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Schůze rady
24. listopadu 2003

Rada města projednala znovu žádost p. 
Ehrenbergera o pronájem části pozemku 
KN v k.ú. Mrzkovice. Vzhledem k tomu, že 
tamní osadní výbor s pronájmem souhlasí, 
RM schvaluje uzavření smlouvy o proná-
jmu na dobu určitou (do 31.12.2003).

RM vyslechla informace o možnostech 
čerpání dotací v roce 2004 a o jednání na 
Krajském úřadě v Jihlavě ohledně nespo-
kojenosti starostů z obvodu obce s rozší-
řenou působností Světlá n. S. se stavem 
a údržbou komunikací. Souhlasila s tím, 
aby se pracovní seminář zastupitelstva ko-
nal 1.12.2003 v 16 hodin.

RM souhlasí s vypracováním studie, 
která bude kvantifikovat budoucí stavbu 
na pozemku parc. č. 57/1 a parc. č. stav. 
39 v k.ú. Světlá n. S. Doporučila zrušení 
usnesení ZM č. 049/2003 ve věci prodeje 
části pozemku PK č. 549/14 v k.ú. Světlá n. 
S. M. Prchalové a P. Budínskému, Zbrasla-
vice 209. Doporučuje prodej pozemku parc. 
č. 190/3 v k.ú. Světlá n. S. ing. Takáčovi. 
Podmínkou je, že bude současně uskuteč-
něn i prodej objektu čp. 288 se stav. parc. č. 
334 a pozemku parc. č. 190/1 v k.ú. Světlá n. 
S. Doporučila bezplatný převod objektu čp. 
498 v Pěšinkách hokejovému klubu darovací 
smlouvou. Pozemek parc. č. stav. 257/2 bude 
HC pronajat rovněž bezplatně s tím, že klub 
bude zajišťovat jeho údržbu.

RM doporučila výkup části pozemků KN 
č.1 v k.ú. Kochánov od manželů Štěpánko-
vých a části pozemku KN č. 154/5, části 
pozemku KN stav. č. 39 a části pozemku 
KN stav.č. 46 v k.ú. Kochánov od p. Blažka. 
Zároveň doporučuje prodej pozemku KN 

č. 449/2 v k.ú. Kochánov  p. Blažkovi. Ve 
všech případech je důvodem uvedení na 
právní stav.

RM vzala na vědomí výsledek jednání 
představitelů města s p. Zahradníčkem 
o neplnění smlouvy týkající se stavby na 
pozemku parc. č. 1097/16. Doporučila za-
stupitelstvu ke schválení dohodu podílových 
spoluvlastníků bytových domů o hospoda-
ření se společnou věcí mezi Městem Světlá 
n. S. a bytovým družstvem Na Bradle.

RM neschválila žádost pí Jany Černé 
o dlouhodobý pronájem sálu s příslušen-
stvím ve Společenském domě ve Světlé 
n. S. Schválila směrnici č. 3/03 o účtování 
majetku a zásob a směrnici č. 4/03 o prová-
dění inventarizace. Obě se týkají školských 
příspěvkových organizací. Vzala na vědomí 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Světlá n. S. a Pramenem 
CZ s.r.o., Havlíčkův Brod. Smlouva bude 
doplněna o podmínky města. Projednala 
a doporučila zastupitelstvu záměr prodeje 
rybníka Ředkovec.

RM doporučila k projednání v ZM 
návrh na rozpočtové provizorium na rok 
2004 a všechny předložené rozpočtové 
změny.

RM projednala znění vyhlášky o míst-
ním poplatku za odpad a doporučuje ho ke 
schválení ZM. Doporučuje i stanovení saz-
by poplatku za odvoz komunálního odpadu 
ve výši 360,- Kč na osobu a rok.

RM projednala znění šesti vyhlášek 
o místních poplatcích (ze psů, za lázeňský  
nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného 
prostranství, ze vstupného, z ubytovací ka-

pacity a za provozování výherních přístrojů) 
a doporučila ZM jejich schválení.

RM projednala fungování kanceláře 
starosty a tím celý cyklus, v němž posuzo-
vala činnost jednotlivých odborů i příspěv-
kových organizací. Uložila tajemnici ing. 
Černohubové, aby do příštího zasedání rady 
zpracovala návrh na zrušení 2 – 3 pracov-
ních míst.

RM vzala na vědomí informaci o žalobě 
Stavitelství KRRO na Město Světlá n. S. 
Odmítla nabídku novoročního ohňostroje. 
Vzala na vědomí žádost Fokusu Vysočina 
o finanční příspěvek.

RM vyslechla informaci starosty o prů-
běhu setkání starostů Kraje Vysočina v Jin-
dřichově Hradci. Projednala žádost Města 
Ledče n. S. o pomoc pro zachování lékařské 
služby první pomoci v Ledči a doporučila 
ZM souhlasné stanovisko za podmínky, že 
pro občany Světlé zůstane zachována mož-
nost využívání LSPP v Havlíčkově Brodě.

RM vzala na vědomí finanční nároky fi-
rem nabízejících provedení analýzy činnosti 
technických a bytových služeb, požadavek 
finančního výboru na doplnění o dalšího 
člena a koncepci řešení problému vodovodů 
a kanalizací ve městě a místních částech.

RM schválila nové platové výměry ředi-
telů TBS a DD. Vzala na vědomí informaci 
o projektu na výtah v domě s pečovatelskou 
službou a o přípravě petice ISŠ proti slučo-
vání středních škol. Vyslechla informaci p. 
Slabého o výsledku prohlídky sportovišť ve 
městě, kterou provedli členové komise pro 
koordinaci sportů.

Josef Böhm, starosta města

Vážení čtenáři,
držíte v rukou nové číslo Světelského zpravodaje. Nové z několika pohledů. Toho základního jste si jistě všimli: zpravodaj už není 

„jako seno“, kdy byl každý dvojlist zvlášť, ale je vázaný. To za prvé. Za druhé má barevnou a snad tedy i líbivější hlavičku. Máme z to-
ho radost a doufáme, že ji budete mít i Vy. Nicméně hezčí hlavička neznamená kvalitnější obsah – ostatně to platí nejen o časopisech. 
Věřte, že se vynasnažíme, aby byl Světelský zpravodaj čtivý a celý náklad se vyprodal. Možná si řeknete,  že množství vyhlášek právě 
v tomto čísle není zrovna nejzáživnější čtení, věřte však, že jejich zveřejnění je nutností a přispěje k Vaší větší informovanosti.

Ale abychom se vrátili ke změnám a k tomu, co nás k nim vedlo. Samozřejmě, byly to důvody ekonomické, snaha snížit náklady. 
Že se Vám to zdá nelogické – hezčí a vázaný zpravodaj a přitom nebude dražší? A přece je tomu tak! Změnili jsme totiž tiskárnu a od 
Nového roku se Světelský zpravodaj tiskne v Tiskárně Polička, která nám udělala natolik výhodnou nabídku, že jsme po pěti letech 
opustili humpoleckou tiskárnu David a udělali krok do neznáma. I když ne tak docela, protože Tiskárna Polička se při práci na zakáz-
kách propagačních materiálů pro naše budoucí informační centrum ukázala ve velice příznivém světle.

Vážení čtenáři, těšíme se na setkání s Vámi nad stránkami dalšího ročníku Světelského zpravodaje.   Redakce
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Schůze rady
8. prosince 2003

Po kontrole plnění usnesení z minulé 
schůze rady byly navrženy k projednání 
v zastupitelstvu termíny konání zasedání 
zastupitelstva města v roce 2004. Byly 
projednány možnosti doplnění finančního 
výboru.

RM rozhodla, aby pozemek u bytového 
domu čp. 30 ve Františkodole byl rozdělen 
na 10 dílů a ty byly nabídnuty nájemníkům 
domu k pronájmu na zahrádku. Uložila 
finančnímu odboru znovu zveřejnit záměr 
prodeje objektu bývalé výměníkové stani-
ce v Dolní ulici.

RM projednala žádost p. Wollase, U Sta-
dionu 765, Humpolec, o zřízení bezplat-
ného věcného břemene chůze, průjezdu 
a vedení plynové přípojky přes pozemek 
parc. č. stav. 52 (dvůr školní budovy v Jele-
nově ulici). Rozhodla požádat o vyjádření 
ředitelství ZŠ v Komenského ulici a pak se 
k žádosti znovu vrátit.

Nabídka Krajského úřadu v Jihlavě 
ohledně převodu části pozemku v k.ú. 
Dolní Bohušice na město byla odložena až 
do doby, kdy bude získáno více informací. 

RM vzala na vědomí dotaz p. Jakoubka a pí 
Vojtíškové ve věci překopu příjezdové cesty 
k jejich chatě. Protože MěÚ zapomněl ma-
jitele chaty informovat, bude jim zaslána 
písemná omluva. K žádosti p. Klementa 
o odstranění stromů za čp. 59 v Lánecké 
ulici dostala RM od finančního odboru 
informaci, že stromy jsou na hranici dvou 
soukromých pozemků a o jejich skácení 
musí požádat majitel pozemku.

RM projednala písemný materiál vy-
pracovaný odborem životního prostředí 
týkající se zadání zpracování studie upřes-
ňující životnost I. etapy skládky. Schválila 
zadání zpracování studie a uložila odboru 
životního prostředí zjistit možnost realiza-
ce stavby skládky na pozemku, kde nejsou 
dosud vyřešeny majetkové vztahy.

RM projednala materiál zpracovaný ing. 
Černohubovou, tajemnicí MěÚ, na základě 
usnesení RM č. 323/2003 z 24.11. a schvá-
lila, že do MěÚ bude zařazeno 68 za-
městnanců. Bude zrušeno pracovní místo 
v kanceláři starosty, nebude obnovena pra-
covní smlouva s jednou pracovnicí měst-

ské knihovny a jedné pracovnici na odboru 
správním bude dána výpověď z organizač-
ních důvodů. Pracovní smlouva s druhým 
informatikem bude změněna na dobu ne-
určitou s tím, že polovinou úvazku se bude 
podílet na chodu informačního centra.

RM vyslechla informaci o tom, že vítěz 
výběrového řízení na investičního pracov-
níka z rodinných důvodů nenastoupí. Bylo 
vypsáno nové výběrové řízení. RM jmenu-
je výběrovou komisi ve složení: Mgr. Petr 
Včela, ing. Marie Kovandová, ing. Lenka 
Arnotová, ing. Iva Černohubová, Luboš 
Šolc. Komise se sejde 29.12.2003.

RM projednala a doporučila zastupi-
telstvu odměny členům výborů a komisí. 
Projednala a doporučila schválení změny 
č. III územního plánu města. Doporučila 
projednat v zastupitelstvu nabídku ing. 
Hudery na zpracování koncepce TBS. 
Doporučila zastupitelstvu schválit návrh 
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Městem Světlá n. Sáz. a Pramen CZ s.r.o., 
Havlíčkův Brod. 

Josef Böhm, starosta města

22. prosince 2003
Po kontrole zápisu a plnění usnesení 

z minulé schůze vyslechla RM informaci 
tajemnice MěÚ, ze které vyplynulo, že 2. 
informatik od 1. února 2004 odchází z MěÚ 
a jediný přihlášený zájemce o místo inves-
tičního pracovníka nesplňuje kvalifikační 
předpoklady. Bylo vyhlášeno další kolo 
výběrového řízení, které bude ukončeno 
9.1.2004.

RM vyslechla informaci starosty, že p. 
Lagron, kterému je pronajímáno náměstí 
v době konání pouti, přistoupil na zvýšení 
pronájmu ze 120.000,- na 300.000,- Kč a 
souhlasí s uzavřením smlouvy na čtyři 
roky.

RM schválila prodloužení smlouvy s ISŠ, 
od které si město pronajímá prostory pro 
pracovníky pečující o park. Projednala 
novou žádost pí Černé o pronájem sálu Spo-
lečenského domu a trvá na svém původním 
usnesení. Souhlasí s tím, aby zůstala v plat-
nosti smlouva se ZUŠ o nájmu nebytových 
prostor. Schválila prodloužení pronájmu po-

zemku organizaci Českého svazu ochránců 
přírody v Dolní Březince na dalších deset 
let. Vyhověla žádosti Autoklubu o zapsání 
garáží na Rozkoši na Město Světlá n. S., o 
žádosti na bezplatný převod Autoklubu se 
bude ještě jednat.

RM schválila výši poplatků v Domově 
důchodců od 1.1.2004 a směrnici č.1/2004, 
která stanoví ceny za stravování v nově 
vzniklém Centru sociálních služeb. Projed-
nala návrh organizační struktury Centra a 
schválila, aby od 1. ledna fungovalo se 45 
pracovníky.

RM vyslechla zprávu starosty o jedná-
ní předsednictva i valného shromáždění 
Regionální rozvojové agentury Vysočina. 
Uložila odboru stavebního úřadu připravit 
na příští zasedání RM 19.1.2004 alternativ-
ní návrh na řešení změn v územním plánu 
města. Vyslechla informaci starosty, že byl 
odborem životního prostředí zpracován 
povodňový plán obce a odbor stavebního 
úřadu pracuje na strategii rozvoje města.

Protože ředitelství ZŠ v Komenského uli-
ci nesouhlasí s věcným břemenem požado-
vaným p. Wollasem, rozhodla RM žádosti 
nevyhovět.

RM schválila vnitřní platový předpis 
zpracovaný tajemnicí MěÚ, který vstoupí 
v platnost 1.1.2004. Vyslechla informaci o 
získání grantu ve výši 80.000,- Kč z Fondu 
Vysočiny na ediční činnost, o Tříkrálové 
sbírce v lednu 2004, schválila zřizovací 
listinu ZUŠ a jmenovala na dobu určitou 
(do proběhnutí konkurzu) ředitelem školy 
p. Karla Čížka.

Tajemnice MěÚ ing. Černohubová infor-
movala RM o personální změně na sociál-
ním odboru a místostarostka ing. Arnotová 
o termínu kolaudace knihovny, kterým je 9. 
leden 2004.

RM projednala žádost ing. Musila o umís-
tění dopravní značky u odbočky z mostu ke 
mlýnu. Souhlasí s umístěním značky „Zá-
kaz stání“ na náklady žadatele.

Josef Böhm, starosta města 
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Zasedání zastupitelstva - 10. 12. 2003
Usnesení č. 087/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

po projednání schvaluje nákup pozemku 
PK č. 292 (4345 m2) v k.ú. Světlá nad Sá-
zavou od pí Ireny Choutkové, V Polích 165, 
Světlá n. S. za cenu 100,- Kč/ m2, maximál-
ně však 150,- Kč/m2.

Usnesení č. 088/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 18 hlasů schvaluje nákup části 
pozemku KN č. 1 (151 m2) v k.ú. Kochá-
nov u Lipničky od manž. Štěpánkových, 
Sázavská 584, Světlá nad Sázavou za cenu 
110,- Kč/m2.

Usnesení č. 089/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 18 hlasů schvaluje nákup částí 
pozemků KN st.č. 39 (5 m2), KN č. 154/
5 (21 m2) a KN st.č. 46 (6 m2) v k.ú. Kochá-
nov u Lipničky od p. Ladislava Blažka, Ko-
chánov u Lipničky 30, Světlá nad Sázavou 
za cenu 110,- Kč/m2.

Usnesení č. 090/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 19 hlasů schvaluje prodej částí po-
zemků KN č. 886/21 a KN č. 886/22 (cca 
30 m2) v k.ú. Dolní Březinka p. Františku 
Brabcovi, Dolní Březinka 22, Světlá nad 
Sázavou za cenu 70,- Kč/m2.

Usnesení č. 091/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 18 hlasů schvaluje prodej pozemku 
KN č. 190/3 (466 m2) v k.ú. Světlá nad 
Sázavou ing. Janu Takáčovi, pplk. Hra-
deckého 1046, Světlá nad Sázavou (příp. 
vlastníku sousedních nemovitostí) za cenu 
350,- Kč/m2.

Usnesení č. 092/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 20 hlasů schvaluje:
Převod domu čp. 498 v Pěšinkách ve 

Světlé nad Sázavou darovací smlouvou HC 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou

Pronájem pozemku KN st.č. 257/
2 (273 m2) v k.ú. Světlá nad Sázavou HC 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou bezplat-
ně za údržbu.

Usnesení č. 093/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 20 hlasů schvaluje prodej části 
pozemku KN č. 449/2 (40 m2) v k.ú. Ko-
chánov u Lipničky p. Ladislavu Blažkovi, 

Kochánov u Lipničky 30, Světlá nad Sáza-
vou za cenu 110,- Kč/m2.

Usnesení č. 094/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 20 hlasů ruší své usnesení č. 049/
2003 ze dne 18. 6. 2003 ve věci prodeje po-
zemku KN č. 549/30 (745 m2) v k.ú. Světlá 
nad Sázavou Monice Prchalové a Petru Bu-
dínskému, Zbraslavice 209.

Usnesení č. 095/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 16 hlasů schvaluje prodej rybníka 
Ředkovec ČRS, územní svaz města Prahy 
za cenu 1 mil. Kč.

Usnesení č. 096/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 20 hlasů ustanovuje:
pí Renátu Zikmundovou zapisovatelkou 

kontrolního výboru
pí Květu Čapkovou zapisovatelkou fi-

nančního výboru

Usnesení č. 097/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

po projednání konstatuje, že žalobci, manž. 
Jaroslav a Michaela Zahradníčkovi, bytem 
Praha 1, Pohořelec čp. 24, nesplnili svůj 
závazek, kterým bylo podmíněno uzavření 
kupní smlouvy, a to ani ve třech dodateč-
ných termínech, a důsledně trvá na dodržení 
podmínek smlouvy o budoucí smlouvě kup-
ní právní cestou.

Usnesení 098/2003:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou 

počtem 18 hlasů schvaluje:
Uzavření dohody podílových spoluvlast-

níků bytového domu o hospodaření se 
společnou věcí, tj. bytovým domem – 24 b.j. 
ve Světlé nad Sázavou, Na Bradle čp. 1117-
1119 s následujícím doplněním předložené-
ho „návrhu“:

Město Světlá nad Sázavou se vzdává 
příjmů z nájmu ve výši svého spoluvlastnic-
kého podílu, tj. 51%, ve prospěch Bytového 
družstva Na Bradle – Světlá nad Sázavou (čl. 
III, odst. 16 „dohody“).

Bytové družstvo Na Bradle – Světlá nad 
Sázavou bude zajišťovat a ze získaných pří-
jmů i hradit veškeré náklady (ve výši 100%) 
spojené s provozem společného bytového 
domu (čl. III, odst. 15 „dohody“).

Zřízení zástavního práva k tíži spoluvlast-
nického podílu Města Světlá nad Sázavou 

k bytovému domu čp. 1117-1119 na pozem-
cích KN st.č. 1829, KN st.č. 1830 a KN st.č. 
1831 v k.ú. Světlá nad Sázavou k zajištění 
podmínek pro poskytnutí investiční dotace 
na výstavby nájemních bytů ve prospěch 
ČR – ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 099/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

po projednání počtem 11 hlasů ukládá ve 
věci koncepce Technických a bytových 
služeb Světlá nad Sázavou obrátit se ještě 
na firmu p. Nejezchleba (tato firma zde již 
zpracovávala hodnocení hospodaření), pří-
padně na další firmu, a pokusit se od nich 
získat nabídku k eventuální spolupráci.

Usnesení č. 100/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 20 hlasů schvaluje provedení reali-
zace lůžkového výtahu do přístavby DPS ve 
Světlé nad Sázavou v hodnotě do 1 mil. Kč.

Usnesení č. 101/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 19 hlasů schvaluje uzavření navr-
žené Smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Světlá nad Sázavou a spo-
lečností Pramen CZ s.r.o., Průmyslová čp. 
1285, Havlíčkův Brod týkající se:

práva bezplatného užívání části nebyto-
vých prostor v přízemí a suterénu v budově 
čp. 598 ve Světlé n. S. v rozsahu 1139 m2 vy-
mezeném v nákresu, který je nedílnou sou-
částí této smlouvy

práva bezplatného spoluužívání přístu-
pové a zásobovací rampy a přístupových 
komunikací za účelem provozování nebyto-
vých prostor zatížených věcným břemenem 
podle této smlouvy.

Usnesení č. 102/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

schvaluje rozpočtové provizorium na rok 
2004 v této podobě:

V době od 1. 1. 2004 až do schválení 
rozpočtu města se hospodaření města podle 
rozpočtového provizoria u oblastí rozpočtu

 1 - vnitřní věci
 2  - výstavba, správa a údržba majet- 

 ku města
 4 - ochrana životního prostředí, ve- 

 řejná zeleň
 5 - kultura, kino, knihovna
 8 - dopravní obslužnost bude řídit 

rozpočtem města na rok 2003 v celém 
rozsahu vyjma položek investičních výdajů. 
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Tabulka - Příloha k usnesení č. 102/2003

M�sto Sv�tlá nad Sázavou se vzdává p�íjm� z nájmu ve výši svého spoluvlastnického
podílu, tj. 51%, ve prosp�ch Bytového družstva Na Bradle – Sv�tlá nad Sázavou (�l. III,
odst. 16 „dohody“).
Bytové družstvo Na Bradle – Sv�tlá nad Sázavou bude zajiš�ovat a ze získaných p�íjm� i
hradit veškeré náklady (ve výši 100%) spojené s provozem spole�ného bytového domu
(�l. III, odst. 15 „dohody“).

- Z�ízení zástavního práva k tíži spoluvlastnického podílu M�sta Sv�tlá nad Sázavou
k bytovému domu �p. 1117-1119 na pozemcích KN st.�. 1829, KN st.�. 1830 a KN st.�. 1831
v k.ú. Sv�tlá nad Sázavou k zajišt�ní podmínek pro poskytnutí investi�ní dotace na výstavby
nájemních byt� ve prosp�ch �R – ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení �. 099/2003:
Zastupitelstvo m�sta Sv�tlé nad Sázavou po projednání po�tem 11 hlas� ukládá ve v�ci koncepce
Technických a bytových služeb Sv�tlá nad Sázavou obrátit se ješt� na firmu p. Nejezchleba (tato firma
zde již zpracovávala hodnocení hospoda�ení), p�ípadn� na další firmu, a pokusit se od nich získat
nabídku k eventuální spolupráci.

Usnesení �. 100/2003:
Zastupitelstvo m�sta Sv�tlé nad Sázavou po�tem 20 hlas� schvaluje provedení realizace l�žkového
výtahu do p�ístavby DPS ve Sv�tlé nad Sázavou v hodnot� do 1 mil. K�.
Usnesení �. 101/2003:
Zastupitelstvo m�sta Sv�tlé nad Sázavou po�tem 19 hlas� schvaluje uzav�ení navržené Smlouvy o
z�ízení v�cného b�emene mezi M�stem Sv�tlá nad Sázavou a spole�ností Pramen CZ s.r.o.,
Pr�myslová �p. 1285, Havlí�k�v Brod týkající se:
práva bezplatného užívání �ásti nebytových prostor v p�ízemí a suterénu v budov� �p. 598 ve Sv�tlé n.
S. v rozsahu 1139 m2 vymezeném v nákresu, který je nedílnou sou�ástí této smlouvy
práva bezplatného spoluužívání p�ístupové a zásobovací rampy a p�ístupových komunikací za ú�elem
provozování nebytových prostor zatížených v�cným b�emenem podle této smlouvy.

Usnesení �. 102/2003:

oblast Paragraf Rozpo�et 2003 1/12 na kalendá�ní m�síc
1 M�stská policie 947 tis. K� 79 tis. K�
1 Požární ochrana 520 tis. K� 43 tis. K�
1 Místní správa 27,890 tis. K� 2,324 tis. K�
1 Zastup.orgány 2,157 tis. K� 185 tis. K�
2 Výstavba a údržba majetku 1,605 tis. K� 88 tis. K�
4 Ochrana ŽP a ve�ejná zele� 3,973 tis. K� 272 tis. K�
5 Kultura, kino, knihovna 3,456 tis. K� 288 tis. K�
8 Dopravní obslužnost 850 tis. K� 79 tis. K�

P�ísp�vek MŠ Lánecká 1,800 tis. K� 150 tis. K�
P�ísp�vek ZŠ Komenského 1,665 tis. K� 139 tis. K�
P�ísp�vek ZŠ Lánecká 3,037 tis. K� 253 tis. K�
P�ísp�vek TBS Sv�tlá n.S. 6,562 tis. K� 546 tis. K�
P�ísp�vek DD Sv�tlá (s DPS) 9,377 tis. K� 781 tis. K�

Usnesení �. 103/2003:
Zastupitelstvo m�sta Sv�tlé nad Sázavou po�tem 18 hlas� schvaluje následující rozpo�tovou zm�nu �.
4/2003

A) Zapojení  dotace – zvýšení souhrnného dota�ního vztahu pro rok 2003 – na sociální dávky
Navýšení p�íjm� - dotace

4112 – neinvesti�ní p�ijaté dotace od kraj� +1.900.000 K�
ÚZ 33150
Zvýšení výdaj�
5410 – sociální dávky, ÚZ 98272 +600.000 K�
4175, 4176, 7182, 4183, 4184, 4185 – dávky sociální pé�e
ÚZ 98272
5410 – sociální dávky, ÚZ 98272 +1.300.000 K�

Správce rozpočtu je oprávněn po dobu roz-
počtového provizoria nakládat s prostředky 
maximálně ve výši 1/12 za jeden kalendářní 
měsíc (viz příloha).

Zřízené příspěvkové organizace města 
obdrží v období rozpočtového provizoria 
měsíčně finanční prostředky ve výši 1/
12 schváleného rozpočtu na rok 2003. U pří-
spěvkové organizace Domov důchodců ve 
Světlé n. S. bude tento příspěvek zvýšen 
o 1/12 rozpočtu DPS.

Investiční výdaje budou u probíhajících 
investičních akcí financovány podle uzavře-
ných smluv a harmonogramů.

Příloha: viz. tabulka

Usnesení č. 103/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 18 hlasů schvaluje následující roz-
počtovou změnu č. 4/2003

A) Zapojení dotace – zvýšení souhrnného 
dotačního vztahu pro rok 2003 – na sociální 
dávky

Navýšení příjmů - dotace
4112 – neinvestiční přijaté dotace 

od krajů                          +1.900 tis. Kč
ÚZ 33150
Zvýšení výdajů
5410 – sociální dávky, ÚZ 98272

                             +600 tis. Kč
4175, 4176, 7182, 4183, 4184, 4185 – dávky 

sociální péče
ÚZ 98272
5410 – sociální dávky, ÚZ 98272

                           +1.300 tis. Kč
4175, 4176, 7182, 4183, 4184, 4185 – dávky 

sociální péče
ÚZ 98072
B) Zapojení účelové dotace Ministerstva 

zemědělství ČR na úhradu výdajů na čin-
nost odborného lesního hospodáře 

Navýšení příjmů - dotace
4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace 

ze státního rozpočtu +191.800 Kč
ÚZ 29008
Zvýšení výdajů
5212, 5213 – nein. dotace nefin. podnik. 

subjektům – FO a PO +191.800 Kč
1036 – správa v lesním hospodářství, ÚZ 

29008
C) Zapojení účelové dotace Ministerstva 

zemědělství ČR na výsadbu melioračních 
dřevin 

Navýšení příjmů - dotace
4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace 

ze státního rozpočtu      +14.700 Kč
ÚZ 29004
Zvýšení výdajů
5212,5213 – nein. dotace nefin. podnik. 

subjektům – FO a PO                +14.700 Kč

1036 – správa v lesním hospodářství, ÚZ 
29004

D) Změna výdajových položek – příspě-
vek na nákup keramické pece pro výtvar-
nou výchovu v ZŠ Lánecká

Navýšení výdajů
6351 – investiční dotace zřízeným přísp.

 organizacím                              +66 tis. Kč
3113 – základní školy 
Snížení výdajů
5171 – opravy a udržování -66 tis. Kč
3113 – základní školy
Podle zákona 250/2000 o rozp. pravidlech 

bude keramická pec majetkem zřizovatele.
E) Změna výdajových položek - zakou-

pení 2 kotců pro psy
Navýšení výdajů
5137 – drobný hmotný dlouhodobý maje-

tek   +20 tis. Kč
1014 – ozdravování zvířat a veterinární 

péče 
Snížení výdajů
5901 – rozpočtová rezerva     -20 tis. Kč
6171 – místní správa
Řešení situace s odchytem psů ve městě.
F) Změna výdajových položek – nákup 

SW s právními předpisy Profidata od firmy 
Atlas Praha 

Navýšení výdajů
5172 – programové vybavení +52.500Kč
6171 – místní správa 
Snížení výdajů
5901 – rozpočtová rezerva     -52.500 Kč
6171 – místní správa
G) Změna výdajových položek – nákup 

SW Pokladna od firmy PVT
Navýšení výdajů
5172 – programové vybavení  +30 tis.Kč
6171 – místní správa 
Snížení výdajů
5901 – rozpočtová rezerva        -30 tis. Kč
6171 – místní správa
H) Změna výdajových položek – nákup 

licence na SW Windows 2000/NT 
Navýšení výdajů

5172 – programové vybavení  +5 tis. Kč
6171 – místní správa 
Snížení výdajů
5901 – rozpočtová rezerva          -5 tis. Kč
6171 – místní správa
Legalizace softwaru.
CH) Navýšení rozpočtu příjmových 

a výdaj. položek u par. 3319 – kultura 
Navýšení příjmů
2111 – příjmy z vlastní činnosti kultur. 

oddělení   +50 tis. Kč
3319 – záležitosti kultury 
Navýšení výdajů
5169 – nákup služeb j.n. 

+50 tis. Kč
3319 – záležitosti kultury
I) Změna výdajových položek – kotelna 

v DPS
Navýšení výdajů
6121 – budovy,haly, stavby +200 tis.Kč
3612 – bytové hospodářství 
Navýšení příjmů
8117 – aktivní krátkodobé operace řízení 

likvidity - příjmy  +200 tis. Kč
J) Změna výdajových položek – nákup 

tiskárny na soc. odbor 
Navýšení výdajů
5137 – drobný hmotný dlouhodobý 
majetek  +10 tis. Kč
6171- místní správa 
Snížení výdajů
5171 – opravy a udržování        -10 tis. Kč
4314 – pečovatelská služba
Nákup laserové tiskárny na soc. odbor 

– tisk sestav pro výplaty dávek a rozhodnutí, 
stávající je poruchová. 

K) Změna výdajových položek – nákup 
tiskárny na pokladnu

Navýšení výdajů
5137 – drobný hmotný dlouhodobý maje-

tek   +15 tis. Kč
6171 – místní správa 
Snížení výdajů
5901 – rozpočtová rezerva      -15 tis. Kč
6171 – místní správa
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L) Zapojení účelové dotace kraje Vy-
sočina na vyklizování a přibližování dříví 
koněm v lesním porostu 

Navýšení příjmů - dotace
4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace 

ze státního rozpočtu +9.320 Kč
ÚZ 29015
Zvýšení výdajů
5341 – převody vlastním fondům hospo-

dářské činnosti +9.320 Kč
1031 – správa v lesním hospodářství

ÚZ 29015
M) Změna výdajových položek – výsta-

va obrazů malíře Jelínka 
Navýšení výdajů
xxxx – položka dle druhu +10 tis. Kč
6171 – místní správa 
Snížení výdajů
5901 – rozpočtová rezerva        -10 tis. Kč
6171 – místní správa
Zajištění výstavy po stránce materiální 

a služeb.
N) Změna výdajových položek – cesta 

k Ryndovým 
Navýšení výdajů
6121 – budovy, haly, stavby +40 tis. Kč
2212 – silnice, priorita cesta k Ryndo-

vým
Snížení výdajů
5171 – opravy a udržování -       40 tis. Kč
2212 – silnice, priorita odstranění lávky 

v Dolní Březince
O) Zvýšení účelové dotace na úhradu 

přímých nákladů ve školství 
Navýšení příjmů - dotace
4122 – neinvestiční přijaté dotace od kra-

jů   +420 tis. Kč
ÚZ 33150
Zvýšení výdajů
5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným 

přísp. organizacím
3113 – základní školy, org. 304 ZŠ Ko-

menského,306 ZŠ Lánecká +420 tis. Kč
ÚZ 33150
P) Zapojení účelové dotace na projekt 

P I – Informační gramotnost ve školách 
v roce 2003 

Navýšení příjmů - dotace
4122 – neinvestiční přijaté dotace od kra-

jů   +5 tis. Kč
ÚZ 33245
Zvýšení výdajů
5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným 

přísp. organizacím
3113 – základní školy, org. 304 ZŠ Ko-

menského  +5 tis. Kč
ÚZ 33245
Q) Zapojení účelové dotace na činnost 

odborného lesního hospodáře 
Navýšení příjmů - dotace
4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace 

ze SR   +193.665 Kč
ÚZ 29008
Zvýšení výdajů
5212, 5213 – nein. dotace nefin. podnik. 

subjektům – FO a PO +193.665 Kč

1036 – správa v lesním hospodářství, ÚZ 
29008

R) Zapojení účelové dotace Minister-
stva zemědělství ČR na přibližování dříví 
koněm 

Navýšení příjmů - dotace
4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace 

ze státního rozpočtu +3.460 Kč
ÚZ 29015
Zvýšení výdajů
5341 – převody vlastním fondům HČ 

   +3.460 Kč
1031 – pěstební činnost, ÚZ 29015
S) Zapojení účelové dotace na činnost 

hasičů 
Navýšení příjmů – dotace
4122 – neinvestiční přijaté dotace 
od krajů  +11.400 Kč
Zvýšení výdajů
xxxx – položka dle druhu +11.400 Kč
5512 – požární ochrana
Na uskutečněný zásah mimo katastrální 

území obce.
T) Zapojení účelové dotace na provoz 

počítačových sítí 
Navýšení příjmů - dotace
4122 – neinvestiční přijaté dotace od kra-

jů   +50 tis. Kč
Zvýšení výdajů
xxxx – položka dle druhu +50 tis. Kč
6171 – místní správa
Na technické a programové prostředky 

pro provoz počítačových sítí.

M�sto Sv�tlá nad Sázavou
vyhlašuje

dle § 6 a § 7 zákona �. 312/2002 Sb. o ú�ednících územních samosprávných celk�
výb�rové �ízení

na vznik pracovního pom�ru ú�edníka M�stského ú�adu ve Sv�tlé n. S., 
v investi�ní výstavb� a správ� nemovitého majetku m�sta

platová t�ída 9 (p�íp. 10, 11 dle kvalifikace)
nástup možný ihned

Druh práce: referent investi�ní výstavby m�sta, správa nemovitého majetku m�sta
P�edpoklady podle § 4 zákona:

Ú�edníkem se m�že stát fyzická osoba, která je státním ob�anem �R, p�ípadn� cizím státním
ob�anem s trvalým pobytem v �R, je zp�sobilá právním úkon�m, je bezúhonná, ovládá
jednací jazyk a spl�uje další p�edpoklady pro výkon správních �inností.

Místo výkonu práce: M�stský ú�ad ve Sv�tlé n. S.
Kvalifika�ní požadavky:

vysokoškolské, p�ípadn� úplné st�ední vzd�lání stavebního sm�ru
praxe ve stavebnictví

Další požadavky:
�idi�ský pr�kaz skupiny B, znalost práce na PC.

Lh�ta pro podání písemné p�ihlášky: 9. ledna 2004
Písemné p�ihlášky p�ijímá podatelna M�stského ú�adu ve Sv�tlé n.S. 
P�ihláška m�že být podána osobn� nebo poštou. 
Adresa pro podání poštou: M�stský ú�ad ve Sv�tlé n. S., nám�stí Tr�k� z Lípy 18, 582 91 Sv�tlá n. S.

ing. Iva �ernohubová
tajemnice
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U) Změna výdajových položek – veřejná 
zeleň

Navýšení výdajů
xxxx – položka dle druhu +100 tis. Kč
3745 – veřejná zeleň, org. 201
Snížení výdajů
xxxx – položka dle druhu      -100 tis. Kč
3745 – veřejná zeleň, org. 270 

Sekání zeleně v místních částech, sadové 
úpravy Na Bradle – bude pokryto úsporou 
v parku.

V) Změna výdajových položek – psí 
útulek 

Navýšení výdajů
xxxx – položka dle druhu +15 tis. Kč
1014 – ozdravování zvířat
Snížení výdajů
5011 – platy zam. v prac. poměru
                                -15 tis. Kč
5311 – bezpečnost a veřejný pořádek
Zvýšený odchyt psů.
W) Změna výdajových položek – pod-

zemní chodby 
Navýšení výdajů
xxxx – položka dle druhu +55 tis. Kč
3326 – historické povědomí
Snížení výdajů
5011 – platy zam. v prac. poměru  

                                 -55 tis. Kč
5311 – bezpečnost a veřejný pořádek
X) Změna výdajových položek – úprava 

rybníků v majetku města 
Navýšení výdajů
xxxx – položka dle druhu +350 tis. Kč
2341 – vodní díla
Snížení výdajů
xxxx – položka dle druhu      -100 tis. Kč
3313 – kina
6126 – projektová dokumentace 

                               -150 tis. Kč
2310 – pitná voda
6126 – projektová dokumentace 

                                -50 tis. Kč
2321 – odpadní vody 

6126 – projektová dokumentace 
                                 -25 tis. Kč
5166 – konzultační a poradenské služby 

                                 -25 tis. Kč
3635 – územní plánování 

Usnesení č. 104/2003:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou 

počtem 18 hlasů schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku města Světlá nad Sázavou č. 7/
2003 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů v předložené podobě.

Usnesení č. 105/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 19 hlasů schvaluje: 
Obecně závaznou vyhlášku města Světlá 
nad Sázavou č. 1/2003 o místním poplatku 
ze psů 

Obecně závaznou vyhlášku města Světlá 
nad Sázavou č. 2/2003 o místním poplatku 
za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závaznou vyhlášku města Světlá 
nad Sázavou č. 3/2003 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství

Obecně závaznou vyhlášku města Světlá 
nad Sázavou č. 4/2003 o místním poplatku 
ze vstupného

Obecně závaznou vyhlášku města Světlá 
nad Sázavou č. 5/2003 o místním poplatku 
z ubytovací kapacity

Obecně závaznou vyhlášku města Světlá 
nad Sázavou č. 6/2003 o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj

Usnesení č. 106/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 19 hlasů:
Schvaluje změny u lokalit č. 1, 2, 5, 7, 8, 

9, 10, a 12 a neschvaluje změny u lokalit 3, 
4, 6 a 11

Ukládá vedoucímu odboru stavebního 
úřadu a územního plánování zapracovat 
schválené změny do platného ÚP Světlá 
n.S. 

Čistopis změn I a II předložit ZM nejpoz-
ději 21. 4. 2004.

Ukládá vedoucímu odboru stavebního 
úřadu a územního plánování nově vyhod-
notit lokality č. 3 a 6, doplnit o další údaje 
a vrátit se k nim ve změnách III

Souhlasí, aby v roce 2004 byly provedeny 
změny III a aktualizace ÚP

Ukládá vedoucímu odboru stavebního 
úřadu a územního plánování zadat změny 
III včetně aktualizace ÚP města Světlá n. 
S. urbanistické společnosti Ateliér Aurum 
s.r.o., Pardubice

Návrh změn č. III bude předložen 
k projednání zastupitelstvu v termínu do 
21. 4. 2004. 

Usnesení č. 107/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 19 hlasů schvaluje:
Poskytnutí částky ve výši 9,90 Kč/občan 

firmě Baukomplex Havlíčkův Brod za 
účelem zajištění LSPP pro děti i dospělé + 
občasný výjezd sanitky pro spádovou oblast 
Světelska

Poskytnutí částky ve výši 50,- Kč/občan 
městu Ledeč nad Sázavou za účelem zajiš-
tění LSPP pro spádovou oblast Ledečska 
i Světelska.

Usnesení č. 108/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 19 hlasů schvaluje:
Rozhodnutí o zřízení Základní umělecké 

školy Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, 
Světlá nad Sázavou

Zřizovací listinu Základní umělecké ško-
ly Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, Světlá 
nad Sázavou

Darovací smlouvu uzavřenou mezi kra-
jem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a Měs-
tem Světlá nad Sázavou za účelem darování 
movitého majetku k datu 1. 1. 2004

Smlouvu o bezúplatném převodu uza-
vřenou mezi krajem Vysočina, Žižkova 57, 
Jihlava a Městem Světlá nad Sázavou za 
účelem bezúplatného převodu práv a závaz-
ků k datu 1. 1. 2004.

Usnesení č. 109/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 19 hlasů nesouhlasí s návrhem na 
uzavření dohody o narovnání s dodavate-
lem stavby DD Světlá, tj. Stavitelství KRRO 
s.r.o., Světlá nad Sázavou.

Usnesení č. 110/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 17 hlasů schvaluje zhotovení samo-
statné nové desky cti s nápisem: „S úctou 
těm, kteří se nesklonili před komunismem“ 
a její umístění na budovu radnice.

Usnesení č. 111/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 19 hlasů schvaluje plán kontrolní 
činnosti kontrolního a finančního výboru 
Města Světlá nad Sázavou na I. pololetí roku 
2004:

Kontrolní výbor:
 1. kontrola plnění smlouvy rekon-

 strukce čp. 16
 2. kontrola plnění závěrů z kontroly

 DD Světlá n.S.
Finanční výbor:
 1. příprava rozpočtu na rok 2004  

 – příjmy, výdaje, příspěvky org.
 2. příprava rozpočtu na rok 2004  

 – priority
 3. příprava rozpočtu na rok 2004  

 – závěrečná část
 4. kontrola čerpání rozpočtu 

 k 30. 6. 2004

Usnesení č. 112/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou 

počtem 20 hlasů schvaluje vyplacení odměn 
členům výborů (kontrolního a finančního) 
a komisí (rozvoje a výstavby města, koor-
dinaci sportů, přestupkové, sociální a zdra-
votní, pro výběr obyvatel do DD, bytové) za 
práci v roce 2003 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 113/2003:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sá-

zavou počtem 20 hlasů schvaluje násle-
dující termíny zasedání zastupitelstva: 
25. 2. 2004, 21. 4. 2004, 23. 6. 2004, 
15. 9. 2004, 8. 12. 2004.
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Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou se na svém zasedání 
dne 10.12.2003 usneslo vydat na základě ustanovení § 14, odst. 
2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění poz-
dějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. d) a § 84, 
odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
(1) Město Světlá nad Sázavou zavádí a vybírá místní poplatek 

ze psů.
(2) Výkon správy místního poplatku provádí Městský úřad Svět-

lá nad Sázavou. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/
1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 
není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2 - Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3 - Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa městu Světlá nad Sázavou 

podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České 
republiky.

Čl. 4 - Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo 

ústně do protokolu do 30 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. 
dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. 
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit 
zánik své poplatkové povinnosti

(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení 
poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vy-
hlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci 
poplatku prokázat do 31.3. příslušného kalendářního roku.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku kaž-
dou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti 
nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 30 dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala.

(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sou-
časně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnic-
ké osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. 

Čl. 5 - Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa 

bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku 
osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo 
o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník 
povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 30 dnů.

Čl.6 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kte-

rém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i zapo-
čatý kalendářní měsíc. 

(2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, 
darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní 

měsíc. Přeplatek poplatku bude vrácen na žádost poplatníka pouze 
tehdy, bude-li vyšší než 50 Kč.

Čl. 7 - Sazby poplatku
za prvního 

psa
za druhého 
a každého 
dalšího psa

a) ve městě v rodinném domě 
a stavbě pro individuální rekreaci
b) ve městě v bytových domech 
c) ve všech místních částech města
d) ve městě v rodinném domě 
a stavbě pro individuální rekreaci, 
jehož držitel je poživatelem in-
validního, starobního, vdovského 
a vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu,
a nebo poživatel sirotčího důchodu
e) ve městě v bytových domech, 
jehož držitel je poživatelem invalid-
ního, starobního, vdovského a vdo-
veckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu a nebo 
poživatel sirotčího důchodu
f) ve všech místních částech města, 
jehož držitel je poživatelem invalid-
ního, starobního, vdovského a vdo-
veckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu a nebo 
poživatel sirotčího důchodu
g) byty v ostatních budovách (např. 
byty v administrativních budovách, 
školách, provozních budovách,prů-
myslových objektech apod.) a ostat-
ní budovy neobsahující byty
h) byty v ostatních budovách (např. 
byty v administrativních budovách, 
školách, provozních budovách, 
průmyslových objektech apod.) 
a ostatní budovy neobsahující byty, 
kdy držitelem psa je poživatel inva-
lidního, starobního, vdovského
a vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu
a nebo poživatel sirotčího důchodu

300 Kč

1.000 Kč
100 Kč
100 Kč

200 Kč

50 Kč

300 Kč

100 Kč

 450 Kč

 1.500 Kč 
 150 Kč
150 Kč

300 Kč

75 Kč

450 Kč

150 Kč

Čl. 8 - Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného 

kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je 

poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost 

Obecně závazné vyhlášky města 
Světlá nad Sázavou 

Vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku ze psů
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poplatek platit vznikla.
Čl. 9 - Osvobození
 (1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná 1) a osoba z těžkým zdravot-

ním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných 
výhod podle zvláštního právního předpisu 1a) 

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob

c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo 
opuštěné psy 

d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis 1b)

e) osoba sloužící Policii a Městské policii, pokud má přísluš-
né osvědčení

f) osoba, která převzala psa z útulku na dobu 2 roků, ode dne 
převzetí

(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.3. pří-
slušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození 
trvá

(3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod 
osvobození.

Čl. 10
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve 

správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas 
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou 
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vymě-
řené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ozna-
movací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou 
rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce po-
platku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu 

ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.
Čl. 11
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost sta-

novenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky 
vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující 
k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu 
od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně 
uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději 
do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla.

Čl. 12
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů od-

stranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo 
částečně prominout.

Čl. 13
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/96 ze dne 

27.11.1996 a č. 5/98 z 16.9.1998.
Čl. 14
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 

1.1.2004.
Josef Böhm, starosta

ing. Lenka Arnotová, místostarostka  
ing. Josef Maleček, místostarosta

1).§ 2 vyhlášky 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o dů-
chodovém pojištění

1a) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů

1b) například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou se na svém zasedání 
dne 10.12.2003 usneslo vydat na základě ustanovení § 14, odst. 
2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění poz-
dějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. d) a § 84, 
odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
(1) Město Světlá nad Sázavou zavádí a vybírá místní poplatek za 

užívání veřejného prostranství.
(2) Výkon správy místního poplatku provádí Městský úřad Svět-

lá n. S. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zá-
konem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2 - Předmět poplatku
(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 

kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočas-
ných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a slu-
žeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení 
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, 
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostran-
ství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby 
filmových a televizních děl.

(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek 

je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek 
neplatí.

Čl. 3 - Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím je náměstí, pozemní komunikace (sil-

nice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace), parky 
apod.

Přesné vymezení veřejného prostranství je uvedeno v příloze 
vyhlášky č. 1.

Čl. 4 - Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné 

prostranství způsobem uvedeným v článku 2.
Čl. 5 - Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo 

ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní 
před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na 
dobu kratší než 2 dny je nutno splnit tuto povinnost nejpozději 
v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způso-
bů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli 
nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník po-
vinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní 
den.

(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník po-
vinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem 
jako v odstavci 1 do 7 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.

(3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit 

Vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
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správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, 
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo 
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též 
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 
prostředky z její podnikatelské činnosti.

(4) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník 
povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do proto-
kolu: 

a) ve lhůtě stanovené v čl. 5 této vyhlášky,
b) případně vzniku osvobození po splnění oznamovací povin-

nosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládají-
cí nárok na osvobození.

(5) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen 
oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 6 -Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného 

prostranství způsobem uvedeným v čl. 2 až do dne, kdy toto uží-
vání skončilo.

Čl. 7 - Sazba poplatku 
(1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 

užívání veřejného prostranství:

a) za provádění výkopových prací  1 Kč
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje
     7 Kč
 - měsíční paušální částka činí za m2  50 Kč
c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb
    7 Kč
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje

- v době konání trhů – 60 Kč/m2 za každý započatý m2 a každý 
i započatý den užívaného veřejného prostranství 

- v době konání poutě – 100 Kč/m2 za každý započatý m2 a každý 
i započatý den užívaného veřejného prostranství 

- v ostatních dnech – 10 Kč/m2 za každý započatý m2 a každý 
i započatý den užívaného veřejného prostranství 

e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 
 za každý započatý m2 a každý i započatý den užívaného veřej-

ného prostranství   10 Kč
- měsíční paušální částka činí (předzahrádky) za m2 60 Kč
f) za umístění stavebního zařízení a stavebního materiálu
    2 Kč
g) za umístění reklamního zařízení za každý započatý m2 a kaž-

dý i započatý den užívaného veřejného prostranství 60 Kč
h) za umístění a provoz cirkusů za každý započatý m2 a každý 

i započatý den užívaného veřejného prostranství  1 Kč 
ch) za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí  

 - v době konání poutě za každý započatý m2 a každý i za-
počatý den užívaného veřejného prostranství  20 Kč

 - týdenní paušální částka činí za m2 70 Kč
 - v ostatní dny  10 Kč
i) za umístění skládek  10 Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1 Kč
 - roční paušální částka činí za m2  200 Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce 

a reklamní akce  1 Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmo-

vých a televizních děl   10 Kč
(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek 

je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek 
neplatí.

Čl. 8 - Splatnost poplatku.
(1) Poplatek je splatný 
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 30 dnů 

nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství za-
počato,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů 
nejpozději v den, kdy  užívání veřejného prostranství skončilo,

c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je 
splatný první den v příslušném týdnu nebo měsíci

d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 
31.12. příslušného kalendářního roku.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem 
uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatní povinen svoji po-
vinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 9 - Osvobození
(1) Poplatku nepodléhá:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně 

postiženou,
b) v případě, že dojde po provádění výkopových prací k ce-

loplošné rekonstrukci komunikace nebo chodníku, poplatek se 
nevybere,

c) místní poplatek se neplatí za přenosná reklamní zařízení, kte-
rá jsou z veřejného prostranství v nočních hodinách odstraňována.

Čl. 10 - Úlevy
Poplatek za užívání veřejného prostranství podle čl. 7 bod f) se 

neplatí, je-li doba záboru kratší než jeden měsíc (umístění staveb-
ního zařízení).

Čl. 11
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve 

správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas 
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (ne-
odvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené 
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací 
povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím 
podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit 
pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citova-
ného zákona.

Čl. 12
 (1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stano-

venou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vymě-
řit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vy-
měření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce 
roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vy-
měřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce 
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 13
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstra-

nění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně 
prominout.

Čl. 14
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/96 ze dne 27.11.1996 a č. 

5/98 z 16.9.1998.
Čl. 15
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

Josef Böhm, starosta 
ing. Lenka Arnotová, místostarostka 

ing. Josef Maleček, místostarosta
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Vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou se na svém zase-
dání dne 10.12.2003 usneslo vydat na základě ustanovení § 
14, odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 
10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
(1) Město Světlá nad Sázavou zavádí a vybírá místní popla-

tek ze vstupného.
(2) Výkon správy místního poplatku provádí Městský úřad 

Světlá nad Sázavou. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2 - Předmět poplatku
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kul-

turní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň 
z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

(2) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a ve-
řejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 3 - Vstupné
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce 

zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Čl. 4 - Poplatník
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořá-

dají.
Čl. 5 - Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději 2 dny před konáním 

akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do pro-
tokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstup-
ného. Zároveň je poplatník povinen oznámit správci poplatku 
případný nárok na osvobození.

(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, 
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné 
číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, kte-
rá je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněž-
ních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její 
podnikatelské činnosti.

(3) Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit 
správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníže-
nou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného 
obsažena. 

(4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní 
a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skuteč-
nost správci poplatku prokázat.

Čl. 6 - Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného 

činí pro
a) kulturní akce
 - diskotéky  20 %
 - taneční zábavy, plesy, společenské večery s tancem  
 a ostatní veřejné produkce konané ve městě taneční 

 zábavy, plesy, společenské večery s tancem a ostatní 
 veřejné produkce  10 %

 konané v místních částech  5 %
 - pořady erotického charakteru a striptýzy 20 %

b) sportovní akce  5 %
c) prodejní akce   10 %
d) reklamní akce  20 %
f) cirkusy    10 %
 - za 1 představení paušální částka činí na základě 

 písemné dohody s poplatníkem   500 Kč

 Čl. 7 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný
a) do 15 dnů ode dne pořádání akce
b) při placení paušální částky v den oznámení akce
Čl. 8 - Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřej-

ně prospěšné účely
b) sportovní a kulturní akce pořádané pouze místními tělo-

výchovnými jednotami, spolky a občanskými sdruženími 
c) maturitní plesy
d) sportovní akce určené mládeži a dětem
e) akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je měs-

to Světlá nad Sázavou
Čl. 9
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo 

ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezapla-
cenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. 
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ozna-
movací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou 
rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce 
poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve 
smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

Čl. 10
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost 

stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné 
částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního 
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující 
k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu 
od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně 
uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozdě-
ji do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla.

Čl. 11
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů od-

stranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo 
částečně prominout.

Čl. 12
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/96 ze dne 

27.11.1996 a č. 5/98 z 16.9.1998.
Čl. 13
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 

1.1.2004.

Josef Böhm, starosta
ing. Lenka Arnotová, místostarostka 

ing. Josef Maleček, místostarosta
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Vyhláška č.7/2003 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

‚

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou se na svém zasedání dne 
10.12.2003 usneslo vydat na základě ustanovení § 14, odst. 2 záko-
na ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
(1) Město Světlá nad Sázavou zavádí a vybírá místní poplatek za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

(2) Výkon správy místního poplatku provádí Městský úřad 
Světlá nad Sázavou. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 
není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2 - Poplatník . 
Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může 

být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový 
dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci ozná-
mit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve 
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3 - Oznamovací povinnost
(1) Poplatník stanovený v čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povi-

nen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku 
nejpozději 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek 
vznikla:

a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo
b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k in-

dividuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo 
popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba 
umístěna.

(2) Poplatníci stanovení v čl. 2 této vyhlášky jsou povinni stejným 
způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své 
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo 
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k in-
dividuální rekreaci.

Čl. 4 - Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) této 

vyhlášky činí 360 Kč a je tvořena
a) z částky 190 Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 170 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena 

podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování skutečných ná-
kladů je provedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
vyhlášky.

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlast-
nictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci 
v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví 
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průbě-
hu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný 
stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5 - Splatnost 
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. kalendářního roku.
Čl. 6 - Osvobození
(1) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které mají v obci 

trvalý pobyt a žijí v čp. 1113 (Domov důchodců ve Světlé nad Sáza-
vou).

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník 
povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok 
na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník po-
vinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 7
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správ-

né výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplace-
né (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) 
část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se 
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací 
povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím 
podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit 
pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citova-
ného zákona.

Čl. 8
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanove-

nou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit 
nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplat-
ková povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vy-
měření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce 
roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vy-
měřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce 
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění 

tvrdosti poplatek či jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 10
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2003 ze dne 21.11.2001 a č. 

5/2002 z 18.9.2002.
Čl. 11
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

Josef Böhm, ing. Lenka Arnotová, ing. Josef Maleček

Příloha vyhlášky č. 7/2003:
Rekapitulace kalkulace nákladů pro výpočet místního poplatku
Náklady roku 2002
Náklady svozu pro fyzické osoby  998.190 Kč
Cena za uložení odpadu  217.247 Kč
Celkem náklady  1,215.437 Kč
Počet fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt  7.071 osob
Počet fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo 

sloužící k individuální rekreaci   58 osob
Celkem    7.129 osob
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního od-

padu na 1 občana  170 Kč
Podklady pro výpočet jsou uloženy na finančním odboru Městské-

ho úřadu Světlá nad Sázavou.
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s větším uplatněním iniciativ a řešitelných 
kroků rozvíjených zdola a s výraznější 
orientací na problémy venkovské krajiny 
a jejího osídlení. V některých správních 
obvodech je tato skutečnost zdůrazněna 
tím, že sídla mikroregionů jsou na obec-
ních úřadech menších obcí; tak např. ve 
správním obvodu Žďár nad Sázavou jsou 
v Nížkově a Škrdlovicích. V našem přípa-
dě, v území správního obvodu Světlá nad 
Sázavou, jsou dva mikroregiony, Ledečsko 
a Světelsko.

Doc. RNDr. Václav Zajíček, člen komise 
výstavby a rozvoje města Světlá n. S.

Postavení našeho správního obvodu v rámci kraje Vysočina

Oficiální název našeho správního obvo-
du zní „Správní obvod obce s rozšířenou 
působností Světlá nad Sázavou“. Jak 
známo, obvod funguje po zásadní změně 
v územně administrativním členění státu 
od 1.1.2003, a to mezi 15 obvody kraje, kte-
ré lze v abecedním pořádku podle jejich 
sídelních měst vyjmenovat v tomto sledu: 
Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, 
Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské 
Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové 
Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá 
nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, 
Žďár nad Sázavou. Je zřejmé, že většina 
těchto správních území leží v moravské 
části kraje.

Obvod Světlá nad Sázavou má ve svém 
správním území 32 obcí, které jsou zakres-
leny v mapce.

V průběhu roku 2003 byly ústředními 
i krajskými institucemi pro všechny správ-
ní obvody kraje sestaveny soubory územně 
technických a sociálně ekonomických 
ukazatelů a některé z nich publikovány 
(viz např. časopis Veřejná správa č. 39 a 41/

2003). Jsou to velmi důležité podklady pro 
zpracovávání rozvojových námětů i pro 
posuzování jejich proporcionality v jed-
notlivých částech kraje. Z týchž podkladů 
však můžeme postoupit ještě dále, a to 
v demografické problematice. Pro ni jsme 
přijali pracovní rozmezí 20 a 40 tis. obyva-
tel obvodů, která nám vymezují tři skupiny 
správních území, v každé po pěti reprezen-
tantech: 

1.40.000 obyvatel a více – Jihlava, Třebíč, 
Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár n. S.

2.v rozmezí 20 až 40 tis. – Velké Meziříčí, 
Moravské Budějovice, Bystřice nad Pern-
štejnem, Chotěboř, Světlá nad Sázavou 

3. pod 20.000 obyvatel – Nové Město na 
Moravě, Humpolec, Náměšť nad Oslavou, 
Telč, Pacov

Uvedené správní obvody ve svém sou-
hrnu plně pokrývají území pěti původních 
okresů. Jinak je tomu u menších územních 
jednotek, mikroregionů, fungujících na zá-
kladě dobrovolného sdružení sídel s podob-
nými zájmy v hospodářských, sociálních 
a kulturních otázkách. V nich se počítá 

I v letošním roce budou k 15. únoru 
podávat provozovatelé zdrojů znečišťo-
vání ovzduší oznámení o těchto zdrojích 
za účelem evidence zdroje a výpočtu 
poplatku, původci odpadů pak ohlašovat 
produkci odpadů za předcházející rok.

Oznámení malých zdrojů znečišťování 
ovzduší je třeba doručit příslušné obci, na 
jejímž území se zdroj nachází, oznámení 
středních zdrojů pak příslušnému měst-
skému úřadu s rozšířenou působností (III. 
stupeň) dle místa umístění zdroje (pro bý-
valý Okresní úřad Havlíčkův Brod, referát 
životního prostředí, jsou to Městské úřady 
Havlíčkův Brod, Chotěboř a Světlá n. S., 
odbor životního prostředí).

Kromě malých spalovacích zdrojů se 
zpoplatňují i malé zdroje, které vypouštějí 
do ovzduší tuhé znečišťující látky a těkavé 
organické látky (např. organická rozpouš-
tědla). Jednotlivé kategorie zdrojů s těka-
vými organickými látkami jsou uvedené 
ve vyhlášce č. 355/2002 Sb. 

Do činnosti a procesů spojených s uží-
váním organických rozpouštědel patří: po-
lygrafická činnost-tiskárny, odmašťování 

a čištění povrchů, chemické čištění odě-
vů, aplikace nátěrových hmot (lakovny, 
nátěry dřevených povrchů, nátěry kůže, 
výroba nových automobilů), přestříkání 
vozidel - autoopravárenství, impregnace 
dřeva, laminování dřeva, kovu, a další.

Dále upozorňujeme, že podle § 12 záko-
na č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší jsou 
provozovatelé malých spalovacích zdrojů 
znečišťování ovzduší povinni zajišťovat 
prostřednictvím oprávněné osoby měře-
ní účinnosti spalování, měření množství 
vypouštěných látek a kontrolu stavu 
spalinových cest u spalovacích zdrojů 
provozovaných při podnikatelské činnosti 
provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 
2 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto 
povinnost plní provozovatelé u zdrojů 
spalujících tuhá paliva od jmenovitého 
tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů 
spalujících plynná nebo kapalná paliva od 
jmenovitého tepelného výkonu 11 kW.

Podle umístění zdroje lze vyzvednout 
aktualizované  formuláře na příslušném 
městském úřadě, odboru životního pro-
středí:

oznámení malého zdroje znečišťování 
ovzduší (pouze pro příslušné město – I. 
stupeň)

oznámení středního zdroje znečišťování 
ovzduší

formulář pro předání souhrnné provoz-
ní evidence středního zdroje 

Hlášení o produkci a nakládání s odpa-
dy je třeba zaslat též uvedeným městským 
úřadům s rozšířenou působností (III. 
stupeň), a to dle umístění provozovny, ve 
které je s odpady nakládáno.

Hlášení o produkci a nakládání s od-
pady je uvedeno v příloze č. 20 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, hlášení komunálních odpadů 
obcemi v příloze č. 21, původci čistíren-
ských kalů musí navíc vyplnit evidenční 
list využití kalů v zemědělství, který je 
uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 382/2001 
Sb., o podmínkách použití upravených 
kalů na zemědělské půdě.

Formuláře podle přílohy č. 20, a č. 21 
lze též vyzvednout na příslušném měst-
ském úřadě, odbor životního prostředí.

Městský  úřad ve Světlé n. S., odbor životního prostředí upozorňuje na

OZNAMOVACÍ POVINNOST
provozovatelů zdrojů znečištování ovzduší a původců odpadů
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foto: HZS Havlíčkův Brod

Jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou
působností Světlá nad Sázavou.

Dne 28. listopadu proběhlo v Ledči n. S. jednání bezpečnostní rady obce s roz-
šířenou působností Světlá n. S. Jednání rady vzalo na vědomí zhodnocení své 
činnosti za letošní rok, které přednesl předseda bezpečnostní rady Josef Böhm. 
V dalším jednání se rada zaobírala bezpečnostní problematikou za období od 
června do listopadu. Zhodnocení přednesli pplk. Josef Bačkovský a pplk. Jaro-
slav Nácovský. Tajemník rady informoval členy rady o splnění úkolů z usnesení 
č. 2. 

Jednání se také zúčastnil MUDr. Aleš Ošťádal, primář a ředitel zdravotnické 
záchranné služby Havlíčkův Brod, který zevrubně seznámil členy rady se situací 
ve zdravotnictví, zejména s urgentní medicínou. 

Bezpečnostní rada v průběhu jednání schválila svůj pracovní plán na rok 2004, 
schválila své usnesení a vyslechla doklad o zabezpečení zimní údržby komuni-
kací v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností včetně měst Světlá n. 
S. a Ledeč n. S. Stav zimní údržby komunikací bude průběžně sledovat. 

tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu

Zpráva z kraje
Grantový program „Edice Vysočiny“ 

vyhlášený na zasedání Zastupitelstva 
kraje Vysočina 23. září 2003 vzbudil mi-
mořádný ohlas. Žádost o grant určený na 
podporu společenskovědních publikací 
s vazbou na kulturu, historii a přírodu 
kraje zaslalo na krajský odbor kultury 
a památkové péče k datu uzávěrky, tj. 
10. listopadu 2003, celkem 82 uchazečů.

„Mezi žádostmi jsou soukromé osoby, 
muzea, kulturní zařízení, neziskové or-
ganizace, nadace, obce a města, ale i mi-
kroregiony či folklorní sdružení. Objem 
finančních prostředků, které mohou být 
v tomto grantovém programu rozděleny, 
představuje dva miliony korun,“ řekla 
Lenka Vyhlídalová ze zmíněného od-
boru.

Otvírání obálek proběhlo v pátek 
14. listopadu na Krajském úřadu kraje 
Vysočina. Celková výše požadované 
podpory přesáhla částku šest a půl mili-
onů korun. Nyní budou žádosti odborně 
posuzovány řídícím výborem granto-
vého programu, který byl jmenován 
Zastupitelstvem kraje Vysočina, a který 
následně rozhodne o udělení podpory 
konkrétním projektům. 

Radka Burketová

Kriminalita na Světelsku
16.11. v době od 18.00 hod. do půlnoci 

se neznámý pachatel vloupal do tří vedle 
sebe zaparkovaných vozidel Š 120 v ul. 
Na Bradle a odcizil z nich autorádia.

V době od 16.11. do 19.11. se nezná-
mý pachatel vloupal do karavanu ve 
Stvořidlech, majiteli způsobil škodu cca 
1.000 Kč.

V noci z 19.11. na 20.11. se nezjištěný 
pachatel vloupal do novinového stánku 
v Komenského ulici a uvnitř odcizil 
cigarety. Majitelce způsobil škodu cca 
14.000 Kč.

V době od 18.00 hod. dne 20.11. do 
02.50 hod. dne 21.11. propíchal pachatel 
u sedmi osobních vozidel zaparkovaných 
v Zahradní ul. celkem 18 pneumatik. 
Majitelům způsobil škodu ve výši 
40.551 Kč. Šetřením policistů byl jako 

pachatel zjištěn 37letý muž ze Světlé n. 
S., případ byl realizován ve zkráceném 
řízení a dne 1.12. předán na Okresní stát-
ní zastupitelství Havlíčkův Brod.

21.11. bylo oznámeno pokácení a odci-
zení 9 ks vzrostlých stromů u obce Leš-
tinka, kdy Státním lesům ČR vznikla 
škoda ve výši cca 9.700 Kč. Šetřením byl  
pachatel zjištěn, případ byl realizován 
ve zkráceném přípravném řízení a dne 
1.12. byl spis rovněž předán na Okresní 
státní zastupitelství Havlíčkův Brod.

V době od 20.11. do 21.11. doposud 
neznámý pachatel odcizil z dílny lomu 
Březek svářečku zn. Candy v hodnotě 
20.000 Kč.

V noci z 11.12. na 12.12. se neznámý 
pachatel v místní části Josefodol vloupal 
do vozidla Renault Master. Z vozidla se 
snažil odcizit autorádio, to se mu však 
nepodařilo, a tak se spokojil alespoň 
s předním panelem k tomuto autorá-
diu. Škodu však způsobil ve výši cca 
10.000 Kč.

Ani blížící se vánoční svátky nepři-
měly „zapomnětlivé“ otce k tomu, aby 
si „vzpomněli“ na své děti. V období od 
19.11. do 15.12. byly celkem ve čtyřech 
případech zahájeny úkony trestního 
řízení, kdy celkový dluh na výživném 
činí 89.300 Kč.

***
10.12. ve 13.25 hod. došlo na želez-

ničním přejezdu mezi obcemi Světlá n. 

S. – Josefodol k dopravní nehodě ná-
kladního vozidla a vlaku. Nákladnímu 
vozidlu zn. Liaz s návěsem jedoucímu 
od Josefodolu se na železničním přejez-
du začala na zledovatělé vozovce smý-
kat kola a řidič s vozidlem zůstal stát 
na trati. Strojvůdce nákladního vlaku 
jedoucí od Světlé n. S. již nedokázal ani 
při použití rychlobrzdy soupravu zasta-
vit, do vozidla narazil a roztrhl je na 
dvě části. Naštěstí se nehoda obešla bez 
zranění, řidič vozidla stačil ještě před 
nárazem vyskočit a strojvůdce opustit 
přední část lokomotivy. Škoda byla 
předběžně vyčíslena na 5.500.000 Kč 
(kromě jízdní soupravy Liaz a loko-
motivy bylo poškozeno také zábradlí 
mostku a spadlým traťovým vedením 
osobní vozy Volkswagen naložené na 
vagónech – pozn. J.V.). Míra zavinění je 
předmětem dalšího šetření.

por. Pavlík
vedoucí oddělení
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Svět Česká republika Světlá nad Sázavou

S účinností od 1. 1. 2004 se mění místo úřadovny VZP. 
Úřadovna je přemístěna do budovy MěÚ čp. 18 - boční vchod.

Takový to byl rok – rok 2003

Na severu Londýna objevili policisté 
laboratoř na výrobu ricinu, smrtelně 
jedovaté látky použitelné jako zbraň 
hromadného ničení.

Při návratu z vesmíru se rozpadl 
a shořel raketoplán Columbia, jeho sed-
mičlenná posádka přišla o život.

Jugoslávská svazová republika se 
přejmenovala na Srbsko a Černou Horu. 
Zemřel německý herec Horst Buchholz 
(69), známý rolí mladého pistolníka ve 
slavném westernu Sedm statečných.

Spojenci v čele s USA a Velkou Britá-
nií zahájili letecký útok na Irák s cílem 
svrhnout diktátora Saddáma Husajna, 
Fidel Castro (76) pošesté zvolen ku-
bánským prezidentem, srbský premiér 
Zoran Djindjič zabit při atentátu v Bě-
lehradě.

Husajnův režim se zhroutil po 
21 dnech, válka trvala dva měsíce, par-
tyzánská  válka však pokračuje dodnes. 
Evropský parlament schválil připojení 
ČR a dalších devíti zemí k EU.

Zemětřesení v alžírské metropoli si 
vyžádalo 2277 obětí, série pěti atentátů 
v marocké Casablance skončila 42 mrt-
vými. Petrohrad slavil tři sta let od svého 
založení.

Čína začala napouštět největší přehra-
du na světě nazvanou Tři soutěsky, Se-
verní a Jižní Korea obnovily po 50 letech 
železniční spojení.

První pokus oddělit dospělá siamská 
dvojčata (29) skončil v Singapuru jejich 
smrtí.

Leden

Poslanci schválili účast české pro-
tichemické jednotky v případné válce 
proti Íránu. 

Únor
Skončila 13letá prezidentská éra 

Václava Havla, po 3. kole 3. volby se no-
vým prezidentem republiky stal Václav 
Klaus.

Zemřeli Miroslav Horníček, herec, au-
tor divadelních her a scénářů, spisovatel, 
fotograf a autor koláží, a Jiří Hanzelka, 
slavný cestovatel, partner Miroslava 
Zikmunda. 

Březen
Nejtragičtější dopravní nehoda u nás 

u jihočeské obce Nažidla, kde po převrá-
cení patrového autobusu zůstalo 19 mrt-
vých a 34 zraněných.

Na rampě Národního muzea se zapálil  
student Zdeněk Adamec (19) a za tři 
čtvrtě hodiny zemřel.

Duben
Prezident a premiér podepsali v Até-

nách vstupní dohodu s EU. Zemřel no-
vinář a spisovatel Zdeněk Jirotka (92), 
autor slavného humoristického románu 
Saturnin.

Květen
Den matek, Květinový den – sbírka na 

program boje proti zhoubným nemocem. 
Ministr obrany J. Tvrdík podal demisi, 
pak ji vzal zpátky a odpoledne téhož dne 
ji znovu podal.

Zemřel tenorista Národního divadla 
Ivo Žídek.

Červen
Referendum o vstupu ČR do Evropské 

unie (účast 55,21 %).

Červenec
V Praze na Letné hráli Rolling Stones, 

novým ředitelem České televize se stal 
moderátor Jiří Janeček.

Stěhování městského úřadu do rekon-
struované radnice, tajemnicí MěÚ ing. 
Černohubová. V Lánecké ul. zřízena 
profesionální stanice Hasičského zá-
chranného sboru.

V sále Společenského domu setkání 
starostů obcí spadajících od Nového 
roku pod Světlou n. S. jako pověřenou 
obec III. stupně.

V Rytířském sále vyhodnocení nejlep-
ších sportovců.

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ v Lánecké ul. 
a Komenského ul.

Ve vestibulu kina výstava fotografií 
Jana Šibíka z jamboree v Thajsku. Pro 
malý zájem veřejnosti zrušen koncert 
dámské kapely Viktorky.

V jedenácti místních částech zřízeny 
osadní výbory. Ve společenském sále 
módní přehlídka, v divadelním sále kon-
certně-divadelní verze muzikálu Hair, 
na zimním stadionu rockový minifest.

Návštěva ministra spravedlnosti ve 
věznici, nová fasáda radnice, rekon-
strukce Malostranské restaurace, vý-
stava světelských výtvarníků – nepro-
fesionálů, v areálu ISŠ  Den zemědělce 
Vysočiny, v zámeckém parku akce „Pra-
věk“, na zimním stadionu festival Rock 
proti vodě.

Referendum o vstupu do EU (účast 
53 %), Svátek hudby.

Začala rekonstrukce domu čp. 16 pro 
městskou knihovnu a informační stře-
disko. Bourá se dům čp. 162 na okraji 
ulice Nové město.

Výstava fotografií ze soutěže Světel-
sko ve fotografii.
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Svět Česká republika Světlá nad Sázavou

V noci ze 14. na 15. došlo na severo-
východě USA a jihovýchodě Kanady 
k rozsáhlému výpadku elektřiny, který 
se dotkl 50 milionů lidí. Následkem 
veder zemřelo v Evropě asi 35.000 lidí, 
z toho  jenom ve Francii 14.800. Zemřel 
americký herec Charles Bronson, šestý 
představitel Sedmi statečných.

Obří výpadek elektřiny (ještě větší 
než před měsícem v USA) postihl v noci 
z 27. na 28. celou Itálii vyjma Sardinie. 
Zemřel americký zpěvák country John-
ny Cash.

Poslední let supersonického britsko-
-francouzského letadla Concorde, Čína 
vypustila svého prvního kosmonauta, 
herec Arnold Schwarzenegger zvolen 
guvernérem Kalifornie, v tchajwanské 
metropoli dokončena hrubá stavba nej-
vyššího mrakodrapu na světě (101pater, 
508 m).

Série sebevražedných atentátů v Is-
tanbulu usmrtila přes 50 lidí včetně brit-
ského konzula, v Gruzii byl na protest 
proti zmanipulovaným volbám svržen 
prezident Eduard Ševarnadze.

Američané dopadli Saddáma Husajna, 
katastrofální zemětřesení v Íránu si vy-
žádalo životy téměř 50.000 lidí.

Srpen
Dlouhá vlna veder vyvrcholila 13. srp-

na – 36,8 oC – nejteplejší srpnový den od 
roku 1775, odkdy se teplota v pražském 
Klementinu měří. Zemřel poslední čes-
ký legionář Alois Vocásek (107),

dobrovolně ze života odešel spisovatel, 
publicista a po listopadu 1989 ministr 
kultury Pavel Tigrid, největší legenda 
boje proti komunismu (v exilu strávil 
přes 50 let).

Září
V každé třetí škole a školce stávkovali 

učitelé za vyšší platy. Koncert slovenské 
populární skupiny Elán v Praze na Let-
né navštívilo 80 tisíc diváků.

Říjen
85. výročí založení Československé 

republiky. Ministerstvo kultury se po-
prvé od roku 1989 rozhodlo vyvlastnit 
soukromý majetek – památky v Babič-
čině údolí, o které se slovenský majitel 
nestaral. Přestaly platit desetníky a dva-
cetníky.

Listopad
Dva „uhlobaroni“ ze severní Moravy 

Viktor Koláček a Petr Otava byli zatčeni 
a obviněni za závažných hospodářských 
deliktů.

Prosinec
Prezident Klaus udělil prvních pět 

milostí od chvíle, kdy dobu nastoupil. 
Rekordní předvánoční nákupy.

Slavnostní znovuotevření fotbalového 
stadionu, odstraňování zeminy ze dna 
Sázavy v prostoru pod splavem za účasti 
vojenského záchranného útvaru z Jindři-
chova Hradce.

Slavnostní zpřístupnění středověkého 
podzemí, oslavy 100 let dráhy Světlá n. 
S. – Kácov, automobilová Rallye Světlá 
s tragickou nehodou, svatováclavská 
pouť, pivní slavnosti. 

Běh Terryho Foxe městem, ve spole-
čenském sále výstava ovoce, zeleniny 
a květin Světelská zahrádka.

Oslava Dne veteránů, v soutěži Miss 
Junior ČR 2003 skončila na 3. místě Pav-
lína Dvořáková ze Světlé n. S. 

Dokončena rekonstrukce domu čp. 
16 pro městskou knihovnu a informační 
centrum, v sále Společenského domu 
výstava obrazů Fr. A. Jelínka.

Jaroslav Vála

Ostrůvek v Sázavě

Při jednání s představitelem Povodí 
Vltavy se ujednotil názor, že vzniklý 
ostrov v řečišti pod splavem nebrání od-
toku vody ze splavu a také, že by mohl 
být jakýmsi útočištěm vodního ptactva. 
Žel bohu se ukázalo, že v měsících září 
a říjen, kdy došlo k navýšení srážek, 
právě ponechaný ostrov zadržoval na-
plavené dřeviny a vytvářel tak předpo-
klady pro možnou kolizi vodního živlu 

– uvolněním zadržované masy do koryta 
řeky. Proto starosta města apeloval 
dopisem na Povodí Vltavy a požadoval 
vyčištění samotného splavu, úpravu os-
trůvku a odstranění zachycených dřevin. 
Povodí Vltavy  patrně zvážilo další exis-
tenci ostrůvku a rozhodlo se, že ve svém foto: Jaroslav Vála

fi nančním rozpočtu nalezne prostředky 
k provedení nezbytných prací vedou-
cích k odstranění ostrůvku a k dalšímu 
vyčištění koryta řeky. Máme za to, že 
tyto práce umožnily samotné řece plně 
využívat své koryto a rozhodně přispěly 
k estetičtějšími vzhledu celé této loka-
lity.

zpf



Světelský zpravodaj strana 16 strana 17 Světelský zpravodaj 

Dům čp. 103
Stával na pravém břehu Sázavy 

v sousedství Wollasova hostince. Nej-
starší nalezený záznam o tomto domě 
je z roku 1857, kdy zde bydleli truhlář 
Josef Záruba se ženou Františkou a syny 
Františkem, Josefem a Vendelínem. 
V roce 1886 je uváděn truhlář František 
Suchomel, v roce 1898 Kateřina Sucho-

melová, rozená Labutová, o rok později 
Jan a Majdalena Zemanovi, v roce 
1901 Jan a Františka Suchomelovi a od 
roku 1912 tesař Rudolf Píšek a jeho žena 
Růžena, roz. Suchomelová. Posledními 
obyvateli byla rodina klempíře Vašíčka.

Někdy na přelomu 50. a 60. let minulé-
ho století byl dům zbourán.

Jaroslav Vála

(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského kostela 

sv. Václava ve Světlé n. S. skrývají nejed-
no tajemství a vyvolávají dlouhou řadu 
otazníků. Každý pokus nalézt alespoň 
částečnou odpověď na některý z nich 
znamená nečekaně narazit na kupu dal-
ších. Otazník č. 3 - Jak vypadal kostel 
ve 13. a 14. století a co zajímavého z oné 
doby připomíná historii Světlé a okol-
ních obcí?

Počátky kostela sahají do období šíření 
křesťanství u nás, ale cokoliv bližšího zjistit 
se zdá zatím téměř nemožné. Nejstarší kro-
niky mlčí, dochovaných listin je poskrovnu. 
Jediným zdrojem nových informací, které 
mohou dát uspokojivou odpověď na někte-
rou z našich četných otázek týkajících se 
těchto dávných časů, může snad být dosud 
málo prostudovaná odborná literatura 
pojednávající o zaniklém benediktinském 
opatství ve Vilémově.

Skutečností však je, že ona dvě století, 
kdy byly dějiny kostela i život obce spjaty 
s jedním z nejvýznamnějších středověkých 
klášterů v zemi, zůstávají i na počátku naše-
ho tisíciletí zahalena téměř neproniknutel-
nou mlhou. A přitom by nás zajímalo tolik 
věcí! Jakou podobu měl kostel v oné době? 
Byl od počátku zasvěcen legendárnímu 
přemyslovskému knížeti? Jak vypadal jeho 
interiér a co tvořilo kostelní poklad? Jsou 

známa jména vilémovských opatů a o co 
se, coby patroni kostela, zasloužili? Jaké 
tajemství skrývá erb vymalovaný v hlavní 
kostelní lodi? Jde skutečně o znak opatství, 
nebo o znak některého z dlouhé řady jeho 
představených?

Příliš mnoho otázek, na něž stále hledá-
me odpověď, a ačkoliv se sebevíc snažíme, 
pohybujeme se při pátrání nejčastěji jen 
v rovině předpokladů a hypotéz. Vymýšlet 
si nelze, proto jsem o spolupráci požádala 
jednoho z našich největších odborníků na 
církevní heraldiku PhDr. Pavla R. Pokorné-
ho a mnohé ze svých poznatků i domněnek 
jsem konzultovala i s historiky. Především 
jejich zásluhou mohu přinést ve svých dal-
ších příspěvcích něco málo nového, co není 
dosud všeobecně známo a snad i posune 
o kousek dál naši regionální historii.

Klášterní knihy kladou vznik prvního, 
tehdy ještě filiálního, kostela mezi léta 
1135 – 1206. Tedy krátce poté, kdy byl 
založen samotný klášter. Kostel s obcí mu 
náležel už v roce 1207 a jako patroni světel-
ského kostela se představení vilémovského 
benediktinského opatství připomínají 
v roce 1266.

O podobě, umístění i zasvěcení vůbec 
prvního, patrně románského kostelíku, se 
bez provedení řádného průzkumu můžeme 
jen dohadovat a podobně je tomu i s úvaha-
mi o jeho postupně se utvářejícím pokladu. 

Kde se, mnohými pověstmi opředené, 
kostelní poklady vzaly, jsem vysvětlila už 
v předchozím příspěvku. Ani ve světel-
ském kostele jistě nechyběly, ale se skvosty 
nashromážděnými mnichy vilémovského 
kláštera se určitě měřit nemohly.

Nepřehlédnutelnou stopu po sobě zane-
chala o něco pozdější raně gotická stavba. 
Vzácnou památkou ze 13. století je gotický 
oblouk nacházející se v kněžišti. Kam asi 
vedly tyto dveře? Byl to původně vchod 
do sakristie? Kdo ví? Fakt, že zde stála 
raně gotická stavba však vede k úvaze, zda 
první kostel nebyl jen dřevěný. Proč by byl 
kamenný kostelík pevnostního charakteru, 
jaké v té době vznikaly, přestavován?

V roce 1999 vydal starobylý presbytář 
další ze svých pečlivě střežených tajemství. 
Za hlavním oltářem mezi barevnými okny 
představujícími sv. Prokopa a sv. Václava 
se skrývá gotické sanktuárium (výklenek 
ve zdi, který sloužil pro uložení nádoby 
s hostiemi).

Objeveno bylo při restauraci hlavního 
oltáře, kdy kolektiv akademického malíře 
Josefa Kuldy odborně sejmul a ošetřil 
i ozdobné dřevěné obložení stěny pod 
okny. Po jeho návratu na původní místo 
(na kompletnosti památkáři důrazně trvali) 
je sanktuárium zraku návštěvníků zase 
skryto, což nic nemění na skutečnosti, že 
jde o pozoruhodný objev. Nikde o něm 
není písemná zmínka, ti, kteří o něm snad 
věděli, dávno odešli, a tak se na něj časem 
úplně zapomnělo.

O kostelním zařízení těch dob však 
netušíme vůbec nic. V žádné galerii či 
regionálním muzeu se nenachází nic, co 
by pocházelo odsud. Zmínka o pozdějším 
oltáři zasvěceném sv. Kateřině, který kos-
telu věnovali v roce 1381 bratři Petr a Do-
moslav z Lipničky, je asi jedinou zmínkou 
o nejstarším kostelním mobiliáři. Malou 
zajímavost o něm se dozvíte příště, kdy si 
v historických souvislostech představíme 
všechny známé opaty vilémovského kláš-
tera.

13. a 14. století bylo dobou rozkvětu rodo-
vé heraldiky. Zajímavými erby se v té době 
pyšnila i drobná šlechta sídlící na okolních 
hrádcích či dřevěných tvrzích. Dovolím 
si připomenout podobu znaku vladyků 
z Kunemile. Vzhledem k tomu, že se o něm 
psalo v souvislosti s nedávným výročím 
udělení povolení této obci užívat znak 
a vlajku, soudím, že by mohl zajímat jak 
její obyvatele, (pokračování na str. 18)

Otazníky kolem děkanského kostela sv. Václava
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Komunistická perzekuce na Havlíčkobrodsku 
1948-1989

Na středu 21. led-
na připravila místní 
skupina České křes-
ťanské akademie 
neobvyklou besedu. 
Pozvání totiž přijali 
hned tři přednášející: 
Miloslav Růžička – 
politický vězeň 50. let 
a autor známé knihy 
Osudy politických 

vězňů Havlíčkobrodska 1948-1989, 
Jan Radil – politický vězeň odsouzený 
v tzv. vilémovském procesu a Michal 
Arnot – historik zabývající se zločiny 
komunismu. 

Beseda proběhne od 19.00 hod. v za-
sedací místnosti Sklářského učiliště 
a nejlépe ji představí slova posledně 
jmenovaného, která naleznete v připravo-
vané publikaci o komunistické perzekuci: 

„Některé případy z Havlíčkobrodska patří 
také do kategorie obecně známých. Není 
snad nutné podrobněji připomínat tzv. 
číhošťský zázrak a následné umučení fa-
ráře Josefa Toufara. V návaznosti na tuto 
událost byla Státní bezpečností rozjeta 
akce K, ve které byl mimo jiné na dva-
cet let žaláře odsouzen opat želivského 
kláštera Vít Tajovský. Zřejmě nejznámější 
osobností našeho regionu, která byla se-
mleta ve vykonstruovaném procesu, byl 
vojenský velitel Prahy z květnového po-

vstání generál Karel Kutlvašr. Tento ro-
dák z Michalovic u Havlíčkova Brodu byl 
díky nasazenému provokatérovi zatažen 
do „ilegální“ činnosti a následně odsou-
zen na doživotí do těžkého žaláře. V tomto 
procesu byly vyneseny tři rozsudky smrti, 
z nichž jeden byl zdánlivě paradoxně 
vynesen nad výše zmíněným agentem StB 
(další dva popravení byli mladí studenti ). 
Zbylých osm „velezrádců“ soud odsoudil 
dohromady na 144 let odnětí svobody. 
Kromě těchto známých obětí byly represí 
komunistického režimu postiženy další 
stovky občanů Havlíčkobrodska. Milo-
slav Růžička v knize Osudy politických 
vězňů Havlíčkobrodska hovoří téměř 
o pěti stech odsouzených, přičemž sám 
přiznává, že se mu zdaleka nepodařilo 
zmapovat celý okres.

Při nástupu k moci věnovali komunisté 
zvláštní pozornost zpacifikování české 
vesnice, kde mívali tradičně nízkou 
podporu. Podobně jako v případě jiných 
odbojných vrstev české společnosti zvolili 
komunisté také na venkově cestu teroru 
a hrubého násilí. Jedna z nejbrutálněj-
ších akcí proběhla nedaleko odsud: od 
léta 1949 do jara 1950 respektive až 
do roku 1951 v okolí Golčova Jeníkova, 
Vilémova a Chotěboře. Na jejím konci 
stály dva rozsudky smrti; několik desítek 
lidí bylo posláno na mnoho let do vězení 
a lágrů.“                                         hb

Připraveni do školy?

Váháte s odpovědí? Máte nějaké pochyb-
nosti a září se blíží? Řešte situaci! Nabízíme 
způsob, jak hravou formou zdokonalit 
schopnosti a dovednosti potřebné ke zvlád-
nutí čtení, psaní a počítání, jak připravit 
Vaše dítě na vstup do školy:

Desetitýdenní vzdělávací program 
„Stimulační skupinky“

• systematické odborné vedení 
• přítomnost rodiče a pedagoga zároveň
• malé skupiny po 5-6 dětech
• výukový materiál v ceně
• cena 10 Kč za 1 hod. lekci, celkem 100Kč

Komu je program určen?
• všem předškoláčkům a jejich rodičům, kte-
rým se z nejrůznějších důvodů zdá, že jejich 
dítě není dostatečně připraveno na náročnou 
školní práci
• dětem v 1. třídě, u kterých se již objevily 
problémy ve zvládnutí výuky, a jejich ro-
dičům

Kde se přihlásit?
Přihlášky přijímá odbor kultury a škol-

ství ve Světlá n. S. a přihlásit se je možné: 
- poštou: MěÚ Světlá n. S., nám. Trčků 

z Lípy 18, 582 91 Světlá n. S.
- telefonicky: 569 452 516
- osobně: MěÚ Světlá n. S., odbor kultury 

a školství
- ve Vaší MŠ, popř. ZŠ, u zápisu

Klub „S“ – včasná pomoc pro vaše dítě  
Edukativně stimulační skupiny – pomoc 

v přípravě na školu

(pokračování ze str. 17) tak i ostatní čte-
náře Světelského zpravodaje.

Objevila jsem jej zcela náhodně v polovi-
ně 80. let minulého století na jednom z ně-
kolika získaných volných listů tzv. zásobní-
ku znaků tehdy vydávaném Genealogickou 
a heraldickou společností v Praze. Zmíněný 
list pochází z pozůstalosti pražského sbě-
ratele erbů Zdeňka Korejse. V Erbovníku 
M. Myslivečka (Horizont 1993) se dočtete: 
Divoký kanec s mohutnými kly, naježeným 
štětinatým hřbetem a rozšklebenou tlamou 
je znamením nespoutanosti a síly. V erbov-
ní síni na hradě Laufu (poblíž Norimberka) 
je zobrazen znak s černým kráčejícím kan-
cem ve stříbrném štítě. Patří starému rodu 
vladyků z Onšova, jehož členové se psali 
také ze Zdislavic, z Kunemile a z Tožice 
a v 2. pol. 13. stol. zastávali řadu zemských 
úřadů.

Tento erb jsem neviděla, ale onen černý 
kanec ve stříbrném štítě je s největší prav-
děpodobností vůbec nejstarší podobou 

znaku tohoto vladyckého rodu důsledně 
dodržující základní zásadu heraldiky, že 
barva smí přijít pouze na kov a kov jedině 
na barvu. Výše zmíněný hrad dal postavit 
v padesátých letech král Karel IV. a 114 go-
tických znaků objevených v roce 1933 pod 
vrstvou omítky patří převážně vysoké 
i nižší šlechtě z okruhu panovníkova dvora. 
Z jiných lze uvést např. gotický znak Kutné 
Hory (Čornej, P.: Ilustrované dějiny čes-
kých zemí, Fragment 2002), jehož mluvící 
znamení je upomínkou na tehdejší slávu 
tamějších stříbrných dolů.

Erb s černým kancem se žlutými kopýtky 
(sviní) „ve skoku“ v červeném poli užívaný 
příslušníky rodu později už toto základní 
heraldické pravidlo nerespektuje. Vyma-
lován je v II. dílu Erbovníku (Horizont 
1997), kde je přímo uvedeno, že Kunemil se 
nachází nedaleko Světlé n. S. Stejné jméno 
nemá žádná další obec u nás, takže nemůže 
dojít k omylu.

Také Světlá má trvalou památku na toto 

staré období. Je to nedávno zpřístupněné 
podzemí. I ono nám dovoluje ledacos do-
myslet, což už asi sami tušíte z předcháze-
jícího druhého výletu do historie vilémov-
ského kláštera.              Mgr. Alena Křivská
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Předváděcí den

Centrum pro zdravotně postižené Havlíčkův Brod nabízí služby pro občany 
se zdravotním postižením, pro jejich příbuzné nebo známé. Pro občany je od 
1. 1. 2004 zřízeno detašované pracoviště v Domě s pečovatelskou službou ve 
Světlé n. S., návštěvní hodiny budou vždy první čtvrtek v měsíci, tj. 5. února, 
4. března, 1. dubna, 6. května a 3. června, a to od 7.30 do 10.30 hod.

CZP poskytuje:
• sociálně právní poradenství
• poradenství při výběru a možnostech získání vhodné kompenzační pomůcky
• prodej drobných kompenzačních pomůcek – baterie do sluchadel
• informace o zvýhodněných IS tel. stanic pro těžce zdravotně postižené občany
• pomoc při výběru speciálně vybaveného koncového zařízení 
• pomoc při řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postižených
• specifické poradenství pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených občanů
• poskytování individuálních rad, organizace cílené pomoci, pomoc se sepisováním 
 různých písemností (odvolání, žádosti o příspěvky nejrůznějšího charakteru…), 
 vyjednávání v zájmu klienta

• terénní práce – předcházení krizí a zhoršení kvality života zejména u osamělých 
zdravotně postižených osob

• detašované pracoviště v Přibyslavi, ve Světlé n. S. a v Ledči n. S.
• informace o dalších občanských sdruženích
• informace o akcích sociální rehabilitace
• tiskoviny pro občany se zdrav. postižením
• kontaktní práce – zaměřuje se na ty zdravotně postižené, kteří nemohou nebo 
 nechtějí vyhledat standardní institucionální pomoc

• klubové odpoledne pro děti se zdravotním postižením
• informace o přístupnosti budov a objektů veřejného a kulturního charakteru

Centrum pro zdravotně postižené informuje 

Program „Stimulační skupinky“ 
Co to je? Jde o program rozvoje pro 

děti, které jsou nějak ohroženy ve vzdě-
lávacím procesu. Hravou formou se roz-
víjejí schopnosti a dovednosti, které jsou 
nezbytné, aby se dítě naučilo správně a 
bez problémů číst, psát a počítat.

Jde tedy o rozvíjení těchto oblastí:
• jemná motorika, grafomotorika
• řeč, myšlení
• sluchové, zrakové a hmatové vnímání
• prostorová, pravolevá a časová orientace
• početní představy

Jak program vypadá? 
Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. 

Lekce trvá 1 hodinu s frekvencí jednou 
týdně. Ve skupině je 5-6 dětí. S dítětem 
je vždy přítomen jeden z rodičů, který je 
seznámen s cílem a významem prováděné 
činnosti. Každá lekce má svou strukturu, 
procvičují a rozvíjejí se výše uvedené ob-
lasti. Program vede vyškolený lektor a má 
akreditaci MŠMT ČR.

Proč je důležitá přítomnost rodiče?
Rodič získá náměty a motivaci pro další 

práci s dítětem. 
Rodič zajišťuje dítěti pocit bezpečí v ne-

známém prostředí.
Rodič má možnost své dítě vidět při spo-

lupráci s ostatními dětmi a s cizí dospělou 
osobou (lektorem). Je to společně strávený 
čas, který pozitivně ovlivní vzájemnou 
komunikaci a porozumění mezi rodičem 
a dítětem.

Rodič má možnost okamžité konzultace 
s lektorem.

Komu je program určen?
• předškolákům
• dětem s odkladem školní docházky
• dětem s LMD
• dětem s poruchami učení
• dětem s adaptačními a komunikačními 
problémy

• dětem, které nechodily do MŠ
• dětem, jejichž rodiče mají z nějakých 
důvodů obavu, že jejich dítě nezvládne 
školní docházku nebo bude mít ve škole 
problémy

Eva Kořínková

(zpracováno dle materiálů z Kurzu 
vedení edukativně stimulačních skupin 
v Pedagogicko-psychologické poradně 
Brno, akreditace MŠMT ČR č.j.22363/
2001-25-96).

To nejsou cédéčka!

Odborný výklad

Praktická ukázka

„Uvádíme na trh nový diaman-
tový nástroj se zcela originální 
vazbou určenou pro jemné brou-
šení a matování,“ psala trutnov-
ská firma VID Bohemia s.r.o. 
v pozvánce na předváděcí den.

Tato firma zabývající se obcho-
dem s brusnými diamantovými ko-
touči jej uspořádala ve spolupráci 
s MB Glass Technology ve středu 
3. prosince v prostorách Střední 
sklářské školy ve Světlé n. S. Mezi 
těmi, kteří se akce zúčastnili, byli 
nejen odborníci ze skláren Caesar 
Crystal Bohemiae Josefodol, Sklo 

Bohemia Světlá n. S., Moser Karlo-
vy Vary, ale i mnozí soukromí pod-
nikatelé z okolí. Součástí akce byla 
také praktická ukázka broušení, 
matování a leštění s nástroji VID 
ve školní brusírně.                     -jv-
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(tisková zpráva)
Od 1. října 2003 platí nové podmínky 

pro poskytování pomoci občanům, kteří 
trpí celiakií nebo fenylketonurií a musí se 
proto nákladně dietně stravovat. Do 30. září 
2003 poskytoval stát na vybrané potraviny 
potřebné k dodržování bezlepkové diety 
plošně dotace – v průměru 2.500,- Kč ročně. 
Dne 1. října 2003 vešla v účinnost novela zá-
kona č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti 
ve znění pozdějších předpisů a celý systém 
změnila. 

Od tohoto data jsou příspěvky na potra-
viny nutné k dodržování bezlepkové diety 
poskytovány adresně, a to prostřednictvím 
dávky sociální péče, vázané na sociální 
potřebnost občana. Při posuzování sociální 
potřebnosti lidí, kteří trpí těmito onemocně-
ními, se zvyšuje částka životního minima 
potřebná k zajištění výživy a ostatních zá-

P ř i š l a  z i m a
První sníh této zimy napadl v ne-

děli 7. prosince, ale během pár dní 
zase roztál. Zato nad ránem v pondělí 
15. prosince přišla doslova „čina“: hro-
my, blesky, silný vítr, sněhová vánice.

Vydatný příděl sněhu pokračoval 
i během  noci a následujícího dne. Na 
řadě míst způsobil komplikace – sil-
nice sjízdné jen s největší opatrností, 
sněhové jazyky, havarovaná vozidla, 
kamiony uvízlé v kopci, zatarasená dál-
nice. Silničáři se sypači a radlicemi se 
nestačili otáčet. Byl jsem v ten den také 
na cestách a viděl jsem na nich všelicos, 
včetně několika cyklistů. V kopci mezi 
Jitkovem a Ždírcem nad Doubravou za-
tarasilo silnici několik kamionů a z při-
jíždějících vozidel se záhy začala tvořit 
kolona. Ještě štěstí, že se dalo odbočit 
na Chotěboř a neprůjezdný úsek objet.

Rozum však zůstává stát nad těmi, 
kteří přesvědčeni o svých řidičských 
kvalitách řítí se sněhovou kaší nebo 
po zledovatělé silnici, nesmyslně 
chvátají a často ani nemají na vozidle 
zimní pneumatiky. Desítky havárií na 
Havlíčkobrodsku naštěstí skončily jen 
pomačkanými plechy a lehčími zraně-
ními.                                                  -jv-

Informace pro zdravotně postižené občany s diagnózou 
celiakie a fenylketonurie

kladních osobních potřeb občana o 1800 Kč 
měsíčně.

Lidé, kteří uvedenými nemocemi trpí 
(včetně dětí), a nemají dostatek prostředků 
k úhradě nákladné diety, se mohou obrátit 
na příslušné pověřené obecní úřady podle 
místa jejich trvalého bydliště a tam požádat 
o dávku sociální péče. K žádosti musí dolo-
žit doporučení příslušného odborného léka-
ře. Zároveň musí doložit údaje o výši příjmu 
a výdajích. Správní orgán poté posoudí 
v rámci řízení o přiznání uvedené dávky 
celkové sociální a majetkové poměry žada-
tele, popř. společně posuzovaných osob.

Vzhledem k tomu, že jde o adresnou po-
moc, nebude finanční pomoc poskytována 
občanům, jejichž příjmy jsou dostačující 
a uspokojují jejich zvýšené potřeby.

V Praze dne 27.11.2003, K. Prejdová, 
tisková mluvčí MPSV ČR

foto 1 foto 2

foto 3 foto 4

1. a 2. Mikuláš a čerti na náměstí
3. a 4. Děti z mateřské školky Bambino přišly pod vedením paní učitelky Věry Chlado-

vé zazpívat pár vánočních koled na světelskou radnici. Na snímku jejich produkci přihlí-
žejí mimo jiné starosta Josef Böhm a tajemnice Iva Černohubová.                      

Jaroslav Vála

Foto z předvánočního času
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Koření
(pokračování z minulého čísla)
Nejkrásnější svátky roku jsou již sice za 

námi, mnohde však vánoční cukroví ještě 
zbývá. Také nám z minulého povídání 
o koření zbývají (po vanilce, zázvoru a ba-
dyánu) ještě dva druhy, skořice a hřebíček, 
ale ty vlastně nepatří jen k Vánocům, ale 
k zimě vůbec. 

Původ skořice byl v Evropě dlouho 
opředen tajemstvím díky arabským ob-
chodníkům, jejichž neuvěřitelné báchorky 
opakovali ve svých spisech i slavní mužové 
vědy starého Řecka a Říma. Skořicová kůra 
pochází z asijských tropů. Rostla původně na 
indickém subkontinentě, na Ceylonu a v Číně. 
Zde byla známá jako koření snad již 4000 let 
př. n. l. Jako léčivo a aromatická přísada do 
nápojů byla známa i ve starém Egyptě, kam 
ji dovezly lodě z Východu zhruba o tisíc let 
později. Skořice byla výnosným obchodním 
artiklem Féničanů, kteří její původ pečlivě 
tajili. Neznal ho prý ani známý cestovatel 
Marco Polo. Po nástupu kolonialistů – ať 
už to byli Portugalci, Holanďané, či posléze 
Britové – pěstování a obchod skořicí byly 
monopolizovány. 

Skořice se získává z malých, stále zele-
ných stromů skořicovníků (Cinnamonum) 
z čeledi vavřínovitých. Vlastním kořením je 
kůra loupaná z tenkých výhonků, očistěná 
od svrchní korkové vrstvy a vnitřního lýka 
a stočená do svitků o průměru 2,5 cm. Kůra 
bývá šedohnědá až žlutošedá, hladká. První 
úroda může být sklizena po dvou až třech le-
tech, ale nejjakostnější kůra se sklízí asi z os-
miletých keřů. Prospívá jí průměrná teplota 
asi 30oC. Původně se kůra loupala z planě 
rostoucích stromů, ale postupně se začaly 
vysazovat plantáže ze skořicovníků, jejichž 
nenápadné květy vydávají zvláštní příjem-
nou vůni. Velmi známý a také nejkvalitnější 
je skořicovník cejlonský. Pěstuje se i v jiných 
tropických oblastech (jižní Indie, Seychely, 
Madagaskar, Martinik, Jamaika a Brazílie), 
ale nikde nedosahuje takové kvality jako 
na Srí Lance. Dalším neméně významným 
druhem skořicovníku je skořice čínská. 

Skořici řadíme mezi nejstarší koření, 
o kterém se dokonce zmiňuje Bible. Při 
úpravě pokrmů se používá sušených kousků 
v celku nebo skořice mletá. Celou skořici 
užíváme při zavařování, do kompotů, švest-
kových povidel. V evropské kuchyni slouží 
k dochucování sladkých pokrmů, jako jsou 
studené ovocné polévky, ovocné saláty a pu-
dinky, přidává se do nejrůznějšího pečiva 
a cukrářských výrobků. Je také součástí kari 
koření a kečupů. V asijské kuchyni se užívá 

i při přípravě jídel z drůbeže a mas skopo-
vých i vepřových. Celou skořici využíváme 
při přípravě punčů a svařeného vína.

Skořice se používá také v parfemářství, 
kosmetice a likérnictví a stejně jako vanilka 
našla díky svým povzbuzujícím a oživu-
jícím účinkům uplatnění v aromaterapii. 
V lidovém léčitelství se používala se k po-
vzbuzení činnosti zažívacího traktu a proti 
nadýmání. 

Kousky skořicové kůry svázané pří-
rodním provázkem do malých úhledných 

otýpek tvoří voňavou ozdobu nejrůznějších 
aranžmá a dekorací z přírodních materiálů. 
Chcete-li si vůní skořice provonět byt, ne-
musíte zrovna péci jablečný štrůdl – stačí 
zapálit vonnou svíčku nebo, ještě lépe, svařit 
si víno. 

A když už je řeč o svařeném víně, patří sem 
i hřebíček (Eugenia caryophyllata). Pochází 
z Moluckých ostrovů (jihovýchodní Asie). 
Nyní se nejvíce hřebíčku pěstuje na ostro-
vech Zanzibaru a Pembě, na Madagaskaru, 
Réunionu, na Jávě, Srí Lance a na dalších 
ostrovech této oblasti. Za nejlepší hřebíček 
je ale stále považován tzv. královský, který 
pochází z moluckého ostrova Ambiona. 

Hřebíček má dlouhou a zajímavou historii. 
Na Dálném východě i v Indii ho znali v dáv-
ném starověku a Číňané ho odtud dováželi 
již 400 let před n. l. Po staletí byl používán 
proti bolestem zubů a k navonění dechu. Ve 
starém Řecku a Římě hřebíček neznali. Do 
Evropy se začal dovážet z Alexandrie. Tam 
jej prodávali arabští kupci. První, kdo přinesl 
zprávu o obchodu hřebíčkem do Středomoří, 
byl řecko-egyptský kupec Kosmos z Ale-
xandrie, zvaný Indikoplentes a to v 5. století 
n. l.. Od 9. století se pak stal módním koře-
ním majetných rodin. První Evropan, který 
spatřil růst hřebíčkovec, byl benátský kupec 
Marco Polo ve 13. století. Když Vasco da 
Gama objevil Molucké ostrovy, byl arabský 
obchodní monopol nahrazen portugalským 
a v 17. století holandským. Až do přelomu 
18. a 19. století pocházela celá světová pro-
dukce jen z Moluckých ostrovů. Teprve roku 

1770 tajně a pod hrozbou trestu smrti propa-
šovali semena hřebíčkovce na dvou malých 
lodí Francouzi a rozmnožili první pěstované 
stromy na ostrovech Mauritius a Réunion. 

V dobách epidemií nosili lékaři kolem 
krku řetězy z hřebíčku, drželi hřebíček mezi 
zuby nebo jej žvýkali, když navštěvovali 
nemocné.

Hřebíčkovec kořenný je strom z čeledi 
myrtovitých, vysoký 8 až 12 metrů, s elipso-
vitými, kroužkovitými, leskle zelenými listy. 
Strom kvete dvakrát do roka a poskytuje 
tak velké množství poupat. Květy hřebíčku 
jsou sestaveny v hustá květenství, která jsou 
zprvu zelená, po rozvití červená. Plodem je 
podlouhlá bobule se zbytkem kalichu, pur-
purově zbarvená, obsahující 1 až 2 semena. 
Sklízí se celá květenství, když jsou na nich 
plně vyvinuté, avšak doposud uzavřené kvě-
ty, dosud zelené nebo načervenalé, protože 
v té době mají nejvíc aromatických látek. 
Kalichy s poupětem se utrhnou a suší na 
vzduchu. Při tom ztratí cca 2/3 své hmotnos-
ti a dostanou tmavě hnědou barvu. 

Hřebíčková silice podporuje chuť k jídlu 
a usnadňuje trávení, má také antiseptické 
účinky. Ve formě tinktury se používá často 
jako desinfekční prostředek pro ústní dutinu 
a hrtan, používá se při křečích, bolestech 
žaludku, při trávicích potížích, pomáhá při 
bolestech zubů. Zvyšuje pocit spokojenosti 
a pohody.

Hřebíček má intenzivní, silně aromatickou 
a sladkou vůní a lehce hořkou chuť. Používá 
se ke kořenění sladkých pokrmů (pečiva, 
pudinků, kompotů, zavařenin, likérů), ale 

i slaných jídel - rýže, hovězího masa, zvěřiny, 
polévek, omáček, do marinád k nakládání 
zeleniny, hub a červeného zelí. Koření se jím 
spolu se skořicí svařené víno, punč. Nejvíce 
se koření hřebíčkem v Indonésii, v Indii je 
pravidelnou součástí směsi kari. Také je 
oblíben v Anglii a v Americe. 

-jv- 

Ilustrace F. Procházky z knihy Rostliny 
známé neznámé
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Čas adventu v Domově důchodců Světlá
Dublin  bar
Po dlouhém upomínání si naši oby-

vatelé opět vyžádali návštěvu místní 
restaurace Dublin bar. Vyrazili jsme 
kolem 15. hodiny. Tentokrát to však byla 
jízda společná a ještě posílená o naši 
domovskou kapelu KAJAK. Zábava 
byla v plném proudu, panovala radostná 
nálada a kdo šel kolem, určitě si nepo-
myslel, že takhle veselí dokážou být lidé, 
kterým je lehce přes sedmdesát. Zpívalo 
se, tancovalo a to nejen kolem stolů, ale 
také na nich. Když jsme kolem 18. hodi-
ny spokojení a dobře najedení odcházeli, 
museli jsme našim obyvatelům a obyva-
telkám slíbit, že v lednu tuto akci opět  
zopakujeme.

Vystoupení žen z Věznice Svět-
lá n. S.

Konec listopadu nám přinesl krásné 
vystoupení klientek z Věznice Světlá n. 
S. Původně jich nás mělo přijít potěšit 
deset, ale z důvodu nemoci přišly pouze 
dvě. To ale vůbec nevadilo, neboť krásné 
vystoupení, které bylo složené z písniček 
různých žánrů, se nedá slovy popsat. Slzy 
dojetí, které měli ve tvářích naši obyvatelé 
při odchodu z jídelny, jsou důkazem toho, 
že vystoupení bylo vskutku nádherné.

Den otevřených dveří v Domo-
vě důchodců Reynkova ul. Hav-
líčkův Brod

Ve čtvrtek 27. listopadu se sedm 
obyvatel vypravilo na Den otevřených 
dveří, který byl spojen s předvánoční-
mi  soutěžemi. Nejdříve jsme byli bo-
hatě pohoštěni, a pak jsme už vyrazili 
prokazovat svoje dovednosti. Soutěže 
byly tradičně - netradiční: procvičovali 
jsme paměť (měli jsme si zapamatovat co 
nejvíce předmětů, které nám byly ukázá-
ny), fantazii (při poznávání pantomimy), 
zručnost (balili jsme vánoční dárky, vy-
střihovali jsme a kreslili vánoční motivy, 
loupali jsme buráky, vyráběli lodičky, lo-
vili rybičky nebo jsme vyráběli vánoční 
papírové řetězy).

Snažili jsme se ze všech sil, no a že 
jsme neskončili na prvních místech? Ne-
vadí, vždyť není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se. Zároveň nám bylo umožněno 
prohlédnout si celý domov od shora až 
dolů, částečně poznat jeho chod a  do-
zvědět se zase něco nového a zajímavého. 
Strávili jsme tam příjemnou část dne 

a pak už nezbývalo nic jiného než vyrazit 
zpět domů. Vždyť jak staré přísloví praví 

„Všude dobře, ale doma nejlíp“.

Mikulášská zábava
Rok se s rokem sešel a je tu zas adventní 

čas a s ním Mikuláš. Jako každý rok, tak 
i letos se u nás uskutečnila Mikulášská 
zábava. Příjemné odpoledne plné hudby 
a tance začalo v půl třetí. Čas rychle  utí-
kal a než jsme se rozkoukali, byla venku 
tma jak v ranci a zdálky k nám dozníval 

hlas zvonku - to Mikuláš, čtyři čerti a an-
děl přicházeli. Jak pravil Mikuláš, z velké 
dálky přišli k nám, popřát nám zdraví, 
štěstí, spokojenost. Všem pak rozdal milé 
dárky, a protože jsme všichni byli hodní, 
uhlí jsme nikdo nedostal. Po odchodu 
Mikuláše jsme se opět vrátili k hudbě, 
kterou tentokrát zajišťovala hudební 
skupina ČASS. Mikuláš je jen jedenkrát 
za rok, a tak nám nezbývá, než si na jeho 
návštěvu počkat zase napřesrok.

Veselení ve Zboží
V listopadovém měsíci byla do domo-

va doručena pozvánka na mikulášskou 
zábavu. Velkolepá „šou“ se odehrávala 
4. prosince v kulturním domě ve Zboží. 
Byla to vůbec první příležitost pro naše 
obyvatele poznat a oslavit Mikuláše v ji-
ném prostředí a v jiném stylu, než na jaký 
jsou zvyklí. Hned po příjezdu se nám 
dostalo vřelého přivítání od pana ředitele. 
Mnozí z klientů z ÚSP Zboží se opět se-
tkali se svými známými (přátelství byla 
navázána při Sportovních hrách, které 
probíhaly v DD Světlá). Do Zboží přijeli 
také z ledečského stacionáře Petrklíč, 
zástupci z charity z Havlíčkova Brodu 
a další hosté. Zastoupeny tu byly všechny 
věkové generace, což na dobré a veselé 
náladě rozhodně nikomu neubíralo, právě 
naopak. Všichni společně tančili, zpívali, 
soutěžili v pečení cukroví a lovení rybi-
ček. Naši hostitelé nám připravili krásné 

odpoledne, předvedli pásmo koled, bás-
niček a říkadel, dokonce mezi nás přišel 
i kouzelník a v závěru večera se v plném 
lesku rozzářených prskavek zjevil na sále 
důstojný Mikuláš v doprovodu hrozivého 
čerta a krásného anděla. Nadílka byla 
opravdu bohatá, dárečky, ruční výrobky, 
plno sladkostí a cukroví. Na rozloučenou 
nás doprovázel zpět do autobusu ohňo-
stroj, při kterém se všem tajil dech. 

Děkujeme za pozvání, byli jsme 
nadšeni sváteční atmosférou, bohatým 
programem a hlavně příjemnou a milou 
společností. Doufáme, že se zase všichni 
společně setkáme.

Škubánek v DD
Vánoční čas nám každoročně zpříjem-

ňují různé soubory ze Světlé nebo z Led-
če. Mezi prvními se pochlubil se svým 
pásmem koled, vánočních zvyků a po-
řekadel folklórní soubor Škubánek, který 
jistě všichni velmi dobře znáte. I my jsme 
se opět těšili, že si společně zazpíváme 
a připomeneme, jak se v dávných dobách 
slavily Vánoce a vítal nový rok. Naše 
očekávání bylo splněno a děkujeme paní 
učitelce Pejchalové, že na nás každým 
rokem se svými dětmi myslí a navštěvují 
nás. Budeme se těšit na další setkání.

***
Závěrem bychom chtěli poděkovat 

všem, kteří nám pomáhají zpestřit dny 
našim obyvatelům a obdarovávají nás 
návštěvou, vystoupením, krátkým zasta-
vením a povídáním. Jsme rádi a děkuje-
me za všechna pozvání a dárky, které jste 
nám poskytli. Na oplátku přejeme všem 
v roce 2004 hlavně pevné zdraví, aby jste 
si v plné spokojenosti prožili a vychutnali 
každý den, který vás navštíví. 

Mnoho úspěchů a radosti přejí obyva-
telé a zaměstnanci Domova důchodců 
Světlá.

Markéta Zadinová
 Lucie Vadinská
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Program leden
Středa 14.1. - 19.30

Prci, prci, prcičky - svatba (USA)
92‘ Komedie. Vzrušující vyvrchole-
ní prcičkové ságy. Hrají: J. Biggs, A. 
Hannigan

 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let.
Pátek 16.1. - 19.30

Piráti z Karibiku (USA)
140‘ Dobrodružný. Prokletí černé per-
ly. Odvážní korzáři, půvabné dámy. 
Hrají: J. Depp, G.Rush
Vstupné: 60 Kč. Přístupný.

Neděle 18.1. - 19.30
Matrix Revolutions (USA)
140‘ Sci- fi. Svět se potácí na pokraji 
zkázy, ale zbývá ještě poslední naděje. 
Hraje: K. Reeves
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let.

Středa 21.1. - 19.30
Mizerové II (USA)
146‘ Akční komedie. W. Smith a M. 
Lawrence – šílení poldové versus 
drogová mafie.
Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Pátek 23.1. - 19.00
Želary (ČR)
150‘ Kruté i romantické drama. Krutý 
příběh něžné lásky. Hrají: A. Geislero-
vá, G. Cserhalmi, M. Donutil
Vstupné: 60 Kč . Přístupný

Neděle 25.1. - 15.30
Prasátko a jeho velký příběh (USA)
90‘ Animovaný. Další kamarád med-
vídka Pú, o kterém W. Disney natočil 
film. Česká verze
Vstupné: 50 Kč. Přístupný

Středa 28.1. - 19.30
S.W.A.T.-  Jednotka rychlého nasaze-
ní (USA)
117‘ Jsou nejlepší, jsou elita. A nyní je 
čeká nejtěžší mise. Hrají: L. Jakson , C. 
Farrel
Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Pátek 30.1. - 19.30
Život Davida Galea (USA)
125‘ Thriller. Zločin je jasný. Pravda ne. 
Hrají: K. Spacey, K. Winslet
Vstupné: 50 Kč. Od 15 let

Program únor
Neděle 1.2. - 19.30

Underworld (USA)
121‘ Akční/thriller/sci-fi /horor. Fanouš-
ci fantasy hororů se mají na co těšit… 
Hrají : K. Beckinsale, S. Speedman
Od 15 let

Středa 4.2. - 19.30
Špína Londýna (V.Britanie)
97‘ Drama. Přistěhovalectví, nelegál-
ní práce, vztahy lidí na okraji. Hrají : 
A. Tatou, S. Lopez
Od 12 let

Pátek 6.2. - 19.30
Tajemná řeka (USA)
138‘ Drama. Pohřbíváme naše hříchy, 
protože se chceme očistit.. Hrají: J. Mar-
cus, S. Devine
Od 12 let

Neděle 8.2. - 19.30
Láska nebeská (V.Britanie)
129‘ Romantická komedie. Všude, kam 
se podíváte, láska způsobuje chaos. 
Hrají: H. Grant, L. Neeson
Od 12 let

Program také naleznete na www.svetlans.cz  Změna programu vyhrazena. Předprodej – videopůjčovna Relax, Lánecká 279, web: relax.3web.cz/ 

Folklorní sdružení České republiky 
uspořádalo v minulých šesti letech ve Žďá-
ru n. S.  šest nádherných reprezentačních 
Národních krojových plesů Folklorního 
sdružení ČR, na jejichž přípravě se spo-
lupodílelo výrazně také město Žďár n. S., 
jeho představitelé a sponzoři. Především 
počínaje třetím ročníkem se plesy mimo-
řádně vydařily a byly ozdobou a vyvrchole-
ním plesové sezóny ve městě i na Vysočině. 

VII. národní krojový ples se uskuteční 
v sobotu 7. února za účasti několika stovek 
krojovaných účastníků z celé naší republiky 
s bohatým programem, v němž nebudou 
chybět předtančení Českou a Moravskou 
besedou, samostatná vystoupení souborů 
z vybraných národopisných regionů ČR (Ho-
rácko, Chodsko, Slovácko aj.), volba Miss 

plesu, ani bohatá tombola. 
Samozřejmostí bude dostatek prostoru pro 

vlastní tanec při slovácké dechové hudbě Išt-
vánci ze Šardic u Kyjova, Domažlické dudác-
ké muzice, Cimbálová muzice VUS Ondráš 
Brno a při lidových muzikách zúčastněných 
souborů. 

Záštitu nad připravovaným VII. národním 
krojovým plesem přijali místopředsedkyně 
PS PČR Miroslava Němcová, generální ředi-
tel Českého rozhlasu Václav Kasík a hejtman 
kraje Vysočina František Dohnal.

Pořadatelé plesu každoročně usilují nejen 
o jeho další programové zkvalitnění, ale snaží 
se také o to, aby se ples stal místem zapojení 
nejen folklorních festivalů a folklorních sou-
borů, ale také významnou společenskou akcí 
celého kraje.      František Synek, ředitel plesu

Reprezentační krojový ples
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Japonské flétny ve vězniciAdventní koncerty

O třetí a čtvrté adventní neděli se ko-
naly adventní koncerty žáků Základní 
umělecké školy ve Světlé n. S. Jak při 

zahájení řekla vedoucí odboru kultury 
a školství Jana Kupčíková, původní plány 
počítaly s jejich uvedením ve středověkém 
podzemí, ale z technických důvodů byly 
přesunuty – snad ne k jejich škodě – do 
rekonstruované obřadní síně městského 
úřadu.

V programu vystoupili slečna Markéta 
Srbová, Zdeněk a Josef Petrovi (kytara), 

Jaroslava Hovor-
ková, Jana Mys-
livcová a Aneta 
Hamříková (zpěv), 
Adéla Bártová 
a Jan Hlaváček 
(recitace poezie 
Bohuslava Rynka). 
Krásnými slovy 
a krásnými tóny 
se jim podařilo 

navodit atmosféru pravé vánoční nálady. 
Potlesk patřil nejen všem účinkujícím, 
ale i učitelům ZUŠ, kteří se realizace 
adventních koncertů ujali: D. Hama-
ričové, I. Měkotové a J. Vencovské-
mu.                                                          -jv-

Plesová sezóna
17.1. Maturitní ples tř. 8.G gymnázia
24.1. Maturitní ples tř. 4.G gymnázia
13.2. ples Sboru dobrovolných hasičů
14.2. ples Autoklubu

V poslední listopadovou sobotu navštívil 
světelskou věznici se svým souborem AU-
LOS profesor Václav Žilka. Konalo se ne-
tradiční hudební vystoupení pod vedením 
této známé osobnosti. Pro odsouzené ženy, 
které se mohly a především chtěly zúčastnit, 
to bylo nejen zajímavé zpestření vězeňské-
ho stereotypu, ale i získání nových poznat-
ků o hře na zobcovou flétnu. Pro všechny 
přítomné to byl jistě nevšední zážitek.

Profesor Žilka začal s výukou dechových 
cvičení pomocí zobcové flétny před 27 lety. 
Pískání jako veselou rehabilitaci u pacientů 
s respiračními potížemi převzal od americké-
ho pediatra M. B. Markse a za více než čtvrt 
století prošlo jeho souborem na osm tisíc dětí 
a jejich rodičů. Ještě před pěti lety pracoval 
s 80 nadšenci, v současné době má soubor 
30 členů. O všech hovoří jako o svých nejlep-
ších přátelích, všechny zná odmalička. V sou-
boru je velkou autoritou, vzhledem ke svému 
věku a zdraví s překvapující vitalitou.

A co ho přivedlo k myšlence předvést část 
ze svého repertoáru právě ženám ve výkonu 
trestu? Ve Věznici Světlá n. S. si odpykávají 
trest matky s nezletilými dětmi a právě na ty 
soustředil V. Žilka svoji pozornost. Flétnu 

velebil jako kouzelnou píšťalku, která dává 
dítěti citové bohatství, zvyšuje sebevědomí, 
prospívá jeho duši. Žádný jiný hudební nástroj 
nepomáhá tolik a všestranně zdravému růstu 
dítěte. Na důkaz upřímnosti svých slov hned 
v úvodu poděkoval japonské firmě AULOS 
a předal odsouzeným ženám i dětem od této 
firmy 20 fléten. Pro všechny to bylo jistě 

milé překvapení před očekáváním dalšího 
průběhu vystoupení. Známé i méně známé 
skladby oživil historkami a snažil se vtáhnout 
do děje i matky s dětmi, které svým bezpro-
středním chováním navozovaly humornou 
atmosféru. Známé písničky si mohli zazpívat 
všichni. A ty méně známé od Bohuslava Mar-
tinů a Adama Michny z Otradovic zazněly 
na závěr. Odsouzené ženy odměnily soubor 
profesora Václava Žilky potleskem a zpěvem 
v doprovodu kytary.

Slavnostní ráz vernisáže podtrhlo vystoupení 
dvou kytaristů - učitele ZUŠ ve Světlé n. S. 
Jiřího Vencovského a jeho žačky sl. Srbové.

Vystaveno bylo celkem 39 Mistrových 
obrazů. Většina z nich je v majetku města 
Světlá n. S., několik jich laskavě zapůjčilo 
ze svého depozitáře Muzeum Vysočiny Hav-
líčkův Brod a další pocházely ze soukromé 
sbírky Martina Vlčka. Výstava trvala do 
18. prosince.                                              -jv-

Výstava obrazů
V úterý 9. prosince se v sále Společenské-

ho domu ve Světlé n. S. uskutečnila vernisáž 
obrazů akademického malíře Františka An-
tonína Jelínka. Slavnostního zahájení výsta-
vy se ujal starosta města Josef Böhm, který 
přítomné stručně seznámil s osobností to-
hoto malíře, jeho tvorbou a životními osudy. 
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uprostřed sjezdovky. 
O velkém zájmu svědčilo 
zcela zaplněné a předem 
rolbou upravené par-
koviště, které pojme na 
padesát automobilů. 

Za připomenutí jistě stojí, že lyžování 
na Kadlečáku vám peněženku nezruinuje: 
jedna jízda stojí pět korun, permanentka na 
10 jízd je za 50 Kč.                                   -jv-

Příděl sněhu na samém konci minulého 
roku udělal radost vyznavačům rychlých 
prkýnek a samozřejmě i provozovatelům 
vleků. Také Lyžařský klub Kadlečák zpro-
voznil vlek na stejnojmenném kopci nad 
Horní Březinkou. Na zkoušku již o Silves-
tru a naostro na Nový rok. S prvním „ušla-
páním“ sněhové nadílky vypomohla rolba, 
zbytek už zajistili lyžaři. Vlek fungoval 
i za večerního osvětlení, stejně jako chata 

Úspěšný tým volejbalistek
Ve dnech 20. a 21. prosince se v Havlíč-

kově Brodě konal velký mezinárodní tur-
naj v odbíjené starších žákyň. Naše město 
reprezentovala děvčata vedená trenérem 
V. Nevoralem.

V sobotu dopoledne děvčata úspěšně 
prošla rozřaďovacím turnajem a zajistila 
si postup do odpoledního čtvrtfi nále. Je-
diná smůla, která je potkala, bylo zranění 
obou smečařek, Lenky Málkové a Elišky 
Kubátové.

Výsledky: Světlá n. S. – Brno „B“ 2:0, 
Světlá n. S. – Česká Třebová 2:0, Světlá n. 
S. – Havlíčkův Brod „C“ 2:0, Světlá n. S. 

– Maribor (Slovinsko) 0:2.
Odpoledne musel trenér improvizo-

vat, ale děvčata se dokázala semknout 
a vybojovala si postup do nedělního 
semifi nále. Nejhezčí utkání sehrála proti 
výběru Olomouckého kraje (pozdějšímu 

vítězi turnaje).
Výsledky: Světlá n. S. – Brno „A“ 2:

0, Světlá n. S. – Tábor 2:0, Světlá n. S. 
– Olomouc 1:1.

Nedělení semifi nále bylo dramatické 
až do posledního míče, kdy naše děvčata 
měla setbol, ale štěstí tentokrát stálo na 
straně soupeřek.

Výsledky: Světlá n. S. – Havlíčkův Brod 
„B“ 1:1, Světlá n. S. – Hradec Králové 2:0, 
Světlá n. S. – Havlíčkův Brod 0:2

V utkání o 5. – 6. místo již děvčata ne-
našla v sobě sílu ani motivaci a prohrála 
s Třebíčí 0:2. I tak je 6. místo z 18 druž-
stev pěkným a milým překvapením.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
obětavým rodičům a všem sponzorům: 
GLASSPO s.r.o., Sklo Bohemia, a. s., 
Světlá n. S., Elektro Laňka a MěÚ Světlá 
nad Sázavou                           V. Nevoral

Závěr turistické sezóny patří již po 
více než tři desetiletí celostátní turis-
tické akci „Za posledním puchýřem“. 
Každý rok se koná v jiné lokalitě, loni 
to bylo v Kladně, největším městě ve 
středních Čechách.

Městu se daří změ-
nit zavedené klišé 

„černého Kladna“, 
stává se městem leh-
kého průmyslu, zeleně, 
sportu a kultury. Jeho 
chloubou se stalo zno-
vuobnovené městské 

centrum a také komplexně zrekonstru-
ovaný sportovní areál Sletiště (kde byla 
část dálkoplazů ubytována), který se stal 
lehkoatletickým areálem evropských 
parametrů. Město má ohromné rekre-
ační a sportovní možnosti, protože je 
z převážné většiny obklopeno lesy, což 
je pro mnohé jeho návštěvníky velkým 
překvapením. 

Dálkového pochodu se zúčastnilo 
celkem 1500 turistů, světelský Klub 
českých turistů reprezentovala jedenác-
tičlenná výprava. Její členové v sobotu 
absolvovali trasy 35 a 20 kilometrů, 
na nichž je čekaly například hornický 
skansen v bývalém dole Mayrau, výstup 
na třetihorní sopku Vinařickou horu, vo-
jenský skansen ve Smečně a rozhledna 
na Kožové hoře. 

V neděli čekala turisty vycházka po 
městské turistické trase IVV nazvané 
Za historií a současností města Kladna. 
Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout 
barokní zámek a některé další historic-
ké památky Kladna, jako je novorene-
sanční radnice, novoromantický kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, Mariánské 
sousoší apod.

Příští rok bude pořadatelem Posledního 
puchýře KČT Fénix v Brně – Medlánkách.
                                       -jv-

Klub českých turistů

Po uzávěrce

Foto: zleva Libosvárová, Kubátová, Huderová, Nevoralová Z., Matoušková a trenér 
Nevoral, v pokleku Málková L., Málková P., Arltová, Nevoralová Š.
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Vážení zákazníci,

naše firma má pro Vás nabídku vybraného sortimentu dodávaného zboží:

- ak�ní nabídka vybraných rozm�r� zimních pneumatik, disk� a komplet�,
lze dodat smontované nahušt�né a vyvážené s ventilem TR414 nebo nesmontované,
trvá do vyprodání zásob:

pneumatiky:

165 R13“ a 165/70 R13“ lepené protektory zna�ky CONDOR N�mecko á 780,- K�.
165/70 R13“ DEBICA á 950,- K�,SAVA S3 á 1109,- K�,DUNLOP M3 á 1562,- K�,Gy UG6 á 1665,- K�.

165/70 R14“ SAVA S3 á 1318,- K�, DUNLOP M3 á 1922,- K�.      
175/70 R13“ SAVA S3 á 1355,- K�, DUNLOP M3 á 1951,- K�.      
175/65 R14“ SAVA S3 á 1572,- K�.
185/60 R14“ SAVA S3 á 1521,- K�, Gy UG6 á 2543,- K�, DUNLOP M3 á 2601,- K�.
195/65 R15“ SAVA S3 á 1927,- K�, Gy GW3 á 3415,- K�,
pokra�. 195/65 R15“ Gy UG6 á 2852,- K�,DUNLOOP M3 á 2852,- K�.
205/55 R16“ DUNLOP M3 á 5155,- K�, Gy GW3 á 5283,- K�, kde Gy = Goodyear.

ocelové disky:

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

komplety:

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

- automobilová a pr�myslová 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 �������, PA a PE trubky atd.

������������������������
Nádražní 219, Sv�tlá 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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