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Zasedání zastupitelstva
25. února 2004

Usnesení č. 001/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. 

počtem 18 hlasů schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě s pod-
mínkou uzavření řádné kupní smlouvy 
do 31. 12. 2005 na pozemky KN č. 854/
46 – 854/51 v k.ú. Světlá n. S. s pí Anež-
kou Málkovou, Úzká 59/V, Poděbrady 

– po ukončení dědického řízení.
Usnesení č. 002/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. 

schvaluje:
I. Počtem 17 hlasů záměr prodeje ob-

jektu čp. 52 v Mrzkovicích (bývalá MŠ), 
část pozemku KN st.č. 137 (593 m2) v k.ú. 
Mrzkovice a pozemek KN č. 264/3 v k.ú. 
Mrzkovice nejvyšší nabídce. 

II. Počtem 13 hlasů  získané finanč-
ní prostředky z prodeje objektu čp. 
52 v Mrzkovicích investovat v místní 
části Mrzkovice.

Usnesení č. 003/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 14 hlasů: 
I. Schvaluje záměr prodeje obecních 

bytů.
II. Ukládá radě města, aby ve spo-

lupráci s dalšími institucemi připravila 
k záměru prodeje obecních bytů materiál 

– přehled bytů a objektů vhodných k pro-
deji.

Usnesení č. 004/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje prodej části 
pozemku KN č. 854/101, části pozem-
ku KN č. 829/2 a části pozemku PK č. 
830 v k.ú. Světlá n. S. p. Tomáši Šilhano-
vi, J. J. Staňka 1062, Světlá n. S. za cenu 
100,- Kč/m2.

Usnesení č. 005/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. 

počtem 17 hlasů schvaluje zrušení 
svého usnesení č. 087/2003 ze dne 
10.12.2003 ve věci nákupu pozemku PK 
č. 292 (4345 m2) v k.ú. Světlá n. S. od 
pí Ireny Choutkové, V Polích 165, Světlá 
n. S.

Usnesení č. 006/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. 

počtem 17 hlasů schvaluje zrušení 
svého usnesení č. 095/2003 ze dne 
10.12.2003 ve věci prodeje rybníka 

Ředkovec ČRS, územnímu svazu města 
Prahy.

Usnesení č. 007/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 14 hlasů schvaluje záměr prodeje 
rybníka Ředkovec v k.ú. Broumova Lho-
ta nejvyšší nabídce.

Usnesení č. 008/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. 

počtem 17 hlasů schvaluje bezúplatný 
převod budovy hasičské zbrojnice  dle 
návrhu darovací smlouvy pro ČR – ha-
sičský záchranný sbor kraje Vysočina 
za podmínky zřízení věcného břemene 
pro činnost SDH Světlá n. S. (společné 
užívání objektu, pozemků a přístupu 
k budově).

Usnesení č. 009/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 18 hlasů schvaluje:
I. Rozpočet města Světlé n. S. na 

rok 2004 dle bodu č. 5 s tím, že se 
o 200 tis. Kč sníží rozpočtová rezerva 
ve prospěch investic dle bodu II – inves-
tiční akce ve školství a o 250 tis. Kč na 
posílení FRB.

II. Financování investičních akcí dle 
bodu č. 6 – varianta A s tím, že budou 
povýšeny investiční akce ve školství 
o 200 tis. Kč.

III. Rozpočet hospodářské činnosti 
města Světlé n. S. na rok 2004 dle bodu 
č. 7.

IV. Případné provádění zhodnocová-
ní volných rozpočtových finančních pro-
středků nákupem depositních směnek.

V. Převedení celého výsledku hos-
podaření hospodářské činnosti města 
Světlé n. S. za rok 2003 po odečtení daně 
z příjmu právnických osob do rozpočtu 
města Světlé n. S. na rok 2004.

VI. Možnost překlenutí nesouladu 
příjmů a výdajů z prostředků Fondu re-
kultivace skládky.

VII. Dle zákona č. 128/2000 Sb. a na-
řízení vlády č. 37/2003 s účinností od 
11.2.2003 výši měsíčních odměn neuvol-
něných členů zastupitelstva města:

a. člen ZM – 250,- Kč/měsíčně
b. člen RM – 1.200,- Kč/měsíčně
c. předseda finančního výboru 
 800,- Kč/měsíčně

d. předseda kontrolního výboru 
 800,-  Kč/měsíčně
e. předseda komise rozvoje města   

 1.100,- Kč/měsíčně
f.  předseda komise sociální 
 a zdravotní 350,- Kč/měsíčně
g. předseda komise bytové 
 500,- Kč/měsíčně
h. předseda komise pro koordinaci 
 sportů 500,- Kč/měsíčně
i. členové komisí budou 
 odměňováni  jednou ročně
j. v případě souběhu funkcí bude
  vyplácena odměna vyšší
Usnesení č. 010/2004:
I. Zastupitelstvo města Světlé n. S. 

počtem 16 hlasů schvaluje rozpočet soci-
álního fondu v navržené podobě.

II. Zastupitelstvo města Světlé 
n. S. počtem 12 hlasů schvaluje rozpočet 
fondu rozvoje bydlení s tím, že položka 
č. 6460 bude navýšena o 250 tis. Kč (cel-
kem tedy 750 tis. Kč) – bude financováno 
z rozpočtové rezervy.

III. Zastupitelstvo města Světlé 
n. S. počtem 18 hlasů schvaluje rozpočet 
rekultivace skládky v navržené podobě 
a dále výdaje fondu ve výši 200 tis. Kč 
na financování projektů rekultivace 
skládky.

Usnesení č. 011/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje:
I. Dle čl. IV odst. 2 vyhlášky města 

Světlé n. S. č. 2/94 vypsání výběrového 
řízení na poskytnutí půjček z FRB pro 
rok 2004 a to v termínu od 26.2.2004 – 
26.3.2004.

II. Celkovou maximální výši poskyt-
nutých půjček 750 000,-- Kč.

Usnesení č. 012/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 18 hlasů schvaluje:
I. Investování finančních prostředků 

ve výši 4 mil. Kč v souladu s obhospoda-
řovatelskou smlouvou KB.

II. V případě potřeby uvolňování 
finančních prostředků z portfoliového 
účtu.

Usnesení č. 013/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S.:
Schvaluje provedení změny č. III 
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ÚPSÚ Světlá n. S. u dodatečných žádostí 
u lokality:

 - č. 13 18 hlasy
 - č. 14 18 hlasy
 - č. 15 16 hlasy
Souhlasí počtem 17 hlasů s předlože-

ným čistopisem změn č. I a č. II ÚPSÚ 
Světlá n. S.

Odsouvá počtem 15 hlasů doplnění 
závazných regulativů v obecně závazné 
vyhlášce města Světlá n. S. č. 1/2001 a je-
jich projednání v procesu změn č. III ÚP  
do příštího zasedání ZM, aby měla mož-
nost je projednat komise rozvoje města.

Souhlasí počtem 18 hlasů s novou kon-
cepcí zásad pořizování změn územní plánu 
a ukládá odboru stavebního úřadu materiál 
doplnit o způsob financování změn.

Usnesení č. 014/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 18 hlasů rozhodlo o nabytí nemovi-
tostí v k.ú. Dolní Bohušice, a to pozemků: 
KN st.č.46 (3 m2), KN č. 50/8 (271 m2), 
KN č. 50/9 (66 m2) a pozemků: PK č. 
21 (133 m2) PK č. 25/1, díl 1 (20 m2), PK č. 
68/3 (411 m2), PK č. 167/1 (10781 m2), PK 
č. 171 (961 m2), PK č. 172/2 (5657 m2), PK 
č. 186 (173 m2), PK č. 187 (7734 m2), PK 
č. 243 (809 m2), PK č. 244 (6740 m2), PK 
č. 245 (871 m2), parcely ve zjednodušené 
evidenci – původ pozemkový katastr.

Usnesení č. 015/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 14 hlasů doplňuje finanční výbor 
o ing. Milana Šmída, Zahradní 531, Svět-
lá n. S. – člena RM.

Usnesení č. 016/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 18 hlasů rozhodlo o nabytí nemo-
vitosti, tj. pozemku KN č. 724/19 v k.ú. 
Světlá n. S. z nevypořádaného restituční-
ho nároku města Světlá n. S.

Usnesení č. 017/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 18 hlasů:
I. Schvaluje komisi ve složení: ing. 

Lenka Arnotová, ing. Josef Maleček, Jan 
Kolář, 1 člen finančního výboru, 1 člen 
komise pro rozvoj města a 2 pracovníci 
TBS Světlá n. S.  za účelem přípravy 
koncepce TBS Světlá n. S.

II. Schvaluje navázat kontakt s fir-
mou z Rosic n. L. ve věci využití potřeb-
ných konzultací a služeb při přípravě 
koncepce TBS Světlá n. S. s tím, že tyto 
služby budou financovány v rámci roz-
počtu města.

Zasedání zastupitelstva 
25. února 2004

Rada města znovu projednávala žádost 
p. Wollase a sourozenců o zřízení věcného 
břemene chůze a jízdy přes dvůr školní 
budovy v Jelenově ulici. Byla uskutečněna 
prohlídka místa, členové RM se shodli na 
tom, že by nebylo vhodné, aby auta jezdila 
přes školní dvůr využívaný žáky i dětmi 
z okolí. Jako schůdné řešení se RM jeví 
prodej části pozemku KN st.č. 52 (část 
dvora přiléhající k domu žadatelů), který 
by umožnil vstup do objektu současným 
vchodem. Pan Wollas bude pozván na příští 
zasedání RM.

RM schválila uzavření smlouvy s Úřa-
dem práce v Havlíčkově Brodě na pronájem 
místností č. 210 a 214 v budově radnice 
(kontaktní místo k výkonu státní sociální 
podpory) od 1.4.2004 na dobu neurčitou.

RM vyhověla žádosti ing. Josefa Ptáční-
ka o povolení umístění včelstev na pozem-
ku parc. č. 39/1 v k.ú. Horní Bohušice.

Protože Zastupitelstvo města Světlé 
n. S. schválilo záměr prodeje budovy býva-
lé školy v Mrzkovicích, rozhodla RM o za-
dání vypracování geometrického plánu po-
zemku KN st.č. 137 (včetně objektu školy) 
a pozemku KN č. 264/3 v k.ú. Mrzkovice 
a vypracování znaleckého posudku.

RM schválila sazebník za úhradu ná-
kladů za poskytování informací MěÚ (viz 
tabulku), který nabývá účinnosti 2.3.2004.

Starosta předal členům RM písemný ma-
teriál s posouzením stavu nemovitostí v ma-
jetku města. Na příštím zasedání by mohl 
být vytvořen návrh prodeje části bytového 
fondu. Členové RM byli seznámeni s aktu-
álním přehledem grantových programů.

RM byla seznámena s průběhem návště-

vy ze stavební fakulty VUT v Brně (dva 
studenti a profesor), kteří začnou pracovat 
na dvou studiích koupaliště.

Protože v úterý 16.3.2004 pořádá Hospo-
dářská komora v Havlíčkově Brodě seminář 
pro podnikatele ze Světelska, schvaluje 
RM, aby se po semináři uskutečnilo se-
tkání podnikatelů s Radou města Světlé 
n. S., na němž by byly prodiskutovány změ-
ny ve fungování MěÚ, strategie rozvoje 
města a problémy s vybavením knihovny.

Stížnost obyvatel Mariadolu na rušení 
nočního klidu hosty restaurace nemůže 
řešit RM. Obyvatelé této osady budou in-
formováni, že se musí obracet na policii.

Místostarostka ing. Arnotová informo-
vala o tom, že v souvislosti s vyhlášením 
konkurzu na firmu Stavba bude navázána 
komunikace se správcem konkurzní pod-
staty.

Místostarosta ing. Maleček informoval 
o tom, že se na internetu objevila upoutáv-
ka na 3. ročník Rallye Světlá i s termínem 
konání, aniž organizátor oslovil město. 
Organizátor bude kontaktován a bude 
s ním jednáno o podmínkách eventuálního 
konání závodu včetně připomínek obyvatel 
místních částí města Světlé n. S.

Tajemnice MěÚ ing. Černohubová upo-
zornila RM na sjednocení začátku pracovní 
doby a polední přestávky, které umožňuje 
novela Zákoníku práce.

Starosta seznámil radní s plánovanými 
aktivitami Vlastivědného spolku Světel-
sko. RM vzala na vědomí záměr ZO ČMS 
založit remízky na některých vytipovaných 
pozemcích města.

Josef  Böhm, starosta města

Pořízení fotokopie:
černobílá kopie A4, jednostranná  2.-Kč
černobílá kopie A4, oboustranná  3.- Kč
černobílá kopie A3, jednostranná 3.- Kč
černobílá kopie A3, oboustranná  5.- Kč
Pořízení kopie tiskem (A4)         1,50 Kč

Hodinová sazba 
(za každou započatou hodinu práce 

zaměstnance úřadu)
                                128.- Kč / hod.
Účtuje se pouze v případě, že práce 

spojené s poskytnutím informace přesáh-
nou dobu 30 minut.

Sazebník za úhradu nákladů za poskytování 
informací MěÚ s účinností od 2.3.2004:

Faxová stránka A4  
   5.- Kč + telefonní poplatek

Cena nosiče – disketa 3,5“          15.- Kč
Cena nosiče – CD                        20.- Kč

Poštovné           dle tarifů České pošty
Telefonní poplatky 
 dle tarifů Českého Telecomu

Použití Internetu 
 Službu poskytuje odbor kultury  
a školství - Městská knihovna dle sa-
mostatného schváleného sazebníku  
(1,-Kč / 1 min.)

Schůze rady
1. března 2004
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Na jednání RM se dostavili p. Wollas 
a p. Kváš společně se svým právním 
zástupcem, přítomni byli i právní 
zástupce města a ředitelka ZŠ v Ko-
menského ulici. Bylo jednáno o zřízení 
věcného břemene práva plynové přípoj-
ky, chůze a jízdy přes dvůr u školní bu-
dovy v Jelenově ulici. Debata probíhala 
v kanceláři starosty i přímo na dotče-
ném pozemku. Zástupci města odmítli 
zřídit věcné břemeno práva chůze a jíz-
dy přes pozemek KN st.p.č. 52, proto 
majitelé čp. 102 (nyní Dům dětí a mlá-
deže) navrhli zřídit cestu přes stávající 
parčík. Tato možnost bude posouzena 
komisí rozvoje města, na vypracování 
studie se budou fi nančně podílet žada-
telé, kteří jsou ochotni odkoupit část 
pozemku KN st.p.č. 52 a prodat dřev-
ník na školním dvoře.

RM schválila uzavření smlouvy mezi 
městem Světlou n. S. a fi rmou Coca-

-Cola Beverages na instalaci automatu 
na prodej chlazených nápojů v přízemí 
radnice. Schválila rovněž uzavření 
smlouvy se společností FADOM o pro-
nájmu rybníka v k.ú. Kochánov.

RM doporučila prodej pozemků KN 
č. 840/2 a 856/6 v k.ú. Světlá n. S. man-
želům Sobotkovým a Janákovým za 
cenu 50,- Kč/m2. S ohledem na názor 
komise rozvoje města nedoporučila 
prodej části pozemku KN č. 1095/
2 manželům Urbanovým. Doporučila 
výkup pozemku parc.č. 213/12 v k.ú. 
Světlá n. S. od manželů Takáčových.

RM se seznámila s písemným ma-
teriálem, podle kterého kraj Vysočina 
nabízí obcím III. stupně v rámci zajiš-
ťování Programu obnovy venkova za 
každou městským úřadem zpracovanou 
žádost zaplatit 500,- Kč. RM schválila 
uzavření smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. a krajem Vysočina.

RM schválila složení redakční rady 
pro tvorbu internetových stránek měs-
ta. Rozhodla, aby se při vypracování 
studie budoucího koupaliště počítalo 
s kapacitou 400 osob a s jeho oploce-
ním.

RM projednala stav bytových ob-
jektů v majetku města. Uložila zpra-
covat přehled potřebných investic na 
jednotlivé bytové domy. Domnívá se, 
že město by si mělo ponechat pouze 
následující objekty s bytovými i ne-

bytovými prostory: čp. 185 v Nádražní 
ulici, čp. 486 v Kolovratově ulici, čp. 
487 v Čapkově ulici, čp. 546 v Sá-
zavské ulici, čp. 119 v Jelenově ulici, 
čp. 939 – 942 v Dolní ulici, čp. 14 v Jo-
sefodole, čp. 30 v Lipničce, čp. 23 na 
náměstí Trčků z Lípy, čp. 6 a 27 v Ná-
dražní ulici a čp. 59 v Lánecké ulici.

RM projednala žádost p. Seckého, 
pořadatele Rallye Světlá, a uložila 
vedení města vyžádat si stanovisko 
osadních výborů. Projednala žádost 
společnosti Vital o rezervaci bytu pro 
lékaře internistu a vyjádřila vůli žá-
dosti vyhovět.

RM vzala na vědomí změnu v územ-
ní struktuře pracovišť oddělení dozoru 
odboru pro místní správu ministerstva 
vnitra, přání Konfederace politických 
vězňů být spoluorganizátorem odhale-
ní pamětní desky obětem komunizmu 
27.6.2004 a účast zástupce města na 
pietním aktu k uctění památky padlých 
partyzánů v Leškovicích 25.3.2004.

RM schválila konání Květinového 
dne ve Světlé n. S. 12.5.2004. Projed-
nala otázku gratulování a dárků obča-
nům k životním jubileím a rozhodla, že 
tuto agendu bude zajišťovat odbor so-
ciálních věcí ve spolupráci se sociální 
a zdravotní komisí.

RM schválila Povodňový plán města 
a vnitřní směrnici MěÚ pro poskyto-
vání osobních ochranných pracovních 
prostředků a stejnokrojů. Projedna-
la žádost Penny Marketu o hlášení 
v městském rozhlase a konstatovala, 
že by toto zařízení nemělo sloužit ko-
merčním účelům.

Ing. Maleček navrhl zřízení školské 
a kulturní komise, volební strany pro-
jednají návrhy na členy této komise.

RM schválila výši osobního ohodno-
cení ředitelů škol zřizovaných městem. 
Vzala na vědomí informaci tajemnice 
o podepsání Pracovního řádu MěÚ 
a na návrh ing. Aubrechta doporu-
čila začlenění zrcadla na křižovatce 
Nádražní a Poštovní ulice do žádosti 
o grant na silniční značení. Tajemnice 
ing. Černohubová byla pověřena zjistit 
na dozorovém pracovišti MV možnosti 
k odstranění auta s reklamní tabulí 
z parkoviště na náměstí.

Josef Böhm, 
starosta města

Schůze rady
15. března 2004

Sezame – otevři se…
Tak tato slova 15. dubna 2004 na 

světelském náměstí asi nezazní, ale 
cesta k pokladům se otevírat bude…

Právě tento den ve 13.00 hodin se 
totiž slavnostním přestřižením pásky, 
za účasti vedení města, představitelů 
kraje i dalších milých hostů, otevřou 
dveře budovy čp. 16, která byla celko-
vě zrekonstruována pro potřeby Měst-
ské knihovny ve Světlé n. S. 

Součástí knihovny je i zbrusu nové 
informační centrum, které bude fun-
govat denně od 9.00 do 17.00 hodin. 
Můžete zde poslat e-mail, fax, zkopí-
rovat potřebné dokumenty nebo jen tak 
brouzdat po internetu. Pracovníci IC 
zodpovědí otázky turistů i domácích 
klientů na dopravní spojení, ubytovací 
kapacity, dostanete tu zajímavé tipy na 
výlety v okolí nebo si prostě jen koupí-
te pěknou pohlednici či mapu.

A knihovna? Ta se také dočkala. 
V  přízemí je oddělení pro dospělé 
čtenáře, které má  vlastní studovnu 
a letní čítárnu časopisů s kouzelným 
výhledem na řeku. V prvním patře 
pak najdeme prostorné oddělení pro 
děti s místem pro pořádání besed nebo 
soutěží a samostatné hudební odděle-
ní, kde si v komorním prostředí mů-
žete kazety a CD se svou oblíbenou 
hudbou nejen poslechnout, ale půjčit 
domů – a to zdarma.

Půdní prostory byly využity pro vy-
tvoření multifunkčního sálku, kde se 
budou konat výstavy, literární večery, 
přednášky, autogramiády nebo jiné 
podobné akce. První výstava bude mít 
svou vernisáž v den slavnostního ote-
vření knihovny a těšit se můžeme na 
díla světelského rodáka Josefa Sasky.

Pro čtenářskou i zvědavou nečtenář-
skou veřejnost bude budova knihov-
ny otevřena 15. dubna od 15.00 do 
18.00 hod. k prohlídce. Běžný provoz 
knihovny začíná od pátku 16. dubna 

– pro čtenáře si knihovnice schovaly 
dárek v podobě rozšíření výpůjční 
doby ve všech odděleních knihovny. 

Přijďte – nebudete zklamáni…
Mgr. Jana Kupčíková
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Povinnosti provozovatelů 
malých zdrojů 

znečišt́ování ovzduší

V zákoně  č. 86/2002 Sb.,  o ochraně 
ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 
Sb., zákona č. 92/2004 Sb. jsou stano-
vené povinnosti provozovatelů malých 
zdrojů znečišťování ovzduší (MZZO).

Provozovatelé MZZO jsou kromě 
jiného povinni:

1. Podle § 12 odst. 1 písm. f) zajišťo-
vat prostřednictvím oprávněné osoby 
měření účinnosti spalování, měření 
množství vypouštěných látek a kont-
rolu stavu spalinových cest u spalova-
cích zdrojů provozovaných při podni-
katelské činnosti provozovatele, a to 
nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstra-
ňovat zjištěné závady. Tuto povinnost 
plní provozovatelé u zdrojů spalujících 
tuhá paliva od jmenovitého tepelného 
výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících 
plynná nebo kapalná paliva od jmeno-
vitého tepelného výkonu 11 kW. První 
měření musí být provedeno do 1. červ-
na 2004. Seznam oprávněných osob 
podle § 15 je k dispozici na webových 
stránkách ministerstva životního pro-
středí (www.env.cz). 

2. Podle § 12 odst. 1 písm. g) ozná-
mit Městskému úřadu Světlá n. S., 
odboru životního prostředí, provedení 
povinného měření  a kontroly podle 
písmena f) a jejich výsledky do 30 dnů 
od data jejich uskutečnění.

Neplnění povinnosti podléhá sank-
cím dle výše uvedeného zákona. 

Městský úřad Světlá n. S., 
odbor životního prostředí

Informace registru řidičů

V České republice se bude po jejím 
vstupu do Evropské unie, tj. po 1. květ-
nu 2004, vydávat nový řidičský průkaz 
podle vzoru Evropských společenství 
v provedení plastové karty.

Nově vydávaný řidičský průkaz České 
republiky podle vzoru Evropských spole-
čenství bude typu plastové karty o velikosti 
54 x 86 mm, tj. pro představu velikost te-
lefonních nebo bankovních karet. Bude 
růžovomodré barvy a označen nápisem 

„ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUB-
LIKA“, logem Evropské unie a rozeznáva-
cím znakem vydávajícího státu „CZ“. Údaje 
vytištěné na současném i novém řidičském 
průkazu jsou téměř totožné, nově bude di-
gitalizována fotografie a podpis. Řidičský 
průkaz bude uznatelný pro řízení vozidla 
v rámci Evropské unie a podobně jako 
současně vydávaný typ řidičského průkazu 
i v ostatních státech „Úmluv“. Řidičský 
průkaz bude vydáván na dobu 10 let z dů-
vodu životnosti a čitelnosti plastové karty 
a nebo na dobu kratší z důvodu omezení 
odborné nebo zdravotní způsobilosti řidiče.

Výroba nového řidičského průkazu bude 
probíhat centralizovaným způsobem, ob-
dobně jako je tomu u občanských průkazů 
a cestovních dokladů. Občan podá žádost 
na předepsaném tiskopisu na příslušném 
obecním úřadu obce s rozšířenou působ-

ností (Městský úřad, registr řidičů Světlá 
n. S.) a rovněž zde si do 20 dní řidičský 
průkaz vyzvedne. Pokud se stane, že řidič 
ztratí řidičský průkaz, bude mu do doby 
vydání nového řidičského průkazu vystave-
no úřadem dočasné potvrzení, na základě 
kterého bude moci řídit vozidlo na území 
České republiky.

Stávající řidičské průkazy (vydané od 
1.7.1964 do 30.4.2004) budou i nadále plat-
né, a to ve všech členských státech Evropské 
unie. Jejich výměna bude časově rozložena 
do termínů uvedených v tabulce.

Řidičský průkaz vydáván od – do
        Návrh povinné výměny do:
1.7.1964 - 31.12.1986 31.12.2007
1.1.1987 - 31.12.1991 31.12.2007
1.1.1992 - 31.12.1993 31.12.2007
1.1.1994 - 31.12.1996 31.12.2010
1.1.1997 - 31.12.2000 31.12.2010
1.1.2001 - 30.4.2004 31.12.2013

Tyto termíny jsou obsaženy v návrhu 
novely zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, který v současné době pro-
jednává Poslanecká sněmovna Parlamentu 
České republiky.

Výměna řidičského průkazu nebude 
zpoplatněna, protože se jedná o povinnou 
výměnu ze zákona.

Informace registru vozidel

Dnem vstupu smlouvy o přistoupe-
ní České republiky k Evropské unii 
v platnost nabývá účinnosti zákon 
č. 103/2004 Sb., který novelizuje zákon 
č. 56/2001Sb., o podmínkách  provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. 
Tato novela reaguje na náš vstup do Ev-
ropské unie. 

Pro vlastníky motorových vozidel jsou 
nejdůležitější následující změny:

1)  s žádostí o trvalé vyřazení vozidla 
z registru musí vlastník motorového vozi-
dla a přípojného vozidla předložit i doklad 
o jeho likvidaci vydaný osobou oprávněnou 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů.  Lze předložit 
i doklad vydaný oprávněnou osobou člen-
ského státu Evropské unie – v tomto přípa-
dě musí žadatel počítat s tím, že si registr 
vozidel může vyžádat překlad a bude muset 
prověřit oprávnění.

2)  trvalým vyřazením z registru vozi-
del zaniká technická způsobilost silničního 

motorového a přípojného vozidla a tech-
nický průkaz bude označen jako neplatný. 
Znovuzaevidování tohoto vozidla již nebu-
de možné.

Další změny se týkají výrobců vozidel, 
dovozců vozidel, členů diplomatických misí 
a provozovatelů stanic technické kontroly. 

U stanic technické kontroly je nejdůleži-
tější změna v tom, že na udělení oprávnění 
k provozování není právní nárok a krajský 
úřad ho udělí jen tehdy, je-li záměr v soula-
du  se stanoveným způsobem a rozsahem 
pokrytí správního obvodu činnostmi stanic 
technické kontroly.

Poznámka k likvidaci autovraků:
Dle § 37 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, je každý, kdo se zbavuje au-
tovraku povinen jej předat pouze osobám, 
které jsou provozovateli zařízení k vyu-
žívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
autovraků.

Provozovatel zařízení je povinen předáva-
jící osobě vystavit písemné potvrzení o pře-

vzetí autovraku s náležitostmi uvedenými 
v příloze č. 17 vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady. 

 V praxi to znamená i to, že občan, pokud 
není držitelem tohoto oprávnění, nemůže 
sám provádět demontáž  a likvidaci auto-
vraku.

Na území kraje Vysočina je tímto provo-
zovatelem pouze:

Autovrakoviště-autodoprava, 
Kořínek-Nohejl, Golčův Jeníkov
tel. 569 442 426
Autovrak lze předat k likvidaci i  provo-

zovatelům takovýchto zařízení v ostatních 
krajích, kteří mají oprávnění pro provoz 
vydané příslušným krajským úřadem.

Veškeré informace k likvidaci autovraků 
poskytne odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu Světlá n. S., tel. 569 496 644.
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Informace pro občany se zdravotním postižením

Znáte své sociální nároky? Občané 
ze Světlé n. S. a okolí mohou využít 
bezplatnou poradenskou službu Cent-
ra pro zdravotně postižené Havlíčkův 
Brod vždy první čtvrtek v měsíci od 
7.30 do 10.30 hod. v prostorách Domu 
s pečovatelskou službou, Na Bradle 
1044. Odloučené pracoviště Centra 
pro zdravotně postižené ve Světlé n. 
S. bylo zřízeno ve spolupráci s městem 
Světlá n. S. a domem s pečovatelskou 
službou.

Přehled poskytovaných služeb:
• sociálně právní poradenství (infor-

mace o získání průkazů TP, ZTP, ZTP/P, 
informace o mimořádných výhodách 
spojených se zdravotním postižením, 
daňové a poplatkové úlevy pro osoby se 
zdravotním postižením,...)

• prodej baterií do sluchadel (lze objed-
nat i jiné pomůcky pro osoby se slucho-
vým postižením týkající se sluchadel)

• poradenství při výběru a možnostech 
získání vhodné kompenzační pomůcky

• informace o zvýhodnění informační-
ho systému tel. stanic pro občany s těž-
kým zdravotním postižením

• pomoc při výběru speciálně vybave-
ného telefonního koncového zařízení

• pomoc při řešení problematiky za-
městnávání osob se zdravotním posti-
žením

• specifické poradenství pro jednotlivé 
skupiny občanů se zdravotním postiže-
ním

• poskytování individuálních rad, or-
ganizace cílené pomoci, pomoc se sepi-
sováním různých písemností (odvolání, 
žádosti o příspěvky nejrůznějšího cha-
rakteru,...), vyjednávání v zájmu klienta 
v souvislosti se zdravotním postižením

• informace o dalších občanských 
sdruženích

• tiskoviny pro osoby se zdravotním 
postižením

• informace o přístupnosti budov a ob-
jektů veřejného a kulturního charakteru

Další činnost:
• terénní práce – předcházení krizí 

a zhoršení kvality života zejména u osa-
mělých osob se zdravotním postižením

• kontaktní práce – zaměřuje se na ty 
osoby se zdravotním postižením, které 
nemohou nebo nechtějí vyhledat stan-
dardní institucionální pomoc

• dobrovolnický program pro osoby se 
zdravotním postižením

• akce sociální rehabilitace

Aktivizační programy:
• Klíček – klubové odpoledne pro 

děti se zdravotním postižením a jejich 
rodiče

• Alfa klub – klub pro podporu výkon-
nostního sportu paraplegiků

Kontakt: 
Centrum pro zdravotně postižené 
Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod
tel.: 569 427 614

Tibetská vlajka na budově radnice

Rada města na své schůzi dne 
2. února rozhodla, že se město připojí 
ke kampani Vlajka pro Tibet, a tak ve 
středu 10. března zavlála na světelské 
radnici tibetská vlajka. 

V tento den si lidé na celém světě při-
pomínali 45. výročí krvavého potlačení 
povstání tibetského lidu ve Lhase proti 
čínské nadvládě. Akce vyjadřující soli-
daritu se zemí, kde jsou již padesát let 
porušována lidská práva a kde je neustá-
le násilně potlačována svoboda a touha 
po národní svébytnosti, vznikla v polo-
vině devadesátých let v západní Evropě. 
V roce 1996 se k ní připojila první čtyři 
města v České republice a v loňském 
roce vyvěsilo 10. března tibetskou vlajku 
už 184 radnic.                                     -jv-

Odpad z domácností, který nelze od-
kládat do popelnice (nábytek, ledničky, 
televizory a podobně), můžete odvézt 
na sběrný dvůr a nebo využít

Svoz objemného 
odpadu

• v pondělí 19.  dubna 
 Na Bradle, Zahradní ul., 
 U Rybníčků, Lánecká, 
 V Polích, Sázavská, 
 Na Sídlišti, Dolní ulice, 
 Nové město, Jelenova

• v úterý 20. dubna
 zbývající část města 
 včetně Horních 
 a Dolních Bohušic

• ve středu 21. dubna
 Dolní a Horní Březinka, 
 Mrzkovice, Leštinka, 
 Benetice, Opatovice, 
 Žebrákov, Josefodol, 
 Horní a Dolní Dlužiny

• ve čtvrtek 22. dubna
 Radostovice, Závidkovice, 
 Lipnička, Kochánov, 
 Františkodol, Mariadol

Odpad odložte na vhodné místo 
na okraji chodníku tak, aby nebránil 
dopravě a neohrozil bezpečnost silnič-
ního provozu. Takto smějí být odpady 
odkládány nejdříve den před svozovým 
dnem a v den svozu do 8.00 hodin. Svoz 
se týká výhradně objemných tuhých 
komunálních odpadů z domácností. Je 
zakázáno tímto způsobem odkládat 
zbytkový (směsný) odpad, organický 
odpad, chemický odpad, odpad tekutý 
nebo znečišťující a odpad, jehož složky 
by se mohly samovolně nebo snadno 
uvolnit.

Městský úřad a TBS Světlá n. S. 
tel. 569 452 656

Vzpomínka

1. května tomu budou 
dva roky, kdy nás 

navždy opustil pan 
Vlastimil Žáček 

z Radostovic. 
  Kdo jste hoznal, 

vzpomeňte si se mnou. 
Děkuji,  manželka.
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Kriminalita na Světelsku
17.2. byla policisty vypátrána osoba, 

na kterou byl Obvodním soudem pro 
Prahu 1 vydán příkaz k zatčení. Na 
příkaz soudce byla osoba eskortována 
k uvedenému soudu.

20.2. pravděpodobně ztratila peněžen-
ku ve Světlé n. S. její majitelka. Nálezce 
však nepatřil mezi ty poctivé a pomocí 
platební karty, u které měla bohužel 
majitelka poznamenán PIN, vybral do 
doby jejího zablokování  z bankomatu 
dvakrát částku po 4.000,- Kč.

23.2. byl policisty ve Světlé n. S. kon-
trolován 23letý řidič osobního vozidla. 
Kontrolou bylo zjištěno, že má vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel a ne-
dodržením tohoto zákazu se dopustil 
trestného činu. Věc byla zpracovaná ve 
zkráceném přípravném řízení a předá-
na Okresnímu státnímu zastupitelství 
v Havlíčkově Brodě.

26.2. v odpoledních hodinách 21letý 
muž u prodejny v Dolním Městě „pro-
hodil“ výlohou nabídkovou tabuli a dále 
slovně napadal zde přítomné. Vzhledem 

k tomu, že jevil známky psychické po-
ruchy, byl převezen na psychiatrii. Jeho 
jednání bylo kvalifi kováno jako trestný 
čin výtržnictví.

- v době od 27.2. do 29.2. se doposud 
neznámý pachatel vloupal do knihovny 
Obecního úřadu v Nové Vsi u Světlé n. 
S. a zde odcizil dvě počítačové sestavy. 
Škoda byla předběžně vyčíslena na cca 
82.000,- Kč.

- v době od 6.3. do 8.3. se neznámý pa-
chatel vloupal do společnosti UNITES 
v Havlíčkově ulici a zde odcizil počíta-
čové sestavy, kopírku, fi nanční hotovost, 
el. kladivo zn. HILTI, různé sklářské 
výrobky a další věci. Tyto věci si zřejmě 
naložil na přívěsný vozík, který rovněž 
odcizil. Poškozené společnosti vznikla 
škoda v celkové výši 297.000,- Kč. Pří-
věsný vozík byl dne 13.3. nalezen odsta-
vený v obci Radostovice.

- v době od 12.3. do 14.3. postříkal 
nezjištěný „umělec“ bok autobusu zn. 
Karosa parkujícího v Sázavské ulici. 
Poškozenou společností byla škoda 
předběžně vyčíslena na 3.000,-Kč.

por. Pavlík, vedoucí oddělení

Došlo po uzávěrce

Přepadení benzínky
V úterý 23. března v 19 hodin 

přepadl lupič maskovaný úpletovou 
kuklou benzínovou čerpací stanici ve 
Světlé n. S. Na ženu u pokladny na-
mířil krátkou střelnou zbraň stříbřité 
barvy a požadoval vydání fi nanční 
hotovosti. Náhodou přítomnému 
muži pohrozil zastřelením, když 
nebude v klidu sedět. Poté, kdy mu 
čerpadlářka vydala 22.000 korun, 
dožadoval se ještě dobíjecích kupónů 
pro mobilní telefony. Když se svým 
požadavkem neuspěl (tato prodejna 
kupóny nevede), zmizel směrem do 
centra.

Jednalo se o muže ve věku 20-25 
let, 170-175 cm vysokého, štíhlé atle-
tické postavy. Oblečen byl do zelené 
khaki bundy do pasu s úpletovými 
lemy. Občané, kteří by mohli podat 
nějaké informace, byli tiskem a roz-
hlasem vyzvání, aby tak učinili na 
linku 158.

-jv-

@ktuality informačního a poradenského střediska 
pro místní kulturu

Nová publikace s přehledem zdrojů 
z národního rozpočtu a EU

Nakladatelství Verlag Dashöfer vyda-
lo příručku PhDr. Vladimíra Kokošky 
a kolektivu autorů určenou pro malé 
a střední podnikatele, obchodní spo-
lečnosti, obce, sdružení obcí, občanská 
sdružení a jiné neziskové organizace. 
Obsahuje kompletní přehled veške-
rých zdrojů z národního rozpočtu 
i z rozpočtu Evropské unie, které lze 
využít k získání fi nančních prostřed-
ků. Aktuálnost je zajištěna servisem, 
který reaguje na změny v poskytova-

ných programech, zákonech a na při-
pomínky a náměty uživatelů. Součástí 
je software na CD-ROM - elektronická 
verze příručky s pravidelně aktualizo-
vanou databází všech programů a dota-
cí. Podrobné informace a objednávku 
najdete na www.dashofer.cz.

    -zh-
***

Představte se ve Vídni
Od 29. dubna do 11. května  se bude 

v rámci oslav rozšíření EU konat velká 
oslava jednotlivých vstupujících zemí. 
Proběhne na Heldenplatzu u Hofburgu 
v centru Vídně. Česká republika se zde 
11. května představí řadou kulturních 
vystoupení, výstavou atd. CzechTou-
rism pořádá při této příležitosti před-
stavení jednotlivých krajů, měst a regi-
onů České republiky a nabízí možnost 
velmi lukrativní prezentace. Cena 
celodenního a večerního vystavování 
je 150,- euro. 

Začátkem března byly zahájeny další re-
kvalifi kační kurzy projektu Malá řemesla, 
které pro nezaměstnanou mládež se zá-
kladním nebo nedokončeným vzděláním 
pořádá Oblastní charita Jihlava. Jejich 
cílem je poskytnout zájemcům základní 
ucelené znalosti a dovednosti ve zvoleném 
oboru, pomoci jim uplatnit se na trhu práce, 
nebo je vrátit do standardních vzděláva-
cích zařízení. Ve výcviku se nyní učí šest 
zájemců v oboru stavební truhlář a čtyři 
v oboru malíř/natěrač. Kurzy trvají pět mě-
síců a jejich podstatnou část tvoří praktická 
výuka. Ukončeny jsou závěrečnou zkouš-
kou, úspěšní absolventi získají osvědčení o 
zaučení v oboru.

Více informací Vítězslav Schrek, 
tel.: 724 119 273

Kontakt:
 Oblastní charita Jihlava
 Jakubské nám. 2, 586 01  Jihlava
 tel.: 567 563 684
 e-mail: schrek.v@caritas.cz

Malá řemesla pokračují
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Zprávy z kraje

Národní kontaktní místo nabízí pomoc
Na základě usnesení vlády vzniklo na 

Ministerstvu zahraničních věcí České 
republiky při Personálním odboru tzv. 
Národní kontaktní místo. Hlavním 
posláním tohoto pracoviště je pomoc 
při umisťování českých občanů v sekre-
tariátech a aparátech mezinárodních 
vládních organizací, především v Ev-
ropské unii, dále v systému OSN, OBSE, 
NATO a dalších.  

Bližší informace naleznete na webových 
stránkách Ministerstva zahraničních věcí 
www.mzv.cz, odkaz: Nabídky zaměstnání. 
V této souvislosti se nabízí aktuální místo 
národního experta v instituci Evropské 
unie. Další informace k termínu „národ-
ní expert“ naleznete na webové stránce 
www.mzv.cz, odkaz „Vysílání národních 
expertů“. Národní expert musí být po ce-
lou dobu svého působení u Evropské unie 
placen vysílající organizací.

Zpracovala R. Burketová

Nemocnice chtějí v roce 2004 
hospodařit vyrovnaně
Všech pět nemocnic kraje Vysočina 

předložilo pro rok 2004 Radě kraje 
Vysočina ke schválení vyrovnané hos-
podaření. Výnosy nemocnic by měly 
odpovídat nákladům. 

„Považovala bych  to za velký úspěch, 
doufejme, že propočty ředitelů nemocnic 
se ukáží jako reálné. Vloni trvalo projed-
návání fi nančních plánů téměř tři měsíce 
a výsledkem byl sice vyrovnaný plán, ale 
pouze na papíře. Všem zúčastněným bylo 
zřejmé, že plány nejsou reálné, a že hospo-
daření skončí velkým fi nančním propadem. 
Přesto lze říci, že ředitelé situaci pochopili, 
provedli řadu úsporných opatření a začali 
se chovat jako hospodáři. Výsledek se 
projevil především u Nemocnice Třebíč 
a Nové Město na Moravě, kde se výsledek 
hospodaření pohyboval do ztráty 6 milio-
nů korun,“ řekla Martina Matějková. 

V Jihlavě byla ztráta již v září tak ob-
rovská, že nově jmenovaný ředitel neměl 
příliš šancí výsledek zvrátit. Přesto došlo 
za poslední měsíce k výraznému obratu 
a měsíční hospodaření se z propadu kolem 
12 milionů korun ustálilo na ztrátě 2 mili-
ony za měsíc. „Proto  lze říci, že noví kri-
zoví ředitelé svou úlohu splnili a doufám, 

že se to skutečně projeví v ekonomické 
stabilizaci nemocnic již v letošním roce,“ 
uvedla radní.

Nejvážnější situace zůstává v Nemocni-
ci Jihlava a Havlíčkův Brod, protože i kdy-
by došlo k vyrovnanému hospodaření, 
nastavený systém nedovolí nemocnicím 
vydělat peníze na dluhy, které zůstávají 
i nadále neuhrazeny. Představitelé kraje 
stále vyjednávají o částce 92 milionů ko-
run státního oddlužení. „Našim cílem je 
zachovat kvalitu a dostupnost zdravotní 
péče na Vysočině, a proto situaci v ne-
mocnicích stále sledujeme a hledáme další 
formy pomoci,“ uzavřela Matějková. 

R. Burketová

Kraj Vysočina představuje nový 
portál www.region-vysocina.cz
Kraj Vysočina zve k návštěvě nového 

turistického portálu umístěného na 
adrese http://www.region-vysocina.cz 
. Webové stránky představují region 
Vysočina jako zajímavé místo s bohatou 
minulostí, krásnou přírodou a nespočet-
nými možnostmi oddychu a rekreace.  
„Návštěvníci portálu zde najdou mnoho 

zajímavých a užitečných informací o Vy-
sočině, o její turistické nabídce, o kultur-
ním, společenském a sportovním dění 
v kraji. Turistický portál http://www.re-
gion-vysocina.cz  je v podstatě jakýmsi 
rozcestníkem, v němž jsou soustředěny 
základní informace s aktivním přesmě-
rováním na konkrétní webové stránky. 
Základ menu je tvořen  jednotlivými 
městy Vysočiny s jejich krátkou historií. 
V dalších odkazech je pak uveden pře-
hled památek (hrady, zámky, UNESCO,  
židovské, technické atd.),  muzea, galerie, 
divadla a další kulturní. Součástí portálu 
je i odkaz  „dovolená“, kde jsou uvedeny 
například tipy na výlety po zajímavých 
památkách, toulky přírodou nebo zajíma-
vosti, zaměřené zejména na děti,“ přiblíži-
la Jitka Mattyašovská z krajského odboru 
regionálního rozvoje.  

Na zmíněných stránkách dále naleznete 
kontaktní spojení na informační centra, 
přehled kulturních, společenských a spor-
tovních akcí v kraji a také databázi ubyto-
vání v kraji Vysočina. Tyto dvě databáze si 
tvoří a aktualizují organizátoři kulturních 
a sportovních aktivit a podnikatelé v ob-
lasti ubytovacích služeb sami. Stačí k tomu 
pouze registrace přímo na zmíněné adrese 
http://www.region-vysocina.cz v odkazu 

akce nebo ubytování. 
Nové internetové stránky jsou neustále 

živé,  budou nadále vylepšovány a doplňo-
vány o nové informace a fotografi e. Rov-
něž  je počítáno s cizojazyčnými verzemi. 

R. Burketová

Geografi cký informační systém kraje
Vysočina 
Kraj Vysočina poskytuje standardní 

služby GIS jako podporu rozhodova-
cích procesů v přeneseném výkonu stát-
ní správy a výkonu samosprávy. Služby 
se dále vyvíjejí na základě agend úřadu. 
Praktickým příkladem využití mapové 
služby je „Mapový server GIS kraje 
Vysočina“, který zpřístupňuje uživate-
lům geodata o kraji prostřednictvím 
internetového mapového klienta. 

„Služba je určena jak pro interní použí-
vání, tak i pro občana. Umožňuje mimo 
jiné vyhledávání obce a domu v ní dle 
čísla popisného. Na portálu GIS kraje na 
adrese http://gis.kr-vysocina.cz naleznou 
občané například informace i o územně 
správním členění a správních obvodech 
úřadů v kraji. Jednotlivé obvody úřadů je 
možno zobrazovat zaškrtnutím před jejich 
názvem v oblasti vlevo od zobrazované 
mapy. Dále mají možnost porovnat zpro-
středkování mapových služeb různými ma-
povými servery,“ přiblížil Michal Popiolek 
z krajského odboru informatiky, oddělení 
správy GIS.

Turisté často vyhledávají informace 
i prostřednictvím internetu. Nápomocná 
jim může být služba na http://www.region-
vysocina.cz, kde se po kliknutí v kategorii 
města  zobrazí odkaz na příslušné místo 
v mapě. Na adrese gis.kr-vysocina.cz si 
uživatelé mohou prohlédnout kartografi c-
ké výstupy týkající se kraje Vysočina. 

Geografi cké informační systémy (GIS) 
jsou moderní informační technologií, 
která umožňuje efektivní zpracování 
a propojení prostorově defi novaných údajů 
v databázi s grafi ckou (mapovou) infor-
mací. Prostorová lokalizace umožňuje 
zobrazení polohy jednotlivých objektů. 
Na základě atributů či vlastností mohou 
být jednotlivé objekty odlišeny barvou 
či tvarem symbolu, k objektům mohou 
být zobrazeny i popisky. Digitální mapa 
je tedy pohledem na objekty databáze. 
Technologie GIS umožňuje především jiný 
pohled na data a jejich vlastnosti - pohled 
z prostorového kontextu. Technologii GIS 
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rychlostní trať, na rozdíl třeba od Francie 
nebo Německa,  význam zejména z me-
zinárodního hlediska a objem vnitrostátní 
bude omezený. Při uvažované rychlosti 
přepravy cca 300 km/hod. je uvažováno 
na našem území pouze se třemi stanicemi 
a to v Praze, Brně a Ostravě. Uvažované 
investiční náklady v desítkách miliard 
korun a doba výstavby po roce 2020 však 
neznamenají, že bychom se neměli u nás 

sočinu na dvě části. Na druhou stranu je 
potřeba vidět i případný přínos existence 
trati, hlavně v případě zastávky v prostoru 
Vysočiny – např. v Havlíčkově Brodě. Pak 
by se široký  prostor kolem stanice stal 
určitě zdrojem prosperity minimálně pro 
trojúhelník vymezený městy  Havlíčkův 
Brod – Jihlava – Žďár n. S. 

Vysoká fi nanční náročnost a  nevelká  
rozloha naší republiky spojená  s absencí 
reálné vnitrostátní poptávky po nových 
kapacitách dálkové železniční dopravy 
jsou rozhodující příčiny, proč prozatím 
mluvíme o vysokorychlostních tratích 
jako o vzdálené budoucnosti. Nenechme 
se ale proto  při diskusích nad krajským 
územním plánem svazovat současnou 
podobou  české železnice. Možná, že za 
třicet let budeme rychlovlakem v Praze za 

neznamenají, že bychom se neměli u nás 
na Vysočině už dnes zajímat o vedení  trati 
. Nová vysokorychlostní spojnice  Prahy 
a Brna má  totiž v obou uvažovaných va-
riantách Vysočinou procházet. V první se 
uvažuje o trasování přes Leštinu u Světlé n. 
S., Okrouhlici, Havlíčkův Brod, Dobronín, 
Měřín a Velké Meziříčí, druhá varian-
ta  je navrhována přes Přibyslav, Křižanov 
a Velkou Bíteš do Brna.

V následujících  týdnech bude projed-
náván koncept územního plánu kraje Vy-
sočina, což je dokument, který bude mít 
po schválení zastupitelstvem kraje dlou-
hodobou platnost. Právě koridoru budoucí 
vysokorychlostní železnice by měla být, 
podle mého názoru, věnována maximální 
pozornost, protože průchod vysokorych-
lostní železnice přes Vysočinu bude mít 
vliv na rozvoj území ne až v době vý-
stavby a provozu, ale daleko dříve. Pokud 
by totiž  zastupitelé schválili v závazné 
části územního plánu trasu budoucí želez-
nice, znamenalo by to chránit vymezený 
koridor před jinou výstavbou, což by po-
chopitelně mohlo vést k podvázání rozvoje 
dotčeného území. Výstavba a existence 
trati by v případě necitlivého umístění 
do krajiny byla bariérou rozdělující Vy-
sočinu na dvě části. Na druhou stranu je 

Zprávy z kraje

lze využít prakticky ve všech oblastech 
lidské činnosti, které se reálným světem 
zabývají. 

R. Burketová

Povede přes Vysočinu 
vysokorychlostní železnice?
Česká republika prochází od roku 

1990 složitým transformačním procesem, 
který za měsíc vyvrcholí vstupem země 
do  Evropské unie. Tak jak se měnila 
struktura hospodářství po uvolnění hranic, 
změnily se, a to podstatně, i přepravní 
proudy. Rozdělením federativní republiky 
v roce 1993 došlo, podle mého názoru, 
k nejzásadnější změně směrování dálkové 
dopravy. Do té doby převládal tranzitní 
směr  východ – západ, nyní dostává před-
nost směr sever – jih. Změny směrového 
vedení tranzitní přepravy doprovází od 
počátku 90. let  pokles objemu dopravy po 
železnici se všemi doprovodnými negativ-
ními důsledky jako je přezaměstnanost na 
dráze a přetížení silnic.

Dopravní soustava se těmto trendům 
musí samozřejmě přizpůsobovat, ve 
výstavbě a v přípravě jsou dálnice na Os-
travu, z Prahy do Českých Budějovic a do 
Saska. Velká část  tranzitní přepravy se 
tedy odehrává po  silnici, menší část, pře-
devším spojení s centry v Evropské unii, 
letecky. Trochu stranou, bohužel, zůstává 
železniční doprava, které není veřejné mí-
nění tak nakloněno jako dopravě silniční. 
Přesto se po rozdělení státu podařilo za-
hájit rozsáhlý program modernizace želez-
ničních tratí zahrnutých do panevropského 
koridoru spojující Berlín s Prahou a Vídní 
a Varšavu s Vídní, s jehož dokončením se 
počítá v nejbližších letech. Tyto magistrály 
jsou ovšem modernizovány ve stávajících 
trasách, jež vznikly zhruba před 130 lety 
a vzhledem k členitosti terénu na nich 
nebude moci být ani v budoucnosti dosa-
hována rychlost vyšší než 160 km/hod. 

Při vědomí nedostatečnosti pouze mo-
dernizované železniční sítě, jak z hlediska 
omezené konkurenceschopnosti, tak z hle-
diska návaznosti na evropskou železniční 
síť, je potřeba uvažovat s výstavbou vy-
sokorychlostních tratí. Jedině napojení na 
systém evropských vysokorychlostních 
tratí může Českou republiku plnohod-
notně začlenit do Evropské unie v oblasti 
kapacitní, rychlé a ekologické dopravy. 
Je potřeba si ovšem uvědomit, že při 
velikosti naší republiky bude mít vysoko-

půl hodiny a ani nás nenapadne cestovat 
autem po přeplněných silnicích.

Petr Pospíchal, náměstek hejtmana 
kraje Vysočina 

Soutěž Firma kraje
Cílem této soutěže je vyzdvihnout vý-

znam zodpovědnosti fi rem ke komunitě 
kraje a k jejímu rozvoji. Soutěž je otevřena 
všem fi rmám a podnikatelům působícím 
v některém z krajů na území České repub-
liky. V každém kraji byly vyhodnoceny 
fi rmy, které nejvíce pomáhají svému re-
gionu ať jeho propagací, podporou rozvoje, 
charity, zaměstnávají handicapované pra-
covníky apod. 

Do prvního ročníku se přihlásilo 
278 fi rem ze všech krajů České republiky. 
Za kraj Vysočina se do soutěže přihlásilo 
13 fi rem, mezi nimi také APS, Světlá nad 
Sázavou a. s. V úterý 23. března proběh-
lo v brněnském hotelu Voroněž ocenění 
fi rem z krajů Vysočina, Jihomoravského 
a Zlínského. Na prvním místě se v soutěži 
umístila fi rma Model MB karton s. r. o. 
z Moravských Budějovic, druhé místo ob-
sadil Krahulík – masozávod Krahulčí, a.s. 
a třetí příčka patřila Pozemním stavbám 
Jihlava spol. s r.o.

R. Burketová
 Víte, že…

…v současné době je v kraji Vysočina re-
gistrovaných celkem 971 Sborů dobrovol-
ných  hasičů, 12 Moravských hasičských 
jednot, 164 dětských a 35 dorosteneckých 
kolektivů?

***
…předseda Evropské komise Romano 

Prodi a 10 kandidátů na nové komisaře 
zahájili provoz první vlny internetových 
stránek o Evropské unii v jazycích nových 
členských států, jež 1. května 2004 přistou-
pí k EU? Občané z přistupujících zemí tak 
získají přístup k základním informacím 
o cílech EU, jejím historickém vývoji, čin-
nostech a orgánech a institucích ve všech 
devíti nových úředních jazycích. Dozví se 
rovněž o rozhodovacích procesech v EU 
a o tom, kde nalézt ofi ciální dokumenty. 
Právní předpisy EU, které jsou na portálu 
EUROPA (www.europa.eu.int) k dispozici 
v současných 11 úředních jazycích, se již 
překládají a budou se na stránky postupně 
přidávat. Ostatní stránky s informacemi 
obecného rázu budou zpřístupněny v no-
vých jazycích v průběhu května a června 
2004. Stejné informace jsou k dispozici 
i v tradiční tištěné podobě.                   -zh-
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Ozdobíte se opět kytičkou?

Jako už tradičně každou 
druhou květnovou středu, 
letos tedy 12. května, se 
celá Česká republika roz-
září žlutými kvítky měsíč-
ku lékařského. Liga proti 
rakovině Praha pořádá již 
po osmé Květinový den. 

Žlutý květ měsíčku lékařského se stal 
symbolem vzájemné ohleduplnosti vůči 
onkologickým pacientům, ale i symbolem 
prevence a péče o vlastní zdraví. Každý 
ročník Květinového dne je zaměřen na 
prevenci některého druhu rakoviny. V le-
tošním roce obdrží 900 tisíc našich občanů 
s květinou se stužkou kovové barvy i leták 
upozorňující na nebezpečí rakoviny pro-
staty. 

Přispěvatelé budou moci, tak jako 
v předcházejících letech, vložit svůj finanč-
ní dar do pokladničky.  Sběrná brašna, do 
které budou dvojice vybírat příspěvky, je 
označena logy Květinového dne a Ligy 
proti rakovině Praha, je zaplombována 
a signována. Každá dvojice se bude proka-
zovat plnou mocí. 

Akce je jednodenní a proto občané, kteří 
budou mít zájem přispět mimo tento den, 
mají možnost využít konto Květinového 
dne: č. účtu 6500065/0300 u ČSOB. Osmý 
ročník Květinového dne podporují ČSOB 
a VZP. Sbírka byla osvědčena Magistrátem 
hl. m. Prahy.

Výtěžek Květinového dne bude věnován 
na nádorovou prevenci, zlepšení života 
onkologických pacientů a podporu onko-
logického průzkumu.

Kontakt: 
Liga proti rakovině Praha, Na Slupi 6, 

128 42 Praha 2,  tel/fax: 224 919 732, 
e-mail: lpr@lpr.cz, www.lpr.cz
Akce bude opět probíhat i ve Světlé n. S. 

a zapojí se do ní studentky místní Integro-
vané střední školy, členky Českého svazu 
žen a vedoucí a děti z Junáka. Stálá místa 
budou, stejně jako v minulých letech, na 

náměstí, u nádražní 
budovy ČD, u klubov-
ny Junáka „Vodárna“ 
a u skláren Sklo Bohe-
mia, a. s.

V loňském roce bylo 
nabídnuto více než 
2.200 kytiček. Přidáte 
se letos opět a „rozkve-
tete“?

Helena Kostincová
MěÚ Světlá n. S.

Klaus a Zeman v domově důchodců!

Možná se Vám to bude 
zdát neuvěřitelné, ale je to 
tak. Tuto vzácnou návště-
vu jsme u nás v domově 
přivítali jednoho únorové-
ho čtvrtečního odpoledne. 
To odpoledne bylo zvlášť 
zajímavé a veselé - byl 
totiž Maškarní ples. 

Po 15. hodině, kdy už 
se ozývala hudba skupiny 
ČASS, odněkud vtrhly do 
jídelny obyvatel domova 
různorodé bytosti. Potá-
pěč, Šebestová (bohužel bez Macha, ale 
s Jonatánem), fotbalista, opravář, hnus 
fialovej, černoška, lehká děva, kouzelná 
babička, černokněžník, bílá paní, kráva 
(která mléko nedává), hroznové víno, vo-
ják, zlá baba Jaga a mnoho dalších. Maš-
karní zábava byla v plném proudu, když 
tu náhle všichni vydechli úžasem. Do 

jídelny vstoupil prezident Václav Klaus 
a nedoprovázel ho nikdo jiný než důchod-
ce Miloš Zeman. Jejich návštěva byla 
krátká, ale milá. Oba si potřásli rukou 
s našimi obyvateli, následně navštívili 
místní Coop diskont Na Bradle a poté se 
odebrali zpět do svých bydlišť. Mezitím 
se všichni vzpamatovali z nečekané ná-
vštěvy a další zábavě už nic 
nebránilo.

Pondělí 23.2. bylo dlouhé, 
neboť 15 obyvatel společně 
s několika zaměstnanci na-
sedlo do autobusu a rozjelo 
se do Havlíčkova Brodu na 
vystoupení známého herce 
a imitátora Vládi Hrona. Po 
celou dobu vystoupení se 
všichni dobře bavili a smí-
chem si prodloužili život 
o několik let.

Začátkem března nás 

navštívila hudební skupina Duo Acord 
z Pardubic, která nás svými lidovými 
a dechovými písničkami rozveselila i ro-
zezpívala. Už teď se těšíme na jejich další 
návštěvu.

Zrušený a znovu obnovený svátek 
MDŽ byl důvodem k oslavám i u nás 
v domově. Vždyť žen je tu třikrát víc než 

mužů! Už při obědě vyhrá-
vala naše domovská kapela 
KAJAK ostošest. Při hudbě, 
která je u nás velmi oblíbe-
ná, pan ředitel předal každé 
obyvatelce květinu. Byla 
sice papírová, vyrobená 
v rámci ergoterapie několi-
ka obyvatelkami, ale krásná. 
Tento slavnostní den nám 
přišly svými písničkami 
zpříjemnit i ženy z Věznice 
Světlá nad Sázavou. Jako 
vždy bylo jejich vystoupení 

přivítáno s nadšením. A protože i ony 
měly svátek, obdaroval je pan ředitel kvě-
tinami a naši obyvatelé svými výrobky. 

O Josefských trzích a o dalších udá-
lostech v DD Vás budeme informovat 
v příštím čísle.

Lucie Vadinská, 
sociální pracovnice
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Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava

? ??
??

(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského kostela 

sv. Václava ve Světlé n. S. skrývají nejed-
no tajemství a vyvolávají dlouhou řadu 
otazníků. Každý pokus nalézt alespoň 
částečnou odpověď na některý z nich 
znamená nečekaně narazit na kupu 
dalších. Otazník č. 6 – O čem svědčí 
středověké podzemí ve městě? Co skrý-
vá podzemí kostela?

Nejkrásnější památkou na dobu mlhou 
zahalených počátků obce je bezesporu 
nedávno zpřístupněná část dochovaného 
středověkého podzemí, které svědčí o je-
jím tehdejším významu a velmi rychlém 
rozvoji. Nutno podotknout, že vše se dělo 
se souhlasem a podporou samotného 
vilémovského kláštera. 
Vzkvétající bohatá obec 
byla zárukou, že mu, coby 
své církevní vrchnosti, 
včas zaplatí veškeré poža-
dované platby.

Ani benediktinský řád 
řídící se zásadou „Modli 
se a pracuj“ se bohužel 
neobešel bez pravidelných 
poplatků a naturálních dá-
vek, které mu pravidelně 
odváděly početné obce 
ležící na jeho pozemcích 
(Encyklopedie klášterů. 
Praha, Libri 1998, s. 111). 
Jak víme, ve finanční 
tísni byl od bitvy na Mo-
ravském poli a ačkoliv se 
situace dočasně zlepšila 
díky přízni císaře a krále Karla IV., po jeho 
smrti upadal do stále větších potíží.

Proto také některé ze vsí, pokud to 
považoval za výhodné či nezbytně nutné, 
prodával nebo je měnil s okolními feudály 
za jiné. Při tom se nevyhnul ani sporům. 
Jeden, o němž se toho mnoho neví, měl 
s majitelem hradu Vildštejn roku 1315 opat 
Budík, kterému se zdálo, že jsou ohroženy 
zájmy kláštera v oblasti na řece Chrudim-
ce. Patřil mu zde Bojanov a také návrší, na 
němž stojí zřícenina hradu Oheb. Po pro-
hraném sporu musel klášter majiteli hradu 
Vildštejn toto návrší postoupit a bylo mu 
vráceno až jeho syny r. 1348.

Světlou zastavil jen jedenkrát a to v roce 
1385 Šternberkům. Patronát nad kostelem si 
však podržel. Jako jeho patron se opat Mi-
kuláš z Tupadel připomíná r. 1401 a v roce 

1417 se mu podařilo celé panství získat zpět. 
Proč právě o Světlou klášter v té době tolik 
stál? Zřejmě patřila k těm obcím, které 
ještě nezasáhl neklid doby. Nezažila žádný 
nepřátelský či loupežný vpád a plenění, 
takže zde byla stále velká naděje na zisk 
z povinných dávek a platů i ve chvílích 
množících se nečekaných zvratů a nejistot.

Ne tak tomu bylo v jiných lokalitách 
patřících klášteru. Např. ves Smilov neda-
leko Německého (Havlíčkova) Brodu byla 
r. 1407 neznámým nepřítelem zpustošena 
tak, že její tehdejší držitel, jakýsi Majnuš 
ze Smilova, nemohl zaplatit ani povin-
ný plat. A peněz se klášteru tou dobou 
nedostávalo stále více. A nebyl zdaleka 
jediný, kdo zápasil s jejich nedostatkem. 

Příčinou byly, jak se dozvídáme v roce 
1403 od zderazského křižovníka Johlina 
z Vodňan, „královské daně a jiné mno-
honásobné, nespravedlivé dávky uložené 
nejjasnějším králem Václavem.“ Narozdíl 
od císaře a krále Karla IV. viděl Václav IV. 
v klášterech především zdroj příjmů (Ency-
klopedie klášterů, s. 18).

Vraťme se však k naší význačné archi-
tektonické památce. Krása a dokonalost 
provedení kleneb svědčí o tom, že chodby 
razili zkušení a v oné době jediní k tomu 
povolaní lidé, jimiž byli horníci zaměst-
návaní klášterem. Dolovat stříbro se vilé-
movští opatové pokoušeli na více místech. 
První doly na klášterních pozemcích na 
Německobrodsku otevřel už Heřman 
(1204-1222), církevní diplomat, za něhož 
se poprvé připomíná i Světlá a její kostel. 

Ve 14. stol. mezi ně patřilo i Smrčensko 
a pokusy vlastně nelze vyloučit ani v sa-
motné Světlé.

Dochované podzemní v našem městě 
dovoluje udělat si představu o tom, jak asi 
vypadalo dnes už neexistující podzemí 
samotného vilémovského kláštera. Z otaz-
níku č. 2 víme o existenci chodby pod 
domkem čp. 18, která zmizela při stavbě 
silnice. Podle vyprávění dosud žijící místní 
pamětnice vedla do sklepů dnešního ba-
rokního zámku.

Stejně tak, jako podzemí ve městě, skrý-
vá nejedno tajemství i podzemí kostela. 
Co o něm lze říci? S jistotou vůbec nic. 
Pomineme-li zprávy Seidlerovy kroniky, 
pak útržkovité zmínky uvádějí jediné: pod 

hlavním oltářem je hrobka 
Trčků z Lípy. Co skrývá, 
se však můžeme jen a jen 
dohadovat. Je to krypta 
původního raně gotického 
kostela a v hrobku se změ-
nila právě při nákladné 
trčkovské přestavbě zahá-
jené r. 1569? Anebo byla 
zbudována zcela nově? 
Odpověď na tyto otázky 
a určitě i nejedno milé pře-
kvapení by možná přineslo 
její otevření a prozkoumá-
ní i několika dalších hrobů 
umístěných v novějších 
částech kostela.

Známe sice jména těch, 
kteří tu našli trvalý odpo-
činek, ale kdo může říci, 

že jsou všechna? Náhrobky zde pohřbe-
ných jsou bohužel součástí kostelní dlažby 
a podrážky věřících i náhodných návštěv-
níků, kteří tudy procházejí, stále více stí-
rají nápisy, jež nám mohou něco prozradit. 
A vkrádají se i další otázky. V jakých rak-
vích jsou tehdejší všemocní páni pohřbeni 
a co dostali s sebou na svou poslední cestu? 
To se asi ještě dlouho nedozvíme.

Pokud je vchod do hrobky pod hlavním 
oltářem, pak jsme onu jedinečnou příleži-
tost k jejímu otevření, jak se zdá, nadlouho 
propásli. Byla v roce 1999. V tomto roce 
oltář opustil na čas své místo, neboť byl 
z důvodu celkové restaurace kompletně 
rozebrán. Teď, když je v plném lesku zase 
na svém místě, se nedá o otevření hrobky 
asi vůbec uvažovat.           

Mgr. Alena Křivská
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(pokračování) 
Zopakujme si, že Butler, Gordon a Les-

lie nejenže jednali křivopřísežně, když 
porušili toho dopoledne složenou přísahu, 
nejenže najali vrahy, ale sami se vraždění 
zúčastnili. Přitom jednali z vlastního roz-
hodnutí, k vraždě je nikdo nenutil. Poté, 
co své hosty na hradě dokonale uzavřeli 
a obklíčili, mohli je snadno zajmout, aniž 
by prolili jejich krev. Snadnost, s níž se jim 
tyto vraždy podařilo spáchat, je spojila ješ-
tě pevněji a povzbudila je k rozhodujícímu 
úderu proti sesazenému generalissimovi. 
Ani jeho, těžce nemocného, téměř nepo-
hyblivého a bezbranného nebylo nutné za-
bít, vždyť znali císařův rozkaz zmocnit se 
ho živého nebo mrtvého – ale mrtvého jen 
v případě, že by nebylo možné ho zajmout. 
A oni dobře věděli, že nejenže není schopen 
se bránit, ale že ani není kdo by ho bránil. 
Nicméně neváhali ani chvilku provést svůj 
krvavý plán bez prodlení a bez milosti.

***
Leslie se hned po akci na hradě odebral 

k hlavní stráži u městské brány a dal roz-
kaz Butlerovým dragounům, aby vjeli do 
města, patrolovali na ulicích a zabránili 
jakémukoliv hnutí ať mezi obyvatelstvem 
nebo vojskem. Leslie, Deveroux a Macda-
niel se odebrali s houfem dragounů a muš-
ketýrů k Valdštejnovu domu, který střežili 
pouze čtyři muži měšťanské stráže. Ti zde 
ani nebyli kvůli jeho bezpečnosti, ale aby 
zabránili jakémukoli hluku v okolí domu, 
na nějž byl nemocný vévoda velmi citlivý 
(např. nesnášel ani štěkot psů). Proč u Vald-
štejna nebyla ani jeho tělesná garda, jejímž 
úkolem bylo chránit ho, zůstává dosud 
nevysvětlenou záhadou.

Když se vražedná četa blížila k náměstí, 
bylo již slyšet hlasitý pláč manželek Trčky 
a Kinského. Jednomu z jejich služebníků 
se totiž podařilo přece jenom z hradu 
uniknout a podat jim zprávu o smrti jejich 
manželů. Bylo po 22. hodině, když sku-
pina dorazila k Pachelbelovskému domu. 
Valdštejn byl již v noční košili připraven 
odebrat se na lože, ale hluk a nářek žen 
vzbudily jeho pozornost, a tak se odebral 
k oknu, aby se podíval, co se děje. Stráž 
u domu nekladla Deverouxovi žádný odpor. 
Deveroux, ozbrojený halapartnou (Trčka 
mu údajně v zápase zlomil meč), vyběhl 
v čele šesti dragounů do prvního patra. Na 
schodech zabili vévodovo páže a zranili 

jeho komorníka. Když vtrhli do místnosti, 
Valdštejn stále ještě stál u okna. Co mu asi 
blesklo hlavou, když tváří v tvář proti němu 
stanul jeho vrah? Stačil jen roztáhnout ruce 
a Deveroux ukončil jeho život halapartnou. 
Rána do prsou to byla tak mocná, že ocel 
prorazila vévodovo tělo a vyčnívala ze zad. 
Jeden ze zdivočelých irských dragounů 
chtěl vévodovo tělo vyhodit z okna, avšak 
Deveroux tomu zabránil. Tělo bylo potom 
zabaleno do červeného koberce a Leslie 
je odvezl v kočáře k ostatním mrtvým na 
hradě. Tam byla těla uložena do narychlo 
sbitých truhel – spíše beden – a položena 
v hradní kapli před oltář. 

Tak odešel z válečného jeviště jeden 
z protagonistů a hrdinů třicetileté války! 
Nezasloužil si, aby skonal rukou vraha a na 
rozkaz císaře, jehož moc povznesl do ne-
bývalé výše, jemuž vlastně zachránil trůn 
v nejtěžších chvílích jeho vlády a jemuž 
sloužil oddaně a s nasazením vlastního 
života po téměř dvacet let. Věru žalostný 
konec jednoho z nejmocnějších mužů Ev-
ropy. Kdo by se nadál, že je něco takového 
vůbec možné? 

Bohužel, v naší historické literatuře pře-
vládl názor, který vešel takřka do národní-
ho povědomí, že hnacím motivem veškeré 
Valdštejnovy činnosti za druhého generalá-
tu byla pomsta císaři. Skutečnost je však 
taková, že během tří a půl roku Valdštejn 
žádnou pomstu na císaři nevykonal, ba ani 
žádný pokus o ni neučinil, naopak nasazo-
val za něj svůj život. Věci však nakonec 
dopadly úplně obráceně: Valdštejn sám se 
stal obětí císařovy pomsty.

***
Bezprostředně po vraždě vystoupili 

Butler a Leslie nahoru do ložnice, proto-
že jejich první starostí bylo sebrat peníze, 
šperky a zlato, které měl Valdštejn u sebe, 
pokud nestačili uloupit něco v té krátké 
době již vrahové (byty ostatních zavraždě-
ných Butlerovi dragouni neprodleně vyple-
nili). V každém případě se Butler a Leslie 
první dostali k válečné pokladně, kterou 
uzamkli stejně jako kancelář a klíče vzali 
k sobě, aby zabránili obecnému plenění.

Butler a Gordon vyslali neprodleně své 
vrchní strážmistry se zprávou ke Gallasovi, 
který ihned zpravil císaře. Ten přijal zprá-
vu o Valdštejnově smrti s velkou úlevou 
a s neskrývanou radostí. Ani na okamžik 
nezapochyboval o oprávněnosti a sprave-
dlnosti krvavého činu, v němž spatřoval 
jediné východisko ze vzniklé situace. 

Vladštejnovou smrtí byl pro císaře od-
straněn i tíživý problém fi nanční. Valdštejn 
chtěl rezignovat a požádal o vyúčtování 
a zaplacení pohledávek. Protože veškeré 
doklady o Valdštejnových pohledávkách 
byly po jeho smrti odstraněny a všechny 
stopy zahlazeny, nelze určit, o jak velkou 
sumu šlo, ale lze předpokládat, že o mno-
hamilionovou, nehledě ještě k tomu, že 
se mělo jednat i o vyrovnání pohledávek 
armády a o náhradu za ztracené meklen-
burské vévodství. Odstranění věřitele 
v době, kdy státní pokladna byla prázdná, 
bylo nejjednodušším a nejpraktičtějším 
řešením. Navíc – nešlo jen o to, zbavit 
se věřitele. K vraždě lákal a sváděl také 
Valdštejnův ohromný majetek, který měl 
propadnout konfi skaci.

***
Zpráva o chebské vraždě vyvolala 

velké vzrušení nejen v českých zemích, 
byla to senzace pro celou Evropu. Velké 
pozdvižení veřejného mínění a bouře od-
poru císaře zaskočily, protože to bylo něco, 
s čím u dvora ve své kalkulaci vůbec ne-
počítali. Piccolomini na něho naléhal, aby 
se přiznal k vydání exekučního rozkazu, 
čímž by on a Gallas, kteří operaci proti 
Valdštejnovi řídili, a tři chebští důstojníci, 
kteří exekuci vykonali, byli chráněni proti 
možným obviněním, že jednali svévolně 
či ukvapeně. Císař měl nyní možnost po-
ukázat na svůj daný rozkaz – zmocnit se 
Valdštejna živého nebo mrtvého – a pokusit 
se tak naznačit, že on přece jeho usmrcení 
nenařídil. Mohl se distancovat od věci 
a ony tři chebské „hrdiny“ předhodit veřej-
nosti, anebo vzít odpovědnost na sebe. Asi 
po dvouměsíčním váhání se rozhodl pro 
druhou cestu. Bohatě odměnil panstvími 
a statky z majetku zavražděných hlavní 
osnovatele Gallase, Piccolominiho a Ald-
ringena i chebské vrahy. Hlavního orga-
nizátora vraždy, Leslieho, který jako první 
dorazil se svou zprávou do Vídně, okamži-
tě povýšil do hraběcího stavu, jmenoval ho 
komořím, plukovníkem a velitelem tělesné 
gardy svého syna, následníka trůnu, Fer-
dinanda III. a slíbil mu bohatou odměnu 
z konfi skovaných statků. Do hraběcího 
stavu povýšen také Butler a dostalo se i na 
Valdštejnovy nepřátele u dvora.

Nový generalissimus císařské armády 
Jan Matyáš Gallas dostal Frýdlant, Liberec, 
Smiřice, Hoříněves, Sadovou aj., Ottavio 
Piccolomini Náchod, Butler Doksy a Dešt-
nou, plukovník John Gordon Smidary 

370. výročí chebské exekuce
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370. výročí chebské exekuce

a Skřivany, plukovník Leslie dostal Nové 
Město nad Metují. Geraldin dostal Mšeno 
a setník Walter Deveroux. Dobrovítov, 
Chlum a Krchleby na Čáslavsku. Dostal 
také Nezdín u Ledče n. S. a měl se vyrov-
nat se svými společníky a zaplatit i trčkov-
ské dluhy na statku, což bylo součástí da-
rovací smlouvy. To však neudělal, a proto 
mu v roce 1651 byl věřiteli statek zabaven 
a prodán. Jmění Viléma Kinského bylo 
konfiskováno a propadlo ve prospěch císař-
ského polního maršála Jana Aldringena.

Majetek byl spiklencům zabaven císař-
ským patentem z 29. března 1634. V pří-
padě Adama Erdmana Trčky však šlo o to, 
že část majetku byla stále ve správě jeho 
otce Jana Rudolfa a nedalo se přesně zjistit, 
které statky komu z nich náležejí. Bylo 
tedy třeba, aby se konfiskace vztahovala na 
všechny trčkovské statky bez jakékoliv vý-
jimky… „Pátralo“ se, zda se mohl starý pán 
zaplést do „spiknutí“ a „vypátralo“ se, že 
ano. Byl proto rozkazem z Vídně 5. května 
1634 povolán k výslechu do Prahy, ale než 
mohl odjet, zastihla ho v Německém Brodě 
29. září 1634 smrt. 

Mezitím se ještě pokusil o záchranu 
rozsáhlého rodového majetku, ale jeho 
závěť z 2. července 1634 už nebyla uznána. 
A po soudu ve Vídni, na němž hlavní slovo 
měli pochopitelně svědkové obžaloby, byl 
v květnu 1636 vynesen konečný rozsudek: 

„…aby paměť Jana Rudolfa Trčky a jeho 

manželky pro jejich vytčená provinění 
za proklatou byla prohlášena a veškeré 
jmění a statky po nich pozůstalé králov-
ské komoře jsou přisouzeny“. Obrovský 
majetek, celkem 40 panství, byl oceněn na 
3,107.865 zlatých!

***
Rozdílnost, ba protichůdnost v hodno-

cení Valdštejnovy viny či neviny je způ-
sobena především odlišným nazíráním na 
věrohodnost některých pramenů neúřední 
povahy, vzniklých po Valdštejnově smrti 

– jedná se zejména o Piccolominiho a Ra-
šínovu zprávu. Někteří badatelé jim přiklá-
dali plnou, někteří jen omezenou víru, jiní 
je považovali za vylhané konstrukce.

Například Jaroslav Sezima Rašín 
z Rýzmburka, bývalý služebník Jana Ru-
dolfa Trčky, v procesu proti spiklencům 
podal „svědectví“, že myšlenky na otevře-
nou vzporu proti císaři se zrodily v hlavě 
Adama Erdmana. K vyslovení možnosti, že 
by se Valdštejn mohl stát králem, došlo prý 
poprvé při vévodově návštěvě a hostině na 
trčkovském zámku, když Jan Rudolf Trčka 
pozvedl pohár a pronesl přípitek: „Ať žije 
Albrecht z Valdštejna, budoucí český král!“ 
V soudní výpovědi sice není onen „trčkov-
ský zámek“ lokalizován, ale podle Eduarda 
Doubka se lze domnívat, že šlo o Světlou 
nad Sázavou, kde v té době Jan Rudolf 
trvale sídlil. 

Udivuje, že mnozí badatelé neprohlédli, 
že šlo o výpověď zcela tendenční a úče-
lovou. A o tom, že se Rašínovi vyplatila, 
svědčí i to, že dostal jako odměnu za své 
svědectví chotěbořský statek, k němuž ná-
leželo město Chotěboř a dvacet vesnic. 

***
Na závěr je třeba se zastavit u otázky, 

která vlastně tvoří jádro valdštejnského 
problému: usiloval Valdštejn o českou krá-
lovskou korunu či nikoli? Hlavně vlivem 
monumentálního díla o valdštejnském 
spiknutí z pera Josefa Pekaře byl u nás vše-
obecně přijat a rozšířen názor, že se Vald-
štejn skutečně chtěl stát českým králem 
a tím se dopustil zrady na císaři. Pekařův 
názor vešel do národního povědomí a je 
značně rozšířen v naší i cizí historické li-
teratuře. Věrohodné důkazy se však nepo-
dařilo nalézt nejen vyšetřujícím komisím 
zřízeným bezprostředně po Valdštejnově 
smrti, ale ani historikům, kteří v následu-
jících stoletích vynaložili na prozkoumání 
této otázky obrovské úsilí. Veškeré pátrání 
v tomto směru zůstalo bezvýsledné. Proto 

je třeba vzdát se jednou provždy této fámy 
či legendy, která při objektivním hodnoce-
ní nemůže obstát pro nedostatek důkazů.

Avšak i kdyby se prokázalo, že legenda 
je pravdivá a že Valdštejn o královskou 
korunu usiloval, byl by to vzhledem k pro-
viněním, jichž se Ferdinand II. během své 
vlády vůči Českému království dopustil, 
krok plně oprávněný. Jeho svržení by bylo 
záslužným činem, který by znamenal do-
sažení toho, co se nepodařilo za stavovské-
ho povstání. Případný Valdštejnův úspěch 
by pro naše země znamenal obnovení 
předbělohorských ústavních poměrů, jakož 
i politické a náboženské svobody. A kdyby 
neuspěl? Odčinil by tak zradu, které se pro-
ti stavovskému povstání dopustil, i to, čím 
přispěl k Bílé hoře a co učinil pro vybudo-
vání vojenské moci Ferdinanda II.

***
Jaké byly důsledky Valdštejnovy smrti? 

Byly dvojí: jednak v evropském a jednak 
v českém měřítku. Pokud jde o ty první, šlo 
především o konec mírového jednání. Vál-
ka se dostala do nové fáze, trvala dlouhých 
14 let (vestfálský mír byl uzavřen až v roce 
1648) a byla nejničivější ze všech. Během 
této války bylo dokonáno zdevastování na-
šich zemí a velké části Evropy neslýchanou 
měrou.

Neblahé důsledky však měla Valdštej-
nova smrt především pro Čechy samé. 
Přibližně třetina země propadla konfiskaci 
a dostala se z českých rukou do cizích. 
Ocitla se v majetku hrabivých dobrodruhů 
a kořistníků Gallase, Piccolominia, Collo-
reda, Butlera, Leslieho, Marradase a dal-
ších, kteří se o Valdštejnův pád zasloužili 
a kteří přišli z Itálie, Španělska, Valonska, 
Skotska, Irska, Lucemburska a odjinud, 
aby se válkou obohatili. Tragické důsledky 
to mělo především pro poddané nových 
vrchností. Valdštejn a Trčkové byli vý-
borní hospodáři, kteří pečovali o rozvoj 
a prosperitu svých panství, ke svým 
poddaným měli v podstatě patriarchální 
vztah a neutiskovali je. Nyní po nich přišli 
cizáci, kteří jako vojáci ani zemědělskému 
podnikání nerozuměli, v zemi většinou ani 
trvale nesídlili a na její obyvatele pohlíželi 
s pohrdáním jako na rebelské a kacířské. 
Jejich jedinou snahou bylo vytěžit ze svých 
panství co nejvíce a peníze si odvézt. Proto 
také stupňovali útlak (včetně náboženské-
ho) a vykořisťování svých poddaných.

-jv- (s použitím knihy J. Kollmanna 
Valdštejnův konec a dalších pramenů)Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
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Dana Němcová: 
Lidé mého života

Místní skupina České křesťanské 
akademie ve Světlé n. S. vás zve na 
besedu s Danou Němcovou, která se 
uskuteční ve středu 21. 4. v 19.30 v za-
sedací místnosti sklářského učiliště.

Dana Němcová 
oslavila 14. ledna 
letošního roku se-
dmdesáté naroze-
niny. V současné 
době se intenzivně 
věnuje uprchlíkům 
přicházejícím do 
naší republiky 
z nejrůznějších 
koutů světa, je 

členkou Rady vlády pro lidská 
práva, předsedkyní správní rady 
Výboru dobré vůle Olgy Havlové 
a místopředsedkyní Poradny pro 
uprchlíky.

Dana Němcová také patří mezi 
přední představitele českého disen-
tu 70. let. Vystudovala psychologii 
na Univerzitě Karlově. Za studií 
se seznámila s Jiřím Němcem, vý-
znamným katolickým intelektuá-
lem, který k nám (společně s Otou 
Mádrem, Josefem Zvěřinou a další-
mi) uváděl myšlenky 2. vatikánské-
ho koncilu. 

V nelehkých podmínkách komu-
nistického pronásledování vycho-
vali manželé Němcovi sedm dětí. 
Pražský byt jejich rodiny býval 
radostnou oázou pro ty, kteří se po 
roce 1968 nesmířili s příchodem 
ruských okupantů. 

V roce 1976 byla Dana Němcová 
za aktivní podporu pronásledova-
ných hudebníků (The Plastic People 
of the Universe) zbavena možnosti 
pracovat v oboru. Byla zaměstnána 
mj. jako uklízečka a domovnice. 

Jako jedna z prvních signatářek 
podepsala Chartu 77. S několika 
dalšími disidenty stála u zrodu 
Výboru na obranu nespravedlivě stí-
haných (VONS). Dne 29.5.1979 byla 
zadržena komunistickou StB a poz-
ději v procesu s VONS odsouzena 
ke dvěma rokům odnětí svobody 
s podmíněným odkladem. Od 
2.1.1989 do 6.1.1990 byla mluvčí 
Charty. 

Hynek Bouchal

Dům čp. 179 v Jelenově ulici
Zatím nejstarší nalezený záznam 

k tomuto domu je z roku 1850 a týká 
se Terezie Suchomelové. V archivu 
stavebního úřadu MěÚ Světlá n. S. se 
dochoval plán na stavbu dřevníku, chlé-
vu a sklepu Antonína Suchomela ze dne 
30. července 1894.

Na základě žádosti Antonína Sucho-
mela vznikl dne 23. června 1926 „Pro-
tokol sepsaný u obecního, co stavebního 
úřadu ve Světlé n. S. o komisionélním 
ohledání domku čp. 179 za příčinou 
provedení nutných prací adaptačních“:

„Komise shlédla předmět stavební, 
načež podáno vyjádření od pana znalce 
stavebního, Karla Ševce, stavitele z Ně-
meckého Brodu v následovním: Domek 
čp. 179 ve Světlé n. S. jest skutečně tak 
sešlý a chatrný, že prováděné adaptace 
jsou bezpodmínečně nutné, má-li stav-
ba dále svému účelu 
vyhovovati. Jelikož 
ve stavbě bydlí dva 
nájemníci (Antonie 
Vaňkátová a Marie 
Vadinská – pozn. J.V.), 
kteří dle prohlášení 
majitele domu byli 
vyzváni, aby se vystě-
hovali, čemuž nevyho-
věli, upozorňují se, že 
veškeré škody, které 
prováděním adaptace 
jim vzniknou, jdou na 
jejich vrub a nemohou 
za způsobené škody 
žádati náhrady na 

majiteli domku. Rovněž nesmí činiti 
prováděným pracím žádných potíží.“

Po smrti Augustina Suchomela přešlo 
právo vlastnické polovice domu s po-
zemky na Marii Suchomelovou, která 
v roce 1963 dům prodala Radku Rits-
chelovi. Tomu byla v červenci 1966 po-
volena výměna oken.

Od poloviny 80. let minulého století 
se začalo uvažovat o zbourání domu. 
Ve složce „Technicko-ekonomické 
hodnocení bytového fondu objektu 
navrženého k demolici“ z listopadu 
1987 se uvádí stáří objektu 157 let, což 
by znamenalo rok výstavby 1830. V ka-
pitole hlediska důležitosti zájmu na od-
stranění bytového objektu je uváděno: 
demolice vyvolaná komplexní bytovou 
výstavbou. K podrobnostem se vrátíme 
v příštím pokračování seriálu Kdysi 
a dnes.

     Text a foto: Jaroslav Vála

Pohlednice Světlé n. S. ze 60. let

Současný stav
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Vlastivědný spolek Světelsko

Po úspěšné přednášce o prehisto-
rii, vyhověli pozvání vlastivědného 
spolku další dva odborníci, kteří 
umožnili Světelákům podívat se na 
své okolí očima archeologů. Ve čtvr-
tek 26. února se s námi o své poznatky 
podělili pánové Mgr. Pavel Rous a Dr. 
Karel Malý. Přednáška měla jasně 
ohraničené téma: Historické hornic-
tví na Havlíčkobrodsku. Průzkum 
a shromážděné poznatky byly ovšem 
zaměřeny na užší okolí Havlíčkova 
Brodu a nikoliv na Světelsko a Le-
dečsko.

Předmětem zájmu havlíčkobrod-
ských kovkopů bylo stříbro. „Pokud 
se týká památek na hornictví,“ řekl 
hned v úvodu Mgr. Rous, „má Havlíč-
kobrodsko oproti ostatním hornickým 
krajinám, jak u nás, tak ve střed-
ní Evropě, obrovskou výhodu, a to že 
se tady zachovaly hornické památky 
ze středověku a raného novověku 
v nepoměrně lepším stavu než jinde. 
Porovnávali jsme Havlíčkobrodsko 
s Jihlavskem, kde jsou hornické sta-
řiny a památky na hutnictví velmi 
vzácné, jsou prakticky pohřbeny pod 
povrchem země. Pozoruhodné také je, 
že pro Havlíčkobrodsko se dochovalo 
nejvíce písemných zpráv přímo ze stře-
dověku o hornictví než z jiných hornic-
kých revírů u nás a v Evropě. Když to 
srovnáme například s Jihlavskem, tak 
počet listin a textů, které se vztahují 
k hornictví, je na Havlíčkobrodsku 
desetinásobný.“

Podrobně se zabýval brodským 
hornickým revírem ve 2. polovině 
13. století a jeho čtyřmi báňskými 

obvody s báňskými městečky Brodem, 
Bělou, Přibyslaví a Šlapanovem. Před-
náška byla doprovázena fotografi emi 
dochovaných historických památek 
dokumentujících hornickou tradici 
sledované oblasti. 

Přednáška Dr. Malého byla zaměře-
na na geologické podmínky a metody 
prospekce, těžby a dále úpravy rudni-
ny a hutnění rudy. Také on doprovázel 
svoji přednášku mnohými obrázky 
promítanými na plátno přes datapro-
jektor.

Zajímavé téma přilákalo do zasedací 
síně městského úřadu asi 25 poslu-
chačů, převážně členů vlastivědného 
spolku.

***
V sobotu 28. února uspořádali čle-

nové spolku výjezd do Žďáru nad 
Sázavou do Regionálního muzea na 
Tvrzi. Jeho pracovník Jaroslav Švoma 
tam připravil výstavu „Mapy a lidé“ 
zaměřenou na vývoj kartografi e v no-
vodobém období, tedy po velkých zá-
mořských objevech. Protože sám staré 
atlasy, faksimile historických map 
a samozřejmě i modernější kusy léta 
shromažďuje, dokáže o vystavova-
ných exponátech zasvěceně a s láskou 
mluvit. Ostatně větší část vystavených 
předmětů byla z jeho sbírky a zbytek 
ze sbírek muzea.

Výstava byla rozdělena do dvou částí, 
z nichž ta první představila faksimile 
ze staršího období, tedy díla holand-
ských, německých a dalších kartogra-
fů, doplněná ukázkami atlasů a země-
pisných příruček. Velkou pozornost 
si vysloužil především Schraemblův 

Předseda spolku nad vystavenými mapami Archeologové při besedě

atlas z roku 1795 složený z nádherných 
mědirytin. Ve druhé části byly mapy 
z novější doby, specializované, typové 
a odborně zaměřené. Našli jsme tu 
starší i novější mapy vojenské, turistic-
ké i pro orientační běh.

Text a foto: Jaroslav Vála

Víte, že…
…se natáčí fi lm In nomine patris, 

který se vrací k jednomu dramatu 
z padesátých let 20. století? Patří 
k sérii fi lmů autorsko-režisérské 
dvojice Jan Drbohlav a Jaromír Po-
lišenský jako byly Ex offo či Gambit. 
Děj spočívá v tom, že mladý režisér 
pověřený natočit dokument o tzv. 
Číhošťském zázraku prochází po-
znáním skutečnosti, bojuje o každý 
záběr i větu a přesto se fi lm pod do-
hledem StB mění v propagandistický 
pamfl et.

***
…po Plzeňském Prazdroji, který 

před časem zvýšil ceny piv Pilsner 
Urquel a Gambrinus, sáhl k tomuto 
kroku i humpolecký pivovar Ber-
nard? Od 15. března upravil cenu 
v průměru o 5,9 %. „Tato úprava se 
týká pouze sudového piva v celé šíři 
sortimentu,“ informoval mluvčí Zde-
něk Mikulášek. Zdražení mají podle 
něj na svědomí nárůst výrobních ná-
kladů, vyšší ceny surovin a energie, 
vývoj cen na trhu a rovněž investic 
do výrobního procesu. Ceny lahvo-
vého piva Bernard zvedat nebude. „U 
lahvového piva jsou kvůli konkurenci 
ceny dlouhodobě nízké,“ zdůvodnil 
Mikulášek.

-jv-
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Na návštěvě u výrobce turistických známek

Před časem se na stránkách Svě-
telského zpravodaje objevily články 
o turistických známkách. Dnes je zno-
vu připomínám, protože se mi poda-
řilo spojit se přímo s jejich výrobcem 
v Rýmařově.  Položil jsem nejvyššímu 
představiteli této firmy, Ladislavu Ší-
novi pár otázek:

ristických známkových míst. Od tohoto 
roku také aktivně podporujeme Svaz 
vozíčkářů, centrum Paraple.

- Všiml jsem si, že ne všechny známky 
jsou číslované. Jsou mezi nimi i tzv. pu-
tovní a výroční turistické známky. Oč 
jde?

Putovní turistické známky jsou takové, 
které jsou vždy umístěny po dobu jedno-
ho roku na jednom ze stávajících pro-
dejních míst turistických známek. Jsou 
dávány zdarma při zakoupení známky 
z daného místa. Neobsahují kupón 
a jsou sběratelsky velice ceněné. Je sa-
mozřejmé, že mají každý rok jiný motiv. 
Pro zajímavost – první putovní známka 
byla vydána v roce 2000 a to na Mod-
ravě, druhá na Komáří vížce (Krušné 
hory), třetí na Hrčavě (Beskydy), čtvrtá 
na Rabštejně v Jeseníkách. Letos bude 
umístěna na Luži v Lužických horách.

Výroční turistické známky jsou pa-
mátkou na vybrané dálkové pochody, 
festivaly či kulturní akce. Lze je získat 
jen po dobu konání akce. Jsou opatřeny 
kupónem, takzvaným „žolíkem“. Stejně 
jako v kartách je možné jím nahradit 
kterékoli číslo kupónu ve sběratelské 
hře. Pravidla této hry jsou následující: 
nasbírejte řadu deseti jakýchkoliv čí-
selně navazujících papírových kupónů 
(součást turistické známky), nalepte je 
na pohled nebo korespondenční lístek 
a zašlete na naši adresu. Nezapomeňte 
uvést zpáteční adresu! Obratem vám 
zašleme prémiovou turistickou známku 

– za každou desítku jednu, pokaždé jinou. 
Zde je také možno sesbírat jen devět po 
sobě jdoucích čísel a chybějící desáté 
číslo nahradit již uvedeným „žolíkem“. 
V dané desítce je možno použít ovšem 
pouze jednoho „žolíka“.

- Která turistická známka je nejžáda-
nější a která naopak „nefrčí“?

Co se týče nejžádanějších známek, 
myslíme, že se tady spíše jedná o množ-
ství návštěvníků v dané lokalitě (Praha, 
Karlštejn atd.). To platí i pro nejméně 
navštěvovaná místa, kam prostě moc lidí 
nepřijde. Těchto míst je opravdu velké 
množství, možná většina. Výrobu zná-
mek pro tato málo populární místa do-
tujeme z výtěžku zmíněných turisticky 
nejatraktivnějších míst. Přesto doufáme, 
že naši turisté i tato místa objeví a tím 

stoupne popularita nejen našich známek, 
ale i míst samých. Myslíme si, že v naší 
vlasti je mnoho zajímavostí, které si za-
slouží naši pozornost. Vždyť spousta lidí 
ani neví, co má „za barákem“, ale přesto 
jezdí na dovolenou do zahraničí. 

- Máte nějaký přehled o našich sběra-
telích turistických známek?

Ano, tito lidé se mezi námi již vy-
skytují. Někteří mají ve své sbírce jen 
pár kousků, jiní naopak jdou na věc 
nekompromisně. Ve svých sbírkách 
mají již několik stovek kusů. Proto 
jsme se také začali zabývat problémem, 
kam známky doma ukládat. Řešením 
je jakási dřevěná „kniha“, jejíž několik 
stran upevněných „ve vazbě“ na pantech 
umožní zavěsit několik set známek při 
minimálním požadavku na prostor.

Dále máme pro naše sběratele také 
webové stránky www.turisticke-znam-
ky.cz, kde se dozvědí veškeré aktuální 
informace.

- A poslední otázka: Co připravujete do 
budoucna?

V průběhu měsíce dubna by měla být 
vydána opět nová mapa turistických 
známek. Bude zase o něco lepší než ta 
minulá. 

13.8.2004 budeme v Rýmařově ja-
kožto skauti spolupořádat mistrovství 
Evropy ve westernových dovednostech 
Indiana Jones 2004. Určitě tato akce 
stojí za vidění, chystáme ji už pošesté. 
Výroční známka samozřejmě chybět 
nebude. Takže, pokud budete mít zájem, 
ozvěte se.

- Děkuji za rozhovor a  nabídku, určitě 
o ní  budeme uvažovat.

Josef Kopecký – Bill

- Jak vznikla myšlenka vyrábět turis-
tické známky a kdy byla vyrobena první 
známka?

Celá myšlenka turistických známek 
vznikla v roce 1997. V tomto období 
byly vydány i první známky Jeseníků 
(Praděd, Karlova Studánka, Švýcárna 
a Malá Morávka – Karlov). Zpočátku se 
jednalo spíše o snahu provést Jeseníky 
co nejvíce lidí a ukázat nejdůležitější 
body. Jsme oba bývalí vedoucí skautů 
a z dřevěných březových placek, které 
jsme vyráběli dětem na památku z tá-
borů a nejrůznějších navštívených míst, 
vznikla i první turistická známka. Od 
začátku jsme se snažili vytvořit systém, 
který provede spolehlivě každého člově-
ka po dané lokalitě. Zpočátku známky 
neměly tak dokonalou podobu jako 
dnes a neobsahovaly kupóny potřebné 
ke sběratelské hře. Předpokládali jsme, 
že chybějící čísla lidé prostě najdou. 

- Kdy byla vydána první mapa nebo 
seznam turistických známek?

Lidé nás bohužel nemile překvapili 
a chybějící čísla moc nehledali a spíše 
chtěli tuto informaci od nás, od výrobců. 
Proto jsme už v roce 1998 vydali první 
seznam turistických známek v Jese-
níkách. To už jsme postupně známky 
rozšířili do Krkonoš a Beskyd. Systém 
sběratelské hry vznikal zároveň a prů-
běžně s ním přibyly i kupóny s čísly, aby 
byla celá sběratelská hra zajímavější. 
V roce 1999 jsme vydali první mapu tu-
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Kronika světelského Junáka 1924 – 2004

(pokračování)
1924 – vůdce br. Karel Čáslavský
9. června – účast na menšinové slavnos-

ti v Německém Brodě
22. června – výlet do Ledče nad Sáza-

vou na sokolskou slavnost
2. – 13. července – první putovní tábor 

(Světlá n. S., Chřenovice, Vlastějovice, 
Zruč n. S., Kácov, Český Šternberk, Sá-
zava n. S., Konopiště, Prosečnice, Davle, 
odtud parníkem do Prahy, dále vlakem 
do Peček, pěšky do Kolína, Kutné Hory, 
Čáslavi a odtud vlakem do Světlé n. S.). 
Trasa vzbuzuje ještě dnes (nebo možná 
právě dnes) úctu a obdiv!

2. srpna – výlet na Melechov, Lipnici, 
Okrouhlici, Žižkovu studánku

14. září – v Německém Brodě účast na 
Havlíčkových slavnostech

21. prosince – výlet na hrad Orlík a do 
Humpolce

31. prosince – první závěrečná schůze 
a loučení s rokem 1924

1925 – vůdce br. Karel Čáslavský
15. ledna – první dvě družiny Sokolů 

a Jestřábů se rozšiřují o družinu Lišek
28. února – na schůzce jednání o sou-

částkách skautského kroje
7. března – návštěva skautské akademie 

v Chotěboři
30. dubna – pálení čarodějnic. V té 

době se také začínají pomalu vybavovat 
součástkami skautského kroje.

14. – 21. července – první stálý tábor. 
V sobotu již snášely se jak potraviny, tak 
jiné věci, nádobí do radnice, kde byly 
přijaty br. vůdcem a srovnány do bedny 

a uzavřeny. V neděli dopoledne vybral br. 
vůdce poplatky na tábor. Složitě a těžce 
opatřovali si mnozí skauti poplatky na 
tábory. Všichni mohli na druhý tábor 
jet jen díky tomu, že v oddíle panovala 
opravdu bratrská atmosféra. Nemajetným 
skautům byl táborový poplatek výrazně 
snížen. Ráno 14. července odjezd – těžce 
naložená kára drnčí na rozkopané Ná-
dražní ulici. Bratr vůdce kupuje lístky, 
přehlíží, je-li vše v pořádku a v tom se 
již ohnivý oř řítí do stanice. Vystupuje se 
v Chotěboři. Tábořiště je nalezeno, stany 
provizorně postaveny… Druhého dne 
horečná práce v dnu minulém započatá 
pokračuje a konečně tábor stojí. Volné 
chvíle mimo koupání, volejbal a lehkou 
atletiku použijí se ku zdokonalení, opravě 
a večer se vždy hodina věnuje ideovému 
programu, rozboru a výkladu skautského 
zákona, hesel, slibu, významu skautin-
gu, táboření apod. V poslední den ze 
zachmuřených oblak padaly šňůry vody, 
vše mokré, žádná nálada – povel strhnout 
stany, nastoupena smutná pouť do Chotě-
boře a vlakem k domovu.

27. října – v předvečer 28. října velký 
táborový oheň, na kterém vzpomenuto 
významu dne – vzniku Československé 
republiky. Účast byla dost značná.

Prosinec – vánoční prázdniny, výlety 
do okolí na lyžích.

31. prosince – závěrečná schůzka, dle 
statistiky k tomuto dni v oddíle 21 skautů 
ve třech družinách. Stručný popis všech 
akcí za rok 1925: zbudována vlastní 
klubovna, sice jen dřevěná, umístěná na 
dvoře u Holzerů. Náklad asi 950 Kč. Za 
rok vykonáno 30 schůzek oddílových 
řádných, 15 mimořádných, vycházek po-
lodenních 25, celodenních 12 a víceden-
ních 1. Veřejně oddíl vystoupil sedmkrát, 
účastnil se šesti závodů. 

1926 – vůdce br. Karel Čáslavský
6. března – táborák, na němž vzpome-

nul bratr vůdce našeho protektora, pana 
prezidenta T. G. Masaryka.

4. dubna –zdařilý výlet na hrad Orlík 
u Humpolce

16. května – v neděli v šest hodin ráno 
dal bratr vůdce Čáslavský nastoupit před 
radnici. Otevřely se dveře a paní Čáslav-
ská, matka bratra vůdce a nadšená ctitel-
ka skautingu, přinesla krásně vyšívanou 
oddílovou vlajku s nápisem 1. oddíl svazu 
skautů R.Č.S. Předala ji prvním skautům 

se slovy, aby skautské heslo – vyšité na 
vlajce – „Buď připraven!“, bylo vždy hes-
lem světelských skautů, aby byli hodni 
odznaku skautského – lilie s chodským 

psem a státních barev vlajky. Bratr Do-
ležal – Béda si po letech dobře pamatuje 
na její proslov k prvním skautům: „Šiřte 
krásnou junáckou myšlenku mezi mláde-
ží, zachovávejte ideje junácké, a tím spl-
níte povinnosti na vás kladené. Předávám 
vám tento prapor a slibte mi, že vaše po-
vinnosti splníte.“ Bratr vůdce poděkoval 
za oddíl, ujistil dárkyni, že skauti jsou si 
vědomi účelu a významu skautingu a že 
proto jedinou snahou bude býti hodnými 
a čestnými držiteli vlajky nesoucí jméno 
oddílu. Za zvuku polnice a zpěvu písní 
opustili Světlou a šli do Ledče na slavnost 
odhalení pomníku mistra Jana Husa, 
k níž byli pozváni. Radostně vlála vlajka 
nad širáky zelenými. 

Brzy byly pořízeny vlajky družin „Liš-
ky“ a „Sokoli“. Do oddílu se přihlásili 
M. Holzer, J. Vrba, O. Voslář, O. Popper, 
Müller (Cihla) a J. Widmann, který byl 
dlouho praporečníkem. Po tomto přílivu 
musel být oddíl rozdělen na další družiny. 

17. – 21. července 1926 – putovní tábor 
po trase Světlá n. S., Humpolec, Pelhři-
mov, Tábor, Zvíkov, Orlík, Mirovice, Ka-
rlštejn a Beroun. Zpět vlakem přes Prahu 
a Čerčany. 

1927 – 1929 Žádné zápisy do kroniky. 

1930 – vůdce br. Bedřich Doležal - Béda
Je třetím vůdcem oddílu, když druhý 

vůdce              (pokračování na str. 18)
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(pokračování ze str. 17)  
Fr. Boudník byl jen na chvíli. Zpravo-
dajem byl bratr Čáslavský. Klubovna 
nebyla. Schůzky se konaly v síni nebo 
na půdě u Fr. Mahlera a v dílně J. No-
votného. Skauti: O. Čermák, J. Hájek, 
Kislinger, Holzer, Müller, Skalla, Vrba, 
Adamec, Frant. Hájek, Jiří Mahler, Leo-
pold Mahler, Zikmund Sobota, Hermann, 
Novák. Celkem 16 skautů. Oddíl se roz-
růstá, má dokonce i smečku šesti vlčat 
a svého prvního absolventa lesní školy, 
kterým je br. Čermák – Grizzly.

Krásná příroda v okolí Světlé a sa-
mozřejmě řeka Sázava lákala k táboření 
mnoho skautských oddílů. Návštěvy 
v jejich táborech a přátelské styky s nimi, 
ať už to byli skauti z Kolína, Čáslavi či 
z Prahy, byly pro světelské skauty zdro-
jem zkušeností a inspirací. 

Miroslav Plachý – Miki, 
ved. střediska

Kronika světelského Junáka

Podle obecně závazné vyhlášky číslo 
1/2003 o místním poplatku ze psů byl 
zvýšen od 1.1.2004 poplatek za prvního 
psa na 1.000 Kč a za každého dalšího 
na 1.500 Kč, a to v panelových domech. 
V roce 2003 to bylo 500 a 650 Kč. S tímto 
navýšením, a to poměrně značným, nesou-
hlasíme, a to z několika důvodů: 

1) Přestože poplatky se neustále zvyšují, 
pro psy a jejich majitele se neudělalo vůbec 
nic. Na rozdíl od okolních měst (Havlíčkův 
Brod) se stále zvyšuje počet toulavých psů. 
Vždy se dozvíme, že to problém je a že se 
bude řešit. Neřeší se ale vůbec nic! Maji-
telům psů, kteří mají své psy na vodítku, 
často hrozí napadení toulavým psem.

2) Dalším problémem je počet a umístění 
odpadkových košů. Stále se nám nařizuje 
co musíme, ale myslíme si, že nemusíme 
nosit sáček s nevábným obsahem celé 
odpoledne po parku, a to pouze proto, že 
ho není kde vyhodit. Nejedná se ale pou-
ze o park, ale i o některé ulice přímo ve 
městě.

3) Vrcholem všeho ale je, když na dotaz, 
proč se zvýšily poplatky, dostaneme násle-
dující odpověď: „…chceme vymýtit psy 
z paneláků.“ Nechceme nikomu vnucovat 
lásku k němé tváři, to nelze, ale takové 
jednání je více než zarážející. Ve Světlé je 
mnoho jevů, které by bylo potřeba vymýtit 

– vandalismus, rušení nočního klidu kolem 
restaurací a heren a mnoho dalších. Zatím 
jsme se nesetkali s případem, kdy podna-
pilý pes láme stromky, převrací popelnice 
a ničí dopravní značky. Také by se mohlo 
stát, že příští rok bude někdo z městského 
úřadu chtít vymýtit ty, co pěstují za okny 
muškáty nebo naopak ty, co je nepěstují 
apod.

***
Byli bychom rádi, kdyby nám bylo sdě-

leno:
1) Kolik se ročně vybere za poplatky 

ze psů a kolik a na jaké účely jdou tyto 

peníze? Jde nám o konkrétní údaje a ne 
pouze o konstatování, že to jde na úpravu 
veřejné zeleně. To by se také mohlo stát, že 
se vybere firma z Ostravy a ne jako dosud 
z okresu Pelhřimov a zvýšené náklady 
na sekání trávy zaplatí opět majitelé psů 
z panelových domů. Myslíme si také, že 
udržování zeleně by se dalo zajistit z míst-
ních zdrojů.

2) Jak se bude řešit otázka toulavých psů? 
To, že to problémem je, víme, ale problémy 
je třeba řešit a ne jenom slibovat.

3) Uvažuje se o zvýšení počtu odpadko-
vých košů?

A na závěr – s tím vymýcením psů to 
bude asi dost těžké!

V. Kasal a J. Rajdlová

Pes = trest?

Nepojízdná pojízdná reklama

Hledáte místo pro reklamní bilboard? 
Není ve Světlé lepšího místa, než na 
náměstí. Kde? Kdekoliv na parkovišti. 
Reklama je vidět ze všech stran, je po-
jízdná i nepojízdná zároveň a hlavně – je 
zadarmo! Tím, že ji umístíte na automobil, 
který zaparkujete na parkovišti, se nedo-
pouštíte žádného přestupku. Parkování 
není žádnou vyhláškou časově omezeno, 
takže směle do toho! Ještě je tu pár míst 
volných…                                            -jv-

@
Přečetli jsme za vás

Kde se vzal „zavináč“? Každý den jsou rozesílány miliardy e-mailových zpráv 
a všechny mají jedno společné – znak @ neboli „zavináč“. Zvykli jsme si na něj stejně 
jako na internet a obě věci bereme jako by tady byly odjakživa. Odkud se ale tento 
zvláštní znak vzal? Kdy vznikl přesně nevíme, ale bylo to dávno před začátkem počí-
tačů, internetu i e-mailu. „Zavináč“ byl už na klávesnici prvního psacího stroje, jehož 
vynálezcem byl Christopher L. Sholes a vyrobila ho firma E. Remington & synové 
v roce 1874. Symbol @ má svůj původ v účetnictví, kde nahrazoval v angličtině slůvko 

„ats“, což se v češtině psalo „á“ a znamenalo „za“ nebo „po“ – tedy kus třeba za korunu 
či po koruně jeden.                                              Koktejl 11/2003



Světelský zpravodaj strana 18 strana 19 Světelský zpravodaj 

Projekt Lukáš Danda 
Kouřim u Kolína

Tento projekt byl zrealizován na 
pomoc sedmiletému Lukáši Dandovi 
z Toušic u Kouřimi. Lukáš trpí od 
narození vzácným syndromem, který 
mu nedovoluje používat mimické 
svaly a nervy v obličeji. Žádná naše 
pojišťovna nemá tuto nemoc v sezna-
mu chorob, proto ani na nákladnou 
operaci neuvolnila finanční prostředky. 
Teprve po odvysílání relace v televizi 
na začátku prosince minulého roku se 
pohnuly ledy, ale jen díky soucitným 
lidem, zdravotnictví se neangažovalo. 
Právě jen obyčejní lidé, kteří se mnoh-
dy potýkají s nepřízní osudu, pomohli 
Lukáškovi k tomu, aby mohl podstoupit 
finančně nákladnou a i chirurgicky ná-
ročnou operaci. Tato nemoc se vysky-
tuje vzácně, proto i specializovaných 
pracovišť k odoperování tohoto syndro-
mu je na světě velmi málo. Lukáš má již 
zajištěnou operaci za 3 miliony korun 
v kanadském Torontu. Výkon bude pro-
veden ve dvou etapách, každá potrvá 
asi 9 hodin. Chlapci budou voperovány 
svaly a nervy ze stehen do obličejových 
partií. Potom ke krásným očím přibude 
Lukášovi i nádherný dětský  úsměv. 
Naše škola se rozhodla Lukáškovi po-
moci. Nakoupili jsme květináče, barvu, 
ubrousky, lepidlo, sáčky, stuhy  a pustili 
jsme se do práce. Ubrouskovou techni-
kou jsme vyrobili 400 květináčů a za 
50,- Kč prodávali. Získali jsme 20.000,- 
Kč, které jsme 13. února odvezli rodině 
Dandových. Matka byla velmi potěšena 
a se slzami v očích nám moc děkovala. 
Dokonce jsme se dozvěděli, že jsme 
jediná škola v republice, která chlap-
ci  finančně pomohla. Vyprávěla nám 
o nelehkém osudu jejich syna. Věříme, 
že díky lidem se srdcem na správném  
místě  všechno dobře dopadne.

Děkuji všem, kteří si od nás květináče 
koupili, a tak pomohli malému nemoc-
nému Lukáškovi. Můj dík patří pře-
devším mým spolupracovnicím, dále 
rodině Aničky Kolářové, OÚ v Leštině, 
pracovnicím odboru školství MěÚ ve 
Světlé n. S., p. Pecovi, Zlatce Špitální-
kové, prodavačkám z haberské Jednoty, 
pí Marušce Koubové z Habrů, pí Bo-
žence Růžičkové a samozřejmě našim 
školním dětem, které pomohly nejen 
s výrobou, ale i  s prodejem výrobků.
        Mgr. Zlatuše  Špitálníková, 
  ředitelka ZŠ Dobrnice

Žáci z Lánecké na horách

Součástí vyučování tělesné výchovy 
na základních školách je lyžařský 
výcvik, který se provádí podle plat-
ných učebních osnov a současně s cíli 
vzdělávacími a výchovnými plní i vý-
znamné funkce zdravotní a zotavné.

Lyžařský výcvik tak, jak v současné 
době probíhá v naší zemi i okolních 
státech, je výsledkem dlouhého období 
hledání v oblasti techniky, ale i meto-
diky lyžování, která staví na principu 
otevřených pohybových dovedností. 
Opomineme odborné osvojování ly-
žařských dovedností, připomeneme ze-
jména emotivní prožitek, který by měl 
při lyžování tvořit podstatnou část 
výsledku.

Zcela určitě zažívala kladný emotivní 
prožitek z lyžování i z celého pobytu 
na lyžařském výcviku v Bartošovicích 
v Orlických horách většina dětí z 8. tříd 
ZŠ v Lánecké ulici letošní poslední 
únorový týden! A nejen ona většina 
dětí, ale také vedoucí instruktoři kur-

zu: Mgr. Dana Fialová, Mgr. Vlastimil 
Špatenka, Mgr. Jana Rejnková a zdra-
votnice Mgr. Iva Pejcharová, kteří byli 
nadšeni morálkou, slušností i elánem 
letošních začínajících lyžařů.

Asi musíme „zaklepat na dřevo“, ne-
boť i v minulých několika letech jsme 
nezaznamenali na lyžařském výcviku 
větší výchovné problémy a úrazy. Pou-
ze nás jeden rok poněkud „dostihla 
a zaskočila“ chřipková epidemie.

Bartošovice, místo mnoholetého 
konání LVK naší školy, s hotelem Zem-
ská brána u polských hranic jsou méně 
frekventovaným turistickým středis-
kem s přiměřeně náročnými sjezdovka-
mi hned u hotelu, navíc pobyt v hotelu 
i vleky jsou cenově velmi dostupné.

Většina dospělých nelyžařů si asi 
nedovede práci s dětmi ve dne i v noci 
představit. Únava, únava… Přesto dě-
kujeme letošním „osmákům“ i jejich 
rodičům, kteří jim umožnili absolvo-
vat tento kurz, za báječnou atmosféru 

během výcviku, ve-
černího zaměstnání 
a dalších činnostech… 
Jsme rádi, že všichni si 
při návratu povzdech-
li: „Škoda, že je ten 
týden na lyžích tak 
krátký!“

Jana Rejnková

Výcvik na sjezdovce

Při odpočinku na 
vycházce
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To nejcennější, co máme

Odhlášení či opětovné přihlášení obědů na terminálu.

Od začátku března letošního roku 
už žáci a ostatní strávníci ve školní 
jídelně Základní školy v Lánecké ulici 
nemusí trhat papírové stravenky před 
odběrem obědu. 

K prokázání nároku na stravu jim 
slouží elektronické miniaturní čipy 
umístěné v pěkné plastové klíčence. 
Všichni sice museli zaplatit zálohu 
ve výši 100,- Kč za jeden čip, ale při 
opuštění školy jim budou peníze při 
odevzdání čipu vráceny. Nikdo se 
nemusí bát, že nedostane najíst, po-
kud čip zapomene. Jen musí dojít do 
kanceláře a paní Doležálková, vedoucí 
školní jídelny, zaznamená vydání stra-
vy do počítače. 

Tato změna nabízí další možnost 
odhlášení obědů u počítačového ter-
minálu na chodbě před jídelnou vždy 
na současný a příští týden v kterou-
koli dobu. Pouze na následující den 
je možno odhlásit oběd jen do 14ti 
hodin.  Tím není nijak dotčena mož-
nost odhlásit obědy osobně v kanceláři, 
ale tento způsob už se nechce dětem 
používat, nebo telefonicky na novém 
čísle 569 430 622 do 7.30 hodin ještě 
na započatý den a v pozdější dobu na 
všechny dny následující. 

Jsem rád, že se nový systém hlav-
ně dětem velmi líbí a doufám, že se 
i v provozu osvědčí.             

Vlastimil Špatenka

Můj syn Pavel navštěvuje 7. třídu zá-
kladní školy v Lánecké ulici. Jeho třídní 
učitelka je paní Marie Hrochová. Umí být 
k dětem přísná a zároveň je i spravedlivá. 
Má za sebou mnoho let pedagogické práce 
a je to paní učitelka tělem i duchem. Jsem 
ráda, že zrovna ona učí mého syna.

K nám, rodičům, je na rodičovských 
schůzkách upřímná a vše si dokážeme říct 
z očí do očí, ať jsou to zprávy dobré nebo 
špatné. Z posledního „rodičáku“ jsem však 
doslova utekla. Vadilo mně, že se pořád na 
každé rodičovské schůzce mluví většinu 
času jenom o drogách, alkoholu a kouření.

Nedalo mi to a druhý den jsem šla do 
školy znova. Navštívila jsem opět paní 
učitelku a zástupkyni ředitele. Ta mi vy-
světlila, že to je normální. Prý se o tom 
mluví všude. Mají to v náplni práce všichni 
učitelé na všech základních a středních 
školách. 

Ve školní jídelně bez stravenek

Vadilo by mně, kdyby se s dětmi mluvilo 
pořád jedno a totéž dokola. Vzpomněla 
jsem si na film Obecná škola. V něm vy-
hlásil pan ředitel rozhlasem: „Upozorňuji 
všechny žáky, že nastaly mrazy. Železné 
předměty bývají lepkavé. Nedotýkejte se 
jich a neolizujte je. Mohli byste se přilepit!“ 
Přesto se našli žáci, kteří olízali zábradlí 
a přilepili se. A pan učitel Hnízdo řekl: 

„Neříkal bych jim to vůbec, nebo bych jim 
to řekl jednou nebo dvakrát. Máte pro ně 
jen samé zákazy a příkazy a vidíte, nako-
nec si to zkusí jen proto, že to slyší pořád 
dokola a chtějí vědět, co to udělá.“ 

Chtěla bych, aby se dětem říkalo všech-
no na rovinu, tak jak to je. Nebála bych se 
jim říct ani to, že alkohol v malém množ-
ství je jako lék. Když si někdo dá občas 
jedno malé pivo po obědě, že není alkoho-
lik. Také to, že mnozí lidé, kteří se dožili 
vysokého věku, pili občas 2 dcl vína a taky, 
že si někdo občas nějakou tu „štamprličku“ 
slivovice nebo rumu dá. Hlavně aby věděly, 
že člověk je inteligentní, myslící tvor a kaž-
dý z nás musí vědět, kdy má dost! Aby si 
uvědomily, že jsou ještě děti a pro ně je 
ještě alkohol velice škodlivý. Je to z toho 
důvodu, že ničí miliardy mozkových bu-
něk a jejich mozek se teprve vyvíjí a ještě 
k tomu musí teď hodně pracovat, protože 
se musí ještě hodně a hodně učit. 

Nebála bych se ve škole s dětmi mluvit 
o nemocech. Ať si každý z nich vzpomene, 
kdo z jejich blízkých zemřel na rakovinu, 
srdeční infarkt nebo na cirhózu jater. Aby 
si vzpomněly a uvědomily si, jaké to bylo, 
když jejich blízcí opouštěli svět ve velkých 
bolestech a že vlastně chtěli strašně žít a že 
to bylo pro ně a pro jejich okolí velice smut-
né a bolestivé.

Jelikož je paní učitelka Hrochová ma-
tematička, mohla by si s dětmi počítat 
příklady, kolik peněz utratí průměrný 
kuřák za den, za týden, za rok a hlavně, co 
kdo prokouřil za 20 let a že už by to mohlo 
být krásné auto nebo cokoliv. Vždyť kaž-
dý z nás naříká, že má málo peněz. Před 
trafikami a v obchodech s kuřáckými 
potřebami je pořád hodně lidí a to si každý 
neuvědomuje, že vlastně na to nemá. Zato 
by si měl každý uvědomit, že si v životě 
může vlastně vybrat: buď cigarety, alkohol 
a drogy, nebo si můžeme kupovat krásné 
věci, auta, videa, zařízení do bytu, jezdit do 
zahraničí na dovolenou a všechno ostatní. 
A nakonec je tady to nejcennější, co máme 
- a to je naše zdraví, které si za nic na světě 
nekoupíme.        Ludmila Švecová, Příseka

Výdej stravy.
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Nezapome�te
na dopravní výchovu

INFORMACE pro �koly v obvodu M�stského ú�adu Sv�tlá nad Sázavou

Dopravní sout�� mladých cyklist� � 27. ro�ník
Ve �kolním roce 2003/2004 je vyhlá�ena tato celostátní postupová sout�� op�t pro dv�
kategorie:  I. kategorie - pro �áky 4. a� 6. ro�ník� základních �kol 

II. kategorie - pro �áky 7. a 8. ro�ník� základních �kol
                                           - pro �áky speciálních �kol 
Sout�� vyhlásila Koordina�ní rada ministra dopravy �R, ministerstvo �kolství,mláde�e a 
t�lovýchovy, Policejní presidium, ÚAMK �R, AMK �R, ��K a CSpSD. 

Základní kola: probíhají na �kolách v podzimních a jarních m�sících tak, aby �koly mohly
nahlásit nominace svých dru�stev do okresního kola nejpozd�ji do 16. dubna 2004 na 
adresu:
M�stský ú�ad Sv�tlá n. S. 
odbor �kolství 
nám. Tr�k� z Lípy 18 
582 91 Sv�tlá nad Sázavou
Dru�stva jsou �ty��lenná a slo�ená ze 2 dívek a 2 chlapc�.

Okresní kolo: okresu Havlí�k�v Brod se uskute�ní v areálu Základní �koly
Nuselská � Havlí�k�v Brod v termínu -  6. kv�tna 2004 pro základní �koly 
                                                              - 13. kv�tna 2004 pro zvlá�tní �koly 

Krajské kolo: se uskute�ní v areálu D�tského dopravního h�i�t� v Jihlav� 27. kv�tna 2004. 

Republikové finále: se uskute�ní v Liberci ve dnech 14. -16. �ervna 2004.

Dopravní sout�� mladých cyklist� je vedena jako program pro za�ínající cyklisty a je ur�ena
d�tem star�ím 10 let. Jeho cílem je p�ispívat ke zvý�ení efektivity výchovného p�sobení �kol 
p�i dopravní výchov�, správnému a bezpe�nému chování d�tí v provozu na pozemních
komunikacích a ke sni�ování dopravní nehodovosti d�tí.

Vy�izuje:
M. �apková ing. Otakar �vec 
odbor �kolství vedoucí odboru dopravy 
tel: 569 496 661 M�stský ú�ad Sv�tlá n. S. 
e-mail: capkovam@svetlans.cz
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Program duben

Pátek 2.4., 19.30
Bratři, jak se patří (USA) 113‘
Komedie. Patří k sobě a drží spolu. 
Hrají: M. Damon, G. Kinnear
Vstupné: 50 Kč. Od 12 let

Neděle 4.4., 19.30
Pupendo (ČR) 120‘
Komedie. Poselství budoucím genera-
cím. Hrají: B. Polívka, J. Dušek, 
E. Holubová
Vstupné: 50 Kč. Přístupný

Středa 7.4., 19.30
Poslední samuraj (USA) 154‘
Dobrodružný/historický. Tváří v tvář 
nepříteli v sobě objevil srdce a duši 
bojovníka. Hraje: T. Cruise 
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Pátek 9.4., 19.30
Kameňák (ČR) 100‘
Komedie. Komedie Z. Trošky plná 

„kameňáků“. Hrají: V. Vydra, J. Paulová
Vstupné : 50 Kč. Od 12 let

Neděle 11.4., 15.30
Asterix a Obelix: Mise Kleopatra 
(USA) 106‘ 
Populární comics s živými herci. 
Hrají: G. Depardieu, Ch. Clavier
Vstupné: 30 Kč. Přístupný. Český fabing

Středa 14.4., 19.30
Texaský masakr motorovou pilou 
(USA) 98‘
Horor. Podle událostí, které otřásly 
v roce 1973 celou Amerikou. 
Hrají: J. Beil, E. Balfour 
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Pátek 16.4., 19.30
Pravá blondýnka 2 (USA) 91‘
Komedie. Lepší. Odvážnější. Blonďatěj-
ší. Hraje: R. Withersoon
Vstupné: 50 Kč. Od 12 let..

Neděle 18.4., 15.30
Medvědí bratři (USA) 85‘
Animovaná pohádka W. Disneye. Pří-
běh o přátelství dvou medvědů, z nichž 

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

jeden není medvěd. 
Vstupné: 55 Kč. Přístupný
Český dabing

Středa 21.4., 17.30
Looney Tunes: zpět v akci (USA) 92‘
Rodinný. Jak vyřeší záhadu, ke které 
nemají žádnou stopu? Hraje: B. Fraser
Vstupné: 55 Kč. Přístupný
Český dabing

Pátek 23.4., 19.30
Adaptace (USA) 114‘
Komedie.  Úspěšný scénárista získá 
zakázku – zadaptovat bezpříběhovou 
knihu. Hrají: N. Cage, M. Streep 
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 25.4., 19.30
Kdo zabil Pamelu Roset (Francie) 110‘
Komedie . Úspěšná parodie na americké 
kriminálky. 
Hrají: K. Merod, O. Barroux
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Středa 28.4., 19.30
Na plný plyn (Francie) 104‘
Akční. Rychlá závodní auta, rivalita, 
přátelství, láska. 
Hrají: S. Stévenin, P. Y. Hills
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Program květen

Neděle 2.5., 19.30
Velká ryba (USA) 125‘
Drama. Pro někoho je každý rybník 
příliš malý. 
Hrají: A. Finney, E. McGregor, J. Lange
Přístupný

Středa 5.5., 19.30
Vítejte v džungli (USA) 108‘
Akční komedie. 
Drsná a nelítostná džungle jménem 
Los Angeles… 
Hrají: The Rock, S. W. Scott
Přístupný

Pátek 7.5., 19.30
Porota (USA) 127‘
Thriller. 
V procesech jde o příliš, než aby byly 
manipulovány… 
Hrají: J. Cusack, G. Hackman
Od 12 let

Neděle 9.5., 19.30
Škola ro(c)ku (USA) 108‘
Komedie. 
Učení je až na druhém místě. 
Hrají: J. Black, J. Cusack 
Od 12 let

ASTERIX A OBELIX: MISE KLEOPATRA
NEDĚLE 11. DUBNA
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V. ročník folklorního festivalu 

Ve dnech 4.-6. června se Světlá nad 
Sázavou opět stane střediskem folk-
lorního svátku celého Horácka. Bude 
se zde již po páté konat folklorní fes-
tival „Horácko zpívá a tančí“. Letošní 
festival bude věnován poctě Karlu Ja-
romíru Erbenovi u příležitosti 140. vý-
ročí prvního vydání Prostonárodních 
českých písní a říkadel „Mateřídouška 
vlasti naší milé“.

Festivalu se zúčast-
ní cca 18 horáckých 
folklorních souborů, 
soubor Jiskra z Plz-
ně, tři zahraniční 
soubory – z němec-
kého Rottenburgu, 

soubor Bystrzacy z Polska, z Bulharska 
soubor Balkánské rytmy - a hostitelské 
soubory Škubánku ze Světlé nad Sáza-
vou. Program doplní dechová muzika 
ZUŠ ze Světlé nad Sázavou, žáci výtvar-
ného a dramatického oboru ZUŠ a pěvec-
ký sbor Gaudeamus. Celkově dosáhne 
počet účinkujících přes 700.

Hlavním posláním folklorního festi-
valu „Horácko zpívá a tančí“ je podpora, 
propagace a rozvoj folklorních tradic 
v kraji Vysočina, na Horácku. Prezentací 
písní, tanců, hudby, her, zvyků, obyčejů, 
lidové slovesnosti, právě tak jako krojů, 
výšivek a rukodělné práce se všichni 
zúčastnění hlásí k odkazu našich před-
ků. Posilují též žádoucí orientaci dětí 
a mládeže na hodnotný umělecký projev 
podporující národní uvědomění, a záro-
veň poskytují stovkám dětí a mládeže 
smysluplné trávení volného času.

Samotný festival počítá s aktivním 
zapojením dětí a mládeže (dramatizace 
Erbenových bájí, pověstí, balad – spoje-
ná se soutěží, vystoupení pro žáky škol) 
z města, ale i širokého okolí. V neposled-
ní řadě plnohodnotně doplní současnou 
kulturní nabídku předkládanou veřej-
nosti. Folklorní festival „Horácko zpívá 
a tančí“ je v letošním roce jedinou akcí 
tohoto rozsahu a druhu na Horácku a na 
území kraje Vysočina.

Touto akcí podpoří pořadatelé i usne-

sení UNESCO, jež ukládá členským 
zemím pěstovat a rozvíjet národní 
kulturní tradice. Posláním folklorního 
festivalu je též propagace regionu, kraje 
a města Světlá nad Sázavou. Dále pak 
též Usnesení vlády České republiky ze 
dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci 
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu 
v České republice.

Pátek bude opět věnován dětem, kdy 
od 10 hodin začne program v zámeckém 
parku. Odpolední blok folklorních pořa-
dů doplní koncert dechové hudby ZUŠ 
Světlá n. S. V přehlídkovém pořadu dět-
ských souborů Pramínky vystoupí i vítě-
zové krajského kola „Zpěváčci 2004“„. 

„Dětský den“ bude zakončen zábavným 
večerem pro účinkující děti.

Sobotní program začne jarmarkem 
lidových řemesel na náměstí, který bude 
zpestřen propagačním vystoupením 
souborů ve městě. Na odpoledne jsou 
plánovány výjezdy souborů do okol-
ních měst a obcí. Od 16 hodin začíná 
přehlídka dospělých souborů a hostů, ve 
20 hodin pokračuje dalším vystoupením 
dospělých.

V neděli odpoledne projde ulicemi 
města průvod od ZŠ Komenského ul. přes 
náměstí na nádvoří zámku. Na úvod hlav-
ního festivalového dne vystoupí pěvecký 
sbor GAUDEAMUS ze Světlé n. S. a pak 
již bude následovat „Mateřídouška vlas-
ti naší milé“ –  hlavní festivalový pořad.

Doprovodnou akcí - národopisnou vý-
stavou ve spolupráci s lidovými sběrateli, 
muzei, případně knihovnami bude festi-
val doplněn od 31. května do 6. června 
2004. V průběhu hlavního pořadu festi-
valu bude nabídnuta „tradiční horácká 
kuchyně“. 

Co zbývá si přát? Krásné počasí, milou 
pozornost diváků, hodně síly organizáto-
rům a přízeň podniků, organizací, firem 
i jednotlivců, kteří by byli ochotni ještě 
podpořit náš festival.

Bankovní spojení: KB expozitura 
Světlá n. S., č. ú. 19-2621521/0100, varia-
bilní symbol 502.

Mgr. Eva Pejchalová,  
ředitelka festivalu

Jste s dětmi na mateřské 
dovolené?

vás srdečně zve každou
středu od 9 hod. do klubovny 
v prostoru šaten pro účinkující v bu-
dově světelského kina – vchod z ulič-
ky mezi Jednotou a Elektro Dvořák 
směrem ke středisku.

Co připravujeme na měsíc duben?

5. dubna*
Pleteme pomlázky 

     (*pozor, tento den je pondělí)
14. dubna 

Dubnový list do kalendáře
21. dubna 

Čarodějničky
28. dubna 

Roličková stonožka Rolnička
5. května  

Ozdobná kypřítka ke květinám 

Všechny maminky kromě toho 
zveme na tvořivé páteční schůzky 
(od 18. hod.):

2. dubna 
Zdobení velikonočních perníčků 

9. dubna  
Malba na textil (trička, prostírá-
ní, ubrusy, utěrky…)

16. dubna  
Projekt Kalendář 2005

23. dubna 
Technika savování a foukací fixy 
na textil

7. května 
Projekt Kalendář 2005

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

Kontakt:
 569 452 236, 569 453 464
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Autorský záměr Roberta Thomase 
je jasný a působivý - pobavit diváka, 
dát mu překvapivou a nečekanou 
pointu. Zdánlivě všední situace ze 
zdánlivě všedního dne se odehrávají 
v útulné pařížské kavárničce. Autor 
sází na herecké osobnosti a schopnost 
dokonalého ztvárnění postav. Ty jsou 
napsané brilantně a s velkou láskou. 
Ať už patří na stranu dobra či zla, jsou 
plné humoru a člověčenství.

Hrají: V. Vydra, J. Boušková, 
N. Konvalinková, M. Hádek nebo 
M. Kubačák.

Divadelní sál ve Světlé nad Sázavou 
ve čtvrtek 8. dubna v 19.30 hodin.

Vstupné: 170, 160, 150 a 100 Kč.

Předprodej vstupenek je v kanceláři 
kult. odboru MěÚ - tel. 569 496 660 

TURECKÁ KAVÁRNA
tři komické skoro detektivky

Josef Saska 
se narodil v roce 1949 v Havlíčkově Brodě, na Vysočině, která 

svou syrovou přírodností ovlivňuje barvu i poezii jeho díla. Po 
absolvování Střední odborné školy výtvarné v Praze pokračoval 
studiem na Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Ladi-
slava Čepeláka, poté následovala aspirantura, která upevnila jeho 
osobitý výraz. Jako další silné vnější podněty působily jeho tvůrčí 

studijní pobyty v zahraničí, zvláště ve Francii a Itálii. Výčet jeho samostat-
ných výstav je poměrně rozsáhlý, proto jen namátkou jmenujeme Antverpy, 
Paříž, Budapešť, Prahu, Brno, Liberec, Pardubice či Olomouc, z okolních 
měst Havlíčkův Brod, Přibyslav, Lipnici a Humpolec. Ve Světlé n. S. vystavo-
val naposled v roce 1978.

Josef Saska tvoří v souzvuku dvou uměleckých disciplin – malby a grafiky. 
V pražském ateliéru se věnuje převážně grafické tvorbě, zatímco ateliér na 
rodné Vysočině mu umožňuje bezprostřednější inspirativní kontakt s kraji-
nou. Vznikají tak malířské cykly, které autor selektivně převádí do grafiky. 
Kromě volné tvorby zasahuje Saskova práce i do architektonického interiéru, 
oblasti užité grafiky, ilustrace a tvorby poštovních známek.

Při příležitosti slavnostního otevření 
nové Městské knihovny a Informační-
ho centra ve Světlé n. S. se bude konat 
vernisáž výstavy grafik akademického 
malíře a grafika Josefa Sasky. Výstava 
potrvá od 15. dubna do 10. května 
a otevřena bude denně od 9.00 do 
11.30 a od 12.30 do 17.00 hod.

Výstava grafik Josefa Sasky

Městský úřad – odbor kultury a školství, Světlá n. Sázavou  
Vás zve na

Výstavu světelských 
výtvarníků - neprofesionálů

Společenský sál ve Světlé n. Sázavou 3. - 15. května 2004

Otevřeno denně:   9.00 – 11.30, 13.00 – 16.30  hodin
Vernisáž výstavy:  3.  května v 15 hod.

Výstava světelských 
výtvarníků 

 neprofesionálů

Po roce opět svoláváme výtvarníky 
Světelska. Pokud máte zájem vysta-
vovat, dostavte se v sobotu 1. května 
2004 v 9 hodin do společenského sálu 
Společenského domu ve Světlé nad 
Sázavou.

Bližší informace budou sděleny na 
místě. Pokud se nedostavíte v uve-
dený čas, máme za to, že se výstavy 
neúčastníte.

Za odbor kultury a školství:  
                              Zdena Horní

za výtvarníky: 
                  Ladislav Stojan
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V nejbližší budoucnosti bychom pak 
chtěly rozšířit činnost klubu na tři dny 
v týdnu, kterémužto nápadu věnujeme 
zvláštní článek v příštím čísle Zpra-
vodaje.

A jak probíhaly vlastní oslavy prv-
ních narozenin?  Maminky se svými 
ratolestmi  se  tentokrát sešly opravdu 
v hojném počtu  - tedy asi dvacet  do-
spělých a k tomu patřičný počet dětí. 
Sotva maminky nazdobily stůl do svá-
tečního a připravily sladkosti a slanos-
ti z domácích kuchyní, už přicházeli 
první gratulanti. 

Za Oblastní charitu Havlíčkův Brod 
přivezli přání nejen její brodští před-
stavitelé, ale i ženy z Klubu maminek 
a dětí Zvoneček, z humpolecké Astry 
a z ledečského stacionáře. Ze světelské 
radnice přišly blahopřát rovněž ženy, 
jež se však musely brzy rozloučit, 
protože na ně čekaly další pracovní 
povinnosti. „Pracovně“ pak navštívila 
klub maminek i suita z novin Vysoči-
na, která pak celou oslavu  zachytila 
v článku, jenž vyšel druhý den. Vel-
kým překvapením pro mnohé ma-
minky jistě byla návštěva muže – a to 
dokonce v kněžském kolárku, který 
do Světlé vážil cestu autem v nepříliš 
přívětivém počasí. 

Oslavy to byly hektické, klub pras-
kal ve švech, ale nad tím vším byla 
radost ze spolupráce a vzájemně obo-
hacujících setkávání. 

Radka Bouchalová
Foto: Zdena Horní

Rolnička oslavila první narozeniny
Když jsme před rokem přišly s nápa-

dem založit klub maminek, bylo nám 
jasné, že budeme potřebovat nejméně 
rok na to, abychom si ověřily, zda bu-
dou mít světelské maminky o podob-
nou činnost zájem. 

Rok uběhl jako voda a 3. března sla-
vila Rolnička, jak byl klub hned na sa-
mém počátku pojmenován, své první 
narozeniny. Roční odstup nám dal za 
pravdu v tom, že světelské maminky 
se chtějí pravidelně scházet a vyměňo-
vat si své zkušenosti. Vedle toho byla 
oslava příležitostí k malému ohlédnutí 
za tím, co se podařilo a k poděkování 
všem, kteří nám často nezištně a obě-
tavě pomáhali.

Klub by samozřejmě nemohl exis-
tovat bez svého zřizovatele – Oblastní 
charity v Havlíčkově Brodě. Brodští 
nám poskytli potřebné právnické a or-
ganizační „know-how“ a na rozjezd 
slíbili finanční příspěvek z Tříkrá-
lové sbírky, kterýžto slib také splnili. 
Druhou neméně důležitou oporou 
pro fungování klubu byl a je světel-
ský městský úřad. Díky pomoci jeho 
pracovníků i volených zástupců začal 
klub fungovat – nejdříve v provizor-
ních prostorách v Domě dětí a mlá-
deže – a posléze ve vlastní místnosti 
v areálu světelského kulturního domu. 

Po počátečním nesmělém seznamo-
vání a sondování, čím vzájemná setká-
vání maminek naplnit, jsme „rozjeli“ 
tematické schůzky věnované nejrůz-
nějším aktivitám zaměřeným na děti, 
kultivování domácností i pěstování 
vlastní image. Také se podařilo usku-
tečnit pravidelná večerní setkávání 
bez dětí, která se konají každý pátek. 
Společenským vyvrcholením našich 
aktivit pak byl karneval v kulturním 
domě, kterého se zúčastnilo nečekaně 
velké množství dětí i dospělých.



Světelský zpravodaj strana 26 strana 27 Světelský zpravodaj 

Zleva Josef Ruml, Richard Hašek a Pavel Pešek

Tip na knihu

Všechna známá místa v České repub-
lice spjatá s dílem a životem Gustava 
Mahlera, jeho rodiny i některých jeho 
přátel sleduje publikace Milana Paláka 
Po stopách Gustava Mahlera. 

Je celá na křídovém papíře a svým 
vázáním v kovové kroužkové vazbě 
připomíná atlas. Proto nepřekvapí, že 
stěžejní část tvoří mapy jednotlivých 
měst a obcí a bude jistě sloužit jako 
průvodce. Druhou výraznou složkou 
jsou historické fotografie, mezi nimiž 
samozřejmě nechybějí záběry z Ka-
lišť či Jihlavy. Obrazová část je vždy 
doplněna vysvětlujícím textem o Ma-
hlerových životních osudech v daném 
místě. 

Publikace stojí 200 Kč.
-jv-

Křest nové knihy

Starosta Josef Böhm v rozhovoru s Richardem Haškem

Ve čtvrtek 18. března se v Lipnici n. S. 
v hostinci U České koruny křtila další 
publikace z edice Historie a současnost 
podnikání v regionech ČR vydávané na-
kladatelstvím a vydavatelstvím Městské 
knihy - Historie a současnost podnikání 
na Havlíčkobrodsku.

Slavnostního křtu se kromě zástupců 
vydavatele, Mgr. Josefa Rumla a ing. 
Pavla Peška zúčastnili autoři historické 
části knihy, představitelé některých měst 
a obcí, podnikatelé a zástupci firem, které 
se v knize prezentují. Po několika krátkých 
projevech a malé kulturní vložce otevřel 
kmotr knihy Richard Hašek láhev šampaň-
ského se speciální etiketou vytvořenou pro 
tuto akci a knihu pokřtil.

Edicí těchto knih navázalo nakladatel-
ství na vydávání tzv. „občanských respek-
tive městských knih“, které jsou známy již 
od středověku a s rozvojem živností a prů-
myslu v 19. a na počátku 20. století dostaly 
podobný charakter jako zmíněná kniha. 

Mgr. Josef Ruml v jejím prologu píše: 
„Naše kniha je rozdělena do dvou částí. 
V první části jsou Vám k dispozici nejen 
informace o vzniku a rozvoji podnikání na 
Havlíčkobrodsku, ale i o vývoji různých 
odvětví úzce s podnikáním spjatých, ale 
samozřejmě i o známých či méně známých 
firmách, podnicích a podnikatelích, kteří 
sehráli v tomto vývoji důležitou úlohu.“ 
Tuto historickou část zpracoval kolektiv re-
gionálních historiků ve složení PhDr. Jana 
Beránková, Mgr. Pavel Rous, PhDr. Miloš 

Tajovský, Zina Zborovská a čtenáři se v ní 
dozvědí nejen o historii sklářství, kame-
nictví, textilní výroby a zpracování dřeva, 
o mlýnech a hamrech, ale také například 
o pěstování brambor.

Ve druhé části knihy se na stovce stran 
prezentuje přes 60 firem. Tento průřez 
podnikatelskou infrastrukturou před-
stavuje subjekty velkého, středního, ale 
i malého podnikání, je podán formou žur-
nalistických článků typu public relations 
za finančního vstupu firem do projektu. 

Nevím, zda právě to bylo kamenem úrazu 
a důvodem, proč v knize není zastoupeno 
odvětví, které je pro naše město nejcha-
rakterističtější a díky kterému je  Světlá 
n. S. známá po celém světě. Autoři knihy 
nenašli pochopení nejen ve Sklo Bohemia, 
a. s. a  Caesar Crystal Bohemiae, ale ani 
v dalších světelských firmách. Současnost 
podnikání v našem městě proto reprezen-
tuje pouze jeden podnikatelský subjekt 

– hotel Barbora!
  Text a foto: Jaroslav Vála
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knize MěNV 1945-1963 píše v roce 
1956 kronikář Suchomel: „Městská 
lidová knihovna je stále umístěna ve 
vlhkých místnostech bývalého hos-
tince U Drahozalů, má 3046 svazků 
a 209 čtenářů, kteří navštívili knihovnu 
1584x a vypůjčili si 5882 knihy.“ 

V roce 1958 byla knihovna přemístě-
na – z jedné bývalé hospody do druhé 

– k Suchomelům v Lánecké ulici. Knihy 
zde půjčoval učitel Oldřich Lank, poz-
ději byl knihovníkem jmenován bývalý 

V nové knihovně

Knihovna se stěhovala
V polovině dubna konečně našla 

Městská knihovna ve Světlé nad  
Sázavou důstojné umístění odpoví-
dající jejímu poslání. Z nevyhovu-
jících prostor pod terasou domu čp. 
598 v Sázavské ulici byla přemístěna 
do čerstvě zrekonstruovaného domu 
čp. 16 v sousedství kostela na náměs-
tí Trčků z Lípy.

V roce 1926 byla městská knihovna 
umístěna v přízemí radnice. V pamětní 

Ve staré knihovně

Stěhování

V neděli  9. května bude celý svět 
oslavovat naše maminky, babičky, 
tety a sestry, tedy všechny, které dá-
vají život ať už fyzický či duchovní 
dalším generacím.

Ve Světlé n. S. tuto slavnost orga-
nizuje MO KDU-ČSL ve spolupráci 
s městem a ani letos neporuší tradici. 
Děti z mateřských škol, základní 
i základní umělecké školy spolu se 
sdružením Světlo připravují pro naše 
občany hezké odpoledne. A nebudou 
chybět ani mažoretky.

Přijďte se podívat a poslechnout 
si ty nejmenší, ale i starší děti, které 
svým vystoupením chtějí poděkovat 
všem ženám za jejich život, za jejich 
lásku a péči. Slavnost se koná ve 
14.00 hod. v kinosále.

MO KDU-ČSL

učitel František Semerád a v roce 
1963 převzala jeho funkci paní Štirská. 
Podle tehdejšího členění knihovního 
fondu měla knihovna 307 svazků poli-
tické literatury, 2555 zábavné literatu-
ry, 576 dětských knih a 471 odborných. 
Bylo zakoupeno 177 nových knih. Cho-
dilo si půjčovat 95 dospělých čtenářů 
a 109 dětí, počet výpůjček byl 10.346.

Potom byla knihovna přemístěna 
do kulturního domu, do prostoru nad 
kinem, kde je dnes občerstvení Terasa, 
a nakonec do suterénu domu čp. 598 na 
Sázavské ulici poté, kdy se odtud po-
bočka Československé státní spořitelny 
odstěhovala na 2. internát.

Jestliže dobře počítám, stěhovala se 
letos knihovna popáté v historii. Lze si 
jen přát, aby to bylo ne-li naposled, tak 
alespoň na sto let.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Letošní zima byla na sníh štědrá, 
takže jsme mohli běžky řádně pro-
větrat. O tom, že jsme tak činili nejen 
v blízkém okolí, je následující zpráva.

 V lednu se konal III. Miedzyna-
rodowy zimowy zlot turystów, jehož 
pořadatelem bylo Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) 
a jeho odbor v Bielsko-Bialej. Kro-
mě Poláků se srazu zúčastnilo 
množství běžkařů ze Slo-
venska a Čech, přičemž 
Jaroslav Mikeš a Jaroslav 
Vála byli jedinými z kraje 
Vysočina. 

Srazové městečko 
Szczyrk leží jen deset 
kilometrů od města Bi-
elsko-Biala, ale již mezi 
nejvyššími kopci Slezských 
Beskyd, pro něž je centrem 
lyžařské i pěší turistiky, centrem 
lyžování, sáňkování a rekreace vůbec. 
Překvapilo nás svými upravenými dom-
ky, ozdobenými a osvětlenými jako na 
Vánoce, a sněhovými bariérami mezi 
chodníky a ulicemi. Při túrách jsme 
projeli dvě hřebenovky a zdolali několik 
kopců Slezských Beskyd včetně nejvyš-
ších vrcholů Skrzyczne (1257 m n.m.) 
a Klimczok (1117 m n. m.). Výborné 
sněhové podmínky nám připravily krás-
né svezení, zimní táborníci zase měli 
radost, že nepřišly takové mrazy, jaké 
byly v tu dobu u nás.

 
Ve dnech 7. až 15. února jsme se 

zúčastnili VIII. Zimního srazu turistů. 
Konal se v poněkud turisticky opomí-
jených Krušných horách a bylo to po 
dlouhé, čtrnáctileté odmlce. Zúčastnilo 
se jej zhruba 260 turistů z celé repub-

KČT Sklo Bohemia Světlá n. S.

liky, pro které bylo připraveno 11 tras 
lyžařských a pět pěších. Slavnostního 
zahájení se zúčastnili významní činitelé 
KČT včetně předsedy ing. Jana Havelky 
a dvou vnuček prvního moldavského 
lyžaře Karla Líma, starosta Litvínova 
a jeden radní Ústeckého kraje.

Ubytování jsme měli zajištěno v Lit-
vínově a odtud jsme vyráželi vlakem 
do Moldavy. Během týdne jsme měli 

Počasí nebylo vždy ideální – tudíž za-
žili jsme všelicos: počáteční nedostatek 
sněhu nahradil příval, po němž musela 
kolejiště na moldavském nádraží udr-
žovat sněhová fréza. V pátek přišlo 
mrznoucí mrholení, které obalilo větve 
stromů a elektrická vedení vrstvou ledu, 
který nám při následujícím oteplení 
padal na hlavu. Ke konci týdne sněhu 
rapidně ubývalo a zatímco nahoře na 
Moldavě bylo zataženo, mlha a mrhole-
ní, dole v Litvínově a okolí bylo krásně 

slunečno.

Kromě zmíněných zim-
ních srazů jsme zorganizo-
vali pro členy odboru dvě 
vlastní akce. V obou přípa-
dech se jednalo o týdenní 

pobyt v Jeseníkách – jedna 
skupina byla ubytována ve 

Filipovicích, druhá shodou 
okolností v nedalekém Domašově 

a obě na běžkách křižovaly hřebeny 
Jeseníků.

Skončila zima, začalo jaro, a tak jsme 
běžky vyměnili za botasky. V sobotu 
20. března se v Humpolci konalo za-
hájení jarní turistické sezóny v oblasti 
KČT Vysočina. Pořádáním byl pověřen 
odbor KČT TJ Jiskra Humpolec, který 
v letošním roce slaví 110. výročí svého 
založení. Na první jarní výšlap se sjelo 
několik stovek turistů z celého kraje a je 
samozřejmé, že nechyběli ani Světeláci. 
Dva z nich přijeli na kolech a spolu 
s ostatními absolvovali patnáctikilo-
metrovou trasu, která vedla po naučné 
stezce Březina, přes zříceninu Orlíku 
a kolem rumunského památníku zpět do 
Humpolce 

   -jv-

možnost poznat nejen Litvínov včetně 
Koldomu, dvanáctipodlažního kolektiv-
ního domu pro 1500 obyvatel, někdejší 
první stavbu mládeže a chloubu socia-
lismu, ale také starobylé hornické město 
Krupku se zříceninou hradu a nedale-
kou prohlídkovou štolou Starý Martin, 
kopec poeticky nazývaný Komáří vížka 
a mnoho dalších zajímavostí, například 
těch, které se týkají Krušnohorské že-
leznice: úvraťové nádraží v Dubí, dráž-
ní domek („vechtr“), v němž se narodila 
manželka druhého československého 
prezidenta Hana Benešová, či pamětní 
desku spisovatele Adolfa Branalda na 
moldavském nádraží, kde sloužil jako 
výpravčí. Hlavní ovšem byly túry na 
běžkách, a to jak po české, tak po ně-
mecké straně Krušných hor. A dlužno 
říci, že rozdíl v úpravě běžeckých stop 
byl nebetyčný…
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Pomohou radní ve Světlé n. S.?
 Kadlečák by si to určitě zasloužil!

V novinách jsme se mohli dočíst, 
že Pelhřimovsko se dočká své první 
uměle zasněžované sjezdovky. Pelhři-
movští radní totiž plánují nakoupit 
sněhová děla pro sjezdovku na Kře-
mešníku. Lidé jsou s plánem radních 
doslova nadšeni, turistice v této oblas-
ti to určitě prospěje. 

A co ve Světlé? Kadlečák není Kře-
mešník – porovnáme-li jejich nadmoř-
skou výšku, zjistíme, že rozdíl činí téměř 
250 m. To znamená, že na Kadlečáku je 
potřeba technického sněhu v delším ča-
sovém období než na Křemešníku. Vý-
roba technického sněhu a s tím spojený 
provoz na sjezdovce téměř celou zimu 

by jistě pomohly ke zkvalitnění sportov-
ního vyžití. Naším největším přáním je, 
abychom mohli se zasněžováním začít 
již příští sezónu.

Výroba technického sněhu samozřejmě 
vyžaduje ještě další investice, s tím ale 
Lyžařský klub počítá. Pomohla by třeba 
i fi nanční podpora ze strany radnice.

Nemyslíme si, že bychom dělali snad 
málo pro širokou veřejnost. Svědčí 
o tom lyžaři z jiných okresů, jako Kut-
ná Hora, Kolín a Chrudim, kteří jsou 
u nás jako doma. Vyznavači rychlých 
prkýnek z Čáslavi říkají: „Nasednu do 
auta a za třicet minut sjíždím Kadlečák!“ 
A to nemluvíme o lyžařích z Havlíčkova 
Brodu, Humpolce, Ledče n. S. a Golčova 
Jeníkova, to jsou už staří známí. A my je 
rádi svezeme.

Na posledním místě sice zmiňujeme 
lyžaře ze Světelska, kteří si přijdou za-
lyžovat nebo se jen tak sklouznout, ale 
opak je pravdou – jsou to oni, kteří zde 
mají nejpočetnější zastoupení. Všem bez 
rozdílu patří poděkování, že nás v uply-
nulé zimní sezóně navštívili a my, Ly-
žařský klub Kadlečák, je zkusíme příští 
sezónu zase něčím překvapit.

Výbor Lyžařského klubu Kadlečák,
Foto: Jaroslav Vála

Přesněji řečeno bilance zimy 2004, 
protože sněhová nadílka, potřebná 
ke spuštění lyžařského vleku, přišla 
právě na Nový rok 1.1.2004. 

Samozřejmě, že jsme nečekali, až 
nám svatý Petr něco nadělí, a tak ně-
kolik skalních členů lyžařského klu-
bu už připravovalo svah částečným 
pokrytím technickým sněhem. Jak 
uváděly noviny Vysočina v rubrice 
sněhové zpravodajství – Kadlečák 
5 cm technického sněhu, 20 cm pří-
rodního. Hned první den se lyžovalo 
až do 20. hodiny za umělého osvět-
lení. Skoro se dá tvrdit, že večer se 
lyžuje lépe než za denního světla. Má 
to svoje kouzlo. 

Co následovalo, Kadlečák ještě 

nepamatuje: 1.1. jsme začali lyžovat, 
11.1. byl konec zimy. Týden na to, 
17.1., přišla zima podruhé, její konec 
1.2. Třetí zima trvala jen pět dnů od 
11.2. do 15.2. a další lyžovačka, ta 
byla nejdelší – od 25.2. do 14.3. Co 
přišlo po neděli 14.3., to asi každý ví. 
Pondělí +12 oC, úterý +15 oC, středa 
+20 oC. Podtrženo a sečteno: 51 dnů 
provozu. 

Udržované parkoviště u silnice 
praskalo o víkendech ve švech a tak 
náš člen Jaroslav Šembera poskytl na 
svém pozemku další parkovací mís-
ta. Obě parkoviště, kam se vejde až 
150 vozů, byla několikrát plná. Tímto 
děkujeme i za řidiče, že své vozy 
mohli mít neustále na očích. 

Nesmíme ale také zapomenout na 
posádku sněhové rolby, která často 
dlouho do noci připravovala svah 
i parkoviště na další den. Vyskytly 
se samozřejmě i problémy, ale ty 
členové klubu okamžitě řešili a běž-
ný návštěvník areálu to ani nestačil 
zaregistrovat. 

Pro členy lyžařského klubu ale 
sezóna nekončí. Hned v sobotu 
17.3. následovalo posezónní ošetření 
a budeme se připravovat na další 
zimu. Na závěr všem členům, kteří se 
podíleli na přípravě a provozu vleku, 
patří velký dík.

Výbor Lýžařského Klubu 
Kadlečák 

Bilance zimní sezóny rok 2003/2004
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Centrum celo�ivotního vzd�lávání p�i VO�, Gymnáziu,
SS� , SOU a OU ve Sv�tlé nad Sázavou 

si Vám dovoluje nabídnout 

PO�ÍTA�OVÉ KURZY � v�dy ka�dý ú�astník samostatn� u PC � max. 10 lidí na u�ebn�, v�echny 
po�íta�e jsou p�ipojeny k internetu

Lekto�i � u�itelé této �koly 

U�ebna � u�ebna výpo�etní techniky na této �kole. Sázavská 547, 582 91  Sv�tlá nad Sázavou

tel.: 569 452 441, e-mail: kubin@vossvetla.cz

MS Windows � za�áte�níci � 3denní � 15 vyu�ovacích hodin 
Grafické prost�edí Windows. Práce s my�í a klávesnicí. Zm�na pracovní plochy. Slo�ky a soubory, 
dokumenty a zástupci. Okna, ovládací prvky oken. Nabídka Start, hlavní panel, programy. Poznámkový 
blok, malování, WordPad. Tento po�íta�, diskové jednotky. Ko� a jeho mo�nosti. Ovládací panely, tiskárny. 
Nápov�da. Praktické p�íklady. P�EDPOKLÁDANÉ ZNALOSTI � �ádné. 

Termín � bude up�esn�n dle napln�ní kurzu (minimum 6 lidí), kurzovné 1700,- K� (v�etn� DPH)

MS Word � za�áte�níci � 4denní � 20 vyu�ovacích hodin 
Pracovní prost�edí textového procesoru Word. Vytvo�ení textu, opravy a úpravy textu, formátování textu. 
�len�ní textu do odstavc�, formát odstavc�, styl. Automatické opravy, kontrola pravopisu, automatický text. 
Ulo�ení a otev�ení dokumentu, hledání dokumentu. �ablona dokumentu, pou�ívání p�eddefinovaných
�ablon. Vkládání obrázk� do textu, objekty a jejich úprava. Vkládání tabulek do textu, úprava tabulek. 
Ohrani�ení a stínování textu. Hromadná korespondence. Tisk dokumentu, nastavení vzhledu stránky, 
záhlaví a zápatí. P�EDPOKLÁDANÉ ZNALOSTI � základy práce v MS Windows. 

Termín � bude up�esn�n dle napln�ní kurzu (minimum 6 lidí), kurzovné 2000,- K� (v�etn� DPH) 

MS Excel � za�áte�níci � 4denní � 20 vyu�ovacích hodin 
Pracovní prost�edí programu Excel, se�it, list. Bu�ka, zadání textu nebo hodnoty do bu�ky. Skupina 
pr�vodce grafem, zm�na formátu grafu. Výpo�ty v Excelu, automatická suma, zadávání funkcí. Seznámení 
s n�kterými u�ite�nými funkcemi. Vkládání objekt� na pracovní plochu a jejich úprava. Databázová tabulka 
v Excelu, práce s formulá�em, filtry. Práce s p�ehledy a kontingen�ními tabulkami. Vytvá�ení tiskových 
sestav. P�EDPOKLÁDANÉ ZNALOSTI � základy práce v MS Windows. 

Termín � bude up�esn�n dle napln�ní kurzu (minimum 6 lidí), kurzovné 2000,- K� (v�etn� DPH)

Internet � základy � 2denní � 8 vyu�ovacích hodin 
Vznik a struktura Internetu. Mo�nosti p�ipojení k Internetu. P�ehled slu�eb poskytovaných na Internetu. 
Pou�ívání WWW, Microsoft Internet Explorer. Práce s elektronickou po�tou. Praktické p�íklady. Stru�né
nastín�ní tvorby internetových stránek. P�EDPOKLÁDANÉ ZNALOSTI � základy práce v MS Windows. 

Termín � bude up�esn�n dle napln�ní kurzu (minimum 6 lidí), kurzovné 2600,- K� (v�etn� DPH)

Za�azení poslucha�e do kurzu je podmín�no telefonickou (e-mailovou) konzultací, zasláním písemné 
p�ihlá�ky a uhrazením kurzovného p�ed nástupem (zahájením) kurzu. O termínu bude ka�dý poslucha�
vyrozum�n písemn�. P�i zru�ení objednávky mén� ne� 5 pracovních dn� p�ed zahájením kurzu bude 
ú�astníkovi vráceno 20% z ceny kurzu. P�ihlá�ku m��ete stáhnout na adrese: http://www.vossvetla.cz
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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!!!

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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