@svetlans.cz
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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  dotčeny

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 omeze-
ní  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)
- 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)

Rostlinolékařská péče
Veterinární péče
Ekologickém zemědělství
Ochranu zvířat proti týrání
Ing. Marie Proňková

Státní správa lesů

Jan Malimánek
569 496 643
malimanek@svetlans.cz
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- 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 usta-

novení 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 povin-

nosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vyda-
ných 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

honitby
- § 7 odst. 2 – o souhlasu k dočasnému držení lišky obecné v zajetí
- § 9 odst. 2 - o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování

zvěře
- § 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

Myslivost

Jan Malimánek
569 496 643
malimanek@svetlans.cz
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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, ustano-

vení 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 záko-

nem 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

uživatelům 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 rybní-

ku 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

Rybářství

Jan Malimánek
569 496 643
malimanek@svetlans.cz

Vodní hospodářství
 Vodovody a kanalizace



strana 11SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJčerven 2003

OBLAST
KONTAKTNÍ OSOBA,

TELEFON
                                                       AGENDA

Jaroslava Bezstarostová
569 496 645
bezstarostova@svetlans.cz

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 ko-

ryta vodního toku
- rozhodnutí o zákazu kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta

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

statků 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 předpi-

sy
- za porušení jiné povinnosti stanovené zákonem č. 254/2001 Sb. nebo povinnos-

ti 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
vodohospodářských 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)

OBLAST
KONTAKTNÍ OSOBA,

TELEFON
                                                       AGENDA

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

Centrum pro zdravotně postižené ve spolupráci s pečovatelskou službou
zřizuje

odloučené pracoviště CZP

pro zdravotně postižené občany ze Světlé n. S. a okolí.
Služby jsou poskytovány bezplatně.

Kde: penzion s byty pro důchodce (jídelna)
Kdy: vždy 1. čtvrtek v měsíci od 7.30 do 10.30 hod.
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Motoristická sezóna je už dávno
v plném proudu, nicméně dovole-
ná je ještě před námi. A o dovole-
né bude většina z nás potřebovat
řidičský průkaz, někteří i meziná-
rodní. Přinášíme proto informace
týkající se řidičských průkazů a
profesních osvědčení řidičů, kte-
ré si od února letošního roku mů-
žete vyřídit na Městském úřadě ve
Světlé n. S.

Dnem 1. 1. 2003 skončila platnost ři-
dičských průkazů vydaných do 30. 6.
1964 (modrá plátěná vazba). Výměna
již podléhá poplatku 50 Kč. Řidičské
průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31.
12. 2000 pozbývají platnosti dnem 31.
12. 2005. K tomuto datu je opět nutné
provést výměnu řidičského průkazu,
která je prováděna zdarma, pokud sou-
časně neproběhne nějaké změna úda-
jů v průkazu. Po 1. 1. 2006 bude vý-
měna zpoplatněna.
Vydání ŘP: vyplněná žádost, fotogra-
fie, občanský průkaz nebo platný ces-
tovní pas, potvrzený originál žádosti o
vykonání zkoušky z odborné způsobi-
losti k řízení motorového vozidla přísluš-

né skupiny, potvrzení o zaplacení po-
platku 50 Kč v pokladně MěÚ (nikoli
kolek!).
Výměna ŘP: vyplněná žádost, foto-
grafie, stávající ŘP, občanský průkaz
nebo cestovní pas, potvrzení o zapla-
cení poplatku.
Vydání mezinárodního ŘP: vyplně-
ná žádost, fotografie, občanský průkaz
nebo cestovní pas, ŘP, potvrzení o za-
placení poplatku 50 Kč v pokladně
MěÚ (nikoli kolek!). Podmínkou je
vědět, pro kterou zemi je požadován
(vídeňská konvence – platnost průka-
zu 3 roky, ženevská konvence – plat-
nost 1 rok). Seznam zemí je
k nahlédnutí na vývěsce.
Vydání profesního osvědčení: vy-
plněná žádost, fotografie, stávající ŘP,
občanský průkaz nebo cestovní pas,
potvrzení o zaplacení poplatku 200 Kč.
Dále je potřeba, aby patřičná autoško-
la zaslala prezenční listinu, na které je
žadatel uveden. Školení probíhá každý
rok, přezkoušení jednou za tři roky.
Školení potvrzují do profesních osvěd-
čení přímo školící autoškoly.
Výpis z evidenční karty řidiče (pro

potřeby zaměstnavatele): vyplněná
žádost s udáním důvodu výpisu včetně
prokázání právního zájmu (tiskopis je
k dispozici na přepážce), ŘP, občanský
průkaz, potvrzení o zaplacení poplatku
50 Kč za stránku v pokladně MěÚ (ni-
koli kolek!).

Další správní poplatky:
Rozšíření ŘP o jinou skupinu    20 Kč
Zapsání změny v ŘP (každý zápis)
                                             10 Kč
Vydání duplikátu jakéhokoliv dokladu
při jeho odcizení nebo ztrátě   100 Kč

Kontakt:
vedoucí odboru: ing. Otakar Švec,
tel. 569 496 628, svec@svetlans.cz
evidence motorových vozidel: Petra
Kratochvílová, tel. 569 496 636, kra-
tochvilova@svetlans.cz
řidičské průkazy: Markéta Tichá, tel.
569 496 638, ticham@svetlans.cz
dovozy, přestavby, schvalování vozi-
del: ing. Zdeněk Dobrovolný, tel. 569
496 634, dobrovolny@svetlans.cz

-jv-
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V době od 29.9.2002 do 20.4.2003

se nezjištěný pachatel vloupal do cha-
ty v rekreační  oblasti Stvořidla a zde
odcizil vodovodní pákové baterie, ry-
bářské pruty, různé oblečení a další věci
v celkové hodnotě 11.950,- Kč. Na
zařízení způsobil další škodu ve výši
2.000,- Kč.

20.4. došlo k úhynu 208 ks prasat ve
firmě Provem a. s. v Závidkovicích se
škodou téměř 384.000,- Kč. Dle vyjá-
dření odborníka došlo k výpadku čin-
nosti ventilačního zařízení, cizí zavině-
ní bylo vyloučeno a případ byl policií
odložen.

V době od 15.4. do 22.4. se nezná-
mý pachatel vloupal do včelína u Hor-
ních Bohušic, uvnitř odcizil radiopřijí-
mač a mikroskop, majiteli způsobil cel-
kovou škodu 2.400,- Kč.

V době od 22.4. do 24.4. odcizil
nezjištěný pachatel v ul. Na Sídlišti
osobní vozidlo Škoda Favorit tmavě
červené barvy HBH 50-25. Majitelce
tak způsobil dle jejího vyjádření škodu
ve výši cca 75.000,- Kč

***
Policie ČR Světlá n. S. provádí šet-

ření pro podezření z trestného činu krá-
deže, kterého se měla dopustit mladá

žena ze Světlé n. S. tím, že dala příkaz
k převodu finanční hotovosti 10.000,-
Kč z účtu svého bývalého přítele, ke
kterému měla dispoziční právo. Pení-
ze samozřejmě převedla na svůj účet.

***
Od srpna 2001 neplní svoji vyživova-

cí povinnost muž z Lipničky, dluh na
výživném dosáhl částky 63.000,- Kč.

***
25.4. v době od 15.20 do 15.30 hod.

odcizil neznámý pachatel před Penny
marketem treckingové jízdní kolo Au-
thor v hodnotě 9.600,- Kč a to přesto,
že bylo uzamčeno lankovým zámkem
ke stojanu.

27.4. v odpoledních hodinách ozná-
mil podnapilý muž ze Světlé n. S. krá-
dež peněženky. Dosavadní šetření však
spíše nasvědčuje tomu, že ji někde
v důsledku opilosti ztratil či zapomněl.

1.5. v době od 2.30 do 6.20 hod. ne-
známý pachatel rozbil sklo u stánku na
náměstí Trčků z Lípy a uvnitř odcizil
tabák a zapalovače. Majitelce tak způ-
sobil škodu ve výši 4.050,- Kč.

V době od 8.5. do 9.5. se neznámý
pachatel vloupal do sklepa bytového
domu v ulici Na Sídlišti a zde odcizil
věci z horského kola. Jako pachatel byl

dne 11.5. zjištěn třiadvacetiletý muž
z Chotěboře. Bylo mu sděleno pode-
zření z trestného činu krádeže, ve věci
je konáno zkrácené přípravné řízení.

12.5. v dopoledních hodinách se do-
posud neznámý pachatel vloupal do
bytu v Sázavské ulici. Zde odcizil mo-
bilní telefon a při odchodu byl vyrušen
majitelkou.

13.5. byly zahájeny úkony trestního
řízení ve věci trestného činu ohrožení
životního prostředí, kdy tři nezletilci
rozdělali oheň uprostřed mraveniště
chráněného druhu mravence.

Téhož dne ve večerních hodinách byl
zadržen hlídkou policie pachatel při
vloupání do rekreační chaty v rekreační
oblasti Stvořidla. Šetřením mu byla pro-
kázána další rozsáhlá majetková trest-
ná činnost, zejména pak vloupání do re-
kreačních objektů. Byl dán návrh na
vzetí jmenovaného do vazby.

14.5. byly zahájeny úkony trestního
řízení ve věci vloupání do chaty
v Dobré. Zda došlo k odcizení věcí,
musí upřesnit majitel. Po pachateli po-
licie pátrá.

por. Pavlík
vedoucí oddělení
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V pondělí 19. května se ve Světlé n.
S. konala celorepubliková dopravně-
preventivní akce Jablko nebo citron
pořádaná dopravní policií za účasti škol-
ních dětí. Ty měly připravené namalo-
vané obrázky, kterými odměňovaly ři-
diče spolu s jablky a citrony, podle toho,
zda řidič dodržel povolenou rychlost či
nikoliv. Řidiči, kteří povolenou “pade-
sátku” v obci překročili výrazněji, do-
stali kromě citronu od dětí ještě pokutu

��������	���
�����
od dopravních policistů. A že se našli i
borci, kteří jezdili rychlostí přesahující
70 km/hod., tomu věřte!

V době od 10 do 11 hodin bylo zkon-

trolováno 22 vozidel, řidiči dostali čtr-
náct jablek, osm citronů a protože po-
kuty byly víceméně symbolické, jejich
celková výše dosáhla 900,- Kč.

Text a foto: Jaroslav Vála

Krátký záznam z průběhu akce
uvedla Česká televize ve večerních
zprávách. Na snímku moderátor-
ka s mikrofonem v ruce zpovídá
řidičku osobního vozu.

Dopravní nehoda
Ve chvíli, kdy na opačném konci města probíhala akce “Jablko nebo citron”, stala se nedaleko zdravot-

ního střediska dopravní nehoda.

Řidička automobilu Ford Mondeo zaparkovala před zdravotním střediskem a chvíli poté, kdy auto opustila, to se
dalo do pohybu. Porazilo sedmadvacetiletou maminku, která vezla v kočárku svou dvouletou dceru, pak narazilo do
zaparkovaného vozidla a zastavilo se. Žena utrpěla středně těžké zranění, se kterým byla hospitalizována
v havlíčkobrodské nemocnici, holčička měla jen lehké zranění, ale v nemocnici zůstala na pozorování. Řidič sedící v
zaparkovaném automobilu skončil s několika šrámy.

K vyšetřování bude přizván soudní znalec, aby zjistil, zda příčinou nehody byla technická závada nebo nedbalost
řidičky.

-jv-

“O vězeňství stále ještě panují
v naší veřejnosti dost zkreslené
představy. Bohužel, je dost lidí, co
si myslí, že čím hůře se odsouze-
nému vede, tím lépe.” Těmito slo-
vy zahájil v pátek 9.5.2003 místo-
předseda vlády a ministr sprave-
dlnosti ČR JUDr. Pavel Rychetský
setkání s novináři v prostorách
věznice Světlá nad Sázavou.

Zúčastnili se ho rovněž generální ře-
ditelka Vězeňské služby ČR Mgr. Ka-
mila Meclová, ředitelka zdejší věznice
PhDr. Zuzana Kalivodová, hlavní kap-
lan Mgr. Bohdan Pivoňka a předsed-
kyně Občanského sdružení Vězeňská
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duchovenská péče Renata Balcarová.
“Jsme však na počátku třetího ti-

síciletí,” pokračoval Pavel Rychetský,
“a české vězeňství prochází proce-
sem široké humanizace, která ho má
dostat na úroveň západoevropských
standardů, zakotvených
v Evropských vězeňských pravi-
dlech. Je totiž důležité, aby výkon
trestu odnětí svobody plnil svoji vy-
rovnávací a regulativní funkci, aby
lidé, kteří se dostali do rozporu se
zákonem, měli možnost k úspěšné-
mu   návratu do společnosti.”

Ministr v této souvislosti připomněl,
že vláda ČR připravuje zásadní refor-

mu trestního práva a tím i celé trestní
politiky. Poté poukázal na některé vý-
sledky, kterých české vězeňství dosáh-
lo v uplynulých letech. Zvláště vyzdvi-
hl pokles počtu odsouzených osob
z téměř 24000 v březnu 2000 na nece-
lých 17000 v dubnu 2003 a rozšíření
ubytovací plochy na jednoho vězně
z 3,5 m2 na 4,5 m2. Ocenil také úsilí a
výsledky vězeňské služby při výchově
a vzdělávání odsouzených, jakož i při
vytváření nových podmínek pro za-
městnávání vězňů. Pavel Rychetský
poté informoval přítomné novináře o
tom, že v blízké době navrhne vládě
ČR, aby byla zrušena povinnost odsou-
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zených hradit si náklady na pobyt ve
věznici, pokud jim věznice nemůže za-
jistit zaměstnání. “Je třeba si uvědo-
mit,” řekl, “že nezaměstnanost věz-
ňů je jednou z hlavních příčin šíře-
ní návykových látek, pokusů o se-
bevraždu či opakujících se depre-
sivních stavů.”

Generální ředitelka Vězeňské služby
ČR Mgr. Kamila Meclová hovořila o
přínosu, který pro naše vězeňství zna-
mená otevření oddělení pro matky
s dětmi ve Věznici Světlá nad Sáza-
vou. “Svou úrovní je srovnatelné
s obdobnými zařízeními ve vyspě-
lých západoevropských zemích,”
řekla, “a po dokončení druhé části
pojme až 15 žen a na 30 dětí.”

Dále uvedla, že v současné době
představují ženy jen 4% z celkového
počtu odsouzených osob v ČR a že ve
Věznici Světlá nad Sázavou jsou pro
matky s dětmi vytvořeny takové pod-

mínky, které jim umožňují vykonávat
veškerá rodičovská práva.

Ředitelka světelské věznice Zuzana
Kalivodová se při tiskové konferenci
vrátila o 3 roky zpět, k nelehkým za-
čátkům při zahájení provozu věznice.
Do funkce nastoupila v květnu 2000 a
nejdříve musela řešit personální obsa-
zení různých profesních míst. Část ob-
jektů areálu věznice bylo nutno upravit
dle hygienických a bezpečnostních no-
rem tak, aby mohla být zprovozněna
ubytovací kapacita pro odsouzené
ženy. K výkonu trestu ředitelka doda-
la: “Žije se tu jinak než ve věznicích
pro muže. Prožívají se tu stejná dra-
mata, jaká se odehrávají v čistě žen-
ských zařízeních, ať jsou to inter-
náty či ženské domovy. Jsme svědky
ženské závisti, musíme řešit intrika-
ření, spiknutí jedné skupinky proti
druhé. Chlapi tohle nedělají, ti pro-
stě vyloží karty na stůl a každému
je jasné, o co jde.”

“K otevření specializovaného od-
dělení pro výkon trestu odsouzených
matek nezletilých dětí došlo
k 1.10.2002 a současná jeho kapa-
cita neodpovídá vysokému zájmu
odsouzených matek,” pokračovala
ředitelka k nejsledovanějšímu tématu.
“Výběr z uchazeček na toto oddě-

lení není jednoduchý, podléhá mno-
ha kritériím. Odsouzená matka ne-
smí být především zbavena rodičov-
ských práv, musí být schopna zajis-
tit dítě finančně a koneckonců
k výběru se vyjadřuje dětský lékař,
psycholog a především orgán soci-
álně právní ochrany dětí,” dodala
k této tématice Zuzana Kalivodová.
V poslední části tiskové konference
zodpověděla dotazy novinářů.

Místopředseda vlády a ministr spra-
vedlnosti ČR JUDr. Pavel Rychetský
využil své návštěvy také k prohlídce
ubytovacích prostor pro odsouzené
ženy.

Mgr. F. Kolbábek
Věznice Světlá nad Sázavou

���������	�
��
Jak dál s nabídkou
zájmového a uměleckého
vzdělávání u nás v kraji?

Čím dál více ovlivňuje při výběru
základní školy v obcích či městech
volbu rodičů také místní nabídka
smysluplného využívání volného
času pro jejich děti. Jednotlivé sub-
jekty, ať už to jsou základní umě-
lecké školy, domy dětí a mládeže
nebo střediska volného času, dru-
žiny, kluby dětí a mládeže, se před-
hánějí, co se týká pestrosti, kvali-
ty a zaměření volnočasových akti-
vit.

Je to správné, je to ta nejlepší cesta,
jak uchránit děti a dospívající mládež
před různými nežádoucími vlivy stále
se zrychlujícího způsobu života moderní
společnosti.  Pro obce a města se tak
stává zajištění podmínek kvalitního vy-
užívání zařízení pro trávení volného
času dětí a mladých lidí důležitou sou-

částí života občanů. Je třeba přímo na
místě zvážit, co které zařízení či sub-
jekt může poskytnout. Zda je větší zá-
jem dětí v obci a jejich rodičů o rozší-
ření počtu míst v tanečním oboru zá-
kladní umělecké školy nebo spíše zau-
jal nový pracovník v domě dětí a mlá-
deže se svými  aktivitami v oblasti
ochrany přírody. Ale může to být i zá-
kladní škola, která má dobré prostoro-
vé podmínky a ochotné učitele, kteří
neváhají i po skončení vyučování pra-
covat s dětmi v kroužcích či zájmových
skupinách.

Toto se těžko řídí a ovlivňuje z úrov-
ně kraje. Zaznamenali jsme to ihned
po převzetí pravomocí ze zaniklých
školských úřadů. To, že byla správa a
řízení středního školství a některých
dalších školských zařízení přenesena
dolů z ministerstev, blíže k řešeným
záležitostem a k pracovníkům škol a
studentům, bylo ve smyslu reformy
veřejné správy - věci se mají ovlivňo-
vat a řídit co nejblíže věcem a lidem, o

nichž se rozhoduje. Ale přenesení sprá-
vy a zřizování některých škol a škol-
ských zařízení z úrovně území okresu
nahoru na úroveň kraje, to bylo proti
smyslu reformy veřejné správy ve
školství. Kraje také brzy zjistily napro-
stý nesoulad ve zřizování těchto škol-
ských subjektů. Proč bylo
v devadesátých letech  a stále je např.
u nás na Vysočině  asi třetina domů
dětí a mládeže a 40 % základních umě-
leckých škol zřizováno městy? A to
podle stejných právních předpisů a ne-
hledě na velikost města, které taková
zařízení zřizuje, viz Třebíč či Polná.

V mnoha diskusích jsme zvažovali, co
by bylo nejrozumnější a nejlepší pro
ostatní města. Má být ovlivňován např.
chod základních uměleckých škol pří-
mo z města či to má být kraj a jeho
krajský úřad? Nechtěli jsme rozhod-
nout ukvapeně, kraje tato zařízení pře-
vzaly během roku 2001. V následují-
cím roce jsme srovnávali rozsah a za-
měření jejich činnosti, která se velmi
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prolínala s nabídkou dalších volnoča-
sových aktivit v ostatních školských
subjektech, které zřizují města. Vedli
jsme diskusi se samotnými řediteli těch-
to školských zařízení, s představiteli
samospráv měst, která bez problémů
takovéto příspěvkové organizace zři-
zují, ale i s těmi městy, která projevila
zájem nastavit systém ve správě škol-
ských subjektů tak, aby mohl mít po
provedené reformě veřejné správy
dlouhodobou platnost. Ve všech rozho-
vorech se jasně ukazovalo, že různost
zřizovatelů zařízení pro volný čas dětí
a mladých lidí ve městech (kraj a měs-
to) brání jejich efektivnějšímu nastavení
a především dalšímu možnému rozvo-
ji. Není totiž možné rozhodovat o jejich
směřování a koordinaci s ostatními za-
řízeními volného času ve městech bez
blízké znalosti a zkušenosti místních
podmínek života občanů v místě.

A to bylo rozhodující pro formulování
příslušného dílčího cíle v Dlouhodobém
záměru vzdělávání a rozvoje výchov-
ně vzdělávací soustavy kraje Vysoči-
na, který byl jednomyslně schválen
zastupitelstvem kraje 31. března 2003.
Bude dobré, po vzájemné dohodě
s městy, postupně předat zřizovatelské
funkce k základním uměleckým ško-
lám a domům dětí a mládeže. Jedná se
vesměs o města z rozšířenou působnos-
tí, kde na městských úřadech začali
pracovat další odborní pracovníci pro
oblast školství. Takto bude možné vy-
rovnat systém ve zřizování těchto za-
řízení s ostatními městy, která více jak
deset let základní umělecké školy a
domy dětí a mládeže zřizují.

Tento proces převádění zřizovatel-
ských funkcí z kraje na města není však
pouze jednosměrný, kraj se bude sna-
žit vyrovnat systém ve zřizování růz-
ných subjektů v oblasti sociálních věcí,
zdravotnictví, kultury i opačným smě-
rem, pokud to bude mít smysl pro další
rozumné a efektivní řízení těchto or-
ganizací. Kraj už v letošním roce vy-
rovnává dotacemi existující nerovnos-
ti, např. ve financování domovů dů-
chodců, dopravní obslužnosti. Většina
grantových programů z Fondu Vysoči-
ny, který je vytvořen z rozpočtu kraje,
je zaměřena ve prospěch obcí v kraji
Vysočina. Pokud jsou směrovány do
oblasti vzdělávání, volného času a
sportu, vždy jsou vypisovány bez roz-
dílu zřizovatele, stejně pro obecní, kraj-
ská i jiná zařízení.

Při návštěvě jednotlivých radnic na-
cházíme v diskusi se starosty dobrá
řešení narovnávání systému zřizovatel-

ských funkcí k výše zmiňovaným zaří-
zením. Velmi často se snažíme pomoci
i při řešení vážných problémů
v základních školách způsobených de-
mografickým úbytkem dětí. Jednou
takovou možností je vhodné propojení
základní školy se zvláštními či speciál-
ními školami, které zatím zřizuje kraj. I
zde jde o stávající různost zřizovatelů,
která brání efektivnějšímu využívání
finančních prostředků na vzdělávání
dětí ve věku základní povinné školní
docházky. Mnohé samosprávy měst
mají již připravena řešení a při návště-
vách radnic můžeme společně před-
běžně stanovit jednotlivé kroky a ter-
míny pro předání zřizovatelských funkcí
a majetku. V každém městě jsou jiné
podmínky a je třeba velmi pečlivě zvá-
žit smysl jednotlivých kroků, výhled
dalšího rozvoje školství ve městě, pří-
padný dopad změn na rozpočet města
v budoucích letech apod. Jde také o
uspořádání vlastnických práv
k movitému i nemovitému majetku, kte-
rý školy a školská zařízení užívají, před-
pokládáme vyrovnání mezi krajem a
městy či opačně dohodou a bezúplat-
ným převodem.

Při vytváření systému ve správě a ří-
zení školských subjektů jde o dlouho-
dobější proces, který bude velmi ovliv-
ňován stále klesajícím počtem dětí a
mladých lidí ve věku školní docházky.
Chtěla bych však zdůraznit, že musí jít
vždy o dohodu kraje s městy a s obce-
mi, která bude prospěšná pro obě dvě
strany a především bude v zájmu dětí.

Alena Štěrbová
náměstkyně hejtmana

Na Vysočině je nyní
ke shlédnutí jedna
z nejnáročnějších expozic

Na tisíci metrech čtverečních
cestuje návštěvník časem osmnác-
ti historickými prostředími od pra-
věku, přes gotiku, renesanci a ba-
roko až po secesi. Historie, sym-
boly, osobnosti v evropských sou-
vislostech - to je unikátní putovní
výstava Krásy a tajemství České
republiky, která je k vidění v obou
historických domech Oblastní ga-
lerie Vysočiny v centru Jihlavy.

“Od počátku jsme zájem důklad-
ně se zapojit do realizace této vý-
stavy, protože je skutečně ojedinělá
a navíc máme tu čest být druhým
krajem, kde probíhá. Výstava nám
pomůže zpopularizovat kulturu, his-

torii a předávat tak vzácné kulturní
dědictví. Osobně ji budu  propago-
vat ve všech školách a školských
zařízeních našeho kraje, aby její
návštěvnost byla co nejvyšší,” uved-
la Alena Štěrbová, náměstkyně hejtma-
na kraje Vysočina pro oblast školství.

Výstava je založena na principu “ško-
la hrou”. Genius loci, duch místa, pro-
mlouvá k návštěvníkovi prostřednic-
tvím dobových symbolů, které spolu se
stavbami, objekty, hudbou a zvuky vy-
tváří atmosféru jednotlivých období.
Kombinaci originálů a dokonalých re-
plik umístěných v dobovém prostředí
doplňují poutavé videoprojekce. Atmo-
sféru dotváří také původní kompono-
vaná hudba. Celou výstavu doplňuje
také celobarevná publikace, která na
osmdesáti stranách představuje minu-
lost naší země s důrazem na kraj Vy-
sočina.

Hlavní myšlenkou realizace výstavy
je podle jejího autora Bohumila Vurma
vstup ČR do Evropské unie. “Nevstu-
pujeme do ničeho, co bychom sami
již tisíce let nevytvářeli. Naše malá
země vždycky hrála, a pokud si to
nezkazíme, vždycky bude hrát, vý-
znamnou roli v rámci celého konti-
nentu. Krajský úřad i veškeré spo-
lupracující instituce přistoupily k
záležitosti nadmíru velkoryse. Kraj
přispěl půl miliónem korun, sto tisíc
korun přidal i jihlavský magistrát a
za to jim patří obrovské poděková-
ní,” řekl B. Vurm.

Plné vstupné je 40 korun do obou
budov, k dispozici jsou slevy pro vy-
brané skupiny včetně rodin. Otevřeno
bude denně kromě pondělí, ve všední
den od 9 do 17 hodin s půlhodinovou
přestávkou po poledni, o víkendu od 13
do 17 hodin. Výstava, která předsta-
vuje minulost naší země začala loni
v Moravskoslezském kraji. Druhým
místem v pořadí je Jihlava, kde setrvá
do 15. září.

R. Burketová

Sociální pracovníci
navazovali spolupráci

V sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina proběhlo šestý květnový
den první setkání sociálních pra-
covníků, kteří působí v zařízeních
poskytujících sociální služby na
území kraje Vysočina a ve zdravot-
nických zařízeních, kam bývají pa-
cienti krajem Vysočina umisťová-
ni.



strana 17SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJčerven 2003

“Účelem setkání bylo navázání užší
spolupráce mezi pracovníky krajského
úřadu, kteří vydávají rozhodnutí o umís-
tění do domovů důchodců, ústavů so-
ciální péče zřizovaných krajem Vyso-
čina a o úhradách za pobyt v nich, a
sociálními pracovníky, kteří
se současnými nebo budoucími klienty
přicházejí přímo do styku,” řekl Jiří
Bína právník odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Krajského úřadu kraje
Vysočina.

Zástupci krajského odboru sociálních
věcí a zdravotnictví seznámili přítom-
né se svým postupem při řízení vede-
ném o žádostech o umístění do zaříze-
ní spravovaných krajem Vysočina a
s postupem při výpočtu úhrad za po-
byt v nich. Setkání bylo zaměřeno pře-
devším na úlohu sociálních pracovníků
v tomto procesu a jejich podíl přípravě
podkladů pro zmíněné rozhodování.
“Akce tohoto druhu mají nemalý vý-
znam pro zvýšení vzájemné informo-
vanosti a prohloubení účinné spoluprá-
ce s cílem usnadnit žadatelům o posky-
tování sociální služby a jejím příjemcům
jednání s krajským úřadem,” uvedl J.
Bína.

R. Burketová

Předmětem semináře byl
podrobný rozbor domácího
násilí

Seminář “Násilí v rodině a do-
mácnosti z pohledu práva”, který
pořádal odbor sociálních věcí a
zdravotnictví Krajského úřadu kra-
je Vysočina spolu se společností
AdvoCats for Women/proFem
o.p.s. proběhl v úterý 13. května.

Určen byl zhruba 36ti pracovníkům
obecních úřadů obcí s rozšířenou pů-

sobností, kteří pracují na úseku sociál-
ně-právní ochrany dětí. Pozvání přijal i
vedoucí azylového domu pro matky
s dětmi a metodik Pedagogického cen-
tra v Jihlavě.

O problematice přednášely Iva Čac-
ká-Pavlíková, advokátka výše uvede-
né společnosti, zastupující oběti domá-
cího násilí u soudních jednání a Kateři-
na Macková, sociální pracovnice psy-
chosociálního centra Acorus v Praze.
“Předmětem semináře se stal podrob-
ný rozbor problematiky domácího ná-
silí, jeho kategorizace, bezpečnostní
plán, vysvětlena byla podstata tzv.
Stockholmského syndromu, způsoby a
formy jednání s oběťmi a práce s rodi-
nou jako takovou. Důraz byl kladen
především na posílení právního vědo-
mí společnosti směrem k násilí v rodi-
ně nebo domácnosti a jeho zavržení-
hodnosti, rozšíření znalostí odborné
veřejnosti o této problematice, zvýšení
ochrany nezletilých dětí, kteří uprostřed
domácího násilí žijí, a na průlom práv-
ního vakua v úpravě domácího násilí,
tedy jeho legislativní zakotvení v čes-
kém právním řádu,” přiblížila Alena
Řehořová z výše uvedeného krajské-
ho odboru. Účastníci byli podle jejich
dalších slov s úrovní přednášené pro-
blematiky spokojeni. Ocenili zejména
exkurs do oblasti práva, a to jak ob-
čanského, tak i trestního, s uvedením
řady konkrétních kazuistik.

R. Burketová

Naplňujte staré hasičské hes-
lo

V polovině května proběhlo
v areálu sídla kraje Vysočina slav-
nostní otevření budovy Krajského
ředitelství Hasičského záchranné-
ho sboru kraje Vysočina (HZS) a

křest praporu. Zúčastnili se ho vý-
znamní hosté jako byli generální
ředitel HZS ČR a náměstek minis-
tra vnitra genmjr. Miroslav Štěpán,
krajský hejtman František Dohnal,
primátor města Jihlavy Vratislav
Výborný, ředitel HZS kraje Vyso-
čina pplk. Drahoslav Ryba, ředitel
stavební společnosti Podzimek a
synové Jan Podzimek a další.

“Uplynulo dva a půl roku existen-
ce HZS kraje Vysočina, který vznikl
sloučením pěti hasičských záchran-
ných sborů okresů. Kromě tradič-
ních činností jsme dostali do vínku i
novou náplň činnosti, jež souvisí se
sloučením s civilní ochranou, a tou
je krizové řízení a ochrana obyva-
telstva v širším slova smyslu. Dneš-
ním otevřením završujeme jednu
náročnou etapu, ale hned vstupuje-
me do další, protože zde zřizujeme
pracoviště pro příjem tísňového vo-
lání linky 112, následovat bude pře-
místění operačního střediska do
těchto prostor,” řekl kromě jiného ve
svém projevu Drahoslav Ryba.

Po úvodních slovech, která pronesli
významní hosté následovalo přestřiže-
ní pásky a poté křest praporu opatem
Strahovského kláštera Michaelem Jo-
sefem Pojezdným. “Rád bych vám
popřál, aby dobrý začátek měl dob-
ré pokračování, aby ti, kteří budou
pod tímto praporem sloužit, tvořili
jednotu. A aby naplňovali ono sta-
ré hasičské heslo – Bohu ku cti,
bližnímu ku pomoci.”

R. Burketová
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Vyšší odborná škola, Gymnázium,
Střední sklářská škola, SOU a OU
– škola pod dnešním názvem
vznikla sloučením tří dříve samo-
statných subjektů a rozsahem
svých oborů je jedinečná. A to ne-
jen v rámci kraje. Zahrnuje vyšší
odborné studium zaměřené na
sklářství, gymnázium, studijní a
učební obory sklářské, kamenické
a kamenosochařské a nyní  i obory
keramické.

Koexistence různých typů studia při-
náší řadu výhod. Umožňuje budovat a
plně využívat specializované učebny –
jsou to patří chemická laboratoř, učeb-
ny výpočetní a administrativní techni-
ky, učebna biologie, jazykové učebny,
ale také keramická, rytecká a malíř-
ská dílna, umělecký ateliér s malou
sklářskou pecí, dílna uměleckých vit-
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ráží, dílny kamenické a kamenosochař-
ské. Aby každý žák mohl zvládnout
náročné požadavky ve svém oboru, je
mu k dispozici školní knihovna a stu-
dovna s připojením na internet. Samo-
zřejmostí jsou nejrůznější odborné ex-
kurze a vzdělávací zájezdy stejně jako
pravidelné návštěvy kulturních předsta-
vení. Ti nejlepší z učňů mohou rozšířit
své dovednosti i v rámci výměnných
pobytů v Holandsku a Francii.

Gymnázium se čtyřletým studijním
cyklem nemá sice dlouholetou  tradici,
jeho absolventi však v minulých letech
byli úspěšní v přijímacích řízeních na
VŠ. Je to dáno tím, že nejen výuka v
povinných předmětech, ale i celá šká-
la volitelných a nepovinných předmětů
a výběrových seminářů slouží k profi-
lování studentů a k jejich všestranné
přípravě pro zvolený typ vysokoškol-
ského studia. Důraz je kladen na zna-

losti a dovednosti v práci s PC a na
znalosti jazyků. Škola zajišťuje výuku
anglického, německého a francouzské-
ho jazyka a zájemcům nabízí formou
nepovinného předmětu také ruštinu a
latinu. Pro zájemce škola připravuje i
zahraniční výjezdy, kde si žáci mohou
v praxi vyzkoušet komunikativní do-
vednosti v cizím jazyce.

Škola neustále rozšiřuje nabídku obo-
rů a typů studia, což je důvodem, proč
od  sloučení počet žáků stále narůstá.
Nově škola nabízí i krátkodobé vzdě-
lávací kurzy pro dospělé, které rozšíří
odbornou kvalifikaci nejen sklářů a bru-
sičů. Kurzy jsou zaměřeny na malbu
skla, rytí skla a výrobu skleněných fi-
gurek. Jsou třídenní – pátek, sobota a
neděle. Vzhledem k tomu, že tento pro-
jekt byl vypracován v rámci grantové-
ho programu kraje Vysočina, je z velké
části financován z prostředků kraje.

Obory otevřené ve školním roce 2002/2003:

• 79-41-K/401 gymnázium, všeobecné zaměření
• 28-58-H/005 tříletý obor sklář
• 28-61-H/005 tříletý obor brusič
• 36-54-H/001 tříletý obor kameník
• 82-31-H/009 tříletý obor umělecký keramik
• 82-51-L/017 čtyřletý  studijní obor uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování
• 82-51-L/018 čtyřletý studijní obor uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí
• 82-51-L/019 čtyřletý studijní obor uměleckořemeslné zpracování skla – umělecké vitráže
• 82-51-L/020 čtyřletý studijní obor uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla
• 82-51-L/022 čtyřletý studijní obor uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce

kamenosochařské
• 82-51-L/014 čtyřletý studijní obor uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické

ředitelství školy

Areál praktického vyučování In-
tegrované střední školy ve Světlé
nad Sázavou se dne 6. května zapl-
nil soutěžícími, bývalými žáky školy
a mnohými zájemci o tradiční Den
zemědělce Vysočiny. Součástí pro-
gramu bylo i oblastní kolo soutěže
v jízdě zručnosti traktorem
s přívěsem, rozsáhlá výstava země-
dělské techniky od jedenácti firem
a také několik možností, jak si
změřit vlastní síly. Slunečné poča-
sí a úspěch domácích pak jen do-
plnily příjemný den.

První tři místa obsadili učňové domá-
cí školy, kteří se připravují na povolání
opraváře zemědělských strojů. Nároč-
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nou trasu nejlépe zvládl Luboš Rut
s časem 2,53 minuty. Mimo to, že do-
sáhl jeden z nejrychlejších časů, nedo-
stal ani trestný bod. “Nej-
horší pro mě byla druhá
pravotočivá zatáčka,”
řekl nám po závodě. Zajel
ji ale bez problému, a pro-
to oprávněně věří, že by se
v budějovickém finále Jízd
zručnosti mohl umístnit
mezi prvními pěti. Po zís-
kání výučního listu, což by
mělo být již letos, chce pra-
covat v zemědělství.
“Mám domluvené za-
městnání na farmě, kde
již pomáhám.

V zemědělství vyrůstám celý život a
mám ho rád,” odpověděl Rut na otáz-
ku, jestli nehodlá změnit obor jako vět-
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šina těch, kteří brány zemědělsky za-
měřených škol opustí. To plánuje na-
příklad druhý v soutěži, Jaroslav Kali-
na, který je nyní v druhém ročníku.
Trasu projel opatrněji, v čase 3,09 mi-
nuty, ale také bezchybně. “Po škole
bych chtěl jezdit s kamionem,” svě-
řil se s tím, že nejvíce ho také potrápila
zatáčka.

Třetí místo obsadil Pavel Komůrka
s nejrychlejším časem 2,50 minuty.
Zavadil ale během jízdy o distanční tyč
a připsal si pět trestných bodů. “Po
škole chci dělat nástavbu v oboru
podnikatel v zemědělství,” plánuje
svoji budoucnost. Čtvrté místo pak zís-
kal Daniel Pech z SZŠ Humpolec, kde
studuje třetím rokem. “Byl jsem tu
poprvé a nikdy jsem to necvičil.
Nejvíc jsem se obával couvání. Ale
líbilo se mi tu,” potvrdil. Školu ukončí
maturitou a o dalším studiu neuvažuje.
Doma na něj totiž čekají lesy, rybníky
a pole.

Místo pro hosty
Pořadatelé se nakonec dohodli, že

jednu pozici, ze které se postupuje do
finále, přenechají jiné škole. Místo Pav-
la Komůrky, který rozhodnutí přijal
s nadhledem, tak do Českých Budějo-
vic pojede šestý Martin Kosielski ze
SOUZ Třebíč. I páté místo totiž obsa-
dili domácí. “Rozhodli jsme tak pro-
to, že naši žáci měli na trase mož-
nost před závodem trénovat a navíc
soutěžili doma,” uvedl Ing. Pavel
Zajíc, zástupce ředitele pro praktické

vyučování. Výsledky jsou
podle něj shodné s minulým
rokem. Nejvíce trestných
bodů posbírali soutěžící při
couvání a zastavování u
rampy. Ke konci také chvá-
tali a vyskakovali z traktoru.
Za porušení bezpečnosti
práce ale dostali další trest-
né body. Jeden z 26 soutě-
žících se také dočkal dis-
kvalifikace za špatné pro-
jetí trasy. “Žáky jsme do
soutěže vybírali podle
toho, jak se projevovali
během výuky,” prozradil
nám recept na úspěch Jo-
sef Hoskovec, vrchní mistr
vítězné školy.

Na vítěze čekaly i pěkné
ceny. První Luboš Rut si
vedle poháru a drobných
dárků od našeho vydavatel-

ství odnesl také poukaz na zájezd do
německého výrobního závodu firmy
John Deere. Věnoval ho generální
partner akce, firma Staton Habry, kte-
rá také první tři soutěžící obdarovala
modelem zeleného traktůrku. Jejich
velké předlohy si pak návštěvníci mohli
prohlédnout přímo během akce spolu
s desítkami dalších moderních strojů.

Ve znalostní soutěži pořádané Společ-
ností mladých agrárníků ČR se pak nej-
lépe umístili Václav Kubát z VOŠ a
SZŠ Benešov, Roman Svoboda ze SZŠ
Humpolec a David Mařinec z VOŠ a
SZŠ Tábor.

Škola nesmí prodělávat
Integrovanou střední školu

ve Světlé nad Sázavou nyní
navštěvuje 352 žáků, dalších
162 žáků je v Ledči nad Sá-
zavou. Škola vyučuje budou-
cí automechaniky, opraváře
zemědělských strojů, země-
dělce, autoelektrikáře, zá-
mečníky, kuchaře-číšníky i
pracovníky služeb v tříletých
učebních oborech. Ještě má
čtyřletý studijní obor sociální
péče a také nástavby. Vedle
výučního listu získávají žáci
kompletní řidičské oprávně-
ní až skupiny C a také svá-
řečské zkoušky. “Zájem o
školu momentálně stagnu-
je, ale očekávám pokles,
protože žáků obecně ubý-
vá,” tvrdí ing. Pavel Mrkvič-

ka, ředitel školy. Ekonomicky je na tom
ale škola podle něj dobře a přechod pod
kraje přinesl také mírné zlepšení financí.
“Musíme samozřejmě vykazovat i
vlastní tržby, které se ročně pohy-
bují kolem sedmi milionů korun,”
říká ředitel. Škola opravuje techniku,
vaří pro cizí strávníky a má také pří-
jmy ze zemědělské činnosti, protože
obhospodařuje 42 ha pozemků. Na
všem se podílejí žáci v rámci praktic-
ké výuky. Ředitel také soudí, že se pří-
liš posílily obory s maturitou na úkor
učebních. To potvrzuje i Josef Hosko-
vec. “V dnešní době se žáci nechtě-
jí hlásit do zemědělských oborů.
Přitom se na nás obrací mnoho fi-
rem i zemědělských podniků a žá-
dají nás o budoucí zaměstnance,
například na místa opraváře země-
dělských strojů či servisních tech-
niků. My je ale nemáme. Možná by
stálo za úvahu, aby si podnik sehnal
žáka sám a nechal si ho vyučit, jako
to bývalo,” tvrdí mistr.

Ovládání moderních strojů je přitom
podle něj stále náročnější, protože jsou
často vybaveny počítačem a jen doko-
nalá znalost systému umožní plně vyu-
žít celý výkon. Škola se tomu snaží při-
způsobit výuku a úzce spolupracuje
s firmami, které jí techniku půjčují.
“Často v nich pracují naši bývalí
žáci, takže nám vycházejí vstříc,”
uzavírá Hoskovec.

David Bouma
(převzato z týdeníku Zemědělec)
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K celonárodní sbírce
zaměřené na program
boje proti zhoubným ne-
mocem se Světlá nad
Sázavou opět přihlásila.

Letos došlo k menší změně a květ
měsíčku lékařského nabízely kromě
skautů a žen z Českého svazu žen po
celý den také studentky Integrované
střední školy ze Světlé nad Sázavou.
V tomto roce si někteří “sběratelé”
mohli svoji sbírku rozšířit o kytičku
s růžovou stužkou a letáčkem
s upozorněním na nebezpečí rakoviny
děložního hrdla.

V našem městě bylo nabídnuto více
než 2200 květin a celkový finanční ob-
nos sbírky činil 53.185,95 Kč. Tato
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částka byla v zapečetěných po-
kladnách odevzdána
k přepočítání přímo do havlíč-
kobrodské ČSOB, která je již tra-
dičně finančním partnerem, a
odtud byla poukázána na účet
Ligy proti rakovině Praha. On-
kologický program lze též pod-
pořit přímo, a to zasláním pří-
spěvku na ČSOB, číslo účtu
6500065/0300. Výtěžek letošní-
ho Květinového dne bude přede-
vším určen na nádorovou preven-
ci, výzkum (financování experimentál-
ních projektů, které ověří účinek a me-
chanismus podvazování nádorů), pod-
poru studia mladých diagnostiků na lé-
kařských fakultách a pomoc nádorově
nemocným (pokračování adaptace pa-

vilonu v Ústavu onkologie na
Pleši).

 Liga proti rakovině Praha pro-
vozuje prakticky nepřetržitě “ná-
dorovou telefonní linku” 224
920 935 pro celé území republi-
ky, poskytuje osobní konzulta-
ce, protikuřáckou poradnu i po-
radnu proti bolesti.

Informace o činnosti Ligy
můžete získat na e-mail adre-
se: lpr@lpr.cz nebo internetové
adrese http://www.lpr.cz, kde
bude též uveřejněna dokumen-

tace 7. Květinového dne.
Velký dík patří všem, kteří se

k realizaci sbírky přihlásili. Studentkám
z ISŠ náleží obdiv za nadšení a elán,
se kterým k akci přistoupily a věřím,
že svou pomoc nabídnou i příští rok.
Městský  úřad ve Světlé n. S. vytvořil
potřebné zázemí pro konání sbírky, ně-
kteří světelští podnikatelé přispěli i for-
mou občerstvení pro účastníky akce.

Závěrem chci za všechny, co se do
akce zapojili, poděkovat vám všem,
kteří jste se v tento den neváhali drob-
ným žlutým kvítkem ozdobit a tím pro-
jevit své cítění a snahu pomoci v boji
proti zákeřné nemoci.
Za Květinový den ve Světlé nad Sá-
zavou

Helena Kostincová
Liga proti rakovině

����������	�
Dům čp. 15

Stejně jako o předchozích popisných číslech 13 a
14, existuje i o tomto domě v archivu stavebního úřa-
du jen minimum dokumentů. Je odtud jeden z vcho-
dů do pozemních chodeb, o kterých rovněž není pří-
liš zmínek.

 První známou informací je žádost o povolení přestavění
domu čp. 15, kterou dne 17. března 1876 podal majitel domu

Josef Suchomel.
Ze dne 10. srpna
1889 pak pochází
protokol z jednání
stavební komise,
která se sešla na
žádost Ludvíka
Müllera, předsedy
náboženské izraelit-
ské obce ve Světlé

ohledně zařízení židovské synagogy uvnitř budovy čp. 15.
Později se dům stal majetkem církve československé. Z 11.

dubna 1949 je dochováno
povolení udržovacích a
adaptačních prací, kon-
krétně opravy střechy, izo-
lace a adaptace omítek. Ze
dne 5. srpna 1959 existuje
výměr adresovaný Fran-
tišce Doležalové, kterým
se povoluje oprava oken.

Současní majitelé, man-
želé Ladislav a Věra Chla-
dovi, kteří dům koupili
v dubnu 1998, připravují
jeho rekonstrukci tak, aby
si zachoval starobylý ráz.

-jv-
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Pravěk v parku
Sérií snímků se vracíme k akci, která se v neděli 18. května a v pondělí

19. května konala v zámeckém parku.
-jv-

Ve dnech 18. a 19. května proběh-
la v zámeckém parku mimořádně
zdařilá akce “Pravěk” s ukázkami
starodávných technologií v praxi.
Její úspěšnost a nevšední snahu
organizátorů zhodnotí jistě k tomu
povolaní odborníci. Já jako laik,
prostý občan, bych rád připomněl
jiný aspekt.

V dnešní době vesmírných letů, ato-
mu, počítačů a jiných zázraků je velmi
záslužné vrátit se aspoň na chvíli ke

���������	�
kořenům naší civilizace. Vedle mobilu
používáme i sekeru a kladivo, vyrábí-
me nitě a tkáme látky, tavíme kovy a
meleme obilí atd. A tato akce nám uká-
zala, že se až tak moc nezměnilo –
odhlédneme-li od civilizačních nátěrů,
sekera zůstala sekerou ve své základ-
ní podobě už po mnoha tisíc let. A kla-
divo kladivem, předení předením a tkaní
tkaním atd. A jejich “vymyšlení” jistě
představovalo (bez podkladů) obrov-
skou duševní invenci.

Mě osobně nejvíc zaujalo vrtání ka-
menů pomocí
luku. Luk jako
zbraň je znám asi
12 tisíc let. A jako
výrobní nástroj
jen o málo méně,
právě na vrtání
kamene a na roz-
dělávání ohně.
Ale co je fascinu-
jící, ve své pů-
vodní podobě je
používán jako běž-
ný nástroj do-
dnes. Můj strýček
jím opravoval ho-

diny. Slouží jako sportovní nářadí. A
světelští zpracovávatelé granátů jej
používali prakticky až do zániku tohoto
řemesla na Světelsku, jak o tom píše
kronikář Josef Novák ze Březinky:

“…kulatá dřevěná tyčinka asi 15 cm
dlouhá byla opatřena na koncích hroty
ze železného drátu. Jeden hrot byl na
konci rozříznut a vsazen do něho úlo-
mek diamantu odpovídající velikosti
vrtané díry. Vybroušený granát se po-
ložil na desku pracovního stolu a ze
stran se upevnil. Hrot tyčinky bez dia-
mantu byl vložen do středu pravítka,
jehož jeden konec byl volně vsazen do
dřevěného sloupku na desce stolu a
druhý konec pravítka vrtač rukou při-
držoval. Hrot tyčinky s diamantem se
položil na granát. Pohyb tyčinky pro-
váděl vrtač granátů proutkem opat-
řeným provázkem v podobě luku.
Provázek byl kolem tyčinky jednou
kolem omotán tak, že při pohybu, jako
když se ruční pilou řeže, tyčinka se
rychle sem tam otáčela a její hrot opat-
řený diamantem vrtal v granátu dír-
ku…”

Milan Semian
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Od čtvrtka 22. května jsou díky pracovníkům firmy Elekon s.r.o.
Vyškov na budově světelské radnice nainstalovány radniční věžní
hodiny s elektronickým systémem. Nahradily starý mechanický
hodinový stroj, jehož opravy již byly nerentabilní. V poslední době
se hodiny musely denně seřizovat a přesto neukazovaly přesně.
Hlavními přednostmi elektronického systému jsou oproti klasickým
mechanickým hodinovým strojům vysoká přesnost, spolehlivost, au-
tomatická změna ze zimního na letní čas (a naopak), nenáročná
údržba a v neposlední řadě nižší investiční náklady.

Stávající ciferník prošel renovací na přelomu 70. a 80. let, na čís-
lice a ručičky použila firma Umělecká řemesla Praha plátkové zla-
to. K hodinám je možné připojit bicí systém, ovšem tuto “výsadu”
mají zatím věžní hodiny na kostele sv. Václava.

Text a foto: Jaroslav Vála

“Na další vesnici se čistí

vzduch”
V roce 1952 okresní trestní komise

ONV v Ledči nad Sázavou přijela čis-
tit vzduch do Dolní Březinky, jejíž sou-
částí je i osada Horní Březinka. Ves-
nické noviny okresu Ledče nad Sáza-
vou 12. září 1952 v úvodníku psaly:

“Dne 3. září 1952 zasedala okr.
trestní komise v Dolní Březince a na
lavici obžalovaných byl Jaroslav
Vacek čp. 2 z  Dolní Březinky a Ru-
dolf Kadleček čp. 4 z Horní Březin-
ky. Oba vesničtí boháči, t. č. nepl-
niči. Jako první se zodpovídal R.
Kadleček, výměra půdy 21,60 ha,
který dlužil veřejnému zásobování
za 1. pololetí 1045 litrů mléka. Dále
nesplnil v daném termínu dodávky
obilí, které dodal těsně před přelí-
čením. Dodatečné splnění si zajistil
záhadným způsobem, prý od souse-
dů. Kromě toho nemá zastaven plá-
novaný stav vepřového ani hovězí-
ho dobytka. Osoba R. Kadleček
není občanům širokého okolí nezná-
ma. Za první republiky byl horlivým
zástupcem agrární strany a zastá-
val funkci důvěrníka místní skupi-
ny. Za okupace byl ve funkci poklad-
níka Národního souručenství a po
okupaci dosazen za stranu nár. soc.
jako člen MNV. Jaké bylo jeho tříd-
ní smýšlení, je patrno z toho, že se
stýkal s bývalým ředitelem družstva
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panem Tůmou a dřívějším děkanem
Beranem ze Světlé nad Sázavou, kte-
ří byli již dříve po zásluze potrestá-
ni. Svým jednáním byl R. Kadleček
hrází zemědělců, o kterou se mnozí
patolízalsky opírali. Při výslechu
sentimentálně přiznává, že u něho
vypomáhá hluchoněmý stařík, kte-
rému z jeho důchodu přilepšuje
kouřením a alkoholem. To má být
odměnou za 30 let dřiny, kterou u
něho stařík odpracoval. Druhý ob-
žalovaný Jaroslav Vacek, výměra
půdy 16,68 ha, v ničem nezadá  p.
Kadlečkovi. Za 1. pololetí t. r. dluží
440 kg hovězího masa, 400 kusů
vajec, na snížený předpis mléka
dodal jen 3124 litry. Plánovaný stav
nemá zastaven a chybí mu jeden kus
hovězího a čtyři kusy vepřového
dobytka. V obilí dluží 10 q žita. Své
pole má silně zaplevelené a teprve
na zásah MNV Dol. Březinka byla
sjednána náprava. Za první repub-
liky byl též členem agrární strany a
byl v zastoupení selské jízdy. Dále
byl rozhodujícím členem v osadním
zastupitelstvu místní obce. Jak se tito
vládci starali o obecní chudé je míst-
ním občanům dobře známo a jistě
se pamatují na střechy obecních
pastoušek. Místo řádného vedení
hospodářství větší péči věnoval ho-
lubům, které vozil na trhy. Po úno-
ru 1948 se jeho smýšlení veřejně

projevilo při jedné taneční zábavě,
kdy v růžové náladě strhl jednomu
členu KSČ stranický odznak, který
zesměšňoval. Za tento čin byl zásluž-
ně potrestán jednoročním vězením.
Trestní komise zvážila spravedlivě
zásluhy obou obviněných  a vymě-
řila jim tyto tresty: Rudolf Kadleček
– odnětí svobody na 18 měsíců a
pokuta 30.000 Kč, náhradně dal-
ších 6 měsíců vězení. Jaroslav Va-
cek – odnětí svobody na 1 rok, po-
kuta 10.000 Kč, náhradně další 2
měsíce vězení. V obou případech
bylo vysloveno propadnutí veškeré-
ho majetku a další pobyt potresta-
ných v obci Dolní a Horní Březinka
zakázán.

Další obec byla tímto oproštěna od
dvou pijavic – vesnických boháčů
při dalším budování socialismu. Na
tomto případě vidí naši malí a střední
zemědělci, že jedině společnou pra-
cí bude naše vesnice osvobozena od
dřiny a vlivu vesnických boháčů při
dalším budování socialismu”

***
Otřesný článek, který čtenáře sezna-

moval s neúměrnými tresty, nebyl
v padesátých letech ojedinělý. Snad
v každém čísle celostátních deníků i
regionálních novin se objevovaly zprá-
vy podobného charakteru. Podobně
psaly Vesnické noviny okresu Ledeč
nad Sázavou i dne 23. srpna 1952, kdy
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pod názvem “Pohleďští vesničtí bohá-
či před soud lidu” si čtenáři přečetli, že
“…v Pohledi u Světlé se konalo dne
14. srpna 1952 veřejné zasedání
trestní komise ONV v Ledči n. Sáz.,
při kterém byli odsouzeni čtyři ves-
ničtí boháči-neplniči Václav Císař,
Boh. Mareš, Josef Šíma a Frant.
Kotěra.”

Ostrý teror, který zvolily orgány ko-
munistické moci, měl hlavní význam
v tom, aby bylo zastrašeno co nejvíce
zemědělců, ať již velkých, středních či
malých, otupen jejich odpor vlastenec-
kého cítění a lásky k půdě, a vytvoře-
ny tak podmínky pro ustavení jednot-
ných zemědělských družstev. Stalino-
vo heslo “Náš nejcennější statek je člo-
věk” bylo lživou frází a pravý opak byl
pravdou. Základním prvkem tehdy byla
kontrola nad každým občanem. Niko-
mu nevěřit, o každém všechno vědět.
Snadnou kontrolu docílila KSČ nad pra-
covníky v továrnách, na úřadech i roz-
manitých institucích, zhoršenou kont-
rolu měli komunisté nad živnostníky a
řemeslníky, největší baštou vlastenec-
tví však zůstávali rolníci na svých sou-
kromých hospodářstvích. Jak na ně?
Zaženeme je do kolektivů – do JZD,
kde jako dělníci již budou pod požado-
vanou kontrolou. Vyhlásil se tedy tříd-
ní boj po vzoru SSSR. Začala nejsmut-
nější etapa rudého a násilí – likvidace
zemědělského stavu.

***
Vraťme se však k osobě Rudolfa

Kadlečka. Čím si vlastně vysloužil ta-
kovou pozornost tehdejších komunis-
tických mocipánů a s ní spojené utrpe-
ní?

Život Rudolfa Kadlečka nebyl ni-
kterak jednoduchý. Narodil se ve Víd-
ni dne 9. října 1906. Své rodiče vůbec
nepoznal, věděl jen, že jeho vlastní otec
pochází ze Březinky. Proto se ho ujal
starosta obce Tomáš Kadleček z Horní
Březinky a zároveň s adopcí nechal
přepsat jeho původní jméno Rudolf
Mamlas na Rudolf Kadleček. Staros-
ta neměl vlastní děti a tudíž vychová-
val malého šestiletého Rudolfa, jak
nejlépe uměl. Rudolf nejprve zdárně
absolvoval obecnou, pak i měšťanskou
školu ve Světlé n. S. Po návratu
z vojenské prezenční služby se jako tři-
advacetiletý oženil s Marií Volšanskou
ze Služátek. Pocházela též ze země-
dělské rodiny, její otec vlastnil 6 ha po-

zemků. Měla čtyři sourozence. Obec-
nou i měšťanskou školu vychodila také
ve Světlé.

Svatba se uskutečnila v roce 1929 a
novomanželé dostali hospodářství č.4
s 21,60 ha rovným dílem od bývalého
majitele Tomáše Kadlečka, Rudolfova
nevlastního otce. Nový majitel, který
se zdárně od svého mládí naučil veš-
kerým hospodářským pracím, vedl dále
dobře hospodářství a jeho žena se sta-
rala o domácnost a poklízela dobytek.
Velmi vydatně jim pomáhal Josef Au-
gusta, který již dříve pracoval u sta-
rých Kadlečků.

Rudolf Kadleček byl členem agrární
strany a v místní organizaci zastával asi
po tři nebo čtyři roky funkci důvěrní-
ka. Největší jeho láskou však byla čin-
nost ve světelském Sokolu. Zde již od
svých dětských let nadšeně cvičil a
postupně se vypracoval v nejlepšího
gymnastu celé Havlíčkovy župy. Jeho
doménou byla hrazda. Zúčastnil se
všech sokolských sletů v Praze.

Kadlečkům se postupně narodily tři
děti – Václav (*29.8.1932), Marie
(*5.11.1935) a Helena  (*18.2.1941).
Kadlečkovi byli vzornými vyznavači
římsko-katolického náboženství. Po
celou dobu první republiky, okupace i
následná léta až do osudného roku 1952
pilně navštěvovali veškeré náboženské
obřady. V době okupace byl Rudolf
Kadleček zapojen, podobně jako ostat-
ní, v Národním souručenství a protože
měl stále silnější důvěru všech hospo-
dářů v obci, stal se místním vedoucím.
Národní souručenství se stalo v době
okupace jedinou legální českou politic-
kou organizací v čele s protektorátním
prezidentem dr. Emilem Háchou.
V letech 1939-1941 vystupovalo na
obranu protektorátní autonomie a bylo
využíváno i domácím odbojem. O tom,
že v mnoha místech venkova nezíska-
la okupační moc nadvládu, svědčí i
Horní Březinka svými načerno kona-
nými zábavami, které se udržely prak-
ticky přes celou dobu okupace.

Ihned v době revoluce se Rudolf
Kadleček stal členem MNV. Bylo mu
nabídnuto členství v národně socialis-
tické straně, kde setrval do roku 1948.
V únoru přišli k moci komunisté a Ru-
dolf Kadleček spolu s ostatními země-
dělci poslouchal slova Klementa Got-
twalda pronesená na Václavském ná-
městí 29. února 1948:

“Rolníci! Ujišťuji vás, že vlastnic-
tví půdy ústavou zaručené pokládá-
me za nedotknutelné a my prostě
chceme, aby vám již nikdo nemohl
lhát o tom, že se u nás budou dělat
kolchozy. Napříště pamatujte, že
každý, kdo k vám přijde s takovým
šuškáním do vsi, patří
k záškodníkům a rozvratníkům, kte-
ré jsme právě z našeho veřejného
života vyhnali, a vy jejich agenty,
kteří k vám přijdou do vsi, žeňte
také svinským krokem…”

O rok později, 23. února 1949, nabyl
účinnosti zákon č.69 o jednotných ze-
mědělských družstvech. Své myšlení
otočil i výše zmíněný “Klema”, když
na IX. sjezdu KSČ 25. května 1949
hovořil v projevu “Kupředu k vybudo-
vání socialismu v naší vlasti”: “Musí-
me pro socialismus získat vesnici,
malého a středního rolníka a izolo-
vat vesnického boháče /…/ je třeba
postupně provádět zákon o jednot-
ném zemědělském družstvu a posta-
rat se o to, aby členům JZD plynuly
z tohoto členství praktické výho-
dy…”

Zde již vidíme zásadní rozpor dvou
tvrzení během velmi krátké doby, zhru-
ba asi jednoho a čtvrt roku. Dne 1. září
1949 byly zrušeny potravinové lístky
pro domácnost. Souběžně s lístkovým
přídělem potravin byl i vázaný prodej
spotřebního zboží, který trval nepřetr-
žitě od 1.9.1939 a pokračoval až do
roku 195. Zrušení potravinových lístků
bylo však zcela předčasné. Přetrváva-
jící špatná hospodářská situace
v zemědělství donutila totalitní režim
k tomu, že již 25. února 1951 (byl to
dárek k 3. výročí “Vítězného února”)
opět přistoupil na opětovné zavedení
prodeje chleba a mouky na potravino-
vé lístky. Zároveň došlo od 27. prosin-
ce 1951 ke zdražení chleba.Do té doby
stál čtyřkilový bochník 20 Kč a od uve-
deného data se pekl pouze tříkilový
v ceně 24 Kč. Cena rohlíku se změni-
la z 50 haléřů na 1 korunu.

(pokračování příště)
František Drašner

Výzva čtenářům:
Rádi bychom se dozvěděli, jaké byly

osudy Kadlečkovy rodiny v období od
jejich návratu ze severních Čech do
současnosti (kdy se vrátili, v jakém sta-
vu jim byl vrácen majetek apod.). Kon-
taktujte redakci.
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Volně rostoucí stromy v krajině
jsou významnou součástí životního
prostředí. Mnohé byly vysazeny na
památku význačné události, jako

stromy hraniční, pomezní nebo na
ochranu obydlí. Významným stro-
mům, které vynikají stářím, veli-
kostí, druhem, estetickou nebo
krajinářskou hodnotou,  je posky-
tována zvláštní ochrana daná záko-
nem.

Dne 12. prosince 1988 byl podle § 46
zákona č.114/1992 Sb. o ochraně pří-
rody a krajiny památným stromem vy-
hlášen buk nacházející se na louce asi
půl kilometrů severovýchodně od Opa-
tovic a 1,5 km jižně od obce Vlkanov
na pozemku pana Vacka z Opatovic.
Při vichřici v roce 1994 byla polovina
stromu odlomena, poškození bylo teh-
dy odborně ošetřeno a konzervováno.
Buk však měl jádrovou hnilobu, která

Domov
(Jaroslav Seifert)

Ty prosté věci, jež jsem miloval,
toužil jsem míti věčně kolem sebe.
A byl to ráj a já se o ně bál
A věděl jsem, že ztratím v nich kus

nebe.

Když jsem byl děcko, matka prosila:
Blíží se bouřka, zůstaň blízko domu.
Svět byl tak krásný, moje rozmilá,
a krásnější byl pod rachotem hromů.

A mluvil oblak: V zemi tajemné
uvidíš možná věže krásných hradů.
A na to řekla: Chvátej podél mne,
uslyšíš záhy hukot vodopádu.

I vtiskla matka ret mi na čelo
a řekla: Sbohem. Šel jsem bez rozpaků.
Vždyť v tichu, v kterém nic se nedělo,
slýchal jsem ze tmy dunět kola vlaků.

Po letech klepu doma na dveře,
na prahu suk a vyšlapaná škvíra.
Ozvou se kroky? Kdo mi otevře?
Za dveřmi ticho, nikdo neotvírá!

Okno je kalné, prohnil jeho rám,
už netkví pevně v starém vetchém

           zdivě.
Kyvadlo stojí, neví kudy kam.
Jen křížek na zdi čeká trpělivě.

Podíval jsem se v šero zrcadla,
a poznal čas a cítil jeho tíži.
A v náruč té, jež v prach se rozpadla,
ten, který přišel, pomalu se blíží.

***
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výrazně oslabila a snížila jeho stabilitu,
takže při silném větru, který doprová-
zel bouřku, došlo ve druhé polovině
května letošního roku k jeho rozlomení
a následnému zániku.

ing. Josef Pecha
odbor životního prostředí

Proč začínám několika nostalgický-
mi slokami básně Domov ze sbírky
“Maminka” od našeho nejdražšího bás-
níka Jaroslava Seiferta? Snad chci uká-
zat dnešním mladým lidem, že skuteč-
né štěstí není třeba hledat v přepychu,
v kariéře, že štěstí je zcela prosté. Vy-
věrá z vroucího matčina citu a věřte,
že tato investice ve prospěch dítěte je
nenahraditelným darem na celý život.
Maminka je a zůstává pro nás všech-
ny tou nejdražší osobou na světě.
V měsíci květnu všechny maminky sla-
ví svůj svátek. I my jsme se připojili
k houfu gratulantů a přinesli jsme jim
kytičku písniček a tanečků pro radost.
Těm, které se z jakýchkoliv důvodů
nemohly zúčastnit slavnosti, přejeme
dodatečně vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví. Těm dříve narozeným chodíme
pravidelně zpívat do jejich nového do-
mova důchodců. Chodíme tam velice
rádi a oni zase na oplátku chodí
v červnu k nám, na naši zahradní slav-
nost. Letos bude 18. června od 13.00
hodin a věřte nebo ne, bude již devátá
v pořadí. Rok od roku je zváno více a
více hostí. Zveme již nyní všechny vo-
zíčkáře, postižené děti a občany, ženy i
muže po nádorových onemocněních,
babičky a dědečky z obou domovů dů-
chodců. K poslechu nám bude hrát
jako vždy dechový orchestr ZUŠ pod
vedením pana učitelů Vajo a Růžičky,
kulturní program zajistí naše děti.
Všechny čekají krásné dárky, včetně

květinových, a vskutku bohaté pohoš-
tění. Na hmotném zajištění této akce
se budou podílet: Oblastní sdružení
ODS v Havlíčkově Brodě, pod jehož
patronací bude slavnost probíhat (vždyť
naším vzácným bude i poslankyně Mi-
roslava Němcová z našeho kraje).
Doufám a pevně věřím, že nás podpo-
ří i letos naši přátelé, kteří naší škole
fandí a tuto činnost schvalují. Jsou to:
pan Josef Havel, Zdeněk Vlasatý, Mi-
loš, Milfait, Jirka Kopic z Havlíčkova
Brodu, Jirka Vaněček, Miloš Vavřička
z Ledče, firma Galatek, též z Ledče,
Pavel Grund, Fanda Ptáčník, Vlastík
Švondr, Ljuba Sojková, Slávek Vogel,
Standa Machek, Venda Oliva, paní
Prášková, Miloš Rázl, Milan Šmíd, Fan-
da Vlach, Martin Lamberský, Petr
Poupě, Zdeněk Jelen a Hana Dolejší.
Nedocenitelná pomoc přichází od Mi-
lana Brokla a jeho paní, našich přátel
nejvěrnějších. Těmi jsou však i sklár-
ny Sklo Bohemia, a. s., Pekárny Delta
z Havl. Brodu, Caesar Crystal Jose-
fodol, Pleas Havlíčkův Brod, Zlatnic-
tví Urban, Glasspo, pan Müller z Mrz-
kovic, pan Málek z firmy Bomaco, Per-
fekt Kysela a další dobří přátelé naší
malé školy.

Nesmírně si pomoci každého vážíme,
bez ní by úroveň naší školy nebyla tam,
kde je. Obrovského uznání se nám do-
stává z KÚ v Jihlavě, zvláště pak
z tamního ŠÚ. Práce naší školy a její
akce pro druhé jsou dobrou vizitkou pro
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celé naše město a my jsme moc rádi,
že k propagaci našeho města v kraji
můžeme přispět svou prací. Dětem,
které naši školu opouštějí jsme se po
celou dobu jejich docházky k nám sna-
žili nahradit domov, poněvadž vězte, že
není nic vyššího, silnějšího a zdravější-

ho, potřebnějšího pro život, jako dobré
vzpomínky z dětství a na rodný dům.
Jestli s sebou vezmete do života nejví-
ce takových dobrých vzpomínek, spa-
sen je člověk na celý život. Vzpomín-
ky jsou totiž největším bohatstvím, ke
kterému se člověk dopracuje. A aby

byly jen ty šťastné, Vám všem přeje

Věra Chládová ze soukromé
mateřské školy Bambino,

 obecně prospěšné společnosti,
děti a personál

Klub maminek RolnièkaKlub maminek RolnièkaKlub maminek RolnièkaKlub maminek RolnièkaKlub maminek Rolnièka

srdeènì zve maminky s dìtmi na mateøské “dovolené” na svá poslední setkání v tomto školním roce.
Najdete nás ka•dou støedu od 9 hodin
v Domì dìtí a mláde•e ve Svìtlé n. S.

18. 6. Rolnièkování
25. 6. Hry v pøírodì

S sebou si nezapomeòte pøinést dobrou náladu, tvoøivého ducha
a pøezutí.

Rolnièka pøeje všem maminkám a dìtem krásné prázdninyRolnièka pøeje všem maminkám a dìtem krásné prázdninyRolnièka pøeje všem maminkám a dìtem krásné prázdninyRolnièka pøeje všem maminkám a dìtem krásné prázdninyRolnièka pøeje všem maminkám a dìtem krásné prázdniny
a tìší se na opìtovná i nová setkání v mìsíci záøí.a tìší se na opìtovná i nová setkání v mìsíci záøí.a tìší se na opìtovná i nová setkání v mìsíci záøí.a tìší se na opìtovná i nová setkání v mìsíci záøí.a tìší se na opìtovná i nová setkání v mìsíci záøí.

Kontakt: 569 456 329, 569 453 464Kontakt: 569 456 329, 569 453 464Kontakt: 569 456 329, 569 453 464Kontakt: 569 456 329, 569 453 464Kontakt: 569 456 329, 569 453 464

Jakub Jan Med: Umění a vnitřní život
Místní pobočka České křesťanské akademie ve Světlé n. S. zve čtenáře Světelského zpravodaje na bese-

du, která se uskuteční v úterý 17. 6. 2003 od 19.30 hodin v zasedací místnosti sklářské školy ve Světlé n. S.

Každý, kdo se seznamuje s naším  koutem Českomoravské vrchoviny, nemůže minout starobylé
stavby bývalého klášterního komplexu v Pohledu u Havlíčkova Brodu. Od majestátní stavby gotic-
kého chrámu sv. Ondřeje vede dvoukilometrová alej stoletých lip k proslulému poutnímu kostelíku
sv. Anny, vzácné památce českého baroka. Jde o podivuhodný architektonický celek; půvabný sou-
lad s okolní krajinou z něj činí jedno z nejzajímavějších míst Vysočiny. Není nutné se zvlášť rozepiso-
vat o tom, jak se na všech těchto památkách podepsalo barbarské 20. století. V posledních několika
letech se však vzácné dědictví začíná opravovat, a to především díky péči zdejšího kněze Jakuba
Meda, autora řady vlastních uměleckých děl.

Jakub Jan Med O. Praem se narodil 2. 5. 1961 v Humpolci, žil v Zahrádce a v Ledči nad Sázavou.
Nyní žije v Koutech, v Havlíčkově Brodě, v Želivě, na Zvíkově a v Paříži. Povolání vystřídal celou
řadu: agronom, zemědělský dělník, řidič, traktorista, technik pro inseminaci a přenos raných embryí,
skladník, knihkupec, inventurník, stěhovák, učitel, kněz. Původně vystudoval Střední zemědělskou školu v Havlíčkově
Brodě, dva roky pobýval na Vysoké škole zemědělské v Praze. V letech 1986 – 1989 absolvoval alternativní studium
teologie a filosofie v bytových seminářích Josefa Zvěřiny. Od roku 1991 studoval v teologickém konviktu v Litoměřicích
a na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (absolvoval 1997), na kněze byl vysvěcen v roce 1996. V současné
době působí vedle Pohledu také ve Svatém Kříži a v České katolické misii v Paříži. Výtvarné práci se věnuje od roku
1981; pracuje především v oboru dřevěná plastika.

 Hynek Bouchal

���������	
3���	;�
� 	��� --$� ��;���� ��� ������+�
��� ��� ��;�����"�� �
������� �
=� ���	
+�� ���������� 	;�� �������;� C��� �����$� P����


�
������
���&�	��������������������
��������2��
'����4CQ�I���������������
���1;�������?&�	��������;��"��$��$���	��
����'�������	��B���������������������� ������"$������	�������+����������'���'��+������2�������������'����'�	��B
��	����
��B� �� ��	�
�����B0� �"������ 3
���,� ����������� 1�R
�,� K�	��� �$�$�$,� %�����
��� 1
���� �� E��� H�����
,� ��������� G���,
	��2��
��Q�H������B,������4�"	�,���
���������G�	��+����,�%S1�%�������,������"�	�������������	����������������������
1T������;��"��$���'����,���������'�����;�'��B�+
������������
�������������
������2�����������������$�Q'������	���'	��
���� ����� ����������,� ��	����� ������B,� ����=�B� �� +���B�� 	�����"� ������� ��	� ��	���� �$� 3���� '������ :Q!$� :�
�����;�����?��	�������������&�	��������������	���	;������������������������
�2$��$�5������"��������&�	��	��
�4CQ�
I��� �� ���������"� ��;������ 
�2$� ����� 4������
$� :�� �����"� ����+��,� ����"� �&
����
��� ���� ���������� 	;�
,� '��
��;�� �
���
������B�����2��
'��
���'����
���&
���B�;������2����,�	;���
����
��+��������������1P�4CQ�I����$���E$�%������"$

��	�� ��
!��"��"�	�#	$%&'()*



SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJstrana 26 červen 2003

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  11.6. 19.30 105

Dům naruby ( USA)                                              Komedie
Všechno,co potřeboval vědět o živote, se ona naučila ve vězení.
Hrají: T. Martin
Vstupné: 55 Kč                                                                       Přístupný

Pátek  13.6. 19.30 101

Láska s výstrahou  (USA)     Romantická komedie
Příběh muže,který našel dívku svých snů, ale nebyl varován.
Hrají: S.Bullocková
Vstupné: 55 Kč                                                                       Od 12 let

Neděle  15.6. 19.30 92

Kurýr (Francie,USA)                                     Kriminální thriller
Pravidla jsou od toho, aby se porušovala. Hrají : J.Stanham
Vstupné: 50 Kč                                                                        Od 12 let

Středa  18.6. 19.30 114

Rytíři ze Šanghaje (USA)                   Akční komedie
Londýn: Větší divočina než Divoký západ. Hrají: J.Chan, O. Wilson
Vstupné: 55 Kč                                                                       Přístupný

Pátek  20.6. 19.30 105

Žába k zulíbání ( USA)                                Komedie
Z ošklivého káčátka se může stát labuť a z krásné dívky ošklivý chlap.
Hrají: R.Schneider
Vstupné: 55 Kč                                                                       Přístupný

Neděle  22.6. 19.30 99

Městečko (ČR )                                      Hořká tragikomedie
Aneb Sláva vítězům a čest poraženým.
Hrají: O.Bracuzský, R. Novák
Vstupné: 50 Kč                                                                         Od 12 let

Středa  25.6. 19.30 100

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

Pátek  27.6. 19.30 93

Solaris ( USA )                                                                Sci – fi
Budoucnost asi za 100 let podle S. Lema.

Hrají: G.Cooney, N. McEhone
Vstupné: 50 Kč                                                                        Od 12 let

Neděle  29.6. 19.30 100

Taxi 2003 (Francie )                                  Akční komedie
Hyperaktivní mix s adremalinovou příchutí.
Hrají : S. Naceri, M.Cotillard
Vstupné: 50 Kč                                                                       Přístupný

Středa
  
2.7. 19.30 93

Nevěrné hry (ČR )                                   Milostné drama
Štěstí – neštěstí . svatba- manželství – nevěra
Hrají: Z.Stivínová, P. Bebjak
                                                                                                Přístupný

Pátek  4.7. 19.30 90

Nezvratný osud 2 (USA)                               Horor
Okamžik vaší smrti může být blíž,než si myslíte.
Hrají : A.Larter, A.J.Cook

                     Od 12 let

Neděle  6.7. 19.30 110

8 Mile (USA)                                       Příběh rappového zpěváka
Volně inspirováno životním příběhem hudební hvězdy Eminem.Hrají :
Eminem ,K.Basinger

         Od 12 let

Středa  9.7. 19.30 80

Krysař (ČR)                                                                    Balada
Příběh lásky,hříchu a naděje  v ďábelském tempu.
Hrají : P.Jákl,E.Geislerová

         Od 12 let

Pátek  11.7. 19.30 102

Daredevil (USA)                                                         Akční
Muž beze strachu. Vzdoruje i ďáblu. Hrají : B.Affleck, J. Garner

        Od 12 let

Pondělí  14.7. 19.30 103

Nuda v Brně ( ČR)                                            Komedie
Standa a Olina se seznámí na sportovní olympiádě.
Hrají: M.Donutil, J.Budař
Vstupné : 50 Kč          Od 15 let
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KULTURA

Martin MAXA
se skupinou Náhodná sešlost

– koncert absolventa fakulty tělesné výchovy a sportu, někdejšího učitele,
v současnosti majitele hudebního klubu; hlavně ale srdcem malíře,

doživotně muzikanta, který neobyčejně zpívá o obyčejných věcech života.

Divadelní sál ve Světlé n. S.

ve čtvrtek 12. června  v 19.30 hodin.

Předprodej vstupenek je v kanceláři odboru kultury na radnici

– tel. 569 496 660.

PŘIPRAVUJEME

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ ze soutěže „Světelsko ve fotografii“.

Společenský sál ve Světlé nad Sázavou
8. – 25. července 2003

Otevřeno denně:
9.00 – 11.30 hodin    13.00 – 16.00 hodin

Vernisáž výstavy  8. července ve 14 hodin

Pozvání na koncert
Společný koncert vokálně instrumentálního souboru Satori z Poniklé pod vedením pana Jiřího Votrubce (člena

orchestru libereckého divadla) a smíšeného pěveckého sboru Gaudeamus ze Světlé n. S. s dirigentem Milanem
Bohanesem bude pořádán v sobotu 14. června v Rytířském  sále světelského zámku od 19 hodin. Srdečně zveme
posluchače klasického sborového zpěvu  i příznivce spirituálu a tradicionálu.

Za sbor F. Aubrecht

9. EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY 2003 V ČESKÉ REPUBLICE

V PÁTEK  21. ČERVNA 2003

ZVEME HUDBYMILOVNOU VEŘEJNOST
NA OSLAVU SLUNOVRATU
VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Účinkující vystupují bez nároku na honorář.

KONCERTY JSOU VEŘEJNOSTI ZDARMA PŘÍSTUPNÉ.
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MěÚ ve Světlé nad Sázavou vyhlašuje v pořadí již 4. ročník soutěže Světelsko ve fotografii. Posláním této fotosoutěže
je ukázat prostřednictvím fotografie krajinu ve všech polohách, dále záběry zachycující město, pobyt a působení člověka
jak ve městě, tak i ve volné přírodě.
Kategorie: I - krajina, II - architektura, III - lidé Světelska
Podmínky soutěže:
1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kdo fotografují – bez rozdílu věku.
2. Přijímají se jednotlivé snímky od rozměru 18 x 24 cm a odvozeniny při zachování delší strany.
3. Počet snímků od jednoho autora není omezen.
4. Každá fotografie musí být na rubu označena místem pořízeného snímku, jménem a adresou autora.
5. Snímky bude hodnotit odborná porota určená pořadatelem.
6. Fotografie zaslané do soutěže budou vyhodnoceny ve dvou kategoriích – černobílá fotografie, barevná fotografie -
a  odměněny finančními cenami. Celková schválená částka na soutěž činí 15.000,- Kč.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo neprovádět vyhodnocení při nedostatečném počtu snímků v některé z kategorií.
8. Zasláním snímků do soutěže autor souhlasí s vyhlášenými podmínkami a zároveň i s tím, že vítězné fotografie zů-
stávají majetkem města.
9. Z nejlepších snímků bude uspořádána výstava.

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

Materiály zasílejte na adresu MěÚ, nám. Trčků z Lípy 18, k rukám ing. Josefa Malečka, zástupce starosty.

SOUTĚŽ SVĚTELSKO VE FOTOGRAFII

������������	
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Ve dnech 28. dubna – 11. května probíhala ve Společenském domě výstava světelských neprofesionálních výtvar-

níků. Vernisáže se zúčastnili členové městské rady a někteří z osmnácti vystavujících.Úvodní slovo přednesl staros-
ta Josef Böhm, o kulturní zážitek se zasloužily dvě dvojice kytaristů ze Základní umělecké školy ve Světlé n. S.

Text a foto: Jaroslav Vála

Starosta J. Böhm v rozhovoru s malířem L. Markem
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V posledních dnech letošního
dubna uspořádala Společnost Jaro-
slava Haška mezinárodní konferen-
ci ke 120. výročí narození spiso-
vatele Jaroslava Haška. Konala se
v památném hostinci U České ko-
runy, kde vznikal román o dobrém
vojáku Švejkovi. Lesk dodala kon-
ferenci účast zahraničních překla-
datelů a publicistů a účast předse-
dy Senátu Parlamentu ČR Petra
Pitharta.

Nechyběl samozřejmě ani literární
historik PhDr. Radko Pytlík, autor re-
spektované monografie “Toulavé hou-
se” a nové, nedávno vydané studie o
nejznámější Haškově postavě “Osudy
a cesty Josefa Švejka”. Přednesl úvod-
ní referát, v němž zdůraznil pojem Haš-
kovy ironie dějin, která je klíčem
k rozeznání významu Švejka, jehož
humor často míří i na současnost.

Není účelem tohoto článku vyjmeno-
vávat účastníky konference a rozebí-
rat jejich příspěvky, zmíním jen býva-
lého lipnického učitele Františka Draš-
nera, který ve svém referátu přiblížil
detaily Haškova pobytu v Lipnici a
poukázal na fenomén hospod a bohém-
ské společnosti v Haškově tvorbě.

-jv-
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Zpěváčci 2003
Velké Losiny, příjemné lázeňské městečko v podhůří Jeseníků,

hostilo ve dnech 3. a  4. května již po deváté celostátní soutěž
dětských interpretů lidové písně Zpěváčci 2003. Horácko zastu-

povali v semifinále Markéta Kozová a Ma-
rek Čáp (oba Jihlava), ve finále Pavla Vi-
nopalová (Žďár nad Sázavou) a vítězka
krajského kola Jana Myslivcová (Světlá nad
Sázavou).

Konkurence mezi moravskými a slezskými
dětmi byla veliká, vždyť je v těchto oblastech
folklor stále živou kulturou. Janě Myslivcové,
žákyni 8. ročníku ZŠ v Komenského ulici, žá-
kyni paní učitelky D. Hamaričové a člence Dět-
ského folklorního souboru Škubánek, se poda-
řilo vyzpívat krásné 11. místo mezi 25 nejlep-
šími zpěváčky z celé republiky. Pouze čtyři děti
byly z Čech.

Jana mezi nimi byla nejlepší a tudíž se
stala vlastně zemskou vítězkou. Počet-
nému publiku a náročné porotě, v níž
nebyl ani jeden zástupce z českých ná-
rodopisných oblastí, zazpívala dvě ho-
rácké písně - Měla jsem holoubka a
milostnou koledu Vyletěl holoubek ze
zlata. Na dudy ji doprovázel Jindřich Ho-
lub z Horní Pohledi.

Mgr. Eva Pejchalová

 Horácké folklorní sdužení

Publikační činnost v oblasti vydávání propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu zahájil kraj Vysočina
již začátkem tohoto roku vydáním materiálu “Historická města Vysočiny”, který prostřednictvím velkého množství
barevných fotografií zavede zájemce do 33 měst kraje. Brožura formátu A4 seznamuje čtenáře s historií a

s pamětihodnostmi jednotlivých měst, prezentuje významné kulturní a sportovní
akce a zprostředkovává kontakty na hrady, zámky, muzea a galerie. Dvě strán-
ky obsahující pět fotografií, stručnou historii, popis památek a výčet akcí patří
Světlé nad Sázavou.

Jako druhá spatřila světlo světa publikace “Kouzlo přírody”, která provází ná-
vštěvníky chráněnými oblastmi, přírodními rezervacemi a přírodními parky kraje
a nechybějí ani naučné stezky a seznam rozhleden. Z nejbližšího okolí Světlé je
zastoupena přírodní rezervace Stvořidla, Kamenná trouba, Velká a Malá olšina,
přírodní park Melechov, přírodní památky Čertův kámen u Rejčkova, Stanice
ochrany fauny v Pavlově

Zatím poslední novinkou jsou skládačky (dvakrát přeložený list A4), které po-
pisují výlety do nejzajímavějších míst kraje. Dosud bylo vydáno patnáct různých
druhů tras pro pěší turisty (“Přes vrchol Melechov do údolí Sázavy”), cykloturis-
ty i pro ty, kteří k cestě na výlet použijí svého plechového miláčka (např. “Po
hradech a zámcích nad řekou Sázavou”).

-jv-
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Mezi knihami, které byly do naší knihovny v poslední době nakoupeny, najdeme i knihu jedné z našich nejúspěšnějších
autorek Jarmily Loukotkové – Vstup do ráje zakázán.

Jarmila Loukotková je známa především jako autorka historických románů. Tento román však patří do té menšiny jejích
děl, která má autobiografické prvky a jejíž obsah je zasazen do současnosti.

Příběh Aleny Janotové, která je hlavní hrdinkou této knihy, je příběh šestnáctileté dívky, potýkající se se svým dospívá-
ním. Je vychovávána velmi přísnými rodiči v prostředí, které by se dalo nazvat matriarchátem. Alena musí plnit příkazy
své matky, stejně jako její otec, kterého si pro jeho podřízenost neváží. Sama nazývá svůj život s rodiči vězením, utrpením
a životem v ponížení. Spolu s Alenou prožíváme její životní vítězství i prohry, poznáváme její komplikované vztahy s rodiči,
kamarády a posléze i vztah s chlapcem.

Hlavní hrdinka je inteligentní a je si toho dobře vědoma. Některé její úvahy neodpovídají věku šestnácti let – možná
proto, že autorka psala tuto knihu v době, kdy sama měla již šestnáctiletou dceru.

Vztah dcery a matky, který je v tomto románu popsán a je podle slov autorky autobiografický, nejlépe dokládá skuteč-
nost, že vlastní matka Jarmila Loukotkovou po vydání tohoto románu vydědila.

J.Š.

Z novinek v mìstské knihovnì

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

Pod názvem Spojařské toulky Vý-
chodočeským krajem se skrývá
turistický pochod pořádaný za-
městnanci České pošty, s.p. a Čes-
kého Telecomu, a.s. pod patronací
ředitele OZ VČ České pošty, s.p.
a odborových svazů těchto dvou
organizací. Mezi pořadateli zajišťu-
jícími start a kontroly na trase byli

také zaměstnanci světelské poš-
ty.

Letošní ročník byl již osmadvacá-
tý a konal se v sobotu 17. května se
ve Stvořidlech. Účastníci si mohli
vybrat z tras 12, 20, 26 a 29 km, při-
čemž všechny vedly přes Melechov.
Jak uvedl pořadatel pochodu Miloš
Formánek z KČT Pernštejn Pardu-
bice, pochod měl 1486 účastníků,

převážně zaměstnanců obou zmí-
něných organizací. Ti sem přijeli pět-
atřiceti autobusy, nejvíce účastníků
přijelo ze Svitavska (osm autobusů).
V cíli pochodu obdržel každý dospělý
účastník odznak a děti drobné dár-
ky, kterými přispěli sponzoři ČMSS,
ČP a Poštovní spořitelna.

Nezávisle na turistických toulkách
se ve Svořidlech konala ještě jedna
akce. Dali si tu totiž sraz majitelé

historických vojenských vozidel z druhé
světové války a v odpoledních hodinách
zde v historických uniformách svedli bi-
tvu. Na regionálním tiskem slibované
přelety různých typů letadel
s následným výsadkem parašutistů
sice nedošlo, ale i tak se měli turisté a
ostatní návštěvníci Stvořidel na co dí-
vat.

-jv-
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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
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Prodej včelích produktů

včelí med
propolis
pyl
včelí matky
vosk
svíčky ze včelího vosku

        VČELAŘSKÁ  FARMA
                URBAN Jiří

                Zahrádecká 641
                   Světlá n/S
             � 603 373 831
          Těšíme se na Vaši návštěvu
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Nabízím nejlepší možnou cenu

Tel.  606 880 870
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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.
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Světelský zpravodaj na měsíc červen 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. 5. 2003, uzávěrka dalšího vydání 16. 6. 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.

Prodám stavební pozemek v obci
Dolní Město

(u Světlé nad Sázavou)
o výměře 5.070 m2,

včetně projektové dokumentace
(stavební povolení platné do

31.12.2005),
základ. deska domu se všemi sítěmi vy-

budována.
Plyn, el. 220/380 V, kanalizace.

Asfaltová příjezdová komunikace.

Klidné prostředí.   Cena:  890.000,- Kč

Informace:  Ing. Horák,  tel. 603 547
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