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Blíží se konec roku a zároveň uběhla
čtvrtina volebního období našeho zastu-
pitelstva, nastal tedy čas k malému bi-
lancování.

Do roku 2003 vstupovalo naše město
v nové pozici, stalo se totiž obcí III.
stupně, nebo jak se říká, sídlem “malé-
ho okresu”. To si již v minulém voleb-
ním období vyžádalo velkou investici do
přístavby a rekonstrukce radnice, která
nakonec dosáhla částky 31,5 milionů
(téměř 17 miliony přispěl stát). První
týdny a měsíce roku 2003 byly proto
poznamenány snahou vedení radnice
dovést stavbu, která měla být dokonče-
na již na podzim minulého roku, ke kon-
ci. To se nakonec s velkými problémy a
mnoha vícenáklady podařilo. Celá kau-
za přestavby radnice byla pak mnoho-
krát probírána zastupitelstvem a jeho
kontrolním výborem. Konečný výrok
výboru o špatné práci úředníků města
konstatuje, že “…nebyl okatě porušen
žádný zákon a přece se cosi ztratilo:
něco peněz, vážnost MěÚ, energie a čas
(tedy další peníze) při nápravě stavu
věcí.” Městská rada nakonec přistoupi-
la k úplnému zrušení odboru, který nesl
za stavbu odpovědnost.

S přechodem na obec III. stupně při-
bylo na městský úřad 34 tzv. delimito-
vaných úředníků ze zrušeného okresní-
ho úřadu. Na každého z nich sice stát
přispívá částkou 340.000,- Kč, ale pro-
voz rozšířeného úřadu si vyžádal přijetí
dalších pracovníků (informatika, uklí-
zečku, pracovníka pro regionální roz-
voj, sekretářku atd.), nákup techniky
(jen provoz výpočetní techniky si vyžá-
dá v příštím roce 2 miliony korun) a
další náklady, které musí město doplá-
cet ze svého a “šidit” tak vlastní obča-
ny. Ani zastupitelstvo ani rada města
zatím nenašly odvahu k razantnějšímu
úspornému kroku, kterým může být zru-
šení městské policie, omezení počtu
úředníků i volených funkcionářů, jak
vidíme na příkladu jiných měst.

Na začátku roku 2003 proběhla
v našem městě anketa, podle jejíchž vý-
sledků jsou největšími problémy nás,
Světeláků, ulice Komenského, malé nebo
žádné možnosti koupání a neomalené
chování majitelů psů. K prvnímu pro-
blému lze říci jen tolik, že ulice Komen-
ského je nyní ve správě kraje Vysočina
a již nejméně deset let žádá město nej-
dříve okres a nyní kraj o její rekonstrukci.
V letošním roce konečně představitelé

V·ûenÌ spoluobËanÈ!
kraje slíbili ulici v roce 2004 přebudo-
vat, byl zpracován příslušný projekt, ale
ještě nyní, v polovině listopadu, město
neví, zda se stavba uskuteční. Pokud
ano, vyžádá si to ze strany města mno-
hamilionové výdaje, protože kraj zaplatí
pouze nový povrch vozovky, město pak
chodníky, osvětlení a rekonstrukci ka-
nalizace. Problémem vybudování kou-
paliště se zastupitelstvo vážně zabývá,
do svého jednání ho zařadila komise pro
rozvoj města. Hledá se vhodná lokalita a
hlavně peníze. Humpolecké koupaliště
stálo více než dvacet milionů. Město je
zaplatilo ze svých peněz, které mělo
z akcií energetických společností. Svět-
lá tyto prostředky již k dispozici nemá a
musí proto spoléhat na stát. Určité mož-
nosti se začínají rýsovat, ale je nutné
počítat s rokem 2005 jako nejbližším
možným termínem. Město musí mít
samozřejmě také vlastní finanční pro-
středky, ty může získat jedině prodejem
domů a bytů.

Co se týká chování majitelů psů, to je
problém spíše morální a etický. Každý,
kdo zaplatí poplatek za psa, dostane
dostatečné množství sáčků na psí ex-
krementy. Málokdo je však používá.
V anketě požadovaná represe prostřed-
nictvím městské policie je prakticky
nemožná. Jeden strážník, který je ve
službě omezenou dobu, nemůže číhat na
“pejskaře” a čekat, zda po svém psu
uklidí nebo ne. A bez konkrétního dů-
kazu nelze represi provádět.

Letošní velké akce města pokračují
dobře, měly by být většinou dokončeny
v příštím roce. Na jaře bychom se měli
dočkat nové knihovny, v létě dalších
bytů v domě s pečovatelskou službou a
na podzim bude dokončena rekonstruk-
ce ubytovny v Josefodole. Část Haško-
vy ulice bude otevřena v nejbližších
dnech.

Zdařily se oslavy 100. výročí železni-
ce Světlá – Kácov, velkou věcí je i zpří-
stupnění historického podzemí.

Pokud se městu podaří získat státní
dotace, dočkala by se Dolní Březinka
v letech 2004 – 2005 nového vodovodu
a kanalizace a Lipnička, Františkodol a
Mariadol v roce 2005 veřejného vodo-
vodu.

Je potěšující, že se podařilo zaktivizo-
vat osadní výbory v místních částech.
Méně potěšující je, že lidé si
v posledních letech odvykli pro místo,
kde žijí, udělat něco zadarmo a čekají,

že město všechno zaplatí. Skromné fi-
nanční prostředky, které může městský
rozpočet pro místní části vyčlenit, se
bohužel pohybují jen v řádech statisíců,
což samozřejmě neodpovídá zanedba-
nému a často kritickému stavu osvětle-
ní, vodovodů a kanalizací, rybníků, če-
káren apod.

Rozpočet na příští rok bude muset být
velmi úsporný a zastupitelstvo musí peč-
livě zvážit, lze-li podobně jako letos
schválit milion na úpravy hasičské zbroj-
nice, milion pro společenské a zájmové
organizace nebo raději tyto peníze pou-
žít na opravy stávajícího majetku města
nebo vybudování nového parkoviště.

Mám pocit, že se nám, členům zastu-
pitelstva, ať pracujeme v jakékoliv funk-
ci, podařilo většinou našich rozhodnutí
ovlivnit vývoj města pozitivně. Dopady
některých rozhodnutí teprve poznáme.
Nevíme například, jestli bylo nejlepším
řešením připojení domu s pečovatelskou
službou k domovu důchodců. Jiná měs-
ta svěřují tyto činnosti Charitě. Nepo-
dařilo se zatím rozhodnout o transfor-
maci TBS, i když zkušenosti jiných měst
hovoří docela jasně. Smutně skončilo i
hlasování o doplnění pamětní desky na
radnici o text “Obětem komunismu.”

Nejvíce nás mrzí, když nemůžeme
pomoci konkrétnímu občanovi. Mám na
mysli např. problémy s rušením noční-
ho klidu v souvislosti s provozem někte-
rých restaurací. Bohužel, současná le-
gislativa nedovoluje orgánům města
ovlivňovat jejich otevírací dobu a jedi-
nou možností pro bránícího se občana
je volat policii. Právě tak nás mrzí, že
jsme nedokázali pomoci našemu obča-
novi, aby si mohl na vlastním pozemku
vystavět dům. Naštěstí podobných pří-
padů není mnoho. Mrzí nás i to, že se
mezi lidmi diskutují různé výhrady
k práci městského úřadu, ale naše
schránka na podněty a stížnosti občanů
zůstává prázdná.

Na závěr dovolte, vážení spoluobča-
né, abych vyjádřil přesvědčení, že i
ve složitějších podmínkách dokáže za-
stupitelstvo plnit Vaše představy, které
jste měli, když jste před rokem vhazo-
vali volební lístek do urny. Přeji všem
obyvatelům našeho města i všem lidem
dobré vůle na celém světě krásné Váno-
ce a v roce 2004 zdraví, štěstí a spoko-
jenost.

Josef Böhm
starosta města
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Schůze rady

29. října
Zasedání rady se pro nemoc

nezúčastnil ing. Maleček. Po kontrole
plnění úkolů z minulé schůze byly
projednány majetkové záležitosti. Bylo
schváleno ukončení pronájmu
nebytových prostor v čp. 16 pro VZP
k 31.12.2003. Pronájem nebytových
prostor v čp. 23 bude vyřešen
komplexně.

RM doporučila převod věcného
břemene k užívání nebytových prostor
v domě čp. 598 v Sázavské ulici ze
společnosti EMKO a.s. Havlíčkův
Brod na společnost Pramen CZ s.r.o.
Havlíčkův Brod. Společnost Pramen
CZ bude dotázána, zda by neodkoupila
podíl města na tomto objektu včetně
bytového fondu.

RM zrušila své usnesení č. 200/2003
ze dne 30.6. ve věci pronájmu
pozemku KN č. 1044 v k.ú. Dolní
Březinka p. Luboši Solnařovi.

RM projednala a doporučila prodej
části pozemku KN č. 886/21 a části
pozemku KN č. 886/22 v k.ú. Dolní
Březinka p. Františku Brabcovi.

RM vzala na vědomí návrh komise
rozvoje města na nové prodejní ceny
pozemků a pověřila pí Trtíkovou zjistit
ceny pozemků v okolních obcích. Na
návrh ing. Aubrechta se RM zúčastní
příštího zasedání této komise.

RM vzala na vědomí informaci p.
Slabého o tom, že hokejový klub
požádá o prodej či převod prázdného
domu čp. 498 v Pěšinkách.

RM posoudila žádost
zprostředkovatelské firmy p. Jandy o
vyjádření k možnosti výstavby marketu

v našem městě a usnesla se, že proti
případné výstavbě nemá námitek,
investor by si však potřebné pozemky
musel vykoupit od soukromých
vlastníků.

RM vzala na vědomí informaci o
průběžném přezkoumání hospodaření
města za období od 1.1. do 30.9.2003.

RM projednala materiály o činnosti
odboru sociálních věcí, vyslechla
odpovědi vedoucí odboru na otázky
týkající se fungování protidrogové
prevence a civilní služby. Na zasedání
24.11. se rada seznámí s provozem
kanceláře starosty.

RM vzala na vědomí žádost SOU
Lysá n. L. o pronájem sálu, žádost
zařízení SPMP Úsvit o příspěvek na
činnost a souhlas obce Hněvkovice
s prodejem dvou grafických listů
s motivy z našeho města. RM souhlasí
s tím, aby obec Hněvkovice dala ocenit
listy na útraty města Světlé n. S. Vzala
na vědomí i žádosti Společnosti přátel
žehu a Pionýrské skupiny Jiřího
Wolkera o příspěvek na činnost
organizace.

RM projednala žádost p. Františka
Lagrona z Pardubic a p. Šmída
z Přelouče o pronájem náměstí v době
konání poutě na další období. Ing.
Arnotová navrhuje zvýšit cenu na
300.000,- Kč. RM rozhodla, získat
nejprve informace z jiných měst, jak
tuto záležitost řeší, a pak dát zájemcům
na vědomí zamýšlenou cenu za
pronájem.

RM projevila svůj souhlas se
zahájením činnosti Klubu S, který by

měl být alternativou zrušené speciální
třídy. Město by platilo učitelku, rodičům
by bylo účtováno školné v maximální
výši 50,- Kč za hodinu.

RM souhlasí se společným jednáním
s Radou města Ledče n. S., která má
zájem o udržení lékařské služby první
pomoci. Jednání se uskuteční v Ledči
n. S. 10. 11.

RM vyslechla informace starosty o
setkání starostů obcí II. a III. stupně
s Radou kraje Vysočina, o jednání na
KÚ ohledně integrace středních škol a
setkání s vedením Správy a údržby
silnic v Havlíčkově Brodě.

RM doporučuje doplnění kontrolního
výboru o zapisovatelku pí Renatu
Zikmundovou a finančního výboru o
zapisovatelku pí Květu Čapkovou.

RM vyslechla informace o
požadavcích osadních výborů,
problémech s dodávkou pitné vody ve
Františkodole a na Modlani, o
přípravách vybudování kanalizace
v Dolní Březince a rekonstrukci
Komenského ulice, o jejímž financování
Rada kraje Vysočina ještě nerozhodla.
Vzala na vědomí, že vítězem
výběrového řízení na investičního
pracovníka se stal ing. Alan Vavroch,
který nastoupí na MěÚ 1.12.2003.
Bylo vypsáno výběrové řízení na
pracovníka stavebního úřadu, kde se
uvolní místo odchodem pracovnice do
důchodu.

Josef Böhm
starosta města

Upozornění občanů na nutnost výměny občanských průkazů vydaných do 15.10.2000
Správní odbor Městského úřadu ve Světlé n. S. upozorňuje občany, že dle zákona č. 328/1999 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů je nutné v období do 31.12.2005 požádat o výměnu všech občanských průkazů vydaných do 15.10.2000
na základě ztráty platnosti všech předešlých vzorů občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Dle vyjádření
ministerstva vnitra tato výměna je osvobozena od správních poplatků.

Protože se jedná o velký počet občanských průkazů, prosíme občany, aby si o výměnu požádali včas a tím
předešli zbytečnému čekání na našem odboru. Výměnu je možno provádět okamžitě.

Jaroslava Zatočilová
vedoucí odboru
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Schůze rady

10. listopadu
Zasedání rady města se z pracovních

důvodů nemohl zúčastnit Mgr. Včela.
Po kontrole zápisu z minulé schůze byly
projednány majetkové záležitosti. Žá-
dost p. Erenbergera o pronájem pozem-
ku u budovy bývalé školy v Mrzkovicích
byla odložena a bude nejprve projed-
nána s osadním výborem. Bylo vyho-
věno žádosti MUDr. Klatovského o
prodloužení pronájmu v domě čp. 23 a
to na dobu neurčitou. Cena pronájmu
zatím nebyla stanovena, finanční odbor
zajistí přehled všech poplatků a RM
zváží jejich případné zvýšení.

RM souhlasí s jmenováním nových
předsedů inventarizační komise (ing.
Žáčková) a ústřední likvidační komise
(pí Tichá).

RM schválila zřizovací listinu Základ-
ní umělecké školy ve Světlé n. S. Vza-
la na vědomí výsledky veřejnoprávní
kontroly v domově důchodců a technic-
kých a bytových službách a doporuču-
je TBS, aby upravily své směrnice a

posoudily vymahatelnost některých
pohledávek. Město Světlá n. S. pove-
de s TBS jednání o převodu jedné
z budov na zřizovatele, tedy město.

RM vzala na vědomí zápis z komise
výstavby a rozvoje města a přehled
dotací a grantů. Zjednodušený přehled
dostanou všechny odbory a bude zve-
řejněn na úřední desce a internetových
stránkách města.

Starosta seznámil radu s děkovným
dopisem majitele zámku ve Vilémovi-
cích a odvoláním p. Kafky proti roz-
hodnutí Zastupitelstva města Světlé n.
S., které odmítlo jeho návrh doplnit
desku věnovanou obětem válek o ná-
pis “Obětem komunizmu 1948-1989”.
Odvolání bude projednáno
v zastupitelstvu města. Stížnost p. Čap-
ka na rozhodnutí RM bude předána
právníkovi.

Místostarostka ing. Arnotová infor-
movala o jednání s ing. Miklínem, kte-
rý předložil tři varianty analýzy TBS

s různými finančními nabídkami. Na-
bídky budou předloženy k projednání
v ZM. Dále sdělila radě, že zdravotní
a sociální komise doporučuje doplnit
přístavbu domu s pečovatelskou služ-
bou o lůžkový výtah. Osobní výtah by
bylo možné pořídit za cca 800.000,- ,
lůžkový za 950.000,- Kč. RM doporu-
čí ZM pořízení lůžkového výtahu.

RM schválila doplnění uchazečů o
umístění  v domově důchodců. Vyslech-
la informaci místostarosty ing. Maleč-
ka o výstavě obrazů F. A. Jelínka chys-
tané na 9. až 18. prosince a schválila
náklady i bezpečnostní zajištění výsta-
vy.

RM rozhodla o svolání pracovního
semináře zastupitelstva na 26.11. v 16
hodin.

Jednání pak pokračovalo odjezdem do
Ledče n. S. a společným zasedáním
s tamní radou města.

Josef Böhm
starosta města

Město Světlá n. S. bude v roce
2004 provádět aktualizaci územní-
ho plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ)
Světlá n. S. na základě podnětu od-
boru stavebního úřadu a územního
plánování. Tento odbor sleduje, zda
se nezměnily podmínky, na zákla-
dě kterých byla územně plánovací
dokumentace (ÚPD) schválena, a
zda závazná část  ÚPD – Obecně
závazná vyhláška č. 1/2001 je
v souladu s potřebami rozvoje úze-
mí.

ÚPD umožňuje vyznačit současně
zastavěné území obce, které je důleži-
té pro zjednodušení vynětí pozemků ze
zemědělského a lesního půdního fon-

Výzva
du. Je důležitá pro stanovení výše daně
z nemovitosti. V prosinci roku 2003
budou uzavřeny změny č. I a č. II
ÚPSÚ Světlá n. S. V roce 2004 bude
souběžně s aktualizací ÚPSÚ Světlá
n. S. probíhat změna č. III. Tyto změ-
ny jsou finančně náročné a časově
zdlouhavé (1 rok), protože jsou schva-
lovány ve třech etapách a zpracovává
je autorizované urbanistické středisko.
V rámci aktualizace územního plánu
sídelního útvaru Světlá n. S. budou
navrhovány nové plochy v zastavitelné
části území: plochy pro bydlení indivi-
duální městské, pro bydlení individuál-
ní vesnické, pro smíšené funkce měst-
ské a vesnické, pro individuální rekre-
aci, sportovní a rekreační plochy a plo-

chy pro průmyslovou výrobu. U někte-
rých stávajících pozemků bude zmen-
šena plocha a přehodnoceno jejich
funkční využití, vyjádřené v závazných
regulativech.

Vyzýváme občany našeho správního
území, kteří uvažují o změně funkční-
ho využití svého pozemku, o stavbě
nebo s jiném podnikatelském záměru
na plochách ÚPSÚ Světlá n. S., aby
nás navštívili, aby jejich požadavky
mohly být včas zohledněny
v připravované aktualizaci územního
plánu města Světlá n. S.

Požadavky, prosím, předávat ing.
Horné – odbor staveb. úřadu a územ-
ního plánování.

Přečetli jsme za Vás
Suchý podzim a suché léto vyprázdnily přehrady především na Moravě a ve východních Čechách. Poloprázdná

přehrada Seč odkryla turistům místa, která až dosud byla pod hladinou. Břehy tak vzdáleně připomínají útesy na
Rujaně. Hladina je o celých šest metrů níž.

(MF Dnes  22. 11.)
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Kriminalita na Světelsku
18.10. v ranních hodinách oznámil
36letý muž krádež finanční hotovosti
5.300,- Kč z kapsy kalhot v Tequila
baru. Šetřením však bylo zjištěno, že
muž byl v tak podnapilém stavu, že
peníze ztratil.

V době od 16.10. do 25.10. se ne-
známý pachatel vloupal do kolny u re-
kreační chalupy v Dolní Březince a zde
odcizil křovinořez v hodnotě cca.
5.500,- Kč.

V době od 24.10. do 27.10. odcizil na
návsi v obci Meziklasí nezjištěný pa-
chatel řetězem uzamčenou nástavbu k
čelnímu nakladači. Škoda byla před-
běžně vyčíslena na 40.000,- Kč.

Spor o dívku byl pravděpodobně příči-
nou jednání 25letého muže, který dne
25.10. kolem 04.00 hod. nalezenými
klíči vnikl do bytu Na Bradle a zde na-
padl spícího majitele. Tímto jednáním
naplnil skutkovou podstatu trestného
činu porušování domovní svobody.
Téhož dne byl v Sázavské ulici zadr-
žen 25letý muž, který obtěžoval a ome-
zoval v pohybu ženu. Jeho jednání bylo
kvalifikováno jako trestný čin vydírání
a téhož dne mu bylo z tohoto trestného
činu sděleno obvinění.

28.10. v dopoledních hodinách byl
oznámen nález muže v Sázavské ulici,

který nejevil známky života. Bylo zjiš-
těno, že se jedná o 43letého J.K. z okre-
su Náchod, který v současné době byd-
lí ve Světlé n. S. Muž byl v tak silně
podnapilém stavu po požití ironu, že
musel být odvezen rychlou záchrannou
službou do nemocnice. V následujících
několika dnech si toto ještě třikrát zo-
pakoval.

29.10. v odpoledních hodinách došlo
v katastru obce Dolní Město při zem-
ních pracích k přetržení telekomunikač-
ního kabelu, v důsledku čehož bylo na
cca 24 hodin vyřazeno z provozu 35
účastnických stanice včetně VTS.
Vzhledem k tomu, že osoba provádějí-
cí zemní práce nepožádala o řádné
vytýčení podzemních vedení, je pode-
zřelá z trestného činu poškozování a
ohrožování provozu obecně prospěšné-
ho zařízení.

5.11. bylo již podruhé v krátké době
vyzvednuto ze zatopeného lomu v Lip-
nici n. S. osobní vozidlo Š 100L. I v
tomto případě se jednalo o vozidlo od-
cizené v Havlíčkově Brodě z 5. na
6.6.2003.

V době od 2.11. do 7.11. se neznámý
pachatel vloupal do kolny u rekreační
chatky v Dolní Březince. Uvnitř odci-
zil plastový postřikovač a další věci, vše
v hodnotě cca. 4.000,- Kč.

10.11. v 02.30 hod. došlo k pokusu krá-
deže vloupáním do novinového stánku
v Nádražní ul.,  pachatele pravděpo-
dobně vylekalo zabezpečovací zaříze-
ní, takže kromě skleněné výplně okna,
kterou předtím vysadil, nic jiného odci-
zit nestačil.

12.11. byl u zimního stadionu nalezen
uhynulý kůň. Dle stupně rozkladu je
pravděpodobné, že ho zde nechal pro-
vozovatel jedné z atrakcí při konání
poutě, aby se tak vyhnul poplatku za
jeho odvoz a asanaci.

13.11. - třináctka není asi šťastným
číslem pro 60letého A.T. ze Sázavky.
Ten se tohoto dne tak opil, že musel
být policisty zajištěn a převezen na “zá-
chytku” do Jihlavy.

***
Pro krádeže věcí z vozidel a krádeže

vozidel jsou trestně stíháni dva muži z
okresu Kutná Hora. Doposud jim byla
prokázána krádež vozidla Š Favorit z
19.6. v ul. Na Sídlišti, krádež vozidla Š
105L z 27.9. poblíž Penny marketu,
vloupání do vozidla Škoda Felicia a
odcizení autorádia s CD přehrávačem
z 27.9. v Zámecké ulici a pokus krá-
deže vozidla Š Favorit z 18.6. v Sá-
zavské ulici.

por. Pavlík
vedoucí oddělení

Kolektiv Obvodního oddělení Policie ČR Světlá n. S.

přeje všem čtenářům Světelského zpravodaje
klidné a spokojené vánoční svátky

a hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů
v roce 2004.
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Vážení zákazníci Českých drah, vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit a upozornit Vás, že dne 14. prosince 2003 vstoupí v platnost nový jízdní řád 2003/2004 Českých

drah a bude platit v ročním období a to do 11. prosince 2004.

Změny v dálkové dopravě směrem na Prahu a na Brno:
••••• Ve směru do Prahy byl z důvodu malého využití zrušen rychlík R 672 s odjezdem ze Světlé n. S.

v 10.24 hod.

• Nedělní rychlík R 1514 z Jihlavy do Prahy je veden cca o 60 minut později s odjezdem ze Světlé n. S. v 16.36
hod. a příjezdem do stanice Praha hl. n. v 18.17 hod.

• Rychlík R 276 “Slovan” do stanice Praha hl. n. jede již ze stanice Lökösháza přes Bratislavu a je veden téměř
ve stejné poloze - ve stanici Světlá n. S. je v 19.33 – 19.34 hod.

• Rychlík R 277 ve směru do Brna zůstává ve stejné poloze v  7.50 – 7.51 hod. ze Světlé n. S. a je veden přes
Bratislavu až do stanice Lökösháza.

• Rychlík R 611 z Prahy do Jihlavy je veden o 15 minut dříve – ve Světlé n. S. v 18.50 – 18.51 hodin.

• Rychlík R 671 ze stanice Karlovy Vary dolní nádraží do stanice Brno hl. n. je veden o 16 minut dříve – ve Světlé
n. S. ve 20.16 – 20.17 hodin, a bohužel ztrácí přípoj od Ledče n. S. od vlaku Os 9211 (Světlá n. S. příjezd ve
20.47 hodin).

Časový přehled přímého spojení Brno – Světlá n. S. – Praha a zpět
v novém JŘ 2003/2004:

Nový jízdní řád ČD od 14.12.2003

Číslo vlaku      R 610    R 670    R 652    R 674    R 676    R 612   R1514    R 678     R 276    1518
    +  +

Číslo vlaku     R 277    R 613    R 673    R 675    R1519    R 677  R 679   R 611    R 671   -
pá

Legenda:
JIHL – Jihlava, ZN – Znojmo, DĚČ – Děčín, + neděle a svátky, pá – pátek     1) jede mimo Prahu     2) jede mimo Brno

Regionální doprava na trati 212 Světlá n. S. – Čerčany a 230 Havlíčkův Brod – Kolín:

Na trati 212:  Nedošlo k zásadním změnám.

Rychlé přípoje od osobních vlaků z Ledče n. S. na rychlíky ve Světlé n. S.:
Od Os 9243 (5.37 h) na R 610 (5.51 h) do Prahy, od Os 9201 (7.05 h) na R 670 (7.10 h) do Prahy a Karlových Varů, od
Os 9245 (8.18 h) na R 652 (8.20 h) do Prahy a Františkových Lázní, v pátek od Os 9205 (14.49 h) na R 1519 (14.56 h)
do Znojma, v neděli od Os 9249 (15.40 h) na R 677 (15.48 h) do Brna, od Os 9209 (18.14 h) na R 678 (18.17 h) do Prahy,
v sobotu a v neděli od Os 9251 (19.23 h) na R 276 (19.34 h) do Prahy, v neděli od vlaku Os 9211 (20.47 h) na R 1518
(20.53 h) do Prahy.
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Změna nastala v pojmenování dosavadní zastávky Světlá nad Sázavou zastávka.

Tato zastávka nese nyní odpovídající název:

Světlá nad Sázavou – Josefodol.

Odjezdy rychlíků a osobních vlaků ze Světlé n. S. do Havlíčkova Brodu a zpět
pouze v pracovní dny:

Odjezdy ze Světlé n. S. do Havlíčkova Brodu:
4.38 - 5.27 - 5.40 - 6.26 - 7.14 - 7.51 - 8.23 - 9.26 - 9.51 - 11.12 - 11.46 - 12.49 - 13.49 - 14.26 - 14.51 - pá 14.56 -
15.48 - 16.01 - 16.46 - 17.48 - 18.18 - 18.51 - 19.59 - 20.17 - 21.21 - 22.25

Odjezdy z Havlíčkova Brodu do Světlé n. S.:
4.11 - 5.12 - 5.35 - 6.19 – 6.54 – 6.59 – 8.05 - 9.19 - 9.53 - 11.18 - 12.01 - 13.19 - 14.01 – 14.04 - 14.36 - 15.50 -
15.56 - 16.56 - 18.01 - 18.04 - 19.01 – 19.18 - 21.09 - 22.10

Nový jízdní řád 2003/2004 přináší občanům našeho regionu, zvláště pak občanům Světlé n. S., poměrně širokou paletu
spojení místního i dálkového. Jsem rád, že se zásadní rozsah osobní dopravy na obou našich tratích zachoval. Je to dobré
pro budoucí integrovaný dopravní systém kraje Vysočina, který – věřím – nenechá na sebe dlouho čekat. Pozitivní
změny se tedy dějí. Myslím si, že většina našich současných zákazníků, ale i budoucích, tyto změny na ČD vnímá
pozitivně.

Zaměstnanci železniční stanice Světlá n.
S. dělají pro Vaši spokojenost vše, co zada-
né podmínky umožňují. Věřím, že i hezké
prostředí na našem společném nádraží Vás
těší. Spokojenost našich zákazníků je smys-
lem naší práce.

Děkuji všem našim zákazníkům a obča-
nům města Světlá n. S. za přízeň v roce
2003. Přeji Vám všem hezké prožití letoš-
ních vánočních svátků, klid v srdci a štěstí
v rodinách. Do roku 2004 Vám pak přeji
vše nejlepší, dobré zdraví, mnoho štěstí a
spokojenosti. Pokud k Vaší spokojenosti
v roce 2004 přispějí i České dráhy a zaměst-
nanci naší železniční stanice ve Světlé n.
S., pak zde nejsme zbytečně.

ing. Josef Kaplan
přednosta železniční stanice

Světlá nad Sázavou

Rychlé přípoje ve Světlé n. S. od rychlíků z Prahy a Brna na osobní vlaky do Ledče n. S.:
V pracovní dny od R 670 (7.09 h) z Brna na Os 9242 (7.20 h), od R 277 (7.50 h) z Prahy  na Os 9202 (8.22 h), od R 652
(8.20 h) z Brna na Os 9202 (8.22 h), od R 613 z Děčína (9.50 h) na Os 9204 (10.13 h), od R 673 (11.45 h) z Prahy  na
Os 9206 (11.49 h), od R 675 (13.48 h) z Prahy na Os 9208 (13.51 h), v pátek od R 1519 (14.55 h) z Prahy na Os 9260
(15.02 h), v neděli od R 677 (15.47 h) z Prahy na Os 9210 (15.50 h), od R 678 (18.16 h) z Brna na Os 9212 (18.25 h), od
R 276 (19.33 h) ze stanice Lökösháza,  Bratislava a Brno na Os 9214 (19.37 h).

Na trati 230:
Změny: vlak Os 5921 ve 4.38 h ze Světlé n. S. do Havlíčkova Brodu jezdí denně. Vlak Os 5923 v 5.27 h ze Světlé n.
S. do Havlíčkova Brodu jezdí jen v  pracovní dny. Vlak Os 5903 v 7.14 h ze Světlé n. S. do Havlíčkova Brodu jezdí
jen v pracovní dny. Jinak k zásadním změnám v jízdním řádu nedošlo.
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Na rekonstrukci Věznice Světlá n. S.
se v současné době podílí vedle gene-
rálního dodavatele IMOS Brno 26 fi-
rem a to nejen z regionu, ale takřka
z celé republiky. Již 450 pracovníků
různých profesí se vystřídalo na změ-
nách vně i uvnitř vězeňského areálu.
Práce probíhají dle stanoveného har-
monogramu, průběh stavby a dodržo-
vání termínů je sledováno a vyhodno-
cováno při pravidelných kontrolních
schůzkách za účasti projektanta (S-pro-
jekt Zlín), investora (GŘ VS Praha),

Rekonstrukce věznice v poločase
generálního dodavatele (IMOS Brno),
technického dozoru a zástupců subdo-
davatelů.

Z celkového plnění stavby 155 mil. Kč
bylo za 6 měsíců, tedy v polovině plá-
novaného období rekonstrukce vězni-
ce, proinvestováno 80,5 mil. Kč.
V předstihu byla ukončena výstavba
vnější ohradní zdi, od září je v provozu
vězeňská kuchyň, kde je možno připra-
vovat i dietní jídla a již dva měsíce před
areálem budov slouží motoristům nové
parkoviště. K 30. září byly ukončeny
práce na plynové kotelně. Ta je po ko-
laudaci a odstranění drobných závad
stoprocentně funkční.

Před dokončením je stavba vstupní-
ho objektu, v předstihu je výstavba sed-
lových střech. Je hotova část vnitřních
úprav objektů, většina prací v těchto
prostorech však bude realizována
v zimních měsících.

Mgr. František Kolbábek
speciální pedagog

Stát ustoupil pod tlakem
hejtmanů

Kauza krize ve zdravotnictví je velmi
sledovaným tématem a věřím, že pro
mnoho čtenářů už toto téma není ani
zajímavé. Ledy se prolomily, situace se
řeší, stát nakonec přece jenom význam-
nou část dluhů zaplatí. A jako obvykle
se i zde objevily spousty zaručených
zpráv a mýtů. Dovolte, abych se za-
myslela nad jedním mýtem, který je pře-
devším v kraji Vysočina vnímán jako
jediná, naprosto zřejmá pravda.

Lékaři LOK ze dvou nemocnic kraje
jsou přesvědčeni, že vláda se přihlásila
ke své odpovědnosti pouze proto, že
oni začali protestovat a v nemocnicích
musel být zaveden směnný provoz.
Jsou přesvědčeni, že bez tohoto pro-
testu by si nikdo krize ve zdravotnictví
nevšiml a nikdo ji neřešil. Domnívám
se, že protest lékařů byl sice velmi vi-
ditelným signálem, že vše není
v pořádku, ale bez celoročního vyjed-
návání a bez tlaku hejtmanů a krajů na
ministerstvo zdravotnictví a financí, by
ani tento protest neměl valný význam.
Politická síla hejtmanů zastupujících 14
krajů je obrovská. Myslím, že poprvé

ZPRÁVY Z KRAJE
bylo viditelné, že decentralizace státní
moci s sebou nese i vznik nové gene-
race politiků s nezanedbatelným vli-
vem. Pozornost, kterou všichni věno-
vali osobní přítomnosti většiny hejtma-
nů na jednání Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR dne 17. 10. 2003 toho
byla přímým a viditelným důkazem.
Situace byla zralá k politickému řešení
a troufám si říci, že to by přišlo i bez
protestů lékařů havlíčkobrodské a jih-
lavské nemocnice. Podle mého názo-
ru stát ustoupil především tlaku krajů a
hejtmanů a nikoliv tlaku několika desí-
tek protestujících lékařů.

Martina Matějková
radní kraje Vysočina

Prohlášení hejtmana kraje
Vysočina Františka
Dohnala ke zprávě “Stát dá
krajům na zadlužené
nemocnice 3,4 mld korun”
vydané ČTK:

Kraje dostanou od státu pro nemoc-
nice 3,4 miliardy korun. Řekl to podle
ČTK po jednání šéfů koaličních stran

se zástupci odborné koaliční komise
premiér Vladimír Špidla.

“Situace, stanoviska a vyjádření
se mění každým týdnem. Pokud vy-
cházím z toho, že celková ztráta ne-
mocnic je přes 6 miliard, tak se vlá-
da ZŘEJMĚ ROZHODLA, protože
takto rozhodnuto ještě nebylo, že
krajům přispěje padesáti procenty.
Ovšem pokud to tak je. To nevím.
Třeba se vláda rozhodne, že všech-
ny peníze dostane kraj Vysočina a
ostatní kraje už nic. Nebo dostane
všechno Středočeský kraj a ostatní
kraje nic. Nevíme, kolik z těchto
peněz dostane Vysočina, nevíme,
jakým klíčem bude částka rozděle-
na krajům a už vůbec nevíme, zda
bude dostačovat k tomu, aby nemoc-
nice přežily. Pokud částku 3,4 mili-
ardy korun dostane pouze Vysoči-
na, tak budeme určitě spokojeni,”
komentoval dnešní vyjádření premiéra
Špidly hejtman kraje Vysočina Fran-
tišek Dohnal.

Radka Burketová
tisková mluvčí kraje Vysočina
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V kraji Vysočina se začal
natáčet 42dílný cestopisný
dokument

Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží o
aktivity směřující k podpoře soudržnosti
a propagaci dobrého jména kraje na-
venek. Jedním z možných prostředků,
jak podpořit soudržnost a propagovat
kraj jako územní celek, je realizace a
odvysílání dokumentů či jiných pořadů
o kraji Vysočina v elektronických ce-
loplošných médiích.

Kraj Vysočina podepsal smlouvu s
firmou TV Walk na projekt “Po sto-
pách”. Jedná se o cyklus 42 dílů ces-
topisných dokumentů o krajích České
republiky, požadovaný finanční příspě-
vek od kraje na realizaci dokumentu je
195.000 korun. “Základní zaměření
dokumentu, složení realizačního
týmu i ta skutečnost, že díly týkající
se Vysočiny budou realizovány
v úzké spolupráci s krajem a kraj
má dle smlouvy právo autorizovat
konečné znění scénáře, by měly být
dostatečnou zárukou kvality obsa-
hu,” komentovala krajská tisková
mluvčí Radka Burketová.

Do projektu jsou zapojeny další kra-
je, například Olomoucký, Plzeňský
a Jihomoravský. Cyklus cestopisných
dokumentů “Po stopách” vzniká
v koprodukci České televize Ostrava
a TV WALK. Díky uzavřené smlouvě
s Českou televizí by firma TV Walk
měla pro svůj projekt získat technické
a finanční zázemí ČT potřebné přede-
vším pro postprodukční fázi. Česká
televize již cyklus zařadila do svého
vysílacího schématu pro rok 2004 a to
na úterní podvečer. Seriál se začne
natáčet v listopadu letošního roku a
bude se kontinuálně vyrábět až do pod-
zimu roku 2004.

“Obsahem každého dílu je puto-
vání po stopách významné historic-
ké osobnosti, která v kraji žila, pra-
covala, zanechala v něm “svou sto-
pu”. Zároveň si autoři projektu ur-
čili za cíl seznámit diváky ČT se za-
jímavými místy kraje, jeho historií i
současností. To vše “očima” histo-
rické osobnosti, kterou ve všech dí-
lech zosobní průvodce pořadu he-
rec Miroslav Vladyka. Pro kraj Vy-
sočina byly ve spolupráci s jeho od-
borem kultury a památek  vybrány
tři osobnosti, které se stanou prů-

vodci krajem: Otokar Březina (na-
táčení začne již 15. a 16. listopadu,
vysílání v lednu 2004), Gustav Ma-
hler (točí se na jaře 2004) a K. H.
Borovský (točí se na jaře),” řekla
Burketová.

Radka Burketová

Podnikatelům v oblasti
hotelnictví nabízí Vysočina
bezplatnou podporu
Kraj Vysočina vytváří turistické webo-
vé stránky, na nichž se mají možnost
představit poskytovatelé ubytovacích a
stravovacích služeb. “Turistické” www
stránky představí region Vysočiny jako
zajímavé místo s bohatou minulostí,
krásnou přírodou a nespočetnými mož-
nostmi oddychu a rekreace.

“Rádi bychom podpořili podnika-
tele v oblasti poskytování služeb v
hotelnictví formou bezplatného zve-
řejnění kontaktu na těchto strán-
kách, včetně možnosti přesměrová-
ní na jejich vlastní webové stránky.
Ubytovatelům nabízíme ještě využití
systému k vytvoření detailu ubyto-
vacího zařízení a ti,  kteří nemají
svoje vlastní internetové stránky, jej
mohou využít k prezentaci na inter-
netu,” řekla Jitka Mattyašovská
z krajského odboru regionálního rozvo-
je.

Zájemci o tuto prezentaci mají mož-
nost zaregistrovat se na adrese <http:/
/extranet.kr-vysocina.cz/ubytovani/>
kde si v navigaci vyberou, zda chtějí
přidat hotel nebo jiné ubytování. Pak
vyplní jednoduchou tabulku. Na výše
uvedené internetové adrese se také
dozví další související informace.

Nové webové stránky zaměřené na
prezentaci turistické nabídky na Vyso-
čině připravují společně
krajské odbory regionálního rozvoje,
informatiky a sekretariátu hejtmana.
Více informací J. Mattyašovská, tel.
564 602 537, mattyasovska.j@kr-vy-
socina.cz.

Radka Burketová

“Kryštof” odhalil na
Vysočině téměř pět tisíc
přestupků
Sedm dní trvala jedna z nejrozsáhlej-
ších dopravních akcí na českých silni-
cích s názvem Kryštof (ochránce a

patron poutníků). V týdnu od 29. září
do 3. října se kontrolovalo po celé Čes-
ké republice a výjimkou nebyla ani
Vysočina. Řidiči se téměř na každém
kroku setkávali s dopravními policisty,
kteří trestali přestupky. Cílem bylo sní-
žit počet nehod. V kraji Vysočina bylo
1359 policisty zkontrolováno celkem 22
496 vozidel, zjištěno bylo 4978 přestup-
ků, 67 řidičů požilo před jízdou alkohol.

Do akce nasazeno celkem
policistů a ostatních osob

OŘ Pelhřimov 236
OŘ Havlíčkův Brod 118
OŘ Žďár nad Sázavou 280
OŘ Třebíč 415
OŘ Jihlava 260
DO Velký Beranov 50
Celkem 1359

Počet kontrolovaných osob
počet kontrolovaných vozidel

OŘ Pelhřimov 453 3179
OŘ Havlíčkův Brod 1624 1614
OŘ Žďár nad Sázavou 2524 4261
OŘ Třebíč 3326 5946
OŘ Jihlava 150 5624
DO Velký Beranov 124 1872
Celkem 8201 22496

Zjištěno dopravních přestupků

OŘ Pelhřimov 1085
OŘ Havlíčkův Brod 610
OŘ Žďár nad Sázavou 1141
OŘ Třebíč 692
OŘ Jihlava 893
DO Velký Beranov 557
Celkem 4978

Zjištěné požití alkoholických
nápojů

OŘ Pelhřimov 11
OŘ Havlíčkův Brod 4
OŘ Žďár nad Sázavou 23
OŘ Třebíč 13
OŘ Jihlava 16
DO Velký Beranov 0
Celkem 67
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…zařazením historických památek
v Třebíči na seznam kulturního dědic-
tví UNESCO se Vysočina stala kra-
jem s největším počtem takových pa-
mátek v České republice? Po historic-
kém jádru Telče (1992) a kostelu sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve
Žďáru n. S. (1994) se do tohoto se-
znamu v roce 2003 dostala židovská
čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.

***
…vítězem letošního ročníku soutěže

Vesnice roku se stala obec Vilémov?
V obci žije 1040 obyvatel a podle od-
borné poroty nejlépe splnila hodnotící
kritéria, ke kterým patřilo zpracování
územního plánu, péče o veřejná pro-
stranství a krajinu či společenský ži-
vot. Rada kraje Vysočina doporučila
krajskému zastupitelstvu udělit obci
Vilémov za vítězství dotaci ve výši 500
korun na jednoho občana.

***
…v polovině listopadu byli v sále staré

radnice v Havlíčkově Brodě odměně-

ni za své služby veřejnosti někteří ne-
profesionální knihovníci z kraje Vyso-
čina? Bylo oceněno šestnáct dobrovol-
ných knihovníků z patnácti knihoven.
Návrhy podávaly pověřené knihovny
v Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sáza-
vou, Jihlavě, Pelhřimově a Třebíči, kte-
ré navrhly po třech knihovnících ze
svého bývalého okresu. Mezi oceně-
nými jsou například pracovníci kniho-
ven v Nové Vsi u Světlé, Číhošti a Lip-
nice n. S.

***
…14. listopad je označen jako Svě-

tový den diabetu a při té příležitosti byla
pořádána akce “Modrá píšťalka”, jejíž
finanční výnos napomůže financovat
zdravotní pomůcky pro diabetiky jak
dětské, tak dospělé? Ve Světlé n. S.,
Ledči n. S. a Zruči n. S. tuto akci za-
jišťovala územní organizace Svazu di-
abetiků v Ledči n. S. za pomoci stu-
dentů tamějšího gymnázia. Ti do zape-
četěných kasiček vybírali příspěvky
občanů a rozdávali modré píšťalky jako

symbol vzájemné pomoci.

…Jiří Ullmann, vydavatel novin
NOVÉ Posázaví, oznámil v půlce lis-
topadu ukončení vydávání svého titulu
a jeho působení na českém mediálním
trhu k datu 23. prosince 2003? Jako
důvody ukončení vydavatel udal zdra-
votní indispozici, stěhování do jiného
kraje a další interní záležitosti. Za čtyři
roky dosáhl tento čtrnáctidenník počtu
100 vydaných čísel a pokrýval území
od Davle až po Havlíčkův Brod v pásu
širokém 20 km podél řeky Sázavy.
K dostání byl samozřejmě také ve
Světlé n. S.

-jv-

Víte, že…

V souladu s rozhodnutím Minis-
terstva obrany ČR z roku 1999 se
každoročně v den výročí ukončení
1. světové války, tj. 11. listopadu,
koná “Den veteránů” k uctění ve-
teránů všech válek, žijících i mrt-
vých příslušníků ozbrojených sil

Den veteránů

České republiky. Obdobným způ-
sobem je uctívána památka vete-
ránů i v dalších demokratických
zemích Evropy, v USA a Kanadě.

Pietní vzpomínkový akt se tohoto dne
konal i ve Světlé n. S. Před položením
kytice pod pamětní desku umístěnou na
budově radnice přednesl starosta města
Josef Böhm projev, který přetiskujeme:
“Vážení přátelé, milí kolegové, vá-
žení hosté,

pozvali jsme vás na tento den a na
tuto hodinu, abychom se společně
připojili k tradici, která je v západní
Evropě běžná, ale u nás se vžívá
teprve od roku 1999. Jak už jistě
víte, je to uctění památky veteránů,
mužů a žen, kteří bojovali ve všech
válkách. Nejen těch vojáků, kteří
padli, ale všech účastníků válek.
Tato tradice vznikla po válce
v letech 1914-1918, kterou známe
pod jménem Velká nebo světová, po
roce 1945 se jí začalo říkat 1. svě-
tová válka. Právě v tento den a
v tuto hodinu v roce 1918 podepsa-
li zástupci Německa podmínky pří-
měří a tím skončila válka, která si

vyžádala deset milionů padlých a o
které si lidé mysleli, že je to válka
poslední. Bohužel, žádná válka asi
nikdy nebude poslední. I po té prv-
ní světové přišla druhá, která při-
pravila o život nejméně pětkrát více
lidí a odhaduje se, že v nedávno
skončeném 20. století připravily růz-
né války o život sto milionů vojáků
a hlavně civilistů. Války se totiž vedly
stále brutálněji a zatímco v té první
velké válce většina států, snad kro-
mě Turecka, ctila ženevské a haag-
ské konvence týkající se zacházení
se zajatci, přístupů k raněným obou
válčících stran a úcty k padlému
nepříteli, ta druhá, alespoň na ně-
kterých bojištích, všechno změnila.
Nové ideologie usilující o ovládnutí
světa, různé ty nacizmy, fašizmy,
komunizmy, se neštítily žádných pro-
středků, a tak svým vojákům trpěly
nebo dokonce přikazovaly vraždě-
ní zajatců, vypalování obcí, zabíje-
ní civilistů, mučení apod. Zvlášť
v tom vynikli Japonci, Němci a Ru-
sové.

Bohužel pro nás, naše příslušnost
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k tzv. východnímu bloku se projevi-
la i v této oblasti. Po 2. světové vál-
ce byli váleční hrdinové nejen vy-
hazováni z armády, ale dokonce
vězněni a popravováni. Úplná ab-
sence jakékoli piety k padlému ne-
příteli, jednostranný výklad historie,
to vše doprovázelo 40 roků pová-
lečného vývoje.

Dnes budujeme demokratickou
společnost a měli bychom se na tyto
záležitosti dívat bez předsudků a ide-
ologie. Proto dnes uctěme památku
všech, kteří bojovali a umírali ve
všech válkách a na kterékoliv stra-
ně fronty. Málokdo z nich šel do
války dobrovolně a všichni v ní bo-
jovali za svoji zem. Když válka skon-
čí, mělo by skončit i nepřátelství mezi
národy.

Vzpomeňme zvláště našich vojáků
bojujících v obou světových vál-
kách. V té první jich bojovalo a

padlo mnohem víc. Važme si jejich
památky bez ohledu na to, zda bo-

jovali v uniformách rakouských
nebo legionářských. Druhé světové
války se účastnily naše zahraniční
jednotky i příslušníci domácího od-
boje a hlavně ti druzí přinesli velké
oběti. Máme ale i veterány a také
padlé z posledních let, kdy se česká
armáda podílí na tzv. mírových ope-
racích na Balkáně nebo na válce
proti terorizmu.

Ano, války. Nebojme se toho slova
a uvědomme si, že naše země patří
k euroatlantické civilizaci a ta je
skutečně ve válce s mezinárodním
terorizmem. Zatím si to více uvědo-
muje Amerika než Evropa, ale je to
tak.

Zaposlouchejme se teď do tónů
večerky, které často doprovázely
padlé na poslední cestě a věnujme
vzpomínku mrtvým i živým veteránům
válek.”

-jv-

Snad každá větší obec má pomní-
ky padlých v první nebo druhé svě-
tové válce. Z okolních obcí jsou
například v Dolní Březince, Mrz-
kovicích, Nové Vsi, Kunemili, Sá-
zavce, Leštině, Ovesné Lhotě a
Vlkanově. Býval i ve Světlé n. S. a
stál na prostranství před kostelem
sv. Václava.

Základní kámen byl zásluhou Výbo-
ru pro postavení pomníku padlým po-
ložen 14. srpna 1938, samotný pomník

Památníky padlým
byl vztyčen koncem října. Po skončení
druhé světové války byla na něj insta-
lována tabulka věnovaná obětem dru-
hé světové války. V listopadu 1945 do
pomníku nacouval řidič nákladního au-
tomobilu vezoucího mouku do pekárny
Václava Rokose a pomník porazil.
Sloupy se roztříštily na několik kusů,
takže pomník nemohl být opraven a byl
odstraněn.

***
Deset let po válce, v roce 1928, dala
obec Dolní Březinka postavit pomník
svým občanům padlým za první světo-
vé války. Pomník zhotovila firma An-
tonín Podpěra ze Světlé n. S. za sumu
5.700 Kč. Pomník byl postaven na
obecní pastvině u silnice nedaleko hos-
tince. Pomník je složen ze žulových,
čistě opracovaných bloků a na horní
ploše jsou letopočty 1914 a 1918. Pod
letopočty jsou na vyleštěné ploše ko-
molého hranolu vytesána a pozlacena
jména: Aubrecht František, Dušátko
František, Dušátko František, Jirkův
Antonín, Moravec Josef, Moučka Jan,
Novák František, Rivola František,
Vaňkát František a Vobořil Antonín. Na
žulovém kvádru nesoucím zmíněný
komolý hranol byl nápis “Za Vaši smrt
naše svoboda”, který byl za německé
okupace zakryt čtyřmi žulovými des-
tičkami, jejichž hrany tvořily pravidel-

ný kříž. Po osvobození byly destičky
sejmuty, ale MNV a ochotnický spo-
lek Klicpera nechaly dne 23. září 1945
přes nápis zasadit černou mramorovou
desku s nápisem “Obětem nacistické
okupace 1938-1945”.

Za zmínku také stojí, že dne 10. září
1945 navrhl člen MNV Josef Kaiser,
aby byla na památníku doplněna jmé-
na padlých vojínů Hudíka a Kučírka
z Horní Březinky. Jak se píše
v kronice: “…usnešeno dodatečně na
pomníku jména padlých doplnit, ale
nestalo se tak ani do konce roku
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1950.” Zbývá dodat, že se tak nestalo
dodnes… Letos v polovině května byly
na pomníku pozlaceny nápisy, byla vy-
měněna poškozená černá pamětní des-
ka a celý pomník byl vyčištěn a im-
pregnován. Práce provedl kamenoso-
chař Petr Šebesta.

V lednu 1938 svolali mrz-
kovičtí kameníci mimořád-
nou schůzi, které předsedal
řídící učitel Josef Hoskovec,
a rozhodli o postavení pa-
mátníku padlým z 1. světo-
vé války. Lámání kamene
a jeho opracování provedli
kameníci zdarma, na pro-
jekt, leštění, zhotovení pís-
ma a sestavení pomníku fi-
načně přispěl místní diva-
delní kroužek. Dopravu po-
mníku na leštění do Světlé a zpět, do-
pravu většího množství navážky
k vyrovnání terénu a kamene na po-
dezdívku provedli zdarma zdejší rolníci
se svými potahy.

Do kamenné desky jsou vytesána
jména: Dušátko František, Hroch Jo-
sef, Choutka Antonín, Choutka Jan,
Špíra Antonín, Špíra Jan, Vaňkát Jo-
sef, Vobořil Rudolf a Zítko Vincenc.
Slavnostní odhalení se konalo 10. červ-
na za účasti okresního vrchního rady
Jindřicha Vodičky z Ledče n. S., svě-
telských legionářů a hasičů, hasičů

z Dolní Březinky a místní mládeže
v národních krojích. Po přednesení
slavnostních projevů se na zahradě
pana Cihláře konal koncert a slavnost-
ní den byl zakončen.

Stejně jako v Dolní Březince byly
v polovině května letošního roku na
pomníku pozlaceny nápisy a znak re-
publiky.

-jv-
Foto: archiv města (1)

Jaroslav Vála (3)

KDYSI A DNES

Dům čp. 102

První záznam je z gruntovní knihy –
v roce 1728 platil daně Joseph Beitl.
O deset let později je uváděn Franz
Suchomel a v roce 1797 pak Ignác
Suchomel s tím, že je zaznamenána slu-
žebnost bydlení pro jeho otce Františ-
ka. Roku 1857 zde bydlel Jan Sucho-
mel se ženou Annou a v roce 1875
Antonín Suchomel, který je
v pramenech uváděn jako “dlouholetý
hostinský u Sázavy”.

V roce 1926 dům koupili Julius a
Anna Wollasovi. Jejich manželství bylo
bezdětné, s druhou manželkou Františ-
kou měl syna Miroslava a dcery Věru
a Libuši.

Dne 20. října 1941 oznámil J. Wollas,
že provedl úplnou přestavbu vyhořelé-
ho hostince (současně byla zbořena
stará dřevěná hasičská zbrojnice, kte-
rá stála mezi špitálem a domem čp.
102). Další požár přišel 15. listopadu
1958. To již bylo v době, kdy z nařízení
MNV byli do domu proti vůli majitelů
nastěhováni pekaři z pekárny v býva-
lém statku. Ti si v místnosti, která bý-
vala do té doby užívána jen jako letní

byt, zatopili v kamnech a odešli pryč.
Od roury vedené heraklitem pod dře-
věným schodištěm začaly hořet scho-
dy a poté celý dům.

Františka Wollasová se dostala
s třemi dětmi do nezáviděníhodné situ-
ace (její manžel zemřel půl roku před
požárem, syn měl před vojnou a dcery
byly nezletilé). Vyplacená pojistka na
opravu celého domu zdaleka nestači-
la…

Dne 24.7.1959 obdržela dopis
z odboru výstavby ONV v Ledči n. S.:
“…sdělujeme, že musíme trvati na
úplném dokončení stavby, je třeba,
abyste si finanční prostředky zajis-
tila výpůjčkou u státní spořitelny
v Ledči n. S. V případě, že by neby-
la z Vaší strany snaha stavbu do-
končit tak, aby byla způsobilá
k užívání, museli bychom použít vy-
vlastňovacího práva podle §18 ve
prospěch některého socialistického
podniku.”

Další dopis ze 7. srpna téhož roku:
“Rada MNV nebéře Vaši námitku na
vědomí, protože jste dostala dosta-
tečné finanční prostředky, za které
je možno stavbu dokončiti. Rada

MNV ve Světlé n. S. Vás současně
žádá, abyste místnosti v přízemí, kde
bude umístěna školní kuchyň, do
konce srpna uvolnila.” V zápise
z jednání, které následovalo se píše:
“Paní Wollasová by souhlasila, že
by vyměnila svůj dům za jiný, vyho-
vující rodinný, který je ve správě
MNV. MNV učiní všechna možná
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opatření, aby v nejbližší době byla
školní kuchyň přestěhována.”

Tak se také stalo, školní kuchyně a
jídelna, které byly do té doby v domě
čp. 100 zvaném Na Kopečku, byly
umístěny do bývalé Wollasovy hospo-
dy. V následujících letech se začala
připravovat adaptace budovy a přístav-
ba části sociálního zařízení. V souhrn-
né zprávě projektanta z prosince 1965
se píše: “Majitelka měla v úmyslu
přistavět první poschodí. Ovšem toto
provedla jen v části, a to v hrubém
zdivu a úpravou stropu nad příze-
mím, dále pak provedením krovu a
střechy. Od roku 1959 zůstala stav-
ba v tomto stavu rozpracovanosti.
V roce 1964 koupil tento rozestavě-
ný dům MěNV Světlá n. S.” Dále
zpráva pokračuje: “Přístavba bude
provedena v prostoru bývalého soc.
zařízení a skladu. Stávající část
zbourá školní mládež
v brigádnických hodinách. Přístav-
ba ještě zabere část dřevníků u sou-
sední budovy, tyto dřevníky se ovšem
vystaví nové a v dokonalejším pro-
vedení /…/ Stavba bude provedena
v jedné ucelené etapě bez přeruše-
ní a lze předpokládat trvání stavby
6 měsíců (především však podle po-
čtu pracovních sil). Dále zde musí
být provedeno vhodné materiálové
předzásobení.”

Zajímavé čtení poskytuje i ekonomic-
ká zpráva projektanta: “Účelem této
stavební úpravy je získat částečnou

adaptací stávající
budovy a přístavbou
novou vyhovující
družinu a školní jí-
delnu. Současný stav
školní družiny je na-
prosto nevyhovující –
je umístěna
v nevyhovující pros-
toře tzv. hospody.
Současně i stav jídel-
ny není na plné výši
– není vyřešen doko-

nale vchod, zádveří, odkládání šatů
a školních brašen. Soc. zařízení je
nevyhovující jak pro strávníky, tak
pro zaměstnance. V současné době
pro osobní potřebu slouží suchý klo-
zet, což je jistě velmi málo na tako-
vé množství osazenstva, jaké se dnes
v jídelně pohybuje, dále i umývací
prostora je  nevyhovující – dochází
ke střetnutí zaměst-
nanců se strávníky.
Novou úpravou se veš-
keré nevýhody odstra-
ní a zřídí se naprosto
vyhovující jídelna se
všemi potřebnostmi
v přízemí a v patře
plně vyhovující školní
družina. Situování
školní družiny i jídel-
ny je velmi výhodné,
neboť je v přímém sou-
sedství školní budovy,
bude se přecházet
pouze přes dvůr. Vstup
do budovy je řešen z dvorní prosto-
ry, tedy strávníci nepřijdou do sty-
ku se žádným silničním provozem.”

K realizaci přístavby došlo v roce
1966 a provádělo ji lidové stavební a
dřevozpracující družstvo Stavba Hav-
líčkův Brod. K 1. lednu 1968 zde ke
školní jídelně přibyla ještě školní druži-
na. Dodnes je objekt využíván jako dům
dětí a mládeže. Uzavřená smlouva vy-
prší v červnu 2004 a její případné pro-
dloužení bude předmětem dalšího jed-

nání.
***

Vraťme se však k
roku 1964. Na roz-
díl od výše citované
zprávy projektanta
jiný pramen totiž
uvádí: “Stavební
úřad prvního
stupně při Měst-
ském národním vý-

boru ve Světlé n. S. dne 19. března
1964, č.j. výst. 18/330/1964, rozho-
dl o vyvlastnění domu čp. 102 ve
Světlé n. S. ve prospěch českoslo-
venského státu a náhrada za vy-
vlastnění byla stanovena s odkazem
na vyhlášku č. 18/1963 Sb. částkou
733,90 Kčs. Následně se sice rada
MěNV ve Světlé n. S. usnesla na tom:
“…aby k odstranění tvrdosti, zejmé-
na pro zajištění náhradního bydle-
ní, bylo použito výhod daných
v takových případech ustanovením
par. 14. odst. 3 vyhlášky č. 73/1964
Sb. a žádá radu ONV, aby na tomto
základě přiznala náhradu za vy-
vlastnění ve výši  39.867,60 Kčs”,
nicméně náhrada v plné výši vyplace-
na nebyla. Františka Wollasová bydle-
la v domě do roku 1966 a pak dostala
vlhký byt v přízemí domu čp. 119.

Po změně společenských poměrů, ke
které došlo po listopadu 1989, přihlásili
se potomci původního majitele s nároky
na restituci. Nastal kolotoč soudních
jednání a odvolání, který trval neuvěři-
telných 13 let. Okresní soud
v Havlíčkově Brodě v roce 2000 uložil
uzavřít dohodu o vydání nemovitosti do
podílového vlastnictví, každému
v rozsahu jedné ideální třetiny. Násle-
dovala však další jednání a nakonec
dovolání k Nejvyššímu soudu České
republiky. Ten došel v červenci 2003
k závěru, že vyvlastnění majetku ne-
proběhlo zcela v souladu s tehdejšími
předpisy, dovolání zamítl a s konečnou
platností potvrdil rozhodnutí soudu o
vydání nemovitosti třem potomkům
Julia Wollase.

Text a foto: Jaroslav Vála (2)
a archiv M. Wollase (2)
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Václav Malý ve Světlé
Na počátek adventního období přijal pozvání místní skupiny České křesťanské akade-

mie ve Světlé nad Sázavou biskup Václav Malý. Beseda s ním se uskuteční ve čtvrtek
4. prosince v  19.00 v zasedací místnosti sklářského učiliště.

Václav Malý se narodil 21. září 1950 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969 –
1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Vysvěcen byl 26. června 1976 v
Praze. V letech 1976 – 1978 působil jako kaplan ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu
77, v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V lednu 1979 ho komunis-
tická moc zbavila státního souhlasu, pracoval jako zeměměřičský figurant. V květnu 1979 následova-
lo zatčení a obvinění z podvracení republiky, ve vazbě Václav Malý zůstal do prosince 1979. V letech

1980 – 1986 pracoval jako topič v pražských hotelích. V období 1981 – 1982 působil jako mluvčí Charty 77. V roce 1989
se stal mluvčím Občanského fóra, moderoval manifestace na Václavském náměstí a na Letné. Po revoluci byl duchov-
ním správcem kostela sv. Gabriela; následně v letech 1991 – 1996 farářem v kostele sv. Antonína v Holešovicích.
3. prosince 1996 byl jmenován titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Konsekrace se
udála 11. ledna 1997 v Praze. Ani ve své biskupské funkci se Václav Malý nepřestává zajímat o nepříjemná témata,
upozorňuje např. na porušování lidských práv v Čečensku, které v roce 2002 osobně navštívil. S podobnou intenzitou se
věnuje problematice prostituce.

Miloš Doležal: básník a publicista
Světelská skupina České křesťanské akademie si dovoluje zpestřit Váš adventní čas také poezií. V pondělí

15. prosince na 19. hodinu přiveze s sebou Miloš Doležal téma “Literatura a Vysočina”, se kterým vystoupí
ve zdejším sklářském učilišti.

Snad žádná zmínka o současné české poezii se nemůže obejít bez tohoto rodáka z Horních Pasek u Ledče n. S.
Doležalovy verše, charakteristické úspornou sevřeností, nesou zřetelnou stopu “jeho” Vysočiny, k níž se při každé příle-
žitosti hlásí a jež ho spojuje také s avizovaným tématem. Nutno podotknout, že součástí besedy bude autorské čtení.

Miloš Doležal se narodil 1. července 1970. Vyrůstal na rodovém statku v Horních Pasekách a později v Ledči. Vystu-
doval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracuje jako redaktor Českého rozhlasu. Vydal tři básnické sbírky a
knihu fejetonů, píše do Lidových novin, Revolver revue, Perspektiv, Babylonu, Souvislostí a dalších periodik.

Za místní skupinu ČKA
 Hynek Bouchal

Stavba i mobiliář děkanského
kostela sv. Václava ve Světlé n. S.
skrývají nejedno tajemství a vyvo-
lávají dlouhou řadu otazníků. Kaž-
dý pokus nalézt alespoň částečnou
odpověď na některý z nich zname-
ná nečekaně narazit na kupu dal-
ších. Otazník č. 2 - Kde hledat po-
věstmi zmiňovaný poklad vilémov-
ského kláštera?

Připomínkou zaniklého benediktinské-
ho opatství ve Vilémově je kromě zna-
ků obcí Vilémov, Habry a Bojanov
také kytička lidových pověstí vyprávě-
jících o ztraceném kostelním zvonu a
bohatém klášterním pokladu, v němž
mělo být dokonce dvanáct stříbrných
soch apoštolů a zlatá socha Krista.
Pověsti, mnohdy jako jediné, znají a
pamatují něco, co dávno zmizelo, bylo
zapomenuto a současností už je poklá-

Otazníky kolem děkanského kostela sv. Václava

dáno jen za výtvor lidové fantazie. Proto
také Vilémovští dodnes nepřestali vě-
řit, že se jim jednou poštěstí a poklad
objeví.

O existenci klášterního pokladu, k
němuž jistě patřil pověstí vzpomínaný
ztracený zvon, nemůže být sebemen-
ších pochyb. Křesťanské svatyně šíří-
cí mezi lid víru v jediného Boha se kro-
mě krucifixů, misálů a mnohých dal-
ších věcí neobešly bez četných umě-
lecky provedených bohoslužebných
nádob a schránek na relikvie, které byly
často vytepány z drahých kovů a oz-
dobeny perlami a drahokamy. Např.
malý a velký mešní kalich, monstran-
ce, ciborium (nádoba s poklůpkem
sloužící k ukládání hostií), malá a velká
paténa (misky, na něž se kladou při mši
hostie) nebo pacifikál (kříž k uložení
ostatků svatých). Už v polovině 11. sto-
letí je znám zlatník Kojata, který pra-

coval pro staroboleslavskou kapitulu
(Praha středověká. Praha, Panorama
1983, s. 149).

Konkrétnější představu o těchto
skvostech si lze udělat při prohlídce
částí svatovítského pokladu či návště-
vě v pražské Loretě. Většina docho-
vaných památek je však hlavně z časů
baroka nebo ještě pozdějších. Předmě-
ty tvořící poklad nejstarších kostelů
byly mnohdy jen z postříbřeného či zla-
ceného měděného plechu a daleko
méně nazdobené. Ve středověku však
i ony představovaly nesmírný poklad,
který byl při nepřátelském vpádu vy-
pleněn jako první.

Obdobné cennosti jistě nechyběly ani
v obou gotických kostelech (konventní
kostel sv. Petra a Pavla a farní kostel
Panny Marie) stojících v hradbami obe-
hnaném areálu dnes už zaniklého kláš-
tera sv. Benedikta. Protože však byl
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klášter několikrát vydrancován nepřá-
telskými vojsky a nakonec zničen hu-
sity, dá se předpokládat, že o své po-
klady přišel. V úvodu zmíněné vyprá-
vění o stříbrných sochách apoštolů a
zlaté soše Krist je tedy s největší prav-
děpodobností jen krásná pohádka, stej-
ně nereálná jako představa, že by moh-
la být někdy nalezena truhla se zlaťá-
ky, kterou dal na svém zámku zazdít
poslední jeho majitel z rodu Millesimo.

Podobně se totiž vypráví nejméně o
dalších šesti místech v Čechách. Dva-
náct stříbrných apoštolů má být v po-
kladu zakopaném ve sklepeních kláš-
tera v Želivě, stříbrné sochy apoštolů
a zlatou sochu Krista ukrývá i hora Veliš
na Jičínsku, na jejímž svahu stojí pozd-
ně barokní kostel. Vzácný poklad tu
hlídá ohnivý pes. Dvanáct, dokonce
zlatých, soch apoštolů si dovezli tem-
pláři vlastnící podle pověsti původní
hrad s kostelem, který se nacházel na
místě renesančního zámku ve Starých
Hradech. Nechali je zakopat ve skle-
pení a aby se nic nemohlo prozradit,
zazdili s nimi i dělníky, jejichž duše teď
poklad střeží. Zlaté sochy apoštolů
vlastnili mniši husity zničeného bene-
diktinského kláštera v Postoloprtech na
Lounsku. Ukryli je v tajné, dosud ne-
objevené podzemní chodbě (nacháze-
jící se údajně na dně řeky) spojující
klášter s kostelem ve Skupicích. Dva-
náct stříbrných soch apoštolů a zlatá
socha Krista se podle další pověsti pro-
padlo do země u barokního mariánské-
ho sloupu na náměstí v Havlíčkově
Brodě. Sochy pocházející z jezuitské-
ho pokladu v Kutné Hoře sem jezuité
odvezli po zrušení řádu (777 kostelů,
klášterů, kaplí České republiky. Kar-
tografie Praha a. s. ve spolupráci s Na-
kladatelstvím a vydavatelstvím Soukup
a David s. r. o. 2002). Pověsti odjinud
zase vyprávějí o zlatých andělích. Tři
v životní velikosti měli být v 17. stol. v
pokladu kláštera v Plasech.

Velká četnost podobných, na fantas-
tické prvky bohatých vyprávění z růz-
ných koutů země nasvědčuje, že k je-
jich vzniku dala podnět stejná, velmi vý-
znamná, ve své době všeobecně zná-
má událost. V úvahu by připadal rok
1336, kdy král Jan Lucemburský za-

bavil dvanáct stříbrných sošek apošto-
lů, které věnoval r. 1333 hrobu sv. Vác-
lava mladý markrabě Karel, a dal je v
zástavu věřitelům. Co se s nimi stalo,
už můžeme jen domýšlet. Králův čin
vzbudil nesmírné rozhořčení po celé
zemi a dvořan, který to králi navrhl, byl
ještě téhož dne zavražděn. (Fiala, Z.:
Předhusitské Čechy. Praha, Svoboda
1978, s. 18). Čas míjel, ale ony vzácné
stříbrné sošky zůstaly v paměti prosté-
ho lidu. Ústním vyprávěním mohla ča-
sem přibýt k dvanácti stříbrným soš-
kám i zlatá socha Krista a po staletích
byla tato vzácnost už přímo spojována
s majetkem místních bohatých klášte-
rů a kostelů.

Že by je odkoupili a zachránili právě
vilémovští mniši, je zcela nepravděpo-
dobné, ačkoliv v oné době by to vlast-
ně nebylo nic zase tak neobvyklého.
Jak uvádí A. Šorm ve své knize Z čes-
kých pověstí o kříži (Praha, Universum
1934.), nachází se v pokladnici dómu v
Řezně dva zlaté kříže. Na jednom z
nich je latinský nápis Král Otakar mě
dal udělati. Řezenský biskup je r. 1313
získal tím, že je vyplatil ze zástavy, do
níž byly dány právě Janem Lucembur-
ským. Vilémovský klášter však byl po
bitvě na Moravském poli v roce 1278
a před rokem 1318 vydrancován voj-
sky, tudíž příliš neoplýval penězi, takže
odkoupení sošek by si jen stěží mohl
dovolit .

V existenci zmiňovaných skvostů se
však pevně věřilo. Dokladem může být
i hrad Střela na Strakonicku. Při jeho

dobývání v roce 1619 bylo podle po-
věsti ukryto do hradní studny dvanáct
stříbrných soch apoštolů, které dosud
nikdo nevyzvedl. Na to pamatuje kup-
ní smlouva z roku 1809, v níž si prodá-
vající vyhradil nárok na tyto cennosti v
případě jejich nalezení. Nalezeny však
dosud nebyly nikde.

Neznámo kde skončil i klášterní po-
klad ve Vilémově a jen málo stop zů-
stalo po samotném klášteru. Z jeho sta-
veb se po dnešní časy dochovala pou-
ze spodní část věže gotického farního
kostela Panny Marie připomínaného
r. 1355, která je věží nynějšího kostela
sv. Václava. Ten stojí zřejmě na místě
původního farního kostela a předpoklá-
dá se, že byl vystavěn společně s tvrzí
právě z jeho rozbořeného zdiva. Jenže
byl, coby zchátralý, několikrát přesta-
věn.

Dnešní stavba je až z baroka a z ne-
dávné doby také pochází mešní nádo-
by a vše ostatní, co tvoří poklad sou-
časného kostela. V materiálech zapůj-
čených bývalým kronikářem Vilémo-
va je však zajímavá zmínka o stříbr-
ném kalichu a skříni s paramenty ulou-
penými při Dampierově drancování v
roce 1619. Tehdy ještě stál onen malý
kostelík, který vznikl na místě farního
kostela Panny Marie a nelze vyloučit,
že ukradený stříbrný kalich nemohl
patřit k jeho pokladu nebo k pokladu
zbořeného konventního kostela sv. Pe-
tra a Pavla. Jako největší vzácnost
mohl být uschován odděleně a nená-
padná skrýš pozornosti zlodějů unikla.
Svou roli při jeho úschově mohly se-
hrát rozsáhlé, dnes už zasypané, pod-
zemní chodby spojené se zámeckými
sklepy, na něž se ještě někteří dříve
narození vilémovští obyvatelé velmi
dobře pamatují. V materiálech zapůj-
čených bývalým kronikářem je zmiňo-
vána chodba pod domkem čp. 18, kte-
rá zmizela při stavbě silnice.

Právě podzemní chodby by prozra-
dily o pozapomenutém klášteru nejvíc.
A to je největší poklad, jaký tu země
skrývá. Narozdíl od zmizelých kostel-
ních a klášterních cenností zůstal na
místě. Většího zájmu historiků a arche-
ologů se bohužel zatím nedočkal.

Mgr. Alena Křivskáznak Vilémova
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Vánoční a novoroční
pohlednice

Nejvyšší purkrabí, český hrabě Ka-
rel Chotek z Chotkova a Vojína si na
Vánoce roku 1827 objednal u profeso-
ra malířské školy Josefa Berglera tak-
zvané blahopřejní lístky. Přišel totiž na
nápad namísto osobních návštěv posí-
lat svým aristokratickým známým pí-
semná blahopřání. Podobná myšlenka
však nezávisle na Chotkovi napadla i
jiné, proto nelze tohoto českého šlech-
tice považovat za otce vánoční pohled-
nice. Nicméně českou specialitou zů-
stává označení P.F. neboli Pour Félici-
ter (K blahopřání), které se na začát-
ku minulého století rozhodl používat
český grafik Viktor Stretti.

Vánoční pohlednice vznikla kolem
roku 1843 v Anglii. Sir Henry Cole
v Londýně posílal každoročně před
Vánocemi svým známým a obchodním
partnerům dopis s přáním všeho dob-
rého. Dopisů přibývalo a jemu se času
nedostávalo. Napadlo ho tedy, že by si
mohl nechat nakreslit a vytisknout malý
obrázek na kartičku a tu potom rozesí-
lat. Zašel za známým londýnským ma-
lířem Johnem C. Horsleyem, který se
v té době zabýval žánrovou malbou
v domech bohatých Londýňanů. Mistr
mu vyhověl a první vánoční pohledni-
ce byla na světě. Sir Henry si jich ne-
chal vytisknout kolem tisíce kusů, ruč-
ně okolorovat, a ty které mu zbyly, pro-
dával jeho známý v krámku na Bond
Street za tehdy vysokou cenu – jeden
šilink.

Od té doby se tištěné blahopřání za-
čalo šířit nejprve po Anglii a pak do
celého světa. Je však třeba upozornit,
že první pohlednice měly jen málo spo-
lečného s těmi dnešními. Objevovaly se
na nich většinou žertovné náměty, a to
z vojenského prostředí.

Pohlednice se začaly zdobit barevný-
mi střípky, korálky, látkou, stužkami,
umělým jíním a složitým vykrajováním
a vymačkáváním. Také se ručně kolo-
rovaly, což bylo samozřejmě časově
velice náročné.

Významně zasáhl do vydávání vyná-
lez fotografie a reprodukční techniky.
Pohlednic se vydávalo čím dál více.
Zpočátku se v Čechách prodávaly po-
hlednice německé a francouzské, ča-
sem začaly být nahrazovány našimi
s českými nápisy. Prvními motivy byly
jesličky, vánoční stromek, zasněžené

Vánoční čtení

chaloupky. Móda vánočních motivů se
pochopitelně vyvíjela. Za Rakousko-
Uherska byly v oblibě potemnělé zim-
ní krajiny, obrazy lidí kráčejících do
kostela, dojemné výjevy rodin sedících
pod rozsvíceným vánočním stromeč-
kem. Ale také kýčovité scény
s andělíčky, veselými prasátky, která
vezou na trakaři čtyřlístky, muchomůrky
a podkovičky pro štěstí.

První světová válka přinesla nové
motivy. Symboliku válečného vítězství,
vojáky se stromečkem či novoroční
pozdrav s Karlem Habsburským a
pruským císařem Bedřichem Vilémem.
Politické zabarvení s motivy plnými
vlasteneckých symbolů měly i pohled-
nice z první republiky. Období protek-
torátu přineslo výraznější paletu barev,
ale z motivů zmizelo vše, co by mohlo
posloužit jako záminka pro obvinění
z útoku proti říši. V padesátých letech
vánoční pohledy “vybledly”, tiskly se
na nekvalitní papír a opouštěly jakéko-
liv náboženské motivy. Soudruzi se
vehementně snažili nahradit oslavu
narození Ježíše hlásáním příjezdu fou-
satého dědy v červeném kulichu.

Jen pomalu se přecházelo na vkusné
pohlednice malířů, jako např. Karla Ne-
jedlého a M. Fischerové-Kvěchové.
Začali se také uplatňovat přední foto-
grafové, kteří aranžovali různé vánoč-
ní motivy.

Dnes se vydává nepřehledné množ-
ství pohlednic s nejrůznějšími motivy
vánočních zátiší, folklóru, zimní příro-
dy či zasněžených měst. Mezi nejžá-
danější však stále patří malované po-
hlednice Josefa Lady. Na druhé stra-
ně jsou pulty zaplaveny komerčním ký-
čem, který jednou budou sběratelé po-
važovat za odraz doby vzniku.

***
Klasických pohlednic si mezi sebou

příbuzní, přátelé a známí posílají rok od
roku méně.V mnoha případech pohled-
nice nahradila SMS zpráva a nejnověji
i MMS zpráva. Na Štědrý den v roce
2001 odbavili u Eurotelu 15 miliónů

“esemesek”, T-Mobil 12,5 miliónu a
Oskar tři milióny. Obliba sdělení posí-
laných mobilem dále rostla, v roce 2002
už bylo posláno 46,6 miliónu zpráv,
z toho Eurotel 23 mil., nárůst u T-Mo-
bilu byl proti předcházejícímu roku se-
dmdesátiprocentní, u Oskara třistapro-
centní! A letos? Vánoční pohlednice
se jistě nepřestanou kupovat a posílat,
ale mladá generace bude zcela určitě
čím dál více preferovat moderní “mo-
bilování”.

-jv-

Cesmína
Zdobit adventní věnce snítkami ce-

smíny je obyčej velmi starý. Tato dře-
vina byla kultovní rostlinou keltských
druidů, od nichž staří Římané převzali
zvyk přidat větvičku cesmíny k dárkům,
kterými obdarovávali své přátele o sa-
turnáliích (slavnostech konaných 17.
prosince na počest boha rolnictví Sa-
turna, při nichž si byli páni a otroci rov-
ni).

Dnes je tento stálezelený keř nebo
malý strom s lesklými tmavě zelenými
ostnatými lístky nejtypičtější vánoční
rostlinou v Anglii. Motiv cesmínových
snítek s drobnými jasně červenými plo-
dy (holly) se objevuje na vánočních
ubrusech, prostírání, polštářcích, papí-
rových ubrouscích a dalších dekora-
cích.

Je známo více než 400 druhů, většina
z nich roste ve Střední a Jižní Americe
a v Asii. Cesmína paraguayská dosa-
huje výšky až 14 m, ovšem na plantá-
žích by sklizeň z takto vysokých stro-
mů činila značné potíže, a proto se pěs-
tuje jen do výšky 5 m. Listy a mladé
větvičky obsahují podobné látky jako
listy čínského čajovníku. Jejich sklizeň
začíná ve čtvrtém roce po vysazení sa-
zenic na plantáži, přičemž za nejlepší
se považují dobře olistěné větve, asi půl
metru dlouhé. Sklízí se střídavě vždy
po dvou letech, jinak by stromy zeslá-
bly a postupně uhynuly. Čerstvě oře-
zané větve se ihned na plantáži rozlá-
mou a nad silným plamen zahřejí tak,
až listová pokožka popraská. Tím se
list částečně usuší, jeho zelená barva
však musí být zachována. Listy se pak
dále suší na drátěných sítech v kouři
nad otevřeným ohněm. Moderní pro-
dukce dnes již používá věžových suši-
ček. Usušené listy se drtí a plní do pyt-
lů.



strana 17SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJprosinec 2003

Ze sušených listů cesmíny para-
guayští Indiáni již před příchodem Ev-
ropanů připravovali čaj maté, který má
zvláštní aromatickou a kouřovou vůni.
Připravuje se spařením vroucí vodou a
podává se horký. Má silné povzbudivé
účinky, obsahuje kofein, třísloviny, al-
kaloid teofylin a vitamíny A, B a C.
Účinky čaje maté jsou často popiso-
vány v literatuře, někdy i značně roz-
porně. Tento čaj prý podporuje inten-
zivní duševní práci, aniž vyvolává pře-
ludy jako některá narkotika, zahání prý
hlad, odstraňuje únavu apod. My jej
známe spíše z dobrodružných románů
Karla Maye či cestopisů z Jižní Ame-
riky než z vlastní zkušenosti, i když se i
u nás občas prodává.

Z evropských druhů je nejznámější
právě “vánoční” cesmína ostrolistá, Ilex
aquifolium. Pěstuje se v zahradách a
parcích jako okrasná dřevina a vytváří
velmi pohledné a přitom zcela nepro-
niknutelné živé ploty. Z mladých prutů
se zhotovují biče a hole, tvrdé vyzrálé
dřevo je oblíbeným materiálem řezbá-
řů. Zelená kúra roztlučená na kaši se
mísila s bobulemi jmelí k výrobě lepu
k chytání ptáků, plody cesmíny se po-
užívaly ke krmení drozdů a holubů.
V jižní Francii se kaší z mladých listů
výhonků krmil dobytek a v Německu
sloužily usušené lístky jako náhražka
čínského čaje. Cesmínové lístky se
uplatňovaly i v lékařství. Obsahují hoř-
kou látku ilinin, která se osvědčila
v léčbě střídavých zimnic.

-jv-

Koření a Vánoce
Mnozí (a já mezi ně patřím) si bez

vanilkových rohlíčků a zázvorek
nedovedou Vánoce ani představit.
Vanilka a zázvor však ani zdaleka
nejsou jen voňavé koření.

Vanilka pochází původně z oblasti na
jihovýchodě Mexika. Dnes jsou jejími
hlavními producenty Madagaskar, dále
pak Mexiko a Indonésie. Vanilkové lus-
ky jsou plody popínavé orchideje Va-
nilla planifolia, která roste na silném

stonku vysoko v korunách stromů, kde
se přidržuje přilnavými kořínky. Rostli-
na vykvétá krásnými, velkými, světle
zelenými květy. Každý květ se však
otevírá jen na jediný den a opylovat jej
může pouze jediný druh včel medono-
sek, na něž je vanilovník vázán symbi-
ózou a které žijí jen v Mexiku. Na plan-
tážích mimo Mexiko se proto musí opy-
lovat uměle. Rozmnožuje se řízky a
nechává se popínat po umělých opo-
rách nebo malých stromech různých
druhů. Plodit začíná třetím rokem, ale
nejkvalitnější plody přináší až v pátém
nebo osmém roce. V době nejlepšího
růstu dává rostlina asi 50 tobolek roč-
ně, plodí přibližně 20 let. Plody jsou 16-
30 cm dlouhé tobolky a sklízejí se dří-
ve než dozrají, aby nerozpukaly (puk-
nou-li, obsah vyteče a jsou pro užitek
znehodnoceny). Nejprve se krátce spa-
ří horkou vodou a pak se podrobují
zdlouhavé proceduře zavadání a suše-
ní, během níž vanilka tmavne. Usuše-
né tmavohnědé tobolky se třídí podle
velikosti a svazují se do svazků.

Dávno před tím, než si Mexiko pod-
robili Španělé, přidávali už Toltékové a
Aztékové vanilku do horké čokolády a
od té doby je svět napodobuje. A byli
to právě Aztékové, kteří vypracovali
techniku konzervace tobolek střídavým
sušením na slunci a vlhnutím ve stínu.
Vanilkové lusky byly do Evropy přive-
zeny Španěly pravděpodobně už v roce
1521. Název vanilka pochází ze špa-
nělského výrazu pro lusk. Evropští fel-
čaři předpisovali vanilku jako účinné
afrodisiakum. Vanilkou se dříve dokon-
ce aromatizoval i tabák.

Používáme ji do sladkých pokrmů:
nákypů, koláčů, cukroví, pečiva, ovoc-
ných dezertů, kompotů, mléčných a
tvarohových pokrmů a náplní do dor-
tů. V malém množství se také přidává
do slaných pokrmů připravovaných z
telecího masa a humrů.

Vanilka ale nachází uplatnění nejen
v kuchyni a v potravinářském průmyslu,
kde se používá k dochucování čokolá-
dy, pudinků, zmrzliny a k výrobě liké-
rů, ale také ve farmaceutickém prů-
myslu a v parfemářství. Odborníci za-
bývající se mícháním nových parfémů
o vůni vanilky říkají, že je velmi smysl-
ná, vyjadřuje ženskost a sexualitu.
Ovšem zatímco chuť k milostným hrát-
kám vanilka podporuje, chuť k jídlu
podle nejnovějších lékařských studií
naopak potlačuje. Možná i proto je to-
lik oblíbená vanilková příchuť různých
jogurtů, zmrzlin, krémů a sušenek. Tady
je však namístě připomenout, že se

často nahrazuje umělým vanilínem.
Vanilkový éterický olej zná také aro-

materapie – vůně vanilky odplavuje
strach, vyvolává hřejivý pocit bezpečí
a štěstí. Věděli to již staří Aztékové,
kteří zhruba před tisíci lety rostlinu ob-
jevili. Využívali ji jednak k ochucování
kakaa, jednak k medicínským účelům
– věřili, že posiluje srdce, zmírňuje úna-
vu, zahání strach a vůbec dodává sílu
a zdraví.

S blahodárným působením vanilky
samozřejmě nemusíme čekat až na
Vánoce, ale můžeme si je užívat prak-
ticky kdykoliv. Stačí provonět si byt
vonnou svíčkou nebo několika kapka-
mi oleje v aromalampičce, případně si
za dlouhých a pošmourných podzim-
ních večerů zlepšit náladu čajem ochu-
ceným vanilkou.

***
Zázvor (Zingiber officinale) pochází

ze Střední Asie. Dnes je kultivován v
celé tropické a subtropické Asii, ale
více než polovina světové produkce
pochází z Indie. Významnými produ-
centy jsou i Brazílie, Jamajka (odkud
je vyvážen ten nejkvalitnější), Čína,
Japonsko a Nigérie.

Zázvor znali už staří Číňané a Indo-
vé. Ze své původní vlasti byl jako ko-
ření dopravován arabskými obchodní-
ky přes Rudé moře do jižní Evropy již
dávno před naším letopočtem. Arabští
obchodníci dlouho tajili jeho původ, kte-
rý opřádali tajuplnými a smyšlenými
historkami. Apicius, labužník z prvního
století, jej doporučoval na masové a
drůbeží omáčky, sušený hrášek a čoč-
ku a jako koření pro sůl. V 9. století
byl po celé Evropě tak rozšířen, že byl
servírován tak jako dnes sůl a pepř –
jako stolní koření. Kořeny se dají bez
problémů přepravovat, což vysvětluje,
proč byl zázvor prvním kořením, které
bylo ve větších množstvích exportová-
no do okolí. Se samotnou rostlinou se
však Evropané seznámili až na konci
13. století, kdy ji téměř současně po-
psali Marco Polo a Pagolotti. V 16.
století začal španělský šlechtic Fran-
cisco de Mendosa pěstovat zázvor na
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Jamajce.
Zázvor je vytrvalá rostlina, která svý-

mi až 2 m vysokými listnatými lodyha-
mi připomíná obyčejný rákos. Lodyhy
zakončené květenstvím jsou zkrácené.
Pěstuje se pro dužnaté, hlízovité odden-
ky, které bývají až 10 cm dlouhé, za-
škrcované, parohovitě větvené a po
obou stranách zploštělé. Planě rostou-
cí se nevyskytuje a na plantážích se
rozmnožuje vegetativně, tj. částmi od-
denků. Po zaschnutí nadzemní části se
oddenky vyorávají, perou, suší a dále
upravují. Koření se připravuje ve dvou
formách: černý zázvor jsou oprané,
usušené a neloupané (nebo jen částeč-
ně korku zbavené) oddenky, zatímco
bílý zázvor jsou oprané oddenky, pečli-
vě tence oloupané a usušené v tenkých
vrstvách na slunci nebo zvolna ve stí-
nu, často ještě bělené.

Používá se celý čerstvý, sušený v
plátcích nebo mletý, konzervovaný v
sirupu, kandovaný nebo naložený. Hoj-
ně se používá zejména v asijské ku-
chyni, kde je co do důležitosti hned na
druhém místě za solí. Zázvoru použí-
vají hodně pekaři a cukráři do perníků,
sušenek, dortů a nákypů. Přidává se
také do masitých, rybích a drůbežích
pokrmů; k dochucení rýže, kompotů,
ovocných salátů a likérů, ale také ke
zvýraznění nádivek do pečené kachny
a husy a lze ho použít i do marinády na
zvěřinu. Je součástí celé řady směsí
koření (čínská směs pěti koření, kari),
také kečupu či sojové omáčky. Mladé
oddenky povařené v cukru jsou oblíbe-
nou pochoutkou v Anglii. V různých
částech světa je oblíben léčivý zázvo-
rový čaj, v Anglii a Spojených státech

mají i zázvorové pivo (gingerbeer) a li-
monádu.

***
Kromě vanilky a zázvoru se o Váno-

cích můžeme v kuchyni setkat ještě
s dalšími druhy typicky “vánočního”
koření – badyánem, skořicí a hřebíč-
kem. Povězme si tedy ještě alespoň o
prvním z nich a další si necháme do
příštího čísla.

Badyán (Illicium verum) pochází z jižní
Číny a Vietnamu. Většina dnes dová-
ženého badyánu pochází z Číny, ale
pěstuje se i v Japonsku na Jamajce a
Filipínách. Číňané znali badyán již dáv-
no před naším letopočtem a patřil tu
spolu se skořicí k nejoblíbenějšímu ko-
ření. Jeho čínský název znamená osm
cípů. Použití badyánu nikdy nebylo příliš
rozšířené mimo jeho vlast; Číňané jej
však vždy brali sebou tam, kam cesto-
vali. Do Evropy ho však přivezl jako
první anglický mořeplavec Sir Thomas

Cavendich až koncem 16. století. Sta-
ré recepty ukazují, že badyán byl pou-
žíván na Západě v 17. století, a to v
ovocných sirupech a marmeládách.

Badyán je hvězdicovitý plod malého,
stále zeleného stromu badyáníku.
Strom se rozmnožuje ve školkách se-

meny a mladé rostliny se vysazují na
plantáže nebo do alejí kolem silnic.
Dosti velké květy vyrůstají z úžlabí lis-
tů a přeměňují se v souplodí měchýř-
ků, zprvu dužnaté a později dřevnatící
v úhlednou hvězdici. Hvězdice se sklá-
dá z 6 až 8 tmavě hnědých jednotli-
vých plodů, v každém z nich je po jed-
nom hnědém, lesklém, hladkém vejco-
vitém semeni. Ta se sklízejí zcela vy-
zrálá a pak se dosušují. Chuť badyánu
je kořeněná, nasládlá, podobně jako
anýz připomíná lékořici, ale je jemnější
než skutečný anýz.

Používají se sušené plody celé, rozlá-
mané na kousky, mleté nebo semena.
Přidává se do sladkých pokrmů, peči-
va, zejména perníků, do povidel, hruš-
kového a švestkového kompotu. Ochu-
cuje také žvýkačky a likéry typu ani-
sette. Číňané s oblibou přidávají bady-
án k drůbežím a vepřovým pokrmům.
Je také hlavní přísadou směsí koření,
dobrý je prý k dochucení pečeného
kuřete a hodí se k dušené rybě s muš-
lemi i do čirých vývarů. Doporučuje se
jedna hvězdička do pokrmu pro čtyři
osoby.

Ve východní medicíně se badyán
osvědčil při léčbě koliky, revmatismu a
také k dochucení léků proti kašli. Éte-
rický olej získaný z plodů badyáníku
pomáhá při žaludečních a střevních
potížích a také mírní problémy při na-
chlazení.

-jv-

Ilustrace F. Procházky
z knihy Rostliny známé neznámé

Třetí nejkrásnější dívkou – Miss Junior České republiky 2003 – se stala osmnáctiletá středoškolač-
ka Pavlína Dvořáková ze Světlé n. S.

Do soutěže ji přihlásila kamarádka a pak už šlo vše jako po drátku. Na castingy do Prahy a Brna bylo pozváno na
čtyři sta uchazeček. Porota zvolila nejlepších třicet dívek do praž-
ského semifinále. Tam po absolvování krátkého představovacího
rozhovoru, volné disciplíny a promenády v plavkách vykrystali-
zovala finálová dvanáctka a dvě náhradnice, a pak již přišel čtvr-
tek 13. listopadu. Dějištěm finále se stal pražský hotel Praha.
Pavlína absolvovala rozhovor s moderátory Vítkem Havlišem a
Jitkou Kocurovou o dětech v kojeneckém ústavu, jídle, autech a
hokeji a samozřejmě závěrečnou promenádu v plavkách. Mezi-
tím ovšem byla volná disciplína, kdy se původně plánovaný aero-
bik rozhodla vyměnit za některý z latinsko-amerických tanců. Vsa-
dila na rumbu – a to se jí vyplatilo.

Podle novin Vysočina -jv-
Foto: Aleš Kacl

Druhá vicemiss Junior je ze Světlé
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Neklamným znamením toho, že se
valem blíží konec roku, je stoupa-
jící množství kalendářů všech dru-
hů, které zaplavují pulty papírnic-
tví a knihkupectví.

Jsou stolní, nástěnné, malé, velké,
tlusté, tenké, vkusné i nevkusné. K těm,
které oko potěší a duší pohladí, patří
nástěnný “Kalendářík pro tebe od země
až po nebe” od Šárky Pejcharové. Je
vyzdobený pro autorku typickými, jako
by dětsky naivními malůvkami pajdu-
láků, zvířátek a sluníček, kromě kalen-
dária jsou v dolní třetině každého listu
rýmované říkánky O zimě, O domku,

Kalendáøe
O lesíku, O trávě apod. Kalendář se
prodává za 150 korun a k dostání je
v knihkupectví Marie Bedrníčkové.

K rozšíření sortimentu kalendářů na
trhu přispělo i město Světlá n. S. Jed-

nak malým kapesním kalendáříkem
s fotografií radnice od ing. Kunce na
lícové straně, jednak nástěnným ar-
chem. Dominuje mu barevná repro-
dukce mapy města z roku 1847, na
kratších stranách je po čtyřech starých
pohlednicích a dole kalendárium. Ka-
lendář vyrobila firma Video-Foto-
Kunc z Havlíčkova Brodu a vytiskla
Tiskárna Polička. Prodává se za dva-
cet korun v papírnictví Wagner, knih-
kupectví Marie Bedrníčkové, novino-
vém stánku na náměstí a v trafice na
Novém městě.

-jv-

Rozkvetou na jaře znovu?
Dvě ozdobné višně vysazené u nového parkoviště na

Sázavské ulici už mají zimu za sebou. Předcházející krát-
kodobé ochlazení zmátlo biologické hodiny těchto strom-
ků natolik, že v těchto dnech předčasně rozkvetly. Dou-
fejme, že tato anomálie dřeviny nevysílí a na jaře nás
svými květy znovu potěší.

ing. Jiří Hladovec
Foto: Jaroslav Vála
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Od uzávěrky do uzávěrky

aneb fotomozaika událostí
Foto: Jaroslav Vála

Fasáda domu čp. 100 “Na kopečku” dostala nový nátěr Novostavba domu čp. 162 byla před nástupem zimy zastřešena

Na zimním stadionu se začalo “mrazit”

1

2

1,2,3 Přestavba domu čp. 16 na městskou knihovnu
a informační centrum

Instalace vánočního osvětlení

3
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V prosinci 2003 oslaví naše sdružení
Světlo již deset let trvání. Co je náplní
naší činnosti? Jak říká sám název –
jsme sdružením pro hudbu a malé scé-
nické formy s náboženskou orientací.
Jméno Světlo jsme zvolili nejen podle
našeho města, ale chtěli jsme a chce-
me být dál světlem pro své okolí. Jak?
Nu tím, co děláme.

Scházíme se pravidelně každý pátek
odpoledne a v neděli dopoledne ve farní
budově. Zde nacvičujeme rytmické pís-
ně, secvičujeme divadelní scénky, ale
také malujeme, soutěžíme, vyprávíme
si, čteme a modlíme se. Pořádáme růz-
né zájezdy, poutní výlety i prázdninové
pobyty. Máme i svou kroniku a album
a z nich je tento výčet:

Zúčastnili jsme se již 10krát roznáše-
ní Tříkrálového požehnání, vystoupili
jsme 10krát na Dni matek ve zdejším
kině, 14krát v domě s pečovatelskou
službou, 12krát v Domově důchodců ve
Smrčné a 5krát zde ve Světlé, 6krát
ve věznici. Uspořádali jsme zde 8 ad-

Deset let Svìtla
ventních a vánočních besídek
s Mikulášskou oslavou, totéž 5krát ve
Zruči n. S. Prázdninové pobyty – “cha-
loupky” byly 6krát ve Velkých Popo-
vicích a 6krát v Číhošti. Navštívili jsme
staré řádové sestry 7krát v Charitním
domově v Hoješíně a 4krát v Mateřinci
v Praze – Břevnově. S divadelními
scénkami jsme vystoupili v Ledči n. S.,
Havlíčkově Brodě, Kácově, Senoža-
tech, Trhovém Štěpánově, na Hrádku
u Vlašimi, v Louňovicích pod Blaníkem,
Uhlířských Janovicích, Sázavě, ale i
v Brně Židenicích, Žabovřeskách a
v Praze v divadle v Kobylisích. Uspo-
řádali jsme několik výletů do Prahy,
Hradce Králové, Třebechovic, Svato-
ňovic, na Svatou Horu, do lágrů u Pří-
brami, na Orlickou přehradu, na Kře-
mešník a do Koclířova. Před Vánoce-
mi děti již 3krát roznášely perníčky
s koledou osamělým lidem ve Světlé.
Spolu s mládeží vystoupily na Jarním
koncertě na faře, mládež se svými pás-
my v Chotěboři, Humpolci, Havlíčko-
vě Brodě a ve Skutči.

Jsme poměrně malou skupinou v naší
farnosti od předškolního věku až po do-
spělé, kteří nám šijí divadelní kostýmy,
vyrábějí různé rekvizity, pečou perníč-
ky, o prázdni-
nách vaří na
chaloupkách.

Chci touto ces-
tou poděkovat
všem dětem i
mládeži za jejich
činnost, jejich
rodičům a pří-
buzným za po-
moc, kterou na-
šemu sdružení
Světlo poskytli.
Děkuji zároveň

městu Světlá n. S., které na nás pama-
tuje a ze svého rozpočtu poskytuje fi-
nanční obnos, který je plně využit na
naši činnost.

Chceme i nadále rozdávat lidem ra-
dost, pokoj a lásku. Chceme je aspoň
na chvíli vytrhnout z tohoto uspěcha-
ného materialistického světa, zklidnit se
a zamyslit nad vyššími hodnotami mo-
rálními, etickými a duchovními.

MUDr. Stanislava Brhelová

“Tresty zastavují, ale nebudu-
jí…,” řekl dr. Matějíček. Také po-
tlačují lidské potřeby a sebeúctu
člověka. Vysoká sebeúcta (nezna-
mená totéž co sebevědomí) je nej-
lepším předpokladem vývoje mo-
rálního a zodpovědného chování a
navíc pojistkou, aby nás druzí ne-
zneužívali a nemanipulovali s námi
ke svým cílům. Člověk s vysokou

O výchově dětí
sebeúctou se necítí ohrožen dru-
hými lidmi a novými situacemi, kte-
ré nám připravuje nová doba. Zmi-
ňuji to proto, že považuji za nalé-
havé podělit se zejména s rodiči
nedospělých dětí o některé poznat-
ky z kurzů a školení, týkající se
vzájemného respektu mezi lidmi a
potlačování agrese.

Být dobrým rodičem, kantorem nebo

vychovatelem není vůbec jednoduché
a většina  z nás (aniž si to uvědomuje-
me) předáváme osvojená klišé a  pra-
vidla výchovy tak, jak jsme je “okou-
kali” od svých rodičů, kantorů i přátel,
ať jsou vhodná nebo ne.

Pouze člověk, který si váží sám sebe,
se dokáže s úctou a respektem chovat
také k druhým lidem. Ale tomu se
mnozí z nás musí celý život učit.
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Koho z nás “nenadzvedne”, když
musíme být milí a chápaví ve svém
zaměstnání a pak si jdeme něco sami
zařídit do obchodu, na úřad, do nemoc-
nice (v žádném případě nechci konkre-
tizovat uváděné místo, myslím to vše-
obecně) a tam nás “zarazí do země”
zamračený obličej a nicneříkající pří-
kaz, pokyn.

Postoj k druhým lidem se utváří ze-
jména v dětství, proto bych ráda uved-
la několik způsobů vhodné a nevhodné
komunikace.

Neefektivní způsoby komunikace:
vyčítání, obviňování, zákazy, příkazy,
zesměšňování, shazování, poučování,
ironie, moralizování, mučednické výro-
ky a vydírání, křik, provokování a další
(což tak rádi používáme ráno, když spě-
cháme do práce a děti zlobí a nechtějí
se oblékat…).

Co pak?
Efektivní způsoby komunikace:

1) Popis – neútočí na charakter! (“Na
zemi leží rozházené svršky.”
Nebo: “Čí je to pohozený ka-
bát?”)

2) Informace – nutí k zamyšlení!
(“Děti, hledám nůžky.” Nebo:
“Boty patří do botníku.”)

3) Výběr – nespouští boj o moc a pod-
poruje k vnitřní motivaci! (“Napí-
šeš si úkol teď hned nebo až po
večeři?”)

4) Jedno slovo – raději s oslovením,

aby neznělo jako povel! (“Jirko,
plný koš!”)

5) “Já – výrok” – je to komunikační
dovednost jak vyjádřit své negativ-
ní pocity, aniž bychom útočili na
charakter druhého (1. osoba jednot-
ného čísla!). (“Je mi tak nepříjem-
né, když to pořád…”, “Nelíbí se
mi, když…”). NIKOLIV: “Rozči-
lujete mě!” – ne ve 2. os. č. mn.!
Je důležité naučit používat “Já -
výroky” také děti! (“Možná by
bylo dobré, kdyby Jirka věděl,
jak ti je…”)

6) Vzkaz – může být i napsaný, důle-
žitý je i tón hlasu! (“Vadí mi, že se
bavíte.”) Klidný, přísný hlas.

7) V mnoha situacích pomůže nejpr-
ve EMPATIE (vcítění)! (“Vím, že
máš nemocnou maminku, ale už
podruhé mi chybí tvůj domácí
úkol.”)

A na závěr dám všem dospělým spo-
luobčanům domácí úkol. Jak by se
mohli zachovat jinak než Adamova
maminka v krátkém příběhu, v kterém
se určitě mnozí poznají. I v mé rodině
bývala podobná rána…

Adam byl normální osmiletý chlapec.
Jeho maminka ho měla velmi ráda.
Právě začínal Adamův běžný školní
den. První slova, která slyšel, byla:
“Dělej, vstávej, Adame! Zase přijde-
me pozdě!”

Adam vstal, oblékl se (kromě pono-
žek) a přišel ke snídani. Matka řekla:
“Podívej se, jak vypadáš! Jsi bez po-
nožek a ten hrozný zelený svetr se ti
vůbec nehodí ke košili! A dávej pozor!
Zase rozliješ čaj jako obvykle.”

Adam něco zamumlal a nalil si čaj a
– rozlil. “Ty jsi nešika! Mám s tebou
jen trápení! Zase si něco mumláš.”

Adam nedojedl, převlékl si svetr, na-
táhl si ponožky, vzal aktovku a šel ztrá-
peně do školy. Matka za ním starostli-
vě volala: “Adame, zapomněl sis sva-
činu! Vsadím se, že jednou zapome-
neš hlavu! A nezkaz tu písemku, nebo
nebude fotbal a budeš se odpoledne
učit!”

A Adam písemku zkazil!!!

A jiný, optimističtější příběh nakonec:
David, Adamův spolužák, bydlel na-

proti. I jeho měla miminka ráda. Ráno
slyšel: ”Je sedm hodin, Davide. Vsta-
neš hned nebo si ještě pět minut pole-
žíš?”

David taky rozlil čaj a zapomněl sva-
činu. Ale slyšel: ”Hadr je na dřezu.”
“Svačina!” “Měj se hezky!”

A David písemku nezkazil!!!

Mgr. Jana Rejnková

(V článku byly využity materiály
Společnosti pro mozkově kompatibilní
vzdělávání – Praha)

Již podruhé strávil společnou let-
ní dovolenou kolektiv převážně
učitelů a zaměstnanců ze ZŠ Lá-
necká v přímořské oblasti pod síd-
lem Bohů, dovolenou příjemnou,
danou nejen nádhernou scenérií,
ale hlavně dobrými vztahy a přátel-
skou atmosférou po celých 12 dní
čistého pobytu.

Kamarádské vztahy zcela určitě
ovlivnily i to, že se po loňské zkuše-
nosti opět naplnil autobus a mohlo se
vyjet, a to i přes loňskou dobrodružnou
cestu neklimatizovaným autobusem
přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko
a Bulharsko s 3 až 4 hodinami čekání
na každých hranicích.

Letos se trasa malinko pozměnila –
vedla přes Slovensko, Maďarsko, Srb-

VZPOMÍNKA NA LÉTO
aneb Střípky a kamínky vzpomínek z řecké Leptokárie

sko a Bulharsko. Vzhledem k bezvadné
jízdě klimatizovaným autobusem (díky
řidičům panu Červenkovi a Svobodo-
vi) šlo vše jako po másle. Jen na ně-
kterých celnicích (zejména
v Bulharsku) začíná normálnímu civi-
lizovanému Evropanovi
rozum stát! Ale všech-
ny podobné útrapy se
lehce zapomenou, když
většina účastníků zájez-
du ví, že je čeká jen vše
příjemné, milé, zajímavé
a sportovní…

Tedy pokud to shrneme:
krásné ubytování 200 m
od moře (za zády bájný
Olymp), milí lidé, taver-
ny – místní, příjemné re-

staurace, stálé podnebí, ceny přibližně
jako u nás (jen mléčné výrobky jsou
dražší).

“Zdravé jádro” kolektivu čekaly le-
tos kromě koupání v průzračném moři,
večerního volejbalu a posezení
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v restauracích také výlety: na Meteo-
ry, památný Dion, Stomio – magnetic-
ká hora (kde voda teče do kopce, ku-
lička se kutálí do kopce…) a další.
Zejména však výstup na nejvyšší horu
Mytikas vzbudil radost i u něžného po-
hlaví. V loňském roce na nejvyšším
vrcholu stanuli jako průzkumníci M.
Pejchar a J. Rejnek, letos bylo nadšen-
ců více: J. Rejnek, J. Bártová, D. Fia-
lová, V. Sochorová, Vl. Špatenka, O.
Špatenka a J. Moštěk.

Sice některým “horolezcům”
z výstupu na horu vysokou 2.917 m
n.m. nechtěly pár dní poslouchat nohy
do schodů, ale radost byla větší než
drobné útrapy.

Poděkování patří organizátorce celé-
ho zájezdu paní J. Bártové a vlastně
všem, kteří přispěli k dobré náladě.
Zřejmě platí známé úsloví: “Jaké si to
uděláš, takové to máš!”

***
A na závěr něco o Leptokárii: Lepto-

kárie je přirozeným centrem význam-
né rekreační oblasti a svou zeměpis-
nou šířkou odpovídá Mallorce. Egejské
moře a masiv Olympu vytvářejí příjem-
né místní mikroklima s minimálními
srážkami a se stálými teplotami ovzduší,
které je vhodné pro pobyty astmatiků
a alergiků.

V prvních letech byla Leptokárie (lís-
kový oříšek) chudou rybářskou osadou.
Rok 1965 je považován za mezník a
začátek nové éry, kdy se začal rozvíjet
turistický ruch. V současné době je
Leptokárie centrem významné turistic-
ké oblasti Olympská riviéra. Ve městě
žije 400 stálých obyvatel, kteří se živí
převážně turismem, dále pak rybolo-
vem, zemědělstvím, chovem zvířat.

Doporučujeme: frape – ledovou kávu,
gyros – skopové maso rožněné, salát
tzatziky, likér ouzo, koňak Metaxa, víno
Apelia, Makedoniko, populární prysky-
řičné víno Retsina a mořské pochout-
ky.    Naše tipy na výhodné nákupy:
parfémy, kožené pásky, zlato, ručníky,
olivové oleje, olivy, bavlněné věci, nože,
vína a další.

Za celý kolektiv

Mgr. Jana Rejnková
Foto: Josef Moštěk

Co se u nás v měsíci říjnu událo? Stejně jako v září jsme podni-

kali plno akcí, tak ani v říjnu a v listopadu tomu nebylo jinak.

Běh Terryho Foxe

Letos jsme se opět
účastnili akce, jejíž pořá-
dání je ve Světlé n. S. již
tradicí. Podpořit boj proti
rakovině se letos rozhod-
lo 15 obyvatel DD. Než
jsme vyrazili na trasu, na-
koupili jsme si čelenky a
už jsme jen čekali, až pan
starosta celý závod od-
startuje. Odměnou za naši
snahu nám bylo nejenom
hezké počasí, které nám k naší procházce přálo, ale i ceny, které z
bohaté tomboly někteří naši obyvatelé vyhráli.

Kavárna

Říjen utekl jako voda a už tu byla opět naše tradiční “Kavárnička”. Ten-
tokrát jsme si napekli jablkové bábovky, hraběnčiny řezy a rybízové ko-
láče. K příjemně strávenému odpoledni nám hrála naše domovská ka-
pela KAJAK. Samozřejmě nechyběly ani gratulace obyvatelům, kteří v
listopadu slaví narozeniny.

Křeslo pro hosta

Do našeho “Křesla” usedl tentokrát pan Miroslav Vrána z Ledče nad
Sázavou. Jeho jméno většině z vás nic neříká, neboť pan Vrána není
známá osobnost. Přišel nám vyprávět o tom, jak se s partou deseti
mužů dobrodružné povahy potápěli na ostrově Bali, kde natáčeli život v
podmořské říši. Součástí jeho vyprávění byly nejen krásné fotografie,

ale hlavně profesionál-
ně zpracovaný doku-
ment o jejich pobytu na
tomto ostrově. Díky fir-
mě Elektro – Dvořák,
která nám zapůjčila te-
levize s většími obra-
zovkami, mohli jsme si
celý dokument pěkně
vychutnat. Touto ces-
tou ještě jednou děku-
jeme. Vše hezké i zají-
mavé jednou končí, a
tak po hodině a půl

skončilo i vyprávění našeho hosta. Bylo zajímavé i poučné. Odcházeli
jsme z jídelny plni dojmů a nových informací a poznatků.

***
Jelikož se blíží Vánoce, čeká nás nejen spousta práce s výzdobou

našeho domova, ale i mnoho akcí a vánočních vystoupení, na která se
již teď těšíme. O tom všem zase příště...

Lucie Vadinská

sociální pracovnice

Domov dùchodcù informuje
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STALO SE PŘED…
…250 lety (1753)

Egbert Douwes a jeho žena Akke Thyssesová založili firmu Douwe Egberts. Ve svém
malém obchodu “De Witte Os” (v překladu  “Bílý vůl”) v obci Joure v Nizozemí začali
prodávat kávu, čaj a tabák. Původně Egbert Douwes prodával pouze místním vesniča-
nům, avšak když se jeho syn přibližně v roce 1780 připojil k podnikání, proslavil se i jako
regionální dodavatel a tím šířil značku Douwe Egberts po celé zemi. Postupně Douwes a
jeho potomci budovali firmu, která se stala vedoucí společností na nizozemském trhu ve
svých hlavních produktech, kávě a čaji. V roce 1978 došlo ke sloučení Douwe Egberts s
korporací Sara Lee Corporation, která mu otevřela nové horizonty celého světa. Dnes
patří Douwe Egberts k třem největším pražírnám kávy na světě.

Firma Balírny Douwe Egberts, a.s. (BDE) vznikla v březnu 1992, kdy  nizozemská korpo-
race Sara Lee/DE N.V. koupila bývalý státní podnik Pražírny a balírny Praha a stala se
jeho jediným majitelem.  Nejdůležitějším sortimentem BDE je zrnková a mletá pražená
káva dodávaná pod mezinárodní značkou Douwe Egberts, světově proslulé čaje řady Pickwick a místní značka čajů Zlatý šálek.
BDE se člení na divizi pro maloobchod, divizi pro zajiš�ování služeb souvisejících s přípravou a podáváním kávy pro hotely,
restaurace, kavárny, kanceláře, instituce a další zařízení společného stravování, a divizi Drogerie a kosmetiky (H&BC), která je
významným dodavatelem např. koupelových prostředků a tělové kosmetiky Radox a Sanex.

…100 lety (1903)
Dva mladíci z amerického státu Wisconsin, William S. Harley spolu se svým dvacetiletým kamarádem Arthurem Davidsonem,

vyrobili první závodní motocykl s královskou signaturou H-D. Skutečný zrod legendy Harley-Davidson lze ale spíše datovat do
roku 1909, kdy firma přišla se svým prvním motorem typu V-Twin s válci svírajícími úhel 45 stupňů. Významným zlomem v historii
firmy byla první světová válka, kdy se jí podařilo prodávat přes polovinu produkce americké armádě. Právě díky značné popularitě
získané během válečných let se firma dostala na světovou špici v prodejích motocyklů. Celá další produkce od počátku 40. let byla
totiž použita na vojenské účely a po skončení II. světové války byla společnost, pokud jde o hospodářské výsledky, na vrcholu.
Poválečné roky byly ve znamení dalšího vývoje a budování tradic firmy. H-D se pomalu stával synonymem pro životní styl. V roce
1965 firma představila svou vlajkovou lo�, model Electra Glide. Ještě více motocykly Harley-Davidson proslavil v roce 1969 film
Bezstarostná jízda. Zlom v technologii přišel v roce 1980, kdy se objevil pohon řemenem, který se propříště stal standardem
výbavy harleyů. V roce 1981 se firma osamostatnila od koncernu AMF, když ji odkoupilo 13 vrcholových manažerů a začala se
psát novodobá historie firmy. Harley-Davidson razantně vstoupil na trh s mnoha novými modely s cílem vrátit se na pozici leadera
trhu, který mohutně atakovali japonští výrobci. Když v roce 1993 slavila firma 90. narozeniny, jelo při přehlídce městem Milwaukee
na svých strojích přibližně 100 000 motocyklistů.

…80 lety (1923)
Henry I. Siegel založil v Tenesee (USA) firmu H.I.S. Její evropskou dceřinou společnost H.I.S sportswear Europe GmbH se

sídlem v Německu vybudoval v roce 1973 Milan Daněk, který ji vede dodnes. Firma, která se řadí k předním evropským džínovým
značkám, se v roce 1997 přeměnila ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a ve spolupráci s Commerzbank
uvedla své akcie na burzu. V současné době má evropská centrála H.I.S sportswear AG Europe dceřiné společnosti v Rakousku,

Švýcarsku, České republice a Slovenské republice. Firma H.I.S sportswear Praha s.r.o. zahájila
svoji činnost na podzim roku 1996. Od té doby se sama stará o výrobu, marketing a distribuci
džínového oblečení značky H.I.S v České republice a na Slovensku a o distribuci značek Wrang-
ler, Lee, Hero, Maverick a Oldaxe. Značka H.I.S se však na českém a slovenském trhu výrazně
uplatňuje již od roku 1991, kdy zde byla produkována v licenci.

-jv-

Návštěva v podzemí
Mezi návštěvníky světelského středověkého podzemí byl také Miloš Štraub, autor několika publikací, např. Tajem-

ství podzemních chodeb. Přivedl sebou své dva spolupracovníky, kteří jej při pátrání po podzemních chodbách na
různých místech republiky doprovázejí: ing. Vladimíra Helbicha a psychotronika Jiřího Vydru. Dnes pětasedmdesá-
tiletý Jiří Vydra je přes svůj věk mimořádně čilý, zvláště když má v ruce jednu ze svých virgulí, kterým přezdívá
“vydrule”.

Přiznám se, že do té doby, než jsem ho viděl při práci, byl jsem k psychotronice mírně skeptický, i když jsem ji
nezavrhoval… Chtě nechtě ale musím přiznat, že moje skepse vůči psychotronice znatelně poklesla od chvíle, kdy
jsem ho sledoval procházet se s virgulí v ruce kolem křižovatky ulic Nádražní a Komenského, kdy kroutil hlavou a
mumlal cosi o tom, že v těch místech jsou podzemní prostory. Bodejť by nebyly, řekl jsem mu, vždyť tady stával
dům, v němž bylo řeznictví a hospoda “U Rejzků” – a tam samozřejmě sklepy byly!

Jaroslav Vála
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Program též najdete – http://www.svetlans.cz.
                                                                                     Změna programu vyhrazena.

Začátek prodeje vstupenek: 30 minut před představením,

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

Úterý  2.12. 19.30 102'

Jedna ruka netleská (ČR)
Černá komedie. Chcete ochutnat něco nového.
Hrají: J. Macháček, I. Trojan
Vstupné : 70 Kč                                                                         Od 15 let

Pátek  5.12. 19.30 108'

Loupež po italsku (USA)       Kriminální akční film
Naprosto dokonalá krádež, ale… Hrají: M. Wahlberg, Ch. Theronová
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 12 let

Neděle  7.12. 19.30 105'

Láskou praštěná (USA)             Romantická komedie
Pravidlo č. 1 – zapomeň na pravidla. Hrají: M. Moore, A. Holden
Vstupné : 55 Kč                                                                     Od 12 let

Středa  10.12. 19.30 89'

Klokan Jack (USA)                                           Komedie
Ukradl peníze, nechce je vrátit. Je to klokan… Hraje: J. O’Connell
Vstupné : 55 Kč                                                                       Od 12 let

Pátek  12.12. 19.30 106'

Okno naproti (Italie)                                           Drama
Z poklidného toku života ji probudí tajemný soused.
Hraje: G. Mezzogiorno
Vstupné : 55 Kč                                                                      Přístupný

Neděle  14.12. 19.30 97'’

Kašlu na lásku (USA)                                    Komedie
Vtipné hříčky a slovní smeče pronásledují casanovu Catche.
Hraje: R.Zellweger
Vstupné : 50 Kč                                                                      Přístupný

Středa  17.12. 19.30 108'

Liga výjimečných (USA)          Dobrodružný akční
Sedm mocných se spojí v jednu ligu. Hraje: S. Connery, S. West
Vstupné : 50 Kč                                                                       Přístupný

Pátek  19.12. 19.30 117'

Půlnoční míle (USA)                                           Drama
V životě a lásce očekávej nečekané. Hrají: D. Hoffman, S. Sarandon
Vstupné : 55 Kč                                                                       Od 12 let

Neděle  21.12. 19.30 101'

Božský Bruce (USA)                                        Komedie
Kdybys mohl být na jeden týden Bohem, co bys udělal?
Hrají: J. Carrey, J. Aniston
Vstupné : 55 Kč                                                                      Přístupný

Pondělí  22.12. 15.30 83'
Prázdninové představení pro děti :

Doba ledová (USA)                                       Animovaný
Přišli. Rozehřáli. Zvítězili. Česká verze
Vstupné : 30 Kč                                                                      Přístupný

Neděle  28.12. 19.30 104'

Sexuální průvodce úspěšného muže
Černá komedie pro obě pohlaví.
Nahá pravda o rozdílech mezi mužem a ženou.
Hrají: I. Rossellini, J. Baca-Asay
Vstupné : 55 Kč                                                                      Od 15 let

Pátek  2.1. 19.30 99'

Neprůstřelný mnich (USA)              Akční komedie
Megamoc vyžaduje megaodvahu. Karel Roden v další záporné roli.

         Od 12 let

Neděle  4.1. 19.30 116'

Švindlíři (USA)                                                Krimikomedie
Lži a kraď a když ti to projde, tak se neboj jit do toho znovu..
Hraje: N. Cage

         Od 12 let

Středa  7.1. 19.30 114'

Hodiny (USA)                                                           Drama
Příběh tří žen v různých dobách. Hrají: N. Kidman, J.Moore

         Od 15 let

Pátek  9.1. 19.30 101'

Hledá se Nemo (USA)                               Animovaný
I s malou rybičkou mohou být velké starosti. Studio W. Disneye.
Česká verze                                                                              Přístupný

Neděle  11.1. 19.30 120'

Kill Bill (USA)                                                             Akční
Byl to její den svatební a oni se ji pokusili zabít.
Hrají: U. Thurman, D. Carradine

         Od 15  let

Středa  14.1. 19.30 92'

Prci, prci, prcičky – Svatba (USA) Komedie
Vzrušující vyvrcholení Prcičkové ságy. Hrají: J. Biggs, A. Hannigan

         Od 15  let

Pátek  16.1. 19.30 140'

Piráti z Karibiku (USA)                        Dobrodružný
Prokletí Černé perly. Odvážní korzáři, půvabné dámy.
Hrají: J. Depp, G. Rush

       Přístupný
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KULTURA
Dětský folklorní soubor Škubánek, město Světlá nad Sázavou a ZŠ v Komenského ul.

Vás srdečně zvou na slavnostní koncert
KDO UVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ…    věnovaný 20. výročí založení souboru

spojený s tradičním vánočním pořadem

NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE – HEJ, HEJ, KOLEDA
Divadelní sál ve Světlé n. S. v neděli 7. prosince 2003 v 15 hod.

VSTUPNÉ:  40 Kč, 20 Kč – důchodci, studenti, děti a handicapovaní
Tradiční vánoční zpívání před radnicí se uskuteční ve středu 17. prosince kolem 15.30 hod.

Město Světlá nad Sázavou

si Vás dovoluje pozvat na tradiční

             v sobotu             v sobotu             v sobotu             v sobotu             v sobotu

             13. prosince 2003
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Velká výtvarná soutěž “Jezdím — jezdíš — jezdíme”
Městský úřad ve Světlé n. S. — odbor dopravy a odbor kultury a školství ve spolupráci s aktivem BESIP vypisuje velkou výtvarnou

soutěž s dopravně bezpečnostní tématikou. Soutěž je určena především pro žáky 1. — 6. tříd základních škol ve správním obvodu
města Světlá n. S. Cílem soutěže je obrátit pozornost dětí i dospělých k problémům bezpečnosti naší dopravy.
Téma soutěže: Doprava a bezpečnost
Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích:
1. — 3. ročník ZŠ
4. — 6. ročník ZŠ
Termín odevzdání děl: 1.12.2003 — 10.2.2004

Práce jednotlivých žáků budou soustředěny na příslušných školách a po doručení na Městský úřad ve Světlé n. S. vyhodnoceny
odbornou komisí. Vítěze čeká odměna, kterou jim do 15.2.2004 při slavnostním setkání na Městském úřadě ve Světlé n. S. předá
starosta města.

Těšíme se na vaše práce a doufáme, že společným úsilím všech zúčastněných se podaří zvýšit klid a bezpečí na našich silnicích.
odbor dopravy,

odbor kultury a školství,
aktiv BESIP
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Plesová sezóna:
17.1.   Maturitní ples tř. 8.G gymnázia

24.1.   Maturitní ples tř. 4.G gymnázia

Připravujeme
Koncert Františka Nedvěda se skupinou Druhé vydání.

27. ledna 2004 v 19.30 hodin v divadelním sále ve Světlé nad Sázavou.

Rocková kapela ze Světlé n. S., kte-
rá hraje převážně vlastní skladby, ale
na zábavách opráší i notoricky zná-
mé pecky pro pobavení publika, na-
příklad Vínečko, Sim-sala-bim, Non-
stop apod., nahrála svoje druhé CD.
 

Skupinu založili v roce 2000 kytarista
a zpěvák Mates Lorenc a Michal “Moj-
da” Večeřa, který usedl k bicím. Připo-
jili se basák Aleš “Sahula” Halama a só-
lový kytarista Lukáš Holub a po týdnech
ve zkušebně v garáži a poté
v Radostovicích přišly první pokusy o
koncert. V září téhož roku je pozvala
světelská hudební skupina Z-Nadoraz,
aby si s nimi zahráli na pouťové zábavě.
Následovalo několik koncertů v Nové Vsi
a v hotelu Košek, ale bez většího úspě-
chu. Po roce hraní Adrien natočil u ka-
maráda Vládi Moravce z Rocksonu své
první CD Tajná přání. Při jeho křtu
v hotelu Košek byl položen základ ke
spolupráci s Tomášem “Berry” Berán-
kem, který v říjnu nastoupil jako zvukař
a po několika úspěšných koncertech
v okolí Světlé n. S. se ujal role manaže-
ra.

Začátkem roku 2002 kapela opustila
původní zvyk hrát jednou za měsíc a
úspěchy na sebe nenechaly dlouho če-
kat. V té době se také v kapele objevila
mladá hráčka na klávesy, Andrea Pol-
nická. Adrien vystupoval společně se
skupinami Theatre a především Brix
v Křivsoudově, došlo dokonce ke spo-
lečnému vystoupení Adrienu a Brix se
skupinou Harlej, která patří ke špičce
české rockové scény. Po celé léto sku-
pina hrála týden co týden, a to nejen na
zábavách, ale i na festivalech se skupi-
nami úplně jiných žánrů. V září, na fes-
tivalu “Rock proti vodě” ve Světlé n. S.,
kapela navázala spolupráci se skupinou
Morava a v rámci křtu jejího cédéčka
“Dolů k nebi” odehrála všechny koncer-

Adrien má cédéčko
ty jako předkapela. Mates dokon-
ce dostal od Moravy nabídku, aby
nastoupil jako zpívající basista, ale
jako správný leader držící partu
striktně odmítl, i když to pro něj
byla velká čest. Koncem roku ode-
šla klávesistka a jako důvod uvedla
problémy na vysoké škole.

Rok 2003 začal společným vy-
stoupením s Moravou v Nové Vsi
u Světlé. Do skládání muziky se
začal zapojovat i Sahula a jako
technik přišel do party Karel Car-
los Žáček, který však funguje i
jako dobrý bavič. Adrien hrál spo-
lečně se skupinami Alkehol, Pum-
pa, Doga, Rockson a dalšími, na “Roc-
ku proti vodě” společně vystupoval
s Alešem Brichtou a skupinou Grizzly.

***
V polovině listopadu jsem položil pár

otázek Tomáši Berrymu Beránkovi.

-  Kdy jste začali uvažovat o novém cé-
déčku?
Bylo to už v létě, protože jsme chtěli,
aby se v rádiích konečně hrálo něco
pořádnýho od nás. Materiál jsme dávali
dohromady asi tři měsíce a teď
v listopadu jsme ho natočili. Myslím, že
zvukově se to docela povedlo, protože
jsme to netočili v analogu, ale v digitálu.
Bylo to ve studiu B&B Ládi Budíka, bas-
kytaristy skupiny Exit, v Jámách u Žďá-
ru n. S. Kontakt na něj jsme dostali od
skupiny Morava, která s ním má dobré
zkušenosti.

- Kde se dá vaše cédéčko sehnat?
Ono je zatím ve vývoji, protože jsme

jich vydali jen pár kusů, teď to budeme
ještě dodělávat a vydáme jich maximál-
ně sto kusů. Je to vlastně maxisingl o
šesti písničkách a v prodeji bude
v restauraci Pohoda, možná i v pivnici
Na Zastávce a u Jirky Šímy v “garáži”
(pozn. JV: Restaurant Cafe bar). Cé-
déčko bude stát sto korun a dá se taky
objednat e-mailem na adrese ber-
ry.adrienrock@tiscali.cz. Chtěl bych na
tomto místě poděkovat pánům Zdeňko-
vi Jelenovi a Martinovi Šemíkovi
z Ovesné Lhoty za finanční podporu,
dále restauraci Pohoda, pivnici Na Za-
stávce  a všem kamarádům, kteří nám
pomáhali.

Chtěl bych se při téhle příležitosti ještě
vrátit k letošnímu festivalu “Rock proti
vodě” a poděkovat všem, kteří do toho
šli, hlavně firmě Sanizol za poskytnutí
lešení, z kterého jsme postavili jeviště,
dál restauraci Pohoda, která se starala o

občerstvení, pivnici Na Zastávce a
všem, kteří nám pomohli finančně.

- Co je v Adrienu nového?
Sestava se doplnila o Martinu Žáčko-

vou, která hraje na klávesy a je celkem
talentovaná. Doporučil  nám ji pan uči-
tel Ján Vajo, kterého jsme měli jako hos-
ta při natáčení cédéčka. V poslední pís-
ničce hrál houslový part a zvládnul ho
opravdu perfektně. Ta písnička se jme-
nuje Nemůžu spát a asi půjde do rádia.
V sobotu 15. listopadu jsme měli spo-
lečný koncert s Alešem Brichtou
v Oudoleni, kde hrál v triu s kytaristou
Milošem Mimi Knoppem a s klávesistou
Zdeňkem Vlčem. Myslím, že to byl do-
cela povedenej koncert a Aleš tam po-
křtil naše cédéčko Dej mi!!!. Domluvili
jsme se tam s ním také na další spolu-
práci, na koncertu v Křivsoudově, a
dostali jsme pozvánku i na 18. prosince
do pražský Lucerny na Rockový Váno-
ce. Ale to je zatím ještě v jednání.

- Co chystáte pro nejbližší dny?
Budeme hrát na Mikulášské zábavě

v Babicích, potom pojedeme do Křiv-
soudova, 20. prosince rozjíždíme pro-
jekt Rock session. Bude to v Dolní Bře-
zince, bude hrát šest kapel všech žánrů
od pop rocku až po nejtvrdší metal. Bu-
dou se točit tři druhy piva, Gambrinus,
Krušovice a Rebel. Po Novém roce plá-
nujeme spoustu akcí, hlavně co se týká
Rock sessionu. Budeme taky hrát
v Praze po klubech. My jsme se klubům
vždycky vyhýbali, ale teď jsme to zku-
sili v Kainu, jehož majitelem je Jirka Ur-
ban, kytarista z Arakainu, a moc se to
tam vydařilo.

- Díky za rozhovor a přeji ať se Adrienu
daří!

Jaroslav Vála
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Novinky v Městské
knihovně ve Světlé n. S.
Oddělení pro děti a mládež
Pohádky:
Drijverová, Martina: Pohádky z hor
Mejzlík, Jaroslav: Vodníci z pohádkové řeky
Svěrák, Zdeněk: Jaké je to asi v Čudu

Dívčí romány:
Francková, Zuzana: Dvě na jednoho
Komendová, Jitka: Já, Klára a spousta
průšvihů
Svobodová, Vlasta: Prázdninové okouzlení

Dobrodružné příběhy:
Funke, Cornelia: Pán zlodějů
Lindgren, Astrid: Rasmus tulákem
Týč, Josef: Ukradené prázdniny

Encyklopedie:
Ciszak, Danuta: Rekordy ze světa zvířat
Pamfil,Tomáš: Evropská unie
Schauber, Vera: Velká kniha o svatých aneb
Po kom se jmenujeme

Oddělení pro dospělé
Blandford, Edmund: Nacistické tajné služby
Brown, Sandra: Závist
Frýbová, Zdena: Polda a jeho soudce
Fuchsová, Irena: Když se žena rozvede
Siddons, Anne Rivers: Bavlníkový květ
Szpilman, Wladyslaw: Pianista
Špillarová, Lenka: V Severní Americe
Špillarová, Lenka: V zajetí divočiny
Štaidl, Ladislav: Víno z hroznů
Viewegh, Michal: Na dvou židlích
Woodová, Barbara: Modrý kámen

Hudební oddělení
Linkin Park: Meteora
Aleš Brichta: Anděl posledního soudu
Nirvana
Scooter: The Stadium Techno Experience
Manic Street Preachers: Forever Delayed
Karma: Sedam Dana
Sean Paul: Dutty Rock
Eros Ramazzotti: Eros
Panjabi MC: The Album
Jakub Smolík: Zlaté hity

Iva Rajdlová

Ve středu 22. října byla v Muzeu
Vysočiny v Havlíčkově domě před-
stavena nová kniha o Karlu Hav-
líčku Borovském. O dva dny poz-
ději si zájemci mohli knihu zakou-
pit na 13. Podzimním knižním trhu
v Havlíčkově Brodě.

Slavnostního křtu se kromě autora
knihy Františka Drašnera zúčastnil
předseda Senátu JUDr. Petr Pithart a
havlíčkobrodský výtvarník Mgr. Luboš
Novotný. První knihu doplnil zajímavou předmluvou, druhý se postaral  o krásné
ilustrace. O vydání této knihy se zasloužily Tiskárny Havlíčkův Brod a město
Havlíčkův Brod, sponzorsky přispělo několik brodských podnikatelů.

“Sličná knížka, kterou dnes vypouštíme do světa,” řekl Petr Pithart, “je
splátkou starého dluhu, protože o Havlíčkovi sice vyšly desítky knih, ale
žádná se nevěnovala jeho rodnému kraji, od narození až po návrat
z Brixenu. Kniha je i dokladem mimořádné píle a trpělivosti autora, který
ji doslova “vyseděl” v archivech při studiu a sbírání podkladových mate-
riálů. Bude se číst ne přes to, že je plná detailů a podrobností, ale právě
proto, že je plná detailů  a podrobností. I náš život je z detailů a s novou
knihou se k nám Karel Havlíček Borovský vrací a přejeme si, aby nás
všechny inspiroval pro další dny.”

***
Jak řekl předseda Senátu, kniha se nezabývá úplným životopisem slavného

novináře, ale přibližuje čtenářům výhradně život u nás na Vysočině. Čtenář se
dozví odpovědi na otázky typu: Co všechno zde Karel Havlíček prožil? Kde si

jako dítě hrál? Kam chodil do školy? S kým se
kamarádil? Která děvčata se mu líbila? Kam
chodil na vycházky a na výlety? Další kapitoly
jsou věnovány Havlíčkově činnosti ve funkcích
ředitele, režiséra a herce ochotnického divadla,
jeho osudům v Kutné Hoře a rekonstrukci jeho
únosu do Brixenu.

Autor František Drašner prostudoval velké
množství dokumentů, navštěvoval archivy a
vyhledával listiny a články z dobového tisku. Pro-
to je třistastránková kniha doplněna rejstříkem
téměř 500 pramenů.

Kniha je určena široké čtenářské veřejnosti,
zejména však žákům a studentům. S chutí po ní
jistě sáhnou příznivci regionální literatury.

-jv-
Foto: Jaroslav Vála (1), Jan Kliment (1)

Nová kniha o HavlíčkoviNová kniha o HavlíčkoviNová kniha o HavlíčkoviNová kniha o HavlíčkoviNová kniha o Havlíčkovi

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
vydalo v období od roku 1989 sedm-
náct svazků vlastivědného sborníku
Havlíčkobrodsko a řadu různých re-
gionálně historických publikací. Vy-
dané tituly, resp. čísla uvedeného
sborníku jsou z větší části již roze-
brány, některé jsou ještě na skladě
vesměs v počtu již jen několika de-
sítek zbývajících výtisků. Potenciál-
ní zájemci mají tak poslední příleži-
tost získat zbývající publikace za dnes

MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD
už poměrně výhodné ceny. Při vyda-
vatelské činnosti muzeum úzce spo-
lupracuje s havlíčkobrodským stát-
ním okresním archivem a v poslední
době i s Havlíčkobrodskou společnos-
tí pro povznesení historického pově-
domí.

Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko:
číslo 1, 1989 (1988), 15,- Kč
Sochr, J.: Havlíčkův Brod v době před-
husitské, Lameš, J.: Tiskové procesy

Karla Havlíčka Borovského v Kutné
Hoře 1850-1851, Železná, I.: Dělnické
tělovýchovné a skautské hnutí na Svě-
telsku a Dolnoměstsku do roku
1938,Koubský, M.: Protifašistický bo-
jovník Karel Elsnic, Malina, O.: Vývoj
potravinářského strojírenství v n. p. Cho-
těbořské strojírny, Hlaváč, V.: Draví
ptáci na Havlíčkobrodsku, Štrossová, I.:
Bibliografie regionální literatury vyda-
né v letech 1970 – 1986
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číslo 2 (1990), 15,- Kč
Rous, P.: Jan František Beckovský (1658
- 1725), Zedník, P.: Václav Zelený
(1825-1875), Čech, J.: Osud ing. Vác-
lava Cempera (1911 - 1944), Veselý, E.:
Historie Muzea v Havlíčkově Brodě
(1874 – 1945), Pokorný, Z.: Dvacet pět
let Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě, Faltys, V.: Přehled
květeny vyšších rostlin okresu Havlíč-
kův Brod.

číslo 7 (1993), 30,- Kč
Kořán, I.: Základní data o stavbě a
výzdobě bývalého augustiniánského
kláštera sv. Rodiny v Havlíčkově Bro-
dě, Sochr, J.: K otázce datování němec-
kobrodské cesty J. V. Stamice, anonym:
“O muži, jenž zatýkal Havlíčka”.
Z materiálu ke vzpomínkám Jiřího Ka-
ráska ze Lvovic, Ryšavá, E.: Píseň “Spi,
Havlíčku, v tvém hrobečku” a její au-
tor, Knap, I.: Albert F. Riedl a jeho vy-
nález skloleptového tisku (Poznámky
k jednomu slovníkovému heslu), Dou-
bek, E.: Naši krajané a válka Sever proti
Jihu (1861 – 1865), Doubek, E.: Ze
vzpomínek ledečského rodáka F. J. Sa-
dílka, vystěhovalce do USA, Rous, P.:
Památky na Jaroslava Haška v okrese
Havlíčkův Brod, Železný, J.: Časopis
Úhor vydávaný v Habrech učitelem Ota-
karem Svobodou, Kostomlatský, J.:
Hudební místopis Havlíčkobrodska,
Sochrová, M.: Nedožité jubileum histo-
rika a archiváře Jiřího Sochra

číslo 13 (1997), 90,- Kč
Štěpán, V.: Světoběžník Johann Hönig-
er (1804 – 1892), Myška, R.: Varhany
v okrese Havlíčkův Brod, Gablech, I.:
Vzpomínky válečného pilota, Štěpán, V.:
Andělové z Ronovce, Zborovská, Z.:
Karel Havlíček Borovský jako předsta-
vitel evropského liberalismu a teoretik
občanské společnosti, Tajovský, M.:
MUDr. František Malinský (30. 11. 1850
– 7. 4. 1926), Zedník, P.: Regionální
historik PhDr. Václav Fiedler, Pleva,
F.: Legionář a československý diplomat
Jan Šeba – ledečský rodák, Procházka,
L.: Dokumentace k lidové architektuře
v muzeích okresu Havlíčkův Brod

číslo 14 (1998), 90,- Kč
Maxová, I. – Nejedlý, V. – Suchomel,
M. – Zahradník, P.: Mariánské a další
světecké sloupy v okrese Havlíčkův
Brod, Klíma, S. V.: K výročí hudebníka
Jana Václava Antonína Stamice (1717-
1757), David, J.: Německý Brod v době
po říjnovém převratu roku 1918 (Pří-
spěvek k poznání času ideových sporů

a vyrovnávání se s minulostí)
Dvořák, P.: Nakladatelství Jiří Chvoj-
ka v Havlíčkově Brodě 1945 – 1949,
Benáková, E. – Rous, P.: Z nové lite-
ratury o regionu, Pauliš, P.: Skarnové
ložisko Vlastějovice (Hammerstadt) u
Zruče n. S. – zajímavá geologická a
mineralogická lokalita, Šumpich, J.:
Výsledky kvantitativního sledování fau-
ny motýlů na monitorovací ploše Pav-
lov u Ledče n. S., Kunstmüller, I.: Avi-
fauna přírodní rezervace Kamenná Trou-
ba u Lipnice nad Sázavou v letech 1987
– 1996

číslo 15 (1999), 150,- Kč
Hloušková, H.: Z historie kláštera
v Pohledu, Macek, L. (ed.): Paměti
kantora Jelínka, Klíma, S. V.: Hudeb-
ník z Havlíčkobrodska Jiří Čart (1708
– po 1778), Pehr, M.: Příspěvek
k poznání dějin řádu bosých augustini-
ánů v Čechách – konvent Svaté Rodiny
v Havlíčkově Brodě (1674 – 1807), Ši-
můnek, M.: Karel Havlíček a katolická
církev na počátku 50. let 19. století,
Novák, P.: Hlavní “bramborářské” or-
ganizace a jejich přínos k rozvoji země-
dělských závodů na Havlíčkobrodsku,
Pleva, F.: Starý ledečský hřbitov, Holý,
J.: Z dějin Sokola Golčův Jeníkov (1899
– 1996), Čech, L.: Vegetační a floris-
tické poměry přírodní rezervace “Ha-
vranka” (okres Havlíčkův Brod), Šum-
pich, J.: Fauna motýlů (Lepidoptera)
přírodní rezervace “Havranka”

číslo 16 (2001), 130,- Kč
Voldřichová, B.: Anna Jahodová-Kasa-
lová. Život ženy na maloměstě, Samko-
vá, P.: K poznání osobnosti Vojtěcha
Weidenhoffera (1826 – 1901), Bouchal,
H.: Václav Havlíček – vlastenec, který
zapadl, Jiráček, M.: Josef Mahler, za-
pomenutý vynálezce, David, J.: Brod
Smilův, Německý nebo Havlíčkův?, Zde-
chovský, T.: Poznámky k dějinám za-
niklé farnosti Kožlí, Vilímek, L.: Kaple
Bolestné Panny Marie v Jihlavě, zapo-
menuté poutní místo na Českomoravské
vysočině

Ostatní publikace:
Tichý, J.: 17. listopad 1939 a Havlíč-
kobrodsko, 1991, 62 stran, 30,- Kč
Práce regionálního historika obsahuje
životopisné údaje o 26 perzekvovaných
vysokoškolských studentech z Havlíč-
kobrodska a výběr z jejich vzpomínek.

Tichý, J.: Obrana národa na Chotě-
bořsku, 1992, 49 stran, 30,- Kč
Ucelený přehled faktů o chotěbořské

rotě vojenské ilegální organizace Obra-
na národa v období 2. světové války.
Nechybí rozsáhlý poznámkový aparát a
soupis pramenů a literatury.

Bubnová, J.: Soupis kronik okresu
Havlíčkův Brod, 1993, nestránková-
no, 30,- Kč
Abecedně uspořádaný soupis 282 obec-
ních pamětních knih pocházejících ze
146 obcí, měst a osad seznamuje se zá-
kladními údaji o každé kronice včetně
stručné obsahové retrospektivy a jmen-
ným rejstříkem obecních kronikářů. Jde
o užitečnou příručku pro každého, kdo
se zabývá zejména mikroregionální his-
torií.

Sklo z Vysočiny. Expozice Historické
sklo v Okresním vlastivědném mu-
zeu v Havlíčkově Brodě, 1994, 24
stran, 20,- Kč
Medková, J.: O starém sklářství na Vy-
sočině, Rous, P.: Havlíčkobrodská ex-
pozice regionálního historického skla.
Historické sklárny na Havlíčkobrodsku,
Šilhánek, V.: Stručná historie provozů
Jihlavských skláren Bohemia

Jelínek, Z.: Leškovice. Z historie
partyzánské brigády Mistra Jana
Husa, 1994, 192 stran + 2 mapové
přílohy,  80,- Kč
Důkladné a věcné zpracování příběhu
známé partyzánské jednotky z pera jed-
noho z našich největších znalců domá-
cího a zahraničního odboje koriguje ně-
které letité legendy a tradované domněn-
ky. Důležitou součástí publikace je edi-
ce 43 písemných pramenů, podrobný
přehled zdrojů informací, jakož i jmen-
ný a místní rejstřík.

Macek, L. – Tajovský, M. a kol.:
Českoslovenští legionáři. Rodáci a
občané okresu Havlíčkův Brod, 2000,
113 stran, 150,- Kč
Stěžejní část publikace tvoří přehledný
soupis legionářů pocházejících z území
dnešního havlíčkobrodského okresu.
Soupis prezentovaný abecedně jednak
dle příjmení, jednak podle obcí obsahu-
je základní údaje o každém legionáři. Na
ostatních stránkách nalezne čtenář
úvodní zevrubnou informaci o česko-
slovenských legiích na frontách 1. svě-
tové války, výběr ze vzpomínek pří-
mých účastníků, medailony vybraných
osobností (Karel Kutlvašr, Josef Sobot-
ka, Bedřich Starý, Jaroslav Hašek), ob-
razovou přílohu a seznam použité lite-
ratury. Mgr. Pavel Rous

Muzeum Vysočiny
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PŘIJMEME OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Generali Pojišťovna a.s.
Agenturní kancelář
Havlíčkovo nám. 164
580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 569 482 298
        608 737 529

Vážení občané
Světlé nad Sázavou a přilehlých obcí,

nabízíme Vám velmi výhodné
pojištění rodinných domů,
domácností a podnikatelských pojistek!!!

Příklad:
Pojištění domácnosti
na pojistnou částku 300.000 Kč
a pojištění na novou
(to znamená znovupořizovací) hodnotu.
Pojistné 690 Kč ročně, sleva 10 %,
pojistné jen 621 Kč.

Rodinný dům
pojištěný na novou hodnotu,
pojistná částka 1,000.000 Kč, pojistné 900 Kč,
po slevě jen 810 Kč ročně.
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KONTAKTY:
Nádražní 88, Světlá n/Sáz.

(uhelné sklady)
Tel/fax:  569 452 506

www.stavebniny-svinny.cz
Otevřeno:  Po-Pá   7.00 - 16.00     So   8.00 - 11.00

Nejlepší ceny?Kde?U nás!!
   ZDÍCÍ MATERIÁLY : SUPERTHERM (od-25%), POROTHERM (-13%), YTONG (-15%), YPOR, PORFIX

   STROPY : JISTROP (MIAKO -20%, HURDIS, BETONOVÉ, KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY (-20%)

   STŘEŠNÍ KRYTINY : CEMBRIT (-8%), BRAMAC (-10%), KM BETA (-24%), KB BLOK,
    TONDACH (až-29%) , GUTA, ONDULINE, RANNILLA, ŠINDELE, ALUKRYT, plechy FeZn, Cu

   STŘEŠNÍ OKNA : VELUX, PRIMA FENESTRA, ROTO        KOMÍNOVÉ SYSTÉMY : SCHIEDEL

   SÁDROKARTONY : LAFARGE (-15%)+ příslušenství        KLEMPÍŘINA : OKAPY, SVODY

   TEPELNÉ IZOLACE : ORSIL, ROCKWOOL, ISOVER, TERMOLAN, POLYSTYREN

   SUCHÉ SMĚSI : CALOFRIG, SAKRET + CEMENT (á 150,-Kč), VÁPNO

   HYDROIZOLACE : DECHTOCHEMA, FONDALINE

   DLAŽBY a OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA      DVEŘE : SAPELI, KRONODOOR, PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

KUPÓN

NA SLEVU

5 %
na veškeré
zboží Nelze přičíst

k ostatním slevámDOPRAVA AUTEM S HYDR. RUKOU ZDARMA

VELKÉ SLEVY??  S námi se vždy domluvíte!!
Najdete nás také ve: Svinném u Chotěboře, Jihlavě, Golčově Jeníkově a Ledči n/S.

Ušetřete 17% na DPH!!  U nás Vám zajistíme montáž DPH 5%
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Vážení zákazníci,

naše firma má pro Vás nabídku vybraného sortimentu dodávaného zboží:

- akční nabídka vybraných rozměrů zimních pneumatik, disků a kompletů,
lze dodat smontované nahuštěné a vyvážené s ventilem TR414 nebo nesmontované,
trvá do vyprodání zásob:

pneumatiky:

165 R13” a 165/70 R13” lepené protektory značky CONDOR Německo á 780,- Kč.
165/70 R13” DEBICA á 950,- Kč,SAVA S3 á 1109,- Kč,DUNLOP M3 á 1562,- Kč,Gy UG6 á 1665,- Kč.
165/70 R14” SAVA S3 á 1318,- Kč, DUNLOP M3 á 1922,- Kč.
175/70 R13” SAVA S3 á 1355,- Kč, DUNLOP M3 á 1951,- Kč.
175/65 R14” SAVA S3 á 1572,- Kč.
185/60 R14” SAVA S3 á 1521,- Kč, Gy UG6 á 2543,- Kč, DUNLOP M3 á 2601,- Kč.
195/65 R15” SAVA S3 á 1927,- Kč, Gy GW3 á 3415,- Kč,
pokrač. 195/65 R15” Gy UG6 á 2852,- Kč,DUNLOOP M3 á 2852,- Kč.
205/55 R16” DUNLOP M3 á 5155,- Kč, Gy GW3 á 5283,- Kč, kde Gy = Goodyear.

ocelové disky:

4,5J x 13”, 4x100x57 / Škoda Felicia  á   709,- Kč.
5J x 14”,    5x100x57 / Škoda Fabia    á   967,- Kč.
6J x 14”,    5x100x57 / Škoda Fabia    á   983,- Kč.
6J x 15”,    5x100x57 / Škoda Octavia á 1093,- Kč.
7J x 16”,    5x112x57 / Škoda Superb á  2076,- Kč.

komplety:

Škoda Felicia: 4,5Jx13”+ 165/70 R13” 79T  SAVA S3 á 1830,- Kč.
Škoda Fabia: 5J x 14” + 165/70 R14” 79T  SAVA S3 á 2184,- Kč.
Škoda Fabia: 6J x 14” + 185/60 R14” 79T  SAVA S3 á  2399,- Kč.
Škoda Octavia: 6J x 15” + 195/65 R15” 91T  Gy  UG6  á 3842,- Kč.
Škoda Octavia: 6J x 15” + 195/65 R15” 91T  SAVA S3 á 2783,- Kč.
Škoda Superb: 6J x 16” + 205/55 R16” 91H  Gy GW3 á  6640,- Kč.
Škoda Superb: 6J x 16” + 205/55 R16” 91H  SAVA S3 á 4414,- Kč.

- automobilová a průmyslová maziva, chladící kapaliny atd. od TEXACO,
pro autoservisy a výrobní závody možnost dodávek se slevami.

- díly pneumatických soustav jako pneumatické válce, filtry, lubrikátory vzduchu,

redukce, spojky, rychlospojky CAMOZZI, PA a PE trubky atd.

    DAVELOP s.r.o.
Nádražní 219, Světlá nad Sázavou

tel.: +420 569 456 929 tel.fax: +420 569 456 927
e-mail: davelop@iol.cz                    http://www.davelop.cz
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Výroba, opravy a montáž PC
Světlá nad Sázavou

AMD Athlon 1800+ XP Intel Pentium 4  2,67 GHz

HDD 40 GB 7200 Ot. HDD 80 GHz 7200 Ot.

256 MB DDR 400 MHz 512 MB DDR 400 MHz

CD-RW 52x24x52x (Vypalovačka) CD-RW 52x24x52x

GeForce 4 440 64 MB DDR TV out DVD 40x 16x

FDD 3,5”,reproduktory GeForce 5200 128 DDR + TV out

Multimediální klávesnice, myš Klávesnice, myš, repro, FDD 3,5”

Cena s DPH  14 460,-Kč Cena s DPH   24 490,-Kč

 Poskytujeme tyto služby
 

- Sestavení PC dle Vašich požadavků - Kompletace PC z dodaných součástí

- Otestování funkčnosti komponentů  PC - Zvýšení výkonu Vašeho PC

- Přestavba starších  PC - Detekce problémů při nefunkčnosti PC

- Reinstalace poškozených systémů - Instalace software

- Zálohování dat z poškozeních systémů - Poradenské činnost

- Konfigurace internetového připojení - Jednoduché WWW prezentace

 

 Nabízíme vánoční dárky za zajímavé ceny

Televizní karta XP Deluxe , TV Tuner, FM-radio, DO 1 990 Kč

GeForce FX5200, 128MB DDR, TV-out, 8xAGP 2 357 Kč

Monitor  17", 0,27, 72 kHz, TCO03, 1280x1024       3 990 Kč

Monitor 19", 0,26, TCO99,  1600x1200 4 990 Kč

Monitor LCD 15" A515 TCO99 11.800 Kč

CD-RW, 52x/32x/52x + SW 1 259 Kč

RW+DVD Combo 48x/24x/48x, DVD 16x 1 980 Kč

TEAC DV-W 50D 4x DVD+R/RW, DVD-R/RW 4 569 Kč

HP DeskJet 3550C, USB 2.0  + USB kabel 1 990 Kč

                                                                  Vše s DPH

 
Uvedené sestavy slouží jako příklad, počítač Vám sestavíme podle Vašich představ a požadavků.

              Informace a další ceníky na www.montazPC.net

                     Bezouška Martin       Světlá nad Sázavou

                       Zavolejte si o bližší informace. tel. 777 827 321

montazPC@seznam.cz
                                                                                                                           Prosinec 2003
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Fotbalový klub Sklo Bohemia

Světlá nad Sázavou

děkuje všem sponzorům a fanouškům
za přízeň a přeje

příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný rok 2004.

VOŠ, GYMNÁZIUM, SSŠ a SOU ve Světlé n. S.

pořádá

Den

otevřených dveří

v pondělí 12.1.2004

od 8.00 do 16.00 hodin

ve všech budovách školy.

Zveme všechny zájemce

z řad žáků 9. tříd i jejich rodiče

k prohlídce školy, dílen

a domova mládeže.

Možnost nákupu žákovských výrobků

ve školní prodejně.

Informace o vzdělávacím programu školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Děkujeme našim klientům za celoroční přízeň.

Přejeme mnoho zdraví a úspěchů v podnikání

i soukromém životě (nejen) v novém

roce 2004 a těšíme se na další spo-

lupráci

daňový poradce

Jindřich Chlad a kolektiv

Nádražní 219, Světlá nad Sázavou

tel.: 569 432 259 fax.: 569 452 147

mobil: 603 867 133

e-mail: 3665@kdpcr.org

e-mail: chlad@svetla.net
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Vážené dámy, vážení pánové!
Přejeme příjemné a klidné prožití

svátků vánočních, do nového roku 2004
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí

a spokojenosti v pracovním i osobním životě.

Zároveň bychom chtěli poděkovat
zákazníkům, obchodním partnerům

a přátelům za letošní úspěšnou spolupráci.
Bude nám ctí zůstat i v roce 2004 Vaším

pevným a spolehlivým obchodním partnerem.

Majitel a kolektiv pracovníků firmy
Montraz

Dolní Březinka 83
582 91 Světlá nad Sázavou

tel. 569 456 913, fax 569 456 862,
expedice 569 453 226

e-mail: montraz@hbnet.cz, web: www.montraz.cz

“Minibazar Ferda”

Lánecká 182
Světlá n. S 
– nad prodejnou “Rabbit”
(bývalá Fortuna).

Prodáváme
levné dětské a kojenecké oděvy z dovozu.
Dále nabízíme a přijímáme do komise
(provize 18 %) hračky a dětské potřeby
(chodítka, sedačky, odrážedla apod.).
Stále v nabídce velký výběr plyšáků.

Těšíme se na Vaši návštěvu
a přejeme veselé Vánoce.

“Vaše účetnictví v nejvyšší kvalitě se zárukou”
přejeme všem svým zákazníkům a přátelům

příjemné prožití svátků vánočních

a úspěšný rok 2004

V souvislosti s reformou veřejných financí nabízíme podnikatelům – fyzickým
osobám poradenství:

- při přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví
- při přechodu z podnikání fyzické osoby na společnost s ručením

omezeným v rámci optimalizace základu daně z příjmů
Dále nabízíme vedení podvojného účetnictví, daňové evidence
a zpracování mezd.

INTERKOSULT, s.r.o.
Lánecká 970, 2. patro
Světlá nad Sázavou
Telefon: 569 452 669, 603 582 351

e-mail: interkonsult@interkonsult.cz
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Robert Benda

SKLENÁŘSTVÍ

Wolkerova 172
Světlá nad Sázavou

Tel.: 569 453 821    603 493 771 (havarijní případy)
FAX: 569 453 120

e-mail: sklenarstvi@centrum.cz

Otevřeno:    pondělí - pátek    8 - 12 hod.   13 - 16 hod.
    čtvrtek    8 - 12 hod.   13 - 15 hod.

Nabízíme:
- zasklívání oken, dveří a různých konstrukcí
- řezání, vrtání a broušení tabulového skla, zrcadel
- zasklívání strojů, zpětných zrcátek
- rámování obrazů, paspartování
- prodej silikonů a stavebních tmelů
- výroba a zasklívání izolačních dvojskel Diterm
- prodej a řezání komůrkových polykarbonátů,
plexiskla
- řezání bezpečnostního skla Connex, kaleného skla

Přejeme našim stávajícím i budoucím zákazníkům
šťastné a veselé Vánoce,

mnoho úspěchů v novém roce.

Jste s dětmi  na mateřské dovolené?

Klub maminek ROLNIČKA
vás srdečně zve každou středu od 9 hodin

do nové klubovny, kterou naleznete v prostoru šaten
pro účinkující v budově kina

(vchod z uličky mezi Jednotou a Elektro – Dvořák).

Co chystá ROLNIČKA na  prosinec?

  3.12. Papírové vystřihovánky
10.12. Slaměné řetězy
17.12. Kosmetika

– maminky předvánočně naladěné

S sebou si nezapomeňte přinést dobrou náladu,
tvořivého ducha a přezutí.

Kontakt: 569 452 236, 569 453 464

ROLNIČKA děkuje za spon-
zorské dary firmám:

Tequila bar nonstop, Sklenářství
Robert Benda, Papírnictví
Wagner, Drogerie Vladimír

Hušek, Levné oděvy Chalupa

Sdružení     Josef Choutka & Petr Choutka

Montáž vodovodních přípojek, plynových přípojek, rozvody vody,

plynu a topení z plastů a mědi, opravy a údržba vodovodního zařízení,

práce zámečnické, inženýrské sítě, montáž propan butanu

a vybavení koupelen vč. obkladů

Provoz: Komenského 1121, Světlá n. S.        Privat: Zahrádecká 656
tel/ fax: 569 456 781, tel.: 569 456 640             582 91 Světlá nad Sázavou
Mobily: 602 405 974, 602 419 524           Tel.: 569 456 780
E-mail: jochovo.svetla@worldonline.cz Mobil: 777 619 524
E-mail: choutka@atlas.cz Mobil: 777 605 974

Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, štěstí

a mnoho osobních úspěchů.
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Mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů

v novém roce 2004
všem svým zákazníkům, přátelům

a obchodním partnerům
přeje

Marie Švorcová

Cestovní kancelář MANTO
Nádražní 397

580 01  Havlíčkův Brod

Sázavská 589

582 91  Světlá nad Sázavou

tel. + fax 569 429 882

mobil 608 045 753

e-mail: ck.mantosv@worldonline.cz

Krásné prožití vánočních svátků,

hodně štěstí, zdraví

a osobních úspěchů

v roce 2004

Vám přeje

KnihařstvíKnihařstvíKnihařstvíKnihařstvíKnihařství

Věra a Mirek Plachých

Kolovratova 116Kolovratova 116Kolovratova 116Kolovratova 116Kolovratova 116

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

fax: 569 456 350fax: 569 456 350fax: 569 456 350fax: 569 456 350fax: 569 456 350

Krásné Vánoce

a do nového roku

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

přeje čtenářům

Světelského zpravodaje

redakce.


