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Schůze rady
2. února 2004

Změna pracovní 
doby MěÚ 

od 1. března 2004:

Po 7.00 – 17.00
Út 7.00 – 15.00
St 7.00 – 17.00
Čt 7.00 – 13.30
Pá 7.00 – 15.00

Jednotná přestávka na oběd 
11.30 - 12.00 hod.

ing. Iva Černohubová,
 tajemnice MěÚ

Po kontrole plnění usnesení z minu-
lého zasedání vyslechli členové rady 
informace o fungování projektu „Zdra-
vé město“ získané při návštěvě starosty 
a tajemnice ve Velkém Meziříčí a roz-
hodli, že se Světlá n. S. zatím členem 
národní sítě zdravých měst nestane.

RM vyslechla informace starosty 
a místostarosty o jednáních s předsta-
viteli Hasičského záchranného sboru 
ČR a Sboru dobrovolných hasičů ve 
Světlé n. S. o budoucnosti jimi užívané 
budovy, která je majetkem města. Do 
budovy by město v nejbližších letech 
muselo vložit více než tři miliony ko-
run, a proto RM vítá návrh HZS, aby 
byla budova převedena do jeho majetku 
a doporučuje tento převod ke schválení 
zastupitelstvu.

RM souhlasí s tím, aby se uskutečni-
lo setkání rady s místními podnikateli.

RM schválila pronájem části po-
zemku KN č.452/1 v k.ú. Světlá n. S. 
p. Zdeňku Svobodovi, a to za podmí-
nek požadovaných osadním výborem 
v Dolní Březince. Uložila finančnímu 
odboru zpracovat návrh nových cen za 
pronájem pozemků i nebytových pro-
stor. Nový ceník by vstoupil v platnost 
k 1.1.2005.

Do příštího zasedání RM byla odlo-
žena žádost p. Josefa Vincence o proná-
jem pozemku. Nabídka Sklo Bohemia 
a.s. Světlá n. S. na pronájem fitcentra 
byla s díky odmítnuta. Byla schválena 
žádost pí Marie Bedrníčkové o další 
pronájem nebytových prostor v domě 
čp. 6 v Nádražní ulici.

RM na základě souhlasu osadní-
ho výboru v Mrzkovicích a komise 
rozvoje města doporučuje projednat 
v zastupitelstvu záměr prodeje objektu 
bývalé školy v Mrzkovicích. V případě 
realizace prodeje doporučuje polovinu 
získané částky proinvestovat ve pro-
spěch místní části Mrzkovice a polo-
vinu ponechat pro potřeby města. RM 
doporučuje uplatnit u Pozemkového 
fondu restituční nárok na pozemek 
parc.č. 724/19 v k.ú. Světlá n. S.

RM souhlasí s předáním nebyto-
vých prostor v domě s pečovatelskou 

službou do výpůjčky Sociálnímu cen-
tru města Světlé n. S. s účinností od 
1.1.2004.

Pan M. Wollas, pí Kvášová a pí 
Adamcová se prostřednictvím právníka 
obrátili na RM se žádostí o přehodno-
cení nesouhlasu rady se zřízením věc-
ného břemene chůze a jízdy přes školní 
dvůr v Jelenově ulici. Po projednání 
s právníkem města bude žádost znovu 
projednána.

RM projednala návrh rozpočtu města 
na rok 2004 a po úpravách ho doporu-
čila k projednání zastupitelstvu.

RM schválila úpravy úhrad za pobyt 
v domově důchodců a směrnici č.2/
2004 stravovací jednotky v Sociálním 
centru města Světlé n. S.

RM projednala žádosti Nadačního 
fondu Otevřeno a Fokusu Vysočina 
o příspěvek z  rozpočtu města. Po do-
poručení sociálního odboru souhlasí 
se zařazením částek 10 a 5 tisíc Kč pro 
tyto organizace do návrhu rozpočtu.

RM schválila uzavření dohody 
o spolupráci mezi městem Světlou n. 
S a Hospodářskou komorou v Hav-
líčkově Brodě. Jmenovala zástupcem 
města v konkurzní komisi na ředitele 
Integrované střední školy se sídlem 
v Humpolci ing. Josefa Malečka.

RM projednala a doporučila k dal-
šímu projednání na pracovním semi-
náři zastupitelstva nabídku firmy Mgr. 
Mošny na zastupování města při pří-
padné privatizaci bytového fondu.

RM schválila žádost manželů Hos-
podkových o umístění dopravních 
značek IP 12 a V 10 F na parkoviště 
u domu čp. 592 z důvodu tělesného po-
stižení dítěte. Uložila starostovi pozvat 
na jednání RM 1. března ing. Františka 
Fialu, který má zájem o organizaci trhů 
a pouti v našem městě.

RM schválila připojení města ke kaž-
doroční kampani „Vlajka pro Tibet“. 
Za tím účelem bude zakoupena tibetská 
vlajka a vždy 10. března vyvěšována.

RM projednala a schválila výpočet 
školného na ZUŠ Světlá n.S. s účin-
ností od 1.2.2004. Schválila přidělení 

bytu 1+1 I.kategorie v ulici Nové měs-
to 945 pí Kamile Zbudilové. Schvá-
lila přestěhování pí Zíkové do bytu 
1+2 I.kategorie v Jelenově ul. 101. Byt 
v témž domě, v němž dosud bydlela, 
bude opraven a o jeho přidělení bude 
rozhodnuto později.

RM vzala na vědomí, že si hokejový 
klub dává zpracovat projekt rekon-
strukce zimního stadionu, jednou z va-
riant může být jeho propojení s kou-
palištěm. Jednání na stavební fakultě 
v Brně se zúčastní proto i starosta a p. 
Šolc, vedoucí stavebního úřadu.

RM pověřila Mgr. Janu Kupčíkovou, 
vedoucí odboru kultury a školství, pře-
bíráním vybavení nové knihovny.

Radní p. Slabý pozval členy RM na 
vyhodnocení nejlepších sportovců roku 
2003, které se uskuteční 4.2.2004.

Tajemnice MěÚ ing. Černohubová 
informovala členy RM, že výběrové 
řízení na funkci pracovníka pro in-
vestiční výstavbu a správu nemovitého 
majetku města vyhrál p. Josef Vejsada.

Josef Böhm, starosta města



Světelský zpravodaj strana 2 strana 3 Světelský zpravodaj 

Schůze rady
16. února 2004

V úvodu zasedání starosta infor-
moval o jednání ohledně možnosti 
převodu budovy hasičské zbrojnice po-
užívané HZS kraje Vysočina do vlast-
nictví státu a uložil ing. Arnotové a FO 
zpracovat do pořadu jednání zastupi-
telstva návrh prodeje budovy bývalé 
školy v Mrzkovicích. Místostarostka 
ing. Arnotová informovala o dalších 
malých úpravách v návrhu rozpočtu 
města na rok 2004.

RM projednala a souhlasila s dopl-
něním Přílohy č.1 ke Smlouvě o nájmu 
centrálního zásobování teplem, kterou 
město uzavřelo s firmou TEDOM 
ENERGO. Schválila ukončení smlou-
vy s městem Havlíčkův Brod o nájmu 
nebytových prostor pro výkon státní 
správy na úseku státní sociální podpo-
ry k 31.3.2004. Tato kompetence totiž 
přechází od 1.4. na úřady práce.

RM projednala žádost hudební sku-
piny Z-Nadoraz o poskytnutí místnosti 
na zkoušení a konstatovala, že v sou-
časné době takové prostory nemá město 
Světlá n. S. k dispozici. RM projednala 
žádost p. Novotného o pronájem štíto-
vé stěny domu čp. 27 v Nádražní ulici 
za účelem umístění reklamy na dobu 
tří let, požaduje 1.500,- Kč/m2 a rok. 
RM nesouhlasí s umístěním venkovní 
lednice firmy Coca-Cola Beverages 
ČR k novinovému stánku na náměstí.

RM schvaluje pronájem pozemku PK 
č.679/1 o výměře 567 m2 v k.ú. Světlá 
n. S. p. Josefu Vincencovi a pronájem 
části pozemku PK č.106 v k.ú. Horní 

Bohušice a pozemků PK č. 243, 244, 
245 a 262/1 v k.ú. Dolní Bohušice 
p. Josefu Havlovi.

RM znovu projednala žádost 
p. Wollase, pí Kvášové a pí Adamcové 
o zřízení věcného břemene práva chů-
ze, průjezdu a vedení plynové přípojky 
přes pozemek KN st.č. 52 v k.ú. Světlá 
n. S. (dvůr u školy v Jelenově ulici). 
Bude provedena prohlídka pozemku 
a pak teprve přijato usnesení.

RM projednala žádost manželů So-
botkových o prodej části pozemku KN 
č. 855/6 a části pozemku KN č. 840/
2 v k.ú. Světlá n. S. Protože komise 
výstavby a rozvoje města navrhuje 
prodat pozemky celé, respektovala 
rada toto stanovisko a se zájemci bude 
takto jednáno. I v případě žádosti p. T. 
Šilhana o prodej části pozemku KN 
č. 829/2 a 854/101 respektovala RM 
stanovisko komise a navrhuje prodej 
pozemků. V obou případech navrhuje 
RM cenu 100,- Kč/m.

RM projednala dotaz JUDr. Lebe-
dové, která v zastoupení svých klientů 
žádá o sdělení, za jakou cenu by měs-
to Světlá n. S. prodalo pozemek KN 
č. 36/7 v k.ú. Leštinka. RM potvrdila 
platnou cenu 70 Kč/m2.

RM doporučuje nabytí pozemků 
v k.ú. Dolní Bohušice, s kterými zatím 
disponuje Česká republika prostřed-
nictvím Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových.

RM přehodnotila možnosti konání 
svateb (doposud dvě soboty v měsíci) 

v našem městě a stanovila jako odda-
cí dny každý pátek od 8 do 15 hodin 
a každou sobotu od 8 do 12 hodin.

Protože změna zřizovatele základní 
umělecké školy z kraje na město vyža-
duje konání konkurzu na ředitele, jme-
novala RM do konkurzní komise ing. 
J. Malečka a Mgr. J. Kupčíkovou.

RM doporučila zastupitelstvu ná-
sledující způsob čerpání peněz občany 
z Fondu rozvoje bydlení:

1.v termínu od 26.2. do 26.3. 2004 vy-
psat výběrové řízení na poskytnutí půj-
ček pro rok 2004.

2. výše poskytnutých půjček nepře-
sáhne 500 tis. Kč.

RM doporučuje zastupitelstvu pro-
jednat a schválit rozpočty účelových 
fondů města.

RM souhlasí s tím, aby se město pre-
zentovalo v publikaci Historie a sou-
časnost podnikání na Havlíčkobrodsku 
a zakoupilo 100 kusů této publikace. 
Souhlasí i s celostránkovou prezenta-
cí města v reprezentativní publikaci 
o Kraji Vysočina, která bude stát měs-
to 34 tis. Kč.

RM byla informována o tom, že za-
stupitelstvu budou předloženy dva ná-
vrhy podoby pamětní desky na budově 
radnice, vítězný návrh bude realizován. 
RM schválila prodejní cenu nové mapy 
s čísly popisnými 250,- Kč za kus.

RM zamítla žádost ZŠ v Lánecké uli-
ci o příspěvek na studijní pobyt žáků 
ve Velké Británii. Schválila směrnici 
o oběhu účetních dokladů na MěÚ.

RM jmenovala výběrovou komisi 
pro posouzení uchazeče o místo kni-
hovnice ve složení: ing. F. Aubrecht 

– předseda, Mgr. J. Kupčíková a Mgr. 
J. Šimková – členky.

RM vyslechla informaci tajemnice 
o vyhlášeném výběrovém řízení na 
místo úředníka na odboru dopravy 
(stálá pracovnice odchází na mateř-
skou dovolenou). Starosta a Mgr. Vče-
la informovali RM o jednání na VUT 
Brno o možnosti vypracování studie 
budoucího koupaliště studenty.

Josef Böhm, starosta města

Městský úřad Světlá n. S., odbor životního prostředí
ve spolupráci s Městským úřadem Havlíčkův Brod, Městským úřadem 
Chotěboř a Českomoravskou mysliveckou jednotou Havlíčkův Brod

Vás zve na

Chovatelskou přehlídku trofejí,
která se uskuteční

ve dnech 14. až 18. března (od 9 do 18 hod. )

ve  společenském sále restaurace „U Palánů“ v Perknově.
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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 za 

lázeňský nebo rekreační pobyt.
(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
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských 

místech a místech soustředěného turistického ruchu na území 
města Světlá nad Sázavou za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 3 - Poplatník
Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě 

uvedeném v čl. 2 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.
Čl. 4 - Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým 

je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování po-
skytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

Čl. 5 - Oznamovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně 

nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytová-
ní přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci 
povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne 
faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných 
lhůtách oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti 
spočívající v poskytování přechodného ubytování.

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdě-
lit 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.

(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční 
knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, pří-
jmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště 
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu 
fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy 
musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být 
uspořádány postupně z časového hlediska.

(4) Poplatník dle čl. 3 je povinen sdělit plátci poplatku své datum 
narození za účelem prokázání osvobození od poplatku.

Čl. 6 - Sazba poplatku
Poplatek činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li 

tento dnem příchodu, 10 Kč.
Čl. 7 - Splatnost poplatku
Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 

15 dnů po uplynutí pololetí příslušného kalendářního roku. 
Čl. 8 - Osvobození
Poplatku nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné1) a osoby z těžkým zdravotním 

postižením, kterým  byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 
podle zvláštního právního předpisu1a) a jejich průvodci

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které ná-
leží přídavky na děti (výchovné) a nebo vojáci v základní službě 
a osoby, které vykonávají civilní službu. 

Čl. 9
(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 oznamo-
vací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhod-
nutím 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 nebo plátce nesplní svoji poplatkovou po-

vinnost 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 vy-
měření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce 
roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně 
uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději 
do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková po-
vinnost vznikla.

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

nění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně 
prominout.

Čl. 12
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/96 ze dne 27.11.1996.
Čl. 13
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

Josef Böhm, starosta
ing. Lenka Arnotová, ing. Josef Maleček - místostarostové

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

Obecně závazná vyhláška města 
Světlá nad Sázavou 

Vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
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Konkurzní komise pro konkurzní řízení vyhlašuje

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 72/2003 Sb., o sestavo-
vání konkurzních komisí a pravidlech jejich činností při 
konkurzním řízení na vybrané funkce v oblasti školství 
a na základě požadavků zřizovatele Obce Světlá nad Sá-
zavou

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na funkci ředitele/ky základní umělecké školy
ZUŠ Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, 

okres Havlíčkův Brod

Požadavky: 
vzdělání a pedagogická praxe podle vyhlášky MŠMT 
č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické 
způsobilosti pedagogických pracovníků, znalost 
školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, 
dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti.

Přihlášky zasílejte do 19. března 2004 na adresu:
Městský úřad - odbor kultury a školství, náměstí Trčků 
z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, 582 91

Obálku označit: Konkurz ZUŠ Světlá nad Sázavou

K přihlášce doložte: 
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, doklady 

o průběhu zaměstnání potvrzené posledním zaměstnava-
telem, podrobný profesní životopis, koncepci rozvoje a ří-
zení školy, výpis z rejstříku trestů (ne starší 6 měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení podle §4 odst. 
3 zákona č. 451/1991 Sb., lékařské potvrzení o způsobilosti 
k výkonu funkce ředitele/ky školy.

Vyhlášení výběrového řízení

na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Světlá n. S. na svém zasedání 
dne 25.2.2004 v návaznosti na obecně závaznou 
vyhlášku města č. 2/94 – Fond rozvoje bydlení

vyhlašuje výběrové řízení
pro rok 2004

pro podávání žádostí na získání půjčky
z fondu rozvoje bydlení města.

Žádosti lze předkládat v termínu od 28. února 
do 28. března 2004

Vyhláška města č. 2/94 Fond rozvoje bydlení
byla vydána Zastupitelstvem města Světlá n. S. s účinností 

od 1.7.1994. Podrobné informace byly zveřejněny ve Světel-
ském zpravodaji v dřívějších letech, platné znění vyhlášky je 
k dispozici na MěÚ Světlá n. S. a na webové stránce města 
www.svetlans.cz.

1. Výše finančních prostředků
Zůstatek na účtu FRB ke konci roku 2003 byl ve výši 

1,930.853 Kč. V roce 2004 budou poskytnuty půjčky o celko-
vé výši 0,75 mil. Kč.

2. Komu je půjčka určena
 Všem vlastníkům obytných staveb a budov (právnickým 

i fyzickým osobám) na území města Světlá nad Sázavou.
3. Na co a za jakých podmínek lze půjčku čerpat
 Viz tabulku.
4. Jakým způsobem o půjčku žádat
a) žadatel si na MěÚ – finanční odbor Světlá n. S. vyzvedne 

závazný formulář na podání žádosti,
b) vyplněný formulář s přílohami pak předá v termínu od 

28.2. do 28.3.2004 stejnému odboru.
5. Určení adresátů a výše půjčky 
a) na základě správně vyplněných a doložených žádos-

tí Zastupitelstvo města Světlá n. S. na svém zasedání dne 
21. 4.2004 určí adresáty a konečnou výši půjček,

b) s určenými adresáty sepíše do konce května 2004 paní 
Jaroslava Trtíková smlouvy o půjčce.

6. Čerpání a splácení půjčky
a) ČS a. s. zřídí adresátům půjček uživatelské účty na čerpá-

ní finančních prostředků,
b) půjčku je nutno vyčerpat u titulů 01-07 do jednoho roku 

a u titulů 51-54 do konce roku následujícího po zřízení uživa-
telského účtu,

c) jistina i úroky se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami 
počínaje lednem roku 2005.

S pomocí vlastníkům obytných budov a staveb se počí-
tá i v dalších letech, avšak výše půjčky a počet vybraných 
uchazečů bude odvislý od finančních možností fondu rozvoje 
bydlení.

Bližší informace o poskytnutí těchto finančních prostředků 
na opravy a modernizaci bytového fondu zájemcům podají 
pracovníci finančního odboru MěÚ, kde jsou k dispozici i for-
muláře žádostí. Věříme, že využijete této možnosti k vylepšení 
vzhledu a stavu Vašich obytných domů.

Možné tituly půjček a podmínky jejich čerpání

kód účel půjčky
lhůta

splatnosti
(roky)

úrok
půjčky
( %)

horní hranice 
půjčky

01 Obnovu střechy a střešní konstrukce starší 10 let 3 4 100 tis.Kč / dům
02 Zřízení plyn. nebo el. vytápění ve stávajícím domě 4 4 25 tis. Kč / byt

03
Zřízení malé čistírny odpad. vod ke stávajícímu 
domu

4 4 20 tis. Kč / byt

04
Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti 
spodní vodě

4 4 100 tis. Kč / dům

05
Obnova fasády domu staršího 10 let včetně 
oplechování

4 4 10 tis. Kč / byt

06 Zateplení obvod. pláště domu staršího 5 let 4 4 20 tis. Kč / byt
07 Vybudování WC a koupelny či sprch. koutu v bytě 3 4 20 tis. Kč / byt
51 Půdní nástavba bytů rušící ploché střechy 8 5 70 tis. Kč / byt
52 Nástavba a vestavba klasického půdního prostoru 8 5 50 tis. Kč / byt
53 Zřízení malé čistírny odpad. vod při nové výstavbě 6 5 20 tis. Kč / byt
54 Zřízení plyn. nebo el. topení při nové výstavbě 6 5 25 tis. Kč / byt
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Vážení občané města Světlá n. S. a jeho 
místních částí! Vlastníte (nebo kupujete) 
pozemek a budete chtít na něm začít sta-
vět? Potom jsou následující řádky určeny 
právě vám. Pokud jste se rozhodli reali-
zovat stavební záměr na vlastním, prona-
jatém nebo kupovaném pozemku, je ne-
zbytné vědět, zda právě vámi vyhlédnutá 
parcela je územním plánem zařazena do 
tzv. zastavitelného území. A pokud ano, 
jestli je pozemkem určeným k zastavění 
vámi požadovanou stavbou. 

Tyto a další nezbytné informace zís-
káte na Městském úřadu ve Světlé n. S., 
odboru stavebního úřadu a územního 
plánování - dveře č. 320 a č. 313.

Opatření k ochraně lesa
Městský úřad Světlá nad Sázavou, 

odbor životního prostředí, orgán státní 
správy lesů, oznamuje všem vlastníkům 
lesa, že bylo ministerstvem zemědělství, 
úsek lesního hospodářství, vydáno níže 
uvedené opatření k ochraně lesa.

Rozhodnutí: Ministerstvo zemědělství, 
jako orgán státní správy příslušný podle 
§49 odst. 2 písm. c)  zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nařizuje vlastníkům lesa podle 
§32 odst. 2 lesního zákona, aby provedli 
tato opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu 
smrkovému (Ips typographus L.), lýkožrou-
tu severskému (Ips duplicatus), lýkožroutu 
lesklému (Pityogenes chalcographus) a lýko-
žroutu menšímu (Ips amitinus Eichh.)  – dále 
jen „kůrovci“:

Dříví napadené kůrovci zpracovat, odvézt 
z lesa nebo asanovat (tj. odkorněním a spá-
lením kůry nebo chemicky) nejpozději do 
31. března, v lesních porostech, které alespoň 
částečně zasahují do polohy nad 600 m nad-
mořské výšky, do 30. dubna běžného roku. 

• Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktiv-
ní pro rozvoj kůrovců vzniklé do 31. března 
zpracovat, odvézt z lesa nebo asanovat nej-
později do 31. května, v lesních porostech, 
které alespoň částečně zasahují do polohy 
nad 600 m nadmořské výšky, do 30. června 
běžného roku. 

• Celoročně vyhledávat a včas zpracovávat, 
odvážet z lesa nebo asanovat dříví nově na-
padené kůrovci. 

• Lapáky nebo lapače I. série v roce 
2004 stanovit a pokládat nebo instalo-
vat v počtech stanovených podle přílohy 
č. 2 k vyhlášce 101/1996 Sb. 

• Vést evidenci nezbytnou pro stanove-
ní počtu lapáků a lapačů I. série v roce 
2005 a počet lapáků nebo lapačů stanovit 
a pokládat nebo instalovat podle zjištěných 
hodnot (výpočet viz příloha č. 2 k vyhláš-
ce 101/1996 Sb). Obdobně postupovat při 
stanovení počtu lapáků nebo lapačů proti 
lýkožroutu menšímu. 

Platnost tohoto rozhodnutí se stanoví 
do 30. 6. 2005. U rozhodnutí se podle ust. 
§55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správ-
ním řízení (správní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, vylučuje odkladný účinek případ-
ně podaného rozkladu.

Odůvodnění: Extrémní klimatické pod-
mínky let 2002 a 2003 způsobily oslabení 
smrkových porostů v lesích a následné náhlé 
zvýšení populační hustoty kůrovců tak, že 
existuje reálné nebezpečí jejich přemnožení, 

vzniku kalamitního stavu a nepředvídatel-
ných škod na lesních majetcích na území 
celé České republiky. Ministerstvo zeměděl-
ství na základě poznatků z vlastní dozorové 
činnosti, šetření prováděných Výzkumným 
ústavem lesního hospodářství a myslivosti 
Zbraslav – Jíloviště a podnětů orgánů stát-
ní správy lesů na úrovni krajských úřadů 
vyhodnotilo situaci a dospělo k závěru, že 
současný stav populační hustoty kůrovců 
naplňuje ustanovení §32 odst. 2 lesního 
zákona o vzniku mimořádných okolností 
v lesích. Z tohoto důvodu nařídilo výše uve-
dená opatření. 

Protože nesplněním opatření v termínech  
vyžadovaných z hlediska účinné ochrany 
lesa proti kůrovcům v lesích jednotlivých 
vlastníků jsou ohroženy lesy vlastníků sou-
sedních a jimi vynaložené prostředky na 
řádnou likvidaci hmoty kůrovci napadené 
a pro kůrovce atraktivní znehodnoceny, bylo 
rozhodnuto provedení opatření nařídit všem 
vlastníkům lesa. Naléhavý obecný zájem 
ochrany lesa proti kůrovcům a nebezpečí, že 
odkladem výkonu rozhodnutí by, za určitých 
klimatických podmínek, mohlo dojít k ohro-
žení lesů sousedních vlastníků, jsou důvody, 
pro které byl vyloučen odkladný účinek roz-
kladu. Ministerstvo zemědělství nevyužilo 
všech zákonných možností daných orgánům 
státní správy lesů a nenařídilo např. zastave-
ní všech jiných těžeb než těžeb nahodilých, 
neboť křivka nárůstu populační hustoty ků-
rovců není na území celé republiky shodná. 
Tato  opatření  je však možno uložit na zá-
kladě zjištěného stavu v menších, přesně vy-
mezených územích rozhodnutím příslušné-
ho krajského úřadu nebo rozhodnutím, popř. 
nařízením příslušného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Z úrovně obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností je rovněž 
možno uložit opatření směřující  k vyhubení 
škůdců (např. kůrovci, dřevokaz), kteří se 
vyskytnou na skladech (skládkách) dříví 
mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(§32 odst. 9 lesního zákona).

Proto bylo rozhodnuto jak výše uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 

§61 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů 
od jeho doručení rozklad k ministru země-
dělství podáním doručeným Ministerstvu 
zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného 
účinku nelze podle ust.  §61 odst. 3 a §55 odst. 
3 správního řádu podat rozklad.

ing.  Jaromír  Vašíček, CSc. 
náměstek ministra zemědělství

Odvody, odvody, 
ach ty odvody

Takto asi vzdychá většina mladých 
mužů, na které se vztahuje zákonná 
povinnost – zúčastnit se odvodního 
řízení, jak to přikazuje zákon č. 218/
1999 Sb., (branný zákon). Je pravdou, 
že v následujících dnech budou mla-
dí muži ročníku 1985 obesláni povo-
lávacím rozkazem, který jim ukládá 
zúčastnit se odvodního řízení. 

Vzdor tomu, jak jsou v masmédiích 
všelijak objasňovány otázky vojenské 
základní služby a branné povinnosti 
vůbec, je třeba říci, že odvodní řízení 
nutně nemusí znamenat nástup k vý-
konu vojenské základní služby. Je 
zbytečné asi vysvětlovat, k čemu od-
vodní řízení slouží, a je také vcelku 
zbytečné se tomuto procesu vyhnout, 
zejména když vidina nástupu do zá-
kladní služby je na míle vzdálena.

Žádám proto všechny mladé muže, 
kterým bude doručen povolávací 
rozkaz, aby se v uvedený den k od-
vodnímu řízení dostavili.

zpf

Jaro klepe na dveře, 
stavební sezóna začíná
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Kriminalita na Světelsku

V noci z 20.1. na 21.1. se nezjištěný 
pachatel vloupal do bedny na denní tisk 
u stánku v ulici Nové město. Ke stejným 
případům došlo i v noci z 22.1. na 23.1., ten-
tokrát u stánků na nádraží ČD, v Nádražní 
ulici a na náměstí Trčků z Lípy. Celková 
způsobená škoda činí 9.550,- Kč.

21.1. bylo oznámeno poškození skleněné 
výplně okna u rozestavěného polyfunkční-
ho domu Mont Blanc v Lánecké ulici. Ško-
da byla poškozeným předběžně vyčíslena 
na cca. 26.000,- Kč.

Téhož dne byl policisty dodatečně zjiš-
těn pachatel krádeže mobilního telefonu 
a finanční hotovosti, ke které došlo dne 
15.11.2003 v Nové Vsi u Světlé n. S. Pa-
chatelem je osmnáctiletý mladík z okresu 
Tábor.

22.1. bylo zjištěno, že 21letý muž ze 
Světlé n. S. v podnapilém stavu vzal bez 
vědomí svého otce klíčky od vozidla 
a s tímto následně ve Světlé n. S. na něko-

lika místech havaroval. Tímto jednáním se 
mimo jiné dopustil trestného činu neopráv-
něného užívání cizí věci.

30.1. bylo zdejším OOP přijato ozná-
mení o odcizení osobního vozidla Peugeot 
306 od domu v Sázavské ulici. K odcizení 
mělo dle oznamovatele dojít v odpoledních 
hodinách dne 28.1. Vozidlo bylo však 
následně policisty nalezeno u baru Bazén. 

„Poškozený“ si až poté vzpomněl, že před 
barem vozidlo zaparkoval sám a po po-
silnění alkoholem zapomněl na to, že zde 
vozidlo nechal.

V době od 24.12. 2003 do 2.2. 2004 se 
nezjištěný pachatel vloupal do dvou rekre-
ačních chalup v Loukově, majitelům způ-
sobil škodu v celkové výši 6.500,- Kč.

10.2. byl šetřením policie dodatečně zjiš-
těn pachatel krádeže mobilního telefonu 
a finanční hotovosti ze šatny tělocvičny 
Sklářské školy ze dne 5.11.2003. Je jím 
43letý muž z okresu Sokolov.

11.2. bylo policisty při kontrole chatové 

oblasti Stvořidla zjištěno vloupání do dvou 
rekreačních chat. Pachatel se v nich „pou-
ze“ najedl a přespal.

14.2. bylo oznámeno vloupání do tří re-
kreačních chalup v katastru obce Lipnice n. 
S. Šetřením policistů byli zjištěni dva pa-
chatelé a odcizené věci, které si tito pachate-
lé uschovali nedaleko vykradených chalup, 
byly policií nalezeny. Případ je realizován 
ve zkráceném přípravném řízení, celko-
vá škoda byla vyčíslena na 24.680,- Kč.
        por. Pavlík, vedoucí oddělení

Zpráva o bezpečnostní situaci 
za rok 2003

V roce 2003 bylo v teritoriu Obvod-
ního oddělení Policie České republiky 
Světlá n. S. spácháno celkem 163 trest-
ným činů, což je již tradičně třetí největ-
ší nápad trestné činnosti v rámci Okres-
ního ředitelství PČR Havlíčkův Brod, 
a to po OOP Havlíčkův Brod a OOP 
Chotěboř. 

Z těchto 163 trestných činů se nám 
podařilo objasnit 78 případů, což předsta-
vuje 47,85 %. Ve srovnání s rokem 2002, 
kdy objasněnost činila 33,87 %, došlo 
k nárůstu o 39 skutků. Pokud se jedná 
o skladbu trestné činnosti, pak jako každý 
rok převládá majetková trestná činnost. 
Krádeží vloupáním jsme šetřili 57 případů 
a krádeží prostých 56 případů. V roce 2003, 
ale i v druhé polovině roku 2002, došlo 
k nárůstu počtu případů autokriminality, 
což představuje zejména krádeže věcí z vo-
zidel a krádeže vozidel samotných. Kon-
cem roku 2003 se podařilo odhalit partu, 
která tuto kriminalitu páchala a podařilo 
se je jim prokázat i některé případy z na-
šeho obvodu. Jejich trestná činnost je však 
rozsáhlá a její dokumentování stále pokra-
čuje. V trestním řízení jsme zpracovali 
204 spisů, v přestupkovém 240 spisů a dále 
jsme vyřídili dalších 1192 písemností. Sem 
především patří žádosti o posudky, výsle-
chy osob pro jiné útvary, šetření k osobám 
hledaným a pohřešovaným, doručování 
písemností, předvádění osob apod.

Jistě potěšující je, že v roce 2003 nebyla 
v obvodu OOP Světlá n. S. zaznamenaná 
žádná mimořádná událost a ani zde nebyl 
spáchán žádný zvlášť závažný trestný čin. 
Rovněž veřejný pořádek nebyl ve větší 
míře či vážnějším způsobem narušen.

por. Jaroslav Pavlík, ved. oddělení

K problematice odsouzených matek nezletilých dětí

Úvodem je nutno konstatovat, že Vězni-
ce Světlá n. S. byla zprovozněna v počátku 
roku 2000. Záměrem VS ČR bylo a stále 
je vybudovat ze stávajícího areálu moder-
ní vězeňské zařízení pro odsouzené ženy, 
a tedy i pro odsouzené matky nezletilých 
dětí. V zákoně č. 169/1999 Sb. byl poprvé 
v historii českého vězeňství zakotven po-
jem výkon trestu u matek nezletilých dětí. 
Na základě této normy bylo přistoupeno 
k přípravě a následovně ke zřízení speciali-
zovaného oddělení pro výkon trestu matek 
nezletilých dětí ve Věznici Světlá n. S. Ve-
dení věznice v čele s PhDr. Zuzanou Kali-
vodovou toto specializované oddělení již od 
uvedeného roku 2000 zakomponovalo do 
struktury výkonu trestu. Provoz oddělení 
byl zahájen k 1.10. 2000.

Téměř 2,5letá příprava byla náročná ne-
jen po stránce projektové a stavební, při níž 
se musely dodržovat přísné bezpečnostní 
a hygienické normy, ale také po stránce 
organizační s personálním zabezpečením. 
Byl zpracován a schválen vnitřní řád a stá-
vající zaměstnanci prošli odbornou přípra-
vou. V poslední fázi ředitelka věznice dle 
stanovených kritérií posoudila a vybrala 
odsouzené matky – žadatelky – pro výkon 

trestu na tomto specializovaném oddělení.
 Kritéria výběru jsou poměrně přísná, ne 

každé žadatelce je vyhověno. Mezi všeo-
becné podmínky přijetí do oddělení patří:

• žena před výkonem trestu odnětí svo-
body nebyla omezena v rodičovské odpo-
vědnosti

• žena před nástupem do výkonu trestu 
o dítě řádně pečovala a po propuštění bude 
mít možnost se o dítě nadále starat

• zdravotní a psychický stav umožňuje 
ženě o dítě pečovat

• trest odsouzené matce skončí zpravidla 
do dovršení 3 let věku dítěte, nejvýše do 
5 let jeho věku

• doloženost finančního zajištění nákladů, 
které vzniknou při uspokojování potřeb 
dítěte v oddělení

• kladné stanovisko Orgánu sociálně práv-
ní ochrany dětí

Stanovení věku 3 let dítěte je dáno rozvo-
jem jeho osobnosti. Proto tzv. Program za-
cházení je stanoven tak, aby byly zajištěny 
veškeré biologické a psychosociální potřeby 
dítěte. Důraz je kladen na posilování a roz-
víjení kladné citové vazby mezi matkou a dí-
tětem, vytvoření pevného vztahu vedoucí-
ho k rodičovské (pokračování na str. 8) 
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(pokračování ze str. 7)
 zodpovědnosti. Každodenní péče o dítě 

vede k rozvoji samostatnosti odsouzených 
žen a stimulování těch postojů a dovedností, 
jež jim pomohou navrátit se do společnosti.

Tříleté děti netrpí tím, že jsou u svých ma-
tek, prostředí, v němž se pohybují, si v tom-
to věku neuvědomují. Naopak matky jsou si 
dobře vědomy částečného omezení pohybu 
dětí, což jim není lhostejné, a proto se snaží 
každodenní činností jim tento handicap 
vynahradit. Možná je zavádějící srovnávat 
výchovu a osobnostní rozvoj dítěte odstrče-
ného do ústavu a dítěte u odsouzené matky 
ve vězení. Je však třeba brát v úvahu, že 
dítě z kojeneckého ústavu se zpravidla ne-
dostává ihned do péče náhradní rodiny, ale 
do dalších zařízení, ať je to dětský domov, 
diagnostický ústav nebo školský domov. 
Stanovená hranice 3 let věku dítěte určitě 
není ideální. Starší děti jsou však vnímavěj-
ší, více si pamatují, důležité pro rozvoj jsou 
modely chování atd. Prostě předškolnímu 
věku je adekvátní kvalitativní posun v roz-
voji osobnosti. Navíc předškolní výchova je 
v podmínkách současného českého vězeň-
ství obtížně realizovatelná.

Část veřejnosti mylně vnímá výkon 
trestu matek jako alternativní, tj. výhod-
nější oproti ostatním odsouzeným ženám 
za mřížemi. Pro matky však platí stejné 
zákonné normy, tzn. stejná omezení, stejná 
práva a povinnosti. Logickým specifi kem 
zůstává každodenní činnost zaměřená na 
péči o dítě.

Koncepce specializovaného oddělení 
vychází ze zkušeností z jiných zemí, avšak 
respektuje náš právní řád, systém sociál-
ního zabezpečení, ekonomické možnosti 
a v neposlední řadě výsledky odborné 
diskuse, která uzákonění specializovaného 
oddělení předcházela. Pro porovnání: naše 
ženy se o děti starají celých 24 hodin, ne-
stará se o ně personál, hradí si vše ze svých 
prostředků. Odlišná situace je v Anglii, 
Německu, ale také v Polsku. V Polsku např. 
o umístění rozhoduje soud, u nás ředitelka 
věznice.

Doposud mělo specializované oddělení 
kapacitu 4 míst. Tato kapacita je samozřej-
mě nedostačující, do doby po rekonstrukci 
věznice byla pojata jako provizorní. V no-
vých prostorách je již 15 ložnic pro stejný 
počet matek až s 30 dětmi. Nově bylo vyti-
pováno 12 žadatelek. Velikost oddělení není 
náhodná. Určujícími hledisky byly mimo 
jiné statistiky o počtech odsouzených, 
zkušenosti a poznatky z forenzní psycho-
logie, celkový vývoj kriminality od roku 
1989 a výzkum z oblasti sociologie.

Mgr. F. Kolbábek, Věznice Světlá n. S.

Zprávy z kraje

Mladí lidé z Vysočiny se mohou 
zapojit do evropských projektů

S blízkým vstupem České republiky do 
EU se otevírají nové možnosti i pro mladé 
lidi z Vysočiny. Mají příležitost navázat 
kontakty s kolegy ze zemí EU a pracovat 
s nimi na společných projektech. Oddělení 
mládeže a sportu Krajského úřadu kraje 
Vysočina navázalo spolupráci s Českou 
národní agenturou (ČNA) Mládež s cílem 
zvýšit informovanost mladých lidí v re-
gionu o možnostech v rámci evropského 
programu Mládež.

„Počínaje rokem vstupu ČR do EU má ČNA 
Mládež možnost fi nančně podpořit daleko více 
projektů než tomu bylo dosud. Agentura má 
zájem na tom, aby informace o možnostech 
fi nanční podpory měly k dispozici instituce 
a organizace zabývající se prací s mládeží ve 
všech krajích naší republiky,“ řekla ředitelka 
ČNA Mládež Markéta Adámková. 

Z programu Mládež lze fi nancovat meziná-
rodní výměny mládeže, dlouhodobé pobyty 
dobrovolníků v zahraničí, místní iniciativy 
skupin mladých lidí, semináře zaměřující se 
na nejrůznější oblasti práce s mládeží. Pro-
gram není určen jenom organizacím, využívat 
ho mohou i skupiny mladých lidí, které nejsou 
organizovány do žádných ofi ciálních sdruže-
ní. Mladý člověk, který je většinou omezený 
svými fi nančními prostředky, může tedy za 
podpory programu poznávat život v jiných 
zemích, učit se spolupracovat a komunikovat 
s lidmi jiné národnosti.

„Ačkoliv program nabízí velkou škálu 
zajímavých možností, mladí lidé z Vysočiny 
ho využívají velmi málo. Jedním z důvodů je, 
že o existenci programu vůbec nevědí. Proto 
jsme se rozhodli vyvinout nejrůznější strategie 
a program mladým lidem přiblížit. Při šíření 
informací bude pomáhat i ICM Pelhřimov, 
které program Mládež již delší dobu velmi 
úspěšně propaguje především na Pelhřimov-
sku,“ řekla Klára Sotonová z krajského odboru 
školství, mládeže a sportu.

Česká národní agentura aktivitu velmi vítá. 
Zkušenosti s propagací programu na Vysočině 
budou následně využívány při zavádění a roz-
víjení propagační činnosti v dalších regionech. 

Kraj Vysočina má vytvořeny velmi dobré 
podmínky pro rozvoj proevropsky zaměře-
ných projektů, má také promyšlený způsob 
kofi nancování projektů a sám iniciativně po-
řádá semináře a podpůrné aktivity. „Z těchto 
důvodů bychom byli rádi, kdyby se Vysočina 
stala pilotním krajem, který by nám pomohl 
najít fungující cesty předávání informací 

o programu Mládež těm, kterým je program 
určen, tj. k našim mladým lidem,“ uvedl Jiří 
Kokeš, zabývající se problematikou vytvoření 
sítě regionálních zástupců ČNA.

Všichni mladí lidé, ale i učitelé a další pra-
covníci s mládeží, kteří mají zájem o meziná-
rodní aktivity, mohou získat další informace 
a pomoc na oddělení mládeže a sportu KrÚ 
Vysočina.

R. Burketová

Evropská unie není všelékem na 
všechny nemoci

Vzájemné uznávání diplomů, bezpečnost 
silniční dopravy a zemědělství, konkrétně 
potravinářský průmysl – to byla hlavní 
témata diskuse Ralfa Dreyera, chargé d’Af-
faires delegace Evropské komise v České 
republice s hejtmanem kraje Vysočina 
Františkem Dohnalem a s jeho kolegy. 

„Evropská Unie není jenom o penězích, 
i když hodně o penězích. Není všelékem na 
všechny nemoci. Pro ČR byla pro příští dva 
roky vyčleněna částka 2,3 miliardy euro a pro 
čerpání ze strukturální fondů byla již schvále-
na všechna nezbytná legislativa. Velkým pro-
blémem byl zákon o veřejných zakázkách, pro-
tože bez jeho schválení by vaše země nemohla 
čerpat ze strukturálních fondů. To by bylo ke 
škodě ČR. Nyní je již situace jiná, což považuji 
za velmi přínosné. Tématem číslo jedna nyní je, 
kdo bude evropským komisařem,“ řekl v úvo-
du pracovní snídaně Dreyer. 

Hejtman Dohnal potvrdil problém kvalifi -
kací a uznávání diplomů, především v oblasti 
zdravotnictví. Blíže přiblížil Dreyerovi pro-
blém mezi kraji a ministerstvy, a to především 
v oblasti kompetencí, řízení školství a zdravot-
nictví. „Jeden z problémů, který se objevuje, 
je nebezpečí, že řada kvalifi kovaných lidí ve 
zdravotnictví odejde pracovat do jiných zemí 
EU a to především z důvodu velkého rozdílu 
mezd. Nepředpokládám, že by to bylo maso-
vé, ale setkat se s tím můžeme,“ řekl hejtman. 
Následně hovořil o kontrolách dopravy a také 
o hygienických požadavcích na potravinářské 
provozy. „Zemědělství v kraji Vysočina je 
poměrně rozvinuté, produkujeme více než 
polovinu brambor v ČR, v produkci masa 
jsme také na prvních místech mezi kraji. 
A hygienické požadavky se zpracováním masa 
i mléka samozřejmě velmi úzce souvisí. Pro-
blémy mají spíše drobní zpracovatelé a pod-
nikatelé, sociální dopad tedy není tak velký, 
jako by tomu bylo v případě, že by musely být 
uzavřeny provozovny velkých zpracovatelů,“ 
uvedl Dohnal.
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Zprávy z kraje
Závěrem pracovní snídaně zmínil hejtman 

úroveň implementace a přípravy programo-
vých dokumentů, která se odvíjí na úrovni 
centra, s minimálním možným vlivem krajů. 

„S rozhodováním centra a s prací centrálních 
orgánů nemůžeme být spokojeni.“ Chargé 
d’Affaires reagoval slovy: „Jako vnější po-
zorovatel musím říci, že zde není dostatečná 
koordinace mezi jednotlivými ministerstvy. 
Lidé si nepředávají informace, jak by měli 
a tím trpí efektivita. Otázkou je rozsah a důvod, 
proč tomu tak je.“

R. Burketová

Mezinárodní silniční doprava, 
eurolicence a osvědčení řidiče

Se vstupem České republiky 1. 5. 2004 do 
Evropské unie musí dopravci provozující 
mezinárodní silniční dopravu žádat o vy-
dání eurolicencí. Vozidla dopravců, kteří 
nebudou držiteli eurolicence nebo osvěd-
čení pro dopravu prováděnou pro vlastní 
potřebu, nebudou moci po 1. květnu 
2004 překračovat hranice ČR.

Ten, kdo provozuje na území států Ev-
ropského společenství mezinárodní silniční 
motorovou dopravu vozidly jejichž celková 
hmotnost přesahuje 6 tun, nebo jejichž uži-
tečná hmotnost přesahuje 3,5 tuny, musí mít 
licenci Evropského společenství. Stejně tak 
musí mít takzvanou eurolicenci ten, kdo pro-
vozuje silniční motorovou dopravu osobními 
mezinárodní autobusy. Tato eurolicence musí 
být v souladu s nařízením o přístupu na trh 
silniční přepravy zboží uvnitř Společenství 
na území nebo z území členského státu nebo 
procházející územím jednoho nebo více člen-
ských států.

Žádost o vydání eurolicence podá dopravce 
- podnikatel u příslušného dopravního úřadu. 
Dopravci mající sídlo nebo trvalé bydliště 
v kraji Vysočina tak učiní na odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu 
kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 
K žádosti doloží fotokopii platného dokladu 
o fi nanční způsobilosti, fotokopii platné kon-
cesní listiny.

Dopravní úřad na základě žádosti ověří, 
zda jsou splněny podmínky pro provozování 
mezinárodní silniční dopravy s příslušným 
počtem vozidel, a pokud nezjistí skutečnosti, 
které jsou s těmito podmínkami v rozporu, 
vydá podnikateli v silniční mezinárodní do-
pravě nejpozději ve lhůtě do 15 pracovních 
dnů ode dne doručení žádosti originál euro-
licence znějící na jméno dopravce. Originál 
eurolicence uchovává u sebe dopravce a opisy 
eurolicence musí mít řidiči během přepravy ve 

vozidle. Eurolicence se vydává na 5 let a lze ji 
prodloužit. Náklady na vydání eurolicence ve 
výši 200,- Kč a opisu ve výši 50,- Kč za jeden 
opis hradí dopravce.

Eurolicence lze vydávat od platnosti 
novelizace zákona o silniční dopravě, to je 
uvedením zákona ve Sbírce zákonů. S ohle-
dem na administrativní náročnost při vy-
dávání eurolicencí, žádáme dopravce, aby 
s podáním žádosti o jejich vydání neotáleli 
a neodkládali je na poslední chvíli. Vozidla 
dopravců, kteří nebudou držiteli eurolicen-
ce nebo osvědčení pro dopravu prováděnou 
pro vlastní potřebu nebudou moci po 
1. květnu 2004 překračovat hranice ČR.

Osvědčení řidiče - občana třetího 
státu

Pokud podnikatel v silniční dopravě 
k provozování mezinárodní nákladní do-
pravy v členských státech zaměstnává jako 
řidiče občany třetího státu, to je státu, kte-
rý není součástí Evropského společenství, 
musí být tito řidiči držiteli osvědčení řidiče.

Osvědčení řidiče vydává dopravní úřad 
Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor do-
pravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava každému podnikateli v silniční 
mezinárodní dopravě, který je držitelem eu-
rolicence a o vydání osvědčení řidiče požádá 
z důvodu, že zaměstnává řidiče ze třetích států 
nebo jsou mu takoví řidiči k dispozici. Spolu 
s originálem obdrží podnikatel v silniční do-
pravě jeden opis osvědčení řidiče. Na vydání 
osvědčení se nevztahuje správní řád. Při změ-
ně podmínek, které vedly k vydání osvědčení, 
je podnikatel v silniční dopravě povinen toto 
osvědčení řidiče vrátit.

Originál osvědčení řidiče musí mít řidič 
během přepravy ve vozidle, opis osvědčení 
řidiče uchovává u sebe dopravce. Osvědčení 
se vydává dle předložených dokladů maxi-
málně na 5 let. Náklady na vydání osvědčení 
ve výši 200,- Kč a opisu ve výši 50,- Kč hradí 
dopravce.

Osvědčení pro dopravu provádě-
nou pro vlastní potřebu

Pokud podnikatel provozuje silniční moto-
rovou dopravu osobní mezinárodní autobusy 
pro vlastní potřebu, musí požádat dopravní 
úřad Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava o vydání osvědčení pro dopra-
vu prováděnou pro vlastní potřebu autokary 
a autobusy mezi členskými státy vydané na 
základě nařízení.

Dopravou pro vlastní potřebu je doprava, 
kterou provádí fyzická osoba nebo práv-

Přečetli jsme za vás

Vepři už nebudou 
požírat vepře 

Po našem vstupu do Unie se výraz-
ně změní jídelníček českých vepřů. 
Nařízení EU totiž nepřipouští krmení 
hospodářských zvířat zbytky jídla 
z jídelen a restaurací. 

Krmit hospodářská zvířata odpadky 
se ale nesmí už dnes. Podle novely pří-
slušného zákona z roku 2002 se živočiš-
né zbytky mohou dávat jako krmivo jen 
kožešinovým zvířatům. Toto nařízení 
ale nikdo nedodržuje. Dá se předpoklá-
dat, že po vstupu do Unie se kontroly 
způsobu krmení hospodářských zvířat 
a způsob likvidace jídelních odpadů 
výrazně přitvrdí a pěstitelé už nebudou 
moci krmit vepře zbytky z vepřa knedla 
zela. Podle Eduarda Slance ze Státní ve-
terinární správy v Praze by zvířata měla 
dostávat takovou potravu, která je pro ně 
v maximální míře přirozená.

Jenže zatím to funguje tak, že zbytky 
z restaurací, školních jídelen a podobně 
dodávali jejich provozovatelé buď přímo 
chovatelům, nebo do speciálních provo-
zoven, kde se z nedojedků vyráběla tak-
zvaná krmná pasta. Ta se dávala vepřům 
a perpetuum mobile bylo na světě. Podle 
unijních pravidel budou muset provo-
zovatelé jídelen a restaurací zajistit jiný 
způsob likvidace živočišných odpadů. 
Hlavní hygienik ČR Michael Vít říká, 
že likvidaci je možno provést ve spalov-
nách nebo v jiných zařízeních, která jsou 
k tomu určena, přičemž v úvahu přichá-
zejí i průmyslové kompostárny.

Za kladnou stránku celé situace se 
dá považovat fakt, že prudce vzroste 
byznys zpracování odpadů. Negativ-
ní důsledky budou poměrně logické 

– porostou ceny. Provozovatelé jídelen 
a restaurací budou muset do cen jídel 
zakalkulovat náklady na likvidaci zbyt-
ků, která se provádí zpravidla za úplatu. 
Chovatelé krmného dobytka přijdou 
o levný zdroj krmiva, budou muset poři-
zovat dražší jádrové a zvednou výkupní 
ceny. Obojí zaznamená zejména host, 
respektive jeho peněženka.

Takže – chcete-li pomoci majiteli 
své oblíbené restaurace či hospůdky 
a potažmo i sobě, dojídejte důsledně vše, 
co máte při obědě na talíři. Za maminku, 
za tatínka, za tetu Máňu…

Dean Valášek (převzato 
z časopisu COT Business 10/2003)
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Zprávy z kraje
nická osoba k neobchodním a neziskovým 
účelům. Tedy jestliže je dopravní činnost 
pouze vedlejší činností dotyčné fyzické 
nebo právnické osoby nebo jsou použitá 
vozidla ve vlastnictví uvedené fyzické nebo 
právnické osoby nebo jsou pořizována na 
splátky nebo na dlouhodobou leasingovou 
smlouvu a jsou řízena zaměstnancem 
fyzické nebo právnické osoby nebo přímo 
fyzickou osobou. Osvědčení se vydává na 
5 let. Náklady na vydání osvědčení ve výši 
200,- Kč hradí dopravce. Osvědčení vyplní 
žadatel s pracovníkem dopravního úřadu 
na místě samém.

R. Burketová

Projekt Vysočina BezBariér 
Na přelomu roku 2002 a 2003 partner 

kraje Vysočina v evropském ICT projek-
tu, PRELUDE - občanské sdružení BMI, 
spolu s pracovníky odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Krajského úřadu kraje 
Vysočina identifi kovali potřebu skupiny 
tělesně postižených občanů v oblasti infor-
movanosti o bezbariérových přístupech. 
Touto problematikou se v rámci celé ČR 
úspěšně zabývá občanské sdružení Bez 
bariér, které provozuje internetový portál 
www.bezbarier.cz. Pilotní projekt Vysoči-
na BezBariér na něj navazuje. 

„Smyslem tohoto projektu bylo vytvoření 
kvalitní informační základny sumarizující 
stav bezbariérových přístupů na území kraje 
Vysočina. Hlavní myšlenkou bylo poskyt-
nout postiženým platformu, pomocí které 
by nejen informace získávali, ale také sami 
vytvářeli. Zkušenosti kraje získané mimo 
jiné v mezinárodním (pokr. na str. 10)
(pokr. ze str. 9) ICT projektu PRELUDE 
spolu s fi nancemi z tohoto projektu by měly 
být zárukou jeho smysluplnosti i v nadnárod-
ním kontextu,“ řekla Martina Rojková z kraj-
ského odboru informatiky.

Na adrese www.kr-vysocina.cz/bezbarier 
se nachází internetová aplikace, jejímž pro-
střednictvím mohou zdravotně postižení zís-
kávat informace o bezbariérových přístupech 
na veřejná místa (úřady, banky, pošty, kultur-
ní instituce, ubytovací a stravovací zařízení 
apod.) na území kraje Vysočina. Do projektu 
se postižení zapojili aktivně. Jejich úkolem 
bylo zjištění stavu bezbariérových přístupů na 
vybraná veřejná místa v zadaném území kraje 
Vysočina a následné vložení jejich popisu do 
internetové aplikace. 

„Jedním ze základních datových zdrojů 
aplikace byl například krajský systém územní 
identifi kace orgánů veřejné správy – ePUSA. 

V projektu byly využity prostředky krajského 
systému evidencí – KEVIS. Popsány byly vždy 
významné objekty - zejména úřady veřejné 
a státní správy, školy, knihovny, pošty, banky, 
doprava, zdravotnictví (specialisté, pohoto-
vost, zubař) a veřejné toalety. Dále se plnily 
restaurace, hotely (ubytování) a další zajíma-
vé objekty. Úkolem bylo vytvořit popis objek-
tu, který obsahuje kontaktní údaje, adresu, 
případně i foto objektu, vlastní popis přístupu 
pro vozíčkáře a upozornění na důležitá ome-
zení. V současné době pracujeme na převodu 
informací do centrálního projetu BezBariér 
prostřednictvím zpřístupněného rozhraní pro 
export dat,“ řekla dále Rojková.

Podle Rojkové nesplňují všechny objekty 
v databázi požadavky vyhlášky ministerstva 
pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a ori-
entace (bezbariérového přístupu). Jedná se 
spíše o přehledný souhrn popisných informací 
o možnostech objektu či možnosti jeho alter-
nativního zpřístupnění nebo obsloužení. Po-
čty popsaných objektů dle obcí: Bystřice nad 
Pernštejnem 5, Golčův Jeníkov 10, Chotěboř 
30, Jemnice 11, Jihlava – Helenín 1, Moravské 
Budějovice 11, Nové Město na Moravě 78, Při-
byslav 10, Telč 20, Třebíč 82, Velké Meziříčí 
99, Hrotovice 7, Havlíčkův Brod 70, Jaromě-
řice nad Rokytnou 10, Jihlava 82, Ledeč nad 
Sázavou 24, Náměšť nad Oslavou 12, Polná 17, 
Světlá nad Sázavou 23, Třešť 18, Velká Bíteš 
57, Žďár nad Sázavou 107.

R. Burketová

Poskytovatelé ubytování na Vyso-
čině na webu

Od konce roku 2003 se na webových 
stránkách kraje Vysočina objevila interne-
tová aplikace nazvaná „Ubytování v kraji 
Vysočina“. Poskytovatelé ubytování v kraji 
mají tak možnost bezplatného uveřejnění 
informací o službách, které poskytují. 

Kromě kontaktní adresy, telefonního a mai-
lového spojení, mohou zadat také data o počtu 
pokojů a lůžek, o možnosti a ceně stravování, 
o úrovni vybavení a službách objektu (sociální 
zařízení, parkoviště, sportovní vyžití atd.). 
Mohou také vložit fotografi i nabízeného 
zařízení. 

„Informace o zařízení jsou maximálně aktu-
ální, protože poskytovatelovi služeb přijde po 
půl roce, kdy zadal výše zmíněná data, mail 

s výzvou o jejich aktualizaci. Pokud tak neu-
činí, informace nezmizí, ale budou označeny 
jako neaktualizované s nutností prověření,“ 
řekl administrátor webových stránek kraje 
Vysočina Václav Brabec. 

Na zmíněné webové stránce lze vyhledávat 
informace jednak podle typu zařízení, podle 
ceny i podle lokality. Od konce loňského roku 
využilo služby bezplatné registrace na kraj-
ských stránkách přes padesát poskytovatelů 
ubytování v kraji Vysočina.

„Máme radost, že poskytovatelé ubytování 
v našem kraji této služby využívají a nabízejí 
tak servis turistům, kteří mají o Vysočinu zá-
jem. Díky této aplikaci můžeme poskytnout zá-
jemcům, kteří chtějí strávit na Vysočině volný 
čas, širokou nabídku ubytování,“ řekl Brabec.

R. Burketová

Program Socrates
Evropský vzdělávací program Socrates 

si klade za cíl rozvíjet kvalitní vzdělávání 
a školení a vytvořit prostor pro spolupráci 
jednotlivých evropských zemí v této oblasti. 
Česká republika participuje na programu 
od 1. 10. 1997.

Ze statistik Národní agentury Socrates 
a z výzkumného programu na posouzení 
realizace podprogramů Socrates – Comenius 
a Lingua je zřejmé, že kraj Vysočina se do 
programu zapojuje ve srovnání s ostatními 
kraji středně aktivně. V některých krajích 
je účast na programu značně menší, některé 
kraje naopak Vysočinu v počtu podaných 
žádostí předčily.

„Program je členěn do několika podpro-
gramů. V rámci podprogramu Comenius 
2.2.B je například možné získat grant na 
přijetí mladého zahraničního asistenta, který 
pomáhá při výuce cizích jazyků. Této možnosti 
v období 2000 – 2003 využilo na Vysočině cel-
kem 16 škol, devíti z nim byl projekt schválen,“ 
řekla Klára Sotonová, referentka pro školské 
programy EU z Krajského úřadu kraje Vyso-
čina. V celé ČR bylo podáno v tomto období 
196 žádostí, z toho bylo 60 schválených. Pro 
školní rok 2003/2004 jsou hostitelskými 
školami v našem kraji Obchodní akademie 
a jazyková škola v Jihlavě a SOŠ a SOU slu-
žeb Jihlava. Podprogram Comenius 2.2.C se 
zabývá dalším vzdělávání učitelů. V letech 
2000 – 2003 bylo v ČR do tohoto programu 
podáno 1387 žádostí, z toho 90 pocházelo 
z Vysočiny. Celorepublikově bylo schváleno 
602 žádostí, z Vysočiny odjelo na vzdělávací 
kurs do různých zemí v Evropě 34 učitelů. 
Individuální granty dalšího vzdělávání umož-
ňují účastníkům kurzů zlepšit jejich znalosti 



Světelský zpravodaj strana 10 strana 11 Světelský zpravodaj 

a praktické dovednosti a přiblížit vzdělávací 
systémy v Evropě. 

„Program Socrates nabízí školám spoustu 
zajímavých možností. V roce 2004 došlo k na-
výšení prostředků pro Českou republiku. Ško-
ly z Vysočiny tak získávají větší šanci, aby jim 
kvalitní projekty byly schváleny. O programu 
Socrates připravuje oddělení mládeže a spor-
tu krajského úřadu 20. března 2004 seminář,“ 
řekla Sotonová.

R. Burketová

Víte, že…

…v lednu vyšlo první číslo novin kraje 
Vysočina, které budou pravidelně každý 
měsíc zdarma rozesílány do všech poštovních 
schránek v kraji Vysočina? V úvodníku kraj-
ský hejtman František Dohnal píše: „K vydá-
vání těchto krajských novin nás vedly stejné 
důvody jako obce a města, které vydávají pro 
své spoluobčany různé radniční zpravodaje. 
Do klasických deníků a občasníků se většinou 
nedostanou všechny informace, které jsou 
pro občany důležité a zajímavé a které se 
týkají jejich bezprostředního okolí. Prvním 
důvodem je většinou širší záběr zpravodajství 
a komentářů, než jen pro jednu obec, v přípa-
dě deníků pak obvykle záběr celostátní, byť 
některé mají regionální přílohy. Krajské no-
viny se tedy budou věnovat dění na Vysočině, 
občas doplněné zprávami z ostatních krajů 
pro porovnání, co se povedlo jinde. A tím se 
dostávám ke druhému důvodu. V novinách, 
které kupujete na stáncích nebo které máte 
předplacené, v televizi a nakonec i v různých 
rádiích se všichni setkáváme spíše s negativ-
ními zprávami, s tím, co má alespoň zdání 
senzace. Není to chyba novinářů, jak by se 
mohlo zdát. Je to důsledek psychologie a cho-
vání diváků, posluchačů a čtenářů. Senzace 
je pro nás podvědomě zajímavější než ostatní 
zprávy a sledovanost médií, která přinášejí 
více senzací, je vyšší. Ostatní média se pak 
přizpůsobují, aby mohla ekonomicky přežít. 
Noviny kraje Vysočina nejsou vydávány pro 
zisk, a nemusí se tedy tomuto trendu přizpů-
sobovat. Jejich cílem je přinášet zpravodaj-
ství vyvážené, ve kterém chceme také ukázat, 
co se podnikům, obcím, školám i jednotlivým 
spoluobčanům povedlo a na co můžeme být 
hrdi. Přeji nám všem, aby takových zpráv 
mohlo být co nejvíce.“ 

***
…využitím části dotace z ministerstva 

školství vybudovalo Gymnázium, VOŠ, SPŠ 
a SOU sklářské a kamenické ve Světlé n. S. za 
milion korun jednu z nejmodernějších, ne-li 
vůbec nejmodernější počítačovou učebnu? 
Je vybavena výkonnými počítači a špičko-
vým dataprojektorem, a proto vedení školy 
připravuje nabídku zdokonalovacích kurzů 
pro veřejnost.

***
…obec Horní Pohleď se vrátila ke staro-

novému názvu Pohleď? Pojmenování Horní 
Pohleď se užívalo rozhodnutím ministerstva 
vnitra od roku 1952 a jako důvod bylo uvede-
no, že po vzniku okresu Ledeč n. S. existují 
dvě obce s názvem Pohleď (ves u Zruče n. S. 
dostala bližší určení Dolní, protože leží níže 
na řece Sázavě). Návrat k původnímu názvu 

Pohleď inicioval starosta Jindřich Holub při 
příležitosti udělení znaku obce. Po schválení 
zastupitelstvem byla odeslána žádost na Mi-
nisterstvo vnitra ČR, které po pečlivém pro-
studování odůvodnění žádosti konstatovalo, 
že nemá žádných námitek a podle ustanovení 
§ 27 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, dalo souhlas 
k tomu, aby s účinností od 1. ledna 2004 byl 
pro obec Horní Pohleď užíván název Pohleď.

***
…vojenská posádka v Havlíčkově Brodě 

koncem března ukončí svou činnost a veli-
telství 4. brigády rychlého nasazení se pře-
stěhuje do Žatce? S armádou by se město 
mělo oficiálně rozloučit 26. února. Historie 
vojenské posádky v Havlíčkově Brodě není 
zpracována, ale podle dostupných pramenů 
zde armáda sídlila od konce 18. století do 
80. let 19. století. Na sklonku první republiky, 
v době válečného ohrožení, se zde začalo 
stavět letiště, na které v roce 1937 dorazila 
bombardovací peruť.                                    -jv-

Připraveni do školy?

Váháte s odpovědí? Máte nějaké po-
chybnosti a září se blíží? Řešte situaci… 
Nabízíme způsob, jak hravou formou 
zdokonalit schopnosti a dovednosti po-
třebné ke zvládnutí čtení, psaní a počítání, 
jak připravit Vaše dítě na vstup do školy:

10 týdenní vzdělávací program
EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ 

SKUPINY

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

Komu je program určen? Všem před-
školáčkům a jejich rodičům, kterým se 
z nejrůznějších důvodů zdá, že jejich dítě 
není dostatečně připraveno na náročnou 
školní práci. Dětem v 1. třídě a jejich rodi-
čům, u kterých se již objevily problémy ve 
zvládnutí výuky

 Kde se přihlásit? Přihlášky přijímá do 
12.3.2004 odbor kultury a školství MěÚ 
Světlá n. S. Přihlásit se je možné písem-
ně: MěÚ Světlá n. S., nám. Trčků z Lípy 
18, 582 91 Světlá n. S.. Telefonicky: 
569 452 516, 604 351 723. Osobně: MěÚ 
Světlá n. S., odbor kultury a školství

KLUB „S“ – VČASNÁ
 POMOC PRO VAŠE DÍTĚ

Odbor kultury a školství MÚ Světlá 
n. S. se rozhodl zajistit pro děti, které 
z nejrůznějších důvodů neprospívají, 
péči speciálního pedagoga.

Komu je určen? 
Všem dětem a rodičům dětí ve škol-

ním věku, kteří mají pocit, že úsilí, které 
věnují plnění školních povinností nepři-
náší odpovídající výsledky: 

• dětem, které mají problémy při psaní, 
čtení nebo počítání

• dětem, které mají potíže se soustře-
děním 

• dětem, které jsou hyperaktivní nebo 
hypoaktivní

• dětem nadprůměrně inteligentním
• všem dětem a rodičům dětí v před-

školním věku, kteří mají pochyb-
nosti o správném vývoji jejich 
dítěte

 
Co nabízíme?

• možnost jednorázové konzultace
• možnost pravidelné individuální
péče (obdoba dřívějšího dyslektic-

kého kroužku na ZŠ Lánecká ve 
Světlé n.S.)

• po Novém roce též možnost skupino-
vých dvouměsíčních kurzů 

Kde se přihlásit? 
Přihlášky přijímá odbor kultury a 

školství MěÚ Světlá n. S. V přihlášce, 
prosím, stručně uveďte problémy dítěte, 
o jaký typ pomoci máte zájem a kontakt 
na Vás. Přihlásit se je možné písemně: 
MěÚ Světlá n. S., nám. Trčků z Lípy 
18, 582 91 Světlá n.S. Telefonicky: 569 
452 516. Osobně: MěÚ Světlá n. S., nám. 
Trčků z Lípy 18, odbor kultury a škol-
ství. Na kmenové škole prostřednictvím 
ředitele školy. 

Těšíme se na Vás!
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Z domova důchodců

Milí čtenáři,
v tomto březnovém článku bych Vám 

chtěla přiblížit několik statistických 
údajů týkajících se hlavně počtu žada-
telů a počtu umístěných obyvatel v do-
mově důchodců Sociálního centra města 
Světlá n. S. Začala bych rokem 2003, kdy 
bylo na domov doručeno a zaevidováno 
54 žádostí, z toho 19 jich bylo podáno 
obyvateli Světlé n. S. K dnešnímu datu 
(6.2.2004) vedeme v patrnosti 99 žádos-
tí, nejstarší jsou již z roku 1999. 

V následující tabulce jsou žádosti roz-
děleny do dvou hlavních kategorií: 

č. 1 - žadatelé, kteří netrvají na nej-
bližším umístění v DD

č. 2 - žadatelé, kteří si přejí nastou-
pit v nejbližší možné době

Obě kategorie obsahují další 2 sku-
piny a to skupinu žadatelů z regionu 
Světlá n. S. a skupinu žadatelů z ostat-
ních regionů, které nespadají pod město 
Světlá n. S.

Kategorie č. 1 region Světlá n. S. 22
ostatní regiony 41

Kategorie č. 2 region Světlá n. S. 14
ostatní regiony 22

V loňském roce k nám do domova na-
stoupilo 21 nových obyvatel a 15 z nich 
mělo před nástupem trvalé bydliště ve 
Světlé n. S. V domově je v současné 
době 82 klientů, 60 žen a 22 mužů. 
Průměrný věk našich obyvatel je 78 let, 
nejmladší klientce je 50 let a nejstarší je 
94letá obyvatelka. 

***
Nesmím zapomenout na vše, co se 

odehrávalo po celý měsíc v domově. 
V poslední době mezi ženami vypuklo 
neskonalé nadšení pro pečení dobrot jak 
sladkých, tak slaných. Není týdne, aby-
chom si v naší malé klubovně neupekly 
alespoň štrůdl nebo bábovku. Každý 
kdo ochutná, přispěje malou finanční 
částkou do kasičky určené právě pro 
tyto milé chvilky. Díky našim šikovným 
obyvatelkám-kuchtičkám můžeme po-
hostit všechny, kteří zavítají do naší pra-
videlné kavárničky, která se koná měsíc 
co měsíc. Únorová kavárna byla oboha-
cena vystoupením dětí ze ZŠ Lánecká 
pod vedením paní učitelky Milfaitové. 
A jaké by to bylo užívání si pohodového 
odpoledne, kdyby nám k tomu nehrála 
skupina KAJAK? Trošku smutné, proto 
Kajaci nikdy nechybí a vesele vyhrávají 

písničky na přání. U nás v domově 
je slyšet muzika od rána do večera, 
a přesto se více než dvacet obyva-
tel vydalo autobusem p. Fišera na 
vystoupení Staropražské kapely 
do KD Ostrov v Havlíčkově Bro-
dě. Bohužel jsem nemohla tento 
výlet absolvovat, ale z vyprávění 
zúčastněných mi bylo jasné, jak 
moc se jim vystoupení líbilo. 
Všichni byli spokojeni i s pro-
středím a vlastně již v této chvíli 
chystáme odjezd do Havlíčkova 
Brodu na další představení. 

Sama za sebe, ale i za své kole-
gyně, můžu říct, že nás velmi těší 
zájem našich obyvatel o nabízené 
kulturní akce. V blízké době se 
u nás rozpoutá maškarní veseli-
ce, ženy v klubovně a v pracovní 
dílně vyrábějí spoustu různých 
výrobků, kterými se pochlubíme 
ve stánku na Josefských trzích. 
Tímto Vás srdečně zvu a doufám, 
že se Vám nabídka našich výrob-
ků bude líbit.

Markéta Zadinová
sociální pracovnice

Počasí jako na houpačce

Radost ze sněhové nadílky skončila 
v neděli 1. února, kdy po velkém nočním 
oteplení ukazoval teploměr ráno šest 
stupňů a po poledni těžko uvěřitelných 
16 oC… Vlivem zvyšujících se teplot 
došlo samozřejmě k praskání ledu na 
Sázavě a všech potocích, které se do ní 
vlévají. V úterý 3. února byl před 23. ho-
dinou vyhlášen 1. stupeň povodňové ak-
tivity a stav hladiny byl sledován hlavně 
kvůli plovoucím krám. Řeka ale 
žádné potíže nečinila, pouze 
u Perknova se vylila z břehů na 
okolní louky. 

Jako by dětem na objednávku 
začal znovu padat sníh 9. února, 
na začátku jarních prázdnin. 
Ještě před jejich koncem zase 
roztál a někteří nadšenci vytáhli 
bicykly. O tom, že by se ale zima 
už vzdala své nadvlády, přestali 
snít i ti největší optimisté o týden 
později. Silný vítr během víken-
du a následné pondělní vytrvalé 
sněžení přinesly znovu kompli-
kace, a to nejen v dopravě, ale 
i v lesích. Napadlo na dvacet cen-
timetrů čerstvého sněhu a došlo 
k mnoha polomům. Také v zá-
meckém parku bylo vyvráceno 
a zlomeno několik stromů. -jv-

1. Pracovníci TBS odklízejí sníh
    před radnicí (foto Jaroslav Vála)
2. Sněhulák a jeho paní  
    (foto Petr  Čejka)
3. Vyvrácená tsuga v zámeckém
    parku (foto Jaroslav Vála)

1

2

3
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Místní skupina Čes-
ké křesťanské aka-
demie ve Světlé vás 
zve na první letošní 
akci – besedu a vi-
deoprojekci s Petrou 
Procházkovou, která 
se uskuteční v úterý 
30. 3. v 19.30 hod. 

v zasedací místnosti sklářského učiliš-
tě. Beseda přirozeně navazuje na loň-
skou návštěvu Jaromíra Štětiny, který 
společně s Petrou Procházkovou tvoří 
dvojici nejznámějších a nejodvážněj-
ších českých válečných reportérů.

Petra Procházková se narodila 20. 10. 
1964 v Českém Brodě. Po gymnáziu ab-
solvovala fakultu žurnalistiky na UK v 
Praze, kde získala doktorát za téma kres-
lený film. Do roku 1994 pracovala v Li-
dových novinách. V témže roce založila 

Beseda s Petrou Procházkovou: Zkušenost s válkou (II)

společně s Jaromírem Štětinou agenturu 
Epicentrum. Prvně na sebe Petra Pro-
cházková upozornila, když jako jediná 
zahraniční novinářka zůstala v ruské 
Dumě ostřelované těžkou technikou a 
zpravovala odtud novinářské agentury 
celého světa. Společně s Jaromírem Ště-
tinou pak podávali zprávy a svědectví 
o konfliktech v Abcházii, Osetii, Gruzii, 
Tádžikistánu, Afghánistánu, Náhorním 
Karabachu, z uprchlických táborů a 
vypálených kurdských vesnic v Kurdis-
tánu. Několik let se Petra Procházková 
věnovala problematice Čečenska, prožila 
zde obě války a nesčetné množství nále-
tů. V Buďonovsku, v době diverzní akce 
Šamila Basajeva, se společně s několika 
dalšími novináři nabídla jako rukojmí 
místo pacientů nemocnice. V roce 2000 
se rozhodla přerušit novinářskou práci a 
zůstala v Grozném jako nezávislá huma-

nitární pracovnice, na konci toho roku 
byla ruskými úřady vyhoštěna jakožto 
nežádoucí osoba. Od listopadu 2001 do 
listopadu 2002 pracovala jako zpravo-
dajka v Afghánistánu.

Získala Cenu Ferdinanda Peroutky, 
Cenu Karla Havlíčka Borovského, me-
daili Za zásluhy z rukou Václava Havla, 
Mezinárodní cenu za investigativní 
žurnalistiku a Cenu města Plzně. V roce 
2002 jí bývalá americká ministryně za-
hraničí Madeleine Albrightová věnovala 
Mezinárodní Občanskou cenu Hanno El-
lenbogenové spojenou s částkou 150.000 
korun. „Já si opravdu myslím, že to, co 
dělají čeští žurnalisté, je hrozně důležité. 
Já si myslím, že je nutné podporovat 
dobré žurnalisty. Petra Procházková 
dělá dobrou práci, a proto jsem dala tu 
cenu jí,“ prohlásila tehdy Albrightová.

Hynek Bouchal

Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava

? ??
??

(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského kos-

tela sv. Václava ve Světlé n. S. skrývají 
nejedno tajemství a vyvolávají dlouhou 
řadu otazníků. Každý pokus nalézt 
alespoň částečnou odpověď na některý 
z nich znamená nečekaně narazit na 
kupu dalších. Otazník č. 5 – Co prozra-
zuje erb s nápisem Býwalý klášter we 
Wilimowě?

Trvalou připomínkou nejstarších časů, 
kdy byla Světlá majetkem vilémovského 
kláštera a jeho představení patrony koste-
la, je také erb vymalovaný na stěně hlavní 
kostelní lodi. Na žlutém štítě vidíme ská-
kající zvíře neurčité barvy, jehož zadní 
nohy připomínají spíše gryfa. V klenotu 
poznáváme odznaky duchovní moci, oz-
dobnou berlu a mitru navlečenou na holi 
zakončené křížem. Pod znakem je nápis 
Býwalý klášter we Wilimowě a letopočty, 
kdy byl zdejší vrchností.

Co vyvolává v těch, kteří touží dozvě-
dět se o zaniklém vilémovském konventu 
něco víc? Kromě radosti z vlastního ma-
lého objevu (o existenci znaku totiž ne-
vědí ani ve Vilémově), také pochybnosti, 
zda jde skutečně o znak kláštera. Takže 
je víc než jasné, že se neobejdeme bez 

spolupráce s heraldikem.
Pátrat po podobě znaku dávno zaniklé-

ho benediktinského opatství ve Vilémově 
v běžně dostupných publikacích o heraldi-
ce (např. Z. M. Zenger: Česká heraldika, 
Praha, Vyšehrad 1978) nemá význam. 
Neobjevíte ani sebemenší zmínku. Co 
však nemůžete přehlédnout, to jsou znaky 
tří obcí kdysi klášteru patřících (Vilémov, 
Habry a Bojanov) vyobrazené v publikaci 
Městské znaky v českých zemích (Praha, 
Academia 1985). V popisu znaku Boja-
nova je uvedeno, že na červeném štítě je 
šikmo položený stříbrný meč se zlatou ru-
kojetí a přes něj je nakoso stříbrný gotický 
klíč zuby nahoru a ven obrácený. Dále pak 
se dočtete, že znak se vyvinul nepochybně 
z pečetí s erbem kláštera vilémovského, 
jemuž Bojanov náležel v předhusitské 
době. Podobně je tomu dle autorů knihy 
i se znaky dalších dvou výše jmenovaných 
obcí.

Nic bližšího nebylo za totality žádoucí 
napsat. Ani to, že klíč je nejtypičtějším 
atributem apoštola sv. Petra a s mečem 
je v umění zpodobňován apoštol sv. Pa-
vel. Těmto dvěma světcům byl, jak si 
určitě vzpomenete, ve Vilémově zasvěcen 
i konventní kostel. Při dalším náhodném 

hledání objevíte, že podobné symboly, 
stříbrný meč se zlatým jilcem a zlatý klíč 
v červeném poli měla ve znaku i brněnská 
kapitula (J. Louda: Moravská církevní 
heraldika. Apoštolská administratura 
v Olomouci 1977).

Náš největší odborník na církevní he-
raldiku Pavel R. Pokorný dále zjistil, že 
v Erbovní knížce 1937 se P. Josaphat Os-
trowski v článku Erby zrušených klášterů 
sv. Benedikta v Čechách na str. 42 zmi-
ňuje, že pečeti jsou ozdobeny obrazem sv. 
Petra a Pavla.

Z toho lze usoudit, že znak vymalovaný 
v našem kostele, nebude znakem kláštera, 
ale spíš osobním znakem některého z jeho 
četných představených. Jenže kterého?

Vzhledem k tomu, že církevní heraldika 
se rozvíjela o něco později než rodová, lze 
téměř s jistotou vyloučit ty první, o nichž 
téměř nic nevíme. Malým vodítkem je 
také skutečnost, že k ozdobě erbu byly 
použity pontifikálie, k jejichž užívání dal 
papež souhlas až v roce 1388. Pak připadá 
v úvahu pouze Petr II., Mikuláš z Tupadel, 
Martin nebo některý z jejich následovní-
ků, kteří však už žili v moravských Uher-
čicích, a s patronátem nad kostelem neměli 
pranic společného. (pokr. na str. 14)
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(pokr. ze str. 13) Osobních erbů vilé-
movských opatů je známých jen několik 
a naštěstí pouze jeden z nich má na svém 
štítě blíže neurčené skákající zvíře, o němž 
se lze domnívat, že se jedná o lva, protože 
lev je v heraldice nejčastější. Komu tedy 
patří znak se lvem ve skoku? Tak to je 
největší překvapení. Jedinému z opatů, 
který se jmenuje stejně jako světec, jemuž 
je zasvěcen náš kostel.

Heraldik Pavel R. Pokorný, objevil, 
že vyskakující zvíře měl na své peče-
ti opat Václav, připomínaný v letech 
1431 - 1437. Známa je z popisu Jindřicha 
Šebánka: Archivy zrušených klášterů 
moravských a slezských. Brno, 1932, č. 
1291. Ani zde však, jak mi napsal, není 
zvíře pojmenováno. Tato heraldická figura 
je zcela určitě znamením šlechtického či 
vladyckého rodu, z něhož dotyčný předsta-
vený pocházel. Podobných příkladů najde-
me bezpočet. Za všechny lze připomenout 
osobní znaky olomouckých biskupů. Např. 
Jan VI. z Valdštejna měl ve zlatém poli 
modrého lva, což byl původní erb všech 
Markvarticů.

Pohledu jednoho z našich největších od-
borníků na církevní heraldiku však neušly 
závažné chyby, jichž se malíř při prove-
dení znaku dopustil. To, že vilémovský 
klášter, coby patrona kostela, připomíná 
znak osoby, která zřejmě neměla se Svět-
lou a jejím kostelem nikdy co do činění, 
je ještě pochopitelné. Vybírat asi nebylo 
z čeho, možná, že k dispozici byl právě 
jen tento erb.

Otázkou ovšem je, proč je proveden 

právě tímto nešťastným způsobem, čímž 
ztrácí z hlediska heraldiky vlastně hod-
notu. Pozdně gotický znak z 1. poloviny 
15. století přece nemohl mít pozdně barok-
ní štít a nesouhlasí ani použité pontifikálie. 
Kříž k opatskému znaku nepatří. Jako 
klenot se vyskytuje u znaků biskupských 
a na vyobrazené ozdobné berle navíc 
chybí „sudarium“, též zvané velum. Byl 
to hedvábný pruh látky, jímž kdysi byla 
berla brána do rukou, aby nebyla potřísně-
na potem. Biskupové velum nepoužívali, 
protože nosili rukavice (Z. M. Zenger: 
Česká heraldika, s. 124.). Diskutovat by se 
dalo i o správnosti letopočtů uvedených 
pod erbem.

Vážných chyb a nesmyslů bohužel ne-
zůstaly ušetřeny ani mnohé další znaky 
patřící pozdějším světským majitelům. 
U Šternberků je zcela chybný klenot. Měla 
by zde být zlatá hvězda mezi složenými 
modrými křídly (J. Janáček, J. Louda: 
České erby, Praha, Albatros 1988, s. 296). 
Znak označený jako stát odpovídá době te-
reziánské a mladší, nikoliv zde uvedeným 
létům 1429 a 1636. U dobře známého erbu 
Trčků z Lípy jsou chybné barvy. Štít má 
být černo-stříbrno-červený. Zde však je 
zlaté břevno. Zlaté břevno v černém štítě 
má pražské arcibiskupství (Z. M. Zenger: 
Česká heraldika, s. 129). Znak hraběte 
z Valdštejna odpovídá podobě erbu po 
roce 1758, kdy se objevuje zde vymalova-
ný střední štítek. U znaku hraběte Rabatta 
chybí lem štítu s býčími hlavami.

Malíř, jak se zdá, neměl o heraldice 
valné ponětí a počínal si stejně nezkušeně 
jako pejsek s kočičkou Josefa Čapka, když 
vařili dort. A podobně to dopadlo i s ko-
lekcí 14 erbů v našem kostele. V tomto 
nedbalém provedení nejsou ničím jiným 
než pěknou ozdobou čistě obílených stěn 
hlavní kostelní lodi a z hlediska regionální 
historie jen připomínkou jmen dlouhé 
řady majitelů světelského panství. Kdyby 
byly erby vypodobněny věrně a barevně 
správně podle dochovaných předloh, jed-
nalo by se o unikát, který by jistě neunikl 
pozornosti vědců zabývajících se touto 
problematikou.

Je to velká škoda. Podobná zvláštnost je 
k vidění v gotickém kostele sv. Petra a Pav-
la v Ledči nad Sázavou. Z tohoto souboru 
je v publikaci J. Janáčka a J. Loudy České 
erby (Albatros 1988) zmiňován erb pánů 
z Říčan a barevně velmi dobře provedený 
erb pánů ze Sovince.

Mgr. Alena Křivská

Otazníky kolem děkanského kostela sv. VáclavaGranáty

V posledních letech vešlo ve Svět-
lé n. S. ve víceméně obecnou zná-
most, že broušení olovnatého křiš-
ťálu mělo svého předchůdce v éře 
broušení granátů i jiných drahoka-
mů trvající téměř 200 let. Již méně 
jsou známy způsoby (technologie), 
kterými se toto opracování dělo. 
Hmotné památky na toto období se 
dosud nenašly, a tak jsme odkázáni 
na intuitivní interpretaci dobových 
písemných materiálů a logiku apli-
kující současnost.

Všeobecně se má za to, že éra 
broušení granátů ve Světlé započala 
v roce 1752 příchodem německých 
specialistů a založením Granátnické 
společnosti. Ve skutečnosti – jak 
uvádí kronikář Seidler – první dílny 
založil hrabě Kolovrat-Krakovský už 
v roce 1748 v Dolní Březince, snad 
v čp. 7 a čp. 12. Tyto dílny patrně ne-
přinesly předpokládaný efekt (snad 
pro nedostatek zkušeností), a tak 
pan hrabě, jinak poslanec říšského 
sněmu Rakousko-Uherska, povolal 
tři odborníky.

Kronikář vysloveně uvádí, že to 
byli vrtači. Z uvedeného a z jiných 
pramenů můžeme usoudit, že v oné 
době šlo o granáty tzv. šňůrové, pou-
žívané hlavně pro tehdy módní náhr-
delníky a pro krojové nášivky, ažury. 
Jejich opracování – kulacení a brou-
šení – je vhodné i pro méně zkušené 
brusiče, ale vrtání vyžaduje vysokou 
odbornost.

Byl tu však problém: český granát 
zvaný pyrop (tj. ohnivý) z nalezišť 
kolem obce Třebenice je málokdy 
větší než zrnko hrachu, což ztěžuje 
jeho opracování, a tak přes svou kva-
litu, čistotu a barvu, byl nahrazován 
méně kvalitní surovinou z Tyrolska, 
z Orientu (almandiny) a z Indie, 
avšak větší velikosti, což usnadnilo 
jich broušení.

Jak takové opracování šňůrových 
a nášivkových granátů pravděpodob-
ně probíhalo?

První operací bylo čistění a kula-
cení. Surová zrnka granátů, domácí 
i dovezená, byla nepravidelného tvaru, 
deformovaná a povrchově znečistěná, 
takže před broušením je bylo třeba 
upravit přibližně do kulata (šňůrové 
granáty) a odstranit (pokr. na str. 15)

Erb pánů ze Šternberka 
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(pokr. ze str. 14) povrchové vady. 
To se dělo pomocí pískovcových 
brusů. V dílnách poháněných vod-
ním kolem, jako například v brusír-
nách na „Horních šlajfernách“, to je 
v dnešním Rozkošném údolíčku na 
pravém břehu Žebrakovského potoka, 
byly brusy patrně nasazeny přímo na 
hřídeli vodního kola. Pro malý spád 
potoka šlo o kola se svrchní vodou, 
která mají slušný výkon, ale malou 
rychlost. Proto pro kompenzaci bylo 
třeba použít brusů poměrně velkých, 
jak to vidíme například na dobovém 
obrázku českých brusíren ve Sborní-
ku č. 2 Havlíčkobrodské společnosti 
pro povznesení regionálního pově-
domí. Při tomto způsobu broušení 
pracovníci leželi na břiše na lavicích 
před brusem. Že to nebylo bez pro-
blémů, potvrzuje ve svých vzpomín-
kách i paní M. Kratochvílová z Dolní 
Březinky přibližně kolem roku 1900: 

„…tenkrát se brousily granáty na ně-
mecký způsob. Brusič ležel napolo za-
kryt pod brusem. Někdy se stávalo, že 
se brus rozskočil a brusiče zmrzačil.“

V menších dílnách, anebo podo-
mácku, se tato operace prováděla 
ovšem jednodušeji: „…každý brusič 
má vlastní stolici s klikou a jedním 
převodem a jednou rukou točí klikou 
a čistí granát, který drží v druhé 
ruce“ (kronikář Fr.Vacek).

Již vzpomenutá paní Kratochvílo-
vá dále poznamenává: „… dědeček 
František se uhnal (a zemřel), když 
šel pěšky do Hořic pro nový pískov-
cový brus„ (patrně brus pro domácí 

„verštat“, který jeden člověk unese). 
Zatím nezodpovězená otázka ale 
je, zda šlo o brousicí stolici s vodo-
rovným, nebo svislým hřídelem. Po-
známka kronikáře o existenci převo-
du by nasvědčovala pro obvyklejší 
způsob pohonu se svislým hřídelem.

Granáty, vzhledem k jejich malým 
rozměrům, nebylo možno držet při 
práci v ruce. Staří mistři tuto nesnáz 
vyřešili tak, že zrnko drahokamu 
natmelili na konec dřevěné tyčinky, 
zvané tmelka (též tyčkrdle nebo kyč-
tekle) pomocí tavného tmelu, jehož 
složení bylo výrobním tajemstvím 
(obsahoval hlavně včelí vosk, šelak 
a plnidla). Kromě vrtání prošel takto 
nalepený granát všemi výrobními fá-
zemi, přičemž se podle potřeby něko-
likrát přetmeloval. (pokr. na str. 16)

370. výročí chebské exekuce
(pokračování)
Piccolomini a Gallas hodlali Valdštejna 

pronásledovat a vyhnat ho z Čech, pokud 
by se jim ovšem nepodařilo dostihnout ho 
a připravit o život. Obě možnosti – vyhná-
ní i zabití – připravovali současně. Jednalo 
se o to, nalézt vhodné a schopné osoby, 
které by byly ochotny císařův „rozsudek“ 
vykonat. S vyhledáním budoucích vrahů 
si oba hlavní spiklenci nemuseli dělat 
těžkou hlavu, protože se jim, oslepeni 
vidinou bohaté odměny, hlásili sami. Jako 
první to byl plukovník Walter Butler, irský 
katolík. Pokyny zmocnit se generalissima 
živého nebo mrtvého dostal velitel Chebu, 
podplukovník Trčkova pluku Jan Gordon, 
jemuž Valdštejn velmi důvěřoval a dokon-
ce ho krátce předtím (18. února) povýšil na 
plukovníka. Byl to Skot kalvínského vy-
znání, stejně jako třetí „do party“, Walter 
Leslie, vrchní strážmistr Trčkova pluku, 
který ležel posádkou v Chebu. 

***
Když v podvečer 24. února dorazil 

Valdštejn do Chebu, cítil se v bezpečí 
a neměl nejmenší tušení, že vlastně 
vstupuje do pasti, kterou mu tam Gordon 
s pomocí Leslieho připravil. Ubytoval se 
v domě na dolním konci náměstí, kdežto 
Trčka, Kinský a Ilow každý samostatně 
v blízkých domech na náměstí. Valdštejn 
patrně změnil své rozhodnutí a nehodlal 
již pokračovat v útěku směrem na Sasko, 
nýbrž zdržet se v Chebu a ospravedlnit se 
vůči nařčením proti němu vzneseným. Do 
poslední chvíle věřil, že císař se v uznání 
jeho zásluh zachová k němu spravedlivě 
a že vše zlé, co se proti němu u dvora pod-
niká, pochází od jeho syna Ferdinanda III. 
V tomto hodnocení se opět tragicky mýlil. 
Císař trval na jeho usmrcení bez soudu 
a jeho rozhodnutí nezměnily ani Valdštej-
novy opětovné žádosti o propuštění.

Kolem 23. hodiny dorazil do Chebu po-
sel, který přinesl císařův patent o sesazení 
z 24. ledna a Valdštejn konečně prohlédl. 
Uvědomil si, že císař, jemuž téměř dvacet 
let s bezpříkladnou obětavostí sloužil, usi-
luje o jeho život a že jeho pronásledovatelé 
dorazí do Chebu co nejdříve. Začal jednat 
s činorodostí připomínající jeho nejlepší 
léta. Po celou noc vysílal na všechny stra-
ny posly, aby přivolal do Chebu posádky 
z pohraničních míst k zesílení obrany 
města a aby urychlil příchod cizí pomo-
ci, neboť nyní už bylo zřejmé, že město 
nebude možné udržet bez švédského nebo 
saského vojska.

Doručení sesazovacího patentu však 
mělo vliv i na změnu postoje zrádců, kteří 
se spojili a kupodivu v tomto případě jim 
nevadilo, že jeden z nich je katolík a druzí 
dva kalvinisté, třebaže se příslušníci obou 
těchto náboženství obvykle špatně snášeli. 
Leslie totiž přivedl onoho posla k Vald-
štejnovi a byl přítomen, když patent četl, 
a byl tudíž svědkem jeho bezprostřední 
reakce. Původně váhali, zda Valdštejna 
a generály zajmout nebo zabít, byli to 
vojáci a čekali na jasný rozkaz, který by je 
chránil před zodpovědností, kdyby se ně-
kdy v budoucnu vina za tento čin na ně 
svalovala. Nyní, když měli jistotu, že císař 
zbavil Valdštejna velení nad armádou, již 
měli jasno.

***
Po rušné noci, v níž sotva kdo z účastní-

ků zamhouřil oka, přišla sobota 25. února 
a Valdštejn k sobě povolal Trčku, Ilowa 
a Kinského a radil se s nimi. Na základě 
této porady se pak v Ilowově bytě konala 
schůzka s Butlerem, Gordonem a Lesliem, 
která měla za účel zajistit jejich věrnost. 
Ilow, který v ní zastupoval Valdštejna, 
jim vysvětlil jak a proč generalissimus 
upadl u císaře v nemilost a požadoval 
od nich přísahu, že nebudou nadále po-
slušni císaře, nýbrž Valdštejna, který jim 
nejen zaplatí, co jim císař dluží, ale ještě 
je bohatě odmění statky a vysokými vo-
jenskými hodnostmi. Po určitém váhání 
důstojníci přísahu věrnosti složili, ale 
ani v nejmenším se jí necítili být vázáni. 
Naopak, přísaha jen urychlila Valdštejnův 
osud a utvrdila je v jejich rozhodnutí zlik-
vidovat ho za každou cenu. Přísahou se 
provinili proti císaři a v případě, že by se 
Valdštejnovi podařilo z Chebu uniknout 
nebo se v něm naopak s cizí pomocí udr-
žet, museli by čelit vážnému obvinění, že 
se sami dopustili zrady.

Začala příprava vražd. Nejprve zamýšleli 
zardousit rebely příští noci v jejich bytech, 
k čemuž byli vybráni spolehliví důstoj-
níci Butlerova pluku, samí Irové. Vrchní 
strážmistr Geraldin měl s jistým počtem 
irských vojáků zabít Ilowa v jeho bytě, 
hejtman Macdaniel měl s pomocí dvaceti 
irských vojáků zabít Valdštejna a hejtman 
Deveroux měl se stejným počtem vojáků 
zavraždit Trčku a Kinského. Tři vedoucí 
spiklenci nevěřili žádné jiné národnosti 
než Irům, jejichž výhodou také bylo, že 
nikdo nerozuměl jejich řeči a oni se tedy 
mohli mezi sebou domlouvat, aniž by se 
cokoliv prozradilo. (pokr. na str. 16)
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(pokr. ze str. 15) U brusů se svislou 
osou se záhy začaly používat i další 
pomůcky, hlavně tzv. kvadrant, do 
kterého se tyčinka zasadí a který 
umožňuje pravidelné rozdělení plošek 
(facet) a jejich úhel sklonu.

Po kulacení následovaly další ope-
race – broušení a leštění. Broušení 
mělo dva hlavní způsoby: do hladka 
na pískovcových brusech s vodorov-
nou osou (do tvaru čočkovce nebo 
tabulkovce s rovným spodkem apod.) 
z „volné ruky“ a nebo facetování na 
vzpomínaných brusech se svislou 
osou a s olověným kotoučem pomocí 
smirkového (korundového) nebo i di-
amantového prachu zvaného bort ane-
bo též tripl. Tento způsob v podstatě 
přetrval do dnešní doby. Počet plošek 
(facet) záležel na zručnosti brusiče 
a pohyboval se od pěti až po třicet na 
korunce a o něco méně na spodku (pa-
vilónu) u nejobvyklejšího šperkového, 
diamantového brusu.

Po broušení (též řezání) následovalo 
leštění - pulírování. To se provádělo 
na podobných kotoučích, ale mědě-
ných za pomoci velmi jemného dia-
mantového bortu. Zatím není známo, 
jakým způsobem si světelští brusiči 
tento diamantový prach obstaráva1i. 
Nejobvyklejší způsob až do nedáv-
né doby byl ten, že se průmyslové 
diamanty roztloukaly v ocelových 
hmoždířích a opakovaně drtily mezi 
ocelovými válci. Roztřídění prachu 
podle velikosti zrn se dělo fl otací, to je 
postupným usazováním zrnek z kapa-
liny, přičemž u nejjemnějších to trvalo 
i několik hodin. Leštění prováděly 
hlavně ženy.

Vrtání šnůrových granátů byla ope-
race vyžadující vysokou odbornost. 
V daném čase se vrtání provádělo po-
mocí odštěpku diamantu zasazeného 
do ocelového drátu a roztáčeného po-
mocí luku. Po zavrtání asi do poloviny 
kamene se tento obrátil a vrtalo se 
z druhé strany (a muselo se trefi t). Po-
drobnosti neznáme, ale logika říká, že 
u šňůrových granátů se provádělo vr-
tání ještě před broušením. Bylo to tak 
méně náročné a zabránilo se škodám, 
když se nepodařilo. Udivující je, že 
zručný vrtač za směnu dokázal vyvrtat 
až 200 granátů. Pro vysvětlení je nutno 
si připomenout, že Mohsova stupnice 
tvrdosti není lineární, ale víceméně 
exponenciální: (pokr. na str. 17)

(pokr. ze str. 15) Všechny akce měly 
být provedeny ve stejný čas, vznikly však 
pochybnosti, jestli mezi jednotlivými ak-
cemi nevznikne ve městě vřava nebo něco 
nepředvídaného, co by mohlo zdar akce 
ohrozit. Z toho důvodu se rozhodli, že 
bude jistější zvlášť zabít vévodu a zvlášť 
jeho generály. Měly to být dvě akce, oddě-
lené časově i místně. Trčka, Ilow a Kinský 
měli být zabiti v starém chebském hradě 
nalézajícím se před hradbami města 
a Valdštejn ve svém bytě. Bylo rozhodnuto 
vylákat generály do hradu pod záminkou 
pozvání na hostinu, kterou tam měl na je-
jich počest uspořádat velitel 
pevnosti Gordon. S tím, že 
by tam přišel Valdštejn, se 
nepočítalo, neboť byl upou-
tán na lůžku. Ostatně věděli, 
že by nepřišel ani kdyby byl 
zdráv, protože se takových 
akcí nezúčastňoval, pokud 
je sám nepořádal. Rozhodli 
se také pozvat rytmistra 
a sekretáře dr. Niemanna 
a zabít ho s ostatními. Není 
známo, z jakého důvodu, 
snad někdy při předcházejí-
cím jednání pronesl nějaké 
závadné řeči.

***
Pozvání na hostinu bylo velmi rafi no-

vané a nemohlo vzbudit žádné podezření, 
protože ten den byla poslední masopustní 
sobota, kdy bylo obvyklé pořádat hostiny 
nebo se jich zúčastňovat. Trčka právě 
dával oběd pro Ilowa a Kinského, když 
se k tabuli dostavil Leslie a přednesl Gor-
donovým jménem pozvání na večeři do 
hradu. Pozvání bylo přijato bez nejmen-
ších pochybností. Je s podivem, s jakou 
lehkostí, ba přímo s neuvěřitelnou poše-
tilostí se Valdštejn a jeho nejbližší cítili 
zabezpečeni přísahou těchto prodejných 
žoldnéřů, pro něž pojem vojenské cti byl 
neznámou věcí. Přitom se Valdštejn v mi-
nulosti vyznačoval obezřetností někdy až 
přílišnou a kalkuloval se všemi možnými 
eventualitami, které by mohly nastat, a to 
i s těmi nejhoršími. Nyní bylo osudovou 
chybou, že se všichni spolehli na pochyb-
nou přísahu a nezabezpečili se také vojen-
sky, že neměli ve městě spolehlivé oddíly, 
o něž by se mohli opřít. Vojsko, které 
s Valdštejnem přišlo z Plzně do Chebu, 
bylo ubytováno na předměstích a v okol-
ních vsích, aby měšťanstvo bylo ušetřeno. 
Nepřítomnost strážních oddílů věrných 

Valdštejnovi nastávající vrahy k jejich 
činu nejen povzbuzovala, ale usnadnila 
i jeho provedení.

Butler, Gordon a Leslie vypracovávali 
do všech podrobností plán vraždy, kterou 
měli vykonat příslušníci Bulterova pluku 
jakožto nejspolehlivější. Uvědomovali si, 
že bez spolupráce některého z důstojníků 
hradní posádky ji nebude možné provést. 
Podařilo se jim získat hned tři, aniž se 
to majitel pluku Trčka dozvěděl, a to 
kapitána Pestaluzziho, kapitána Pürckera 
a poručíka Grüssera. K uskutečnění vraž-
dy byl vybrán vrchní strážmistr Butlerova 

pluku Robert Geraldin, kte-
rý se nabídl, že ji provede se 
šesti spolehlivými dragouny. 
Dále byli pro vražedný plán 
získáni kapitáni Butlerova 
pluku Skot Macdaniel a Iro-
vé Deveroux a Burgk.

Plán se začal uskuteč-
ňovat v podvečer, kdy se 
již začínalo stmívat a kdy 
se Ilow a Trčka zdržovali 
ve Valdštejnově domě, kde 
byla kancelář, takže si ne-
mohli všimnout, že se děje 
něco neobvyklého. A ono se 

dálo! Horní branou bylo do města vpuš-
těno přibližně sto Butlerových opěšalých 
dragounů pod vedením Burgka a zhruba 
stejný počet pěšáků kapitána Trčkova 
pluku Pürckera. Dragouni, jimž Butler 
slíbil mimořádný měsíční žold, byli urče-
ni k provedení exekuce, Pürckerovi muži 
k posílení hlavní stráže.

Důležitá role při provedení akce byla 
přidělena zmíněnému poručíkovi Grüs-
serovi, který byl velitelem stráže u vnější 
brány na západní straně hradu a bez jeho 
spolupráce by plán nebylo možno uskuteč-
nit. Grüsser vpustil do hradu 31 dragounů, 
kteří byli vybráni pro provedení vraždy 
a byli pod velením Geraldina, Deverouxe 
a Macdanielse. Byli vpuštěni spiklenecky 
po skupinkách o třech až čtyřech, s muš-
ketami skrytými pod plášti, a zaujali tam 
předem vybraná místa. Kromě jednoho 
Španěla to byli samí Irové.

Za hodovní síň nebyl zvolen velký sál 
hradního paláce, nýbrž místnost v při-
lehlé budově hradního fojtství, kde se 
nacházel Gordonův byt. Spiklenci totiž 
správně tušili, že vraždu bude možné 
snadněji provést v menší místnosti než 
ve velké, kde by se napadení mohli roz-
utéct a lépe se bránit. (pokr. na str. 17)

370. výročí chebské exekuce



Světelský zpravodaj strana 16 strana 17 Světelský zpravodaj 

(pokr. ze str. 16) rozdíl mezi mast-
kem (krejčovská křída) a kamennou 
solí na počátku stupnice  je nepatrný, 
zatímco rozdíl tvrdosti mezi diaman-
tem a korundem na konci stupnice je 
obrovský. Diamant (10) vrtá granát (7) 
asi jako ocelový vrták dřevo.

***
Tolik ve stručnosti pro povšechnou 

informaci. Z uvedených zařízení se 
zatím nepodařilo najít žádné artefakty. 
Proto jsme si ve Vlastivědném spolku 
Světelsko vytýčili pro rok 2004 poku-
sit se o jejich nalezení. Prosíme tudíž 
všechny členy našeho spolku a jejich 
blízké o spolupráci:

Pokud bydlíte ve starších domcích, 
prohledejte sklepy, půdy, dílny i kolny, 
kde by se mohly nalézat, třeba neúplné, 
součásti „verštatů“, jako kovové kotou-
če ve velikosti cca LP desky, hřídele 
a převody, ruční kliky, dřevěné tyčin-
ky se zbytky tmelu, pískovcové brusy 
jako podstavce nebo obrubníky atd.

Propátrejte pozůstalosti po babič-
kách a prababičkách: granátové náhr-
delníky, součásti krojů s granátovými 
ozdobami, etuje, hřebeny, tabatěrky, 
prsteny, brože a podobně. Ale i písem-
nosti, staré dopisy, pohlednice a jiné.

Pokud něco objevíte, dejte nám 
vědět. Prozatím bychom tyto nálezy 
zdokumentovali, vyfotografovali 
a poprosili Vás o jejich úschovu pro 
budoucí světelské muzeum.

Milan Semian

(pokr. ze str. 16) Geraldin zaujal se 
šesti nastávajícími vrahy místo v přilehlé 
místnosti, nablízku se ukrýval se svými 
rovněž šesti muži Deveroux. Čekali na 
smluvené znamení, aby pak vyrazili do 
hodovní síně. Zbývajících devatenáct dra-
gounů se skrývalo v přilehlých prostorách 
a jejich úlohou bylo zasáhnout v případě 
odporu nebo nějakého pokusu o záchranu. 
Za zbraně byly zvoleny meče a halapartny, 
aby se vše odehrálo v tichosti a bez střel-
by. Neměl padnout ani jediný výstřel, aby 
nenastal ve městě poplach.

Všechno bylo dokonale připraveno. Ve-
čer kolem 18. hodiny přijeli 
pozvaní hosté se svými slu-
žebníky na hrad k masopust-
nímu hodokvasu, aniž tušili 
nějaké nebezpečí. Nevěděli, 
že vstupují do dokonale na-
stražené pasti, která za nimi 
zapadla ještě těsněji, jakmile 
vešli po padacím mostu 
do hradu. Sotva totiž vešli, 
Grüsser vpustil vnější branou 
zbývajících přibližně sedm-
desát dragounů, kteří byli po 
dohodě s Pestaluzzim, rovněž 
přítomným, zčásti ponecháni 
u brány, zčásti ukryti ve sklepení pod 
hradním palácem. Na Leslieho rozkaz 
byly zvednuty padací mosty, hradní brána 
byla uzamčena a klíč mu byl odevzdán. 
Z hradu nebylo úniku.

To, co se potom na hradě událo, je 
známo ze zpráv Piccolominiho a přímých 
účastníků vražd Gordona a Leslieho, kteří 
mohli svůj skutek vylíčit poněkud nad-
neseně či ho přikrášlit ve svůj prospěch 
(a také to patrně učinili, aby své zásluhy 
zdůraznili). Protože to jsou jediné prame-
ny a nelze je ověřit z jiného zdroje, nezbý-
vá, než je – s určitou výhradou – přijmout 
tak, jak byly napsány. Je smutným faktem, 
že historii zavražděných napsali jejich 
vrazi. Není to však v dějinách poprvé, ani 
naposledy…

***
Podle Gordonovy zprávy hostina pro-

bíhala za dobré nálady hostů, připíjelo 
se prý na Valdštejnovo zdraví a na zdraví 
hostů. Během hostiny druhá Butlerova 
kompanie na koních zaujala postavení 
před městskou branou, Macdaniel obsadil 
bránu paláce a zbývající dragouni vnější 
bránu a vše, co bylo možno v hradním 
prostoru ještě obsadit, takže hosté byli 
dokonale obklíčeni. Jak dokonale a do 

jakých podrobností spiklenci vše promys-
leli, svědčí toto jejich opatření: aby ani 
služebnictvo hostí nemohlo přijít napade-
ným na pomoc, bylo odlákáno pod lstivou 
záminkou do odlehlé kuchyně pro čeleď 
a tam uzamčeno.

Kolem 20. hodiny, když bylo sklizeno 
ze stolu a přineseny sladké zákusky, na-
stala rozhodující chvíle. Leslie vzkázal 
Geraldinovi, že přišla jeho chvíle a ten 
v čele svých dragounů vtrhl s taseným 
mečem do hodovní síně a zvolal: „Kdo je 
dobře procísařský?“ Nato Butler, Gordon 
a Leslie odpověděli jednohlasně: „Vivat 

Ferdinandus, Vivat Ferdi-
nandus!“ A Deveroux, který 
vzápětí vtrhl se svými šesti 
dragouny do místnosti, údaj-
ně dodal: „A celý Rakouský 
dům.“ Hostitelé Butler, 
Gordon a Leslie se pak vrhli 
s tasenými meči na své pře-
kvapené hosty. Jako první 
byl ubodán Kinský, který 
seděl na kraji stolu a nemohl 
se bránit. Ostatní stačili du-
chapřítomně strhnout ze zdi 
své meče a bránit se. Mečem 
lze však těžko bojovat proti 

halapartně, je to nerovný boj. Ilow se 
bránil statečně, než podlehl přesile a klesl 
ubodán na zem, zranil Leslieho lehce na 
ruce. Mezitím uzamčené služebnictvo, 
poplašené vzniklým hlukem, vylomilo 
dveře kuchyně a spěchalo svým pánům 
na pomoc, avšak na hradě všudypřítomní 
dragouni je zahnali zpět. Pouze Trčkovu 
vojenskému písaři se podařilo uniknout 
a přijít svému pánovi na pomoc. Trčka, 
mladý silák vysoké postavy, se dosud 
hrdinně bránil a nakonec se mu podařilo 
probít – ačkoliv již utržil četné rány – až 
k vnější bráně hradního fojtství, u níž byl 
velitelem stráže Macdaniel. Trčka tu 
údajně zvolal: „Quartier!“, což bylo slo-
vo, kterým se za třicetileté války vojáci 
obvykle vzdávali, avšak když bylo podle 
hesla zjištěno, že se jedná o „frýdlantské-
ho“, nebyl ušetřen. Byl sražen mušketami 
k zemi a ubodán. Také dr. Niemannovi se 
podařilo, přestože byl těžce raněn, unik-
nout z hodovní místnosti, ale byl rovněž 
dostižen a ubodán. Kromě čtyř hostů byli 
zabiti ještě dva jejich služebníci, zatímco 
na straně útočníků nebyly žádné ztráty.

Čerpáno z Kollmann, J.: Valdštejnův 
konec, Academia, 2001

(pokračování příště)

370. výročí chebské exekuce

Ten český granát ohnivý
jak české, rudé víno, -

já vše, co české, miluju -
ba také tebe – Míno!

Jen pro víno mne nekárej,
má praslovanská Míno,

ty na hrdle chceš granát mít,
já do hrdla chci víno.

V roce 1873 napsal Jan Neruda báseň 
„Z Mělnické skály“, ve které vzdává 
hold rudému vínu a českému granátu. 
Bylo to v roce, kdy granáty světelské 
firmy Fr. Kratochvíla synové získaly 
ocenění a diplom na výstavě ve Vídni, 
takže básník se inspiroval s největší 
pravděpodobností právě granáty ze 
Světlé nad Sázavou.                         M.S.
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slavský, předsedou c. k. okresní školní 
rady Ledečské byl Jan Schaffus rodem 
z Perknova, okr. Německý Brod, c. k. 
okresním školním inspektorem pan prof. 
Josef Mazač z Hory Kutné, rodem ze 
Záboře, okr. Kutná Hora, c. k. okresním 
soudcem v Ledči pan Karel Svoboda 
ze Skutče. Plán školní budovy zhotovil 
pan A. Linsbauer, architekt a stavitel 
v Praze, stavbu vedl pan Josef Zeman, 
roz. z Nemyšle, ku stavbě dohlíželi co 
techničtí znalci pan Václav Bedrníček, 
stavitel a Jan Hradecký, oba rodem ze 
Světlé.

Dne 14. září 1879 vykonána u nás jak 
pro naše město, tak pro přiškolené obce 
velepamátná slavnost – svěcení nové 
šestitřídné školní budovy. V předvečer 
slavnosti bylo skvělé osvětlení města; 
po zapění národní hymny před radnicí 
ubíral se průvod s hudbou v čele do ná-

dvoří zámeckého. Zde zapěn sbor 
„Dlouho buď zdráv“ od Aloise 
Jelena, rodáka světelského, po 
němž provolána p. purkmistrem 
Fr. Kratochvílem sláva J. O. p. 
starohraběti Františkovi ze Salm-

-Reifferscheidů co patronu školy 
(a dalším osobám – zkráceno 
J.V.). 

Za svítání oznámen počátek 
slavnosti několika výstřely 
z hmoždířů, načež provedeno 
hudební zastaveníčko před novou 
školní budovou. Před 9. hodinou 
shromáždili se veškeří hodnostáři, 
spolky atd. před radnicí, odkudž 

pak se průvod hnul ve čtverstupu kolem 
sochy sv. Josefa k děkanství.“ Následuje 
podrobný popis slavnosti svěcení. Po 
slavnosti se konala společná hostina 
v horním hostinci, při níž bylo prone-
seno několik přípitků. Večer byla uspo-
řádána ve prospěch školní knihovny 
pěvecko-hudební akademie v „Ráji“, 
před níž byl přednesen proslov složený 
k témuž dni slepým samoukem – básní-
kem Ferdinandem Sobotkou ze Světlé. 
Záznam dění tohoto dne v kronice školy 
končí slovy: „Kéž škola tato stane se 
ohniskem, z něhož by se v budoucnosti 
rozlévalo pravé „světlo“ vzdělanosti po 
celém okolí! Kéž stane se nevyčerpatel-
nou studnicí, z níž by mravnost prýštila 
v naše rodiny! Kéž stane se semeništěm 
občanů, kteří by provždy s úctou pohlí-
želi k tomu, co předkové jejich pro ně 

přiškolenými vyrovnati se musely. /…/ 
Ač 10. dubna vyslanou komisí staveniště 
ohledáno a schváleno, přec nepočalo 
se se stavbou, takže c. k. v. š. radou 
dopisem ze dne 17. srpna 1876 opětně 
nařízeno, aby se neodkladně se stav-
bou započalo, jinak že se přikročí ku 
prostředkům donucovacím./…/ V lednu 
1877 počalo se se svážením materiálu ku 
stavbě školní budovy a 1. dnem měsíce 
května počalo se s kopáním základů. 
Dne 3. června dávno kýžená slavnost 
kladení základního kamene ke školní 
budově zdejší konečně konána. O 8. ho-
dině ranní oznámena slavnost několika 
výstřely z hmoždířů. Na to podepisová-
na zakládací listina v místnosti městské 
radnice, seřaděn průvod, kterýž se ubí-
ral ku staveništi. Po sboru „Otče náš“ 
následovalo promluvení důstojného 
pana děkana Jana Ehrenbergera, svě-

cení základního kamene, čtení zakláda-
cí listiny a uložení jí do základního ka-
mene. Po poklepání na základní kámen 
a zazdění listiny ubíral se průvod do 
chrámu Páně. Zakládací listinu napsal 
učitel František Stirský a byla vytištěna 
na pergamenu u „Riedla“ v Německém 
Brodě:

Léta Páně tisícího osmistého sedmde-
sátého sedmého, dne 3. měsíce června, 
za panování J.V. císaře a krále Fran-
tiška Josefa I. byl položen a posvěcen 
základní kámen k této školní budově. Té 
doby byl pánem na Světlé a patronem 
školy Jeho Osvícenost Vysokorodý Pán, 
Pan starohrabě František ze Salm-Reif-
ferscheidů, inspektorem panství Světlé 
P. T. Pan Jan Šenke, rodem z Moravy, 
ředitelem velkostatku pan Václav Čejka, 
rodem ze Sukerad, okr. Mladobole-

Domy čp. 30, 98, 99 a škola 
v Jelenově ulici 

Stály na místě dnešní základní ško-
ly v Jelenově ulici, o jejíž výstavbě se 
uvažovalo už v letech 1845-1846. Než 
byla škola postavena, byla každá 
třída v jiné budově, učilo se nejen ve 
špitálu, ale i na radnici a v domě čp. 
27 na Malé Straně.

Karel Seidler ve své kronice píše: 
„Aby škola svou vlastní budovu měla, 
zakoupil v roce 1845 až 1846 pan staro-
hrabě Jan ze Salm-Reifferscheidů s při-
školenými obcemi na vystavění školy 
dva domky č. 30 a 99 za 1001 zl“. Pokud 
jde o domek čp. 98, jsou v gruntovní 
knize záznamy o daňových povinnos-
tech z roku 1769, kdy platil daně Josef 
Ptáčník, roku 1800 Wenzl Bedrníček, 
1809 Josef Zelený a 1817 Johan Přibyl. 
V roce 1857 dům vlastnil krupař Josef 
Vincenc, který měl za nájemníky 
Františka Doležala (89 let) a Bar-
boru Jelínkovou. Z roku 1861 je 
zmínka o Josefu Vlčkovi. V Sei-
dlerově kronice i v kronice obecné 
školy ve Světlé n. S. založené roku 
1874 se píše: „Aby při škole řádná 
zahrada a tělocvična zřízena býti 
mohla, zakoupen dne 8. dubna 
1877 od paní M. Sobotkové domek 
čp. 98 i se zahradou za 1800 zl.“

***
Ve zmíněné školní kronice se 

píše: „V únoru 1848 držána draž-
ba, při které pan stavitel Václav 
Bedrníček stavbu za 6332 zl. 44 kr. 
obdržel. Nepředvídané překážky překa-
zily stavbu školy. Další pokus o to se stal 
roku 1858, avšak nepřišlo též ku stavbě. 
Po nastoupení nových školních zákonů 
roku 1869 sestavena roku 1872 řádná 
místní školní rada, která se věci rázně 
chopila.

V školním roce 1874-5 pomýšleno na 
stavbu školy opravdově. Tak dopsala 
městská školní rada c. k. v. š. radě, 
že chce novou školu stavěti, k tomu 
účeli že nakoupila 3 domy, chce žádat 
o zemskou subvenci a žádá o ohledání 
staveniště znalci. /…/ Definitivní plán 
školní budovy navrhnutý architektem 
p. Alexandrem Linsbauerem z Prahy 
schválen sice 26. září 1875 městskou 
školní radou, avšak ku stavbě přec 
přikročiti se nemohlo, jelikož napřed 
různé neshody mezi vrchností a obcemi 
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byli učinili!
Ač školní budova slavnostním způ-

sobem posvěcena a účelu svému ode-
vzdána byla, počal nový školní rok 1879-
1880 za příčinou všelijakých dodělávek 
teprv 29. září t. r.“

Zajímavý je dopis starosty města 
Dr. Weinsteina ze dne 26. listopadu 
1930 adresovaný Školní obci ve Světlé n. 
S.: „Na pozemku č. kat. 52 stav. ve Svět-
lé n. S. nalézá se budova – škola obecná, 
opatřená dosud čísly popisnými 30, 
98 a 99. Při evidenci katastru domov-
ního ve Světlé n. S. předsevzaté katas-
trálním měřickým úřadem v Ledči n. S. 
byly čísla pop. 98 a 99 zrušeny a budově 

– škola obecná ve Světlé n. S. ponecháno 
toliko jedno číslo popisné 30. O tom 
Vám věděti dáváme s tím, že dosavádní 
čís. pop. 98 a 99 musí býti odstraněna 
a budova zmíněná musí býti opatřena 
jediným číslem pop. 30 na místě vidi-
telném. Provedení opatření tohoto jest 
nutné vzhledem k nastávajícímu sčítání 
lidu v roce 1930.“

Číslo popisné 98 bylo v roce 1932 při-
děleno nově postavenému rodinnému 
domu Josefa a Barbory Pipkových v No-
vé čtvrti (později Fučíkova ul., dnes 
opět Nová čtvrť): „…jste povinni bu-
dovu tu opatřiti číslem popisným shora 
uvedeným, umístěným na straně domu, 
kde je hlavní vchod, a to pokud možno 
nad ním.“ Číslo popisné 99 bylo v dub-
nu 1932 přiděleno nově postavenému 
rodinnému domu v Nové čtvrti (dnes 
ul. Boženy Němcové) manželů Aloise 
a Emilie Klofáčových z Příseky.

Text a foto: Jaroslav Vála

Náš maturitní ples - reportáž

24. leden 2004. Přišel den všemi oče-
kávaný, ten nejhezčí, který nás všechny 
ve čtvrtém ročníku střední školy potká. 
Den - spíš večer - našeho maturitního 
plesu. Přípravy na ples byly dlouhé 
a náročné, začali jsme s nimi už ve 
třetím ročníku. Chtěli jsme dokázat 
světu, že už nejsme dětmi a dokážeme 
se chovat i bavit jako dospělí a společen-
ští lidé.

My, maturanti 4. ročníku gymnázia, se 
scházíme o dvě hodiny dříve. Probíhají 
poslední úpravy v originální výzdobě sálu, 
kterou navrhla a z velké části i připravila 
studentka Šárka Pejcharová. Nad pódiem 
dominuje nápis, který nás naplňuje hrdos-
tí: Maturanti 2004. Třídní profesorka udílí 
poslední rady a připomínky k organizaci 
plesu, naposledy zkoušíme slavnostní ná-
stup, opakujeme si taneční překvapení.

Zahájení plesu, původně plánované na 
20.00 hod., se s mírným zpožděním ujímá 
taneční rock and rollová skupina Elvis 
z Jihlavy. Vystoupení plné akrobatických 
kousků bere dech. Byla to dobrá volba 
a skvělý začátek celého plesu.

Světla v sále jsou ztlumena, zaznívají 
první tóny polonézy, na scénu vstupují 
hvězdy večera. Slečny maturantky, ještě 
krásnější než bývá zvykem, se uvedly 
jako skutečné dámy. Pánové maturanti 
se rovněž blýskli kultivovaným vzhledem 
a minimálně do půlnoci působili dojmem 
dokonalých gentlemanů. Začíná šerpo-
vání. Ještě úsměv pro fotografa, převzít 
růži a pamětní list od paní profesorky. 
Následuje společně zpívaná studentská 

hymna Gaudeamus igitur a po ní nezbytné 
proslovy. Jménem třídy děkují profesorům 
i rodičům Zuzka Vacková a Ondra Míka. 
Krátkým proslovem se připojili třídní pro-
fesorka Mgr. Ludmila Pláteníková a ředitel 
školy ing. Jindřich Vodička. 

Už si můžeme vydechnout, navzájem si 
přiťuknout sklenkou šampaňského, posbí-
rat mince pro štěstí. Snad ještě nezapome-
nout vyzvat profesorský sbor a po něm své 
rodiče k tanci.

Hurá, můžeme se bavit podle vlastních 
představ. Ovšem ve 23.00 jsme opět všich-
ni na parketu a na chytlavý rytmus Rock-
fella Skunk předvádíme své překvapení, 
tanec v choreografii našich spolužaček 
Petry Baštové a Jany Machálkové. Sklízí-
me obrovský aplaus a jsme na sebe hrozně 
pyšní!

Do půlnoci parket doslova praská ve 
švech, skupina Nadoraz se překonává. 
Jako půlnoční překvapení se představuje 
neopunková skupina Krajní meze. Jejich 
výrazná hudba udržuje všechny dál v ta-
neční pohotovosti. Ples pokračuje až do 
časných ranních hodin.

Jako třída jsme ukázali, že jsme dobrý 
kolektiv a naše třídní profesorka odhalila 
své dirigentské vlohy. Ještě i v dalších 
školních dnech nás provázely dojmy z ple-
su, slyšeli jsme kladný ohlas ze všech stran 
a měli jsme radost.

Teď už všichni musíme jen úspěšně 
složit maturitní zkoušku a vykročit pravou 
nohou do dalšího života.

Simona Reyneltová, Alena Výborná, 
Michal Cáp, Ondřej Míka (studenti 4.G)
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Pionýrská skupina
informuje

Ve dnech 6. až 11. února se uskutečnil 
jarní tábor na základně Bělice v Kališ-
tích u Humpolce. Tábora se zúčastnilo 
23 dětí a 11 instruktorů. Během tábora 
děti projevovaly nejenom svoje doved-
nosti, zručnost, fantazii, ale i komuni-
kační schopnosti. Za pět dní, které zde 
děti prožily, si mohly vyzkoušet mnohé. 
Na vlastní kůži poznaly, jaké to je být 
Nepálským běžcem a při noční hře se 
poznala jejich statečnost a odvaha. Dále 
zjistily, že stát se olympijským vítězem 
ve sportu není zase tak snadné a ani 
slovní olympiáda nepatřila k lehkým 
úkolům. Snad na žádném táboře nechybí 
karneval a tak i u nás se to jeden večer 
hemžilo čarodějnicemi, princeznami, 
indiány, kovboji, klauny atd. Další večer 
jsme volili miss a „missáka“ Kaliště 
2004. Po celou dobu tábora jsme hráli 
různé hry, při kterých jsme zjišťovali, 
v čem jsme dobří a v čem se musíme 
ještě hodně učit. 

Tímto prostřednictvím bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě a chodu tábora. Můj dík patří 
i všem dětem, které se tohoto tábora 
zúčastnily a doufám, že si z něj odvezly 
spoustu krásných zážitků a budou na něj 
ještě dlouho vzpomínat.

Zvláštní poděkování patří firmě Pe-
kárna a cukrárna Milan Brokl, která 
nám na celý pobyt zajistila čerstvý chléb 
a pečivo. Děkujeme též firmě Zdeněk 
Cemper-Ovoce a zelenina za poskytnuté 
zdroje vitamínů.

Co říci na závěr? Ať žijí Kaliště 2005! 
Nejenom já, ale i všichni vedoucí se těší-
me na letošní letní tábory, o kterých jsme 
vás informovali již v minulém čísle.

Vojta Kubánek, hlav. vedoucí tábora

Kronika světelského Junáka 1924-2004

Několik slov úvodem
V roce 1994 slavili skauti a skautky 

70 let světelského skautingu. Podařilo 
se nám vydat k tomuto jubileu Skaut-
ský almanach 94, který dokumentuje, 
že světelský Junák od první chvíle 
pracoval po celá léta – i v nepříz-
nivých dobách druhé světové války 
a dalších 40 let komunistické nadvlá-
dy – v duchu zásad, které mu dali do 
vínku Baden-Powell a A. B. Svojsík, 
tj. vštěpoval svěřeným dětem příkazy 
všeobecné mravnosti podle skautské-
ho zákona a slibu. Je radostné, že tyto 
zásady přijímají děti a činovníci i dnes 
a že je to na nich i po letech poznat.

V letošním jubilejním roce 
2004 si připomínáme dalších 10 let 
1994-2004. Prolistujeme-li stránky 
zmíněného almanachu, které jsou 
autentické dle starých zápisů, oddílo-
vých kronik, poválečných almanachů, 
fotografií a střediskového časopisu 
Marabu, dozvíme se o 70 letech his-
torie skautingu ve Světlé nad Sázavou. 
Nebylo to období snadné, po třikráte 
byla skautská činnost násilně přeruše-
na! Každé hnutí má své skryté zdroje, 
z nichž se napájí jeho vnitřní život 
a rostou rysy jeho podoby. Proto se 
v almanachu setkáte s úsilím, nadše-
ním a obětavostí mnoha předchůdců 
a současníků. Věříme tomu, že vět-
šina z nich – i přes zákaz – stále žila 
ve znamení skautských ideálů a věřila 
ve znovuzrození. Dočkali se a nyní 
mohou spolu s námi radostně prožívat 
toto desetileté období.

Doufáme, že i v budoucnu budeme 
moci být hrdí na náš vznešený cíl 
a budeme usilovat ve víře, naději a lás-

ce o lepší a spravedlivější společnost 
naší vlasti.

Hledání stopy začátků skautingu ve 
Světlé n. S.

V červnu 2004 bude světelskému 
skautingu 80 let. První stopy se dají 
najít již v roce 1923, ale k založení 
prvního oddílu došlo až o rok později, 
kdy se začal slibně rozvíjet pod vede-
ním br. Čáslavského (pro zajímavost 
uveďme, že jeho otec byl městským 
tajemníkem a rodina Čáslavských 
měla byt v budově světelské radnice). 
Student německobrodského gymnázia 
Karel Čáslavský skautoval v Němec-
kém (dnešním Havlíčkově) Brodě 
a světelský oddíl se pod jeho vedením 
měl čile k světu. Vedoucí br. Čáslav-
ský měl značné skautské znalosti 
a měl proto důvěru i autoritu. Hodně 
jim také pomohla Svojsíkova kniha 

„Základy skautingu“, kterou dostali 
darem od skautů z Německého Brodu. 
Každý si v ní směl číst jen týden, aby 
se na všechny dostalo. Zápis br. Fialy 

– Šerifa v kronice je charakteristický: 
„Vypracována statistika a seznáno, že 
počet skautů je 24. Nikdo z nich ne-
litoval, že se stal členem světového 
bratrství hochů…“ O životě prvních 
skautů ve Světlé n. S. napsal v roce 
1948 br. Bedřich Doležal-Béda tato 
slova: „Prožívali skauting od piky. 
Neměli vzory a rady. Zkušenosti na-
bývali pomalu. Dnes je mnoho příru-
ček, kde se můžeme všechno dozvědět. 
Ale je nebezpečí, že si je pročtou, ale 
neprožijí tak, jako když začínali prv-
ní skauti.“ Tato pravdivá slova popis 
začátků světelského skautingu velmi 
vhodně ukončují.

Činorodý skautský pravěk
Máme tedy dokumentováno, že za-

čátky světelského skautingu spadají 
již do roku 1923. Tehdy byl Bedřich 
Doležal se svým bratrem Jaroslavem 
o letních prázdninách pozván ke 
známým do Chotěboře. Synové jejich 
známých byli skauty a pozvali je na 
skautskou schůzku. „Cikánský“ ži-
vot jim tak učaroval, že domů jeli již 
s prozatímními legitimacemi členů 
1. oddílu Junáka v Chotěboři. Doma 
začali shánět další členy, navázali 
spojení se zkušenými skauty br. J. 

„Hledání zaváté 
stezky“
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Uchytilem a K. Čáslavským a chtěli 
situaci řešit založením hlídky. Za 
vůdce hlídky si však nešťastně zvolili 
br. Pěnku z 1. oddílu skautů v Nové 
Pace. Nepracoval dobře a když se 
dozvěděl, že si chlapci sami napsali 
do Svojsíkova Svazu skautů o členské 
přihlášky, vyčetl jim to a z funkce 
odstoupil. Chlapci to přijali s uspo-
kojením a pokračovali dále v činnosti 
sami, přistoupili i další zájemci (br. 
Šíma a Neustadtl). Během doby se 
však nějak nepohodli a zase byli bez 
vedoucího. Řešení se našlo až na 
jaře 1924. Jednou při cestě z nádraží 
potkali br. Čáslavského a požádali ho, 
aby jejich skupinu vedl. Po vyslechnu-
tí jejich nářků vůdcovskou funkci při-
jal, krize pominula a přistoupili další 
členové: Jan Robert Fiala, Fr. Skalla, 
S. a Fr. Mahlerovi, Fr. Tichý.

První skautský slib se konal 
10. dubna 1924 a 13. dubna uskutečnili 
světelští skauti první výlet, a to do 
kolébky českého skautingu – na Lip-
nici. V nedalekých orlovských lesích 
konal A. B. Svojsík své první tábory 
a v orlovské hájovně také překládal 
Baden-Powellův „Scouting for Boys“, 
psal zde příručky a pracoval na svých 

„Základech junáctví“. Světelští skauti 
tedy pocházejí z kraje, jak se ostatně 
ukáže ještě později, skautingu přímo 
zasvěcenému. 

Miroslav Plachý – Miki, 
ved. střediska

Jan Robert Fiala,
 člen prvního skautského oddílu

První karneval se vydařil

Maminky z klubu Rolnička se roz-
hodly, že letos uspořádají maškarní 
ples pro malé a nejmenší tanečníky, 
ovšem od rozhodnutí k realizaci byla 
ještě poměrně dlouhá cesta. Na jejím 
konci stála 14. hodina neděle 8. úno-
ra, kdy mělo vše vypuknout.

První návštěvníci se do vyzdobené-
ho sálu světelského kulturního domu 
začali hrnout před půl druhou a jejich 
příval se zastavil někdy kolem třetí ho-
diny, kdy sál praskal ve švech. Děti, je-
jich rodiče, prarodiče a další známé ví-
tala konferenciérka Anička v slušivém 
převleku a světelské hudební sdružení, 
které pro tuto příležitost nazkoušelo 
řadu oblíbených dětských a pohádko-
vých písniček. Přestávky mezi písněmi 
vyplňovaly rozmanité soutěže, jejichž 
vyvrcholením se mělo stát napjatě 
očekávané vyhlášení nejlepší masky. 
Když se před čtvrtou hodinou odpo-
lední s vyhlašováním výsledků začalo, 
oči všech princezen, vodníků, ježibab, 
pirátů, loupežníků, koček, medvě-
dů, psů, kouzelníků a mnoha dalších 
masek dychtivě sledovaly dort – cenu 
pro hlavního vítěze. Moderátorka po 
pečlivém uvážení nakonec rozhodla, 
že vítězem soutěže se stávají všechny 
masky, neboť všechny tančily a soutě-
žily s plným nasazením a bylo by ne-
spravedlivé byť na tu nejmenší z nich 
zapomenout. A tak se mohlo začít 
s rozdáváním dortů, indiánů, maroká-

nek a řady dalších dobrot, které dodali 
světelští cukrářští mistři: Cukrárna 
Pavel Bílek, Pekárna a cukrárna Brokl 
Milan a Cukrárna Vopěnková Zdena. 
Během další hodiny, kdy hudební pro-
gram pokračoval, se masky (leckteré 
očividně unavené, ale snad spokojené) 

začaly i se svým doprovodem rozchá-
zet. Množství návštěvníků, jejichž po-
čet si netroufáme odhadnout, potvrdilo 
předpoklad, že o podobnou akci bude 
ve Světlé zájem. 

Na závěr je nutno vyslovit tři dů-
ležitá poděkování. Děkujeme všem, 
kteří se na pořádání plesu podíleli 
a obětovali pro něj svůj volný čas. Dě-
kujeme Městskému úřadu ve Světlé za 
jeho vstřícnost. Děkujeme sponzorům, 
bez nichž by nebylo možné realizovat 
hlavně tombolu, u které po celý čas po-
stával hlouček zvědavců a nedočkavců. 
Kromě již zmiňovaných cukrářů a pe-
kařů to byli: Elektro Laňka, Potraviny 
Stránská Jana, Drogerie Pejcharová 
Ilona, Drogerie Holoubková Jana, 
Sklo Bohemia a. s., Drogerie-papír-

-hračky Choutkovi, Česká spořitelna 
a. s., Trafika Na Bradle, Trafika Nové 
Město, Ovoce – zelenina Cemper-Kla-
zar, Jaroslav Šrámek, p. I. Rückl, pí R. 
Žáčková, pí L. Arnotová, Českomorav-
ská stavební spořitelna, Obuv Havlová 

– Janáčková.

Radka Bouchalová
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Program březen

Pondělí 8. 3., 17.30
Úterý 9. 3., 18.30

Pán prstenů: Návrat krále (USA) 
201 min. Fantasy. 
Nadešel čas rozhodující bitvy. Putování 
končí 
Hrají: E. Wood, Ian McKellen
Vstupné: 70 Kč.  Od 12 let

Středa 10. 3., 19.30
Zelené peklo (USA) 94 min.
Thriller
Podvod je jejich největší zbraň. 
Hrají: J. Travolta, C. Nielsen
Vstupné: 50 Kč. Od 12 let

Pátek 12. 3., 19.30
Prci, prci, prcičky – Svatba (USA) 
92 min. Komedie
Vzrušující vyvrcholení prcičkové ságy. 
Hrají: J. Biggs, A. Hannigan
Vstupné: 50 Kč. 
Od 15 let

Neděle 14. 3., 19.30
Jeepers Creepers 2 (USA) 94 min.
Horor.
Vychutná si tvůj strach. 
Hrají : R. Wise, J. Breck
Vstupné: 50 Kč. 
Od 15 let

Středa 17. 3., 19.30
Jak básníci neztrácejí naději (ČR) 
120 min. Komedie
Básníci, trochu zestárlí, ale se stejným 
smyslem pro humor a sny. 
Hrají: P. Kříž,T. Brodská
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný

Čtvrtek 18. 3., 19.30
Pátek 19. 3., 19.30

Kameňák 2 (ČR)  120 min.
Komedie
Tok vtipů v pokračování úspěšné 
komedie. 
Hrají: V. Vydra, J. Paulová, H. Vondráč-
ková, M. Maxa 
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

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

Neděle 21. 3., 15.30
Ukradené sluchátko (ČR) 90 min.
Pohádka
Pohádkové pásmo pro malé diváky.
Vstupné: 30 Kč. 
Přístupný

Středa 24. 3., 19.30
Úsměv Mony Lisy (USA) 115 min.
Romantický příběh
Příběh ženy, která měla velké srdce 
a tvrdou hlavu. Hrají: J. Roberts, J. 
Stiles
Vstupné: 55 Kč. 
Přístupný

Neděle 28. 3., 19.30
Nesnesitelná krutost (USA) 100 min.
Romantická komedie Úspěšný rozvodo-
vý advokát sám v rozvodové hře. 
Hrají: G. Clooney, C. Zeta-Jones
Vstupné: 55 Kč. 
Od 12 let

Středa 31. 3., 19.30
Spy Kids 3D – Game over (USA) 
89 min. Sci-fi komedie
Poprvé 3D v každém kině – nasaď si 
brýle 3D. Hrají : A. Banderas, C. Guino
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Program duben

Pátek 2. 4., 19.30
Bratři, jak se patří (USA) 113 min.
Komedie Patří k sobě a drží spolu. Hrají: 
M. Damon, G. Kinnear. Od 12 let

Neděle 4. 4., 19.30
Pupendo (ČR) 120 min.
Komedie. Poselství budoucím gene-
racím. Hrají: B. Polívka, J. Dušek, E. 
Holubová. Přístupný

Středa 7. 4., 19.30
Poslední samuraj (USA) 154 min.
Dobrodružný/historický. Tváří v tvář 
nepříteli v sobě objevil srdce a duši 
bojovníka. Hraje : T. Cruise. Od 12 let

Pátek 9. 4., 19.30
Kameňák (ČR) 100 min.
Komedie. Komedie Z. Trošky plná 
kameňáků. Hrají: V. Vydra, J. Paulová
Od 12 let

Neděle 11. 4., 15.30
Asterix a Obelix: Mise Kleopatra 
(USA) 106 min.
Populární comics s živými herci. 
Hrají: G. Depardieu, Ch. Clavier
Přístupný. Český dabing

PONDĚLÍ 8.3. - ÚTERÝ 9.3
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Tipy na knihu
Město Ledeč n. S. vydalo – za finanč-

ní podpory Fondu Vysočiny a přispění 
města Humpolec, obcí Kožlí, Hněvkovi-
ce a dalších –  knihu Františka Drašnera 
Krvavá lázeň v Kobylím dolu. Její děj se 
odehrává v letech 1944-1945, kdy v Ko-
bylím dole nedaleko Kožlí vznikla odbo-
jová skupina, ale záhy byla prozrazena. 
Karel Pulec, jenž byl poručíkem česko-
slovenské armády v záloze, byl při zása-
hu gestapa postřelen a poté si zvolil se-
bevraždu. Dne 2. září 1945, při slavnosti, 
věnované vzpomínce na zastřelené, se 
stala tragická nehoda. Slavnostní salva 
přetrhla elektrické vedení 22 kV a proud 
zabil osm lidí. Navíc v únoru 1947 urnu 
s popelem tří partyzánů ukradli a rozbili 
tři zloději v přesvědčení, že obsahuje 
nějaké cennosti…

V předmluvě PhDr. Macek, ředitel 
Státního okresního archivu v Havlíč-
kově Brodě píše: „V každém případě 
se čtenář v následujících řádcích setká, 
a to téměř fyzicky, s odvahou  a stateč-
ností, stejně jako se zradou, strachem 
i vypočítavostí a nebude jistě od věci 
položit si po jejich přečtení otázku, jsme 
oprávněni stavět se dnes do pozice soud-
ců?“ V závěru knihy pak autor dodává: 

„…necítím žádnou zášť ke zradě, naopak 
hluboce se skláním před všemi těmi 
statečnými bojovníky za naši svobodu. 
Spíše pociťuji lítost nad nevšímavým 
postojem současné společnosti, která 

nezná svých hrdinů, aby se z jejich od-
kazu mohla poučit.“

Kniha je brožovaná, doplněná mapka-
mi a dobovými fotografiemi. K dostání 
je např. v Knihkupectví Marie Bedrníč-
kové za 95 korun. 

***
Havlíčkobrodské nakladatelství Hej-

kal vydalo ve spolupráci s Muzeem Vy-
sočina v Havlíčkově Brodě Historický 
kalendář Havlíčkova Brodu zachycující 
různé události do roku 1945. Jedná se 
o přehledný a přitom zajímavý souhrn 
dějin města tak, jak jsou zachyceny 
v kronikách a dalších dobových prame-
nech. Historický výčet událostí začíná 
v nejstarších dobách existence brodu 
přes Sázavu, tedy v roce 1256. Čtenář 
se dočte o požárech, povodních a dal-
ších událostech, které zanechaly stopy 
v dějinách města, také však o lidech, 
významných více či méně, kteří zasáhli 
do dějin.

„Snažili jsme se sepsat všechny základ-
ní písemné i hmotné prameny a nakonec 
celistvě a obšírně vylíčit historii města 
v logickém propojení s historií celého 
regionu i našeho státu,“ sdělila svůj 
záměr v úvodním slově trojice autorů 

– Ladislav Macek, Pavel Rous a Zina 
Zborovská. 

Kniha je vázaná, má 120 stran, dopo-
ručená cena je 85 Kč.

-jv-

Rock klub 
Dolní Březinka

Debustrol opět na Světelsku! Kdo 
neviděl jejich skvělou show na zim-
ním stadionu, má jedinečnou šanci 
vidět tuto legendu první březnovou 
sobotu v Dolní Březince.

V sobotu 6. března přivítá rockový 
klub Dolní Březinka slavnou metalo-
vou skupinu Debustrol. Začátek akce 
je ve 20 hod., ale jako první zde vy-
stoupí světelská HC kapela Aggressive 
Tyrants. Poté již vlétne na jeviště De-
bustrol a uslyšíme zde průřez ze všech 
deseti desek. Pro ty, kteří nikdy neviděli 
Debustrol na živo, to bude určitě neza-
pomenutelný zážitek! Debustrol hraje 
ve složení: Kolins (kytara, zpěv), Zed 
(basa, zpěv), Skull (2 bicí).

Celý večer zakončí skupina Adrien, 
která Vám bude hrát až do ranních 
hodin. Během koncertu si můžete za-
koupit CD a trička skupin Debustrol, 
Adrien i Aggressive Tyrants.

Další akce v Dolní Březince
12.3., 20.30 - The Hipsters 
 (Beatles revival)
13.3., 20.00 - Maškarní rej, Iluze 
19.3., 20.30 - Theatre hard rock 
27.3., 20.30 - Negativ, svěží bigbeat
3.4. Iluze – Karneval-maškarní
10.4. Adrien 

Tomáš Beránek

Nové publikace o Vysočině
O získání finanční podpory na edič-

ní, publikační a propagační činnost 
z grantového programu Edice Vyso-
činy, vyhlášeného v říjnu 2003, se 
přihlásilo přes osmdesát žadatelů.

Z důvodu administrativního ne-
souladu bylo již na prvním zasedání 
řídícího výboru vyřazeno 22 žádostí, 
ostatní záměry byly postupně po-
suzovány a hodnoceny. V prosinci 
2003 řídící výbor rozhodl o podpoře 
32 žádostí v celkové výši 4.929 874 Kč. 

„Tato částka představuje příspěvek 

kraje Vysočina ve výši 2 miliony ko-
run, které tvoří 40,57 %, a podíl pří-
jemců dotace ve výši 2.929 874 korun, 
tj. 59,43 %. O nově vydaných titulech 
budeme průběžně informovat na 
webových stránkách kraje Vysočina 
a zvažována je také prezentace pub-
likací formou krátkodobých výstav,“ 
řekla Jaroslava Panáčková z krajského 
odboru kultury a památkové péče.

Všechny publikace podpořené z vý-
še uvedeného grantu budou k dispo-
zici postupně též v Krajské knihovně 

Vysočiny v Havlíčkově Brodě a v dal-
ších příspěvkových organizacích zři-
zovaných krajem Vysočina na úseku 
kultury.

R. Burketová

Poznámka redakce: 
Bude mezi nimi i publikace „Svě-

telsko ve fotografii“ představující 
reprezentativní výběr snímků ama-
térských fotografů z pěti ročníků 
stejnojmenné soutěže, kterou k vy-
dání připravuje Jaroslav Vála.
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Informace z měsíčníku Místní kultura

Mladí interpreti populární hudby do 
23 let a její skladatelé bez rozdílu věku se 
mohou hlásit pořadatelům festivalu Zlín-
talent. Za prvenství 
v autorské části ob-
drží vítěz šek v hod-
notě 50 000 korun, 
nejlepší zpěvák či 
zpěvačka 30 000 ko-
run a získá možnost 
účasti na mezinárod-
ních festivalech. Vypl-
něnou přihlášku spolu s nahrávkou, 
fotografií, životopisem a potvrzením 
o zaplacení přihlašovacího poplatku 
zasílejte do 15. března 2004 na adresu: 
Eso Music Production, Ševcovská 3246, 
760 01 Zlín. Přihlášku a bližší informace 
najdete na www.zlintalent.cz

***
Získat grant v hodnotě 50.000,- Kč 

je možné v mezinárodním programu 
Make a Connection – Připoj se, který 
podporuje nejrůznější projekty mladých 
lidí prospěšné ostatním lidem. Zaštiťuje 
ho Nadace rozvoje občanské společnosti 
a Nokia ve spolupráci s lokálními partne-

ry. Česká republika je jednou ze šestnácti 
zemí, kde program od r. 2000 probíhá. 
Do 3. ročníku programu je možné 

se přihlásit do 
31. 3. 2004. Bližší 
informace najdete 
na www.pripoj-
se.cz.

***
Odbor kultury 

MÚ v Chotěboři 
vypisuje v rámci II. ročníku festi-

valu Literární Vysočina soutěž v oblasti 
poezie a prózy s podtitulem Setkání re-
gionů. Příspěvky přijímá do 20. 3. 2004, 
na adrese: l.soutez@seznam.cz nebo 
na adrese Odbor kultury MÚ Chotěboř, 
583 01. Podrobnosti najdete na www.lite-
rarni.vysocina.cz.                               -zh-

Od února se posluchači Rádia OK 
setkávají ve vysílání s novým pořa-
dem. Jmenuje se Vzpomínky českých 
a slovenských hvězd na východní Če-
chy. Vždy v pátek ráno se ve vysílání 
Rádia OK objevuje jedna vzpomín-
ka známých hvězd na východočeský 
region. Vzpomínají známí čeští a 
slovenští zpěváci, herci, sportovci i 
politici.

Místo, kde žijeme, známe všichni. 
Určitě ale není na škodu si ho přiblížit 
ve vzpomínkách známých českých a 
slovenských osobností. A právě to je 
cílem zmíněné nové rubriky Rádia 
OK. Týmu Rádia OK se podařilo zís-
kat ojedinělé historky spojené i s méně 
známými místy východních Čech. 
Vzpomínat budou mimo jiné Karel 
Gott, Věra Martinová, Jakub Smolík 
a mnoho dalších. Postupně by se do 
přípravy celého pořadu měli zapojit 
sami posluchači. Třeba budou mít i oni 
nějaké zajímavé vzpomínky. Pro změ-
nu přímo na známé české a slovenské 
hvězdy!

Takže nezapomeňte! Od února vás 
na Rádiu OK čeká nový pořad Vzpo-
mínky českých a slovenských hvězd na 
východní Čechy.

Daniel Rumpík, vedoucí vysílání 

Kontakty:
Rádio OK, Velké náměstí 1, 
500 03 Hradec Králové
tel. 777 050 108, 602 234 009
e-mail rumpik@radio-ok.cz

Kde bude hrát světelská 
skupina Adrien?

3.4. Dolní Kralovice (+ Arakain)
10.4. Dol. Březinka –velikon. koncert 
11.4. Babice – velikonoční koncert

Rádio OK nabízí 
svým posluchačů nový pořad

Vážení čtenáři, vyhlašujeme mimořád-
nou soutěž „Kdo se pozná?“ Zveřejňujeme 
starou fotografii ze školního výletu dětí 
s ředitelem školy Karlem Seinerem v roce 
1955 do galerie v Jihlavě na výstavu obrazů 
akademického malíře Fr. A. Jelínka.

Toho, kdo se pozná, jako první se při-
hlásí v redakci Světelského zpravodaje 
a důvěryhodně prokáže, že se jedná o jeho 
osobu, čeká odměna věnovaná sponzorem 
soutěže v podobě kresby podepsané tímto 
akademickým malířem.                         -jv-

SOUTĚŽ
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Vyhodnocení nejlepších sportovců  za rok 2003

Ve středu 4. února probíhal v obřadní 
síni MěÚ Světlá n. S. slavnostní akt vy-
hlášení sportovce roku 2003, pořádaný 
Městským úřadem Světlá nad Sázavou. 
Nejlepším sportovcům přišli za úspěš-
nou reprezentaci poděkovat nejvyšší 
představitelé města starosta Josef 
Böhm a místostarosta ing. Josef Male-
ček. Předání pohárů, čestných uznání, 
knih a nových propagačních materiálů 
města oceněným se účastnili i členové 
komise pro koordinaci sportů při MěÚ, 
z jejichž popudu tato akce před čtyřmi 
lety vznikla, Lubomír Slabý, Pavel Prá-
šek a Jaroslava Holoubková.

V kategorii trenér byli vyhodnoceni:
Jaroslava Holoubková, trenérka 

volejbalového oddílu mládeže TJ Sklo 
Bohemia, která se trenérské práci věnuje 
již dvacet let. Pod jejím vedením vyrostlo 
množství hráček, které se uplatnily ve 
vyšších soutěžích mládeže i dospělých. 
Ocenění za celkový rozvoj volejbalu v na-
šem městě je zároveň k jejímu životnímu 
jubileu, které v roce 2003 oslavila.

Tomáš Rosecký, trenér šachových 
talentů Šachového klubu Sklo Bohemia 
a zároveň hráč A družstva hrajícího me-
ziregionální přebor družstev.

V kategorii kolektivy:
družstvo mladších žáků hokejového 

klubu HC Sklo Bohemia, které v průběhu 
posledních sezón vykazuje stále se lepšící 
výkonnost. Je příkladem poctivého pří-
stupu k tréninku i samotným zápasům. 
Pod vedením trenéra Petra Severy, asis-
tenta trenéra Karla Dejmala a vedoucího 
družstva p. Cihláře se cílevědomou prací 
podařilo vybudovat dobrý hráčský kádr, 

základ pro uplatnění se v soutěži ve vyš-
ších věkových kategoriích.

družstvo žáků ZŠ Komenského, 
které se pod vedením učitele Špatenky 
dvakrát výborně umístilo v turnaji velké 
kopané Coca-Cola školský pohár. V roce 
2003 družstvo ve složení Petr Štefáček, 
Luboš Doležal, Daniel Nešpor, Milan 
Hart, Pavel Plesl, Martin Naděje, Martin 
Karel, Jaroslav a Pavel Mrkvičkovi, Jan 
Jelínek, Roman Rosický, Michal Šopor, 
Jiří Smejkal a Lukáš Aubrecht postoupi-
lo jako vítěz okresního i oblastního kola 
turnaje do celorepublikového turnaje. Zde 
chlapci skončili na vynikajícím 8. místě, 
protože se jim podařilo porazit družstva 
ze škol s rozšířenou výukou tělesné vý-
chovy či sportovních škol.

V kategorii mládež:
Martin Dvořák, hráč starších žáků 

Fotbalového klubu Sklo Bohemia, patří 
mezi jeho fotbalové naděje. Je všestranně 
použitelným hráčem, který na hřišti i při 
trénincích zodpovědně a svědomitě plní 
příkazy trenéra.

Petr Dvořák, hráč Tenisového klubu 
Sklo Bohemia, účastník Pardubické juni-
orky a mezinárodních turnajů ITP v kate-
gorii dorostu.

Lukáš Kodým, atlet a člen Sportovního 
centra mládeže v Pardubicích. Na MČR na 
200 m obsadil 4. místo časem 23,25 s. 

Benešová Zuzana, atletka a rovněž 
členka Sportovního centra mládeže star-
tující v I. lize žen AFK SKP Pardubice. 
Na mistrovství ČR na 400 m obsadila 
4. místo časem 63,00 s. 

Zuzana i Lukáš trénují ve Světlé n. S. 
pod vedením trenéra a hendikepovaného 
sportovce Jozefa Foťka.

Zdeněk Machač ml., člen oddílu 
cyklistiky TJ Sklo Bohemia, je zařazen 
do reprezentačního týmu juniorů ČR 
pro rok 2004 v silničních i dráhových 
disciplínách. Na svém kontě má dva ti-
tuly z MČR, je vítězem Českého poháru 
kadetů 2003, vítězem etapového Závodů 
míru nejmladších  a vítězem dalších 
18 závodů. (pokračování na str. 26) 

Vyhodnocení v sále

L. Slabý, J. Holoubková a poháry



Světelský zpravodaj strana 26 strana 27 Světelský zpravodaj 

(pokračování ze str. 25)

V kategorie dospělých:
Pavel Domkář, po dlouhá léta patří  

k nejvýkonnějším turistům odboru Klubu 

Atlet Lukáš Kodým

Fotbalista Martin DvořákTurista Pavel Domkář

Tenista Tomáš Cakl

Vyhodnocení nejlepších sportovců  za rok 2003
českých turistů Sklo Bohemia a význam-
nou měrou se podílí na práci výkonného 
výboru. Od založení v roce 1981 je spolu-
pořadatelem dálkového pochodu Cestami 
Jaroslava Haška.

Pavel Hoke, hráč A družstva Fotbalo-
vého klubu Sklo Bohemia hrajícího kraj-
ský přebor. Odchovanec světelské kopané 
patří na hřišti mezi poctivé a spolehlivé 
hráče.  Svým přístupem ke hře i tréninko-
vému procesu je příkladem a vzorem pro 
ostatní fotbalisty.

Jitka Hrůzová, hráčka volejbalového 
oddílu Sklo Bohemia, nejzkušenější hráč-
ka družstva juniorek hrajícího krajský 
přebor, patří zároveň k oporám družstva 
žen. 

Machačová Jarmila ml., cyklistka za-
řazená do reprezentačního týmu juniorek 
ČR pro rok 2004 v silničních i dráhových 
disciplinách. V roce 2003 soutěžila 
v kategorii juniorek i žen, má dva tituly 
z MČR, 1. místo v Českém poháru žen, 
5. a 7. místo ME juniorů v Moskvě.

Tenista Petr Dvořák

Sportovní osobnost:
Tomáš Cakl, tenista, který v mládež-

nických kategoriích reprezentoval místní 
tenisový klub. V současné době hráč 
na 10. místě českého žebříčku tenistů. 
V kategorii dospělých se mu v roce 2003  
podařilo vyhrát, či být účastníkem čtvrt-
finále a semifinále několika prestižních 
turnajů v zahraniční i doma. Ve světovém 
žebříčku ATP postoupil o 500 míst na 
228. místo, což mu umožňuje účastnit  se 
v roce 2004 velkých turnajů pořádaných 
Světovou tenisovou asociací, např. Aus-
tralien Open, French Open,  Wimbledon 
a US Open.

Závěrečným slovem ukončil celý 
slavnostní akt místostarosta ing. Josef 
Maleček, když zdůraznil, že vyhodnocení 
sportovci šíří dobré jméno našeho města 
doma i v zahraničí.  

Jaroslava Holoubková
Foto: Jaroslav Vála
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Sportovní aktivity 
středoškoláků

VOŠ, Gymnázium, SŠS, SOU a OU 
ve Světlé n. S. patří počtem studentů 
k největším a k nejprogresivněji se 
rozvíjejícím školám v regionu. Kro-
mě stále se rozšiřují nabídky oborů 

- hlavně uměleckořemeslného zaměře-
ní - škola podporuje i sportovní vyžití 
studentů.

V letošním školním roce se studenti 
úspěšně zapojili do středoškolských 
soutěží ve volejbale, basketbale, atletice, 
florbale, kopané a ledním hokeji. Nově 
vybudované kvalitní hřiště umožňuje 
studentům hrát i plážový volejbal. V září 
škola spolupořádá již čtvrtý celostátní 
tenisový turnaj dorostenců a dorostenek 
O pohár školy. Jen v loňském roce se ho 
zúčastnilo více než šedesát závodních 
hráčů z celé ČR. Celá řada našich stu-
dentů patří v juniorských kategoriích 
mezi opory sportovních oddílů nejen ve 
Světlé n. S., a to jak v kolektivních spor-
tech, tak v individuálních disciplínách 
od moderního pětiboje po šachy. 

Není proto divu, že při vyhodnoco-
vání sportovní činnosti za rok 2003 byli 
mezi nejlepšími sportovci vyhodnoceni 
čtyři naši studenti: Zuzana Benešo-
vá, Lukáš Kodým (oba atletika), Petr 
Dvořák (tenis) a Jarmila Machačová 
(cyklistika). Jmenovaní patří ve svých 
disciplínách k nejlepším v republice. 
Sportovní osobnost roku 2003 Tomáš 
Cakl je rovněž naším absolventem.

Všem studentům, kteří dělí svůj čas 
mezi studium a sportovní aktivity, přeji 
mnoho úspěchů. 

Mgr. Ludmila Pláteníková

Karneval na Kadlečáku

Na poslední chvíli stihli pořadatelé 
z Lyžařského klubu Kadlečák ve Světlé 
n. S. uspořádat v neděli 1. února kar-
neval na lyžích. Obleva, která přišla, 
zredukovala do té doby dostatečnou 
sněhovou pokrývku na minimum. Rej 
masek provázela reprodukovaná hudba, 
u sněhového baru se čepovalo pivo, vařil 
čaj či grog a opodál se rožnilo sele. Akce 
přilákala množství masek nejrůznějšího 
provedení a spousty diváků opěšalých 
i na lyžích. Nejhezčí masky z kategorie 
dospělých i z kategorie dětí byly vyhod-
noceny a odměněny dle věku šampaň-
ským nebo cukrovinkami věnovanými 
Lyžařským klubem Kadlečák a několika 
sponzory ze Světlé n. S. 

-jv-

Skončil další ročník hokejové Ligy Svě-
telska, v které hrálo osm mužstev. 

Hrálo se tříkolově systémem každý 
s každým. Bylo odehráno 84 zápasů, cel-
kem 5880 minut a bylo vstřeleno 690 gólů, 
což je průměr 8,2 gólu na zápas. 

Celkovým vítězem Ligy Světelska se stal 
HC Zboží se ziskem 35 bodů (stejně jako 
Provem), skóre 110:55. Na dalších mís-
tech skončily Provem, HC Pivnice, Dolní 
Březinka, Sklo Bohemia, Kola Ledeč, 
HC Litrpůl a TJ ZOD Kámen. Nejlepším 
střelcem Ligy Světelska byl Gustav Žák 
(Provem) se 39 brankami. -jv-

Liga Světelska

…vydavatelství SHOCart dokončilo 
vydávání edice Velkých cykloturistic-
kých map v měřítku 1:75 000? Poslední 
tři tituly, č. 119, 120 a 123, spatřily 
světlo světa 16. února 2004 a završily 
tak řadu všech  plánovaných 70 titulů, 
potřebných k pokrytí celého území ČR. 
Celou edici map by měl pokřtít Víťa 
Dostál, první Čech, který na kole objel 
svět, v sobotu 28. února ve 14 hodin na 
jarním veletrhu Sport Prague.

***
…oblast Klubu českých turistů Most-

-Louny ve spolupráci se sekcí PT PR 

Víte, že ...
KČT vydává odznak Jarní kilometry 
2004? Jedná se o následníka kdysi 
populárního odznaku 100 jarních kilo-
metrů a plnění podmínek k jeho získání 
je velmi jednoduché: účast na zahájení 
turistického jara odboru či oblasti 
(v našem případě v sobotu 20. března 
v Humpolci), na jarní vycházce s ve-
doucím nebo cvičitelem, výletu nebo tu-
ristického pochodu v době od 21. března 
do konce června 2004. Odznak stojí 
15 korun a splnění podmínek se nikde 
neprokazuje, je věcí osobní cti.

-jv-
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Došlo po uzávěrce

Zemětřesení 
na ledečské 

radnici

Jako blesk z čistého nebe zapůsobil 
na zasedání městského zastupitelstva 
dne 25. února v Ledči n. S. návrh na 
odvolání starosty a místostarosty. Pro 
změnu ve vedení města hlasovala drti-
vá většina zastupitelů. 

Odvolaného starostu Karla Urbana 
(ODS), který byl v čele radnice druhé 
volební období, vystřídal Stanislav 
Vrba (Sdružení nezávislých kandidátů), 
místostarostu Jaroslava Poborského 
(KDU-ČSL) nahradil Jaroslav Doležal 
(ČSSD). Mezi důvody, které vedly 
k jejich odvolání, je udáván neúspěch 
Ledče n. S. v soutěži se Světlou n. S. 
o úřad s rozšířenou působností nebo-li, 
jak se lidově říká, „malý okres“ a také 
to, že se protahují plánované investiční 
akce.

V patnáctičlenném ledečském 
zastupitelstvu jsou nejpočetnější čle-
nové Sdružení nezávislých kandidátů. 
Nový starosta dostal jedenáct hlasů 
a vysokou podporu vidí v zastoupení 
nestraníků, i když někteří z nich hájí 
barvy politických stran. Také odvolání 
vedení radnice inicioval nestraník, kte-
rý kandidoval za lidovce.

-jv-

Zimní pochod

Soukromá sklářská fi rma 
GLASSPO uspořádala ve dnech 
13. a 14. února jubilejní X. roč-
ník dálkového pochodu „Zimní 
100 s GLASSPO“.

Na stovku bylo rekordních 48 účast-
níků a na padesátku osm, celkem 
tedy 56 „dálkoplazů“. Ten nejvzdále-
nější přijel až z Popradu! Každý dostal 
v cíli pěkný pamětní list s podtiskem 
světelského zámku a každý, kdo ab-
solvoval 100 kilometrů, dostal bohatě 

V sobotu 31. ledna se konal v Zá-
kladní škole v Lánecké ulici I. ročník 
šestiboje. 

Soutěžilo se v těchto disciplínách:
volejbal, nohejbal, stolní tenis, f lo-

orbal, košíková a líný tenis. 
Do soutěže se přihlásilo 16 dvou-

členných smíšených družstev. 
Podle bodování zvítězila dvojice 

Milfaitová Eva – Rosický Tomáš, ale 
jinak zvítězili všichni, protože se zde 
užilo hodně legrace i urputných bojů. 

Poděkování patří hlavně paní 
Janě Bártové, která se svým týmem 
perfektně zvládla organizaci celého 
turnaje.

                     JZ

I. ročník šestiboje

Pořadatelé dálkového pochodu

Kontrola u lesa

broušenou vázičku s emblémem, ve 
kterém byl vypískován pamětní nápis 
jubilejního ročníku. Deset vylosova-
ných absolventů obdrželo navíc další, 
velice hodnotný dar ve formě bohatě 
broušeného křišťálu od fi rmy Glasspo.

Spokojenost všech účastníků s orga-
nizací, technickým zázemím, stravou 
a dary byla tak velká, že pořadatelé 
přislíbili pokračovat v tomto mimo-
řádně těžkém zimním pochodu i v další 
desítce.
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S sebou si nezapomeňte přinést dobrou náladu, tvořivého ducha a přezutí.
Kontakt: 569 452 236, 569 453 464

Co připravujeme na měsíc březen?
10. 3. Hedvábné vitráže
17. 3. Březnový list vkalendáři
24. 3. Velikonoční dekorace
31. 3. Malování velikonočních  kraslic
  7. 4.  Pletení pomlázek

vás srdečně zve každou středu od 9 hodin do klubovny
v prostoru šaten pro účinkující v budově světelského kina 
- vchod z uličky mezi nákupním střediskem a Elektro Dvořák 
směrem ke středisku.

Jste s dětmi na mateřské dovolené?

Klub maminek
ROLNIČKA

Všechny maminky zveme na tvořivé páteční schůzky ( od 18.00 hod.):

5. 3.  Jarní zdobení květináčů (terakotové květináče ssebou) 
12. 3. Malba na textil (trička, prostírání, ubrusy, utěrky…)   

19. 3. Slupovací obrázky na textil
26. 3.  Velikonoční dekorace

2. 4 . Zdobení velikonočních perníčků

plastová � d�ev�ná
Eurookna

gará�ová vrata 

nát�ry
t�sn�ní

�aluzie � rolety 

Ji�í Dlouhý
Sv�tlá nad Sázavou 
tel. 569 453 746 

723 338 532 
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KONTAKTY: 
Nádražní 88, Světlá n/Sáz.

(uhelné sklady)           
Tel/fax:  569 452 506

www.stavebniny-svinny.cz
        

Otevřeno: Po-Pá  7.00 - 16.00
                 So  8.00 - 11.00

ZDÍCÍ MATERIÁLY: SUPERTHERM (od-25%), POROTHERM (-13%), YTONG (-15%), YPOR, PORFIX

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

STŘEŠNÍ KRYTINY: CEMBRIT (-8%), BRAMAC (-10%), KM BETA (-24%), KB BLOK, TONDACH (až-29%), 

        GUTA, ONDULINE, RANNILLA, ŠINDELE, ALUKRYT, plechy FeZn, Cu

STŘEŠNÍ OKNA: VELUX, PRIMA FENESTRA, ROTO    

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY: SCHIEDEL

SÁDROKARTONY: LAFARGE (-15%) + příslušenství       

KLEMPÍŘINA: OKAPY, SVODY 

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

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

HYDROIZOLACE: DECHTOCHEMA, FONDALINE

DLAŽBY a OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DVEŘE: SAPELI, KRONODOOR, PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Nejlepší ceny? Kde? U nás!!!

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

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

Nelze přičíst
k ostatním slevám. 

KUPÓN 
NA SLEVU 

5 %
na veškeré zboží 

DOPRAVA AUTEM S HYDR. RUKOU ZDARMA
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Vá�ení p�átelé,
cestovní kancelá� Ing. Zden�k Vacek nabízí zbývající volná místa v 
poznávacích a pobytových zájezdech.
�Cestovní kancelá� Ing. Zden�k Vacek� je v na�em regionu jako první a dosud z�ejm� jediná �ádn�
poji�t�na proti úpadku ve smyslu zákona �.159/99 Sb., a to u �eské poji��ovny, a.s.  I tento rok 
máme od Ministerstva pro místní rozvoj platné oprávn�ní podnikat v oboru. Nabízíme pouze vlastní 
akce, nad jejich� p�ípravou i realizací máme dohled, a svým klient�m se sna�íme pln� i osobn�
v�novat. Nástupními místy jsou v�dy Sv�tlá nad Sázavou a Havlí�k�v Brod. Na�e ceny, které se i 
p�es oslabení koruny v��i euro od lo�ska prakticky nezm�nily, zahrnují i úrazové a povinné 
smluvní poji�t�ní, pr�vodce, láze�ské taxy aj.

POZNÁVACÍ  ZÁJEZDY:  
�� OKRUH JI�NÍ FRANCIÍ A SEVERNÍM �PAN�LSKEM: 08. - 14.05.2004: K� 6 380,-

(v�etn� dopravy klimat. autobusem, 5 nocleh� se snídaní, poji�t�ní a slu�eb pr�vodce)
�� N�MECKO, �VÝCARSKO, ALSASKO, LOTRINSKO: 19. - 23.05.2004: K� 4 480,-

      (v�etn� dopravy klimatizovaným autobusem, 3 nocleh� se snídaní, poji�t�ní a slu�eb
       pr�vodce).

POBYTOVÉ  ZÁJEZDY: 
�� ITÁLIE: p�evá�n� �ty�l��kové apartmány a bungalovy v letovisku Gatteo a Mare (180 km 

ji�n� od Benátek), ji� �trnáctá sezóna! Týdenní pobyty s odjezdy 19.6. (K� 2.780,-) a 
26.6.2004 (K� 3.380,-). M�lké klidné mo�e, atrakce a bazény v kempu i na pís�ité plá�i . 
Velmi vhodné pro rodiny s d�tmi.

�� CHORVATSKO - HOTELY, PRIVÁTNÍ APARTMÁNY: Komfortní a cenov� výhodné 
pobyty ve dvou- a t�íl��kových hotel. pokojích s p�íslu�enstvím, polopenze �i plná penze. 
Tak�ka libovolná sestava pokoj� v soukromých apartmánech. V�t�inou velmi hezký výhled 
na mo�e. Tradi�ní letoviska Kvarneru - Kraljevica, Crikvenica, Selce a Novi Vinodolski. 
Bohatý program vycházek a výlet� na�ím autobusem  - nap�. Opatija, Krk, Ba�ka, Plitvická 
jezera, dále atraktivní plavby lodí. 

  Odjezdy autobus�  11.6., 18.6., 2.7., 9.7., 20.8. a 27.8.2004. Vlastním vozem m��ete jet 
kdykoliv.

Vzhledem k �í�i nabídky, po�tu termín� a variant ubytování si, prosím, konkrétní kalkulaci Va�eho 
pobytu vy�ádejte v na�í CK.  Osobn� Vám zodpovíme dotazy, nabídneme výhodné komplexní 
cestovní poji�t�ní.

KONTAKT: Cestovní kancelá� ing. Zden�k Vacek, Dolní B�ezinka 73,
582 91 Sv�tlá nad Sázavou 
Tel. + záznamník + fax: 569 456 655, mobil: 603 929 776,  E - MAIL: CKZdenekVacek@email.cz 
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v�sobotu 20. b�ezna
na sv�telském nám�stí

M�s to  Sv� t l á  nad  Sázavou
si Vás dovoluje pozvat na tradi�ní

T��íme se na Va�i ú�ast
Upozorn�ní: Po dobu trvání trh� bude nám�stí pro 

dopravu uzav�eno.

TOMÁ� JELÍNEK 
P � í p r a v n é  p r á c e  p r o  s t a v b y  

P r o v á d í m e  v e � k e r é  z e m n í  p r á c e !

Sv�tlá nad Sázavou,U Strome�ku 809 
tel./fax: +420 569 456 608, mobil: +420 607 866 890 

t.jelinek@centrum.cz
Za
rozumnou
cenu!!!


