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Zasedání rady

26. května
Rada města se seznámila se stano-

viskem členů zdravotní a sociální ko-
mise a některých lékařů ze Světlé n.
S., kteří nesouhlasí s rozhodnutím rady
o pronájmu prostor pro ordinace
MUDr. Michka v domově důchodců a
MUDr. Klatovského v čp.23 a rozhod-
la, že trvá na svém usnesení z 14.4. a
12.5.2003. Seznámila se s informací, že
pracovník OSMI provedl obhlídku ob-
jektu čp.97 v Jelenově ul. a konstato-
val, že by tam mohla být garážována
až tři vozidla MěÚ.

Při projednávání majetkových záleži-
tostí RM souhlasila s pronájmem po-
zemku parc.č.854/72 Haně a Jarosla-
vu Kyselovým a vyslovila souhlas i se
zřízením vrtané studny na tomto po-
zemku. Doporučila zastupitelstvu měs-
ta prodej pozemku KN č.190/2 v k.ú.
Světlá n. S. Janu Takáčovi, prodej části
pozemku parc. č.207/1 v k.ú.207/1
v k.ú. Žebrákov ing. Jiřímu Novákovi
a prodej části pozemku parc. č.238/2
v k.ú. Žebrákov Josefu a Marii Vejsa-
dovým.

RM se seznámila se zápisem
z jednání komise výstavby a rozvoje
města z 12.5., která se mimo jiné za-
bývala stanovením nové prodejní ceny
pozemků, koncepcí zkrášlení města a
návrhem na vybudování nových par-
kovacích ploch.

RM projednala situaci s dodávkou
pitné vody do domů čp.30 a 32
v Mrzkovicích, kde došlo v roce 1994
k havárii vodovodního řadu. Město
Světlá n. S. nabídlo v letošním roce
majitelům domů příspěvek na vybudo-
vání vlastní studny ve výši 20.000,- Kč
pro oba, oni však požadují 63.500,- Kč
a odvolávají se na smlouvu, na kterou
v minulých letech nepřistoupili, ale
v říjnu 2002 ji náhle doručili na MěÚ.
RM odložila rozhodnutí s tím, že bude
platnost smlouvy posouzena právní-
kem. Problém s dodávkou pitné vody
na Modlani se řeší ve spolupráci s VaK.

RM dále schválila doplnění užšího

pořadníku pro umístění uchazečů do
domova důchodců a schválila výši
úhrad za přechodný pobyt v DD.

Důležitým bodem programu bylo pro-
jednání fungování odboru stavebního
úřadu a územního plánování. Členové
RM obdrželi předem písemný materiál
a v rozsáhlé diskuzi jim byl k dispozici
vedoucí odboru p. Šolc. Bylo dohod-
nuto, že odbor začne zpracovávat kon-
cepci rozvoje města, ochotu pomoci
projevil Dr. Zajíček. Počká ale ještě na
strategický plán rozvoje mikroregionu
Světelsko, který zpracovává Regionální
rozvojová agentura Vysočina. Závěrem
RM konstatovala, že odbor
s minimálním počtem pracovníků plní
své úkoly dobře.

RM vzala na vědomí rezignaci člen-
ky konkurzní komise pro ZŠ Lánecká
Mgr. Kahounové a jmenovala novou
členkou komise J. Stejskalovou.
Schválila darování fotbalového míče
pro TJ Jiskra Dobrá, která umožnila
žákům ZŠ Komenského sehrát na
svém hřišti čtyři zápasy v rámci turna-
je Coca-Cola cup. Vzala na vědomí
informaci, že firma Chemina Havlíč-
kův Brod (sběrna a čistírna prádla a
šatstva) se domluvila na zajišťování
svých služeb prostřednictvím prodejny
Majka v Lánecké ulici.

RM pověřila zastupováním Města
Světlá n. S. na výroční členské schůzi
Lesního družstva obcí Josefa Reichen-
bergera. Schválila uskutečnění pracov-
ního semináře zastupitelstva dne 9.
června. Uložila odboru dopravy MěÚ
prověření dopravní situace
v Komenského ulici.

RM vyslechla informaci starosty o
návštěvě pracovníků KÚ kraje Vyso-
čina a o jejich představách o budouc-
nosti školství v kraji a tím i v našem
městě. V první řadě kraj Vysočina na-
bídl Městu Světlá n.S. svá zařízení, kte-
rými jsou základní umělecká škola a
dům dětí a mládeže. Zda město Světlá
převezme zřizovatelskou funkci k těmto

zařízením, rozhodne zastupitelstvo měs-
ta. Dalším problémem je integrace
středních škol. Dle záměru kraje Vy-
sočina by ve městech velikosti Světlé
(Ledeč n. S., Humpolec, Chotěboř atd.)
měla fungovat pouze jedna střední ško-
la. Tou by měla být ve Světlé ISŠ
v Sázavské ulici, kdežto ISŠ
v Zámecké ulici by se stala součástí
tzv. centra zemědělského vzdělávání se
sídlem v Humpolci. RM pověřila sta-
rostu požádat o vyjádření k této pro-
blematice ředitele obou středních škol
a zajistit účast pracovníků KÚ na se-
mináři zastupitelstva.

RM doporučila zastupitelstvu rozšíření
finančního výboru o pí Věru Miksovou.
Vzala na vědomí informaci, že JUDr.
Málek je ochoten zúčastňovat se ve-
řejných zasedání zastupitelstva města.

RM doporučila zastupitelstvu nákup
CD s nahrávkami smíšeného pěvecké-
ho sboru Gaudeamus (1 ks za 150,- Kč)
v počtu 100 – 200 kusů. Doporučila i
projednat v zastupitelstvu umístění re-
klamní tabule s logem města
v rekonstruovaném areálu fotbalového
klubu.

RM projednala vyhlášení veřejné za-
kázky na opravu komunikace, chodní-
ků, kanalizace a veřejného osvětlení a
přeložky vodovodu a plynovodu
v Haškově ulici. Schválila zadání vý-
zvy i způsob hodnocení nabídek, a to,
že budou obeslány firmy Gaslines, Žďár
n. S., Silnice a.s., závod Havlíčkův
Brod, Strabag ČR a.s., Pelhřimov,
Chládek a Tintěra, Havlíčkův Brod,
Evos-Hydro, Ledeč n. S., Status sta-
vební a.s., Humpolec a Swietelsky sta-
vební s.r.o., Pelhřimov.

Na závěr RM reagovala na připomín-
ku Mgr.Včely o faktické neexistenci
průmyslové zóny ve městě a uložila
odboru územního plánování se touto
problematikou zabývat.

Josef Böhm
starosta města
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Zasedání rady

9. června
Rada města vyslechla informaci ing.

Arnotové týkající se dodávky vody do
domů čp.30 a 32 v Mrzkovicích. Dle
vyjádření právníka je vlastníky domů
oživená stará smlouva neplatná, proto
RM trvá na svém usnesení č.91/2003
z 31. března.

Ing. Maleček informoval RM, že kon-
kurzy na ředitele obou ZŠ proběhnou
25. června, na ZŠ v Komenského ul.
se přihlásil jeden zájemce, na ZŠ
v Lánecké ul. pět zájemců.

RM doporučuje zastupitelstvu města
zakoupení kopie Trčkovského urbáře.
Schválila pronájem rybníka v k.ú. Ko-
chánov firmě Fadom. Doporučila za-
stupitelstvu koupi pozemku
v Josefodole (12,- Kč/m2) za účelem
vybudování sportoviště a koupi pozem-
ku v k.ú. Mrzkovice jako součásti sta-
vební parcely.

RM žádá, aby byl p. Zahradníček
upozorněn na nedodržení třetího dodat-
ku smlouvy týkající se jeho stavby
v Haškově ulici, podle něhož měla být
hrubá stavba hotova do 31. května.

RM doporučuje zastupitelstvu, aby byl
firmě Bomaco prodloužen termín do-
končení stavby do 31.12.2004. Dopo-
ručuje dále stavbu zabezpečit.

RM vzala na vědomí informaci o zá-
měru začlenit dům s pečovatelskou
službou do příspěvkové organizace
Domov důchodců. Zastupitelé obdrží
písemný materiál a RM počká na pří-
padné připomínky a náměty zastupite-
lů i odborů MěÚ.

RM doporučuje k projednání a schvá-

lení v zastupitelstvu rozpočtové změ-
ny. Seznámila se s rozborem hospoda-
ření města, závěrečným účtem a vý-
rokem auditora a doporučila jejich
schválení zastupitelstvem.

RM projednala stížnost občanů ulice
Pěšinky na hluk při koncertech Rock
proti vodě. Vzhledem k tomu, že se
jedná o charitativní akci, souhlasí RM
s konáním ještě jednoho koncertu a pak
bude jednat s organizátory o ukončení
akce. RM schválila žádost MO ČRS o
umístění vývěsky. Pověřila OSMI jed-
nat s majiteli pozemků v centru města,
na kterých se dosud nestaví a snažit
se je přesvědčit o rychlejší realizaci
jejich původních plánů.

RM doporučuje zastupitelstvu přispět
částkou 366,- Kč na financování nové
cyklotrasy Ledeč n. S. – Sázava, kte-
rá prochází místní částí Opatovice.

Ohledně žádosti starosty Koutů na
vytvoření honitby Melechov doporuču-
je RM zastupitelstvu vyčkat do rozhod-
nutí Krajského úřadu v Jihlavě. RM
vzala na vědomí vyjádření odboru do-
pravy k připomínkám radních. Projed-
nala a s vedoucím stavebního úřadu
prodiskutovala záležitost změny územ-
ního plánu města a doporučila její
schválení zastupitelstvem.

RM vyjádřila nesouhlas s tím, že ře-
ditel TBS přijal na místo svého zástup-
ce vlastního zetě. Požaduje vypsat na
funkci, která se uvolní odchodem sou-
časného pracovníka do důchodu, vý-
běrové řízení. V případě, že bude trvat
ředitel TBS na svém rozhodnutí, bude

RM navrhovat jeho odvolání.
RM vyslechla informace starosty o

jednání s náměstkyní hejtmana Mgr.
Štěrbovou o integraci středních škol.
Mgr. Štěrbová se zúčastní pracovního
semináře zastupitelstva 9. června a týž
večer ještě navštíví ISŠ v Zámecké
ulici.

MR schválila výběrovou komisi pro
rekonstrukci Haškovy ulice ve složení:
pp. Chlad, L.Vacek, Myšička, Kříž a
Holoubek, náhradníci pí Kovandová a
Kaňkovská, pp. Z.Vacek, Holý a Ma-
jor.

MR vyslechla informaci o problé-
mech s domem čp. 288, kde se dlou-
hodobě vyskytují ve velkém množství
potkani. Sousedství s mateřskou ško-
lou vedlo OHS k zákazu pobytu dětí na
zahradě. Zástupci města vedou jedná-
ní s majiteli domu s cílem přimět je, aby
ze zahrady odstranili psy, jejichž přítom-
nost je prvotní příčinou problémů.
Všechny dosavadní pokusy státních
orgánů (bývalý okresní úřad, hygieni-
ci, veterináři) o vyřešení situace zatím
selhaly.

RM povolila hudební produkci na zim-
ním stadionu dne 14. června. Rozhod-
la, že v průběhu června, července a
srpna se prodlouží doba mezi jejími za-
sedáními na tři týdny. RM se sejde 30.
června, 21. července, 11. srpna a 1.
září. Na příštím zasedání se RM bude
zabývat prací odboru životního prostře-
dí.

Josef Böhm
starosta města

Zasedání zastupitelstva

18. června
Usnesení č. 044/2003:
Zastupitelstvo města po projednání:

I. Počtem 19 hlasů odkládá bod
č. 1 “Projednání zprávy kont-
rolního výboru” k projednání
na pracovním semináři zastu-
pitelstva města.

II. Počtem 13 hlasů schvaluje
uskutečnění pracovního semi-

náře zastupitelstva dne 2. 7.
2003 od 16.00 hod. v zasedací
místnosti MěÚ Světlá n. S.

Usnesení č. 045/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po
projednání:

I. Počtem 19 hlasů schvaluje pře-
vod zřizovatelské kompetence

k Základní umělecké škole ve
Světlé n. S. pod Město Světlá
n. S. s účinností od 1. 1. 2004.

II. Počtem 17 hlasů neschvaluje
převod zřizovatelské kompe-
tence k Domu dětí a mládeže
ve Světlé n. S. pod město
Světlá n. S. s účinností od 1.
1. 2004.
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Usnesení č. 046/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 19 hlasů schvaluje výkup pozem-
ku PK č. 278 (778 m2) v k.ú. Horní
Bohušice od ing. Josefa Bárty, Praž-
ská 1415, Slaný za cenu 12,-Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem (tj. znalec-
ký posudek a správní poplatky).

Usnesení č. 047/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 19 hlasů schvaluje výkup části
pozemku PK č. 264/1 (cca 20 – 40 m2)
v k.ú. Mrzkovice od Milana a Marie
Říhových, Mrzkovice 4, Světlá n. S. za
cenu 70,- Kč/ m2.

Usnesení č. 048/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po
projednání:

I. Počtem 9 hlasů neschvaluje
výkup podílového vlastnictví ke
stavbě komunikace u řadových
garáží na pozemku KN č. 337/
1 v k.ú. Světlá n. S. od firmy
Vanderlaan Světlá n. S.

II. Počtem 19 hlasů ukládá zále-
žitost podílového vlastnictví ke
stavbě komunikace u řadových
garáží na pozemku KN č. 337/
1 v k.ú. Světlá n. S. projednat
s právníkem a na příštím zase-
dání zastupitelstva podat zprá-
vu.

Usnesení č. 049/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou počtem 19 hlasů schvaluje prodej
části pozemku 549/14 dle GP parc.č.
549/3 (745 m2) v k.ú. Světlá n. S.
Monice Prchalové a Petru Budínské-
mu, Zbraslavice 209 za cenu 350,- Kč/
m2 formou smlouvy o budoucí smlou-
vě kupní s podmínkou jejího uzavření
nejpozději do 30. 9. 2003.

Usnesení č. 050/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 19 hlasů neschvaluje prodej části
pozemku PK 264/5 a části pozemku
PK 264/1 (cca 800 m2) v k.ú. Mrzko-
vice p. Ondřeji Králíčkovi a Ivetě Stra-
šíkové, Dolní 934, Světlá n. S..

Usnesení č. 051/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 18 hlasů schvaluje prodej části
pozemku KN č. 207/1 (cca 180 m2)
v k.ú. Žebrákov ing. Jiřímu Novákovi,
CSc., Jižní 1844, Havlíčkův Brod za
cenu 70,- Kč/ m2.

Usnesení č. 052/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 19 hlasů schvaluje prodej části
pozemku KN č. 238/2 (cca 20 m2)
v k.ú. Žebrákov Josefu a Marii Vejsa-
dovým, Žebrákov 2, Světlá n. S. za cenu
70,- Kč/m2.

Usnesení č. 053/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 10 hlasů neschvaluje prodej po-
zemku KN č. 190/2 (1252 m2) v k.ú.
Světlá n. S. ing. Janu Takáčovi, Hra-
deckého 1046, Světlá n. S.

Usnesení č. 054/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 20 hlasů schvaluje částečnou
změnu svého usnesení č. 46/2001 ze
dne 19. 9. 2001 ve věci prodeje po-
zemků KN č. 854/46-51 v k.ú. Světlá
n. S. za účelem výstavby ubytovny for-
mou smlouvy o budoucí kupní smlouvě
– termín uzavření řádné KS se prodlu-
žuje do 31. 12. 2004.

Usnesení č. 055/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 19 hlasů schvaluje rozpočtovou
změnu č. 2/2003.

Usnesení č. 056/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 20 hlasů schvaluje zadání změn
č. II ÚPSÚ v souladu s ustanovením
§ 31 odst. 1) zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu
v platném znění a § 17 vyhlášky č. 135/
2001 Sb. o územně plánovacích pod-
kladech a územně plánovací dokumen-
taci.

Usnesení č. 057/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po
projednání:

I. počtem 19 hlasů schvaluje
předložený závěrečný účet
města za rok 2002 včetně vý-
sledku inventarizace.

II. počtem 18 hlasů schvaluje
předložený rozbor hospodaře-
ní města Světlá n. S. za rok
2002.

III. počtem 19 hlasů schvaluje
předložený rozbor hospodaře-
ní hospodářské činnosti města
za rok 2002.

IV. počtem 19 hlasů schvaluje
předloženou zprávu auditora o
přezkoumání hospodaření a
ověření účetní závěrky za rok

2002 včetně výroku auditora.

Usnesení č. 058/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 19 hlasů schvaluje záměr začle-
nění pečovatelské služby do stávající
struktury příspěvkové organizace Do-
mova důchodců Světlá n. S. Ukládá,
aby Městský úřad Světlá n. S. a pří-
slušné příspěvkové organizace připra-
vily dokumenty uvedené v záměru na
následující jednání zastupitelstva měs-
ta.

Usnesení č. 059/2003
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 20 hlasů schvaluje poskytnutí fi-
nančního příspěvku ve výši 366,- Kč
za místní část Opatovice k financování
cyklotrasy Ledeč n. S. – Horky – Cho-
těboř – Havlíčkova Borová – Velká
Losenice – Sázava.

Usnesení č. 060/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 20 hlasů schvaluje uvolnění fi-
nanční částky ve výši 4.000,- Kč
z rozpočtové rezervy na zhotovení fo-
tokopií Trčkovského urbáře.

Usnesení č. 061/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 19 hlasů potvrzuje souhlas
s vytvořením honebního společenství
členských obcí Lesního družstva obcí
Ledeč n. S. se sídlem v Hněvkovicích
na lokalitě Melechov.

Usnesení č. 062/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 20 hlasů jmenuje do osadního
výboru Lipnička další dva členy: Jiřinu
Vackovou, Lipnička 30, Světlá n. S. a
Janu Babáčkovou, Lipnička 30, Světlá
n. S.

Usnesení č. 063/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 20 hlasů jmenuje dalšího člena do
finančního výboru – Věru Miksovou,
Sázavská 584, Světlá n. S.

Usnesení č. 064/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 20 hlasů pověřuje finanční výbor
provedením kontroly inventarizací ma-
jetku města Světlá nad Sázavou.

Usnesení č. 065/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 19 hlasů schvaluje účast právní-
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ka JUDr. Lubomíra Málka na pravi-
delných veřejných zasedáních zastupi-
telstva města.

Usnesení č. 066/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. ne-
schvaluje využít nabídku redakce no-
vin Nové noviny Posázaví, která nabí-
zí prostor k propagaci města Světlá nad
Sázavou na stránkách novin za částku
7.000,- Kč/rok.

Usnesení č. 067/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po
projednání:

I. počtem 20 hlasů schvaluje
umístění reklamní tabule o roz-
měrech 1x4 m “Město Světlá
nad Sázavou” - se znakem
v prostorách tribuny fotbalové-
ho hřiště ve Světlé n. S.

II. počtem 11 hlasů schvaluje
úhradu této reklamní tabule dle
skutečných nákladů do výše
10.000,- Kč z prostředků roz-
počtové rezervy.

Usnesení č. 068/2003:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-
čtem 20 hlasů schvaluje:

I. nákup 100 ks CD
s nahrávkami písní smíšeného
pěveckého souboru Gaudea-
mus v hodnotě á 100,- Kč/ks.

II. zafinancování nákupu 100 ks
CD (á 100,- Kč/ks)
z rozpočtové rezervy.

Usnesení č. 069/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sáza-
vou po projednání ukládá:

I. posoudit návrh smlouvy o dílo
s firmou FAST HB, s.r.o., Dob-
rovského 2366, Havlíčkův
Brod na akci “Stavební úpra-
vy domu čp. 16 a jeho změna
užívání na knihovnu ve Světlé
n. S.” odborníkem ve staveb-
nictví.

II. o výsledku posouzení informo-
vat zastupitelstvo města.

III. na základě posouzení a
v případě, že návrh smlouvy
bude obsahovat veškeré nále-
žitosti, smlouvu o dílo na akci
“Stavební úpravy domu čp. 16
a jeho změna užívání na
knihovnu ve Světlé n. S.”
s firmou FAST HB, s.r.o., Dob-
rovského 2366, Havlíčkův
Brod uzavřít.

První referendum v české historii,
které se konalo ve dnech 13.-
14.06.2003, dalo lidem možnost, aby
sami rozhodli o našem členství v Ev-
ropské unii. Většina hlasujících obča-
nů rozhodla, že Česká republika by
měla do unie vstoupit. Účast 55,21 %
oprávněných voličů ukazuje, že zájem
o referendum se podobal loňským vol-
bám do Poslanecké sněmovny, kdy hla-
sovalo rovných 58  % oprávněných
voličů. Celostátní číselný výsledek referenda představuje elegantní, oku lahodí-
cí číslo 77,33 %.

Výsledky za město Světlá nad Sázavou

Referendum

Vstup do Evropské unie je pro Českou republiku spolu s dalšími devíti kandi-
dátskými zeměmi plánován na 1. května 2004. Rozšířením EU vznikne spole-
čenství 25 států se 450 miliony obyvatel.

-jv-

Technické a bytové služby
města Světlá nad Sázavou

vyhlašují výběrové řízení na pozici
vedoucího bytového hospodářství.

Požadavky:
středoškolské vzdělání, organizační a manažerské schopnosti,
praxe v oboru min. 3 roky. Další podmínky na www.svetlans.cz.

Nástup možný ihned.
Informace podá:

TBS Světlá n. S. – ředitel pan Holoubek František,
tel. 569 452 135, 603 260 780

 Město Světlá n. S. – místostarostka ing. Arnotová Lenka,
tel. 569 496 611, 777 567 021

Uzávěrka přihlášek:  11.7.2003
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Dne 30. května t.r. se po jednání
bezpečnostní rady sešel ke svému
ustavujícímu zasedání krizový štáb
obce s rozšířenou působností. Po-
pud k tomuto zasedání dala bez-
pečnostní rada obce s rozšířenou
působností, což je jeden z jejích
stěžejních úkolů, které musí řešit
ve vztahu k přípravě správního
území na mimořádné události.

A tak po bezpečnostní radě má sta-
rosta obce s rozšířenou působností
k dispozici účinný nástroj ke zdolávání
následků mimořádných událostí
v celém správním obvodu. Krizový
štáb má přesně stanovené zásady pro
svoji aktivaci a pro svoji činnost. Kri-
zový štáb tvoří členové bezpečnostní
rady, zaměstnanci obecního úřadu, zá-
stupci státních orgánů působící ve
správním území obce s rozšířenou pů-
sobností, přednosta stanice ČD ve
Světlé n. S., zástupci podnikatelské sfé-
ry správního obvodu a další osoby, kte-
ré mohou napomoci zdolávat následky
mimořádné události.
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Pro občany správního obvodu je pod-

statné to, že rozhodně nezůstanou osa-
moceni ve svém neštěstí. Povinností
starostů celého správního obvodu a
krizového štábu je poskytnout lidem

Zleva: starosta Ledče n. S. Karel Urban, starosta Světlé n. S. Josef Böhm, ředitel OŘ
Policie ČR Havl. Brod pplk. Josef Bačkovský, velitel HZS Světlá n. S. nstržm. Ladislav
Vacek, starosta SDH Světlá n. S. Jaroslav Zmek.

Foto: ing. Iva Černohubová

pomoc v případě nouze, kdy bude po-
škozeno jejich zdraví a majetek
v důsledku působení přírodního živlu
nebo ohně.

zpf

Městskému úřadu Světlá nad Sá-
zavou, odboru životního prostředí
bylo dne 2. 6. 2003 oznámeno neo-
právněné uložení odpadu ve Svět-
lé n. S. na břehu řeky Sázavy,
v blízkosti garáží v Sázavské ulici,
ke kterému pravděpodobně došlo
v sobotu dne 31. 5. 2003. Jednalo
se zejména o beton, okapy a směs-
ný odpad (např. obuv, dlaždičky
apod.).

Odbor životního prostředí informuje
Občané, kteří se takovýmto způso-

bem zbavují odpadu, si zřejmě ani neu-
vědomují, že porušují zákon. Jelikož
bylo podezření, že tímto činem došlo
k porušení trestního zákona –
k ohrožení a poškození životního pro-
středí, byla celá věc předána
k prošetření Policii ČR.

Likvidaci tohoto odpadu uhradí měs-
to Světlá nad Sázavou ze svého roz-
počtu (takto vynaložené peněžní pro-
středky by šlo samozřejmě využít lep-

ším způsobem). Zjistí-li
Policie ČR majitele od-
loženého odpadu, bude
muset  náklady vynalo-
žené  na odstranění od-
padu uhradit městu.

Neoprávněným od-
kládáním odpadu
jsou porušována
ustanovení trestního
zákona č. 140/1961
Sb. (výpis ze zákona
z oblasti ŽP)

Ohrožení a poškození životního
prostředí
§ 181a
(1) Kdo úmyslně znečistí nebo jiným
způsobem poškodí půdu, vodu, ovzdu-
ší, les nebo jinou složku životního pro-
středí tím, že poruší předpis o ochraně
životního prostředí nebo předpisy o
ochraně a využívání přírodních zdrojů
a na větším území, na zvláště chráně-
ném území nebo ve vodním zdroji, u
něhož je stanoveno ochranné pásmo,
ohrozí společenstva nebo populace
volně žijících živočichů nebo planě ros-
toucích rostlin (poškození životního pro-
středí), nebo kdo úmyslně poškozením
životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho
odvrácení nebo zmírnění, bude potres-
tán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti nebo peněžitým tres-
tem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až
pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
opětovně,
b) způsobí-li takovým činem trvalé
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nebo dlouhodobé poškození životního
prostředí, nebo
c) způsobí-li takovým činem poškoze-
ní životního prostředí, k jehož odstra-
nění je třeba vynaložit náklady ve
značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až
osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstav-
ci 1 poškození zvláště chráněného úze-
mí nebo vodního  zdroje, u něhož je sta-
noveno ochranné pásmo tak, že tím
zanikne nebo je značně oslaben důvod
pro zvláštní ochranu takového území,
nebo
b) způsobí-li takovým činem poškoze-
ní životního prostředí, k jehož odstra-
nění je třeba vynaložit náklady ve vel-
kém rozsahu.

§ 181b
(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší
poškození životního prostředí (§ 181a)
anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmír-
nění, bude potrestán odnětím svobody
až na šest měsíců nebo zákazem čin-
nosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým
trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
proto, že porušil důležitou povinnost
vyplývající z  jeho zaměstnání, povolá-
ní, postavení nebo funkce nebo ulože-
nou mu podle zákona,
b) způsobí-li takovým činem trvalé
nebo dlouhodobé poškození životního
prostředí, nebo
c) způsobí-li takovým činem poškoze-
ní životního prostředí, k jehož odstra-
nění je třeba vynaložit náklady ve znač-
ném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na šest  měsíců
až pět let nebo peněžitým trestem bude

pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uve-
deným v odstavci 1 po-
škození zvláště chráně-
ného území nebo vod-
ního zdroje, u něhož je
stanoveno ochranné
pásmo tak, že tím zanik-
ne nebo je značně osla-
ben důvod pro zvláštní
ochranu takového úze-
mí, nebo
b) způsobí-li takovým
činem poškození život-
ního prostředí, k jehož

odstranění je třeba vynaložit náklady
ve velkém rozsahu.

§ 181e
Nakládání s nebezpečnými odpady

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s
právními předpisy ukládá nebezpečné
odpady nebo je odkládá, přepravuje
nebo jinak s nimi nakládá, a tím poško-
dí nebo ohrozí životní prostředí, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě
léta nebo zákazem činnosti nebo pe-
něžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z
nedbalosti, poruší právní předpisy upra-
vující nakládání s odpady tím, že pře-
praví nebezpečný odpad přes hranice
státu bez oznámení nebo souhlasu pří-
slušného správního úřadu, anebo v ta-
kovém oznámení nebo žádosti o sou-
hlas nebo v připojených podkladech
uvede nepravdivé nebo hrubě zkresle-
né údaje nebo podstatné údaje zamlčí.

(3) Odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti nebo peněžitým tres-
tem bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci
1 nebo 2 značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin opětovně.

(4) Odnětím svobody na šest měsíců
až pět let nebo peněžitým trestem bude
pachatel potrestán, získá-li činem uve-
deným v odstavci 1 nebo 2 prospěch
velkého rozsahu.

Kam mohou naši občané bezplat-
ně odložit vytříděný odpad

Povinností všech občanů žijících ve
Světlé nad Sázavou a jejích místních
částech / vesnicích Mrzkovice, Lipnič-
ka, Kochánov, Závidkovice, Horní a
Dolní Bohušice, Žebrákov, Horní a
Dolní Dlužiny, Opatovice, Benetice,
Leštinka u Světlé, Dolní a Horní Bře-

zinka, Radostovice je třídit komunální
odpad, odděleně shromažďovat, předá-
vat k využití či zneškodnění.

Komunální odpad – je veškerý odpad
vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných
k podnikání

Vytříděný odpad mohou občané odklá-
dat do:
1) kontejnerů rozmístěných na
sběrných stanovištích
Jsou to kontejnery různých barev ur-
čené k třídění papíru, plastů, skla.

PAPÍR (modré kontejnery)
do kontejneru patří:

- knihy, sešity
- noviny, časopisy
- bílý kancelářský papír
- kartóny
- další neznečištěný papír

do kontejneru nepatří:
- kopírovací papír, rozmnožova-

cí blány
- kopírovací papír pro počítače
- obaly Tetra-Pack (mléko, džu-

sy aj.)
- papírové dětské pleny, hygie-

nické vložky apod.
- papír znečištěný technickým

olejem nebo napuštěný roz-
pouštědly

- papír potahovaný  (povrchy
z umělých hmot)

SKLO BÍLÉ (bílé kontejnery)
do kontejneru patří:

-      lahve, sklenice z čirého skla
- jakékoliv skleněné obaly

z čirého skla
do kontejneru nepatří:

- porcelán
- sklenice a lahve z umělé

hmoty
- lahve se zbytky olejů nebo

rozpouštědel
- tabulové sklo vyztužené drá-

tem
- olovnaté sklo

SKLO BAREVNÉ (zelené kontej-
nery)

do kontejneru patří:
- lahve, sklenice z barevného

skla
- jakékoliv skleněné obaly

z barevného skla
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do kontejneru nepatří:
- porcelán
- sklenice a lahve z umělé hmoty
- láhve se zbytky olejů nebo roz-

pouštědel

PLASTY (žluté kontejnery)
do kontejneru patří:

- plastové obaly od potravin,
čistících, pracích kosmetic-
kých a jiných prostředků

- mikrotenové sáčky, fólie,
PVC tašky

- přepravky, plastové hračky a
nádoby

- polystyren
do kontejneru nepatří:

- linoleum
- odpadové trubky z PVC

(Novodur)
- molitan
- umělé textilie
- kabely, plastové tapety
- veškeré plasty s kovovými

částicemi, zbytky písku či
zemin, kousky skla či porce-
lánu a jiných neplastových
materiálů

- obaly znečištěné chemikálie-
mi

2) na sběrný dvůr
Provozovatelem sběrného dvora jsou
Technické a bytové služby Světlá nad
Sázavou se sídlem ve Světlé nad Sá-
zavou, Rozkoš 749, tel. 569 452 656.
Sběrný dvůr se nachází v areálu sklád-
ky ostatních odpadů Světlá nad Sáza-
vou – Rozinov, na konci staré lipové
aleje – asi 400 m za parkovištěm Sklo
Bohemia, a.s.
Pracovní doba: pondělí – pátek 7.30 -
16.00 hod., každou první sobotu
v měsíci 8.00 - 12.00 hod.
Na sběrném dvoře mohou světel-
ští občané zdarma odložit:

· Nebezpečné odpady – např.
baterie, zbytky barev a rozpouš-

tědel a jejich obaly, zářivky, vý-
bojky, zbytky spotřební chemie a
fotochemie, olejové filtry, odpad-
ní motorové oleje, olověné aku-
mulátory, kyseliny, tiskařské to-
nery, znečištěné obaly, pneuma-
tiky, odpady z elektronických za-
řízení, lednice atd.) Nebezpečné
odpady jako suché baterie, zářiv-
ky mají občané také možnost
odevzdat v prodejnách, zbytky
léků v lékárně. O možnostech li-
kvidace jiných nebezpečných
odpadů z domácností se infor-
mujte na městském úřadě, odbo-
ru životního prostředí nebo na
TBS Světlá nad Sázavou.

· Objemný odpad – např. sporá-
ky, lednice, koberce, nábytek a
jeho části, tabulové sklo, různé
přístroje a zařízení. Tyto odpady
lze také odevzdat při mobilním
sběru (termín a stanoviště sběru
jsou upřesněny v místním tisku).

· Železo je možno odevzdat při
mobilním sběru (provádí se ob-
vykle při sběru objemného odpa-
du) nebo přímo ve sběrném dvo-
ře.

· Větve ze zahrad a sadů lze také
odevzdat na sběrný dvůr, trávu
je nutno kompostovat na vlast-
ním pozemku.

3) na skládku skupiny S - ostatní
odpad Světlá nad Sázavou

· Směsný komunální odpad
(to co zbude po vytřídění všech
uvedených složek) je ukládán
do popelnic a svážen na sklád-
ku.

4) Stavební odpad
· Jedná se o stavební odpad

z činnosti fyzických osob, tj. od-
pad, který vzniká při drobných
stavebních úpravách

v domácnostech, prováděných
svépomocí.

· Lze jej odvézt do sběrného dvo-
ra a zde uložit podle pokynů pra-
covníka sběrného dvora.

· Uložení většího množství staveb-
ního odpadu je nutno projednat
s TBS Světlá nad Sázavou, pří-
padně lze domluvit přistavení
kontejneru (odvoz za úplatu).

· V žádném případě se odpad ne-
odkládá mimo vybraná místa.
Osobu takto přistiženou lze po-
kutovat za neoprávněné odklá-
dání odpadů.

Původci odpadů jako právnické oso-
by a fyzické osoby oprávněné
k podnikání jsou povinni nakládat se
vznikajícími odpady podle zákona č.
185/2001 Sb., jejich povinností je od-
pad třídit, odděleně shromažďovat, pře-
dávat k využití či zneškodnění opráv-
něné osobě. Ti původci, kteří produkují
odpad zařazený podle Katalogu odpa-
dů jako odpad podobný komunálnímu
z činnosti právnických osob a fyzic-
kých osob oprávněných k podnikání,
mohou na základě smlouvy s obcí vy-
užít systému zavedeného obcí pro na-
kládání s komunálním odpadem.
Smlouva musí být písemná a musí ob-
sahovat vždy výši sjednané ceny za
tuto službu. Sepsání této smlouvy za-
jišťují pro Město Světlá nad Sázavou
Technické a bytové služby Světlá nad
Sázavou.

Městský úřad může uložit dle § 66
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
pokutu do výše 300 000 Kč právnické
osobě nebo fyzické osobě oprávněné
k podnikání, která využívá systému
zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem bez písemné
smlouvy s touto obcí nebo která nemá
zajištěno využití nebo odstraňování od-
padů v souladu s tímto zákonem.

Územní plánování soustavně a
komplexně řeší využití území, sta-
noví zásady jeho organizace a ko-
ordinuje výstavbu a jiné činnosti
ovlivňující rozvoj území. Je tedy
jedním z nejúčinnějších nástrojů
řízení rozvoje obce. Je také vý-
znamným nástrojem tvorby a
ochrany životního prostředí, ochra-
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ny kulturních hodnot území, zdra-
ví obyvatel apod. Je činností, kte-
rá má velice široký dopad a prak-
ticky jako jediná dokáže koordino-
vat rozmanité, často i protichůdné
zájmy v území.

Základním nástrojem územního plá-
nování je územní plán obce jako územ-
ně plánovací dokument. Územní plán

obce řeší dopravní a technickou infra-
strukturu, je podkladem pro rozhodo-
vání o použití veřejných investic hra-
zených obecním rozpočtem, vymezuje
veřejně prospěšné stavby a reguluje
území z hlediska vzájemného uspořá-
dání jednotlivých ploch, parcel a objek-
tů. Stanovuje limity využití území, zpra-
covává závazné regulační prvky a má
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tedy svoji závaznou a směrnou část.
Závazná část má podobu právní nor-
my. Pro město Světlá nad Sázavou byl
rovněž zpracován územní plán obce,
který zastupitelstvo města schválilo dne
19.9.2001, a obecně závazná vyhláška
o závazných částech tohoto dokumen-
tu nabyla účinnosti dnem 24.10.2001.

Každý občan, který chce provádět
stavební činnost, musí svůj záměr slou-
čit se závaznou částí územního plánu.
V praxi to znamená, že na stavebním
úřadě si zjistí, jaké regulační požadav-
ky jsou stanoveny v daném území.
Jestliže navrhovaný záměr splňuje po-
žadavky územního plánu, bude žádosti
vyhověno a vydáno územní rozhodnutí
o umístění stavby, respektive stavební
povolení. V případě, že nesplňuje po-
žadavky územního plánu, musí staveb-
ní úřad tuto žádost zamítnout. Existuje
možnost uplatnit žádost o změnu zá-
vazné části územního plánu, např. změ-
nou využití plochy nebo objektu. Tato
změna je proces, který je časově i fi-
nančně náročný a musí se řídit pravi-
dly stanovenými ve stavebním zákoně
a jeho prováděcími vyhláškami. Pro-
ces jednotlivých změn probíhá ve třech
etapách. V první etapě zastupitelstvo
města rozhodne, že bude žádosti vy-
hověno a bude zahájen proces poříze-
ní změn. Občané si mohou podat žá-
dosti o změnu územního plánu (ÚP)
během celého roku, avšak  zastupitel-
stvo města o nich rozhodne vždy
v prosinci běžného roku. V následující
etapě bude zpracován návrh zadání
autorizovanou projektovou organizací
a bude projednán s dotčenými orgány
státní správy a veřejností. Na základě
kladného výsledku projednání musí být
zadání změn opět schváleno zastupi-
telstvem města. Ve třetí etapě je zpra-
cován projektovou organizací vlastní
návrh, tj. výsledný dokument, který
bude po projednání odsouhlasen zastu-
pitelstvem města. Z uvedených údajů
vyplývá, že tento proces pořízení změn
ÚP města trvá minimálně 1 rok. Z toho
důvodu je třeba, aby občané, kteří bu-
dou chtít na svém pozemku stavět, nebo
pozemek převádět za účelem výstav-
by, se včas informovali na stavebním
úřadě, zda jde o soulad s ÚP nebo je
nutná změna.

ing. Eva Horná,
Pavel Folprecht

odbor stavebního úřadu a ÚP

V současné době vlastníci vozidel in-
tenzivně  navštěvují  registr vozidel
MěÚ Světlá nad Sázavou a žádají o
provedení evidenční kontroly a vylepení
nálepky o ověření registrační značky
(RZ) – dříve státní poznávací značky
(SPZ). Z důvodu změny vyhlášky
č.243/2001 Sb. o registraci vozidel
k 1.5.2003 a nejasnostem v této oblasti
přinášíme následující informace. Úvo-
dem  definice několika základních poj-
mů:

· PROVOZOVATELEM vozi-
dla registrovaného v registru sil-
ničních vozidel České republiky
se rozumí fyzická osoba s mís-
tem trvalého pobytu nebo s mís-
tem povoleného pobytu v České
republice nebo právnická  oso-
ba se sídlem v České republice,
která vlastním jménem provo-
zuje vozidlo a je současně
VLASTNÍKEM vozidla a nebo
je VLASTNÍKEM vozidla pí-
semně oprávněna k provozo-
vání vozidla.

· EVIDENČNÍ KONTROLA
– je kontrola vozidla prováděná
stanicí technické kontroly spo-
čívající v porovnání údajů uve-
dených v Technickém průkazu
vozidla se skutečnými údaji a
stavem vozidla (registrační
značka, typ a v.č. motoru, VIN,
barva, odchylky v provedení).
V současné době je evidenční
kontrola součástí každé pravi-
delné technické kontroly.

· VIN – identifikační číslo vozidla
(17 míst), není-li, pak se uvádí
výrobní číslo podvozku.

· NÁLEPKA O OVĚŘENÍ
REGISTRAČNÍ ZNAČKY –
osvědčuje úřední přidělení RZ a
správnost údajů v dokladech
k vozidlu a porovnání RZ s údaji
v registru vozidel – umisťuje se
na zadní tabulce RZ – vylepuje
registrační místo.

S evidenční kontrolou vozidel podlé-
hajících registraci se vlastníci vozidel
setkají ve dvou případech:

1. Při přihlašování vozidla do regist-
ru (s výjimkou nového vozidla) je
žadatel povinen předložit protokol o
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evidenční kontrole (zák. 56/2001 Sb.
§6) vystavený na jeho jméno. Nový
vlastník tak má jistotu, že předchozí
vlastník neprovedl na vozidle nepovo-
lené změny – hlavně nepovolená vý-
měna motoru za jiný typ nebo výmě-
na karosérie. To by se zjistilo až při
pravidelné technické kontrole třeba
za rok. Těžko by pak nový vlastník
prokazoval, že on nepovolenou změ-
nu neprovedl a uvedení do původního
stavu nemusí být možné – např. pou-
žití karosérie z ukradeného vozidla.

2. Dne 1.7.2001 vstoupil v platnost
zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách pro-
vozu vozidel na pozemních komunika-
cích, který v přechodných ustanove-
ních stanovil povinnost vlastníkům re-
gistrovaných vozidel (motorových i ne-
motorových)  absolvovat do 30.6.2004
EVIDENČNÍ  KONTROLU a ne-
chat si vylepit na RZ NÁLEPKU  O
OVĚŘENÍ  RZ.

Toto ověření má dva účely:
a) ověření údajů o vozidle, které vlast-

ník doloží:
- samostatným protokolem o evidenč-

ní kontrole se závěrem “Vozidlo
z hlediska evidenční kontroly vyhovu-
je” nebo protokolem z pravidelné tech-
nické prohlídky opět se závěrem “Vo-
zidlo z hlediska evidenční kontroly vy-
hovuje”

- předložením technického průkazu
vozidla

b) ověřením údajů o vlastníku vozidla
a jeho provozovateli, které vlastník do-
loží:

- vyplněním Žádosti o zápis změn
údajů v registru vozidel ve kterém
uvede (čestným prohlášením) zda je
provozovatel a zároveň vlastník
nebo provozovatel s uvedením jiné-
ho vlastníka a že žádá o vylepení
nálepky o ověření RZ

- předložením občanského průka-
zu

- u vozidel registrovaných na IČO
předložením živnostenského listu
nebo výpisu z obchodního rejstříku

- v případě, že žádost bude před-
kládat jiná osoba než vlastník, musí
předložit plnou moc vlastníka

V případě kladného ověření všech
údajů registrační místo vylepí na zadní
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tabulku RZ nálepku. RZ musí žada-
tel demontovat z vozidla a přinést
na registrační místo.

Ke změně ve vylepování nálepek do-
šlo dnem 1.5.2003, kdy vstoupila
v platnost novela vyhlášky 243/2001
Sb., která stanoví, že nálepky se vyle-
pují pouze na RZ vyrobené před
1.7.2001. To znamená na RZ začína-
jící označením okresu např. HBK 25-
61, CR 25-16. Na nové tzv. krajské RZ
( u kraje Vysočina mají na druhém
místě zleva  písmeno J např. 1J25667)
se již nálepky nevylepují.

K registračním značkám ještě několik
poznámek. Při převodu vozidla
z obvodu jiného kraje než Vysočina do
obvodu Světlá nad Sázavou se musí
vyměnit RZ – staré musí žadatel vrátit
na registračním místě Světlá n.S. při
přihlášení.

Vyhláška č. 243/2001 Sb. v §27 a 28
stanoví způsob nakládání s tabulkami
RZ a způsob umístění tabulek RZ na
vozidle. Rozhodující je způsob upevnění

na vozidle, protože nesprávné upevně-
ní již policie ČR kontroluje a pokutuje.
Způsob upevnění stanoví vyhl. takto:

“Tabulku registrační značky umístí
vlastník nebo provozovatel vozidla
na vozidlo do místa určeného
k umístění tabulky registrační znač-
ky takovým způsobem, aby nedošlo
k její ztrátě při provozu na pozem-
ních komunikacích. Pro upevnění
musí použít nýtů nebo šroubů. Mís-
to pro umístění nýtů nebo šroubů
musí být voleno tak, aby části nýtů
a šroubů, které zůstávají na povr-
chu tabulky registrační značky, ne-
narušily čitelnost registrační znač-
ky nebo nezměnily jednotlivé znaky
registrační značky. Tyto části nýtů a
šroubů musí povrchově upravit tak,
aby jejich barevné provedení bylo
přibližně shodné s podkladem tabul-
ky registrační značky, kde jsou
umístěny.”

Ministerstvo dopravy udělilo výjimku
z této vyhlášky a schválilo pěti výrob-
cům nosiče (podložky) RZ u kterých
není nutné připevnění RZ šrouby nebo

nýty. Na nosičích musí být vylisován
text: “Výjimka č. (č.j. MDS) – upev-
nění bez šroubů”. Seznam výrobců je
k dispozici na registračním místě.

V případě, že dojde ke ztrátě nebo
odcizení RZ musí vlastník vozidla, kte-
rý ještě nemá provedenou evidenční
kontrolu, současně při žádosti o novou
RZ absolvovat evidenční kontrolu.

V poslední poznámce připomínáme
úřední dny MěÚ, a to: pondělí a středa
07.30 - 12.00 a 12.30 – 17.00 hod.

Mimo úřední dny jsou vyřizovány pou-
ze mimořádné případy po předchozí
telefonické dohodě. Není to z důvodu
neochoty pracovníků registru vozidel,
ale nutností v mimoúřední dny zpraco-
vat, založit a odeslat doklady z úředních
dnů, vyřídit požadavky autobazarů, sou-
dů, exekutorů a finančních úřadů, za-
řadit spisy z ostatních registračních
míst, vyřešit žádosti individuálních do-
vozců vozidel, provádět zkoušky žada-
telů o řidičské oprávnění.

odbor dopravy MěÚ

Sotva byla na radnici dokončena
nová obřadní síň, získal si její inte-
riér nejen své příznivce, ale i ně-
kolik kritiků. Pravdou je, že i
s touto reakcí tvůrci počítali.

Moderní netradiční interiér byl zho-
toven podle návrhu firmy Design s.r.o.
Chotěboř. Nejedná se pouze o náby-
tek jako obřadní stůl a židle, ale také o
atypický portál, skupinky umělé zele-
ně včetně truhlíků, kolébku a další
drobné interiérové doplňky. Tvůrci byli
manželé arch. Jiří a Ilona Šteklovi, při-
čemž asamblované reliéfy navrhla a

Nová obřadní síň

vytvořila Ilona Šteklová pracující pod
značkou ART STUDIO Chotěboř.
Atypické nástěnné osvětlení vytvořili
skláři z firmy Caesar Crystal Bohemi-
ae v Josefodole, vitráže v nových
zmenšených okenních otvorech (na-
místo bývalých výkladců) zhotovil
světelský výtvarník Miloš Jírovec.

V nové síni se předpokládá i nová
režie svatebních obřadů s využitím svě-
telných efektů. Síň je technicky připra-
vena na instalaci TV kamer k přenosu
svatebního obřadu na internet, budou-
li si to snoubenci přát. Po případné in-

stalaci dataprojektoru budou moci sva-
tebčané díky jedné z těchto kamer vi-
dět na plátně snoubencům do obličeje.

Nově byla vybavena také místnost pro
oddávajícího, místnost pro matrikářku
a svatebčané mohou využít před vlast-
ním obřadem novou zasedací síň
v přízemí včetně atria.

***
První svatební obřad se v nové ob-

řadní síni konal v úterý 17. června, ale
již 11. června proběhlo vítání občánků
a 16. června vyřazení dětí ze školky.

JM+JV
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V průběhu měsíců května a června probíhala v části Nádražní ulice akce Rekonstrukce kanalizace – II. etapa, jejímž
investorem je a. s. Vodovody a kanalizace a dodavatelem stavby EVOS-HYDRO, s.r.o. Ledeč n. S. Stávající kanaliza-
ce byla nahrazena novým kameninovým potrubím, část staré kanalizace se místy demontovala, část se zalévala betono-
vou směsí, aby nedošlo k propadání komunikace. Projektovaná hloubka je kolem dvou metrů, u čp. 382 se však narazilo
na velmi pevnou skálu. Musela se rozbíjet těžkou bourací technikou, přesto se ještě muselo přistoupit ke snížení hloubky
pokládky potrubí. -jv-

Nádražní ulice

chtěli bychom jakožto majitelé a provozovatelé zdej-
šího zdravotního střediska veřejně reagovat na růz-
né řeči a “zaručené” zprávy, které slýcháme v těchto
dnech a týdnech nejen od kolemjdoucích, ale dokon-
ce z úst některých úředníků naší radnice.

Tak tedy –
· NENÍ PRAVDA, že společnost Vital, s.r.o., maji-

tel střediska, nemá zájem poskytnout MUDr. Kla-
tovskému odpovídající prostory a podmínky pro jeho
gynekologickou praxi a on pak musí využívat ná-
hradních prostor na sklářském internátu nebo
v objektu, který vyklidil MěÚ.

· NAOPAK – Vital, s.r.o. opakovaně nabízela
MUDr. Klatovskému ordinační prostory na zdra-
votním středisku, dokonce po finanční stránce za
tzv. zaváděcí cenu s odkladem splátek nájemného
za první měsíce.

· JE PRAVDA, že tento postup není standardní,
zvolili jsme jej proto, abychom především Vám,
pacientům, umožnili co nejcentralizovanější zdra-
votní péči na místě doplněnou laboratoří a rentge-
nem.

· JE PRAVDA, že není naší vinou, že MUDr. Kla-
tovský na zdejším středisku prozatím neordinuje.
Naše nájemné je korektní a zcela respektuje úro-
veň ve městě.
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· NENÍ PRAVDA, že MUDr. Michek odchází

z podnájemního vztahu na zdravotním středisku
v důsledku opakovaných zvýšení  nájemného.
K ničemu takovému nedošlo a ani dojít nemělo.
Důvody, proč MUDr. Michek odchází, nejsou v tuto
chvíli společnosti známy. Měl za výhodných pod-
mínek k dispozici ordinaci i chirurgický sál
s veškerým komplementem (sterilizace, laboratoř,
rentgen).

· JE PRAVDA, že tento krok MUDr. Michka zkom-
plikuje řadě pacientů, převážně starších ročníků,
docházku na rentgenové pracoviště, zvláště pak,
bude-li pracovištěm chirurga domov důchodců.

· JE PRAVDA, že Vital, s.r.o. se vždy snažila a i
nadále se bude snažit o co nejracionálnější zdra-
votnické využití veškerých dostupných prostor. Přes
mnohdy velmi lukrativní nabídky (mimo jiné i jedné
velmi známé banky) si nadále uchovává zdravotní
středisko svůj ráz péče o zdraví. Přes jednoznač-
nou ztrátovost rentgenového pracoviště a přes tr-
valé těžkosti se stavebním stavem budovy (stře-
cha, okna, vodoinstalace i topení), kterou před re-
volucí postavily Pozemní stavby, nositel Řádu prá-
ce, se i nadále bude společnost Vital snažit zajistit
co nejširší spektrum zdravotnických služeb pro Vás,
občany našeho města a okolí.

Vital, s.r.o.
Světlá n. S.
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Ke konci
května le-
t o š n í h o
roku byla
s podporou
grantového
p r o g r a m u

Fondu Vysočiny “Nemovité památ-
ky” dokončena oprava historické
brány a oplocení části zámeckého
parku ve Světlé nad Sázavou.

Na opravách se podílely dvě doda-
vatelské firmy: kamenická firma Jaro-
slav Fieger ze Světlé n. S. a  Umělec-
ké kovářství Bohumil Hrubeš z Ledče
n. S.

Kamenická firma provedla opravu
pilířů složených z kamenných bloků a
kamenného prahu. Tato oprava spočí-
vala v demontáži pilířů, doplnění chy-
bějících částí žulových bloků prysky-
řičnou směsí, prohloubení a obnovení
základů, sesazení bloků, jejichž vodo-
rovné spoje byly doplněny vertikálními
ocelovými trny a nakonec osazení slou-
pů na místo. Byly provedeny rovněž
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kamenické práce sloužící
k obnovení zavěšení vrat.

Umělecké kovářství provedlo
rekonstrukci ocelo-litinových
vrat a historického ocelo-litino-
vého oplocení v celé jeho délce.
Vrata byla před rekonstrukcí po
desetiletí vysazena ze závěsů
částečně demolovaných kamen-
ných pilířů. Po převozu do dílny
bylo provedeno vyrovnání defor-
movaných částí konstrukce,
otryskání pískem, doplnění chy-
bějících částí konstrukce, žárové po-
zinkování, doplnění chybějících litino-
vých ozdobných částí, základový ná-
těr zinkochromátovou barvou a svrch-
ní černý nátěr s přísadou grafitu. Byla
rovněž provedena oprava původního
zámku vrat a vyrobeny odpovídající
klíče. Po dokončení kamenických
oprav pilířů byla provedena oprava zá-
věsů a vrata byla osazena.

Oprava historického ocelo-litinového
oplocení spočívala ve vyrovnání někte-
rých zdeformovaných částí, odstraně-
ní nesoudržných zbytků starých nátě-

rů, doplnění litinových ozdobných za-
končení – špic (410 kusů včetně opra-
vy brány) a jejich přiletování, nátěr
oplocení základovou zinkochromátovou
barvou a svrchním černým nátěrem
s přísadou grafitu.

Na závěr nutno podotknout, že někte-
ré práce byly provedeny nad rámec
smlouvy a nebyly předmětem podpory
z FV. Oběma dodavatelským firmám
patří naše poděkování, stejně jako or-
gánům kraje Vysočina za přidělenou fi-
nanční podporu.

odbor životního prostředí MěÚ

��������	
�������	
��������	�
������	��������	�	�������������	��
���������������� ����������	��!�"��	 ��
���	� �������#� $� �	� ��	
���� ��
��	
���	������%&� ���� '��	� �� �
���������"�	���� �"������%������ ��	�
��	
!���� �� ���� 	�����!��� �������
	�������� ������� ������#
��������	� 
���� �������� �� ��� ������

	����������������� �����������
������� 
!����������������"�#�"��$��"��%
������� 
������"��������������������
�"��������
��� 

����"��"������&��������"��������"�����
'()������������*������������
"��"�$�
"��
������� 
������������� "������+� �� ��� ����� 
"��	������
������	��
��,	�������-����
��
����"�������������	����)�.����������
�
�"������
�������"��"���������������& 
����������&�������
"��������
���������$���
���	��*���� �����"�,)� /���� �	�������
���������� ���������&�����	����&���&�"
�
��������
������������
�"�����������"�����
���&�"���������������������"-�����	,)

0�������� &���� ��	����	��������� ��� 
��"������"���	�+�*���������	����������
�,��&����	�	�����-	� ���	��*���	
�����"�,� ��� ��*� ��&���� �����"��)
���
,&���������&�����
�"�������
�"���� 
�����
�������"�����	�	����)
1����������"����������"��	�������-	

	������,	+� �
�"��"����,	� �� �&�"����,	
��	,�"������*�����&�������� 
�������"� 
���"����������,������������������������� 
��-��� ��������+� ���
�� ����	����
��"���������������)

����

���������	�
����



strana 13SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJčervenec - srpen 2003

Na podzim minulého roku byla na parkovišti v Sázavské ulici před
schodištěm na terasu vysazena okrasná třešeň (Prunus sargentii
“Acolade”). Výsadba byla provedena do okrasné mříže a stromek
byl opatřen ochrannou mříží proti poškození.

Ochranná mříž je schopna zabránit zlomení stromu silným větrem, nikoli
však silným vandalem. Dne 16. června ráno bylo zjištěno, že strom o prů-
měru kmene 5 cm je ve výšce 160 cm, kde končí ochranná mříž, zlomen
tak, že visí jen za kůru a jutový obal. Zlomená část sestává z 65 cm dlou-
hého kmene a 115 cm vysoké koruny.

Na podnět Policie České republiky, obvodního oddělení Světlá n. S. vy-
pracoval odbor životního prostředí MěÚ vyjádření, v němž se mimo jiné
píše: “Strom byl evidentně poškozen tak, že došlo k jeho ohnutí a ná-
slednému zlomení lidskou silou. Nedá se zachránit, bude nutné jej
odstranit a provést náhradní výsadbu. Strom roste na pozemku města
Světlá nad Sázavou, je v jeho majetku a péči o něj zajišťuje odbor
životního prostředí. Městu Světlá nad Sázavou vznikla škoda 3.483,-
Kč a tuto škodu požaduje nahradit od pachatelů.”

ing. Josef Pecha
 odbor životního prostředí MěÚ

���������	 
���

Ti, kteří se zajímají o historii, vědí,
že město Světlá n. S. vlastnil boha-
tý a slavný rod Trčků z Lípy. Tak-
též je známou věcí, že i v polovině
16. století se platily daně a ty se
zaznamenávaly do tzv. urbářů. Ta-
kový urbář byl veden i na panství
světelském a neznámý písař do něj
zaznamenával mnoho berních úda-
jů. Tento urbář z roku 1591 byl ulo-
žen na světelském zámku a posled-
ní zmínka o něm je od knihovníka
Jeronýma Solaře, který píše, že
urbář je uložen v kanceláři světel-
ského velkostatku. Tato zmínka je
datována rokem 1887. Od té doby
urbář nikdo neviděl a Státním ob-
lastním archivem v Zámrsku byl

��������	��
�����	�����	����	�������
označen jako “deperditum”, tedy
věc ztracená.

Zajímám se delší dobu o historii Světlé
n. S. a postupně mapuji uložení archi-
válií týkajících se města a okolí. Kon-
zultacemi s dalšími lidmi, kteří mají po-
dobné zájmy – ale z části také náho-
dou, vytipoval jsem lokalitu, kde by se
mohlo něco zajímavého nalézt. Sám
jsem pak byl překvapen, co jsem obje-
vil: více než sto let nezvěstný trčkov-
ský urbář! Bohužel, nikoli originál, ale
velmi kvalitní fotografickou kopii, kte-
rá byla provedena někdy v padesátých
letech minulého století. I tak se jedná
o nález století, neboť jde o zatím nej-
starší ucelený obraz celého světelské-

ho panství
z let kolem
roku 1591.

Doslovný
název urbá-
ře je “Re-
g i s t r a
S p r á w n j
neb Hlawnj
Duchoduw
P a n s t w j
Swételské.
1591”. Jeho
obsahem je
soupis pod-
daných a
ú r o č n í c h
platů ke sv.

Jiří a Havlu, platy z polí, luk, pustin a
řek, clo, mýto, posudné a u některých
lokalit podýmné, naturální dávky (sle-
pice) a roboty. V Chotěboři, Světlé n.
S. a v Habrech plat z domů, masných
krámů, pekařských krámů, ze šenko-
vání, soli, vaření piva a popis vrchnos-
tenského majetku. Je tedy na první
pohled zřejmé, že díky tomuto urbáři
bude možné sestavit podobu města
koncem 16. století, kolik zde žilo lidí,
kolik bylo domů apod. Nyní ocituji ale-
spoň několik údajů:

V tom roce 1591 se poznamenává,
že ve Světlé kromě tvrze byl “dwůr,
piwowar, sladowna, mlejn na řece a
mlejnec na struze. Městečko Světlá
pak s 34 osedlými spravuje rychtář,
který též spravuje wsi Bohušice, Pří-
seku, Mrzkovice, Dolní Březinku a
Horní Březinku Zádušní. Zmiňuje se
také “podací, fara dobře vystavěná,
chová se farář, škola, též se chová
rektor”. Dále je zmiňován špitál
s nadáním. Ve městečku je vybíráno clo
a mýto přes most.

Urbář obsahuje mnoho dalších údajů,
jména osadníků a výměry daní. Je psán
česky, dobře čitelným písmem a čítá
294 strany.

Další informace k tomuto nálezu bu-
dou zveřejněny až po úplném přečtení
a přepsání do současného jazyka.

VM
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Dům čp. 100

Nachází se v jižní části náměstí na
křižovatce ulic Sázavská a Jelenova (k
mostu přes Sázavu), kde se říká Na
Kopečku.

Zatím nejstarší nalezený záznam po-
chází z roku 1808, kdy “byla udělena
služebnost svobodného projíždění
skrze ohražený dvorek pro Josefa
Halamu”. Od roku 1852 do roku 1910
byl dům ve vlastnictví izraelitské rodi-
ny Müllerovy. V roce 1857 jsou připo-
mínáni obchodník David Müller, jeho
žena Františka, šestiletá Klára, dvou-
letá Anastázie a čtvrtroční Rudolf,
v roce 1906 Hermína Müllerová
(*28.3.1862 – 6.8.1942 v Terezíně). Po
Müllerových byl dům až do vyvlastně-
ní v držení izraelitské rodiny Blocho-
vy.

V dopise ze dne 25. dubna 1912 píší
Adolf a Leopoldina Blochovi, že “zmí-

něný dům jsme zbořili
až na povrch země a
na místě tom zbuduje-
me nový jednopatrový
dům”. Posledními maji-
teli byli Adolf Bloch a
Berta Blochová
(*28.1.1877, zemřela
v Osvětimi).

Ze dne 30. prosince
1949 je “Rozhodnutí o
odevzdání nemovitého
majetku obci,” kdy Osid-
lovací úřad v Praze vy-
ňal ve prospěch obce
Světlá n. S. nemovitosti čp. 100, 105 a
172 a parcelu 106. V roce 1957 pře-
vedlo město vlastnictví domu na Jed-
notu LSD v Ledči n. S. Byla zde umís-
těná školní jídelna, která byla v roce
1959 přestěhována do domu bývalé
Vollasovy restaurace čp. 102.

Do svého vlastnictví
získala dům čp. 100
s přilehlou zahradou Jed-
nota, obchodní a výrobní
družstvo Havlíčkův Brod
na základě hospodář-
ských smluv o převodu
vlastnictví národního
majetku z 22.12.1982 –
4.1.1983 od OPBH Hav-
líčkův Brod a z 25.11.-
5.12.1985 od MěNV
Světlá n. S.

Kupní smlouvou ze dne
16.8.1995 se dům dostal do rukou sou-
kromých majitelů, kteří v létě následu-
jícího roku realizovali plynofikaci pro-

dejny drogerie a vestavbu samostatné-
ho hygienického vybavení v levé části
objektu tak, aby tyto prostory mohly
samostatně fungovat jako kancelář či
prodejna.

 Text a foto: Jaroslav Vála

Na reprodukci obrazu, jehož au-
torem je jakýsi K. Štoček, je zachy-
cen dům čp 100 před rokem 1912.
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Lístkový systém na potraviny byl slo-
žitý a vyžadoval náročnou administra-
tivu. Ne všichni však měli stejná prá-
va. Režim si vytvářel různá hlediska a
odběratele kastoval podle údajných
zásluh. V přídělu byl rozdíl podle věku
a hlavně se přihlíželo, zda se jedná o
duševně či manuálně pracujícího člo-
věka. Dále byli vyloučeni venkovští
boháči, bývalí továrníci, bankéři, prezi-
denti okresních a krajských soudů,
okresní hejtmani a další “nepřátelé” li-
dově demokratického zřízení. Toto
opatření se týkalo i jejich rodin včetně
dětí, a dokonce se vztahovalo i na vdo-
vy po těchto osobách.

Drtivá většina zemědělců se přestá-
vá starat o komunistickou politiku a svá
srdce ponechává jen pro práci na svých
hospodářstvích. Rudolf Kadleček se
těší velké přízni obyvatel Dolní i Horní
Březinky a tak je na schůzi 28. dubna
1950 ve veřejné volbě zvolen členem
rady MNV. V dotazníku je uváděn jako
bezpartijní s členstvím v Jednotném
svazu českých zemědělců a v Sokole.
Tato morální bezúhonnost je trnem
v oku okresních soudruhů v Ledči n.
S. Místní slídilové hlídají každý Kadleč-
kův krok. Jeho nepřítomnost na schůzi
MNV dne 13.3.1951 berou jako neo-
mluvenou a následující schůze
4.5.1951 vylučuje Rudolfa Kadlečka
z rady MNV a na jeho místo kooptuje
Krajíčkovou. Zároveň toho dne je va-
rován i Jaroslav Vacek, který se na
schůzi též nedostavil, ačkoliv pozvání
stvrdil svým podpisem.

Ve dnech 21. – 24. února 1951 se
konalo zasedání ÚV KSČ. Kromě ji-
ného byly na něm projednány směrni-

ce na zvýšení úkolů 1. pětiletky. Záro-
veň došlo k vyhlášení linie zostřeného
postupu proti “Vesnickým boháčům”,
označovaným za úhlavní nepřátele
JZD a socializace vesnice. Jako bez-
prostřední záminka k tvrdé realizaci
této orientace posloužila teroristická
vražda tří komunistických funkcionářů
MNV v Babicích z 2. července 1951
zorganizovaná za spoluúčasti StB a
navazující na zinscenované soudní pro-
cesy, které měly prokázat paušální
škůdcovskou činnost a kolektivní vinu
tzv. kulaků či “vesnických boháčů”,
odůvodňující jejich připravovanou likvi-
daci.

Návrh směrnice “O úpravě poměrů
rodinných příslušníků odsouzených ves-
nických boháčů” vypracoval ministr
národní bezpečnosti Ladislav Kopřiva.
Dne 19. září 1951 byl schválen politic-
kým sekretariátem ÚV KSČ ve slože-
ní: Klement Gottwald, Antonín Zápo-
tocký, Viliam Široký, Rudolf Slánský,
J. Dolanský, Karol Bacílek, Alexej
Čepička. Přítomen byl též předklada-
tel. Konečná podoba směrnice vznikla
22. října  1951 a podle podpisu tří mi-
nistrů (národní bezpečnosti, spravedl-
nosti a vnitra) vešla do historie jako
“Směrnice tří ministrů”. Vše spěcha-
lo. Téhož dne  byla tajným rozkazem
ministra národní bezpečnosti tato směr-
nice i s prováděcími pokyny rozeslána
na velitelství národní bezpečnosti, kraj-
ské výbory StB, krajské a okresní pro-
kuratury, ONV a uvedena v činnost.
Začal velký úder proti majetným ze-
mědělcům pod krycím názvem “Akce
K” (K jako kolektivizace, K jako ku-
lak).

K praktickému provádění byly zříze-
ny zvláštní komise jako poradní orgán

předsedy ONV, jejichž členy byli zá-
stupci OV KSČ, zemědělský referent
ONV, okresní prokurátor a zástupce
národní bezpečnosti. Přesídlování ro-
dinných příslušníků odsouzených “ves-
nických boháčů” bylo prováděno na
základě výroku soudu nebo trestní ko-
mise ONV a o propadnutí jmění a o
zákazu pobytu, a to podle výměrů vy-
dávaných ONV!

Od 1. listopadu 1951, kdy se počalo
s prováděním akce, do července 1953,
kdy byla akce zastavena ústním roz-
kazem tehdejšího ministra národní bez-
pečnosti Bacílka, bylo vysídleno 1248
rodin odsouzených “vesnických bohá-
čů”. Největší počty rodin byly vysídle-
ny v kraji pražském (192), jihlavském
(179) a pardubickém (145). Do kraje
jihlavského spadal i okres ledečský,
mimo jiné i s obcemi Dolní a Horní
Březinka. Při hodnocení přesídlovací
akce po zkušenosti dvou let stranické
orgány konstatovaly, že při provádění
bylo v mnohých případech postupová-
no nesprávně. Vystěhování bylo pro-
váděno bez náležité politické přípravy,
často proti vůli vesnice. Odsouzení
“vesničtí boháči” nebyli odhalováni
jako nepřátelé malých a středních rol-
níků. Místo, aby malí rolníci sami žá-
dali o odsun provinilého “vesnického
boháče” a jeho rodiny, odsuzovali a
kritizovali tato opatření, takže někde
musela přesídlení být prováděna násil-
ně, a to ještě v noci.

Vše mělo podpořit zakládání dalších
JZD. Dne 3. června 1952 schválila vlá-
da návrh ÚV KSČ o pokračujícím roz-
voji v této oblasti. Konstatovala, že
“výrobní zemědělská družstva za-
pustila v I. pětiletce pevné kořeny.
Počet JZD se neustále zvyšuje…”
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Víte, že …

…humpolecký rodinný pivovar Bernard obhájil v degustační soutěži Pivo České republiky na Výstavišti
v Českých Budějovicích 1. místo v kategorii tmavých speciálů? Od roku 2001 je to již čtvrté vítězství třináctipro-
centního tmavého speciálu Bernard na odborných pivních degustačních soutěžích.

***
…v dubnu a květnu byly v galerii na ledečském hradě k vidění obrazy a umělecké předměty Světelačky Jany

Arnotové pod názvem “On mani padme hum”? Na srpen se připravuje výstava olejomaleb další světelské ama-
térské malířky Evy Kamešové. Dočkáme se doby, kdy budou moci Světeláci vystavovat ve Světlé?

***
…Vlastivědný spolek Světelsko má svoji vývěsní skříňku? Je umístěna ve vestibulu u vchodu do městské knihov-

ny. O pravidelnou aktualizaci se stará členka spolku Dagmar Chvátalová.
***

…na aukci Galerie Pictura, která se v neděli 8. června konala v sále pražské Novoměstské radnice, byl za jeden
milion a čtvrt korun prodán raný obraz okrouhlického rodáka Jana Zrzavého “Ostrov blažených”? Naopak jeho
pastel “Benátské zátiší”, jehož vyvolávací cena 280 tisíc byla patrně přemrštěná, se na dražbě společnosti Forum
Prudens pořádané o den dříve, neprodal.

-jv-

Teorie se poslouchá hezky, ale jaká byla
skutečná pravda v okrese Ledeč n. S.?
Dne 23. února 1949 zákon o vzniku
JZD, v roce 1949 vzniklo 13 družstev,
v roce 1950 se ustavil 2 družstva,
v roce 1951 nevzniklo žádné JZD a
během 1. pololetí 1952 opět nebylo
ustaveno žádné JZD.

Okresními orgány z Ledče n. S. byli
pro vysídlení z Březinky vytipováni
Rudolf Kadleček a Jaroslav Vacek.
V případě Vacků i přesto, že 25. září
1951 před 7. hodinou ranní vypukl po-
žár na půdě jejich zemědělské used-
losti. Oheň zničil vršek obytného sta-
vení, chléva, stájí a kůlny. Celková ško-
da včetně zásob obilí a píce byla od-
hadnuta na 300.000 Kč.

Zápisy schůzí MNV v Dolní Březin-
ce postupně upozorňují na neplniče.
Schůze z 11. prosince 1951 upozorňu-
je, že dodávky nesplnili Jaroslav Va-
cek z čp. 2 a Josef Novotný z čp. 1,
schůze konaná 12. března 1952 popr-
vé připomíná i jméno Rudolfa Kadleč-
ka jako neplniče dodávek mléka, kte-
rého vyživovací referent osobně upo-
mene, aby řádně plnil. Konečně schů-
ze 27. května 1952 konstatovala, že
dodávky mléka neplní Rudolf Kadle-
ček a Bohumil Novotný.

Rozpisy povinných dávek mohly být
stanoveny různě. Nebylo pevné nor-
my. Větší zemědělci, zvláště ti, kteří byli
předem označeni jako “kulaci” či ne-
přátelé lidově demokratického zřízení,
dostávali dodávkové předpisy zvláště
vysoké a nesplnitelné. Přitom byl na-

prostý nedostatek hnojiv atd.
V počátečních letech kolektivizace
nebylo možno koupit ani vidle či pod-
kovy.

Zemědělský referent pravidelně kaž-
dé čtvrtletí vyhodnocoval dodávky.
Neplniči byli podrobeni kritice (byli pra-
nýřováni i veřejně prostřednictvím le-
táčků, plakátů či vesnických novin) a
mnohdy i prohlídce zásob. Zemědělci
jako samozásobitelé nedostávali pro
sebe a svou rodinu potravinové lístky
a v případě nesplnění dodávky neob-
drželi lístek na cukr, mýdlo a základní
oblečení.

Veškeré dodávkové normy byly sta-
noveny tak, že zemědělec muselo od-
prodat za nevýhodné úřední ceny ce-
lou produkci kromě samozásobitelské
dávky, krmiva a osiva. V méně úrod-
ných letech se povinné dodávky dokon-
ce zvyšovaly i na úkor samozásobitel-
ských norem. Jakýkoliv volný trh ne-
byl vůbec přípustný a nakonec nebyl
ani možný, vzhledem ke skutečnosti, že
zemědělcům nezůstaly žádné přebyt-
ky, které by mohli odprodat.

To byla tedy realita! A jaká byla Got-
twaldova teorie? Na výše zmíněném
IX. Sjezdu KSČ v proslulém projevu
“Kupředu k vybudování socialismu
v naší vlasti” také řekl: “Podařilo se
nám zavést částečně volný trh růz-
ného spotřebního zboží včetně po-
travin. Budeme se v rámci možností
i dále snažit, abychom volný trh roz-
šiřovali a ceny snižovali.”

Veškeré zemědělské dodávky řídilo

ministerstvo výkupu zřízené v roce
1952. Na všech stupních řízení byli
jmenováni plnomocníci ministerstva
výkupu, v každé obci působil zeměděl-
ský referent. Ti byli oprávněni prová-
dět u zemědělců prohlídky zásob a za
spolupráce člena rady MNV a
v mnohých případech i za spolupráce
s SNB zajišťovali zásoby pro splnění
dodávek. Uvádím příklad, jak takový
rozpis dodávek a výkupu produktů vy-
padal a co vyžadoval od malého vlast-
níka půdy, který obhospodařoval 72 arů
vlastních pozemků. Na splnění dodáv-
ky musel výše uvedený zemědělec za
rok odevzdat 180 kg pšenice, 60 kg
brambor, 50 kg sena, 35 kg vepřového
masa, 80 kg hovězího masa, 2 kg drů-
beže a 280 ks vajec. Povinně se též
odváděly prasečí štětiny. O každou
porážku se žádalo na národním výbo-
ru, zde složil zemědělec 100 Kč jako
zálohu, kterou obdržel zpět teprve až
když odevzdal prasečí štětiny a 5 kg
kostí. Z první porážky musel zemědě-
lec odevzdat 7,5 kg, z druhé 9 kg a ze
třetí 12 kg škvařeného sádla. Porážky
pro samozásobení neplničům a větším
zemědělcům povolovali až plnomocní-
ci ministerstva výkupu, případně ve-
doucí zemědělského odboru rady ONV.
Ti zpravidla využili vhodné situace a
před udělením souhlasu nesplnitelné
dodávkové podmínky ještě zvýšili.

(pokračování příště)

František Drašner
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V květnu se v zámeckém parku usku-
tečnil již potřetí náš projekt o pravěku,
tentokrát “Pravěk očima archeologa”.
První ročník pod názvem “Pravěk
v zámeckém parku” seznámil návštěv-
níky s životem a prací našich předků
v paleolitu (starší době kamenné), ne-
olitu (mladší době kamenné) a ve star-
ší  době bronzové. Druhý ročník “Ces-
ta za předky v roce 3005?” rozšířil pra-
věké činnosti našich předků o naučnou
stezku o pravěku, o výstavu výtvarných
prací žáků, jak si představují, co po nás
zbude v roce 3005 a úspěšná byla i
vernisáž vykopávek z roku 3005. Le-
tošní ročník byl zaměřen na archeolo-
gii. Návštěvníci si mohli vyzkoušet vy-
kopávky, shlédli hrob únětické kultury
ze starší doby bronzové, mohli si na
naučné stezce zopakovat nejdůležitěj-
ší naleziště v ČR a dostávali letáček
s programem, ve kterém se mimo jiné
dozvěděli o významu archeologie, zpra-
covaným  Mgr. Pavlem Rousem
z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Bro-
dě. Atmosféru podbarvovala hudba
našich “pravěkých hudebníků”.

��������	
�������������������������
Tak jako v uplynulých letech, i letos

byla tato akce organizačně velmi ná-
ročná a bez vydatné pomoci všech zú-
častněných by nemohla proběhnout.
Ráda bych touto cestou vyjádřila po-
děkování všem, kteří nám při realizaci
této akce pomohli.

Především můj velký dík patří Jaro-
slavu Fiegerovi, Milanu Pilgerovi a je-
jich rodinám, bez kterých by akce ne-
mohla být realizována. Velký dík patří
prof. Janě Michkové a studentům gym-
názia za výrobu keramiky a propagač-
ních plakátků, dále učňům kamenické-
ho učiliště za pomoc při budování tá-
bora, panu Vackovi z Vilémovic za py-
tel pšenice na placky, panu Benešovi
za filmové zpracování, “lesákům” a
panu Kotlíkovi za zajištění dřeva a pří-
pravu parku, paní Ježkové za zajištění
půjčení beránků.. Za sponzorské dary
(psací potřeby a občerstvení) děkuji
firmám Wood-Forest, s.r.o. Věž – pila
Světlá n. S. a Forest-servis s.r.o. Světlá
n. S.

Dále bych chtěla poděkovat MěÚ za
poskytnutí parku, finanční podpory a

občerstvení, jmenovitě panu starostovi
J. Böhmovi, J. Kupčíkové, I.  Černo-
hubové, E. Horné a J. Hladovcovi. Dík
patří též vedení naší školy s pí ředitel-
kou J. Myslivcovou a zástupkyní M.
Frančeovou za podporu a vstřícnost.
A závěrem poděkování a obdiv všem
zúčastněným dětem naší školy a eko-
logickému kroužku.

Jana Chladová
ZŠ Komenského ul.
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Č e r v n o v o u
p ř e d n á š k o u
Jana Jakuba
Meda ukončila
místní pobočka
České křesťan-
ské akademie
ve Světlé třetí
semestr svého
p ů s o b e n í .
Úspěšnost re-

spektive neúspěšnost této činnosti
nechť posoudí jiní; chtěli bychom
se na tomto místě zaměřit spíše na
to, co uplynulý rok a půl přinesl
nám jakožto organizátorům.

Především je potěšující, že přednáš-
ky navštěvuje stále více lidí a že se
vytvořil relativně široký a stálý okruh
přicházejících. V jarním semestru byla
průměrná návštěvnost na jednu bese-
du 64 lidí; celkově po dobu činnosti
navštívilo akce naší pobočky 1130 lidí.
Není snad třeba zdůrazňovat, že zda-
leka nejde jen o Světeláky, ale také o
lidi z bližšího či vzdálenějšího okolí; pra-
videlně přijíždějí návštěvníci z Ledče
nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Hum-
polce, ale i Horní Krupé, Chotěboře či
dokonce Jihlavy. Daleko více než tato
čísla nás však těší, že se zatím daří lá-

Česká křesťanská akademie – bilancování po roce a půl
mat začarovaný kruh vzájemného ne-
porozumění a nekomunikace, který se
mezi křesťanskými církvemi a zbytkem
společnosti vytvořil. Velmi zajímavá
byla z tohoto hlediska beseda se zná-
mým válečným zpravodajem Jaromí-
rem Štětinou. Tento novinář s mnoha
zkušenostmi z Iráku navštívil Světlou
v předvečer spojeneckého tažení proti
Saddámovi Husajnovi a jeho sympa-
ticky upřímná slova o vlastním vztahu
k víře působila ve stísněné atmosféře
očekávání války zvlášť opravdově a
pro leckoho jistě překvapivě. Besedu
tehdy navštívila řada lidí, kteří přišli
poprvé, a s potěšením jsme zjistili, že
se vracejí i na další akce. Jsme stále
znovu a znovu překvapováni ochotou
a skromností všech přednášejících, kte-
ré do Světlé zveme. Ačkoliv se jedná
o lidi značně zaneprázdněné, vždy, když
se zmíníme, že jde o přednášku pro
ČKA, velmi ochotně přijedou.

Podzimní program je zatím ve stádiu
“tvoření”. Už nyní s jistotou víme, že
ve čtvrtek 9. října přijede známý psy-
choterapeut, jáhen Max Kašparů a
bude přednášet na téma “Živá a mrtvá
víra”. Na podzimní semestr dále přislí-
bili svou účast pražský biskup Václav
Malý, profesor Albert-Petr Rethmann,

Němec, který působil na řadě univer-
zit v Německu a ve Švýcarsku a nyní
přednáší na obnovené teologické fakul-
tě Univerzity Karlovy. V lednu by měla
proběhnout beseda s historiky a přímý-
mi účastníky tzv. “vilémovského” pro-
cesu, kterým se komunističtí zločinci
snažili v 50. letech likvidovat soukro-
mé zemědělce. V jednání je adventní
koncert brněnského souboru zaměře-
ného na gregoriánský chorál.

V neposlední řadě je třeba v rámci
tohoto bilancování poděkovat všem,
kteří svou ochotou činnost místní po-
bočky České křesťanské akademie ve
Světlé usnadňují. Na prvním místě dě-
kujeme neobyčejně vstřícnému postoji
vedení Vyšší odborné školy, Gymnázia,
Střední sklářské školy, SOU a OU síd-
lící v Sázavské ulici za propůjčování
prostor k přednáškám. Dále je nutné
poděkovat Městskému úřadu ve Svět-
lé za vstřícný postoj k činnosti Místní
pobočky ČKA. Děkujeme také vede-
ní Integrované střední školy
v Zámecké ulici za spolupráci při za-
jišťování přednášek v Rytířském sále
světelského zámku.

Hynek Bouchal

Přečetli jsme za vás
Nová evropská legislativa od srpna umožní využít při výrobě čokolády namísto kakaového másla i některé

rostlinné tuky tropického původu, mimo jiné palmový olej, olej z jader manga nebo bornejský tuk (illipe).
Podíl těchto tuků nesmí přesáhnout pět procent hmotnosti čokolády.

Cílem nové bruselské směrnice je sjednotit trh zemí Evropské unie, protože některé země, jako je Velká Británie nebo
Dánsko, tyto náhražky kakaového másla při výrobě čokolády už používají. Náhražky používají i výrobci v dalších zemích,
ale výrobky již nenesou označení “čokoláda”, nýbrž například “čokoládová pochoutka” a podobně.

Rostlinné tuky jsou pětkrát až šestkrát levnější než kakaové máslo. Navíc cena kakaa v posledních třech letech výraz-
ně stoupla, zejména v souvislosti s vývojem politické situace na Pobřeží slonoviny, které je největším světovým pěstite-
lem této plodiny.

Používání náhražek může vést k naprostému znehodnocení čokolády, tvrdí někteří odpůrci tzv. čokoládové směrnice.
“Dnes je povoleno 5 %, ale kde je záruka, že se tento podíl nezvýší?”, ptá se hlavní tajemnice francouzské
Konfederace výrobců čokolády a cukrovinek Isabelle Guenéeová. Podle ní dnes neexistuje metoda, jak tento podíl
kontrolovat.

Sabina Kunešová
Hospodářské noviny (kráceno)
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Ještě jednou bych chtěla veřej-
nosti přiblížit základní školu pro-
střednictvím dětských zamyšlení,
tentokrát na téma: Jak jsem spo-
kojen se svojí školou… Je velice
zajímavé sledovat různou vyspělost
a náročnost v představách jednot-
livých dětí – “páťáků”, které se po
prázdninách zařadí o stupínek výše,
tedy jako “šesťáci” na 2. stupeň
ZŠ.

Je dobré, když tyto děti mohou vyjá-
dřit, co se jim líbí, co se jim nelíbí…
Ale také je důležité, aby si uvědomo-
valy i svůj postoj k problému. Každá
slohová práce (menšího či většího roz-
sahu) je ovlivněna mentalitou dítěte,
rodinným zázemím, náladou, zahledě-
ním do sebe nebo citlivostí vůči svému
okolí.

Ze slohové práce lze také rozpoznat
optimistické či pesimistické naladění
dítěte. Samozřejmě je tu i typ dítěte,
které bude nespokojené “i kdyby se na
zlatém praseti vozilo”. Tyto děti větši-
nou píší, že se jim nelíbí ve škole nic,
nejsou spokojeny s ničím a nikým, ne-
chutnají jim obědy a většinou mají i
méně kamarádů. Ale to už tak bývá,
že někomu stačí ke štěstí velice málo
a jiný…?

Mně osobně se velice líbila práce
Aleše, který má sice mírné potíže
v českém jazyce,  přesto si jako spor-
tovec (navíc kluk) všímá svého okolí.
Píše:

“Líbí se mi, že můžeme cvičit
v tělocvičně i na hřišti a mísot pře-
stávky. Líbí se mi, že škola má okna
a žaluzie a ve třídách jsou umyva-
dla a velké skříně. Naopak se mi
nelíbí staré lavice a židle, (poznám-
ka: od 1. do 4. tříd jsou už všude
nové a krásně barevné) že nemá
škola velké fotbalové hřiště a že děti
zlobí.

Chtěl bych velkou školu, velké tří-
dy, chodby a jídelnu. (pozn.: Zřej-
mě se mu zdají malé i ty v ZŠ Lánec-
ká.) Hezké by bylo, kdyby škola
měla klimatizaci, abychom si mohli
nastavit teplotu jakou chceme. Chtěl
bych veliká okna s výhledem na
moře a chtěl bych, aby se to splni-
lo!”

Dále uvádím pár zdařilých úvah
z některých dalších slohových prací
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žáků 5.a ZŠ Lánecká a doufám, že tím
přispěji k zamyšlení našich spoluobča-
nů nad dětskou mentalitou!

Mgr. Jana Rejnková
ZŠ Lánecká

Máme obrázkové knihy, ze kterých
se dozvíme hodně o minulosti. Také se
mi líbí, že máme na stěnách hodně ob-
rázků. Ovšem se mi líbí, že máme hod-
né učitelky. A když to shrneme dohro-
mady: Škola je docela “fajn”.

Ale také mi docela vadí písemky, ra-
ději bych byl zkoušen ústně. Občas mi
vadí odpolední vyučování. Také mi vadí,
že se tu často ztrácí věci.

Zdeněk

Na současné škole se mi líbí, že si
zde můžu najít kamarády, něco se na-
učit, i když mi to někdy vůbec neleze
do hlavy. Líbí se mi, že zde máme hod-
né paní učitelky. Naopak se mi nelíbí,
že některé děti školu “přímo” zneuží-
vají. Myslím, že vedle školy by měla
stát pohotovost, protože každou chvíli
je někdo zraněn. Také by nemusely po
školách “čmárat” ať už něco srandov-
ního nebo sprostého.

Já bych na škole změnila: pouštěla
bych studenty ven, jako v Kanadě. Tam
se ani tak neučí číst, psát a počítat, jako
se o sebe postarat v životě.

Lenka

V dnešní době jsou podle mne školy
dobře zařízené. Myslím si, že v každé
z nich jsou dobré vztahy mezi žáky, ale
i mezi samotnými učiteli. Konkrétně
v naší škole máme hodného ředitele,
zástupkyně a učitele také. Mezi žáky
se sice najdou i nějaké výjimky, ale není
to tak hrozné. Jediné, co se mi nelíbí je
to, že někteří žáci z vyšších tříd kouří a
opíjejí se.

Škola podle mých představ by měla
být hned na první pohled veselá a žáci
by se měli do ní těšit. Když bychom
přišli dovnitř, mohlo by to vypadat jako
příroda venku. To by se mi moc líbilo.

Gábina

Ve škole se mi líbí výzdoba z výkresů,
kterou si můžeme vyrobit sami. Kdy-
by ve škole nebyla ale tělocvična, ve
které si uděláme hodinovou pauzu mezi
učením, nebyla by to škola mých snů.

V naší škole se ovšem najdou i věci,
co se mi nelíbí. Prvním problémem jsou
někteří zlobiví žáci. Myslím si, že naše
třída k nim (kromě některých) nepatří.
A to se mi naopak líbí. Těch dalších
problémů je ještě spousta. Třeba, že
příští roku nebudeme mít už naši paní
učitelku.

Do školy, kterou jsem si představo-
vala, už chodím a myslím si, že nepo-
třebuje nějak měnit. Bylo by ale hez-
ké, kdyby se našla alespoň jedna škola
pohádková.

Terezka

Na naší škole se mi líbí, že máme
hodnou učitelku. Líbí se mi, že spolu
každý kamarádí a každý se má rád.
Naše škola se mi líbí, protože má dob-
ré předměty a hlavně tělák. Škola je
velmi poučná a jí mám blízko.

Na naší škole se mi nelíbí, když se
někdo pere. Také se mi nelíbí, když
někdo nevezme do party jiného. Hod-
ně se mi nelíbí, když se ve škole krade
a také když někdo rozbije cizí majetek.

Školu bych si představoval, tak aby
se nekradlo, aby se děti nepraly a aby
chodily včas. Také bych si školu před-
stavoval, aby se nerozbíjely věci, aby
byl každý dostával dobré známky.

Vítek

Na současné škole se mi líbí, nejen
že máme velice hodnou paní učitelku
(která tak hodná obyčejně nebývá), ale
i že se ve škole dozvím spoustu zají-
mavostí, které mi určitě budou užiteč-
né až vyrostu.

Ačkoli mám ve škole mnoho kama-
rádů a kamarádek, někteří dělají, jako-
by byli ještě v první třídě, a proto do
našeho kolektivu nezapadají. Najdou se
mezi námi i ti, co dostali směšné pře-
zdívky (jako jsou například pisklavice
a směšný rádce) a kvůli tomu neustále
vyvádějí jako “pominutí”.

Školu bych si představovala asi tak,
jak v současné době je. Někdy by se
našlo něco, co by se na škole dalo vy-
lepšit, ale později bychom toho mohli
také litovat. Doufám, že generaci, co
nastoupí po mně, to bude ve škole ba-
vit, jako mě dodnes!

Markéta



SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJstrana 20 červenec - srpen 2003

Městské muzeum Čáslav
pořádá

ve dnech 7. až 20. července 2003
ve výstavní síni na pěší zóně výstavu

Jiří Doucha: Břidlice trochu jinak.
Otevřeno úterý – neděle

10-12 a 14-17 hod.

Uplynulo již pěkných pár let, kdy
jsem byl naposled u Jiřího Douchy,
světelského výtvarníka zabývající-
ho se broušením břidlice. Za tu
dobu se leccos změnilo, už jsme
neseděli v obývacím pokoji, ale v
ateliéru. Co se nezměnilo je, že
pořád mluví “jak mu zobák narost”
a svým výtvorům neřekne jinak než
“věci”.

“Protože ve Světlé není žádná gale-
rie,” začíná Jiří rozhovor, “donutilo mě
to postavit si ateliér.  Pracuju tady tuž-
kou, je mi tady dobře, nikdo mě neruší.
Jsem mezi svými věcmi, koukám na ně
a přemýšlím o dalším postupu. Takže
v podstatě jsem si ateliér postavil pro
sebe…

- Já myslel, že to je spíše galerie
pro potenciální zákazníky?
To taky. Já jsem to původně dělal pro-

to, aby sem chodili lidi, protože v garáži
to bylo nedůstojný. Ale oni sem stejně
nechodí, protože si myslí, že otravují
v soukromí. A když někdo sebere tu
odvahu, zazvoní a řekne: “Já chci vi-
dět vaše věci”, mně to udělá jenom
dobře, a nemusí nic kupovat. Vybudo-
val jsem to také s tím, že si sem budu
zvát galeristy, protože – když už si chtějí
vybírat, tak ať si vybírají tady u mě, a
ne až když já jim to přivezu do galerie.

- Galerie a výstavy, to mě zajímá.
Klidně se můžeš rozpovídat…

Přišel jsem na to, že bez výstav to
nepůjde, protože lidi přece jenom mají
čím dál míň peněz. V podstatě to
všechno začalo 11. září 2001. To po-
stihlo všechny, protože přestali jezdit
turisté. Jako příklad bych uvedl jednu
galeristku z předměstí Mnichova, kte-
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rá si tady vybrala a odvezla
nějaké věci pro jednoho Ame-
ričana. Jenže ten po jedenác-
tém září zavolal, že se bojí le-
tět letadlem, všechno odvolal
a ta paní zkrachovala. Samo-
zřejmě, že ne kvůli mým vě-
cem, ono toho bylo víc, ale
zkrachovala a po roce mi to
přivezla zpátky. To jsem měl
kliku, byla slušná.

Loni v červnu jsem s jedním
kamarádem, který má galerii
ve Vídni, vymyslel výstavu.
Bylo to v samém centru, ne-
daleko radnice. Všechno za-
řizoval on, my jsme jenom pro-
vedli instalování. Když na za-
hájení přišli pozvaní lidé, viděl
jsem, že je zle. Ověšení zla-
tem a brilianty, obléknutí od
Versaceho, řekl jsem si: “Tak
tihle si šutr nekoupí, ti si koupí
zlatou kliku do koupelny.”
Kamarád totiž pozval bohaté snoby,
kteří snědli a vypili co bylo a odjeli.
Kšeft žádný, ale říkali jsme si, že
v následujících dnech budou kolem
chodit “normální” lidi. Jenže přišly ve-
dra a Vídeň se vylidnila. Pak se lidi
vrátili, ale před galerií rozkopali chod-
ník a vyměňovali dlažbu. Galerii obe-
hnali ohradou, takže se neprodalo zase
nic. Výstava se tedy nepovedla, ale ří-
kal jsem si, že se nic neděje, protože je
před sezónou.

Pak jsme udělali výstavu s Rudolfem
Hrušínským a jeho kamarády, což jsou
herci, kteří malují. Mě požádali, abych
jim tu výstavu jejich obrazů trochu oži-
vil. Bylo to v Plané nad Lužnicí, kde
má Hrušínský svou galerii. Když začí-

nala vernisáž, dalo se do
deště. A pršelo. A pršelo
a pršelo. Za týden jsme
tam jeli vyměnit nějaké
starší věci za nové, celou
dobu pršelo a když jsem
odjel, začal už
voda téct z kanálů
a za chvíli bylo
všechno pod vo-
dou. Takže tahle
výstava se taky
nepovedla. Ales-
poň že výstavní
galerie je v patře,
takže se mi nic ne-

poškodilo.
Ale Vltavou šla velká voda, od Čes-

kého Krumlova po Kralupy a já mám
po řece celkem třináct spolupracujících
galerií. Tak jsem si říkal, že když ty
nebudou prodávat, jsem v háji.
V každé galerii mám věci od šesti do
dvaceti tisíc. Zachraňovaly se věci,
které voda rozmočí, moje se nerozmo-
čí, ale když upadnou, tak se poškodí.
Je pravda, že já jsem si ty věci opravil,
tvar zůstal stejný, ale zmenšoval jsem
je. Dva měsíce jsem si pro ně jezdil a
doma je opravoval. V podstatě jsem
dva měsíce dělal zadarmo.

- Něco optimističtějšího bys neměl?
Ne, musím se teď ještě zmínit o tom,

co je takovým českým trendem: Nej-
lepší je neplatit nikomu nic. Je čím dál
víc galerií, které se dostanou do potíží
a přestanou vyplácet výtvarníky. Hlav-
ně jsou to ty, které nejsou ve vlastním
domě a musí platit nájem. Ty prostě
potom použijí moje peníze. Už jsem pár

Šachy z břidlice

Výtvarník Jiří Doucha a jeho domovní
znamení
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věcí odepsal z důvodu, že galerie pro-
stě najednou zmizí. Ale nejsem v tom
sám, protože když poslouchám své spo-
lužáky, kteří se dali na podnikání ve
skle, tak i oni mají stejné problémy.

- Vidím, že od té doby, kdy jsme spo-
lu mluvili naposled (viz Světelský
zpravodaj č. 1996), došlo u Tebe k
uměleckému posunu. Mohl bys ho
definovat?

Já jsem v podstatě vždycky chtěl dě-
lat vlastní tvorbu a nenechat si do toho
od nikoho kecat. To znamená, že když
jsem někdo přijde, vytáhne papír

s vlastním návrhem, tak ho
okamžitě vyhodím. Už se
mi totiž také stalo, že přišel
jeden a říkal, že chce spe-
ciální obklady na krb…

Pomalu, ale jistě opouštím
to, čemu říkám “střelivo”.
To jsou takové ty drobné
věci, vázy, misky, popelní-
ky. Dělám ještě trošku
šperky pro ženské, hlavně
před Vánocemi. Trošku si
u toho odpočinu a taky si
na tom tvarově vyzkouším
to, co potom můžu použít u
velkého kusu. Takže se ko-
nečně dostávám k tvorbě,
kterou jsem chtěl vždycky

dělat naplno, která mě podstatně víc
uspokojuje.

Ale to “střelivo”, to jsou moje tvary,
ty jsem si já vymyslel, pracoval jsem
na nich dva a půl roku s designerem a
se svým profesorem. Tenkrát v té
době mi řekli: “Ty tvoje věci musí být
nadčasové, jestliže ti mají vydržet dva-
cet let.” Ony mi vydržely víc než dva-
cet let a ještě pořád jsou žádané. Ta
věc nesmí být spanilá, nesmí být prud-
ce elegantní. Ta elegance tam být musí,
ale nesmí se podbízet lidem. A v tom
to je. A to mi trvalo dva a půl roku, než

Reliéfy

mě pustili do světa. A teď se začaly
objevovat plagiáty. Jsou to věci
z břidlice, ale špatně udělané. Proto se
také stalo, že mi zavolala jedna kama-
rádka a říkala: “Člověče, co blbneš, já
jsem viděla v Kutný Hoře nějaký tvoje
věci, ale to jsi byl nalitej nebo co?”
Kamarádce jsem to vysvětlil, ale co
ostatní, kteří to dostanou třeba
k narozeninám? Náhodou moje věci
znají a tí, že to není signováno, tak si
myslí, že jsem ty zmetky vyrobil a ra-
ději se nepodepsal. To už se mi taky
přihodilo a taky se to až po půl roce
vysvětlilo, ale jistě toho spoustu ještě
nevím. Ne, moje věci – mimo šperků
– jsou všechny signovány.

Ale abych se vrátil k tomu, co teď
dělám. Já jsem vždycky chtěl dělat
“stojací” záležitosti, které jsou ovšem
náročné na fyzickou sílu a také na
materiál. Jak vidíš, tak “obrazů” už je
tady míň. Dělám teď víc reliéfy, které
si lidi dají na zeď do nového nebo do
přestavěného bytu. Jsou to moje myš-
lenky a nálady. A tato práce mi přináší
uspokojení a radost.
- Děkuji za rozhovor a už se těším,
až někdy uspořádáš ve Světlé svoji
soubornou výstavu. Alespoň malá
galerie tady snad jednou také bude.

Text a foto: Jaroslav Vála

Pozorní čtenáři Světelského zpra-
vodaje jistě zaregistrovali, že
v našem městě začal od března le-
tošního roku fungovat klub mami-
nek “Rolnička”. Čas prázdnin je
vhodnou příležitostí k malému
ohlédnutí za uplynulým obdobím i
k přemýšlení o budoucí podobě
klubu.

Maminky se svými dětmi se proza-
tím scházejí v Domě dětí a mládeže
pravidelně ve středu od 9 hodin. Kaž-
dá schůzka měla předem naplánované
téma (např. práce s papírem, modelo-
vání, tvoříme z přírodnin, perníčkové
zdobení…). Smyslem takových progra-
mů, s jejichž návrhy přicházely samy
maminky, bylo vzájemné předávání
zkušeností, které se bezpochyby hodí i
v běžném “neklubovém” životě mami-
nek. Do práce se samozřejmě zapojily
i děti, které tak získaly nové zkušenos-

Klub maminek Rolnička – ohlédnutí a plány do budoucna
tí, poznaly své maminky i jinak než
v domácím prostředí a učily se komu-
nikovat se svými vrstevníky. Maminky
nezůstávají pouze v prostorách Domu
dětí, v letních měsících se i s dětmi se-
šly ke “hrám v přírodě”; v květnu
v rámci tématu “první čtení” navštívi-
ly dětské oddělení městské knihovny
apod.

Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že
jakákoliv nezisková aktivita se
v současné době “dravců” obtížně pro-
sazuje, o něčem tak mediálně nepřitaž-
livém, jako je klub maminek nemluvě.
Proto je obzvlášť cenné, že se najdou
jedinci i instituce, kteří konkrétní pro-
jekt podpoří nezištnou pomocí. Chtěli
bychom tedy touto cestou poděkovat
Oblastní charitě v Havlíčkově Brodě,
která světelským maminkám poskytla
nezbytné “know how” a právní zášti-
tu. Dík patří Městkému úřadu ve Světlé
n. S., především odboru kultury a škol-

ství za podporu při hledání a zajišťová-
ní vhodných prostor. Za vstřícnost dě-
kujeme také pracovnicím Domu dětí a
mládeže ve Světlé.

Dosavadní zkušenosti před nás při-
rozeně staví představu o budoucím
směřování klubu. Nejdůležitějším úko-
lem v nejbližších měsících bude sehnat
vlastní prostory. Od úspěšného splnění
tohoto úkolu se odvíjejí další konkrétní
plány. Podle našich zkušeností by klub
mohl být otevřen 2-3x týdně; dále si
představujeme, že by si maminky moh-
ly odpočinout od dětí na večerních tvo-
řivých schůzkách; plánujeme vytvoře-
ní burzy oblečení, odborné přednášky
nebo službu hlídání dětí bez přítomnos-
ti matky…

Klub maminek Rolnička přeje všem
čtenářům hezké a klidné léto.

Radka Bouchalová
Jana Ptáčníková
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Pátek 30. května patřil ve Světlé nad Sázavou dětem. Akce
takové velikosti se ve městě konala poprvé. Při přípravě se
sešly všechny organizace, jejichž činnost je zaměřena na

práci s dětmi. A tak
ve spolupráci odboru
kultury a školství
MěÚ, vedení obou
základních škol, ma-
teřských škol, základ-
ní umělecké školy,
domu dětí a mládeže,
městské knihovny a
odborového svazu
Sklo Bohemia a.s.
vznikl celodenní pro-
gram.

Více než tisíc dětí -
starší se svými učiteli,
malí s rodiči - strávi-
lo dopoledne soutě-
žemi, hrami, sportem.

Ty mladší skákaly v pytlích, bojovaly s drakem, povídaly si
s vodníkem a rusalkami, nahlédly do pekla. Starší děti si
užily více sportů, šplhaly po laně, střílely ze vzduchovek a z
luku. Všichni měli možnost stát se pouličními malíři a pro-
věřit si znalosti v knihovně. Po splnění úkolů je očekávala
sladká odměna a na závěr opékání buřtů. Komu se nechtě-
lo soutěžit, mohl si třeba jen prohlédnout modely lodí a leta-
del.

Odpoledne program pokračoval širokou nabídkou, ze kte-
ré si děti mohly individuálně vybrat. Volba byla obtížná: ma-
xidiskotéka na zimním stadiónu, filmové představení, sou-
těž v jízdě na koloběžce, zasportovat si na tenisových a
volejbalových kurtech.

Úspěchu celé akce napomohlo i počasí. Sluníčko svítilo
na jedničku a děti si svůj den opravdu užily.

Starší školáci se zároveň stali spolupořadateli. Pomáhali
svým mladším kamarádům a svůj úkol splnili na výbornou.

Těšíme se na další společné akce.
                                      Pedagogický kolektiv ZŠ

Foto: J. Vála

���
����
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�����	
���
�������



strana 23SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJčervenec - srpen 2003

Středa  9.7. 19.30 80

Krysař (ČR)                                                                    Balada

Příběh lásky,hříchu a naděje V ďábelském tempu.
Hrají: P.Jákl, E.Geislerová
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 12 let

Pátek  11.7. 19.30 102

Daredevil (USA)                                                         Akční

Muž beze strachu. Vzdoruje i ďáblu. Hrají: B.Affleck, J. Garner
Vstupné : 50 Kč                                                                       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

Středa  16.7. 19.30 110

Femme Fatale (USA)                             Erotický thriller

Smyslná podvodnice hraje vabank.
Hrají: R. Romijn – Stamos, A.Banderas
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 15 let

Pátek  18.7. 19.30 107

Krásná pokojská (USA)         Romantická komedie

Milostná romance třetího taisíciletí. Hrají: J.Lopez, R. Fiennes

Vstupné : 55 Kč                                                                      Přístupný

Neděle  20.7. 19.30 90

Quartétto ( SR, ČR)                                     Psychologický

Láska si vezme, co jí patří… Hrají: K. Dubovicová, D. Mórová
Vstupné : 50 Kč                                                                      Přístupný

Středa  23.7. 19.30 121

Slzy slunce (USA)                                                     Drama

Byl cvičen uposlechnout rozkazy. drama z válečné Nigérie.
Hraje: B.Willis  
Vstupné : 55 Kč                                                                         Od 15 let

Pátek  25.7. 19.30 91

Loď duchů (USA)                                                 Thriller

Hranice mezi realitou a záhrobím byla zlomena.
Hrají . J.Margulies, R.Eldard
Vstupné : 55 Kč                                                                       Od 12 let

Neděle  27.7. 19.30 110

Kruh (USA)                                                                      Thriller

Než zemřeš, uvidíš… Hrají: N.Wattsová, M. Henderson
Vstupné : 50 Kč                                                                         Od 15 let

Neděle  3.8. 19.30 100

Johnny English (Velká Britanie)  Špionážní komedie

Neví, co je strach, co je nebezpečí, neví vlastně vůbec nic.
Hrají: R.Atkinson
Vstupné : 55 Kč                                                                        Od 12 let

Středa  6.8. 19.30 118

Frida ( USA)                                                                     Drama

Strhující životní příběh mexické malířky Fridy Kalho. Hrají: S.Hayek
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 12 let

Pátek  8.8. 19.30 105

Muži uprostřed svého kruhu (USA)

            Psychologický
Den bez sexu je promarněný den. Hrají: G.Kinnear, W. Dafoe
Vstupné : 55 Kč                                                                  Od 12 let

Neděle  10.8. 17.30 108

Pinocchio (Itálie, USA)                             Pohádka, adaptace

Rovnou za nosem do světa fantazie. Hrají: R.Benigni, N. Braschiová
Vstupné : 50 Kč                                                                      Přístupný
Česká verse

Středa  13.8. 19.30 113

Jak ztratit kluka v 10 dnech (USA)      Komedie

Jeden z nich lže, ale vždy je to ten druhý. Hraje: K. Hudsonová
Vstupné : 55 Kč                                                                       Přístupný

Pátek  15.8. 19.30 120

X – men 2 (USA)                                            Akční sci – fi

Přišel čas, kdy se odlišní musí spojit… Hrají: P. Stewart, H. Jackman
Vstupné : 55 Kč                                                                      Přístupný

Neděle  17.8. 19.30 120

Matrix Reloaded ( USA)                               Sci – fi

Druhé pokračování triologie Matrix. Hrají: K. Reeves , C.-A. Moss
Vstupné : 55 Kč                               Od 12 let
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Středa  20.8. 19.30 90

Identita ( USA)                                                             Thriller

Identita je tajemství ….záhada …..vrah. Hrají: J. Cusack, A. Peet
Vstupné : 55 Kč                                                                         Od 12 let

Pátek  22.8. 19.30 120

Pupendo (ČR)                                                          Komedie

Poselství budoucím generacím.
Hrají: B.Polívka, J. Dušek, E.Holubová
Vstupné : 60 Kč                                                                      Přístupný

Neděle  24.8. 19.30 110

Perníková věž (ČR )                                                 Thriller

Lehce nezávislý příběh o těžkých závislostech.
Hrají: J.Dolanský, V.Exnerová
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 15 let

Středa  27.8. 19.30 106

Kurs sebeovládání (USA)                          Komedie

Co je horší než šílenství ? Šílený psychiatr!
Hrají: A. Sandler, J. Nicholson
Vstupné : 55 Kč                                                                      Přístupný

Pátek  29.8. 19.30 147

Pavučina snů (USA)                               Horor / thriller

Jsou sami uprostřed lesů a společně čelí hrůzám.
Hrají: M.Freeman, T. Jane
Vstupné : 55 Kč                                                                         Od 12 let

Neděle  31.8. 19.30 101

Od kolébky do hrobu (USA)                      Akční
Nebezpečné přátelství dvou nepřÁtel na život a na smrt.
Hrají: Jet Li, DMX
Vstupné : 55 Kč                                                                         Od 12 let

Středa  3.9. 19.30 124

O Schmidtovi (USA)                                                     Drama
Skutečný muž svůj osud na hřebík jen tak nepověsí.
Hraje: J. Nicholson
                                                                                                 Od 12 let

Pátek  5.9. 19.30 105

Hlubina (USA)                                 Thriller / válečný / sci – fi
Teror přichází z hlubiny. Hrají: D. Crow, O. Williams

         Od 15 let

Neděle  7.9. 19.30 120

Rychle a zběsile 2 (USA)                 Akční kriminální
Jak rychle chceš ? Hrají: P.Walker, T. Gibson
                                                                                                 Od 12 let

Středa  10.9. 19.30 103

Nuda v Brně (ČR)                                           Smutná komedie
Podle povídky P. Beďury “Standa debutuje”.
Hrají: M.Donutil, K. Holanová
                                                                                                 Od 12 let

Pátek  12.9. 19.30 81

Telefonní budka (USA)                                  Thriller
Mluv, nebo jsi mrtvej... Hrají: C.Farrell, F.Whitaker
                                                                                                 Od 12 let

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)

Městský úřad ve Světlé n. S.

Vás zve na

         z 5. ročníku soutěže „Světelsko ve fotografii“

 Společenský sál ve Světlé n. S.
8. – 25. července 2003

Otevřeno denně: 9.00 – 11.30 hodin   13.00 – 16.00 hodin

Vernisáž výstavy je 8. července ve 14 hodin.
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M ě s t s k ý   ú ř a d  -  odbor kultury a školství, Světlá nad Sázavou

zapisuje zájemce do

JAZYKOVÝCH KURZŮ:

německý jazyk   - pro začátečníky

           - pro mírně pokročilé

anglický jazyk   - pro začátečníky

 - pro mírně pokročilé

(zahájení kurzů v říjnu 2003)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  26. září 2003
Zájemci se mohou zapsat v kanceláři odboru kultury ve 2. patře radnice (tel. 569 496 660)

������
��	
�

V pátek 20. 6 a v sobotu 21. 6. se
stejně jako v mnohých městech po
celé Evropě slavil i ve Světlé n. S.
Evropský svátek hudby.  Zájemci i
náhodní kolemjdoucí si mohli před
domovem důchodců, na náměstí
před budovou radnice, v ulici Nové
město a na terase před restaurací
Pohoda vyslechnout vystoupení
sedmi místních hudebních těles:
dechový orchestr ZUŠ, skupina
Výtržnice ze světelské věznice,
country kapely Fernet, Vánek a sku-
piny The Hipsters, Adrien Rock a
Negativ.

zh

Dechový orchestr ZUŠ Výtržnice

The Hipsters Adrien Rock

Začátkem června byla ve vestibulu radnice instalována malá výstav-
ka představující historii několika amatérských kapel Havlíčkobrod-
ska. Na čtyřech panelech bylo umístěno množství fotografií předsta-
vujících jednotlivé kapely v časovém rozmezí od roku 1949 až do sou-
časnosti.

-jv-
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Foto: Jaroslav Vála

Proměny radnice

Proměny radniceDláždění chodníku před radnicí

Na nejfrekventovanějších přecho-
dech se malují “zebry”

Oprava střechy na domě čp. 16
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Poděkování
Dne 14. června se konal na zimním stadionu II. ročník Světel-

ských letních parketů. Hudební skupina Z-Nadoraz by chtěla touto
cestou poděkovat pořadatelům, Janě Kupčíkové, firmě SANIZOL
s.r.o., pánům Švorcovi a Severovi a celému hokejovému svazu,
panu Čápovi z Nové Vsi u Světlé n. S., majitelům Disco bazénu a
samozřejmě vám všem, kteří jste se přišli pobavit a podpořit tak
začínající tradici v našem městě.

Foto: Jaroslav Vála

Koberce z interiéru kostela
sv. Václava

Nový křížek
na sanktusníku

Pokud chcete strávit příjemný
večer s knihou, při jejíž četbě se
nejen zasmějete, ale řeknete si, že
vždycky může být ještě hůř, pak si
určitě nenechte ujít knihu s vcelku
vystihujícím a zajímavým názvem
Krotitelka snů. Její autorkou je
Simona Monyová, která dokázala
uvést na náš knižní trh nikoliv
svou další novinku, ale reedici to-
hoto svého čtenářsky nejúspěšněj-
šího románu.

Simona Monyová je brněnská autor-
ka, jejíž bibliografie v současnosti čítá
třináct vydaných knih. Začala publiko-
vat ve druhé polovině 90. let 20. stole-
tí. Její humoristický román Krotitelka
snů přináší  hořkosladký pohled na jed-
nu etapu života ženy středního věku
naší současnosti. Hlavní hrdinkou kni-
hy je třicátnice Marie žijící s mužem,
který si po patnáctiletém stereotypu, jež
s sebou přináší každodenní manželské
soužití, našel báječnou mladičkou a ještě
báječněji štíhlounkou milenku a nako-
nec svou manželku opouští. Mimoto
opouští také svá dvě roztomilých dít-
ka, z nichž starší syn se právě začíná
dostávat do období  pro rodiče těžko
snesitelných puberťáckých výstřelků a
mladší věčně vřískající dcerka se díky
nastávající situaci musí seznamovat
s mateřskou školkou. Bohužel pro
Marii se její nesouhlas s nástupem do
tohoto školního zařízení se projevuje
dokonale napodobenými epileptickými
záchvaty. A aby si naše hlavní hrdinka
moc nevyskakovala, je tu ještě její
matka s pokročilou stařeckou skleró-
zou, která je stále více odkázána na její
pomoc, ale na rozdíl od dcerky se da-
leko hůře zvládá a není ani trochu roz-
tomilá jako malá Natálka. Ovšem dia-

logy, které doprovází řešení mnoha si-
tuací plynoucí z této zápletky, patří
k těm nejlepším v knize, jakkoli by se
tahle situace zdála smutnou a bolest-
nou. Mimoto tu ještě najdeme i Marii-
nu přezaměstnanou a bezdětnou sest-
ru lékařku, která jí nejen nedokáže po-
moci s jejími problémy ani s péčí o
matku, ale zcela přesně a neomylně ví,
co všechno dělá Marie špatně a také jí
své dobře míněné rady často ordinuje.
Řečeno slovy autorky “povinnosti se
množí jako bakterie a okamžiků uznání
a díků stejně rychle ubývá”. Ale Ma-
rie je také především ženou, která ne-
úspěšně bojuje s několika kilogramy
nadváhy, s nepochopením ze strany
svého nevěrného manžela, nemocné
matky, dospívajícího syna a s nesplně-
nými sny o kariéře úspěšné spisova-
telky. Je ženou, která touží po pocho-
pení, pomoci, podpoře a trochu toho
mužského obdivu, bez kterého je život
nás žen tak těžce snesitelný. A přes-
tože se zdá, že nic horšího už naši hr-
dinku nemůže potkat, přesvědčí nás
poněkud překvapivý závěr knihy, že
tomu tak není.

***
Rostoucí popularitu spisovatelky a

skutečnost, že si kniha našla tolik spo-
kojených čtenářů, aby mohlo vyjít její
druhé vydání, je možné přičíst výraz-
nému pozorovacímu talentu autorky,
kdy situace, v nichž se hrdinky nalézá,
připadají čtenářům důvěrné známé a
mají pocit, že také oni podobné trapa-
sy zažily na vlastní kůži. Zdařile vy-
kresluje, zpracovává, karikuje a nad-
sazuje to, co se dennodenně děje ko-
lem nás a radí co s životem, když se
nám zdá, že je v troskách.

I.R.

Z novinek v městské knihovně
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Členové Lyžařského klubu Kadlečák uspořádali dne 24. června soutěž pro děti čtvrtých tříd ZŠ Lánecká. Kontrola kol,
dopravní testy i jízda zručnosti byly náplní hezkého odpoledne. Nechyběly ani hezké ceny pro nejlepší “řidiče”, na které
přispěl také MěÚ s BESIPem.

Děkujeme všem organizátorům
Děti 4. tříd

Mgr. Iva Pejcharová, Mgr. Blanka Zmrhalová
Foto: Václav Krupička
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V neděli 3. srpna si světelský fot-
balový fanoušek po více jak roč-
ním půstu zas konečně přijde na
své – na hru s kulatým nesmyslem
zas bude moci chodit přímo ve
městě, hráči FK Sklo Bohemia se
po celosezónním azylu v okolních
obcích vrací na domácí stadion:
roční dvoumilionová obnova hrací
plochy a okolí je hotova.

Výsledek?
Nádherný zelený pažit a mnohem lepší

divácké zázemí. O tom se ostatně bu-
dou moci přesvědčit všichni, kteří při-
jdou v neděli 3. srpna po obědě na spor-
tovní a zábavné odpoledne, kterým
oddíl hřiště slavnostně znovuotevírá.
Od 13 hodin, kdy celá show začíná,
čeká na diváky bohatý fotbalový, ale
také hudební program. Součástí ote-
vření bude autosalón pelhřimovského
Škoda Auto Racek, pozvánku obdrže-
ly celebrity politické, ekonomické i
sportovní a kulturní, všichni bývalí hrá-
či oddílu, bude to prostě paráda.

Program bude moderován, dojde i na
nějaké ty proslovy, hlavním však zů-
stane fotbal. V předzápasech a vlože-
ných minizápasech o poločasech hlav-

ních utkání se představí nejmladší smě-
na oddílu v duelech s mladými naděje-
mi Havlíčkova Brodu. Dva hlavní zá-
pasy obstarají mužstva  dospělých, je-
jichž soupeři budou paradoxně hoke-
jisté. Ovšem ne ledajací – zbrusu nový
pažit pokřtí plejáda mistrů světa a sou-
časných i bývalých reprezentantů.

 Část se jich představí v dresu inter-
nacionálů Dukly Jihlava. Ti přijedou
současně jako hosté Gusty Žáka, kte-
rý ve stejném termínu otevírá se svý-
mi příbuznými zrekonstruovanou  rodi-
nou  Hospodu U Gusty na Malá stra-
ně. Tu, v které Žákovi bydleli a dlouho
v ní pracoval velký fanda světelského
fotbalu a jihlavského hokeje Gusta Žák
senior. Tým, který povedou bratři Jar-
da a Jiří Holíkové, Jindřich a Antonín
Mickové s Josefem Augustou se proti
světelské staré gardě hrající soutěže
pod hlavičkou Světlá C představí
v tomto složení: Neveselý, Chalupa,
Klapka,  Radek Svoboda, Benák, Gusta
Žák, Polcar, Válek, Mejzlík, Karel
Dvořák, Hodek, Cachnín a další.

Po nich a na závěr sportovní části
programu nastoupí A tým, kterému se
podařilo udržet mezi krajskou elitou,
proti zdatnému exhibičnímu soupeři slo-

ženému z bývalých fotbalových a ho-
kejových reprezentantů, umělců a her-
ců. Do uzávěrky zpravodaje účast
v tomto pražském výběru s názvem
FC Stars potvrdili: Pavel Richter, Jiří
Hrdina, Jiří Volek, David Výborný, Ja-
roslav Hlinka, Jaroslav Bednář, Pavel
Patera, Tomáš Vlasák a Tomáš Skuh-
ravý. V jednání jsou i další, například
Vladimír Růžička, ovšem je čas dovo-
lených, takže…

K dalšímu programu jen stručně. Na
začátku, v přestávkách a pak
v závěrečném bloku po posledním
utkání bude koncertovat skupina Fer-
net, jako hosté vystoupí duo Wichterle
a Pražské dechové kvinteto, nějaké to
překvapení určitě připraví moderátoři
z Radia Vysočina, připravena bude
autogramiáda. Autosalon nabízí před-
váděcí jízdy ve všech modelech  a  na
své si nepochybně přijdou i labužníci  -
pořadatelé připravují za pomoci spon-
zorů tradiční fotbalové pochoutky a
speciality,  z píp poteče Rebel a Plzeň.

Takže nezapomeňte – v neděli 3. srp-
na po obědě se jde na fotbal!

elb
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V rámci 115. výročí založení Klubu českých turistů,
120. výročí narození Jaroslava Haška

a 80. výročí jeho úmrtí
pořádá

KČT Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou

v sobotu 30. srpna 2003

22. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy
zařazených do IVV

CESTAMI JAROSLAVA HAŠKA
♦ Prezentace, start a cíl: na zimním stadionu v Pěšinkách, start pro trasu 100 km již v pátek 29. srpna od 20 do

22 hod., pro trasy 50 a 35 km od 6 do 8 hod. a pro trasy 20 a 10 km od 7.30 do 9.00 hod.

♦ Cyklotrasy: od 8 do 11 hod.

♦ Startovné:  na trasu 100 km 30 Kč, pro ostatní trasy - dospělí  20 Kč, děti 10 Kč

♦ Odměna: diplom, razítko IVV a skleněný suvenýr s motivem pochodu

♦ Stravování: z vlastních zásob, na kontrole chléb a čaj, další možnosti v restauracích na trasách

♦ Ubytování: před pochodem i po pochodu ve vlastních spacích pytlích v sokolovně vzdálené 100 m od místa
startu

♦ Upozornění: pochod a cykloturistická jízda se konají za každého počasí, účastníkům delších tras doporučujeme
lékařskou zdravotní prohlídku nejpozději rok starou.

♦ Popis pěších tras:
10 km - Světlá nad Sázavou – žst. Mrzkovice – Mariadol – Malý Mlýnek – Lipnička – Světlá nad Sázavou

20 km – Světlá nad Sázavou – Lipnice – rozcestí “Pod Lipnicí” – Horní Pohleď – Dobrá Voda – Světlá nad Sázavou

35 km – Světlá nad Sázavou – Stvořidla – Melechov – Lipnice – Horní Pohleď – Dobrá Voda – Světlé nad Sázavou

50 km – Světlá nad Sázavou – Stvořidla – rozcestí Č x Z před Ledčí nad Sázavou – Melechov – Lipnice – Okrouhlice
– Horní Pohleď – Dobrá Voda – Světlá nad Sázavou

100 km – Světlá nad Sázavou – Závidkovice – Dolní Město – Čejov – Humpolec –  Sedlice – Brtná (K) – Želiv –
Hojanovice – Podivice – Rejčkov – Dolní Město – Radostovice – Závidkovice – Světlá nad Sázavou (65 km). Denní
část shodná s trasou 35 km.

♦ Popis doporučených cyklotras:
37 km – Světlá nad Sázavou – Dolní Město – Rejčkov – Kouty – Bojiště – Bilantova Lhota – Trpišovice – Meziklasí –
Lipnička – Světlá nad Sázavou

70 km – Světlá nad Sázavou – Závidkovice – Radostovice – Lipnice – Čejov – Humpolec – Sedlice – Brtná (K) – Želiv
– Hojanovice – Podivice – Rejčkov – Dolní Město – Světlá nad Sázavou

107 km = absolvování tras 70 + 37 km

U cyklotras je po dohodě s pořadateli možnost zkrácení nebo prodloužení.

Srdečně zvou pořadatelé!
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Žákyně světelské základní školy
v Lánecké ul. se vítězstvím
v základním kole atletické soutě-
že Poháru rozhlasu, které se ko-
nalo 7. května ve Světlé, kvalifi-
kovaly do krajského kola
v Třebíči, kde reprezentovaly
okres Havlíčkův Brod.

V Třebíči startovalo devět týmů
z celé Vysočiny a Světelačky si neved-
ly špatně. V konečném účtování obsa-
dily třetí místo za vítězným družstvem
Humpolce a stříbrným týmem Třebí-
če. Družstvo ZŠ Lánecká (převážně
děvčata, která trénují v atletickém od-
díle pod vedením Jozefa Foťka) mělo
složení: Květa Fialová, Soňa Fišerová,
Michaela Kopicová, Iva Libosvárová,
Michaela Poláková, Světlana Popko-

vá, Zuzana Piskačová, Zuzana Šťast-
ná, Lucie Wolfová, Nikol Wolfová a
Jana Zlatová. Nejvíce bodů nasbírala
světelská děvčata ve vrhu koulí, když
vítězka Iva Libosvárová a druhá Jana
Zlatová jako jediné ze čtrnácti startují-
cích dokázaly přehodit desetimetrovou
hranici, navíc pro obě to byly nejlepší
osobní výkony. Kvalitními výkony
v běhu na 60 m se prezentovaly Svět-
lana Popková a Michaela Kopicová,
jejich shodné – elektronicky měřené –
časy je řadily na 3. až 4. místo
z patnáctky startujících. Přitom Popko-
vá byla nejmladší závodnicí ze všech
sprinterek. Výškařky Květa Fialová a
Michaela Kopicová se výkonem 135
cm dělily o 4. místo (vítězka skočila 150
cm).

Výkony světelských atletek, kterými

přispěly k pěknému 3. místu svého
týmu:
běh na 60 m – Světlana Popková a
Michaela Kopicová 8,3 s (3. – 4. mís-
to), Lucie Wolfová 8,8 s (9.)
běh na 800 m – Nikol Wolfová 2:45,6
(7. místo), Michaela Poláková 3:03,8
(13.), Zuzana Šťastná 3:09,2 (14.)
skok daleký –  Lucie Wolfová 433
cm (5.), Květa Fialová 409 cm (9.),
Nikol Wolfová 405 cm (10.)
skok vysoký – Květa Fialová a Mi-
chaela Kopicová shodně 135 cm
(shodně 4.)
koule – Iva Libosvárová 10,56 m (1.),
Jana Zlatová 10,45 m (2.), Soňa Fiše-
rová 8,48 m (6.)
štafeta 4 x 60 m – Světlana Popková,
Květa Fialová, Lucie Wolfová, Micha-
ela Kopicová 32,7 s (2.)

JF
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Ve čtvrtek 29. května se na hřišti v
Nové Vsi hrál semifinálový zápas Coca
- Cola cup školského poháru v kopa-
né. Žáci ZŠ z Komenského ulice bě-
hem dubna a června procházeli turna-
jovým pavoukem bez zaváhání. Po
odehrání základní skupiny jsou pravi-
dla nemilosrdná: kdo prohraje, vypad-
ne. 24. dubna zvítězili 2:0 v Lučici, 9.
května porazili v asi nejtěžším zápase
Ledeč nad Sázavou 2:1, o týden poz-
ději vyhráli v Chotěboři 5:1 a 26. květ-
na porazili Humpolec 3:2.

Vítězství v posledním zápase jim za-
jistilo postup mezi šestnáctku nejlep-
ších. Právě tento poslední zápas uká-
zal plně odhodlání týmu zopakovat loň-

Celostátní  finále mladých fotbalistů
ský úspěch. Soupeřem nám byl tým ZŠ
z Kardašovy Řečice (okres Jindřichův
Hradec).

První gól padl prakticky z úvodní ro-
zehrávky, ve 2. minutě už jsme vedli
2:0. Tento zdánlivě rozhodnutý zápas
však nepostrádal na dramatičnosti do
poslední minuty. Za mohutného povzbu-
zování spolužáků naši zvolili útočnou
hru a pět vstřelených branek bylo jen
malým procentem útočných akcí. Za
světelský tým skóroval dvakrát Milan
Hart a po jedné brance Martin Karel,
Zbyněk Rosemberg a Michal Šopor.
Zvítězili jsme 5:1.

Nejproduktivnějšími hráči v turnaji
jsou Martin Karel (7 branek) a Milan

Hart (6). K oporám týmu patří Danek
Nešpor, Pavel Plesl, v obraně bratři
Mrkvičkové.

Jménem učitelského sboru  bych chtě-
la poděkovat všem hráčům za vzornou
reprezentaci školy, jejich rodičům a
spolužákům za podporu. Poděkování
patří také Mgr. Vlastimilu Špatenkovi,
trenérovi družstva.

V závěru června budeme mladým
fotbalistům držet palce, aby na mistrov-
ství republiky v Písku byli úspěšní.
Nebude to lehké, sejde se tu 16 nejlep-
ších družstev z ČR.

J.M.

Ve skrumáži reklamních tabulí možná přehléd-

nete, že v tomto objektu sídlí dvě zařízení po-

dobného zaměření: kavárna Arcadie a Top Ten

herna-bar-disco. Vybrat si ale nemůžete, jde o

jeden podnik…

Text a foto: Jaroslav Vála
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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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Za
rozumnou
cenu!!!

TOMÁŠ JELÍNEK
Přípravné práce pro stavby

Provádíme veškeré zemní práce!

Světlá nad Sázavou,U Stromečku 809
Tel/Fax: +420 569 456 608, mobil: +420 607 866 890

t.jelinek@centrum.cz
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Světelský zpravodaj na měsíc červenec a srpen 2003 vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91
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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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