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Zasedání zastupitelstva
21. dubna 2004

Usnesení č. 018/2004:
Zastupitelstvo města Světlé nad Sá-

zavou počtem 20 hlasů schvaluje nákup 
pozemku KN 213/2 (54 m2) v k.ú. Světlá 
n. S. od manž. ing. Jana Takáče, Biskup-
cova 1755/64, Praha 3 a Evy Takáčové, 
pplk. Hradeckého 1046, Světlá n. S. za 
cenu 350,- Kč/m2.

Usnesení č. 019/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 15 hlasů schvaluje prodej pozemku 
KN č. 145 (48.058 m2) a pozemku KN 
č. 855/6 (359 m2) – rybník Ředkovec 
v k.ú. Broumova Lhota Českému ry-
bářskému svazu, místní organizaci, 
Wolkerova 1141, Světlá n. S. za cenu 
500.000,- Kč.

Usnesení č. 020/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 20 hlasů odkládá prodej  pozemku 
KN č. 840/2 (665 m2) a pozemku KN 
č. 855/6 (359 m2) v k.ú. Světlá n. S. do 
doby vyřešení vlastnických vztahů a zma-
pování inženýrských sítí.

Usnesení č. 021/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po 

projednání:
Počtem 19 hlasů ruší své usnesení 

č. 008/2004 ze dne 25.2.2004.
Počtem 13 hlasů schvaluje bezúplatný 

převod hasičské zbrojnice pro ČR – HZS 
kraje Vysočina:

I. objektu budovy občanské vybave-
nosti čp. 912 ve Světlé n. S.

II. pozemku parc.č. st. 1082 o výmě-
ře 587 m2 v k.ú. Světlá n. S.

III. části pozemků parc.č. 348/
2 a parc.č. 349 v k.ú. Světlá n. S. (tyto 
části budou zaměřeny od budovy hasič-
ské zbrojnice k plotu u silnice).

Spolupráce HZS a SDH bude řešena 
samostatnou smlouvou o výpůjčce.

Usnesení č. 022/2004:
Zastupitelstvo města Světlé 

n. S. počtem 20 hlasů schvaluje po-
skytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
v celkové částce 580.000,- Kč následovně 
(viz. tab. č. 1).

Usnesení č. 023/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje poskytnutí příspěvků 
z rozpočtu města ve výši 1,099.300,- Kč 

Jméno a příjmení 
žadatele

Miroslav Fialka, 
Havířská 623
Světlá n. S.

Petr Křivský
Na Hrázi 933
Světlá n. S.

Manž. Schönovi
Sázavská 580
Světlá n. S.

Pavlína Zdražilová
Věra Trojanová
Havlíčkova 725
Světlá n. S.

Jaroslav Ipser
Jelenova 232
Světlá n. S.

Marie Rutterová
Zahrádecká 650
Světlá n. S.

Manž. Černých
Mrzkovice 28
Světlá n. S.

Vlastimil Křišťan
Na Sídlišti 933
Světlá n. S.

Jana Šafránková
Lipnička 46
Světlá n. S.

nemovitost

RD Havířská 623 
Světlá n. S.

RD Panuškova 1092 
Světlá n. S.

RD Panuškova 1093 
Světlá n. S.

RD Havlíčkova 725
Světlá n. S.

RD Jelenova 232
Světlá n. S.

RD Zahrádecká 650
Světlá n. S.

RD Mrzkovice 28
Světlá n. S.

RD Lánecká 45
Světlá n. S.

RD Lipnička 46
Světlá n. S.

kód-účel půjčky

54 – zřízení plynového nebo 
el. topení při nové zástavbě

54 – zřízení plynového nebo 
el. topení při nové zástavbě

54 – zřízení plynového nebo 
el. topení při nové zástavbě

06 – zateplení obvod. pláště 
domu staršího 5 let

06 – zateplení obvod. pláště 
domu staršího 5 let

04 – dodatečná izolace 
domu staršího 10 let proti 
spodní vodě

01 – obnova střechy a střešní 
konstrukce starší 10 let

02 – zřízení plynového nebo 
el. vytápění ve stáv.domě
04 – dodatečná izolace 
domu proti spodní vodě
06 – zateplení obvod. pláště 
domu
01 – obnova střechy a střešní 
konstrukce

04 – dodatečná izolace 
domu

výše půjčky

25.000,- Kč

25.000,- Kč

25.000,- Kč

40.000,- Kč

20.000,- Kč

100.000,- Kč

100.000,- Kč

25.000,- Kč

100.000,- Kč

20.000,- Kč

70.000,- Kč

30.000,- Kč

580.000,- Kč
tabulka č. 1

následovně: (viz. tab. č. 2).
Usnesení č. 024/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 20 hlasů schvaluje rozpočtové opat-
ření č. 1/2004 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 025/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 19 hlasů schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku města Světlá n. S. č. 1/2004 – 
Požární řád města Světlá n. S.
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Schůze rady
29. března 2004

Usnesení č. 026/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po 

projednání:
I. Počtem 19 hlasů souhlasí s návr-

hem textu obecně závazné vyhlášky města 
Světlé n. S. o závazných částech územní-
ho plánu sídelního útvaru Světlá n. S. s ná-
vrhem zadání přílohy č. 1 vyhlášky (re-
gulativy územního rozvoje) a s návrhem 
zadání přílohy č. 2 vyhlášky (seznam 
veřejně prospěšných staveb).

II. Počtem 19 hlasů ukládá odboru 
stavebního úřadu a územního plánování 
pokračovat v procesu pořízení výše uve-
dených změn územního plánu.

Usnesení č. 027/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 19 hlasů souhlasí s podnikatelskou 
činností města Světlá n. S. pro tyto čin-
nosti:

- specializovaný maloobchod
- kopírovací služby
- provoz telekomunikačních služeb 
(zprostředkování přístupu uživatelům  

ke službám Internet)
- činnost informačních a zpravodaj-

ských kanceláří
Tyto činnosti budou vykonávány 

v Městské knihovně, nám. Trčků z Lípy 
16, Světlá n. S. dle platného ceníku schvá-
leného radou města dne 19.4.2004.

Statutární zástupce města – Josef 
Böhm, starosta

Odpovědný zástupce za provoz čin-
ností – Mgr. Jana Kupčíková, vedoucí 
knihovny

Usnesení č. 028/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 20 hlasů pověřuje zastupováním 
města Světlá n. S. na valné hromadě VaK 
a.s. Havlíčkův Brod p. Josefa Böhma 

– starostu města.
Usnesení č. 029/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 20 hlasů pověřuje zastupováním 
města Světlá n. S. na výroční členské 
schůzi LDO Ledeč se sídlem v Hněvko-
vicích p. Josefa Reichenbergera.

Usnesení č. 030/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 20 hlasů:
I. Schvaluje použití částky ve výši 

750.000,- Kč z rozpočtové rezervy na 
zlepšení dopravní infrastruktury ve měs-
tě a místních částech.

II. Ukládá zjistit majitele pozemků 
cesty u ČOV v Mrzkovicích ve věci uve-
dení na právní stav.

Zasedání zastupitelstva 24.4.

organizace  celková výše příspěvku

TJ Sklo Bohemia ASPV  . .     1.800,- Kč
ČČK MO Dolní Březinka  .     5.000,- Kč
TJ Sokol    . . . . . . . . . . 22.000,- Kč
tenisový klub    . . . . . . . . . . 90.000,- Kč
oddíl volejbalu    . . . . . . . . . . 40.000,- Kč
stolní tenis    . . . . . . . . . . 15.000,- Kč
šachový klub    . . . . . . . . . . 30.000,- Kč
atletika       . . . . . . . . . . . . 5.000,- Kč
Junák     . . . . . . . . . . . 25.000,- Kč
Klub českých turistů  . . . . .   15.000,- Kč
fotbalový klub  . . . . . . . . . . 265.000,- Kč
Vlastivědný spolek Světelsko  10.000,- Kč
mažoretky      . . . . . . . . . . 3.000,- Kč
modeláři      . . . . . . . . . . 3.000,- Kč
Společnost přátel žehu  . . . .     3.500,- Kč
PS J. Wolkera    . . . . . . . . . . 25.000,- Kč
Škubánek    . . . . . . . . . . 50.000,- Kč
Centrum pro zdrav.
postižené  H. Brod     . . . . . . . 5.000,- Kč
Úsvit Havl. Brod . . . . . . . . .   14.000,- Kč
Fokus Vysočina Havl. Brod   10.000,- Kč
Nadační fond OTEVŘENO 
Havl. Brod  . . . . . . . . . . . .10.000,- Kč
hokejový klub 330.000,- Kč
Klub důchodců Světlá  . . . .     8.000,- Kč
Centrum služeb pro dopravu  20.000,- Kč
ČČK MO Světlá n. S.  . . . . .     8.000,- Kč
ČSŽ MO Světlá n. S.  . . . . .     5.000,- Kč
Svaz tělesně postižených 
Světlá n. S.    . . . . . . . . . . . 10.000,- Kč
MŠ Bambino    . . . . . . . . . . 15.000,- Kč
Křesťanská akademie  . . . .     6.000,- Kč
soubor Světlo   . . . . . . . . . . .  10.000,- Kč
sbor Gaudeamus . . . . . . . . .   27.000,- Kč
kynologové      . . . . . . . . . . 3.000,- Kč
oddíl cyklistiky . . . . . . . . . .   10.000,- Kč

tabulka č. 2

Po provedení kontroly zápisu z minu-
lého zasedání projednala rada města ma-
jetkové záležitosti. Vzala na vědomí žá-
dost majitele farmy V Polích o ukončení 
nájemní smlouvy na pronájem pozemků 
i upozornění právníka, že na tuto firmu 
byl prohlášen konkurz a o veškeré úko-
ny musí proto žádat správce konkurzní 
podstaty. Vzala na vědomí i informaci, 
že pozemek mezi mostem a Domem dětí 
a mládeže je majetkem Kraje Vysočina. 
Případné zřízení věcného břemene ve 
prospěch vlastníků domu nemůže proto 
umožnit Město Světlá n. S.

RM doporučuje zastupitelstvu k pro-
jednání prodej rybníka Ředkovec místní 
organizaci ČRS ve Světlé n. S. 

RM vzala na vědomí žádost Lucie 
Bártové o prodej bývalé školy v Mrzko-
vicích a uložila finančnímu odboru zadat 
vypracování znaleckého posudku.

RM doporučuje zastupitelstvu schvá-
lit bezúplatný převod hasičské zbrojnice 
HZS Kraje Vysočina a spolupráci mezi 
HZS a SDH řešit samostatnou smlouvou 
o výpůjčce.

RM projednala rozbor hospodaření 
Technických a bytových služeb v roce 
2003 a schválila rozdělení zisku do 
fondů odměn, reprodukce a rezervního. 
Vzala na vědomí informace o příjmech 
a nákladech vyplývajících z vlastnictví 
bytů, písemný materiál bude projednán 
na příštím zasedání.

RM projednala  a schválila text nové 
vyhlášky O závazných částech územní-
ho plánu sídelního útvaru města Světlá 
n. S. a uložila odboru stavebního úřadu 
a územního plánování konzultovat text 
s dozorovým pracovištěm MV v Havlíč-
kově Brodě.

RM vyslechla informaci ing. Ar-
notové o jednání s obyvateli Haškovy 
ulice a osadními výbory z místních 
částí dotčených rekonstrukcí Haškovy 
ulice. RM doporučila vydávat propust-
ky opravňující k průjezdu staveništěm 
pouze v jednotlivých odůvodněných 
případech.

RM schválila provozní dobu infor-
mačního centra a prodejní ceny infor-
mačních materiálů. Odložila schválení 
složení komisí školské a kulturní na 
příští zasedání.

RM projednala žádost fotbalového 
a tenisového klubu o prominutí půjčky 
(400 a 250 tis. Kč) a doporučuje tuto 
otázku před zasedáním zastupitelstva 
projednat ještě v komisi pro koordinaci 
sportů.

RM uložila odboru kultury a školství 
zajistit doplnění výsledku hospodaření 
škol o zdůvodnění dosaženého výsled-
ku a upřesnění jeho rozdělení do fondů. 
Zastupitelstvu města doporučila schválit 
výsledky hospodaření škol.

Na žádost obcí Loket a Dolní Kralovice 
o podpoření námětů týkajících se doplně-
ní výroční zprávy odpoví starosta v tom 
smyslu, že výroční  (pokr. na str. 4)
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Při kontrole zápisu z minulé schůze byla 
znovu projednána žádost p. Wollase o zří-
zení příjezdu k domu čp. 102. Dopravní in-
spektorát Policie ČR nedoporučuje přístup 
od mostu, má-li zůstat nedotčený školní 
dvůr, zbývá cesta přes současnou garáž 
u čp. 97 a parčík. Návrh bude postoupen 
komisi pro rozvoj města.

RM projednala žádost p. J. Pospíšila 
o dlouhodobý pronájem či prodej objektu 
čp. 97 v Jelenově ul. a také ji postoupila 
k projednání do komise pro rozvoj města. 
Schválila prodloužení nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor v čp. 23 
p. M. Broklovi.

RM projednala stížnost osadního výbo-
ru v Mrzkovicích a rozhodla o ukončení 
nájemních smluv na pronájem nebyto-
vých prostor v bývalé MŠ v Mrzkovicích 
k 30.6.2004.

RM vzala na vědomí nezájem 
p. Z. Svobody o pronájem části pozem-
ku KN č.452/1 v k.ú. Dolní Březinka za 
účelem parkování nákladního automobilu, 
své usnesení č.019/2004 z 18.2.2004 však 
ponechala v platnosti.

RM projednala záležitost pozemku 
u domu čp. 30 v Lipničce a schválila při-
dělení zahrádky smlouvou o bezplatném 
pronájmu ke každému bytu. O neobsazené 
pozemky budou společně pečovat uživa-
telé zahrádek. Schválila uzavření nájemní 
smlouvy s p. M. Kocourkem na pronájem 
části pozemku KN č. 504 na dobu neurči-
tou.

RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem rybníka v Kochánově s MO 
ČRS ve Světlé n. S. na dobu neurčitou za 
částku 0,25 Kč/m2 za rok. Vzala na vědo-
mí žádost pp. Doležala a Píbila z Ledče 
n. S. o odkoupení rybníka Ředkovec. S žá-
dostí bude seznámeno zastupitelstvo města 
21.4.2004.

RM projednala žádosti manželů Ja-
nákových a Sobotkových a doporučila 
zastupitelstvu prodej části pozemku KN 
č. 840/2 (270 m2) manželům Janákovým 
a části pozemku KN č. 840/2 (270 m2) 
a KN č. 855/6 (80 m2) manželům Sobot-
kovým, v obou případech za cenu 50,- Kč/
m2. Prodej zbývající části pozemku KN 
č. 840/2, 855/6, 839/1 a 839/2 odkládá do 
doby vyjasnění stavu vedení sítí pod těmito 
pozemky. Nedoporučila poskytnutí slevy 
z ceny stavební parcely p. Kalenskému.

Vzala na vědomí žádost ing. V. Rejnka 

Schůze rady
19. dubna 2004

Schůze rady 29.3.

(pokr. na str. 3) členská schůze Les-
ního družstva obcí by měla proběhnout 
dle stanov. RM navrhuje, aby zástupcem 
Města Světlé n. S. na této schůzi byl 
p. Josef Reichenberger.

RM navrhuje, aby zástupcem Města 
Světlé n. S. na valné hromadě VAK, a.s. 
Havlíčkův Brod byl p. Josef Böhm.

RM vzala na vědomí informaci 
o příspěvku kraje Vysočina na folklorní 
festival a o žádosti pořadatelů o pomoc 
sportovních klubů při organizování fes-
tivalu.

Josef Böhm, starosta města

o prominutí úroků z prodlení z opožděných 
plateb nájemného i skutečnost, že tyto ná-
roky jsou přihlášeny do konkurzního říze-
ní. Neschválila odpis pohledávky u firmy 
Everent s.r.o.

RM projednala poptávku zahraničního 
investora o průmyslovou kooperaci a do-
poručila zaslat tuto nabídku firmám APS 
a Probas a Vězeňské službě Světlá n. S.

RM souhlasila s předloženou úpravou 
žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
a doporučila Zastupitelstvu města Světlá 
n. S. schválení půjček v celkové částce 
580 tis. Kč.

RM projednala a doporučila ke schvá-
lení zastupitelstvu rozpočtová opatření 
č. 1/2004.

RM projednala návrh finančního výbo-
ru na poskytnutí příspěvků sportovním, 
společenským a dalším organizacím 
a souborům. Souhlasí s rozdělením částky 
1.099.300,- Kč, navrhuje některé změny.

RM souhlasí s návrhem odboru sociál-
ních věcí na organizaci gratulací k život-
ním jubileím občanů města a schvaluje 
s účinností od 1.5.2004 dodatek č.1 Organi-
začního řádu Městského úřadu Světlá n. S. 

RM navrhuje zastupitelstvu ke schválení 
živnostenská oprávnění pro město Světlá 
n.S., která jsou nutná k zajištění provozu 
informačního centra.

RM vzala na vědomí návrh komise pro 
koordinaci sportů na prominutí půjčky 
fotbalovému klubu ve výši 400 tis. Kč a te-
nisovému klubu ve výši 250 tis. Kč.

RM vzala na vědomí rozbor zlepšené-
ho výsledku hospodaření příspěvkových 
organizací ve školství a schválila jeho 
začlenění do jednotlivých fondů dle návrhu 
ředitelů škol.

RM projednala a schválila uzavření 
nájemní smlouvy mezi Městem Světlá 
n. S. a Sociálním centrem města na ne-
bytové prostory v domě čp. 1044 v ul. 
U rybníčků.

RM projednala návrhy bytové komise 
a schválila přidělení bytu 2+kk v Jelenově 
ul. 101 p. J. Švecovi. Dále schválila nepro-
dloužení nájemních smluv pí J. Novákové 
a p. J. Kocourkovi. Schválila směnu bytů 
mezi p. Z. Petrů a p. J. Vrchotou, oba Lip-
nička 30.

RM vzala na vědomí informace ze 
setkání starostů obcí II. stupně s Radou 
kraje Vysočina. Město Světlá n. S. dostane 
více než milionový příspěvek na provoz 

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Poplatek za komunální 
odpad pro rok 2004

Upozorňujeme občany, že poplatky 
za komunální odpad ve výši 360,- Kč 
za osobu pro letošní rok platí každý 
občan, který je přihlášen k trvalému 
pobytu ve Světlé nad Sázavou nebo 
přilehlých obcích. 

Majitelé chat a rekreačních chalup 
hradí poplatek ve výši 360,- za každou 
stavbu.

Poplatek ve výši 360,- Kč za 
osobu (včetně dětí, důchodců, stu-
dentů a vojáků) uhraďte v hotovosti 
v pokladně městského úřadu. 

Poplatek byl splatný dne 
31. 3. 2004.

Upozorňujeme občany, že za včas 
nezaplacený poplatek 

vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek ze psů za rok 2004

Upozorňujeme držitele psů, že dle 
vyhlášky o místních poplatcích mají 
povinnost zaplatit poplatek ze psů do 
30. 6. 2004. 

Upozornění: 
složenky nerozesíláme.

finanční odbor  MěÚ
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Schůze rady 19.4.

Sociálního centra Světlá n. S. Seznámila se 
s dopisem obce Trpišovice, která se dota-
zuje, kdy město opraví své komunikace na-
vazující na jejich. RM konstatovala neutě-
šený stav místních komunikací a navrhuje 
ZM věnovat 750 tis. Kč z výše uvedeného 
příspěvku od kraje Vysočina na opravu ko-
munikací. Bude využita i možnost požádat 
o příspěvek z Fondu Vysočiny.

RM nevyhověla žádosti SDH Kunemil 
o příspěvek ke 100. výročí jeho založení. 
Odmítla i žádost přípravného výboru Ho-
nebního společenství Melechov o změnu 
stanoviska města Světlá n. S. z roku 2003.

RM se seznámila se zněním dopisu od 
ing. Stejskala, souhlasí s tím, aby příspěvek 
20.000,- Kč na zřízení studny pro domy ing. 
Stejskala a p. Kotrče v Mrzkovicích nebyl 
krácen, i když druhý ze žadatelů v loňském 
roce zemřel.

RM projednala žádost Diakonie Brou-
mov (humanitární sbírka). Vzhledem 
k tomu, že na konci dubna proběhne ve 
městě podobná akce péčí ČČK, nebude 
výše zmíněná žádost podpořena.

RM schválila smlouvu s provozovatelem 
automatu na teplé nápoje.

RM vyslechla informaci o oznámení 
správkyně konkurzní podstaty o tom, že 
firma Stavba (v konkurzu) odstupuje od 
smluv na výstavbu DPS a rekonstrukci 
ubytovny v Josefodole. U obou staveb 
bude zajištěn výkaz výměr dosud prove-
dených prací a do konce dubna vyhlášena 
soutěž. Budou osloveny firmy Fast Havl. 
Brod, PKS Žďár n. S., Montraz Světlá 
n. S., Elstav Havl. Brod, Glost Ledeč 
n. S. a Stavointerier Havl. Brod. RM 
schválila i složení komise pro vyhodnocení 
nabídek: pp. Vejsada, Chlad, ing. Z. Vacek, 
ing. Vraný, Paštika (náhradníci pí J. Trtíko-
vá, J. Závětová, pp. ing. L. Vacek, M. Havel 
a J. Zmek).

RM projednala návrh na případnou pri-
vatizaci zbytku bytového fondu a konstato-
vala, že z 295 bytů nelze prodat 182 (domy 
s nástavbami se státní dotací). Nesouhlasí 
také s prodejem domů čp. 6, 23 a 27.

RM schválila žádost obou integrovaných 
středních škol o prominutí poplatků z uby-
tovací kapacity v době ubytování účastníků 
folklorního festivalu.

RM schválila doplnění redakční rady 
webových stránek města o p. Davida Koty-
zu. Projednala vyjádření osadních výborů 
k pořádání Rallye Světlá, s jejich výhrada-
mi bude seznámen organizátor akce.

Josef  Böhm, starosta města

Očkování psů proti vzteklině

proběhne v sobotu 15. května 
následovně:

Světlá nad Sázavou:
před ZŠ Jelenova   9.50 hod.
Na Bradle u COOPu 10.00 hod.
Na Rozkoši u TBS 10.30 hod.
Nádražní ul. 
u sokolovny 11.00hod.

Místní části:
Závidkovice   7.30 hod.
Radostovice   7.45 hod.
Kochánov   9.15 hod.
Lipnička   9.30 hod.
Bohušice 11.30 hod.
Dolní Březinka 12.30 hod.
Benetice 12.45 hod.
Opatovice 13.00 hod.
Žebrakov 13.15 hod.
Horní Dlužiny 13.30 hod.
Dolní Dlužiny 13.45 hod.

Očkování provede MVDr. R. Doktor
Cena: 80,- Kč. 

Očkovací průkaz s sebou!!

Nová městská knihovna a informační centrum

Slavnostním přestřižením pásky byla 
ve čtvrtek 15. dubna otevřena v zrekon-
struované budově čp. 16 nová městská 
knihovna a informační centrum. Spolu 
se starostou města Josefem Böhmem 
pásku přestřihla místopředsedkyně 
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miroslava Němcová.

Celý slavnostní akt zahájil písničkami 
a tancem místní folklorní soubor Škubánek. 
Poté se slova ujal starosta města a přivítal 
kromě již zmíněné Miroslavy Němcové 
náměstka hejtmana kraje Vysočina Dr. 
Miloše Vystrčila, starosty a místostarosty 
okolních měst a obcí, zástupce dodavatel-
ských firem a další hosty. „Všichni dobře 
víme, že již nežijeme v době národního ob-
rození,“ řekl starosta ve svém slavnostním 
projevu, „a knihy se nepůjčují v krámě jako 
u pana Věka v Dobrušce, ani je neroznáší 
v kapsách svého pláště páter Vrba, jak 
o tom dojemně psal Mistr Alois Jirásek. 
Již dávno lidé vymysleli veřejné knihovny, 
které jsou stále podstatným zdrojem infor-
mací všeho druhu a nejsou to jen knihy, jak 
všichni za chvíli uvidíme, ale i informační  
zdroje hodné 21. století. (pokr na str. 6) 
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Nyní se všichni můžeme přesvědčit, že ten 
cíl za to stál. Informační centrum by nebylo 
připraveno plnit svůj účel bez roční práce 
pana Jaroslava Vály. Děkuji svým kolegům 
ing. Lence Arnotové a ing. Josefu Maleč-
kovi, pracovnicím knihovny i jejich dobro-
volným pomocnicím, všem zaměstnancům 
městského úřadu i technických služeb, kteří 
se jakkoli na posledních přípravách podí-
leli. Děkuji fi rmám FAST Havlíčkův Brod 
a Design Chotěboř. Jak uvidíme za chvíli, 
nemají se za co stydět. Knihovna je krásná 
zvenku i zevnitř.“

Po slavnostním přestřižení pásky ná-
sledovala prohlídka informačního centra 
a všech tří oddělení knihovny. Poté se v ga-
lerii Na půdě konala vernisáž výstavy gra-
fi ka Josefa Sasky, kterou zahájil místosta-
rosta ing. Josef Maleček. O kulturní zážitek 

se postarali učitelé 
z místní ZUŠ Daniela 
Hamaričová a Karel 
Čížek a na závěr se 
pár slovy představil 
akademický malíř 
Josef Saska.                   

-jv-  
   foto: J. Vála

(pokr. ze str. 5) Světelská knihovna 
ta více než 100 let své existence sídlila 
na mnoha místech, naposledy ve vlhkých 

prostorách v Sázavské 
ulici. Před sto lety se 
knížky vešly do jedné 
malé místnosti, ode 
dneška bude sloužit 
celý dům. S knihovnou 

otvíráme také informační centrum a dě-
láme tak jeden z mnoha kroků, pro které 
jsme se rozhodli, abychom přispěli svým 
dílem k rozvoji turistického ruchu v kraji 
Vysočina.

Komu poděkovat za to, že toto krásné 
dílo vzniklo? Nejprve musím poděkovat 
Zastupitelstvu města Světlá nad Sázavou, 
které myšlenku přestavět tento dům na 
knihovnu podpořilo a hlavně na ni uvolnilo 
peníze z nepříliš bohatého rozpočtu města. 
A nebylo těch peněz málo: stavební práce 
stály 4,200.000 Kč, vybavení knihovny 
a informačního centra 2,150.000 Kč. Další 
poděkování patří paní Mgr. Janě Kupčíko-
vé, vedoucí knihovny a od loňského roku 
vedoucí odboru kultury a školství, která nás 
všechny neustále postrkovala k cíli, který ze 
začátku před sebou viděla možná jen ona. 

Nová městská knihovna a informační centrum

Den Země 2004
Dne 22. dubna uspořádal Městský úřad 

ve Světlé n. S., odbor životního prostředí 
ke Dni Země pro žáky třídy 5.B ZŠ Ko-
menského soutěž zaměřenou na znalosti 
v oblasti ochrany životního prostředí. Žáci 
si připravili do soutěže výrobky z oba-
lových materiálů. Nejzdařilejší díla byla 
vyhodnocena. Dále soutěž pokračovala 
prověřováním znalostí v třídění odpadů 
a poznávání zvířat, rostlin a stromů. Na 
závěr děti navštívily skládku odpadů 
a sběrný dvůr ve Světlé n. S., kde shlédly 
třídění odpadů v praxi. 

    odbor životního prostředí
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Kriminalita na Světelsku

- v noci z 20. na 21.3. se dosud ne-
známý pachatel vloupal do restaurace 
Na Vrškách v Lipnici nad Sázavou. 
Uvnitř odcizil drobné mince, cigarety 
a cukrovinky, vše v celkové hodnotě 
cca 6.000,- Kč, škoda na vypáčených 
dveřích činí cca 1.000,- Kč.

- 22.3. v dopoledních hodinách v Pa-
nuškově ul. rozbil nezjištěný pachatel 
sklo dveří u osobního vozidla  a uvnitř 
ze zadního sedadla odcizil rybářské 
potřeby. Majiteli způsobil celkovou 
škodu ve výši 20.500,- Kč.

- 31.3. při žádosti o provedení změ-
ny v evidenci vozidel předložil 20letý 
muž na odboru dopravy MěÚ Světlá 
n. S. zfalšovanou plnou moc a dále 
doklady k motocyklu, které byly v mi-
nulosti oznámeny jako ztracené. Bylo 
prokázáno, že jednal vědomě a z to-

hoto důvodu byl skutek kvalifikován 
jako trestný čin poškozování cizích 
práv.

- 1.4. byl v dopoledních hodinách 
nalezen ve sklepě bytového domu Na 
Bradle oběšený 49letý muž, následně 
byla v jeho bytě nalezena i závěť. Na-
řízenou pitvou bylo jako příčina smrti 
potvrzeno udušení z oběšení, cizí za-
vinění bylo vyloučeno.

- 4.4. v odpoledních hodinách byl ve 
Světlé n. S. kontrolován 23letý řidič 
osobního vozidla. Následně bylo zjiš-
těno, že má uložen zákaz řízení mo-
torových vozidel, a proto mu bylo ve 
zkráceném přípravném řízení sděleno 
podezření z trestného činu maření vý-
konu úředního rozhodnutí a věc byla 
předána okresnímu státnímu zastupi-
telství.

- od 5. do 9.4. bylo provedeno vlou-

pání do chaty v Lipnici n. S. Doposud 
neznámý pachatel zde odcizil řetězo-
vou pilu a horské kolo, vše v hodnotě 
14.000,- Kč.

- 13.4. v 03.30 hod. bylo oznámeno 
vloupání do kantýny firmy Montraz 
Dolní Březinka. Pachatel zde odcizil 
cigarety a dále pak z kanceláře dílny 
úhlovou brusku zn. Narex. Poško-
zeným způsobil škodu ve výši cca. 
8.700,- Kč.

- 13.4. v ranních hodinách byl zadr-
žen v chatové oblasti Dobrá n. S. 51letý 
muž z Prahy, který se zde vloupal do 
dvou rekreačních chat. Dalším šetře-
ním bylo zjištěno, že má na svědomí 
vloupání do dalších tří chat v katastru 
obce Chřenovice. Bylo mu sděleno 
obvinění z trestných činů krádeže 
a porušování domovní svobody.  

por. Jaroslav Pavlík, ved. oddělení

Dne 23. dubna proběhla 
pod záštitou Místní skupiny 
Českého červeného kříže ve 
Světlé n. S. sbírka šatstva, 
obuvi a dalších potřebných 
věcí pro humanitární účely. 
Tato akce, která se v našem 
městě uskutečnila již poně-
kolikáté, je velmi pozitivně 
vnímána občany města 
i blízkého okolí, kterým 
není lhostejný život jiných 
lidí. Humanitární sbírka byla 
velmi úspěšná. V průběhu 
jednoho dne převzaly naše 
členky od více než 200 dárců 
pěkné a čisté ošacení, obuv, 
přikrývky a další věci, kte-
ré budou dále sloužit jiným 
lidem. Za tuto záslužnou 
činnost jim patří poděková-
ní. Všechny darované věci 
budou prostřednictvím hu-
manitárních organizací předány lidem, 
kteří žijí v těžkých podmínkách a po-
třebují pomoc.

Děkujeme ing. Malečkovi za umož-
nění provést sbírku v prostorách bý-
valé knihovny. Tyto místnosti jsou, 

vzhledem k umístění v přízemí budo-
vy a navazujícímu parkovišti, dobře 
dostupné pro dárce i pro pořadatele 
akce, kterým se usnadnilo nakládání 
těžkých krabic a pytlů do nákladního 
automobilu na odvoz. 

Všem dárcům, kteří přispěli do sbír-
ky humanitární pomoci, děkujeme.

Zdena Slaninová, 
předsedkyně  MS ČČK 
ve Světlé nad Sázavou

Humanitární sbírka ve Světlé n. S.
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mená to, že se změníme ve vrakoviště 
západní Evropy a na silnicích to bude 
zase o něco nebezpečnější!“ říká další 
zakládající člen Sdružení, právník 
Petr Mikšovský. „Možná by stálo se 
zamyslet nad tím, že právě končící du-
ben dříve býval měsícem bezpečnosti 
a trochu si to ještě před vstupem do 
Unie připomenout, i když na poslední 
chvíli,“ poznamenal.

Hlavním cílem Sdružení na ochranu 
vlastníků automobilů – SOVA je chrá-
nit práva spotřebitelů vůči prodejcům 
ojetých i nových automobilů v celé 
České republice. Za tímto účelem bude 
Sdružení vyhledávat a publikovat 
případy lidí, kteří se cítí být oklamá-
ni neseriózním přístupem prodejců 
ojetých i nových aut. Sdružení již 
zprovoznilo své webové stránky na 
adrese www.sdruzeni-sova.cz, kde je 
možné najít kontaktní informace včet-
ně e-mailu. Žádost o registraci odeslal 
přípravný výbor SOVA na minister-
stvo vnitra minulou středu.

Sdružení na svých stránkách uvítá 
jakékoliv podněty poškozených vlast-
níků ojetých aut!

Kontakt: 
 Petr Mikšovský
 U Invalidovny 5/549
 180 00  Praha 8
 e-mail: stiznosti@sova.cz   
 web: www.sdruzeni-sova.cz 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
VŠEM OBČANŮM

Z důvodu rekonstrukce komunikace, chodníků, kanalizace a veřejného osvětlení v Haškově ulici ve Světlé n. S. bude v době 
od pondělí 10. května do pondělí 24. května 2004

ÚPLNÁ UZAVÍRKA HAŠKOVY ULICE 
PRO VEŠKEROU DOPRAVU

Autobusové spoje firmy CONNEX mají zajištěn provoz linek pomocí dvou náhradních zastávek před a za uzavírkou
 – tj. za mostem u restaurace „U Gusty“ a na konci uzavírky na okraji Světlé n. S. 

Spoje ICOM (Světlá – Humpolec) začínají a končí u uzavírky, tj. na okraji města.

Městský úřad Světlá n.S.

Podle nově vzniklého Sdružení na 
ochranu vlastníků automobilů bude 
vstup do Evropské unie 1. května zna-
menat velkou hrozbu pro bezpečnost 
na silnicích. Na hranicích totiž díky 
volnému pohybu zboží zcela odpadnou 
kontroly dovážených ojetých aut. Zce-
la jistě tak přibudou případy dovozů 
automobilů, které nebudou splňovat 
technické normy, budou po rozsáhlých 
haváriích nebo budou mít nelegální 
původ. Zakoupení takových vozů pak 
bude spojeno se značným rizikem, 
protože laik nemusí sám závady či 
nelegální původ odhalit. Mohou se tak 
množit případy, kdy zakoupené ojeté 
auto neprojde STK, nebo bude zabave-
no policií jako kradené.

 „Z vlastní zkušenosti vím, co všech-
no se vám může stát, když si koupíte 
ojeté auto, dovezené ze zahraničí in-
dividuálním dovozcem. Já jsem si ob-
jednala volkswagen Golf typ II. Auto 
mi přivezli, a tvrdili, že bylo vyrobeno 
v roce 1988. Stále mi však nechtěli dát 
velký technický průkaz. Auto mělo 
během dvou let, co jsem ho vlastnila, 
mnoho technických závad. Když jsem 
ho pak chtěla prodat, zjistilo se, že 
jde o mnohokrát předělávaný Golf typ 
I z roku 1981! Nakonec jsem ho musela 
prodat za skoro nulovou cenu na ná-
hradní díly, jen abych se ho zbavila,“ 
říká členka přípravného výboru SOVA 
Radka Kratochvílová. „Proto jsme se 

rozhodli společně s dalšími podobně 
postiženými lidmi a s lidmi, kterým 
není bezpečnost na našich silnicích 
lhostejná, založit Sdružení, které se 
bude podobným praktikám snažit brá-
nit,“ dodala.

Sdružení vzniká zejména proto, že 
se dosud neobjevila žádná iniciativa 
státu, jak na trh s ojetými automobily 
po 1. květnu efektivně dohlížet. „Až 
dosud mohli případné vraky nebo 
kradená auta zastavit na hranicích 
celníci. Od 1. května se ale auta ne-
vyhovující normám a nabourané vraky 
začnou vozit úplně bez kontroly. Zna-

Tisková zpráva Sdružení na ochranu vlastníků automobilů – SOVA
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Změny poštovních podmínek 

K 1. květnu letošního roku vydala 
Česká pošta, s. p. nové poštovní pod-
mínky základních služeb. V následují-
cím článku vás seznámíme s nejdůle-
žitějšími změnami, které k uvedenému 
datu vešly  v platnost. 

Hlavním důvodem změn je již připra-
vená novela vyhlášky 28/2001 Sb. o zá-
kladních službách držitele poštovní li-
cence. Záměrem této novely je zejména:

• zajištění kompatibility s právem EU, 
především v oblasti odpovědnosti 
a reklamací

• potřeba poskytnout orgánům vedoucím 
soudní, daňové či správní řízení pod-
statně více informací o okolnostech 
doručení písemnosti než dosud, což 
souvisí se zamýšlenou novelizací pří-
slušných procesních norem (občanský 
soudní řád, daňový řád, správní řád)

K jakým změnám tedy – mimo jiné 
– od 1. května došlo?
• Změnila se odpovědnost u služby dopo-

ručené psaní. Stávající horní hranice 
náhrady Kč 200,- se zvýšila na Kč 500,-

• Poštovní  poukázky s garantovanou 
dobou výplaty do dvou dnů ode dne 
podání (typ G) se ruší

• U reklamací se ruší vybírání zálohy při 
podání reklamace a zavádí se cena za 
nedůvodnou reklamaci.

• Při podání zásilek adresovaných do 
členských zemí EU se zjednoduší po-
stupy pro celní řízení.

• Výrazně se mění zacházení se zásilkami 
s dodejkou (tj. s doručenkou). Dosa-
vadní služba „druhý pokus o dodání 
poštovní zásilky“ se ruší a zavádí se 
nová doplňková služba „dodání do 
vlastních rukou adresáta, jeho zmoc-
něnce nebo zákonného zástupce“. Tím 
se rozšiřuje okruh možných příjemců 
zejména u fyzických osob. Ke službě 
byla vydána nová fialová poštovní ná-
lepka označující tuto službu.

• Doplňková služba „dodání do vlastních 
rukou výhradně jen adresáta“ zůstává 
v platnosti – včetně žluté poštovní ná-
lepky označující tuto službu.

• Odesilatel může k zásilce s dodejkou při-
pojit poučení o právních důsledcích, jež 
s převzetím nebo nepřevzetím zásilky 
souvisejí. Obsah tohoto poučení si volí 
odesilatel sám. Poučení pošta předá 
způsobem upraveným v poštovních 
podmínkách adresátovi (příjemci).

Podavatelé většího počtu zásilek s do-
dejkou obvykle používají speciální obálky, 
k nimž je dodejka připojena již při výrobě. 
V současné době jsou k dispozici dva typy 
obálek:

1) obálky s dodejkou s modrým pru-
hem

Význam modrého pruhu, který dosud 
určoval, že je zvolena služba jen do vlast-
ních rukou adresáta, se změní takto:

• Obálkou s modrým pruhem (nebude-li 
upravena způsobem popsaným v bo-
dech b nebo c)  odesílatel zvolí doplňko-
vou službu do vlastních rukou adresáta 
nebo jeho zmocněnce nebo jeho zákon-
ného zástupce.

• Bude-li na obálce s modrým pruhem 
(vpravo od předtisku „do vlastních 
rukou“) doplněna poznámka „jen adre-
sátovi“, dodá pošta zásilku výhradně do 
vlastních rukou adresáta.

• Bude-li obálka s modrým pruhem opat-
řena poštovní nálepkou „do vlastních 
rukou“, není již nutné připojovat po-
známku „jen adresátovi“ a pošta ji dodá 
výhradně do vlastních rukou adresáta.

K jednoduchému a jednoznačnému 
rozlišení zvolených doplňkových služeb 
budou sloužit nové speciální obálky 
s připojenou dodejkou s červeným 
pruhem (výhradně jen do vlastních ru-
kou adresáta). Obálky s modrým pruhem 
bez další úpravy zůstanou pro službu do 
vlastních rukou adresáta, jeho zmocněnce 
nebo jeho zákonného zástupce.

2) obálky s dodejkou bez barevného 
rozlišení (univerzální) 

• Zásilka s dodejkou bez dalších úprav 
bude doručena podle zásad platných 
pro běžné doporučené psaní a na dodej-
ce bude vyznačeno, kdo zásilku převzal 
(adresát, člen jeho rodiny, soused apod.). 
Tento postup platí i v současné době.

• Zásilka opatřená poznámkou „do vlast-
ních rukou, zmocněnci, zákonnému zá-

stupci“ bude doručena buď adresátovi 
nebo jeho zmocněnci nebo zákonnému 
zástupci adresáta

• Zásilka s poznámkou „do vlastních rukou 
jen adresáta“ nebo se žlutou poštovní 
nálepkou „do vlastních rukou“ bude 
doručena výhradně do vlastních rukou 
adresáta.

Za předpokladu, že zvláštní obálka 
s dodejkou (bez ohledu na barvu) bude 
upravena tak, aby umožňovala snadné do-
plňování, může odesilatel požadovat, aby 
mu pošta sdělila všechny (nebo některé) 
z údajů, které uvede na dodejce – v přípa-
dě písmene f) i na jiné části obálky:

• den, hodinu a minutu, kdy byla poštovní 
zásilka dodána

• jméno a příjmení příjemce a jeho vztah 
k adresátovi, není-li příjemce adresá-
tem

• podpis příjemce potvrzující převzetí poš-
tovní zásilky

• jméno a příjmení fyzické osoby, která 
jménem podniku poštovní zásilku pří-
jemci předala a její podpis potvrzující, 
že se tak stalo

• byla-li poštovní zásilka uložena a vydána 
v poštovní provozovně

• den, kdy byla uložena a den, kdy byla 
připravena k vyzvednutí

• jméno a příjmení fyzické osoby,  která 
učinila pokus o dodání poštovní zásil-
ky v místě určeném v poštovní adrese 
a její podpis potvrzující, že pokus 
učinila a že adresát byl k vyzvednutí 
zásilky vyzván a že mu bylo předáno 
poučení (pokud bylo k zásilce připo-
jeno)

• byla-li poštovní zásilka vrácena
• důvod vrácení
• jméno a příjmení fyzické osoby, která 

jménem podniku (tj. pošty) rozhodla 
o vrácení a její podpis potvrzující, že 
uvedený důvod vrácení odpovídá sku-
tečnosti a že adresátovi bylo předáno 
poučení (pokud bylo k zásilce připo-
jeno)

• byla-li poštovní zásilka připravena k vy-
zvednutí v poštovní provozovně, i údaje 
podle písmene e)

Úplné informace o aktuálních poštov-
ních podmínkách a zejména o připravo-
vaných změnách obdržíte v Provozním 
ředitelství Obvodu Havlíčkův Brod, tel. 
569 408 432 nebo 569 408 431.
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Vlastivědný spolek 
Světelsko

Zprávy z kraje

Hejtmani podepsali společnou 
deklaraci regionů
Kraje Vysočina, Jihočeský a země 

Dolní Rakousko se dohodly na obno-
vě železničního hraničního přechodu 
Slavonie/Fratres v rámci propojení 
regionálních tratí a obnovení železniční 
dopravy na území České a Rakous-
ké republiky v úseku Schwarzenau 

– Slavonice – Kostelec u Jihlavy, včetně 
spolupráce na dalších společně dohod-
nutých variantách železničního spojení 
v příhraniční oblasti. Dolnorakouský 
zemský hejtman Erwin Pröll v této 
souvislosti podepsal v pondělí 19. dubna 
se svými kolegy Janem Zahradníkem 
a Františkem Dohnalem ve Waidhofe-
nu an der Thaya společnou deklaraci 
regionů. Provoz na obnoveném úseku 
mezi Rakouskem a Českem by měl být 
zahájen do roku 2007.

„Shodli jsme se s kolegy, že podpoříme 
veškeré záměry, vedoucí k realizaci uve-
deného dopravního spojení, které jsou 
v zájmu obyvatel na obou stranách hranice 
a vytvoříme tak lepší podmínky pro roz-
voj turistiky a hospodářské spolupráce,“ 
komentoval Pröll. Náklady na dobudování 
železniční tratě mezi Slavonicemi a Frat-
resem odhadl na 5,5 milionu euro. Dalších 
30 milionů eur si vyžádají opatření ke 
zlepšení kapacity spojení.

Zahrajete si Europaquiz 
Evropský parlament připravil v rám-

ci propagace nadcházejících evropských 
voleb internetovou hru nazvanou Euro-
paquiz (http://www.europaquiz.org/). 
Ta zábavnou formou prověřuje znalosti 
nejen o Evropské unii jako celku, ale i o 
životě v jednotlivých zemích unie.

Hráč se stává virtuálním kandidátem 
na poslance do Evropského parlamentu a 
sbírá své hlasy cestováním po zemích unie, 
kde řeší konkrétní problémy odpovědí na 
zadané otázky. Hra je vhodná pro mladší 
lidi, ale pobaví kohokoli. Jedná se o inici-
ativu moderně nazývanou inofoteinment. 
Hra má především vést ke zvýšení zájmu 
o evropské dění a o život spoluobčanů 
v unii.

V případě, že hráč nebude chtít zůstat 
v anonymitě a uvede o sobě základní úda-
je, může vyhrát různé ceny včetně placené 

návštěvy sídel Evropského parlamentu 
v Bruselu či Štrasburku. Hra byla zaháje-
na 18. dubna a potrvá do 13. června. Na-
leznete ji také na stránkách kraje Vysočina 
v sekci pro občany.

R. Burketová

Brožura s přehledem letních táborů 
je již k dispozici
V těchto dnech spatřila světlo světa 

brožura s přehledem letních táborů, 
kterou vydala Rada dětí a mládeže 
kraje Vysočina ve spolupráci s odděle-
ním mládeže a sportu Krajského úřadu 
kraje Vysočina.

Barevná brožura, která má celkem 52 
stran, vyšla v nákladu 2000 výtisků a 
je nyní distribuována do škol, knihoven, 
informačních center, domů dětí a dalších 
organizací. Rodiče v ní naleznou bezmála 
stovku nejrůznějších táborů. „Jsou zde za-
stoupeny tábory sportovní, estetické, pu-
tovní, všeobecné, ve stanech i v budovách, 
s celotáborovou hrou i bez ní. Jsem pře-
svědčen, že si každý najde přesně ten druh 
tábora, který mu vyhovuje. Od vydání této 
brožury si slibujeme především populari-
zaci letní táborové činnosti a rozšíření na-
bídky letních táborů mezi veřejnost,“ řekl 
Jan Burda z oddělení mládeže a sportu.

Brožuru si mohou zájemci vyzvednout 
v sídle Rady dětí a mládeže ve Věžní ulici 
v Jihlavě nebo přímo v oddělení mládeže 
a sportu krajského úřadu, ulice Tolstého 
15,  Jihlava. 

R. Burketová

Sněmovna přehlasovala veto 
prezidenta a schválila zákon o DPH
Poslanecká sněmovna přehlasovala ve 

čtvrtek 22. dubna 2004 veto prezidenta 
Václava Klause a schválila zákon o dani 
z přidané hodnoty. Zákon obsahuje, 
kromě jiného, i sociální kompenzace, 
které by měly u rodin s dětmi zmírnit 
dopady změn vyplývající z tohoto zá-
kona. 

„Dětem, kterým bude za květen 2004 
náležet přídavek na dítě, bude v červnu 
2004 vyplacen současně s přídavkem jed-
norázový příspěvek ve výši 2 000 korun 
na jedno dítě. Příspěvek bude poskytnut 
automaticky, proto nebude nutné podá-
ní žádosti. O výplatě příspěvku rodiče 
dostanou písemné oznámení,“ vysvětlila 
Marie Nápravníková z krajského odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví.

K výplatě jednorázového příspěvku však 
může dojít také později než v červnu 2004. 
A to tehdy, když budou podmínky nároku 
na přídavek na dítě za měsíc květen 2004 
splněny, ale o přídavek na dítě nebylo po-
žádáno nebo po podání žádosti ještě nebyl 
přídavek na dítě přiznán. Přídavek na dítě 
lze přiznat zpětně nejvýše za tři měsíce, ve 
kterých byly podmínky nároku splněny. 

Od 1. května 2004 dojde ke zvýšení 
částky rodičovského příspěvku ze součas-
ných 2 552 korun na 3 573 korun měsíčně. 
U příjemce rodičovského příspěvku, který 
splňuje podmínku nezaopatřenosti dítěte 
(rodič, který studuje), se zvýší rodičovský 
příspěvek ze současných 2 695 korun na 
3 773 korun měsíčně. Protože se dávky 
státní sociální podpory vyplácejí zpětně, 
dostanou rodiče zvýšený rodičovský pří-
spěvek poprvé v červnu 2004.

R. Burketová

Bylo: Na další ze série besed pořáda-
ných Vlastivědným spolkem Světelsko 
přijal v polovině března pozvání PhDr. 
Ladislav Macek, ředitel Státního okres-
ního archivu v Havlíčkově Brodě, který 
svou přednáškou posluchačům ozřejmil, 
co to vlastně archiv je, čím se jeho 
pracovníci zabývají, jak si počínat při 
vyhledávání materiálů a o možnostech 
návštěvy a práce v badatelně.           -jv-

Bude: Vlastivědný spolek Světelsko 
zve na přednášku Mgr. Marka Chvátala

Geologie a mineralogie 
Světelska

10. května v 17.00 hod. 
v zasedací místnosti radnice.

Své mineralogické nálezy vezměte 
s sebou!
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Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava

? ??
??

(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského kostela 

sv. Václava ve Světlé n. S. skrývají ne-
jedno tajemství a vyvolávají dlouhou 
řadu otazníků. Každý pokus nalézt 
alespoň částečnou odpověď na některý 
z nich znamená nečekaně narazit na 
kupu dalších. Otazník č. 7 - Byl kostel 
od prvopočátku zasvěcen sv. Václavo-
vi?

Jestliže považujeme za důvěryhodný 
historický pramen zápisy v knihách býva-
lého vilémovského kláštera, píší se dějiny 
světelského děkanského kostela sv. Václa-
va již déle než 800 let. Za onu, pro nás ne-
představitelně dlouhou dobu, prošla tato 
církevní stavba i její interiér nesčetnými 
proměnami, z nichž většina nám bohužel 
zůstane navždy skryta. K velkému množ-
ství otazníků, na něž jsme dosud hledali 
odpověď, dnes přidáme další. Byl kostel 
od prvopočátku zasvěcen sv. Václavovi? 
Zvláštní otázka, bohužel jedna těch, na 
něž lze najít odpověď pouze v mlhou za-
halených jeho počátcích, sahajících možná 
až do časů vlády knížete Soběslava I.

Už tehdy byl sv. Václav dávno pova-
žován za patrona země, ochránce před 
nepřítelem a jeho obraz už delší čas zdobil 
mince i pečeti českých knížat. S rychle 
postupující christianizací Čech byl spojen 
i vznik a rozvoj církevní agendy. Zaklá-
dající a darovací listiny, církevní a farní 
knihy, soupisy klášterních a kostelních 
inventářů, aj. jsou pro dnešní dobu vel-
mi cennými historickými prameny a lze 
z nich ledacos vyčíst.

Nedochovaly se zdaleka všechny 
a světelský kostel je v nich zmiňován 
velmi zřídka a jen okrajově, avšak i tyto 
nepatrné zmínky jsou pro naše bádání, jak 
se už brzy přesvědčíte, velkým přínosem. 
Vůbec první zmínku o kostele ve Světlé 
v nich lze najít k roku 1318 a další vzácnou 
informaci objevíte v odborné práci J. Kur-
ky: Archidiakonáty... /Místopis církevní 
do r. 1421/, Praha 1914, kde je, mimo jiné, 
zaznamenána i výše kostely každoročně 
odváděného papežského desátku.

Zde na straně 78 čteme: 1352 Svyetla, 
36 gr (grošů). Za tuto cennou, pro nás 
novou zprávu, vděčíme uznávanému his-
torikovi a současnému děkanovi Pedago-
gické fakulty Univerzity Hradec Králové, 
prof. PhDr. Vladimíru Wolfovi, který 
k tomu dodává, že je to více než tehdejší 

průměr. Což by svědčilo o významu a bo-
hatosti kostela v oněch časech. Že by zde 
opravdu bylo výnosné naleziště stříbra? 
Písemný pramen, který by hovořil přímo 
o kostele sv. Václava, se v nich zatím najít 
nepodařilo. Dlužno však říci, že nebylo 
dosud nahlédnuto do jistého významného 
historického pramenu ze 17. století.

Více světla do tohoto problému nevnese 
ani hledání hmotného důkazu, světcova 
výtvarného zpodobnění z dob počátků 
svatyně, kdy byl jejím patronem vilémov-
ský klášter. Výzdoba kostelního interiéru 
vždy připomínala a do jisté míry byla i za-
svěcením určitému světci ovlivněna.

Nedávno obnovený kostelní mobiliář se 
leskne a třpytí, ale veškeré zařízení je až 
z doby baroka anebo z časů ještě o mnoho 
pozdějších a z nejstarších dob tu sv. Václa-
va nepřipomíná vůbec nic. Zvláštní je, že 
mu není zasvěcen ani jediný z novodobých 
oltářů, kterých zde napočítáte celkem pět. 
Výsledek nepřinese ani pátrání v regio-
nálních muzeích, galeriích a depozitářích, 
kde našla důstojné místo ta část církevních 
památek, které jakoby zázrakem přežily 
ona dlouhá staletí a byly zachráněny dřív, 
než definitivně zmizely neznámo kam. 
Jak už bylo dříve řečeno, nikde neobjevíte 
nic starobylého, co by pocházelo od nás.

Největší podíl na tom má samozřejmě 
zub času a červotoč, ale nesmíme také 
zapomínat, že vybavení kostelů podléhalo 
nejen přísným církevním předpisům, ale 
taktéž dobovým společenským předsta-
vám a vkusu. Co bylo považováno za 
módní a žádoucí v gotice, nevyhovovalo 
baroku atd., což dokazují mimo jiné i ně-
kolikeré přemalby obrazů, soch a dalších 
kusů zařízení (např. kazatelen), jimiž jsou 
vybaveny kostely v současnosti.

U nás jsou toho dokladem sochy z ba-
rokního oltáře Panny Marie, jimž se po 
nedávné nutné restauraci vrátila jejich pů-
vodní zlatá roucha, a nakonec i výsledná 
podoba samotného hlavního oltáře. Bez 
zajímavosti není také fakt, že se do dnešní 
doby nedochovaly ani žádné písemné 
prameny, které by ony dávné památky 
alespoň připomínaly.

Původní zasvěcení kostela sv. Vác-
lavovi by snad mohlo potvrdit už jen 
jediné. Náhodné objevení třeba jen stop 
středověkých nástěnných maleb s mo-
tivy svatováclavské legendy, jakými se 
mohou pochlubit ve Žďáru na Plzeňsku. 

Celý presbytář tamějšího raně gotického 
hřbitovního kostela sv. Václava je pokryt 
freskami z poloviny 14. století připomína-
jícími nejdůležitější události ze světcova 
života. Vzácný unikát stále čeká na re-
stauraci, ale i tak lze dobře rozpoznat např. 
hostinu u Boleslava nebo smrt knížete 
před vchodem do kostela.

Podobné malby měly podle starší turis-
tické příručky J. Dostála nazvané Posáza-
ví (knihkupectví KČT v Praze 1946) kdysi 
zdobit i strop nedalekého románského kos-
tela sv. Václava v Chřenovicích postavené-
ho benediktiny ze Sázavy. Vzácné gotické 
fresky svědčící o někdejším významu 
svatyně i obce jsou dostupnou literaturou 
připomínány ve většině kostelů v nejbliž-
ším okolí Světlé (Dolní Město, Loukov, 
Lučice) a jejich zbytky můžeme vidět také 
v hradní kapli v Lipnici nad Sázavou.

Těžko jen uvěřit, že nezkrášlovaly ve 
14. stol. zdi presbytáře a lodi raně gotic-
ké svatyně ve Světlé, jejímiž stavebníky 
a patrony byli představení jednoho z nej-
významnějších klášterů v zemi. Důvod 
k takové slavnostní výzdobě jistě byl, a to 
povýšení filiálního kostela na kostel farní 
v roce 1345. Souviselo, jak víme, s přízní 
císaře a krále Karla IV., který vědomě na-
vázal na předchozí přemyslovskou tradici.

Jenže, kde by se tak mohly po nepříliš 
šťastné masivní trčkovské přestavbě a poz-
dějších stavebních zásazích ještě zachovat? 
Vždyť původní podoba stavby se změnila 
k nepoznání a také z interiéru v té době na-
vždy zmizelo mnohé z toho, co by možná 
dalo odpověď na ledacos z toho, po čem 
dosud neúspěšně a marně pátráme.

Jediné místo, kde by mělo smysl ještě 
hledat, je presbytář. Z doslechu však vím, 
že v docela nedávné době, kdy se řešilo, 
jak zamezit rychle se šířící vlhkosti, bylo 
jeho zdivo do výšky jednoho metru nad 
zemí osekáno až na kámen...

Představu o tom, jak byl náš nejvý-
znamnější světec a zemský patron ve 
středověku zpodobňován (gotické fresky, 
sochy, portréty na dřevěných oltářních 
deskách), si tak můžete udělat jedině při 
pohledu na jeho portrét na prostředním 
okně v presbytáři.

Od jeho vzniku neuplynulo ještě ani 
60 let, zato okno, které zdobí, je velmi sta-
ré a hodně pamatuje. I ono by do budouc-
na mohlo pomoci najít  odpověď na tento 
velký otazník. Pro to, (pokr. na str. 12)
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(pokr. ze str. 11) že byl kostel od po-
čátku zasvěcen sv. Václavovi, není zatím 
jediný přesvědčivý důkaz, takže nelze 
zcela odmítnout existující domněnku, že 
byl ve svém prvopočátku zasvěcen úplně 
jinému světci.

Osobně však předpokládám, že tomu tak 
nebylo, že je kostel sv. Václavovi zasvěcen 
od samého začátku a jen zvláštní shoda 
náhod zatím brání najít pramen, který 
by to potvrdil. Částečně tomu nasvěd-
čuje doba vzniku kostela poznamenaná 
nevšední úctou k světci symbolizujícímu 
přemyslovskou panovnickou tradici i fakt, 
že jej založil benediktinský řád. Ostatně 
na panství bývalého vilémovského kláš-
tera není jediný. Další kostel sv. Václava, 
připomínaný už v roce 1350, najdeme na 
Havlíčkobrodsku v Heřmani. 

Mgr. Alena Křivská

Otazníky kolem kostela ... Hezky česky

Články pod tímto titulkem se čas 
od času objevovaly ve Světelském 
zpravodaji již před lety. Bývaly to 
dobře míněné rady i jedovaté glosy 
a čas ukázal, že obého nebylo dosti. 
Čeština je jazyk složitý a zdaleka ne 
každý ho zvládá na jedničku. Nejlépe 
to člověk pozná, když má napsat něja-
ký souvislý text, například článek do 
Zpravodaje. Tím se nechci dotknout 
autorů příspěvků, neb sám dobře 
vím, o čem mluvím (píši). Proto si 
myslím, že nebude na škodu udělat si 
pár exkurzí do tajů českého jazyka.

V poslední době jsem se několi-
krát stal účastníkem debaty – někdy 
poměrně bouřlivé – zda se má psát 
město Světlá n. S. nebo Město Světlá 
n. S. a zastánci velkého M byli ochotni 
bránit svoji pravdu s velkým nasazením. 

Přitom nejde o žádný problém a celou 
záležitost lze vyřešit prostým selským 
rozumem. Protože však žijeme na 
začátku 21. století, dávají mnozí před 
selským rozumem přednost internetu, 
ale i pro ně mám jednoduché řešení. Na 
adrese  www.ujc.cas.cz se nachází Ústav 
pro jazyk český Akademie věd ČR, což 
je pracoviště, v němž je soustředěn zá-
kladní i aplikovaný výzkum současné 
češtiny a jejího vývoje od středověku. 
Významnou složkou činnosti ústavu je 
služba veřejnosti – a to především čin-
nost poradenská, která spočívá zejména 
v zodpovídání jazykových dotazů širo-
ké veřejnosti. Tam najdete odpověď i na 
výše zmíněný problém:

„V současné době se před zeměpisné 
názvy měst a obcí stále častěji předsou-
vají výrazy (statutární) město a obec 
(město Liberec, statutární město České 
Budějovice, obec Semice). Tyto výrazy 
plní dvojí funkci: buď naznačují druh 
(velikost) územní jednotky, nebo bývají 
součástí názvu obce nebo města jakožto 
právnické osoby. V prvním případě je 
lze vynechat; můžeme sdělit: v obci 
Semicích došlo k havárii i v Semicích 
došlo k havárii. Ve druhém je pod-
le zákona č. 128/2000 Sb. v záhlaví 
všech listin, které „jsou vyhotoveny 
orgány obce a týkají se samostatné 
působnosti obce“, jejich užití závazné. 
V záhlaví listin stejně jako v adrese je 
velké písmeno u prvního výrazu pocho-
pitelně namístě. Abychom však psali 
tyto výrazy s velkým písmenem i ve 
větné souvislosti, musely by být součás-
tí vlastního názvu. Po konzultaci s pra-
covníky z Odboru legislativy a práva 
Úřadu vlády ČR a Ústavu státu a práva 
AV ČR máme za prokazatelné, že název 
obce či města jakožto právnické osoby 
je totožný s názvem zeměpisným. Jme-
nuje-li se územní jednotka Liberec, Zlín, 
Pardubice, vystupuje tímto jménem 
i v právnických vztazích; předsunuté 
výrazy obec, město se chápou jako jmé-
na obecná, jejichž funkcí je signalizovat 
druh právnické osoby, a proto se píšou 
s malým písmenem. S velkým písme-
nem píšeme pouze Město Albrechtice, 
Město Touškov a Město Libavá, kde je 
výraz město součástí vlastního zeměpis-
ného názvu.“

Až na uvedenou výjimku není proto 
žádný důvod psát Město!!!

-jv-

Český rybářský svaz místní organizace Světlá nad Sázavou
pořádá dne 8. května 2004 tradiční

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybnících v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou.

Zahájení závodů v 6.00 hodin, losování závodních 
míst od 5.00 hodin. Přestávka a střídání závodních 
míst 8.30 – 9.00 hodin, ukončení závodů v 11.00 ho-
din, vyhlášení vítězů ve 12.00 hodin. Závodů se může 
zúčastnit každý zájemce, který si v den konání závodů 
zakoupí závodní legitimaci – cena 100,- Kč.

Loví se na 1 prut s jedním návazcem a jednoduchým 
háčkem, hodnotí se délka dosažených úlovků – ušlech-
tilé ryby 1 cm = l bod, plevelné ryby 1 kus = 5 bodů.

Všechny ryby musí být z vody vyloveny pomocí 
podběráků a ihned po změření šetrně vráceny zpět do 
vody. Vyhrává závodník s největším počtem dosaže-

ných bodů. Vnadění v průběhu závodů povoleno. Pro vítěze jsou připraveny hod-
notné ceny, které věnuje MO ČRS a sponzoři závodů. Revír je výborně zarybněn 
kaprem. Před závody budou vysazeny nové ryby, revír bude od 29.4. – 8.5.2004 
(včetně) hájen. Lov povolen od 9.5.2004.

V místě závodů je zajištěno občerstvení.
Závodní řád bude vyvěšen v místě závodů.

Odpoledne od 14.00 hodin do 17.00 hodin se konají na stejném revíru závody 
školní mládeže, startovné 10,- Kč.

Srdečně zveme všechny rybáře i ostatní příznivce Petrova cechu.

Na Vaši účast se těší
MO ČRS Světlá nad Sázavou
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Dům čp. 196
Postaven byl asi někdy kolem roku 

1835, protože v první mapě Stabilního 
katastru ještě nebyl zaznamenán. Nej-
starší objevený záznam pochází z roku 
1850, kdy byla majitelkou domu Anna 
Rejnková. V roce 1858 je zapsán Jakub 
Postnelek, roku 1900 Gustav a Hermína 
Müllerovi.

Dne 5. června 
1913 podala Hermí-
na Müllerová žádost 
k povolení přestavby 
domku a 9. června 

„bylo provedeno 
ohledání na místě 
samém.“ Stavitel-
ský znalec Antonín 
Herink v protokolu 
z téhož dne uvádí, že 

„…přestavba tato jest 
z ohledů technických 
proveditelná a zna-
lec stavební nečiní 
proti ní žádných 
námitek, připomíná však, že nutno při 
stavbě veškeré předpisy řádu stavebního 
bedlivě šetřiti.“

Dne 21. června 1913 byl dům do zákla-
dů zbourán a 30. června je datován dopis: 

„Slavná rado městská! V úctě podepsaná 
zamýšlela přestavěti domek čp. 196 ve 
Světlé a v tomto zříditi čtyři obytné míst-
nosti. Avšak při bourání shledáno bylo 
panem stavitelem E. Prücknerem, že 
staré zdi jsou vesměs z cihel nepálených, 
takže musely býti až do základů zbou-
rány a zdivem novým nahraženy, jak 
z přiloženého plánu vidno jest. Současně 
tudíž žádá slavnou radu městskou o las-
kavé schválení plánu a udělení povolení 
ku stavbě tohoto domku bez komissio-
nelního řízení.“ Téhož dne městská rada 
vzala toto oznámení na vědomí a svolila 
k vydání stavebního povolení. 2. červen-
ce byla stavba započata, 7. října dokon-
čena, 9. října ohlášeno dokončení stavby 
a 15. října se sešla komise, která téhož 
dne udělila povolení k obývání.

V roce 1948 je jako majitel uváděn 
František Horký. V roce 1960 byla dvě 
okna v průčelí nahrazena jedním troj-
dílným. V roce 1974 Marie Horká kupní 
smlouvou převedla domek na své dvě 
dcery a jejich manžele. 

Situace se začala dramatizovat o deset 
let později. Ze dne 4. 2. 1988 existuje 

záznam z jednání: „Dnešního dne se na 
odboru výstavby MěstNV Světlá n. S. do-
stavila paní Helena Plačková a Dagmar 
Rezková, obě bytem Světlá n. S., Jele-
nova 196. Byly seznámeny s přípravou 
a cílem výstavby sídliště Nové město 

– Jelenova ul. s tím, že dojde k demolici 
jejich rodinného domu čp. 196 a násled-

né výstavbě bytového objektu a to s ter-
mínem realizace pravděpodobně v roce 
1991.“ Obě se shodně vyjádřily, že s při-
pravovanou demolicí domku a likvidací 
zahrady nesouhlasí. 

Přesně o pět měsíců později, 4. 7. 1988, 

se v kanceláři odboru výstavby a územ-
ního plánování ONV v Havlíčkově 
Brodě konalo jednání za účasti manželů 
Plačkových, Ladislava Šarovce, před-
sedy MěstNV Světlá n. S., Bedřicha 
Kubíčka, vedoucího stavebního úřadu 
Světlá n. S. a dalších. V zápisu z jednání 
se uvádí: „Vlastníci rodinného domu 

čp. 196 ve Světlé n. S. zaslali začátkem 
června tohoto roku stížnost na ÚV 
KSČ. Stížnost byla postoupena OV KSČ 
v Havlíčkově Brodě a ten pověřil ONV 
v Havlíčkově Brodě projednáním se 
stěžovateli. Ve stížnosti uvedli vlastníci 
nesouhlas s likvidací svého rodinného 
domku za účelem výstavby KBV (kom-

pletní bytová vý-
stavba).

V úvodu jed-
nání informovali 
předseda MěstNV 
Světlá n. S. a zá-
stupci OVÚP ONV 
o nezbytnosti vý-
stavby byt. domů 
v tomto prostoru. 
Celá lokalita se 
nachází v centru 
města v intravilánu, 
nedochází k zábo-
ru ZPF. V současné 
době je to jediné 
vhodné místo 

k byt. zástavbě formou KBV. Již v roce 
1974 ve SÚP byl tento prostor vymezen 
pro tuto výstavbu. V roce 1984 byla ve 
STP Hradec Králové zpracována urba-
nistická studie, která byla projednána 
s orgány státní správy a organizacemi. 
Veřejnost byla s tímto záměrem sezná-
mena vyvěšením urbanistické studie ve 
dnech 4.1. – 4.2.1985 na MěstNV Světlá 
n. S. a na plenárním zasedání MěstNV ve 
Světlé n. S. dne 4.2.1985. V rámci před-
projektové přípravy byl v loňském roce 
u STP zpracován koncept ÚPZ, který byl 
rovněž vyvěšen na MěstNV k nahlédnutí 
ve dnech 7.9. – 7.10.1987 a v únoru letoš-
ního roku byli všichni vlastníci nemovi-
tostí písemně vyzváni o vyjádření.

Výstavba tohoto sídliště bude rozdělena 
na 2 stavby s celkovým počtem 483 b.j. + 
občanská vybavenost. 1. stavba bude za-
hájena v r. 1992, 2. stavba v r. 1994. Aby 
mohla být tato stavba zrealizována je 
nutná asanace 43 objektů se 46 b.j., pro 
1. stavbu bude nutná demolice 26 objek-
tů včetně domu čp. 196 manželů Plačko-
vých. Pro uživatele těchto bytů zajistí 
MěstNV Světlá n. S. v předstihu náhrad-
ní ubytování do konce roku 1991. V pro-
storu Jelenovy ulice jsou navrženy dva 
osmipodlažní bodové domy s 96 b.j. 
Jeden z těchto domů je navržen v těsné 
blízkosti domku (pokr. na str. 14) 
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Místní skupina Čes-
ké křesťanské akade-
mie ve Světlé vás zve 
na besedu s Jarosla-
vem Škarvadou, která 
se uskuteční v úterý 
11. května v 19.30  hod. 
v zasedací místnosti 
Sklářského učiliště.

Jaroslav Škarvada se narodil 
14.9.1924 v Praze na Královských Vino-
hradech. Od roku 1945 byl posluchačem 
papežské Lateránské a Gregoriánské uni-
verzity v Římě a později alumnem české 
papežské koleje Nepomucenum. Studium 
ukončil doktorátem teologie. Na kněze byl 
vysvěcen 12.3.1949. Díky politické situaci 
v bývalém Československu (vzhledem 
k internaci kardinála Josefa Berana a dal-
ším zásahům proti katolické církvi) byl 
jeho návrat do vlasti znemožněn. 

Pracoval nejprve v Itálii jako profesor 
dogmatiky v regionálním semináři v Chi-
eti. Od roku 1965 působil jako sekretář 
kardinála Berana až do jeho smrti. O něco 
později se stal koordinátorem duchovní 
služby českých krajanů, rozptýlených po 
celém světě. V letech 1970-1991 byl také 
spolupracovníkem vatikánského Státního 
sekretariátu. Dne 18.12.1982 byl jmeno-
ván titulárním litomyšlským biskupem, 
6.1.1983 byl papežem Janem Pavlem II. 

(pokr. ze str. 13) čp. 196 manželů 
Plačkových ve vzdálenosti cca 15 m. 
Podle § 41 vyhl. 83/1976 Sb. vzájemné 
odstupy jednotlivých staveb pro bydlení 
musí splňovat požadavky hygienické 
a požární ochrany. Jsou-li v protileh-
lých částí stěn sousedících staveb pro 
bydlení okna obyt. místností, nesmí být 
odstup staveb menší než výška vyšší stě-
ny. Jelikož výška panelového domu bude 
24 m, není možné z těchto prostorových 

důvodů ponechání uvedeného domku. 
Požadavek manželů Plačkových na vý-
stavbu rodinného domku může MěstNV 
zabezpečit pouze v řadové zástavbě. /

…/ S dobrovolným výkupem obyt. domku 
obojí manželé nesouhlasí a trvají na tom, 
aby v uvedeném domku mohli bydlet 
i nadále. MěstNV ve Světlé n. S. i ONV 
v Havlíčkově Brodě, odbor výstavby 
a ÚP ve snaze zajistit připravenost k re-
alizaci komplexní bytové výstavby v tom-
to uvedeném prostoru bude podnikat 
veškerá možná opatření, aby výstavba 
v uvedených termínech mohla být rea-
lizována. K tomu se MěstNV ve Světlé 
n. S. zavazuje, že se bude snažit během 
dvou – tří let zajistit vyhovující náhradní 
objekt pro bydlení dvou rodin.“

***
Ke zbourání všech domů v ulicích 

Nové město a Jelenova nakonec nedo-
šlo, přišel listopad 1989 a megaloman-
ské plány na kompletní likvidaci staré 
zástavby ve Světlé n. S. zůstaly jen na 
papíře…   -jv-

Kdysi a dnes Jaroslav Škarvada: Důvod k radosti a naději

v bazilice sv. Petra vysvěcen na biskupa. 
Úkolem jeho biskupské služby bylo nadále 
řízení pastorace českých krajanů v zahra-
ničí. 

28.8.1991 byl jmenován pražským světí-
cím biskupem. Od listopadu 1991 do února 
2001 zastával funkci generálního vikáře 
pražské arcidiecéze a od ledna 1993 do září 
2002 byl proboštem Metropolitní kapituly 
u sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Po 
dovršení 75 let požádal papeže o uvolně-
ní z úřadu biskupa (na základě Kodexu 
kanonického práva). Jan Pavel II. jeho 
žádosti vyhověl 25.9.2002. V loňském roce 
obdržel z rukou prezidenta Václava Klause 
Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající 
zásluhy o demokracii a lidská práva.

 Především na vlnách Hlasu Ameriky, 
Svobodné Evropy a Vatikánského rozhlasu 
se Jaroslav Škarvada významně podílel 
na obraně svobodného a nezávislého 
myšlení před všeobjímající komunistickou 
indoktrinací a pomáhal v posluchačích 
za „železnou oponou“ udržovat naději na 
změnu neutěšených poměrů a osvobození 
Československa z komunistické knuty.

Biskup Škarvada má zvláštní vztah 
k našemu kraji, je „chorobným“ optimistou 
a strhujícím vypravěčem. Nejen z těchto 
důvodů stojí za to zpříjemnit si květnový 
večer besedou s ním. 

Hynek Bouchal

Znak a prapor Pohledě

Na základě návrhu projednaného ve 
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu a podvýboru 
pro heraldiku a vexilologii tohoto vý-
boru Poslanecké sněmovny udělil dne 

5. března předseda Poslanecké sně-
movny Lubomír Zaorálek znak a pra-
por starostovi obce Pohleď Jindřichu 
Holubovi.                             

 -jv-
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Aktivizační programy pro seniory v Domově důchodců Světlá

V minulém čísle jsme Vás informovali 
o chodu a způsobu přijímání žádostí 
a následně obyvatel do Domova důchod-
ců Světlá. V dnešním čísle bychom Vám 
rádi nastínili přehled činností, které 
jsou v rámci kulturní a společenské čin-
nosti pro obyvatele připravovány.

Pravidelný týdenní harmonogram 
činností pro obyvatele DD Světlé:

Třikrát týdně (pondělí, středa, pátek) 
je pro obyvatele připravováno ranní cvi-
čení, jehož součástí jsou i soutěže, a to 
hod na  kuželky  a házení šipek. Jednou 
za tři měsíce se vyhlašují vítězové v kate-
gorii muži a ženy v těchto soutěžích.

Každý den dopoledne i odpoledne je 
v jedné z kluboven provozována ergo-
terapie. Zde jsou s obyvateli vyráběny 
různé výrobky, které z velké části slouží 
k výzdobě našeho domova. Ti z Vás, kte-
ří náš domov v „Den otevřených dveří“ 
navštívili, se sami mohli přesvědčit o ši-
kovnosti našich obyvatel.

Aktivity konané během roku:
Každý měsíc je pro obyvatele připra-

vována „Kavárnička“. Pro tuto příležitost 
si sami obyvatelky pro sebe, ale i pro 
všechny ostatní obyvatele upečou něco 

„dobrého na zub“. Většina „Kavárniček“ 
se koná za doprovodu naší domovské 
hudební skupiny „KAJAK“. Tato hudeb-
ní skupina se skládá ze tří zaměstnanců 
DD Světlá. Při této „Kavárničce“ je 
obyvatelům, kteří mají v daném měsíci 
narozeniny, popřáno a jménem všech 
obyvatel a zaměstnanců je oslavencům 
předáno male narozeninové přání. Zá-
roveň je vzpomenuto i na ty, kteří nás 
bohužel v tomto měsíci opustili.

K pravidelným aktivitám patřila 
i taneční terapie. Taneční terapie nebo-

-li „tance na židlích“ při rytmické hud-
bě, které procvičí celé tělo od hlavy až 
k patě, zvládnou i imobilní obyvatelé. 
Jelikož všechny tance mají už obyva-
telky zažity, zařazujeme tuto terapii 1x 
do měsíce jako zpestření i tak nabitého 
programu. Tato terapie je u obyvatelek 
velmi oblíbená.

Že u nás můžete zažít mnoho, doka-
zuje i nedávno konaný Maškarní ples 
(blíže jsme informovali v minulém čísle 
Zpravodaje). Letos poprvé zde budeme 

„Pálit čarodějnice“. Mezi další kulturní 
akce pořádané v DD patří i „Křeslo pro 

hosta“. Od září 2000 do našeho „Křesla“ 
usedli např. bývalý starosta města Jaro-
slav Jenčík, herečka Květa Fialová, pplk. 
Bačkovský, herečka Naďa Konvalinková 
a paraolympijský vítěz Josef Foťko.

Během roku jsou pro obyvatele při-
chystána různá vystoupení zejména dětí 
např. MŠ Bambino, Škubánek, ZUŠ, děti 
pod vedením MUDr. Brhelové a další. 
K tradičním akcím patří i vystoupení 
odsouzených žen z ženské věznice ve 
Světlé nad Sázavou, která mají u našich 
obyvatel velký úspěch. 

Za hezkého počasí u nás nechybí 
pravidelné „dýchánky“ v altánku nebo 
opékání špekáčků.

V září 2000 byl slavnostně otevřen 
náš Domov důchodců. Proto se každý 
rok v září koná „Den otevřených dve-
ří“. V loňském roce jsme poprvé spojili 

„Den otevřených dveří“ se „Sportovními 
hrami“, kterých se zúčastnili nejen oby-
vatelé našeho DD, ale i obyvatelé Domo-
va důchodců z Havlíčkova Brodu, ÚSP 
Zboží a ÚSP Háj. Kdo přišel, mohl se 
na vlastní oči přesvědčit, že zábava byla 
v plném proudu a o dobrou náladu nebyla 
nouze. Pro velký úspěch bychom z těchto 
her chtěli zavést tradici a každoročně je 
opakovat. Pouťová zábava a Mikulášská 
zábava, kam chodí Mikuláš s čertem 
a andělem není u nás výjimkou.

Vánoce, říká se období klidu a míru. 
Mnohé napadne, že vánoce v domově 
důchodců musí být smutné. Není tomu 
tak. Celý domov důchodců je vánočně 
vyzdoben, voní jehličí i cukroví, které 
si pečou sami obyvatelé. Ve „Vánoční 
kavárně“, která se koná den před Štěd-
rým dnem, ujídáme s obyvateli vánoční 
cukroví a pijeme vánoční punč. Neza-
pomínáme ani na tradiční zvyky, jako 
je krájení jablíček, pouštění lodiček a sa-
mozřejmě zpívání koled. Na slavnostní 
večeři o Štědrém dnu chodí i zaměst-
nanci a tráví s obyvateli Štědrý večer, 
neboť většina z nich odjíždí domů na 
Vánoce až na Boží hod nebo na Štěpána. 
Při slavnostním přípitku ukápne nejedna 
slzička, ale i přesto všichni odcházejí 
z jídelny spokojeni a s úsměvem na tváři 
a to je ta největší odměna pro všechny 
zaměstnance.

Z tohoto výčtu akcí je jasné, že DD už 
dávno není „odkladištěm starých lidí“, 
ale že zde lze důstojně prožít životní 

období, kterému se říká stáří. Troufám si 
říct, že obyvatelé v DD žijí mnohem vět-
ším kulturním životem než většina z nás. 
Proto nás nesmírně bolí názor  veřejnosti, 
která se domnívá, že DD jsou opravdu 
jen „čekárny na smrt“.

Doufám, že tento článek a nejen on, 
motivuje většinu z Vás k tomu, aby vy-
užili „Dne otevřených dveří“  a sami se 
přišli podívat, v jakém prostředí u nás 
obyvatelé žijí.

Lucie Vadinská, sociální pracovnice

Domov důchodců Světlá n. S. uvítá 
zbytky vln, látek či jiný materiál vhod-
ný k ručním pracím.

Domov důchodců, Na Bradle 1113, 
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 456 939 
kontaktní osoba: Vadinská Lucie

Fotografie ze začátku dubna. 
Foto: ing. Zdeněk Vraný

Rekonstrukce Haškovy ulice
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Hned úvodem si dovolím zvolat 
Hurrrááá, neboť metu, kterou jsme se 
rozhodli zdolat počátkem tohoto roku, 
jsme zvládli s perfektním výsledkem. 
V sobotu 20. března se konaly ve Světlé 
n. S. Josefské trhy, které se staly naším 
velkým jarním cílem. Tedy přesněji řek-
li jsme si, že bychom mohli ukázat širší 

veřejnosti, jak si volné chvíle vyplňují 
naši klienti. A právě prezentace formou 
prodeje výrobků na výše zmíněných 
trzích se nám zdála jako obrovská příle-
žitost, kterou by bylo škoda promarnit. 

hlavně ve větší návštěvnosti žen z DPS, 
které se s námi zapojily do ranních re-
habilitačních cvičení, odpolední taneční 
terapie a dalších kulturních akcí, které 
se konají v budově DD. Byli jsme po-
těšeni, že jsme nedostali košem ani při 
nabídce na krátký výlet k Čáslavi, a to 
přímo k zahradníku Starklovi. Zahrad-

nice a květinářky potěšily svá srdíčka 
a nás potěšil velký zájem a zjištění, že 
za nedlouho můžeme vyrazit znovu. 
Rádi totiž tento výlet zopakujeme.

Ke konci měsíce jsme uspořádali naši 
pravidelnou kavárničku. Ani tentokrát 
nechybělo pohoštění pro mlsné jazýčky 
a kapela KAJAK se svým rozmanitým 
hudebním programem. Pan ředitel 
popřál a rozdal blahopřání dvanácti 
oslavencům – „dubňákům“ a odpolední 
pohoda a spokojenost na sebe nenechala 
dlouho čekat. 

Za všechny bych chtěla poděkovat 
především našim šikovným kuchařům, 
kteří nám pokaždé pomáhají uskutečnit 
sváteční chvíle v našem domově. Bez 
nich bychom si jen těžko užívali pří-
jemnou atmosféru a pohodu, takže vám, 
milí kuchtíci a kuchtičky, děkuji a věřím, 
že při dalších společných událostech, se 
na vás můžeme kdykoliv obrátit. V téhle 
chvíli jsem vás seznámila se vším důle-
žitým, co se u nás v domově odehrálo, 
a o tom dalším zase někdy příště.   

Markéta Zadinová,  
sociální pracovnice

K našemu nápadu se přidaly především 
obyvatelky z domova důchodců a do-
konce své úsilí na nelehkém „maratónu“ 
přislíbily i ženy z domu s pečovatelskou 
službou. Zápal a nadšení do práce a vy-
tváření jsme museli spíše krotit. A roz-
hodně si myslím, že starosti a pochyby, 
zda budeme mít co prodávat a jestli vů-

bec přineseme nějakou tu korunku, byly 
rozehnány, když jsme veškeré „zboží“ 
rozmístili po klubovně a nechali oby-
vatele, aby se přesvědčili, že se máme 
čím pochlubit. Několik z nich nás přišlo 
povzbudit přímo k našemu stánku, kte-
rý  byl velmi často obležen návštěvníky 
trhu. O tom, že se nám tento „krok do 
neznáma“ vydařil a byli jsme úspěšní, 
svědčí nejenom prodané množství vý-
robků (180 obháčkovaných velikonoč-
ních vajíček a další a další), objednávky 
dekoračních předmětů, které dostáváme 
do domova, ale také pochvalné ohlasy 
veřejnosti, což nás velice těší a povzbu-
zuje do dalších podobných aktivit.

Velikého a upřímného poděkování 
v netradiční podobě se dostalo všem 
našim ženám od pana ředitele. Nechal  
upéct třípatrový dort, ozdobený ná-
pisem DĚKUJEME. Dojetí a udivený  
výraz ve tvářích našich obyvatelek vy-
střídalo ochutnávání sladké laskominy.

Jistě většina z vás ví, že došlo od 
1.1.2004 ke spojení domova důchod-
ců a domu s pečovatelskou službou. 
Z našeho pohledu je tato změna patrná 

Trh řemesel 
v Havlíčkově Brodě

Jarní trh řemesel a uměleckého 
zboží s ukázkami výroby a dopro-
vodným programem se tradičně 
koná 8. května jako připomínka Dne 
osvobození i téměř zapomenutých ře-
mesel. Prodejci, někteří přímo s vý-
robními nástroji, zaplní Havlíčkovo 
náměstí od 8 do 17 hodin. 

Celý den bude obohacen progra-
mem, tentokrát ve stylu country. Po-
stupně se budou v krátkých vstupech 
střídat: country kapela Kovadlina 
z Luk nad Jihlavou, Pavel Votápek 

- mistr světa v práci z bičem (Las 
Vegas 2003), Karel Císař - práce 
s lariatem. 

Rušný život v domově důchodců
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DOMÁCÍ PÉ�E PRO NEMOCNÉ 
OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍ�K�V BROD 

�� Je nabídkou pomoci akutn� i chronicky nemocným, posti�eným a jejich rodinám
�� Je nestátním zdravotnickým za�ízením
�� Poskytuje o�et�ovatelskou pé�i v domácím prost�edí

Charitativní o�et�ovatelská slu�ba (CHOS) pracuje v n�kterých místech na�eho okresu ji� od roku 
1991. Za tu dobu p�evzala do pé�e n�kolik set pacient�. O pacienty se starají kvalifikované zdravotní 
sestry a výkony jejich pé�e jsou hrazeny poji��ovnou.

Domácí pé�i CHOS ordinuje o�et�ující obvodní léka�, sestra se �ídí jeho ordinací. 
O pacienty � klienty se pe�uje doma � tam, kde se cítí nejlépe, v okruhu jejich blízkých. V pé�i o 

nesob�sta�né pacienty je nutná spolupráce rodiny �i jiných blízkých osob. Charita p�ebírá
zodpov�dnost za klienty v rozsahu domluvené a ordinované pé�e 7 dní v týdnu (nelze pravideln�
poskytovat nep�etr�itou 24hodinovou slu�bu). 

V n�kterých místech se poskytuje vedle o�et�ovatelské, odborné pé�e i slu�ba pe�ovatelská � hrazená
dle platného sazebníku pe�ovatelských úkon�.

Máte-li zájem o poskytování pé�e pro sebe nebo své p�íbuzné, postupujte takto: 
�� vá� o�et�ující léka� ordinuje nebo nabídne domácí pé�i
�� klient, p�íbuzní nebo o�et�ující léka� kontaktuje st�edisko CHOS 
��  vrchní sestra CHOS nav�tíví o�et�ujícího léka�e a domluví konkrétní o�et�ovatelský plán 

Kontaktní místa:
Oblastní charita Havlí�k�v Brod, B. N�mcové 188, 580 01 Havlí�k�v Brod 
tel./fax/záznamník: 569 426 070, mobil: 777 736 061 
vrchní sestra Stanislava Holendová 
CHOS Sv�tlá nad Sázavou 
zdravotní sestra Martina Kratochvílová, 603 913 939 
zdravotní sestra Kate�ina Tomasová, 721 581 278

V polovině března se v zasedací síni 
městského úřadu konala beseda, kte-
rou uspořádal odbor kultury a školství 
s Vítězslavem Strnadem, vedoucím 
expedice „Živá Afrika“.

V polovině dubna 1994 vyrazila skupi-
na osmi cestovatelů na osmiměsíční cestu 
do nitra Afriky. Příprava trvala 3 roky 
a její realizaci umožnila svou pomocí 
stovka sponzorů, z nichž největším byla 
Tatra Kopřivnice, která pro cestu při-

pravila na základě požadavků a návrhů 
účastníků expedice speciálně upravenou 
vojenskou Tatru 815. Ta je dnes vystave-
na v Kopřivnici. Dalším vozidlem, které 
měli k dispozici, byl vojenský džíp. 

Co bylo cílem? Vítězslav Strnad se 
netají tím, že v prvé řadě splnění klu-
kovských snů, což by se však nepodařilo 
bez dalších, pro širší veřejnost užitečných 
cílů. Jedním takovým dlouho tajeným cí-
lem bylo přivezení zdravotního materiálu 

a léků obětem občanské války do Rwan-
dy, dalším byl sběr entomologického 
materiálu ve střední Africe. Významným 
cílem členů expedice bylo rovněž šíření 
povědomí o České republice v Africe, 
kdy se jim podařilo realizovat rozhovory 
pro celostátní rozhlasové stanice nebo 
natočit rozhovor pro celostátní televizní 
vysílání téměř ve všech afrických zemích, 
kterými projížděli. Bylo jich celkem šest-
náct: Maroko, Alžírsko, Niger, Benin, Ni-
gérie, Kamerun, Středoafrická republika, 
Kongo (bývalý Zair), Rwanda, Uganda, 
Tanzanie, Keňa, Súdán, Etiopie, Eritrea 
a Egypt. 

Zajímavé vyprávění přiblížilo po-
sluchačům cestu přes Saharu, setkání 
s Pygmeji na rozmezí Středoafrické 
republiky a Konga, náročný průjezd pra-
lesy Konga a poznání nelehké situace lidí 
ve Rwandě. O tom, že výprava byla plná 
dobrodružství a že na účastníky leckde 
číhalo nebezpečí, svědčily jednak záběry 
z překonávání některých vodních toků, 
ale zejména líčení cestování po Tanzanii. 
Nejvyšší hora Afriky se stala osudnou 
pro dva členy expedice. Při pokusu o pře-
let Kilimandžára se jejich rogalo zřítilo 
na zem a pilot se svým spolucestujícím 
našli v jeho troskách smrt.

Závěrem cesty po Africe nemohla 
expedice projet po zemi ze Súdánu do 
Egypta pro neprostupnou hranici, a tak 
musela jet lodí i s auty s mezipřistáním 
v saúdskoarabské Džiddě. Politická ne-
snášenlivost Izraele a Sýrie pak způsobi-
la, že ti, kteří vstoupili do Izraele, nebyli 
vpuštěni do Sýrie. Naštěstí dva členové 
se Izraeli vyhnuli a mohli tedy přes Sýrii 
převézt obě expediční vozidla. Nakonec 
se všichni setkali v Turecku a odtud 
pokračovali až domů.                         -jv-

Beseda o Africe

HLEDÁM 

pronájem malého bytu, části 
chalupy, samostatný 

podnájem. 

Zn.: nezávislý programátor středních 
let, nekuřák.

Inf.: jj.soft@tele2.cz, 602 941 477 
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Kronika světelského Junáka 1924 – 2004

Volnočasové aktivity v Domě 
s pečovatelskou službou

Většina z vás již ví, že Dům s pe-
čovatelskou službou (DPS) spadá od 
1. ledna letošního roku pod Domov 
důchodců Světlá n. S., a tvoří tak 
společně Sociální centrum města 
Světlá n. S. Ale již málokdo ví, že 
z tohoto důvodu se i zde v DPS snaží-
me, my zaměstnanci, rozvíjet různé 
volnočasové aktivity, jak tomu je 
v Domově důchodců. 

Díky těmto aktivitám mají obyvatelé 
DPS možnost „zpestřit“ si svůj pobyt 
zde v DPS. Do těchto volnočasových 
aktivit jsme prozatím zařadili ranní 
cvičení při hudbě, které se koná přímo 
zde v DPS v úterý a ve čtvrtek. Dále 
sem patří také různé kulturní akce 
a výlety, na které nás vždy zvou obyva-
telé a zaměstnanci z domova důchodců. 
Prostřednictvím jejich pozvánky jsme 
společně navštívili 1. dubna výstavu 
zahradnictví Starkl, na které se obyva-
telé DPS nejen pokochali krásou květin, 
ale také si některé květiny zakoupili. 
Do budoucna bychom chtěli tyto akti-
vity rozšířit o výrobu různých dekora-
tivních předmětů, např. z kůže, papíru, 
korálků a sušených květin a malbou na 
keramiku či sklo. 

Z tohoto důvodu bychom Vás, milé 
čtenáře, rádi požádali o pomoc při pří-
pravě na volnočasové aktivity. Velice 
by nám pomohlo, pokud byste nám 
donesli především zbytky vln či látek, 
různé prázdné skleněné láhve apod. 
Tyto věci můžete odevzdávat v Domě 
s pečovatelskou službou u pečovatelek 
nebo u sociálních pracovnic v domově 
důchodců. Předem Vám velice děku-
jeme. 

Všeobecně o pečovatelské službě 
bychom Vás rádi informovali v příštím 
čísle.                 Zdena Uhrová

(pokračování)
1931 – vůdce br. František Tichý
Čtvrtý vůdce oddílu, když dosavadní 

třetí vůdce br. Doležal – Béda odešel, 
aby vedl Baťovu prodejnu ve Zbraslavi-
cích. Br. Čermák nechtěl vésti pro nedo-
statečný věk a proto získal br. Tichého, 

bývalého skauta. Další činovníci oddílu: 
zástupci vůdce Ot. Čermák a Hájek, ta-
jemník a pokladník Fr. Hájek, okresní 
zpravodaj JUDr. Čáslavský, župní zpra-
vodaj Červenka, instruktor a knihovník 
Ot. Čermák – Grizzly.

12. ledna – ředitel školy propůjčil bý-
valou kancelář za klubovnu.

3. března – převezeny stany, kotlík, 
spisy do klubovny. Napsána statistika 
v klubovně. 

12. dubna – stavba loutkového divadél-
ka zásluhou aktivního br. J. R. Fialy. Tak 
se v létě roku 1931 seznámila skupina 
světelských skautů s pražskou Dvoj-
kou vedenou br. Jaroslavem Foglarem 

– Jestřábem. Její tábor byl na později 
proslavené Sluneční zátoce nedaleko 
Vilémovic. Tato návštěva byla začátkem 
mnohaleté spolupráce světelských skau-
tů s pražskou Dvojkou.

14. července – vycházka do Vilémovic, 

návštěva skautského tábora 2. oddílu 
z Prahy. Ttábor nesl název „Tábor ve Slu-
neční zátoce“ a jeho vůdce byl br. Jaro-
slav Foglar – Jestřáb. Předvedeny ukáz-
ky skautských dovedností – lukostřelba, 
lasování, skládací podsada, skluzavka 
do řeky, vor, plachtění, krytá kuchyň, 
stan „vůdcák“ s přístěnkem, kronika. 
Cesta zpátky autem p. Mahlera.

18. července – táborák ve „Sluneční 
zátoce“. Zúčastnili se bratři Čermák, Jiří 
Mahler, Zdena, Tůma, Mirko Novotný, 
Hony. Pršelo, ale veselá nálada. Táboro-
vý oheň, zpěvy, tance, „Štikovanda“. Při 
zkoušce hráli „Cikáni a lesníci“.

19. července – s Dvojkou závody na 
body (po čtyřech, 11 kamenů, vlnovka 
kolem stanů, kotel vody). Hráli šachy se 
škunerem, ostatní „Člověče nezlob se“. 

Semafor. Hráli na bledou tvář a pak jeli 
autem domů.

6. září navštívil světelský oddíl br. 
Kořínek, rover 12. oddílu Praha, který si 
vzal za úkol posíliti skauting na Česko-
moravské vysočině. Upřímně a bratrsky 
podal v krátké řeči rozvrh celoroční 
práce, přidal též několik dobrých rad. 
Vyprávěl zajímavě o slovanském Jam-
boree v Praze. 

22. listopadu – v posledních dnech 
byla klubovna uvedena zase do vzorné-
ho pořádku, takže jest radost tam chvil-
ku pobýti. Hlavní zásluhu na tom má br. 
Jan Robert Fiala – Šerif. Ujal se všeho 
pevnou rukou. V neděli dopoledne byla 
schůzka a všichni skauti jednomyslně 
zvolili Šerifa za vůdce oddílu. Br. Tichý, 
který byl také přítomen, neměl proti 
tomu vcelku námitek a prohlásil, že také 
jemu záleží nejvíce na rozvoji oddílu, 
poslední dobou se opravdu nic nedělo.

20. prosince – minulý týden měl zase 
br. Fiala hromadu práce v klubovně. 
Bylo úplně předěláno loutkové divadél-
ko, opraveny loutky i kulisy. Divadélko 
je teď velice pěkné. Na schůzce si do-
hodli, že bude nejlépe prodat, protože 
potřebují peníze hlavně na daň, kterou 
vypsal Svaz skautů a skautek na každé-
ho člena a členku (1.000 Kč).

29. prosince – výlet do Bačkova, bylo 
teplé počasí a hodně bláta. Šli Fiala – Še-
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Stalo se před…
… 120 lety (1884)

Dne 1. května mezi 2. a 3. hodinou 
odpolední stihlo Světlou a okolí ne-
smírné krupobití, čímž veškerý květ 
ovocný za své vzal. Jelikož téhož dne 
bylo úplně jasno a teplo, dostavily se 
dítky vesměs v letním obleku do ško-
ly. Štěstí veliké, že přikvapily kroupy 
v době, kdy dítky ještě byly ve škole, 
jinak bylo by zajistě mnohé na cestě 
zahynulo. Napadloť krup nesmírné 
množství, tak že místy na 1 metru 
ležely. 

Dítky podrženy ve školní budově 
až si rodiče pro ně došli. Na 7 dítek 
z vesnic nejvzdálenějších, zvláště 
Leštinky, ponecháno ve školní budo-
vě přes noc.

-jv-

rif, slečna Tůmová, Čermák – Grizzly, 
Čáp, Kotink, Franta Novák, Pepík Tůma. 
Zůstali v Bačkově u dobrého oběda, pak 
šli zpět domů. K večeru v klubovně 
uspořádána veliká hostina, neboť všich-
ni přinesli zásoby zpět. Připíjelo se na 
zdraví raněnému J. Tůmovi, který si 
v Bačkově poranil ruku.

1932 - vůdce br. Jan Robert Fiala 
– Šerif

Vůdce zahájil nový rok v naději, že 
to půjde, když ne lépe, tedy alespoň tak, 
jako loni. Oddíl se pod jeho vedením 
utěšeně rozvíjí, přistoupilo několik no-
vých členů. Je tu také snaha založit dívčí 
oddíl, zájemkyň bylo zatím dosti.

24. až 27. března – čtyřdenní putovní 
tábor: Světlá, Německý Brod, Chotěboř, 
Doubravka, Oheb, Lichnice, Čáslav, 
Golčův Jeníkov, Světlá. Zúčastnili se 
J. R. Fiala, J. Hájek, O. Čermák, J. Va-
nický. Ubytování v Chotěboři u br. Fir-
kušného (hoteliér) a dvě noci ve skautské 
klubovně v Čáslavi.

30. března – půldenní vycházka na 
Lipnici, účast značně převyšovala ob-
vyklý počet. 

2. dubna – začátky dívčího skautingu 
ve Světlé n. S. 

21. dubna – skautky měly první 
ustavující schůzku. Vůdkyní prvního 
dívčího oddílu ve Světlé n. S. zvolena 
Marta Hájková, účast br. zpravodaje M. 
Holzera.

Léto zastihlo světelské skauty 
u Franclova mlýna na Želivce nedaleko 
Kožlí. Ve dnech 29. června až 26. čer-
vence stálý tábor, nazvaný „Tábor Údolí 
mlh“. Z táborových vzpomínek br. Čer-
máka – Grizzlyho (zkráceno): „V horách 
jde všechno s kopce a zas do kopce, jen 
v Ledči se chlubí, že mají rovné náměs-

tí. Totéž nemohu říci o silnicích, které 
z toho náměstí vedou. Škrábe se jedna 
taková z východního rohu náměstí… 
Pak dostala vyprahlá silnice žízeň. Ne-
všimla si ani hostince ve vesničce Kož-
lí… Ta žíznivější část pospíchala dolů ke 
mlýnu, k řece. Lidé té řece říkali Želivka 
a klapajícímu stavení Franclův mlýn.“ 

Sotva učitelé pustili děti na dva mě-
síce ze školy, nastal podivný závod. 
Závod auta s vlakem. Start Světlá, cíl 
Ledeč. Fandové byli tenkrát skauti. Větší 
část se jich nahrnula do lokálky tak ob-
ratně, že ani jediná dlouhá tyč nerozbila 
okna a žádný batoh nespadl cestujícím 
na hlavu. Obsadili všechna okna ve voze, 
aby na cestující nepražilo slunce a když 
lokálka nemohla při větším stoupání, 
povzbuzovali ji jadrnými poznámkami. 
Po okresní silnici supělo auto. Ručička 
poskakovala na tachometru, dva skauti 
za řidičem ještě více. Silnice byla dosti 
hrbolatá, handicap proti hladkým kolej-
nicím. Zpěv tyhle skauty úplně přešel, 
protože je rýpala roura od kamen a ná-
sada motyky do žeber. Hrnce chřestily 
a pláty na kamna hrozily promáčknout 
kytaru… Franclův mlýn klapal a sám si 
udával takt. Želivka mu roztočila mohut-
né turbiny, nic se tím neunavila. Přelila 
se přes jez. Kousek doleji její vzteklý 
běh zachytila skála. Utvořil se vír, který 
vymlel velkou hloubku. Ke všemu se 
zdvihlo dno a břehy se rozšířily, Želivka 
se utišila, že by ani dítěti neublížila. To 
byl brod. A v rohu pod borovým lesem 
mezi vrbičkami a pěšinkou si vystavěli 
tábor skauti. „První oddíle, do práce!“ 
Sekerka vypadla z ruky a zazvonila 
o kámen, jako signál k práci. Mlynářští 
řezali kolíky k podsadám… Na louce 
podobné družinové vlajce s vrcholem 
u skály přibývalo věží, včetně skaut-

ských krojů, které 
skautům zase ubýva-
ly… Teď byla ochrana 
proti živlům ze všech 
světových stran zabez-
pečena, hrozila jen ob-
loha, vypadající dosud 
mírně, proto podsady 
dostaly ještě plátěné 
střechy vztyčené na 
jednoduchém krovu… 

Miroslav Plachý  - Miki,
ved. střediska Junáka

Kronika světelského Junáka 1924 - 2004

30. března se v celé České republice 
konal Srdíčkový den. V tento den ob-
čané přispívali na zařízení dětských ne-
mocnic. Výtěžek sbírky je určen v rámci 
Prahy pro dětskou kliniku FN Motol 
a všeobecnou FN, kliniku dětského a 
dorostového lékařství – Ke Karlovu 2 a 
v rámci ČR pro dětská oddělení nemoc-
nic a pro zařízení pečující o nemocné a 
postižené děti.

I my, studentky světelského gymnázia, 
jsme nabízely občanům kovové přívěsky 
s vyjímatelným žetonem do nákupních 
vozíků, s logem občanského sdružení 

„Život dětem.“ 
Doposud se v rámci těchto sbírek 

vybralo celkem 27,419.114 Kč. Občané 
Světlé n. S. letos přispěli k této částce 
dalšími 16.818,50 Kč.

S největší ochotou jsme se setkaly u 
mladých žen a maminek s dětmi, ale i 
starší generace ráda přispěla. Bohužel, 
našli se i ti, ve kterých se nám nepo-
dařilo vzbudit důvěru. Přesto se nám 
podařilo ve Světlé n. S. prodat 400 
přívěsků. Na naše malé městečko je to 
veliký úspěch.

Všem, kteří projevili pochopení pro 
podobné aktivity, velice děkujeme.

Zdeňka Mrkvičková 
a Jindřiška Lebedová,

studentky světelského gymnázia

Srdíčkový den
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Většina z nás jistě zaznamenala zprá-
vu v prosincových televizních novinách 
o nemoci, kterou trpí chlapec z Kouřimi 
u Kolína. Naši školu kontaktovala Mgr. Z. 
Špitálníková ze ZŠ Dobrnice a na základě 
rozhovoru s ní jsem se rozhodla vyzvat 
žáky naší ZŠ Lánecká o přispění do sbírky 
na uskutečnění operace Lukáše Dandy 
v kanadském Torontu.

Sbírali jsme deseti- a dvacetihaléře, ale 
v zapečetěné láhvi se objevily také peníze 
vyšších hodnot. Sbírka na naší škole ne-
dosáhla takové výše jako v ZŠ Dobrnice, 
ale částka 2.300,-Kč je také nemalá. Byla 
poukázána na účet číslo 0429757399 u ČS 
a. s., který MěÚ v Kouřimi otevřel pro 
nemocného chlapce.

Reakce na sbírku byla ze stran dětí i za-
městnanců školy hodnocena pozitivně.

Děkuji tímto Mgr. Špitálníkové, která 
byla prvním iniciátorem sbírky, a všem, 
kteří přispěli.

Mgr. V. Kahounová

Lukáš Danda a ZŠ Lánecká

Máme rádi Pepíčka aneb Báječné „show“

Opravdová zpráva o tom, že si Šku-
bánek najde čas i na zábavu, hraní 
a legraci.

K našemu folklornímu souboru už 
několik let patří tzv. „Den ptactva“. 
Ano, je to 19. březen, den všech Josefů 
a Pepíčků. Protože Škubánek má také 
jednoho Pepíčka (prozatím), připravu-
jeme každý rok v tento významný den 

sportovní a zábavné odpoledne. Je-li 
krásné počasí, jedeme na výlet na kole, 
je-li chladno nebo ošklivo, hrajeme si 
a soutěžíme ve škole. Samozřejmě za 
účasti našeho Pepíčka. 

Od dvou hodin odpoledne jsme 
soutěžili na překážkové dráze vytvo-
řené ze žíněnek a laviček, tvořili jsme 
společně obraz domečku se zahrádkou 
a s okolím. To všechno fixem a se 
šátkem na očích. Dále děti procházely 
vyznačenou trasu se zakrytýma očima 
jen pomocí hlasu navigátora. Další 
hra se jmenovala Ostrov. Byl utvořen 
z listů papíru a skupina dětí se mu-
sela jakýmkoliv způsobem udržet na 
zmenšujícím se prostoru, při odebírání 
jednotlivých listů.

Mezi soutěžením hrál Pepíček na 
kytaru dětem na přání. Samozřejmě 
nechybělo malé občerstvení a odmě-
ny všem účastníkům tohoto pěkného 
a úsměvného odpoledne. Užili jsme si 
spoustu legrace. Už se těšíme na další 
společné show!

Taťána Siková

Na besedě se 
spisovateli aneb 
Pokus o reportáž
Krajská knihovna Vysočiny HB po-

řádala v úterý 16. března od 11.30 hod. 
v sále Staré radnice besedu a autorské 
čtení se spisovateli Danielou Fische-
rovou (Duhové pohádky, Vlčí bouda, 
Velká vteřina…), která vyučuje tvůrčí 
psaní na literární akademii J. Škvorec-
kého, a Jiřím Stránským (Zdivočelá 
země, Povídačky pro Klárku, Vězeňské 
povídky štěstí…), který je prezidentem 
českého centra PENklubu.

I my, studenti světelského gymnázia, 
jsme měli možnost zúčastnit se této vý-
jimečné akce. Po vyčerpávajícím mara-
tonu z nádraží vstupujeme s úsměvem 
na rtech do sálu Staré radnice, provoně-
ného napjatou atmosférou. Za okamžik 
na scénu přichází úspěšná spisovatel-
ská dvojice… a beseda může začít! 

Jako první se slova ujímá Daniela 
Fischerová a seznamuje nás s částí své-
ho nejnovějšího, prozatím bezejmen-
ného románu. První řádky přijímají 
posluchači poněkud rozpačitě, ale au-
torka si zakrátko získává jejich přízeň. 
Na závěr se dokonce dozvídáme, že 
příběh podivínské hrdinky má reálný 
základ…

Jiří Stránský nám také představuje 
několik úryvků ze své novely, jež je 
součástí jeho nové knihy, originálně 
nazvané Čtyři novely. Prezentaci svého 
díla obohatil o vyprávění vlastních zá-
žitků z konce druhé světové války.

Netradiční, avšak poutavé čtení 
vrcholí bouřlivým potleskem publika. 
Plni dojmů opouštíme radnici a odebí-
ráme se do svých domovů… 
Hovorková Jarka, Kotyzová Pavlína, 

Bártová Adéla, Pajerová Michaela, 
Dvořáková Michaela, 

studentky III. G
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Červené čepice v Londýně
Čtyřicet čtyři dětí a tři učitelé ze 

ZŠ Lánecká uskutečnili ve dnech 
29.3. – 2.4. poznávací zájezd do Anglie, 
který organizovala cestovní agen-
tura Kristof. Odjezdu předcházely 
přípravy, kdy pedagogický doprovod 
shromažďoval informace a poznatky, 
které předával dětem a rodičům.

Všichni účastníci si ač neradi zakou-
pili červené kšiltovky, aby se v londýn-

ském chaosu neztratili (opravdu jsme je 
ocenili, když se náš odvážný průvodce 
rozhodl cestovat metrem). Pan starosta 
Josef Böhm nám poskytl propagační 
materiály Světlé nad Sázavou, abychom 
mohli dobře reprezentovat naše město. 
Tyto materiály jsme předali rodinám, ve 
kterých jsme byli ubytováni. Paní Věra 
Rýdlová nám poskytla vybavenou lékár-
nu, to kdyby náhodou… Všichni nám 
přáli šťastnou cestu a pěkné počasí. 

Den D byl zde a my 29. března ve 
12.00 hod. nastupujeme do autobusu 
firmy Francis a odjíždíme. V Praze 
přistupuje průvodce Pavel Joneš, který 
se dětmi nechává přezdívat „náčelník“. 
Získáváme další informace o cestě 
a ráno v půl šesté se probouzíme ve 
francouzském Callais.

Cesta trajektem přes kanál La Manche 
je pro nás prvním zážitkem. Další při-
chází vzápětí, kdy v anglickém Doveru 
procházíme kontrolou imigračními 
úředníky. Před devátou vystupujeme 
u zdi Greenwich parku a začíná náš úter-
ní londýnský program. Prohlédli jsme si 

plachetnici Cutty Sark z 19. století a pak 
jsme se vydali nadzemní dráhou k Towe-
ru. Posvačili jsme na nábřeží řeky Temže 
s výhledem na křižník Belfast z 2. svě-
tové války a na vznešený Tower Bridge. 
Pokračovali jsme procházkou historic-
kým centrem, které je k údivu všech 
návštěvníků prostoupeno moderními 
skleněnými budovami. Na zpáteční ces-
tě k autobusu jsme navštívili Národní 

námořní muzeum a pro tento den jsme 
putování Londýnem ukončili prohlídkou 
staré královské observatoře Greenwich.

Kolem 18. hodiny vysedáme v přímoř-
ském městě Hastings u skateparku, kde 
čeká anglický agent Nick. Postupně při-
cházejí zástupci rodin, vyzvedávají si nás 
a každý z nás jede do své anglické rodiny.

Druhý den ráno se scházíme a jeden 
přes druhého si sdělujeme dojmy z uby-
tování a vydáváme se vstříc dalším zá-
žitkům. Ráno začalo krásně, náš průvod-
ce nás vzal na hastingskou pláž a provedl 
centrem Hastingsu. Upozornil nás na 
Ladovy obrázky, vystavené v jednom 
z místních obchůdků. Dopoledne jsme 
ještě navštívili podmořské akvárium 
a pašerácké jeskyně. Obě dvě exkurze 
nás nadchly a vydali jsme se poobědvat 
(popiknikovat) na krásně zelený trávník 
na kopci nad Hastingsem. Nádhera, 
slunce svítí, modrá obloha, moře a vtom 
přichází SMS: Lánecká prohrála ve 
fotbale 1:2. No, příště určitě vyhrajeme. 
Odpoledne jsme navštívili Rye (Ráj), 
jedno z nejpůvabnějších městeček Ang-

lie s dlážděnými uličkami a hrázděnými 
domky, kde se natáčela velká řada histo-
rických filmů. Navečer jsme se už samo-
statně podle mapy ubytovali ve „svých“ 
rodinách.

Ve čtvrtek ráno se s nimi loučíme 
a odjíždíme opět do Londýna. První 
památka, u níž se zastavujeme, je Big 
Ben, od kterého máme pěkný výhled na 
Londýnské oko. Průvodce přidal do kro-
ku a seznámil nás s Westminsterským 
opatstvím, budovami parlamentu, Whi-
tehallem, Buckinghamským palácem. 
Na Trafalgarském náměstí jsme posvači-
li a s jízdenkami v rukou jsme se vydali 
vstříc londýnskému metru. Vystupujeme 
poblíž muzea voskových figurin M. M. 
Tussaud ś. Po dvou hodinách odcházíme 
do londýnských čtvrtí Soho a China 
Town. Na závěr jsme se šli bát do Lon-
don ś Dungeons. 

S Londýnem se loučíme kolem dva-
cáté hodiny a směřujeme k doverským 
útesům. Zpoždění trajektu způsobilo, že 
v Callais jsme se vylodili ve dvě hodiny 
a čekala nás ještě sedmnáctihodinová 
cesta do Světlé n. S.

Bylo to krásné, leč krátké – na shleda-
nou Londýne, nashledanou Anglie!!!

účastníci zájezdu
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Program květen

Pátek 7.5., 19.30
Porota (USA) 127‘
Thriller. 
V procesech jde o příliš, než aby byly 
manipulovány… 
Hrají: J. Cusack, G. Hackman
Vstupné : 55 Kč
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 
Vstupné : 55 Kč
Od 12 let

Středa 12.5., 19.30
Agenti Dementi (USA) 100‘
Komedie. 
Jeden blbec, druhý idiot… smrtící 
kombinace. 
Hrají: B. Pocino, P. Vryuela
Vstupné : 55 Kč
Přístupný

Pátek 14.5., 19.30
Lepší pozdě nežli později (USA) 128‘
Komedie. 
Stárnoucí playboy se zamiluje do ženy o 
půl století mladší. 
Hraje: J. Nicholson
Vstupné : 55 Kč
Od 12 let

Neděle 16.5., 19.30
Kill Bill (USA) 110‘
Akční. 
Byl to její svatební den a oni se jí poku-
sili zabít. 
Hrají: U. Thurman, D. Carradine
Vstupné : 55 Kč
Od 15 let

Středa 19.5., 19.30
Kill Bill 2 (USA) 120‘
Akční. „Nevěsta“ se vydává završit 
krvavou pomstu. 
Hrají: U Thurman, D. Carradine
Vstupné : 55 Kč
Od 15 let

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

Pátek 21.5., 19.30
Dogville (Francie) 138‘
Drama. V městečku, daleko od civiliza-
ce, se chce ukrýt mladá žena…
Hraje: N. Kidmanová
Vstupné : 55 Kč
Od 12 let

Neděle 23.5., 19.30
Šílený rande (USA) 85‘
Komedie. Bacha na zfetovanou sovu! 
Hrají: A. Kutcher, T. Reidová
Vstupné : 55 Kč
Přístupný

Středa 26.5., 19.30
Gothika (USA) 97‘
Thriller. 
Jestliže je někdo mrtvý, neznamená to, 
že odešel. 
Hrají: H. Berry, P. Cruz
Vstupné : 55 Kč
Od 15 let

Pátek 28.5., 19.30
Pach Krve (USA) 84‘
Horor. Stanou se mladí lidé obětmi 
kanibalů? 
Hrají: D. Harrington, E. Dushkuová
Vstupné : 55 Kč
Od 15 let

Neděle 30.5., 19.30
Výplata (USA) 110‘
Akční thriller. Pamatuj si budoucnost. 
Hlídej si svou paměť. 
Hrají: B. Affleck, A. Eckhart
Vstupné : 55 Kč
Od 12 let

Program červen

Středa 2.6., 19.30
Riskni to s Polly (USA) 90‘
Komedie. 
Pro nejopatrnějšího muže na Zemi 
začíná být život zajímavý... 
Hraje: B. Stiller
Od 12 let

Pátek 4.6., 19.30
Návrat do Cold Mountain (USA) 155‘
Drama. Něžná vášeň v drsné době. 
Hrají: N. Kidman, J. Law
Od 15 let

Neděle 6.6., 19.30
Bolero (ČR) 109‘
Krimi.  Mimořádné dílo, jehož poslá-
ním je renesance svědomí, soucitu a 
lidskost. 
Hrají: M. Stropnický, J. Potměšil 
Od 12 let
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Program květen 2005
středy:
 5.5.  Ozdobná kypřítka 
  ke květinám
 12.5. Maminky mají svátek
 19.5. Květnový list do kalendáře
 26.5. Ubrousková technika 
  – vl. věc na zdobení
 2.6. Volný program
pátky:
 7.5. Projekt Kalendář 2005
 14.5. Kosmetika
 21.5. Malování porcelánu
 28.5. Zdobíme krabice a krabičky
 4.6.  Zlepšujeme interiér

GALAVEČER 
OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ

Účinkují: komorní soubor Nálady
Ivana Koupilová - soprán, Milan 

Vlček - tenor.
V koncertu věnovanému oslavě Dne 

matek zazní slavné evergreeny a me-
lodie z operet J. Strausse, F. Lehára, E. 
Kalmána, O. Nedbala, J. Offenbacha aj.

Komorní soubor Nálady založil kon-
trabasista, moderátor a umělecký vedoucí Petr Macek v roce 1977 s cílem přinášet 
posluchačům dobrou náladu a potěšení. První koncert uskutečnil soubor v lednu 
1978. Je složen z profesionálních umělců z Podkrušnohoří a pěveckých sólistů, kteří 
jsou předními umělci profesionálních hudebních divadel či operetních scén. Za více 
než 25 let své existence soubor uskutečnil velký počet koncertů doma i v zahraničí. 

Divadelní sál ve Světlé n. S. v sobotu 8. května v 18 hodin.
Vstupné je 90 Kč. Předprodej vstupenek je v informačním centru v budově 

městské knihovny, tel. č. 569 496 676.

 Literární večery

Po dvě úterý – 11. a 18. května – se 
budou v dětském oddělení městské 
knihovny od 18 hod. konat Literární 
večery. Děti z literárně dramatické-
ho oboru ZUŠ Světlá n. S., od těch 
nejmladších až po sedmnáctileté, se 
představí s individuálním umělec-
kým přednesem prózy českých i svě-
tových autorů. Program bude trvat asi 
45 minut a jeho jednotlivé části budou 
odděleny hudbou.

Na červen se v galerii Na půdě 
připravuje výstava výtvarného oboru 
ZUŠ, v jejímž rámci vystoupí nejstar-
ší žáci LDO. Představení se jmenuje 
Modrá se pole koukolem a jde o kon-
frontaci poezie Jiřího Suchého s au-
torskými texty žáků.

IM
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M�sto Sv�tlá nad Sázavou, Folklorní soubor �kubánek Sv�tlá nad Sázavou,
 Z� Sv�tlá nad Sázavou, Komenského ul. 

Horácké folklorní sdru�ení Jihlava � Folklorní sdru�ení �R Praha � kraj Vyso�ina
za podpory Ministerstva �kolství, mláde�e a t�lovýchovy �R a  Fondu Vyso�iny

pod zá�titou ministra �ivotního prost�edí Libora Ambrozka, nám�stka ministryn� �kolství Václava Pícla 
a hejtmana kraje Vyso�ina Franti�ka Dohnala

po�ádají

�ÍPEK Jihlava 
�KUBÁNEK I. � III. Sv�tlá nad Sázavou
VELEN Boskovice 
VYSO�ÁNEK Hlinsko 
HOSTÉ FESTIVALU:
JISKRA Plze�
BYSTRZAÇY - Polsko 
BALKÁNSKÉ RYTMY - Bulharsko
FS z Rothenburgu - N�mecko

FFOOLLKKLLOORRNNÍÍ FFEESSTTIIVVAALL
BAJDY� T�ebí�
BAJDY�EK T�ebí�
BYST�INKA ��ár nad Sázavou 
GRO� - RO�ÍNKA Dolní Ro�ínka 
KALAMAJKA Havlí�k�v Brod
KAMÍNEK  ��ár nad Sázavou 
KU�ÁTKA Chrudim
PODJAVO�I�AN Tel�
PRAMÍNEK  Jihlava 
STUDÁNKA ��ár nad Sázavou

SSVV��TTLLÁÁ NNAADD SSÁÁZZAAVVOOUU �� nnááddvvoo��íí zzáámmkkuu
PÁTEK  4. kv�tna 2004 - D�tský den 
10.00 - 13.00 hodin dramatizace Erbenových bájí, pov�stí a balad  v zámeckém parku 
10.00 - 10.50 hodin vystoupení soubor� pro �koly "MATE�ÍDOU�KA VLASTI NA�Í MILÉ" I. 
11.15 - 12.05 hodin vystoupení soubor� pro �koly "MATE�ÍDOU�KA VLASTI NA�Í MILÉ" II. 
15.30 - 16.00 hodin koncert dechové hudby ZU� Sv�tlá nad Sázavou
16.00 - 18.00 hodin PRAMÍNKY - p�ehlídkový po�ad d�tských soubor�

vystoupení vít�z� krajského kola "Zp�vá�ci 2004" 
18.00 hodin zábavný ve�er pro ú�inkující d�ti

SOBOTA  5. �ervna 2004 
  9.00 - 12.00 hodin jarmark lidových �emesel na nám�stí
  9.00 - 10.30 hodin propaga�ní vystoupení soubor� ve m�st�
Odpoledne výjezdy soubor� do okolních m�st a obcí 
            16.00 hodin PRAMENY I. -  p�ehlídka dosp�lých soubor�, vystoupení host�

20.00 hodin PRAMENY II. - p�ehlídka dosp�lých soubor�, vystoupení host�

NED�LE  6. �ervna 2004 
  8.30 hodin p�ijetí zástupc� soubor� a host� starostou m�sta

výjezdy soubor� do okolních obcí 
              14.00 hodin     pr�vod m�stem od Z� Komenského ul. p�es nám�stí na nádvo�í zámku
  14.40 - 15.00 hodin koncert p�veckého sboru Gaudeamus ze Sv�tlé nad Sázavou

  15.00 hodin "MATE�ÍDOU�KA VLASTI NA�Í MILÉ" - hlavní festivalový po�ad

Doprovodné akce 31. kv�tna � 6. �ervna 2004:
- výtvarná sout�� �ák� a student� �Erben d�tem�
- národopisná výstava

Vstup na v�echny po�ady zdarma.
V  P�ÍPAD�  NEP�ÍZNIVÉHO  PO�ASÍ SE PO�ADY  USKUTE�NÍ V  DIVADELNÍM  SÁLE SPOLE�ENSKÉHO  DOMU. ZM�NA  PROGRAMU  VYHRAZENA
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Miloš Jírovec (*1954)

Narodil se v Mladé Boleslavi, vystu-
doval Střední uměleckoprůmyslovou 
sklářskou školu v Železném Brodě a na-
stoupil jako návrhář do Skláren Bohe-
mia n. p. Poděbrady. Od té doby pracuje 
se sklem, byť v jiné podobě. Učarovalo 
mu kouzlo barevných sklíček do vitráží, 
kterým se stále věnuje. Realizoval řadu 
zakázek do architektury a účastnil se 
mnoha výstav doma i v zahraničí. 

Není bez zajímavosti, že oba jeho 
starší synové jdou ve šlépějích rodičů. 
Po studiu na sklářské škole v Železném 
Brodě byli přijati na Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze do ate-
liéru skla u prof. Vladimíra Kopeckého 
a ateliéru skla v architektuře u prof. 

Jsem opravdu rád, že se tyto výstavní 
prostory vybudovaly, Světlá si je zaslou-
žila. Žije zde řada výtvarníků a galerie 
určitě obohatí kulturní život ve městě. 
Také mladí, ještě studující výtvarníci 
jistě uvítají možnost představit svá 
dílka světelské veřejnosti. Je dobře, že 
se finanční prostředky dostaly i na kul-
turu, že vznikla nová pěkná knihovna 
s galerií, alespoň se naše město nebude 
zviditelňovat pouze luxusní věznicí.

Věřím, že galerie nebude zahálet a 
pravidelnými výstavami bude světel-
ské veřejnosti nabízet další kulturní 
zážitky, na které si světelští občané, 
včetně mladší generace ze základních 
a středních škol, najdou čas a budou je 
vyhledávat. 

Na závěr bych rád oslovil všechny 
Světeláky a pozval je k prohlédnutí této 
výstavy.

- A samozřejmě i všech dalších, které 
budou následovat.

Text a foto: Jaroslav Vála

Výtvarník Miloš Jírovec (vpravo)

Závěsná vitráž

10 let hudební skupiny Z-NADORAZ

Když se ohlédnu zpět, tak musím říct, 
že to bylo desetiletí plné zajímavých 
událostí, zkušeností, vývoje, skvělých 
zážitků, setkání s mnoha zajímavými 
lidmi, ale také – a to hlavně – deset let 
radosti z muziky, kterou děláme!

Začátky jsme oproti jiným začínají-
cím kapelám měli trošičku jednodušší, 
protože jsme „podědili“ aparaturu po 
světelské kapele Balance, která v tu 
dobu končila, a za to bychom jí chtěli 
touto cestou moc poděkovat.

Postupem času jsme ale byli nuceni 
celou aparaturu obnovit, posílit a to není 
věc jednoduchá. Bez zapálení všech 
členů kapely a bez pomoci sponzorů 
je něco takového nemožné. Proto také 
všem našim sponzorům patří velký dík. 

Začínali jsme ve třech a rozrostli jsme 
se do počtu pěti členů kapely a zvukaře. 
Tato proměna trvala prakticky přes osm 
let, proto jsme mohli vydat naše první 
CD až v létě 2003. Za to jsme si to ale 
opravdu užili a na CD „Jedním uchem 

tam a druhým dovnitř“ jsou skladby, 
které jsme chtěli nahrávat už v roce 
1994!

Po natočení jsme se zúčastnili hitpa-
rády na rádiu Český rozhlas Region se 
skladbou Vrchovina a musím říct, že 
jsme nedopadli špatně – 10 týdnů na 
předních místech a třikrát vítězství! 
Proto jsme se rozhodli, že natočíme i vi-
deoklip, což se uskutečnilo 9. a 10. dub-
na tohoto roku se skladbou Sen bez-
domovce a zkusíme, jestli bude šance 
dostat se i do televize. Jak to dopadne, 
ukáže čas, každopádně to pro kapelu byl 
velký posun kupředu.

12. června se v rámci 3. ročníku „Svě-
telských letních parketů“ uskuteční na 
zimním stadionu oslavy 10 let kapely. 
Všechny tímto srdečně zveme. Ti, co 
přijdou, se mají skutečně na co těšit, 
protože zde kromě nás vystoupí kapela 
Barelrock, která nám v Nové Vsi křtila 
CD a hudební skupina Exit ze Žďáru 
n. S. Kromě toho máme přislíbenou 
osmimetrovou světelnou rampu a pyro-
techniku. Mediální partner bude právě 
Český rozhlas rádio Region 87,9 FM.

Na závěr bych chtěl ještě jednou moc 
poděkovat za pomoc všem těm, kteří 
nám kdy pomohli a pomáhají a přitom 
většinou zůstávají v anonymitě.

Největší dík však patří všem lidem, 
kteří přišli během uplynulých deseti 
let na naše vystoupení a znovu opakuji: 

„Bez Vás by to nešlo!“
 R. Brezanský 

Mariana Karla.
Když vznikla možnost prezentovat se 

ve Světlé n. S. v nové galerii Na půdě, 
přijali všichni tři nabídku k uspořádá-
ní společné výstavy. Miloš Jírovec se 
představí závěsnými vitrážemi, které 
mohou v interiérech nahradit obrazy, 
Aleš Jírovec se bude prezentovat kres-
bou a ateliérovým sklem a Lukáš Jíro-
vec představí obrazy, kresby a ukázky 
nápojového skla.

***
- Když jsme spolu před lety dělali roz-

hovor pro Světelský zpravodaj, končil 
článek Tvým postesknutím, že ve Světlé 
není kde vystavovat. Dnes už je to jinak. 
Co tomu, Miloši, říkáš? 
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Internationaler Volkssportver-
band – IVV je mezinárodní turis-
tická organizace, která se zabývá 
organizováním lidového sportu 
a turistiky. Klub českých turistů se 
v květnu 1995 stal řádným členem 
této organizace. Proto také turisté 
České republiky mohou získávat 
různá ocenění, která jsou v IVV za-
vedena: diplomy  (zdarma), odznaky  
a  nášivky  (za poplatek).

Ty se udělují za absolvování pěších, 
cykloturistických, lyžařských a také 
například plaveckých akcí. Ocenění 
se získává po linii počtu zúčastněných 
akcí a po linii kilometráže. V prvním 
případě obdrží turista první ocenění 
po 10 akcích, další po 30, 50,... až do 
počtu 3000 akcí, v druhém případě, 
například v pěší turistice, po absol-
vování 500 km, další za 1000, 1500, 
2000... až do 80 000 km. K plnění pod-
mínek IVV není potřeba žádná regis-
trace ani žádný stálý poplatek. Jediné, 
co je potřeba – je zakoupit příslušný 

záznamník, přičemž je na turistovi, co 
bude plnit – zda jen akce nebo kilome-
tráž nebo oboje.

Kde lze plnit IVV? Na turistických 
akcích v ČR i v cizině. Podmínkou je, 
že turistická akce musí být zařazena 
do tohoto programu. To je většinou 
zdůrazněno logem IVV v kalendáři 
turistických akcí a to jak v českém, 
tak mezinárodním. Pořadatel to také 
dává na vědomí logem na propozi-
cích. U nás jsou už v současné době 
do tohoto programu zařazeny téměř 
všechny významné akce KČT včetně 

„Posledního puchýře“ a dále mnoho 
menších akcí. Vlastně téměř každý 
víkend se pořádá v republice mini-
málně jeden pochod, jenž je zařazen 
do IVV. Také DP Cestami Jaroslava 
Haška pořádaný odborem KČT Sklo 
Bohemia Světlá n. S. je již mnoho let 
akcí IVV.

Další možností je plnění tzv. měst-
ských, příměstských a kruhových 
turistických tras. Tyto trasy jsou uve-

Od minulého měsíce se mohou 
turisté vydat na dvanáctikilometro-
vou trasu Za historií a současností 
Světlé nad Sázavou. Trasu odpovída-
jící směrnicím KČT o zřizování tras 
IVV připravil Jaroslav Vála a byla 
schválena sekcí IVV IML programo-
vé rady KČT v březnu 2004. 

Propozice velikosti A5 obsahují 
v úvodu stručnou historii města, popis 
trasy, mapku s vyznačeným okruhem 
a v závěru čtyři kontrolní úkoly. Trasa 
začíná u informačního centra, kde si 
zájemce vyzvedne propozice, a pokra-
čuje po červené turistické značce do 
Dolní Březinky. Nápis na obelisku na 
zdejším vojenském hřbitově z doby na-
poleonských válek je prvním úkolem 
k opsání. Trasa pak pokračuje podél 

Sázavy k železniční zastávce Mrzkovi-
ce, po žluté značce do Malého Mlýnku 
a dál po úzké asfaltové silničce přes 
Lipničku do Světlé n. S. Z Malé Strany 
se pak jde cestou podél parku k památ-
níku A. B Svojsíka a jednoho mladého 
českého básníka (a rovněž skauta) 

– jeho jméno je dalším z celkem tyř 
úkolů určených k opisu. Parkem  se 
projde k zámku, kolem Penny Marketu 
k lávce pro pěší přes Sázavu, Nádražní 
ulicí do Pěšinek a zpět k informačnímu 
centru.

Městskou turistickou trasu je možno 
absolvovat pro potvrzení akcí IVV 
a kilometrů IVV pouze jedenkrát za 
půl roku, poté se obměňuje razítko. 
Trasu lze absolvovat i v opačném 
směru.

   -jv-

Co je IVV?
deny v kalendá-
ři turistických 
akcí. Každý 
organizátor má 
za povinnost 
po splnění trasy 
turistou vydat 
do jeho průka-
zu razítko IVV. 
Plnění je stejné 
jako na turistických akcích, liší se jen 
v tom, že tuto trasu lze plnit kdykoliv 
dle příslušného záznamníku, ale ma-
ximálně jednou za půl roku na dané 
trase. Od jara letošního roku mohou 
zájemci absolvovat také městskou 
trasu Za historií a současností Světlé 
n. S. (viz samostatný článek).

Splněné podmínky se stvrzují pouze 
ofi ciálním razítkem IVV do přísluš-
ného záznamníku. Žádné jiné razítko, 
ani vlepované, se neuznává. Plnění 
podmínek není nijak časově omeze-
no, ani není stanoven žádný povinný 
limit.                                    -jv-

Světlá n. S. má trasu IVV



Světelský zpravodaj strana 26 strana 27 Světelský zpravodaj 

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!!!
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