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Schůze rady
3. května 2004

Ze schůze rady města se omluvil 
ing. František Aubrecht. Při kontrole 
zápisu a plnění úkolů z posledního 
zasedání RM bylo konstatováno, že 
došla další stížnost osadního výboru 
Mrzkovice na chování nájemníků 
v budově bývalé MŠ. V nejbližší době 
bude uskutečněna prohlídka objektu. 
RM znovu projednala problém odpisu 
pohledávky města u firmy Everent 
a doporučila Zastupitelstvu města 
Světlé n. S. pohledávku odepsat.

Ing. Arnotová informovala členy 
RM, jak se plní usnesení č. 123/
2004 o výběrovém řízení na dokon-
čení investičních akcí „Přístavba DPS“ 
a „Rekonstrukce čp. 24 v Josefodole“.

Na jednání RM byl pozván orga-
nizátor Rallye Světlá p. Secký a byla 
s ním projednána změna trasy závo-
du. Návrh nové trasy bude projednán 
s těmi osadními výbory, kterých se 
bude dotýkat.

RM schválila ukončení nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku 
KN č. 213/2 v k.ú. Světlá n. S. (zahrád-
ka) s p. Jaroslavem Kodýmem a schvá-
lila uzavření nájemní smlouvy na pro-

nájem téhož pozemku s p. Františkem 
Černíkem za stejných podmínek.

Na návrh správce vodních ploch 
p. Reichenbergera uložila RM finanč-
nímu odboru projednat s MO ČRS 
podmínky k pronájmu vodní nádrže 
parc. č. 329/4 a 329/2 v k.ú. Světlá 
n. S. v ulici U Rybníčků.

RM projednala žádost pí Anežky 
Málkové, Bomaco-Rossi, o poskytnutí 
možnosti máčení bukového dřeva ve 
vodní nádrži v Dolních Bohušicích 
parc. č. 25/5 a rozhodla žádosti vy-
hovět.

RM projednala žádost majitelů 
rekreačních objektů u lomu Hranice 
o opravu veřejné cesty v k.ú. Radosto-
vice (cca 250 m2). Uložila finančnímu 
odboru učinit dotaz na obecním úřadě 
v Lipnici n. S., zda bude opravovat 
svůj úsek výše zmiňované cesty. S vý-
sledkem šetření bude seznámena RM 
na svém příštím zasedání.

RM projednala návrh likvidační 
komise a souhlasí s vyřazením čtyř 
počítačů a kopírky z majetku města.

RM projednala návrh konkurzní 
komise z konkurzního řízení na ředi-
tele Základní umělecké školy ve Světlé 

Rada se sešla k svému zasedání 
v plném počtu. Projednala nejprve 
opravu cesty vedoucí z Radostovic 
do Vilémovce, jejíž část (cca 300 m2) 
je v majetku města. Cesta je obtížně 
průjezdná, případná oprava štěrkem 
bude projednána s osadním výborem 
v Radostovicích.

RM znovu projednala možnost pří-
stupu k domu čp. 102 v Jelenově ulici 
a uložila finančnímu odboru pozvat 
p. Wollase a jednat s ním v tom smyslu, 
že město Světlá n. S. je ochotno zajis-

Schůze rady
17. května 2004

n. S. a v případě souhlasu KÚ v Jihla-
vě schvaluje jmenování p. Karla Čížka 
ředitelem ZUŠ.

RM se seznámila s žádostí skupiny 
Z-Nadoraz o povolení veřejné hudební 
produkce na den 12. června od 19 do 
02.30 hod. Po informaci, že správce 
zimního stadionu, kde by se produkce 
měla konat, nic neví a na červen chystá 
větší údržbářské práce, bylo rozhodnu-
tí odloženo do vyjasnění situace.

RM schválila hospodářský výsledek 
domova důchodců z roku 2003 ve 
výši 4.600,43 Kč a jeho převedení do 
rezervního fondu Sociálního centra 
města Světlé n. S. Schválila také za-
řazení uchazečů o umístění do DD do 
užšího seznamu.

Ing. Arnotová informovala o zadání 
studií na přístupovou cestu k domu 
p. Wollase, na dopravní řešení křižo-
vatky před restaurací „U Gusty“ a na 
parkoviště Na Sídlišti.

Na návrh ing. Milana Šmída sou-
hlasila RM se svoláním mimořádné 
schůze zastupitelstva na 17. května 
v 16 hodin, aby bylo možno projednat 
žádosti o změny v územním plánu.

Josef Böhm, starosta města

tit odstranění garáže u čp. 97, zaplatit 
projekt na přístupovou cestu a věnovat 
nezbytnou část pozemku.

RM projednala žádost p. Davida 
Jiříka o pronájem části pozemku KN 
č. 531/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Lipnička 
za účelem parkování nákladního auto-
mobilu. S osadním výborem v Lipničce 
bude jednáno o výši částky za tento 
pronájem.

RM projednala žádost Josefa a Nataši 
Vincencových o prodej nebo pronájem 
části pozemku parc. č. 677/12 v k.ú. 
Světlá n. S. za účelem zřízení parkoviš-

tě pro dva vozy. S žadateli bude projed-
nána cena za pronájem.

RM projednala žádost manželů 
Mráčkových o prodej části pozemku 
KN č. 174/1 (cca 250 m2) v k.ú. Světlá 
n. S. za účelem zřízení zahrádky. Pro-
tože s prodejem pozemku nesouhlasí 
ani obyvatelé domu čp. 700, ani komise 
rozvoje města, RM prodej nedoporu-
čuje.

RM doporučila prodej stavební par-
cely č. 549/30 p. Martinu Vytasilovi.

Na základě usnesení zastupitelstva 
č. 020/2004 zjistil finanční odbor infor-



Světelský zpravodaj strana 2 strana 3 Světelský zpravodaj 

mace o sítích vedených pod pozemky 
parc. č. 840/2 a KN č. 855/6 a RM 
nedoporučuje jejich prodej manželům 
Sobotkovým a Janákovým. Panu Ka-
lenskému bude zasláno vyjádření správ-
ců sítí a bude mu sděleno, že o vytýčení 
inženýrských sítí pod jeho pozemkem 
si musí požádat sám.

RM vzala na vědomí žádost jazykové 
agentury LANT o pronájem nebyto-
vých prostor po bývalé knihovně.

RM se seznámila se žádostí ČD, 
Správy dopravní cesty Jihlava o vyjá-
dření k rekonstrukci přípojky vody do 
bytového domu čp. 594. Souhlasí se 
zřízením věcného břemene za podmín-
ky, že bude proveden protlak pod chod-
níkem v ulici Na Sídlišti. Pro případ 
dalších podobných žádostí RM pověřila 
vydáváním souhlasu starostu nebo jím 
pověřeného pracovníka.

Na žádost p. Zdeňka Jelena o povole-
ní při realizaci stavby na svém pozem-
ku překlenout přístřešek na popelnice 
za objektem čp. 598 reagovala RM pro-
hlídkou inkriminovaného místa a s tím-
to stavebníkovým záměrem souhlasí.

Schůze rady 17. května 2004

Vážení občané Světelska, 

oznamujeme Vám, že dne 
23. června proběhne prověřovací 
cvičení integrovaného záchranné-
ho systému (IZS) kraje Vysočina 
s názvem Horizont. 

Toto cvičení má za úkol sladit 
činnost základních a ostatních slo-
žek IZS při činnosti k odstranění 
následků havárie jaderné elektrárny 
Dukovany. Našeho správního obvo-
du se toto cvičení nedotkne, avšak 
je možné, že v rámci cvičení budou 
prověřeny prostředky hromadného 
varování (sirény). Provoz na komu-
nikacích a jízdní řády dopravních 
prostředků v našem správním obvo-
du nebudou narušeny.                            

zpf

Problémy se svozem odpadů

V druhé polovině dubna proběhl 
v našem městě, tak jako každé jaro, 
svoz objemného odpadu. Už z názvu 
je snad každému jasné, že bude svá-
žen odpad větších rozměrů, který 
mají možnost občané odložit v určený 
den na chodník nebo okraj vozovky 
před svůj dům. Objemným odpadem 
jsou myšleny například staré, provo-
zu neschopné pračky, sporáky, radiá-
tory, matrace, koberce atd. 

V minulých letech občané opravdu 
využívali tento systém k odvozu odpa-
dů větších rozměrů tak, jak je stanove-
no ve vyhlášce města o odpadech, avšak 
v loňském roce a hlavně letos, odložili 
na chodník vše, co vyklidili nebo vy-
metli z půdy či ze sklepů, takže namísto 
praček zde odkládali časopisy, plastové 
a skleněné lahve, organický a další 
zbytkový odpad. Tyto odpady nepa-
tří do objemového odpadu, ale měly 
by končit v kontejnerech na tříděný od-
pad, případně v popelnici. Pracovníky 
Technických a bytových služeb města 

Světlé n. S. přebírání tohoto odpadu ve-
lice zdržovalo, v důsledku toho nemohl 
svoz probíhat podle stanoveného plánu, 
zvýšily se i náklady na svoz.

Dále chceme upozornit na skuteč-
nost, že v okamžiku, kdy občan odloží 
odpad na místo k tomu určené, tj. v pří-
padě svozu objemného odpadu chodník 
nebo okraj vozovky před jeho domem, 
stává se vlastníkem tohoto odpadu 
město, není možné vybírat z tohoto 
místa například železný šrot za účelem 
prodeje. 

Proto chceme touto cestou požádat 
občany, aby v průběhu příštího svozu 
využívali tohoto systému k účelu, pro 
který byl zřízen, jak stanovuje vy-
hláška o odpadech, jinak bude nutné 
uvažovat o změně  zavedeného systému. 
Určitě by byla škoda tento systém mě-
nit, jelikož žádná jiná forma nebude tak 
dostupná pro všechny obyvatele našeho 
města.  

Městský úřad Světlá n. S., 
odbor životního prostředí

RM vzala na vědomí informace 
z jednání zástupců města s osadním 
výborem v Dolní Březince.

RM projednala návrh komise pro 
rozvoj města na výkup částí pozemků 
pp. Vogela, Zatočila a Kopeckého z dů-
vodu zajištění přístupu k předpokláda-
né průmyslové zóně Na Bradle a uložila 
finančnímu odboru jednat s výše jme-
novanými.

RM schválila pronájem části pozemku 
parc. č. 854/29 v k.ú. (pokr. na str. 3)
(pokr. na str. 3) Světlá n. S. p. Jose-
fu Kosíkovi.

RM schválila vyřazení jednoho počí-
tače ze ZŠ v Komenského ul.

RM projednala a schválila návrh ta-
jemnice ing. Černohubové na odměny 
studentům, jejichž absolventské práce 
budou využívat odbory MěÚ. Schválila 
i návrh ředitele Centra sociálních slu-
žeb na navýšení počtu obyvatel v DD 
a nové ceny za služby pedikérky.

RM doporučila zastupitelstvu schvá-
lení rozpočtové změny č. 2/04.

RM vzala na vědomí informaci, že 
zástupci města, případně i funkcionáři 

hokejového klubu pojedou 3. června do 
Brna pro studie koupaliště.

RM souhlasí s umístěním reklamní 
tabule na domě čp. 23, o které požádala 
majitelka květinářství.

Žádost p. Moravce o zřízení parkova-
cího místa pro jeho tělesně postiženou 
manželku byla projednána a bude kon-
zultována s odborem sociálních věcí.

RM se seznámila s žádostí pí Nová-
kové o přezkoumání svého rozhodnutí 
ze dne 19.4.2004 o neprodloužení ná-
jemní smlouvy na byt a trvá na svém 
usnesení.

RM projednala vyjádření osadních 
výborů v Horní Březince a Beneticích 
ke konání 3. ročníku Rallye Světlá. 
Souhlasí s konáním této motoristické 
akce za předpokladu, že organizátor 
zajistí opravu silnice mezi Horní Bře-
zinkou a Vilémovicemi.

RM doporučila zastupitelstvu po-
skytnout VOŠ ve Světlé n. S. částku 
10.000,- Kč formou zaplacení stránky 
města v katalogu výstavy Sklo a ká-
men.

Josef Böhm, starosta města 
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Zastupitelstvo města Světlé n. S. se na svém zasedání dne 
21. dubna 2004 usneslo vydat  na základě §29 odst. 1 písm. 
o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a v souladu 
s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Požární řád města Světlé nad Sázavou upravuje organizaci 

a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě podle §15 odst. 
1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 

Čl. 2 - Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečením 
požární ochrany

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti měs-
ta odpovídá město Světlá nad Sázavou, které plní v samostatné 
i přenesené působnosti povinnosti, vyplývající ze zákona o po-
žární ochraně a navazujících právních předpisů.

(2) Realizaci úkolů na úseku požární ochrany, které městu, 
respektive městskému úřadu vy- plývají ze zákona, zabezpečuje 
městský úřad zaměstnancem, který sjednanou pracovní náplní 
tyto úkoly plní.

(3) Ochrana životů, zdraví, majetku občanů před požáry, živel-
nými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru 
města, včetně městských částí, je zajištěna těmito jednotkami 
požární ochrany:

a) jednotkou Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, 
kategorie JPO I se sídlem ve Světlé n. S.,

b) jednotkou Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, 
kategorie JPO I se sídlem v Ledči n. S.,

c) jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) města, 
kategorie JPO II. dislokovanou ve Světlé nad Sázavou.

(4) Činnost osob /odstavec (1)-(3)/ pověřených zabezpečová-
ním požární ochrany se  řídí zákonem o požární ochraně, nava-
zujícími právními předpisy, vnitřními normami, předpisy a řády.

Čl. 3 - Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v ob-
jektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Zvýšené nebezpečí vzniku požáru trvale hrozí zejména 
při: 

- používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spo-
třebičů 

- manipulaci, skladování a používání hořlavých nebo požárně 
nebezpečných látek,

- manipulaci  s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
Podmínkou zajištění požární bezpečnost při provozování těch-

to činností je respektování zásad požární ochrany stanovených 
obecně závaznými právními předpisy, technologickými postupy 
a návody k obsluze.

 (2) Dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a podmín-
ky zabezpečení požární bezpečnosti v těchto obdobích stanoví 
nařízení kraje Vysočina.1)

Dobou se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je také doba 
konání velkých společenských, kulturních, církevních, sportov-
ních a jiných akcí. Velkou akcí se pro účely této vyhlášky rozumí 
akce s účastí více jak 200 osob, pokud budou organizovány v ob-
jektech nebo s účastí více jak 500 osob u akcí organizovaných na 
volných prostranstvích. Podmínkou pro jejich konání je rozšíření 
pořadatelské služby o požární hlídku.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se pro 
účely této vyhlášky považují:

 a) společenský dům města,
 b) školy, internáty, ubytovací zařízení, věznice, dům 
 sociálních služeb,
 c) zimní stadion,
 d) výškové budovy, obchody, stavby a zařízení, kde 
 se shromažďuje větší počet osob.
Podmínky požární bezpečnosti v těchto objektech stanoví 

zákon o požární ochraně a prováděcí předpisy. Za jejich za-
bezpečování zodpovídají právnické  nebo fyzické osoby, které 
objekty vlastní, nebo jsou jejich správci, případně provozovateli 
v rozsahu stanoveném zákonem.

(4) Kontrolu dodržování stanovených podmínek provádějí 
u právnických osob, podnikajících fyzických osob a v místech se 
zvýšeným nebezpečím požáru k tomu odborně způsobilé osoby 
nebo tam, kde se zřizují, preventivní požární hlídky.

Kontrolu dodržování podmínek rovněž vykonává v rámci 
státního požárního dozoru Hasičský záchranný sbor kraje Vy-
sočina.

1) Nařízení č. 3/2003 §3 - 5 a Nařízení č. 5/2003, kterým se 
mění Nařízení č. 3/2003

Čl. 4 - Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, ži-

velnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katast-
ru města je zabezpečena nepřetržitě jednotkami požární ochrany 
uvedenými v čl. 1 této vyhlášky.

(2) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy a jiné mimořádné 
události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven 
požáru, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.

Čl. 5- Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů měs-
ta, početní stav a vybavení

(1) Město zřizuje následující jednotky SDH.  JPO II Světlá nad 
Sázavou

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou i věc-
nými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných 
hasičů jsou uvedeny v Příloze č. 1 této vyhlášky a jsou nedílnou 
součástí požárního řádu města.

(2) Při vyhlášení požárního poplachu se členové jednotek 
dostaví ve stanovených časech do požárních zbrojnic v místě 
dislokace sboru.

Obecně závazné vyhlášky města 
Světlá nad Sázavou 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 - Požární řád města Světlé nad Sázavou
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Čl. 6 - Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a pod-
mínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů 
vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění trvalé 
použitelnosti

(1) Město stanovuje tyto zdroje pro hašení požárů a další zdroje 
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybave-
ním umožnit účinný požární zásah: přirozené zdroje

a) řeky Sázava a Sázavka,
b) rybníky v lokalitě parku - Sázavan, Dolní parkový; rybníky 

v Dolních Bohušicích, Opatovicích,  Závidkovicích a Mrzkovi-
cích;

c) umělé zdroje: hydrantová síť, která je tvořena podzemními 
hydranty - Na Rozkoši č. 997, ul. Havlíčkova č. 678, ul. Havířská 
č. 604, ul. Revoluční č. 331, vodní nádrž Kristiánka a vodní nádrž 
U Rybníčků;

d) víceúčelové zdroje: koupaliště v Josefodole.
(2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce 

s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stano-
višť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu ke zdrojům 
vody. Plánek předává jednotkám požární ochrany uvedeným v čl. 
2 do dokumentace požární ochrany, kterou vedou.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je 
dle zákona o požární ochraně1) povinen tyto udržovat v takovém 
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání 
vody pro hašení požárů. 

Čl. 7 - Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze 
hasit požár a způsob jejich označení

(1) Občan může k ohlášení požáru na číslo 150 nebo 112 využít 
bezplatně kteréhokoliv veřejného telefonního automatu, veřejné 
telefonní stanice na území města nebo mobilního telefonu.

(2) Město pro potřeby ohlášení požáru zřizuje tyto ohlašovny, 

které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ 
 a) stanice HZS, tel. 569 452 940,  Lánecká 912, 
 Světlá n. S.,
 b) Městský úřad, tel. 569 496 611, nám Trčků z Lípy 18, 
 Světlá n.S.
Čl. 8 - Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) Vyhlášení požárního poplachu se na území města provádí 

buď
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován pře-

rušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty ve tvaru 25 sec. 
tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón nebo

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektro-
nickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, 

„HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty.
(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení po-

žárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje místním 
rozhlasem zvoláním „HOŘÍ“ opakovaně po dobu jedné minuty. 

§7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů

Čl. 9 - Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle vý-

pisu z požárního poplachového plánu kraje Vysočina je uveden 
v příloze č. 2.

Čl. 10 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 1/1997, požární řád města.
Čl. 11 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.6.2004.

Josef Böhm, starosta
ing. Josef Maleček, místostarosta

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2004

Příloha č. 1 - Kategorie, početní stav a vybavení  jednotek 
sboru dobrovolných hasičů města Světlá nad Sázavou požární 
technikou a věcnými prostředky požární techniky

Dislokace  JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální 
počet členů 
v pohotovosti

Vybavení 
jednotek požární 
technikou a věc-
nými prostředky 
požární ochrany

Světlá nad 
Sázavou

JPO II 12 4 Š 706 CAS 25, Š 
706 RTHP, MB 
408, Avia DA 
12A31

Příloha č. 2 - Seznam sil a prostředků jednotek požární 
ochrany podle požárního poplachového plánu kraje Vysoči-
na

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro 
první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru města.

2) V případě vzniku požáru nebo mimořádné události v ka-
tastru města jsou pro poskytnutí pomoci určeny tyto jednot-
ky požární ochrany:

Stupeň požární-
ho poplachu

První jednotka Druhá jednotka Třetí jednotka Čtvrtá jednotka

I. Stanice HZS 
Světlá n.S.

SDH, Světlá nad 
Sáz.

Stanice HZS 
Ledeč nad Sáz.

Stanice HZS 
Havlíčkův Brod

II. SDH Habry SDH Golčův 
Jeníkov

SDH Ledeč nad 
Sáz.

SDHLučice

III. Stanice HZS 
Humpolec

Stanice HZS 
Chotěboř

SDH Číhošť

Výpis z poplachového plánu okresu
1. stupeň: HZS Světlá n.S., SDH Světlá n. S., HZS Ledeč 

n. S., HZS Havlíčkův Brod
2. stupeň: SDH Habry, SDH Golčův Jeníkov, SDH Ledeč 

n. S., SDH Lučice
3. stupeň: HZS Humpolec, HZS Chotěboř, SDH Číhošť
Požární poplach je jednotce SDH města (obce) v případě 

potřeby vyhlašován stanicí HZS Světlá n. S.
K ověření požárního řádu města, zejména akceschopnosti 

jednotky SDH města, věcných prostředků PO, použitelnosti 
zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení po-
žárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ 
vzniku požáru se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřo-
vací cvičení.
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Volby do Evropského parlamentu 

Povinností všech obecních úřadů je 
sestavit seznamy voličů pro volby do 
Evropského parlamentu. Na rozdíl 
od jiných typů voleb jsou tyto sezna-
my jednorázové, určené pouze pro 
tyto volby. Obecní úřady do nich do 
2. května 2004 zanesly údaje ze stálého 
seznamu voličů, údaje o voličích, kteří 
jsou občany jiného členského státu EU 
a o zápis do seznamu požádali, a údaje 
o občanech ČR, kteří nejpozději dne 
12. 6. 2004 dosáhnou věku 18 let. Po 
lhůtě 2. 5. 2004 již nebylo možné žád-
ného shora uvedeného voliče do sezna-
mu voličů dopisovat. 

„Je to rozdíl oproti jinému typu voleb, 
kdy bylo možné ještě ve volební míst-
nosti ve dnech voleb dopsat do výpisu 
ze stálého seznamu voličů toho voliče, 
který nebyl nedopatřením do seznamu 
voličů zanesen, a pokud prokázal právo 
v obci volit. Stejně tak nelze po výše 
stanoveném termínu dopsat do seznamu 

voličů státního občana jiného členského 
státu Evropské unie, i kdyby prokázal, že 
splňuje všechny podmínky pro zapsání 
do seznamu voličů,“ vysvětlila Alena Ku-
chařová z krajského odboru sekretariátu 
ředitelky.

Volič, který se přestěhoval po 2. květ-
nu 2004, může volit 

ve volebním okrsku ve správním obvo-
du obecního úřadu v místě svého přede-
šlého trvalého pobytu 

v místě, kam se přestěhoval, ale musí 
požádat u obecního úřadu, kde je veden 
v seznamu voličů, o vydání voličského 
průkazu, který voliče opravňuje ve dnech 
voleb k hlasování v kterémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky (po-
slední den pro doručení žádosti o vydání 
voličského průkazu je 27. květen 2004 do 
16.00 hod.).

   R. Burketová
Více informací A. Kuchařová, 564 602 258, 

kucharova.a@kr-vysocina.cz

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Starosta města Světlé n. S. podle § 
32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně někte-
rých zákonů oznamuje: 

1. Volby do Evropského parlamentu 
se uskuteční  dne 11. června 2004 od 
14.00 do 22.00 hod. a dne 12. června 
2004 od 8.00 do 14.00 hod.

2.  Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu:

v okrsku č. 1 je místnost ve Střední 
sklářské škole ve Světlé n. S. pro voliče 
bydlící v tomto okrsku k 2.5.2004,  z ulic 
Sázavská, Na Sídlišti, Horní

v okrsku č. 2 je místnost v ZŠ v Jeleno-
vě ulici ve Světlé n. S. pro voliče bydlící 
v tomto okrsku k 2.5.2004, z ulic Jeleno-
va, Zámecká, Poštovní, Nádražní, Wolke-
rova, náměstí Trčků z Lípy, Josefodolská, 
Haškova, Pěšinky, Nové město, Dolní 
a část Josefodol

v okrsku č. 3 je místnost ve Společen-
ském domě ve Světlé n. S. – společenský 
sál pro voliče bydlící v tomto okrsku 

k 2.5.2004, z ulic Komenského, U Dílen, 
Čapkova, Kolovratova, Revoluční, Nová 
čtvrť, Boženy Němcové, Na Hrázi, Nad 
Tratí, Zelená, Krátká, Havířská, Zahrá-
decká, Nad Cihelnou, Sadová, Na Úvoze, 
části Horní a Dolní Dlužiny, Opatovice

v okrsku č. 4 je místnost v ZŠ Lánecká 
ve Světlé n. S. pro voliče bydlící v tomto 
okrsku k 2.5.2004, z ulic Na Bradle, Za-
hradní, Lánecká, Horní a Dolní Bohušice

v okrsku č. 5 je místnost v hasičské 
zbrojnici ve Světlé n. S.pro voliče bydlící 
v tomto okrsku k 2.5.2004, z ulic U Stro-
mečku, Vysočanská, Příčná, Havlíčkova, 
U Rybníčků, Sklářská, Rozkoš, V Polích, 
Panuškova, F. A. Jelínka, Pplk. Hradec-
kého, J. J. Staňka, částí Horní Březinka, 
Benetice a Žebrákov

v okrsku č. 6 je místnost v hostinci 
v Dolní Březince pro voliče bydlící 
v tomto okrsku k 2.5.2004,  z místních 
částí Dolní Březinka

v okrsku č. 7 je místnost v kulturním 
domě v Závidkovicích pro voliče bydlící 
v tomto okrsku k 2.5.2004, z místních 

částí Závidkovice a Radostovice 

v okrsku č. 8 je místnost v bývalé bu-
dově MŠ v Mrzkovicích pro voliče bydlí-
cí v tomto okrsku k 2.5.2004, z místních 
částí Mrzkovice a Leštinka

v okrsku č. 9 je místnost v kulturním 
domě v Lipničce pro voliče bydlící v tom-
to okrsku k 2.5.2004, z místních částí 
Lipnička a Kochánov 

3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem) 
nebo totožnost a státní občanství jiného 
členského státu Evropské unie a zápis 
v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb do Evropského parla-
mentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do 
Evropského parlamentu volič může obdr-
žet hlasovací lístky i ve volební místnosti

Josef Böhm, starosta města 

V současné době obdržely pověřené 
obecní úřady z tiskárny Svoboda hla-
sovací lístky pro volby do Evropského 
parlamentu, které se uskuteční ve dnech 
11. a 12. června 2004. Kontrolou provede-
nou ze strany krajských a obecních úřadů 
bylo zjištěno, že ve většině případů jsou 
hlasovací lístky vadné, konkrétně jsou 
označeny žlutými, modrými a červený-
mi pruhy. Hlasovací lístky, které již byly 
obecními a městskými úřady vloženy do 
modrých obálek určených pro roznos 
hlasovacích lístků voličům, nebudou dle 
pokynů Ministerstva vnitra ČR již likvi-
dovány a mohou se tak dostat do rukou 
voličů. Z těchto důvodů považujeme za 
nutné informovat voliče, že v případě, 
kdy obdrží sadu závadných hlasovacích 
lístků, budou mu tyto hlasovací lístky na 
požádání vyměněny přímo ve volebních 
místnostech. 

Jitka Svatošová, 
odd. vnějších vztahů KÚ Vysočina

Informace pro voliče
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Kriminalita na Světelsku

- 17.4. kolem půlnoci došlo v ul. Pěšin-
ky k fyzickému napadaní 40letého muže, 
kterému pachatel způsobil zlomení nos-
ních kůstek, zlomení žebra, otřes mozku a 
další mnohočetná povrchová zranění, kte-
rá si vyžádala několikadenní hospitalizaci 
na JIP nemocnice v Havlíčkově Brodě. 
Šetřením policistů byl následujícího dne 
zjištěn 26letý pachatel ze Světlé n. S., 
který se bude zodpovídat z trestného činu 
ublížení na zdraví. 

- v noci z 20. na 21.4. se neznámý 
pachatel vloupal do rodinného domu v 
Panuškově ulici a to v době, kdy poško-
zení spali v ložnici. Z domu pak odcizil 

Vážení občané, 
rád bych Vás informoval, že jsme na telefonním čísle 810 800 000 zřídili informační modrou linku k červnovým volbám do Evrop-

ského parlamentu. Operátoři na lince jsou připraveni poskytovat občanům České republiky základní informace o volbách každý den 
včetně víkendu od 8.00 do 20.00 hodin. Volání mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy zodpovězeny operátory 
během následujícího dne. V případě nutnosti jsme připraveni provozní hodiny prodloužit. Linka bude v provozu ještě několik dní po 
ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání.  S přátelským pozdravem  

Dr. Bernd Kunzmann, ved. Informační kanceláře EP, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, tel.: 221 610 127, fax: 221 610 128

mobilní telefony, fi nanční hotovost a další 
věci, škoda byla předběžně vyčíslena na 
cca 35.000,- Kč.

- v době od 23.4. do 27.4. se neznámý 
pachatel vloupal do sklepní kóje v Dolním 
Městě a zde odcizil jízdní kolo v hodnotě 
4.500,- Kč.

- ve stejné době se nezjištěný pachatel 
vloupal do dvou rekreačních chalup samo-
ty Komárov, odkud odcizil dva televizory, 
sošky a potraviny. Škoda byla vyčíslena 
na cca 12.000,- Kč.

- 27.4. odcizil neznámý pachatel z neu-
zamčeného vozidla v obci Vilímovec pe-
něženku s fi nanční hotovostí 7.500,- Kč.

- v období od 22.4. do 5.5. odcizil ne-

známý pachatel ze sklepní kóje v Čapkově 
ul. jízdní kolo v hodnotě cca 16.000,- Kč. 
Další jízdní kolo v hodnotě 7.000,- Kč 
bylo odcizeno z chodby domu na nám. 
Trčků z Lípy.

- v období od 15.4. do 15.5. jsme zaevi-
dovali celkem tři případy neplnění vyži-
vovací povinnosti. Ve všech případech se 
jedná o „zapomnětlivé“ otce, kteří svým 
dětem dluží v souhrnu 24.000,- Kč. 

- výkonu civilní služby se vyhýbá 
22letý muž ze Světlé n. S. Vyslechl si 
sdělení podezření z trestného činu a věc je 
zpracovávána ve zkráceném přípravném 
řízení.

por. Jaroslav Pavlík, ved. oddělení

Zprávy z kraje

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, kro-
mě jiného, i sociální kompenzace, které 
by měly u rodin s dětmi zmírnit dopady 
změn vyplývající z tohoto zákona. 

„Dětem, kterým bude za květen 
2004 náležet přídavek na dítě, bude v červ-
nu 2004 vyplacen současně s přídavkem 
jednorázový příspěvek ve výši 2.000 korun 
na jedno dítě. Příspěvek bude poskytnut 
automaticky, proto nebude nutné podání 
žádosti. O výplatě příspěvku rodiče dosta-
nou písemné oznámení,“ vysvětlila Marie 
Nápravníková z krajského odboru sociál-
ních 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 
požádáno nebo po podání žádosti ještě ne-
byl přídavek na dítě přiznán. Přídavek na 
dítě lze přiznat zpětně nejvýše za tři měsíce, 
ve kterých byly podmínky nároku splněny. 

Od 1. května 2004 došlo ke zvýšení 
částky rodičovského příspěvku ze součas-
ných 2.552,- Kč na 3.573,- Kč měsíčně. 
U příjemce rodičovského příspěvku, který 
splňuje podmínku nezaopatřenosti dítěte 
(rodič, který studuje), se zvýší rodičovský 
příspěvek ze současných 2.695,- Kč na 
3.773,- Kč měsíčně. Protože se dávky státní 
sociální podpory vyplácejí zpětně, dosta-
nou rodiče zvýšený rodičovský příspěvek 
poprvé v červnu 2004. R. Burketová

Rok 2004 je jubilejním rokem 
dobrovolných hasičů
V letošním roce si připomeneme dvě 

významná výročí dobrovolného hasičstva. 
4. května uplynulo 1700 let od mučednické 

smrti sv. Floriána, lidového světce – pat-
rona hasičů. Florián se narodil ve třetím 
století našeho letopočtu v tehdejší provincii 
Noricum, která patřila pod vládu římského 
císaře Diokleciána (tedy na dnešním území 
Rakouska). Legendy o jeho životě mají his-
toricky reálné jádro, které je spjato s šířením 
křesťanství až za hranice římské říše. Flori-
án, který pocházel z vojenské rodiny a sám 
se také stal důstojníkem římského vojska, 
byl vychován a pokřtěn v křesťanské víře. 
Pro zkostnatělou římskou monarchii se 
masově šířící křesťanství postupně stávalo 
značným nebezpečím. Proto císař Diokle-
cián proti křesťanům rozpoutal rozsáhlé 
a nemilosrdné pronásledování. Obětí toho-
to protikřesťanského tažení se stal i Florián, 
když byl při pokusu pomoci čtyřiceti uvěz-
něným křesťanům zatčen. Záznamy z té 
doby říkají, že 4. května roku 304 našeho 
letopočtu byl po krutých útrapách na mu-
čidlech odsouzen k trestu smrti utopením. 
Kati mu uvázali na krk mlýnský kámen 
a z mostu ve městě (pokr. na str. 8)
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Zprávy z kraje
(pokr. ze str. 7) Lavriku (Horní Rakous-
ko) ho svrhli do řeky Enže. Jedna z legend 
vypráví o tom, že jako malý chlapec svojí 
modlitbou zachránil hořící usedlost, nebo 
jak jedním vědrem uhasil velký požár. Od 
15. století se v lidovém pojetí stává sym-
bolem boje proti ohni – patronem hasičů, 
následně i patronem řemesel, kde se pra-
cuje s ohněm. Proto je sv. Florián nejčastěji 
vyobrazen jako římský voják, s přilbicí na 
hlavě, kopím nebo korouhví v ruce, jak 
z džberu vylévá vodu na hořící dům.

Druhým významným jubileem hasičstva 
České republiky v letošním roce je 140. vý-
ročí založení prvního českého hasičského 
sboru. Stalo se tak v roce 1864 ve Velva-
rech. Počáteční kroky k organizovanému 
boji proti požárům sahají do hluboké his-
torie. Projevovaly se v různých pravidlech, 
směrnicích a řádech. V polovině 19. století 
se promítly i do prvních pokusů ke konkrét-
ní organizovanosti hasičů. Velký význam 
pro další rozvoj dobrovolného hasičstva 
v českých zemích znamenala pomoc čle-
nů pražského sboru placených hasičů (byl 
zřízen v roce 1853), kteří měli povoleno 
provádět výcvik v mimopražských sborech. 
První český sbor na Vysočině vznikl v roce 
1871 ve Velkém Meziříčí a bezprostředně 
poté se tak stalo v řadě míst našeho regionu. 
Jenom v okrese Havlíčkův Brod je dnes 
193 sborů dobrovolných hasičů.

Dobrovolní hasiči jsou a stále budou 
nejen organizací, která chrání majetek 
a životy občanů této republiky, ale udržuje 
a rozvíjí tradice a kulturně-společenský ži-
vot v městech a obcích na Vysočině. Proto 
přeji dobrovolným, ale i profesionálním 
hasičům na Vysočině hodně úspěchů 
v pracovním i v osobním životě a zejména 
všem pevné zdraví.

Pavel Maslák, předseda Bezpečnostní 
komise Rady kraje Vysočina

PHARE 2003 – dotační program 
pro malé a střední podnikatele
Podnikatelským subjektům kraje Vyso-

čina se nabízí možnost ucházet se o fi nanč-
ní prostředky na podporu a rozvoj podni-
katelských aktivit. V rámci investičního 
grantového schématu Phare 2003 – Tech-
nologie mohou malé a střední podniky 
žádat o dotaci na nákup nového technolo-
gického vybavení, technologií, výrobních 
zařízení, know-how nebo zavádění nových 
výrobních a řídicích postupů přispívajících 
k modernizaci, či rozvoji výrobních pro-
cesů. Minimální výše podpory na jeden 

projekt činí 70.000 eur, maximální výše 
podpory na jeden projekt 300.000 eur.

Bližší informace jsou k dispozici na http:
//www.kr-vysocina.cz/vismo/zobraz_

R. Burketová

CzechInvest v kraji Vysočina
Agentura pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest otevřela 6. květ-
na svoji regionální kancelář pro kraj 
Vysočina. Její pracovníci tak začínají 
zájemcům, především z řad podnikatelů, 
poskytovat informace o strukturálních 
fondech EU a o systému státní podpory.

Agentura bude konzultovat, přijímat 
a hodnotit žádosti o dotace z Operačního 
programu průmysl a podnikání, tady pře-
vážně žádosti od podnikatelských subjektů. 
Zároveň bude spolu se Sekretariátem regi-
onální rady informačním a konzultačním 
místem pro žadatele o dotace ze Společ-
ného regionálního operačního programu 
(SROP) v oblasti regionální podpory pod-
nikání pro podnikatele z lokalit měst a obcí 
s rozšířenou působností.
„Věříme, že díky zřízení této kanceláře 

se CzechInvest dokáže lépe sžít se speci-
fi ckými problémy v jednotlivých regionech 
a že se dostane subjektům kraje kvalitní 
a hlavně dostupné a rychlé odpovědi na 
jejich dotazy,“ řekla Martina Kršňáková 
z krajského odboru regionálního rozvoje. 

V zájmu zřízení tzv. „jedněch dveří“ pro 
žadatele o podporu ze strukturálních fondů, 
se podařilo nové regionální pracoviště Cze-
chInvestu umístnit v prostorách sídla kraje 
Vysočina, v blízkosti odboru regionálního 
rozvoje. Kontaktní adresa pro dotazy je: 
CzechIvenst, ing. Dagmar Strnadová, Žiž-
kova 16, Jihlava, tel.: 564 602 580, e-mail: 
jihlava@czechinvest.org R. Burketová

Reprezentace Evropské komise 
zahájila činnost v ČR
Vstupem České republiky do Evropské 

unie dne 1. května došlo k transformaci 
Delegace Evropské komise v Reprezentaci 
Evropské komise v ČR. Reprezentace za-
jišťuje poskytování všeobecných informací 
o EU a pomáhá při realizaci informačních 
aktivit EK v České republice, částečně 
také ve spolupráci s Informační kanceláří 
Evropského parlamentu v Praze.

Mezi nově zprovozněné informační ak-
tivity Evropské komise v češtině patří bez-
platná telefonní linka EUROPE DIRECT 
00800 67 89 10 11. Část ofi ciálního por-
tálu Evropské unie EUROPA (www.euro-

pa.eu.int) už také funguje v českém jazyce. 
Ve své činnosti nadále pokračuje Informač-
ní centrum Evropské unie (info@iceu.cz) 
a webové stránky  www.evropska-unie.cz. 
   R. Burketová

Žádosti o podporu z Operačního
 programu Zemědělství  
Dne 4. května podepsal ministr ze-

mědělství Jaroslav Palas „Pravidla, 
kterými se stanovují podmínky pro po-
skytování fi nanční pomoci na projekty 
Operačního programu Rozvoj venkova 
a multifunkční zemědělství na období 
2004-2006“. 

Zahájil tak první kolo příjmu žádostí o fi -
nanční pomoc z tohoto programu. Žadatelé 
mohou předkládat své žádosti od 31. května 
do 25. června 2004 do 12.00 hodin na sed-
mi regionálních odborech Státního země-
dělského investičního fondu v Praze, Brně, 
Hradci Králové, Českých Budějovicích, 
Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě. V prv-
ním kole budou přijímány žádosti o fi nanč-
ní pomoc pro podopatření 1.1.1 Investice do 
zemědělského majetku a podpora mladým 
začínajícím zemědělcům, konkrétně na 
investiční záměr e) stroje pro zemědělskou 
výrobu, kde budou upřednostňovány rych-
lé projekty, a dále pro podopatření 2.1.1 Po-
zemkové úpravy. Další kola příjmu žádostí 
budou vyhlášena ministrem zemědělství 
v následujícím termínu. 

Úplné znění Operačního programu 
Zemědělství je od 26. dubna k dispozici 
na internetových stránkách www.mze.cz 
a www.strukturalni-fondy.cz. 

Pravidla a podmínky pro poskytování 
fi nanční podpory z programu mohou 
zájemci nalézt v elektronické podobě na 
internetových stránkách ministerstva 
zemědělství www.mze.cz v záložce 
Dotace a programy/Operační program 
Zemědělství/Vše pro žadatele. V tištěné 
podobě byla uveřejněna ve Věstníku mi-
nisterstva zemědělství a budou k dispozici 
od poloviny května 2004 na zemědělských 
agenturách a regionálních odborech Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu 
(SZIF). Zde si mohou žadatelé vyzvednout 
také formulář žádosti o podporu. Adresář 
jednotlivých regionálních pracovišť SZIF 
je uveřejněn na internetových stránkách 
www.szif.cz, pod odkazem Kontakty. 

Smlouvy s vybranými žadateli budou 
uzavírány na přelomu třetího a čtvrtého 
čtvrtletí letošního roku. 

Z podkladů MZe zprac. R. Burketová
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Jedním z tvrzení zastánců reformy 
veřejných financí bylo i prohlášení, že 
občanů se reforma veřejných financí 
příliš nedotkne, neboť například 
v případě změny sazeb daně z přidané 
hodnoty (DPH) sice některé zboží pod-
raží, ale jiné naopak zlevní. A že navíc 
největší a nejdůležitější část spotřeb-
ního koše občana (potraviny) zůstává 
v kategorii zboží s 5 % sazbou DPH. 

Přestože by si, dle mého názoru, i toto 
tvrzení zasloužilo podrobnější analýzu, 
nebudu se jím nyní podrobněji zabývat. 
Mým hlavním cílem v tomto článku je 
totiž upozornit na velmi obtížnou situaci 
obcí způsobenou právě realizovanou re-
formou veřejných financí. 

Asi se shodneme na tom, že hlavním 
úkolem obcí je starat se o své občany 
z hlediska dvou základních činností. Tou 
první činností je výkon státní správy, tj. 
zjednodušeně řečeno zabezpečení obsluž-
nosti občana úřednictvem. Tou druhou 
činností je potom výkon samosprávné 
činnosti, tj. zjednodušeně řečeno péče 
o veřejné osvětlení, místní silnice a chod-
níky, vývoz odpadků, sportovní a kultur-
ní vyžití apod., tedy samé věci, jejichž 
zabezpečení vyžaduje výdaje hrazené 
právě z daňových příjmů obcí.

A právě pokud se podíváme na daňové 
příjmy obcí po reformě veřejných financí, 
zjišťujeme, že zůstanou v podstatě ne-

změněny. Je tomu tak proto, že navýšení 
příjmu obcí vlivem většího výběru DPH 
bude kompenzováno snižováním velikos-
ti příjmů obcí jako podílu z daně z příjmu 
právnických osob. Z hlediska obcí bude 
tedy nárůst výběru jedné daně (DPH) 
negován snížením výběru jiné daně (daň 
z příjmů právnických osob).

Pokud naše dnešní vláda argumentuje 
v případě občanů tím, že změna sazeb 
DPH nezpůsobí zásadní zdražení života 
občanů, neboť potraviny zůstávají v kate-
gorii s 5 % sazbou DPH, tak u obcí tento 
argument neplatí. Obce a obecní úřady 
nekonzumují potraviny, ale investují 
a starají se o pořádek v obci. Nejdůleži-
tější částí spotřebního koše obcí tedy roz-
hodně nejsou potraviny, ale výše zmíněné 
samosprávné činnosti, z nichž například 
stavební činnosti jsou zdraženy změnou 
sazby DPH o celých 14 %. Jinými slovy to 
znamená, že na změnu sazeb DPH budou 
naše obce jednoznačně doplácet a nepůjde 
o malé částky. Spotřební koš obce má 
totiž úplně jiné složení než spotřební koš 
občana.

Poměrně často dnes od některých 
našich vysoce postavených koaličních 
politiků slyšíme, že obce naprosto neo-
důvodněně naříkají na nedostatek financí 
a že se na vzniklou situaci mohly dopředu 
připravit. Toto tvrzení bychom mohli po-
važovat za pravdivé pouze v tom případě, 

Přestože většině občanů Vysočiny 
pojmy jako Společný regionální ope-
rační program (SROP), Operační 
program průmysl a podnikání (OPPP) 
atd. nic neříkají, domnívám se že je 
vhodné upozornit na skutečnost, že 
právě v této době jsme po měsících 
diskusí a dohadů konečně svědky his-
toricky prvního ostrého startu soutěže 
o evropské peníze.

Ministerstvo pro místní rozvoj totiž na 
začátku května vyhlásilo první výzvu 
k předkládání projektů (žádostí o peníze 
z evropských fondů). Přestože se jedná 
zatím pouze o možnost podávání pro-
jektů v rámci priority Rozvoj cestovního 
ruchu, nic to nemění na tom, že se jedná 
o první aktivní operační program a vůbec 

Soutěž o evropské peníze má za sebou ostrý start

první možnost českých subjektů žádat 
o finanční prostředky přímo ze struktu-
rálních fondů Evropské unie.

Není nutné, a dle mého názoru ani 
možné, aby se většina občanů vyznala 
v operačních programech a způsobu 
předkládání žádostí (projektů) za úče-
lem přidělení dotací z evropských fondů. 
Co si myslím, že by ale většina občanů 
měla vědět, je skutečnost, že od 1. květ-
na 2004 jsme kromě jiného definitivně 
součástí složitého a administrativně ná-
ročného systému přerozdělování různých 
evropských podpor a dotací. Pro Českou 
republiku se může jednat každoročně 
řádově o desítky miliard korun. Velkou 
většinou jsme s tímto faktem v referendu 
souhlasili a vstoupili jsme tak tedy do 

„přerozdělovací“ soutěže. Je dobré si zá-
roveň uvědomit, že nyní nejsme v situaci, 
kdy lze měnit pravidla této soutěže nebo 
dokonce diskutovat o jejím smyslu. 

Pro náš kraj, město, podnik, nezisko-
vou organizaci apod. je nyní podstatné 
především to, že soutěž probíhá nejen 
mezi členskými státy Evropské unie, ale 
že začíná probíhat i mezi jednotlivými 
kraji, svazky obcí, obcemi, podnikatel-
skými subjekty, neziskovými organizace-
mi atd. Tato soutěž je a bude o projektech 
a naší připravenosti a schopnosti vůbec 
nějaké projekty předložit. Je dobré vědět, 
že karty jsou rozdány a pravidla schvále-
na. Soutěž začíná.

Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana
 kraje Vysočina, www.vystrcil.cz

kdyby zmínění politici zároveň uváděli, 
že za uváděnou přípravu na vzniklou situ-
aci považují snížení kvality samosprávné 
činnosti obcí, zejména pak zastavení 
větších oprav komunikací, kanalizace, 
škol apod. Pokud se tak neděje, jedná se 
ze strany vládních politiků pouze o, dle 
mého názoru, nekompetentní, alibistická 
a vůči obcím neseriózní prohlášení.

Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana 
kraje Vysočina, www.vystrcil.cz

Reforma veřejných financí ublíží obcím 
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Přečetli jsme za vás

Zákon o daních z příjmů č. 586/
1992 Sb. byl od svého přijetí změ-
něn celkem 56x, z toho od 1. ledna 
2000 celkem 26x, zákon o dani 
z přidané hodnoty č. 588/1992 Sb. 
byl od svého přijetí změně celkem 
22x, z toho od 1. ledna 2000 celkem 
13x. Za dobu od započetí reformy 
veřejné správy, jenom v případě 
uvedených dvou zákonů, vláda 
a parlament schválily každoročně 
(!!!) 11 jejich změn. No není to 
úžasné – každý měsíc trochu jinak? 
Avšak konec legrácek, však nás 
smích přejde.

Místní kultura 1-2/2004

„V Česku se zpomalil čas“, to je 
název historicky první reklamy na 
Česko, něco jako: „Dej si pauzu! Dej 
si KitKat!“ Sleduji tu slabomyslnou 
reklamu v televizi a nevěřím vlast-
ním očím. Fakt mi nedá, abych vám 
to nevyprávěl! Začíná to pohledem 
na šneka, který se plazí travou a má 
symbolizovat klid a pohodu, jež 
tady vládne. No a tenhle šnek se tam 
tak nějak slabomyslně šine a hned 
na něj navazuje golfi sta, co odpa-
luje míček (ale vzhledem k tomu, 
že bude jistě také slabomyslný, tak 
možná odpaluje šneka) a ten letí 
kamsi do daleka a do výšky a asi má 
s sebou kameru, protože následují 
letecké snímky Staroměstského ná-
městí v Praze a Hradčan, Karlštejna, 
Konopiště a Českého Krumlova. 
Díky tomu letícímu šnekovi si to 
můžete všechno prohlédnout pěkně 
z výšky a nakonec vám ta reklama 
připomene, že Čechy leží v Evro-
pě. Paráda! Nevím, který mozkový 
trust to vymyslel, ale v komentáři 
nám čísi sonorní hlas připomíná, 
že „Někde jinde lidé spěchají do 
práce…“ Cílem je prý přesvědčit ci-
zince že „dovolená v Česku je poho-
dová.“ Napadl mě jediný důvod proč 
navštívit Čechy. Přijeďte se k nám 
do „Šnekova“ přesvědčit, že všichni 
nejsme takoví idioti jako ti, kteří se 
tak zoufale snaží propagovat naši 
zem. Věřte mi, že i tady můžete 
najít pár lidí, kteří spěchají do práce. 
Zaplaťpánbů za ně!

Petr Šabach, MF Dnes 
(29. 4. 2004)

Regionální rozvojová agentura 
Vysočina rozšiřuje služby do regionů

Od 3. 5. 2004 začali v obcích III. 
stupně v rámci kraje Vysočina pů-
sobit noví pracovníci RRA Vysočina 

– junior manažeři, konzultanti. Jejich 
prioritním úkolem je základní pora-
denství v oblasti kofi nancování rozvo-
jových záměrů z aktuálních dotačních 
titulů ČR a Strukturálních fondů EU. 

V jednotlivých obcích III. 
stupně bude každý týden 
tento konzultant k dispozici 
všem potencionálním žadate-
lům ze správního obvodu a to 
jak z řad obcí, tak i z řad pod-
nikatelských subjektů a nezis-
kových organizací.

Pro správní obvod 
Světlá nad Sázavou je regionálním 
konzultantem slečna Dita Jirán-
ková. Najdete ji každou středu od 
8.00 do 17.00 hod na Městském úřadě 
ve Světlé n. S. v malé zasedací síni, tel. 
731 447 176, e-mail: jirankova@rda-

-vysocina.cz
Jejím hlavním posláním je poskyto-

vat základní poradenství rozvojovým 
záměrům. Pomáhat žadatelům s jejich 
identifi kací, formulací a vyhledáváním 
možností k jejich kofi nancování.

Kromě toho bude konzultant komu-
nikovat se stávajícími klienty RRAV 

v terénu a poskytovat jim individuální 
služby dle jejich požadavků. Současně 
bude zabezpečovat aktivní přenos in-
formací a požadavků klientů z terénu do 
kanceláře, kde budou následně řešeny 
projektovými manažery.

Regionální konzultant je plně kvali-
fi kovaný ke zpracovávání jednodušších 

projektových žádostí napří-
klad do Fondu Vysočiny, Pro-
gramu obnovy venkova apod.

Předpokládáme, že tato 
nová služba RRA Vysočina 
přispěje k intenzivnější ko-
munikaci s klienty v terénu, 
umožní rychlejší reakce na 
řešení jejich specifi ckých 

problémů. Současně nám umožní kom-
plexnější péči o stávající klienty, zejmé-
na pokud jde o zvýšení informovanosti 
v oblasti aktuálních dotačních titulů, 
předcházení možným komplikacím při 
nedodržení podmínek v průběhu rea-
lizace projektu průběžnou kontrolou 
realizace a dodržováním kritérií pro 
hodnocení.

Noví junior manažeři, konzultanti 
naváží svojí činností na konzultační dny, 
které probíhaly do současné doby v ně-
kterých obcích 1x měsíčně.

ing. Zdeňka Škarková

Inzerce ve Světelském zpravodaji

Od 1. června dochází ke změně v po-
dávání inzerátu do Světelského zpravo-
daje. Inzeráty bude přijímat informační 
centrum v nově otevřené knihovně na 
nám. Trčků z Lípy 16 – v přízemí, čelní 
vchod. Otevřeno je od pondělí do pátku 
od 9 – 17 hodin, v sobotu 8 – 12 hodin.

Podmínky inzerce zůstávají stejné, 
ale pro Vaši informaci uvádíme:

Cena za inzerci:
celostránkový inzerát velikost A4 
                                1.100 Kč
polovina strany A4 600 Kč
čtvrtina strany A4  300 Kč

Při uveřejnění 3 – 5 inzerátů, v řadě po 
sobě se poskytuje sleva 10 %, při uveřej-
nění více než 5 inzerátů sleva 20 %.

Úhradu můžete provést v hotovosti 
při osobním podání v informačním cen-

tru nebo vám bude po vytištění inzerátu 
zaslána faktura. Proto uvádějte na ob-
jednávce vaše IČO příp. DIČ a adresu, 
připojte též počet opakování inzerátu. 

Objednávku inzerujte na:
 Městský úřad 
 odbor kultury a školství 
 nám. Trčků z Lípy 18
 582 91 Světlá nad Sázavou
Objednat můžete též: 
 faxem na čísle 569 456 549 
 nebo zaslat e-mail na adresy 
 vala@svetlans.cz,
  kostincova@svetlans.cz
 nebo horni@svetlans.cz.

Text inzerátu s případným grafi ckým 
zpracováním lze též podat na disketě 
v programu Microsoft Word nebo Corel. 

Redakce
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Kdysi oblíbená společenská rub-
rika, která se zabývala narozeními 
a úmrtími občanů města, zmizela ze 
stránek Světelského zpravodaje již 
před několika roky. Protože někteří 
čtenáři po ní dodnes „smutní“ (ba 
někteří se odvažovali tvrdit, že byla 
nejčtenější), vyhledali jsme k tomu-
to problému stanovisko Úřadu pro 
ochranu osobních údajů.

Ve veřejných sdělovacích prostřed-
cích se opakovaně prezentuje názor, že 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, ve znění pozdějších předpi-
sů, brání obecním a městským úřadům, 
aby blahopřály svým spoluobčanům 
při jejich životních jubileích. Úřad pro 
ochranu osobních údajů opakovaně po-
ukazuje na nesprávnost takových tvr-
zení. Hlavním problémem popisované 

činnosti je, že městské a obecní úřady 
využívají údaje z evidencí občanů, je-
jichž způsob zpracování (včetně výdeje 
osobních údajů) je upraven zvláštními 
zákony (zejména zákonem č. 133/
2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
čísel nebo zákonem č. 268/1949 Sb., 
o matrikách – od 1. července 2001 zá-
kon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení). Především tyto zvláštní 
zákony brání využívání osobních údajů 
pro výše popisované účely. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých 
zákonů stanoví: „…správce je povinen 
zpracovávat osobní údaje pouze v sou-
ladu s účelem, k němuž byly shromáž-
děny, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak. Zpracovávat k jinému účelu lze 
osobní údaj, jen pokud k tomu dal sub-
jekt údajů souhlas“ (§5 odst. 1 písm. f). 

Toto je jeden ze základních principů 
ochrany osobních údajů. 

Pojem „zpracování“ je nutno chápat 
v nejširších souvislostech. Patří do něj 
také zveřejňování osobních údajů. Tato 
problematika se týká převážně okres-
ních, městských či obecních úřadů, ale 
může se týkat také institucí, které mají 
k dispozici seznamy občanů. Úřady 
s přímou či přenesenou působností smí 
provádět jen činnosti, které jsou jim 
stanoveny zákonem. Je tedy nutno se 
ptát, odkud čerpají údaje pro zveřejňo-
vání životních jubileí či jiných životních 
událostí občanů. Možností je několik, 
například z matriky nebo z evidence 
obyvatel. Náležitosti vedení obou těchto 
evidencí jsou stanoveny zákonem (zá-
kon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně některých 
zákonů a zákon č. 301/2000 Sb., o ma-
trikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů). Je 
mimo jakoukoliv diskusi, že nelze údaje 
v těchto evidencích vedených zpracová-
vat nad rámec příslušného zákona. Ani 
jeden z těchto zákonů však neumožňuje, 
aby osobní údaje mohly být použity pro 
účel zveřejňování jubileí a životních 
událostí. Tedy takové „využití“ osob-
ních údajů je porušením příslušného 
zákona. Zákon č. 301/2000 Sb. uvádí 
v §7 odst. 4, že údaje v matričních kni-
hách jsou neveřejné a výdej osobních 
údajů z evidence obyvatel upravuje 
§8 zákona č. 133/2000 Sb. Ani v jed-
nom případě není možné osobní údaje 
zveřejnit za účelem zveřejnění výročí či 
jiné životní události. 

Další možností je, že příslušné údaje 
jsou čerpány z jiných evidencí občanů 
(evidence zdravotních pojištěnců, soci-
álního zabezpečení, uzavřených smluv 
s občany). Zde je situace obdobná. Pří-
slušné registry mají své právní rámce 
a ani ve smlouvách s občany obvykle 
není ujednání, které by umožňovalo po-
užít osobní údaje pro jiný účel než pro 
který byly shromážděny. 

Zbývá tedy buď režim souhlasu 
subjektu údajů (občana), nebo jediná 
možná forma blahopřání –  zveřejnit 
pouze jméno a příjmení občana v rub-
rice „slaví jubileum“ nebo „narodili se“, 
bez jakýchkoli dalších údajů (tj. o datu 
narození, bydlišti apod.). 

www.uoou.cz

Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů

V minulém čísle jsme vás informova-
li o volnočasových aktivitách v Domě 
s pečovatelskou službou ve Světlé 
n. S. Dnes bychom se rádi zaměřili 
přímo na pojem pečovatelská služba. 
I přes to, že je tato služba zde v na-
šem městě provozována již přes 23 let, 
stále většina obyvatel netuší, co se pod 
tímto názvem vůbec skrývá a jaké 
služby jsou pro obyvatele poskytová-
ny. Z tohoto důvodu bychom vás o ní 
chtěli v krátkosti informovat. 

Pečovatelskou službu lze řadit mezi 
tzv. terénní práci, jelikož je poskytová-
na nejen v bytech domu s pečovatelskou 
službou, ale především u příjemců péče 
přímo v jejich bytě či domě. Je posky-
tována občanům, kteří nejsou schopni si 
sami obstarat nutné práce v domácnosti, 
a také pokud jim potřebnou péči nemo-
hou poskytnout rodinní příslušníci. Je 
určena pro občany, kteří dosáhli věku 
rozhodného pro přiznání starobního 
důchodu, a pro poživatele invalidního 
důchodu, jejichž celkový zdravotní 
stav je takový, že nepotřebují kom-
plexní péči. 

Zajišťuje ji Sociální centrum služeb 
města Světlé n. S. stálými pracovnicemi 
za plnou nebo částečnou finanční úhradu 

s přihlédnutím k věku, příjmu a majet-
kovým poměrům příjemce péče. Posky-
tované služby si hradí příjemce péče 
sám. Této služby mohou využít pro své 
obyvatele po dohodě s tímto sociálním 
centrem také okolní obce. Rádi bychom 
chtěli tedy zdůraznit, že pečovatelskou 
službu mohou využívat jak obyvatelé 
města Světlé n. S., tak i obyvatelé 
z okolních obcí.

Je nabízeno mnoho služeb, ale mezi 
nejčastěji poskytované patří:

• donáška oběda
• nákupy a pochůzky různého druhu
• pedikúra, celková koupel či mytí 

vlasů
• úklid (vysávání, vytírání, mytí oken 

apod.)
• praní a žehlení prádla
• doprovod či dovoz k lékaři. 

Ti z vás, kteří máte zájem o poskyto-
vání pečovatelské služby, získáte bližší 
informace u vedoucí pracovnice paní 
Prchalové na tel. čísle 603 871 088 nebo 
569 452 775.

Pečovatelská služba, U Rybníčků 
1044, 582 91 Světlá n. S.

Zdena Uhrová, sociální pracovnice

Informace o pečovatelské službě 
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Ludmila Pospíšilová: Kořeny evrop-
ské kultury - františkánská spiritualita

Místní skupina České křesťanské 
akademie zve čtenáře Světelského 
zpravodaje na poslední besedu v letním 
semestru. Jde o setkání s řeholnicí Lud-
milou Pospíšilovou, která je naší přední 
odbornicí na kořeny františkánské spi-
rituality, jednoho ze zdrojů evropské 
kultury. Beseda se uskuteční v úterý 
15.6. od 19.30 v zasedací místnosti 
Sklářského učiliště.

Mgr. Jana Pospíšilová (*28.7.1960) 
patří do společenství Školských sester 
sv. Františka (OSF) a má řádové jméno 
SM Ludmila. V roce 1977, tedy v 17 le-
tech, vstoupila do kandidatury Školských 
sester sv. Františka. Po maturitě (1979) na 
střední zdravotnické škole začala praco-
vat jako zdravotní sestra v nemocnici a 
nastoupila do tajného noviciátu. V roce 
1981 složila první sliby a v roce 1987 sliby 
doživotní. Vedle řeholního života a práce 
v nemocnici (zdravotní sestra na kardiolo-
gickém oddělení) se po noviciátě věnovala 
katechezím dospívající mládeže a přípra-

Místní skupina České křest́anské akademie

vě konvertitů ke svátosti křtu. 
V roce 1990 byla představenými poslána 

do Říma, kde studovala na papežské uni-
verzitě „Antoniánu“. Po studiu byla gene-
rální představenou poslána na rok do USA, 
kde se starala o staré a nemocné sestřičky 
a zároveň se věnovala studiu anglického 
jazyka. V roce 2000 ukončila studium 
na KTF UK v oboru náboženské nauky. 
Poslední čtyři roky (2000-2004) přednáší 
františkánskou spiritualitu na Institutu 
františkánských studií (IFS). Od vzniku 
tohoto Institutu zajišťovala jako sekretář-
ka jeho provoz. Spravuje též internetové 
stránky IFS (http://web.katolik.cz/ifs). 
V únoru 2003 byla zvolena předsedkyní 
Institutu františkánských studií. V sou-
časné době pracuje již desátým rokem 
jako sekretářka Konference vyšších před-
stavených ženských řeholí v ČR. Spravuje 
rovněž internetové stránky této instituce 
(http://www.volny.cz/kvpzr). Některé in-
formace o Ludmile Pospíšilové též možno 
najít na internetových stránkách http:
//www.volny.cz/ludmilaosf.

Hynek Bouchal

12. května Světlá opět rozkvetla

Svítivě žluté kytičky 
měsíčku zahradního Vám 
pokvetou v létě nejen na 
Vaší zahrádce, ale s před-
stihem, a to už pravidelně 
druhou květnovou středu, 

„rozkvétají“, sice umělé, též 
skoro v celé naší republice. 

Je to Květinový den, kdy se koná celoná-
rodní sbírka zaměřená na program boje 
proti zhoubným nemocem.

Světlá nad Sázavou opět nechyběla, 
a tak  květinky nabízeli studentky místní 
Integrované střední školy, skauti, ženy 
z Českého svazu žen a též studentky Střed-
ní zdravotnické školy z Havlíčkova Brodu. 
V tomto roce si někteří „sběratelé“ mohli 
svou sbírku rozšířit o kytičku se stužkou 
barvy mědi a letáčkem s upozorněním 
na nebezpečí nádorového onemocnění 
prostaty.

V našem městě bylo i přes nepřízeň 
deštivého odpoledne odebráno občany 
2.340 květin a celkový finanční obnos 
sbírky činil 52.647 Kč. Tato částka byla 
v zapečetěných pokladnách odevzdána 
k přepočítání přímo do havlíčkobrodské 
ČSOB, která je již tradičně finančním 
partnerem, a odtud byla poukázána na 
účet Ligy proti rakovině Praha. Onko-
logický program lze též podpořit přímo, 
a to zasláním příspěvku na ČSOB, číslo 
účtu 6500065/0300. Výtěžek letošního 
Květinového dne bude především určen 
na nádorovou prevenci, výzkum (obzvlášť 
je podporován výzkum mladých vědců za 
jejich práce v oblasti nádorů), a podporu 
Centra preventivní a následné onkologické 
péče v Praze.

 Liga proti rakovině Praha provozuje 
prakticky nepřetržitě „nádorovou telefonní 
linku“ 224 920 935 pro celé území repub-
liky, poskytuje osobní konzultace, protiku-
řáckou poradnu i poradnu proti bolesti. 

Informace o činnosti Ligy můžete zís-
kat na e-mailové adrese: lpr@lpr.cz nebo 

internetové adrese http://www.lpr.cz, kde 
bude též uveřejněna dokumentace 8. Kvě-
tinového dne.

Velký dík patří Vám všem, kteří jste se 
k realizaci sbírky přihlásili. Studentkám 
z ISŠ náleží obdiv za nadšení a elán, se 
kterým k akci přistoupily a doufám, že 
pomohou i příští rok. Městský  úřad ve 
Světlé n. S. vytvořil opět potřebné zázemí 

pro konání sbírky.
 Vám všem, kteří jste se v tento den nevá-

hali drobným žlutým kvítkem ozdobit a tím 
projevit své cítění a snahu pomoci v boji 
proti zákeřné nemoci, chci za všechny, kte-
ří se do akce zapojili, moc poděkovat.

Za Květinový den ve Světlé nad Sá-
zavou

Helena Kostincová, MěÚ Světlá n. S.
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Občanská poradna ve Světlé n. S.
Občanská poradna, která již čtyři 

roky působí v Havlíčkově Brodě, ote-
vřela 27. května svoji pobočku ve Světlé 
n. S. Kancelář poradny najdou občané 
Světelska na náměstí Trčků z Lípy 
v čp. 23 (bývalý úřad městské policie). 
Návštěvním dnem je prozatím každý 
sudý čtvrtek, vždy od 14 do 18 hod. 
Podle zájmu občanů pracovníci porad-
ny předpokládají  následné rozšíření 
návštěvních hodin na všechny čtvrtky 
v měsíci. V kanceláři Občanské poradny 
ve Světlé n. S. vám ochotně a bezplatně 
poradí jak stálí zaměstnanci poradny, 
tak i proškolení dobrovolníci, kteří se 
rozhodli ve svém volném čase angažovat 
pro službu druhým.

Občanská poradna Havlíčkův Brod 
vznikla jako jedno ze středisek Oblastní 
charity Havlíčkův Brod v roce 1999. Od 
té doby navštívilo poradnu okolo 1000 kli-
entů. V posledních dvou letech je zřetelně 
vidět nárůst počtu klientů oproti minulému 
období. Proto se také poradna rozhodla na-
bídnout své služby i v jiných regionech než 
je Havlíčkův Brod a blízké okolí. Současně 
otevíráme další detašované pracoviště, a to 
4. června v Ledči n. S. Zde bude občanská 
poradna otevřena každý lichý pátek v době 
od 13 do 17 hodin.

Občanská poradna je službou všem 
lidem, kteří se nacházejí v nějaké tíživé 
životní situaci a nevědí si s ní rady. Neznají 
přesně svá práva a povinnosti a také cesty, 
jak se k těmto právům dostat. Proškolení 
poradci se s klienty snaží řešit jejich situaci 
v celé její šíři. Poradce se nevyhýbá ani ne-
standardním řešením, která se ze spoluprá-
ce s klientem mohou nabídnout. Nejčastěji 
probírané oblasti dotazů jsou z rodinného 
práva a lidských vztahů, pracovního práva, 
problémy spojené s bydlením, ochrana 
spotřebitele a další.

Poradci dodržují v přístupu ke klientům 
zásady bezplatnosti, nezávislosti, nestran-
nosti a diskrétnosti.

Občanská poradna disponuje rozsáhlým 
informačním zázemím, do kterého patří 
vlastní informační databáze, elektronický 
právní vyhledávač, komentáře k zákonům 
a další literatura. Mimo to spolupracuje po-
radna z externími konzultanty (právníky 
apod.). Od roku 2002 je Občanská poradna 
členem Asociace občanských poraden 
(AOP). Ta reprezentuje své členské porad-
ny navenek, garantuje a rozšiřuje pro své 
poradny právní informační databázi, zajiš-
ťuje školení a další vzdělávání pracovníků 
poraden a jiné služby.

Za otevření pobočky Občanské poradny 
ve Světlé n. S. děkujeme zejména všem, 
kteří přispěli v letošní Tříkrálové sbírce 
Oblastní charity Havlíčkův Brod (jedním 
z účelů byla právě podpora tohoto deta-
šovaného pracoviště). Stejně tak patří dík 
Městskému úřadu ve Světlé n. S., který 
poradně poskytl bezplatně prostory pro 
kancelář.

Martin Prášek, vedoucí OP

Kontakty na Občanskou poradnu:
Detašované pracoviště Světlá n. S.
 nám. Trčků z Lípy 23
 582 91 Světlá nad Sázavou
 tel. 569 452 447, 777 736 048
 e-mail: poradna@hb.caritas.cz
Detašované pracoviště Ledeč n. S.
 Husovo náměstí 16
 584 01 Ledeč nad Sázavou
 tel. 777 736 048
 e-mail: poradna@hb.caritas.cz
Havlíčkův Brod (ústředí) 
 Boženy Němcové 188
 580 01 Havlíčkův Brod
 tel. 569 425 630, 777 736 048
 e-mail: poradna@hb.caritas.cz 

Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava???

??
(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského kostela 

sv. Václava ve Světlé n. S. skrývají nejed-
no tajemství a vyvolávají dlouhou řadu 
otazníků. Každý pokus nalézt alespoň 
částečnou odpověď na některý z nich 
znamená nečekaně narazit na kupu 
dalších. Otazník č. 7 - Co pamatují okna 
v presbytáři?

Vstoupíte-li či jen letmo nahlédnete od 
mřížových dveří do kostelní lodi, první váš 
pohled utkví na skvostných barevných ok-
nech v starobylém presbytáři. Jediné části 
současného vnitřního kostelního prostoru, 
která nejvíce připomíná existenci předcho-
zí raně gotické stavby ze 13. století, jejíž 
podoba je pro nás zatím zahalena rouškou 
neznáma. Snad se ji časem podaří alespoň 

stavba sice hodně změnila, ale to nikterak 
nebrání představit si je i vzhled samotného 
presbytáře v době, kdy byli patrony kostela 
vilémovští opatové. Podobná tři okna ještě 
s dochovanými původními gotickými 
kružbami totiž objevíte v presbytáři hřbi-
tovního kostela sv. Václava ve Chvojínku 
u Neveklova na Benešovsku.

Tento nevelký raně gotický kostelík z po-
slední čtvrti 13. století, nepochybně staveb-
ní dílo mistrů královské huti, nebyl od svého 
vzniku nikdy výrazně přestavěn, takže je 
výjimečně  slohově čistý (pokr. na str. 14)

Raně gotický kostel sv. Václava 
ve Chvojínku

Původní gotické okno v presbytáři kostela 
ve Chvojínku

poodkrýt a pomoci by v tom mohla právě 
okna v presbytáři.

Světci a andělé, kteří se z nich na nás 
dívají, neshlížejí do hlavní kostelní lodi 
ještě ani celých 60 let, ale okouzlí každého, 
kdo je spatří. Okna v presbytáři jsou ze 
všech oken v kostele nejstarší a zdá se, že 
opravdovými pamětníky celé jeho velmi 
dlouhé historie. Rozsáhlá trčkovská pře-
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Otazníky kolem děkanského kostela sv. Václava

(pokr. ze str. 13) a neporušený. Více 
se o něm dočtete v knize Jiřího Kuthana 
Gotická architektura v jižních Čechách. 
Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. 
(Praha, Academia 1975).

Velmi dobře napsanou odbornou pub-
likaci doplňuje na sedmdesát černobílých 
fotografií a pod č. 52 se nachází i pohled do 
presbytáře kostela ve Chvojínku. Jestliže si 
jej velmi pozorně prohlédnete, neunikne 
vám jeho nápadná podobnost s presbytá-
řem naším. O čem to svědčí? O tom, že oba 
vznikly v přibližně stejné době a stavitelé 
pracující pro vilémovský klášter (jejich dí-
lem světelský kostel sv. Václava nepochyb-
ně je) se svými zkušenostmi a umem zcela 
vyrovnali stavitelům královské huti.

To potvrzuje výše vyslovenou domněn-
ku, že okna v presbytáři světelského 
kostela zřejmě pamatují prastarý raně 
gotický kostelík i jeho prostě zařízený 
interiér a byla svědkem veškerých proměn, 
kterými prošel během dlouhých staletí až 
do současné doby. Co však víme o nich sa-
motných a nádherných vitrážích, jimiž jsou 
v současné době osazena? Zdobily je už od 
středověku a hleděli z nich vždy titíž světci, 
jako dnes? Další velký otazník, na nějž ješ-
tě nemůžeme dát nyní jasnou odpověď.

Částečně napoví zápis v Seidlerově kro-
nice vztahující se k roku 1884, kde čteme: 
Roku tohoto provedeny byly značné opravy 
ve zdejším děkanském chrámu Páně a sice 
vymalována presbyteř a chrámová hlavní 
loď, renovovány oratoře, kazatelna, křtitel-
nice a oltáře, současně zasazena u hlavního 
oltáře dvě nová malovaná okna.

Proč však jen dvě? Třetí už tam bylo? Šlo 

jen o výměnu poškozených už existujících 
barevných výplní, nebo se tato ozdoba 
objevila na oknech poprvé? Odpověď 
by mohly dát zápisy, které si údajně vedl 
dnes už nežijící místní pamětník, jehož 
barevná okna v kostele velmi fascinovala. 
Pokud se je podaří dohledat, že opravdu 
existují, o tom nepochybuji, mohou také 
obsahovat ledacos důležitého, v oné době 
ještě všeobecně známého, co by pomohlo 
vyřešit nejen tento otazník, ale snad i o krů-
ček posunout řešení problému počátečního 
zasvěcení kostela.

Která okna byla onoho roku 1884 osaze-
na barevnými obrazy a koho představovala, 
se bez přečtení výše zmíněných zápisů asi 
nedozvíme. Dlouho tu totiž nevydržela. Už 
v roce 1945 musela být nahrazena novými. 
Osobně se domnívám, že pokud šlo v roce 
1884 jen o výměnu, lze předpokládat, že 
byl respektován původní námět a podobně 
tomu zajisté bylo i podruhé v roce 1945.

Portréty světců z tohoto roku, jež vidíme 
na oknech dodnes, navrhoval Max Švabin-
ský, velikán výtvarného umění, vynikající 
portrétista a jeden z tvůrců novodobé tradi-
ce české vitráže, umělec, který svým dílem 
trvale přispěl ke konečné podobě výzdoby 
chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě. V této době už zdobilo 
v katedrále okno v kapli sv. Ludmily 
Seslání Ducha svatého na apoštoly shro-
mážděné ve večeřadle a pohled nesčetných 
návštěvníků přitahoval i známý biblický 
výjev Poslední soud, který zaplnil největší 
chrámové okno nazvané korunovační, jež 
najdeme u hrobky českých králů v příčné 
lodi chrámu.

Švabinský na svých oknech úspěšně oži-
vil monumentální historickou malbu a zno-
vu prokázal, jak mistrně ovládá portrétní 
umění. Obrazy působí sytou barevností, 
která se při ozáření sluncem rozlévá do 
interiéru chrámu. Takto hodnotí malířův 
přínos Marie Kostílková, autorka publi-
kace Okna svatovítské katedrály (Praha, 
Správa Pražského hradu 1999, s. 26) a to-
též platí i u nás. Díky tomuto umělci má 
kostel krásný světcův portrét podobný těm, 
jaké můžeme jinde vidět na středověkých 
freskách.

Kdy se barevné výplně oken objevily 
poprvé, říci zatím nelze, ale co se týče 
umístění portrétu patrona našeho kostela, 
sv. Václava, jsem přesvědčena, že nebyl 
od počátku nikde jinde než na prostředním 
okně, neboť s jeho obrazem souvisí i po-
stavy andělů v malém kruhovém okénku. 
Portrétu knížete bude věnován celý příští 
otazník, neboť představuje nevšední dílo, 
které promlouvá a trvale bude mít co říci 
ještě dlouhé řadě generací, které přijdou 
po nás.

Nic na tom nemění ani skutečnost, 
že jeho podoba i portréty obou dvou 
dalších zemských patronů (všichni jsou 
významnými historickými osobnostmi 
českých dějin), jsou fiktivní. Jak vypadal 
zakladatel sázavského kláštera sv. Prokop 
(+ 25. 3. 1053) a druhý pražský biskup 
Vojtěch (+ 23. 4. 997) bylo v roce 1945 ta-
jemstvím a do rekonstrukce tváře knížete 
Václava tou dobou zbývala ještě tři dlouhá 
desetiletí.

Mgr. Alena Křivská
Foto: Ladislav Křivský

Dům čp. 96
Nejstarší objevený záznam o domě pochází z roku 1857, kdy byl jeho majitelem granátník Vincenc Štokr, který zde bydlel s man-

želkou Barborou a dvěma dětmi. V roce 1882 jsou zapsáni Jan a Barbora Bedrníčkovi, o rok později Josef Fiala, v roce 1906 Václav 
a Anna Vlčkovi a v roce 1912 Božena Krejčová. Jediná zmínka o tomto domě v archivu stavebního úřadu Městského úřadu ve Světlé 
n. S. je o Anně Novotné, snad poslední majitelce. Dům, stejně jako další dva směrem k Sázavské ulici, musel ustoupit nové výstavbě. 

Jelenova ulice, zleva domy čp. 179, 196 a 96

Po upozornění jedné pečlivé čtenářky 
se omlouváme za nedopatření, ke které-
mu došlo předčasným zařazením staré 
pohlednice Světlé do posledních dvou dílů 
seriálu Kdysi a dnes. Správně měla být po-
užita k minulému a dnešnímu pokračování, 
tj. k domům čp. 196 a čp. 96.

                                      -jv-
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Světlá nad Sázavou za 1. světové války

Tak nám zabili Ferdinanda! Kdo 
by neznal tuto proslavenou hlášku Švej-
kovy posluhovačky? Začíná jí slavný 
humoristický román Jaroslava Haška 
a zmíněným činem v podstatě i první 
světová válka. V následujícím seriálu 
vás, milí čtenáři, seznámíme se zkráce-
nou verzí práce starosty města Josefa 
Böhma.

Úvod
Téma 1. světové války mne vždy přita-

hovalo. V dětství a raném mládí mě fas-
cinovalo vzpomínání veteránů této války 
i památky na tuto dobu, kterých bylo 
tehdy v rodině ještě dost. Pohlednice 
s barvotiskovými scénami z bojů, lístky 
polní pošty, medaile a fotografie vousa-
tých rakouských vojáků nebo legionářů 
vzbuzovaly romantické představy. 

Pozdější studium oné doby přineslo ale 
jiné poznatky. Krutost války přímo na bo-
jišti i útrapy lidí doma sice odvály představy 
z dětství a mládí, ale neubraly nic z mého 
zájmu o historii tohoto období. Pokusit se 
zpracovat, jak v letech 1914-1918 žilo oby-
vatelstvo tak malého území, jakým je město 
Světlá a nejbližší okolí, se ukázalo být velice 
zajímavé. I v tomto mikrosvětě se odrazily 
všechny obecné aspekty této války.

Pramenného materiálu charakteru listin 
se mnoho nezachovalo, protože značná 
část archivu bývalého okresního hejtman-
ství v Ledči n. S. vzala za své po roce 
1948. Zbyly protokoly ze zasedání městské 
rady a kroniky obcí a škol. Velice cenným 
pramenem se ukázaly být Pamětní kniha 
děkanství a pak zápisky místního holiče 
a vlásenkáře Josefa Štrose (1861-1939). Je-
jich věrohodnost je potvrzena tím, že pokud 
uvádějí fakta o stejné události nebo problé-
mu, do detailu se shodují.

Z těchto zdrojů jsem se pokusil vytvořit 
obraz toho, jak čtyři válečná léta zasáhla do 
osudů lidí žijících v malebném koutě Čes-
komoravské vrchoviny, jehož přirozeným 
centrem je město Světlá n. S.

Světelsko na začátku 20. století
V druhé polovině 19. století se začíná 

také na Světelsku rozvíjet hospodářský 
život. K tradičním výrobním oborům ře-
meslného charakteru, jako byla výroba skla 
v malých hutích v okolí Světlé a broušení 
skla a drahokamů, přibývaly postupně další, 
ale výroba již probíhala v továrnách.

V Schreiberově sklárně v Josefodole se 

sklo vyrábělo i brousilo od roku 1861. Sklo 
z Josefodolu se brousilo i v dalších Schrei-
berových dílnách ve Světlé (Karlov) a Fran-
tiškodole. K roku 1895 bylo zaměstnáno 
v Schreiberových podnicích několik set 
dělníků, jejich počty byly závislé na získá-
vání zakázek. 

Broušení granátů bylo spojeno hlavně 
se jménem rodiny Kratochvílovy. V jejich 
dílnách a dílnách jejich konkurentů Josefa 
Knížka a Františka Banzeta bylo na konci 
19. století zaměstnáno kolem tří set brusičů 
a vrtačů. Tato výroba přežívala od 18. sto-
letí i v Dolní Březince. Po roce 1900, kdy 
se začalo prosazovat broušení syntetických 
drahokamů, začalo granátnictví na Světel-
sku upadat.

Slibně se rozvíjejícím oborem se stala 
těžba a zpracování žuly, hlavně v době 
výstavby železničních tratí a rekonstrukce 
světelského zámku. Své kamenické firmy 
měli ve Světlé v průběhu 2. poloviny 19. sto-
letí Jan Šlesinger, Josef Podpěra, Adolf Ma-
hler, Antonín Podpěra. Kolem roku 1900 se 
zpracováním kamene živilo na Světelsku 
na sedm set dělníků.

Pro rozvoj výroby i obchodu mělo velký 
význam to, že se Světlá stala železniční kři-
žovatkou. V lednu 1871 začala pravidelná 
doprava na úseku Severozápadní dráhy 
Kolín – Jihlava, v září 1903 na trati Světlá 
n. S. – Kácov. Uvažovaná dráha Světlá 
n. S. – Habry – Vápenný Podol už vybudo-
vána nebyla, protože vypukla válka.

Ve městě fungoval válcový mlýn, něko-
lik pekařství a řeznictví, sedm hostinců, 
pila, obchody a dílny od řezbářských přes 
truhlářské, zámečnické, kovářské, kolář-
ské, bednářské až k sedlářským. Žili zde 
dva lékaři, lékárník a čtyři porodní báby, 
nechyběl pohodný a dva městští strážníci, 
pošta, spořitelna a četnická stanice.

Samostatnou kapitolu  v historii města 
tvoří panský velkostatek. Jeho středem byl 
světelský zámek a k němu přilehlý dvůr 
a úřední budovy. Další dvory ležely v okolí, 
celková výměra zemědělské a lesní půdy 
byla více než 3500 hektarů. Velkostatek 
patřil od roku 1820 starohrabatům ze Sal-
mu a Reifferscheidtu. Od nich právě v roce 
1914, jen několik týdnů před osudnými 
výstřely v Sarajevu, koupil panství český 
průmyslník Richard Morawetz z Úpice.

Město žilo svým kulturním životem, 
působil zde divadelní spolek, čtenářsko-

-ochotnický spolek Sázavan, bruslařský 
spolek, dobrovolní hasiči, živnostenské 

spolky, dělnický vzdělávací spolek Havlí-
ček, Sokol, DTJ. Své voliče tu měly všechny 
hlavní politické strany. 

S rozvojem průmyslu a obchodu rostl 
počet obyvatel městečka. V roce 1809 mělo 
1123 obyvatel, 1870 již 1876 a v roce 1910 to 
bylo 2343 obyvatel. 

Klidně plynul život bohatých i chudých, 
obchodníků, řemeslníků, sklářů, brusičů 
i kameníků, rolníků či lesních dělníků. Co 
zlého se mohlo přihodit lidem žijícím v prá-
ci a pokoře na břehu Sázavy?

Válka!
28. června 1914 zasáhly výstřely v Saraje-

vu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este 
a střední Evropa přestala být rázem bez-
pečným územím. Obyvatelé Světelska 
jistě se vzrušením četli v tehdejším tisku 
informace o atentátu. 5. července byla po-
dána zevrubná zpráva o celé události v dě-
kanském kostele, následující den se konaly 
smuteční bohoslužby. Okresní školní rada 
v Ledči dokonce nařídila povinnou účast 
školní mládeže.

Události pak následovaly v rychlém sle-
du. 26. července byla vyhlášena částečná 
mobilizace poloviny armádních sborů 
z šestnácti, mezi nimi i obou českých, VIII. 
pražského a IX. litoměřického, 29. červen-
ce byl vylepován známý císařův manifest 
o vyhlášení války Srbsku, začínající slovy 

„Mým národům!“ Dva dny nato následovala 
všeobecná mobilizace.

Nechme chvíli vzpomínat pamětníka 
těchto smutných událostí, Josefa Štrose: 

„Byly to hrozné chvíle, nikde se nepracova-
lo a všude, doma i po ulicích velký nářek 
a pláč. Každý plakal. Ti, co šli na vojnu, ro-
diče, ženy, děti, bratři, sestry, vůbec každý 
člověk. Na nádraží vyprovázelo odjíždějící 
vojíny velké množství lidí. Bylo to hrozné 
loučení. Mnoho vlaků jezdilo. 1. srpna již 
odvážely vlaky vojsko na srbské hranice. 
2. srpna od půlnoci do 6 hodin ráno křižo-
valo ve Světlé asi 14 rychlíků mimo pravi-
delných vlaků…“

Vypuknutí války způsobilo na Světelsku 
velké hospodářské problémy. Byl znemož-
něn vývoz sklářských a granátnických 
výrobků, ustal i stavební ruch a tím i práce 
v lomech, což vedlo k rozsáhlé nezaměst-
nanosti. „Zásluhou zejména zdejšího 
okresního hejtmana pana Karla Šprongla 
dostalo se státních subvencí silničním 
projektům v okolí, aby lid našel nové za-
městnání a obživu. (pokr. na str. 16)
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(pokr. ze str. 15) Tak počala se stavěti 
silnice Světlá – Opatovice za státní pod-
pory 40.000 K, Dolní Město – Lipnička 
za podpory 17.000 K a dlažba silnice ve 
Světlé n.S. za podpory 10.000 K, která 
později  zvýšena byla na 20.000 K,“ píše 
se v kronice chlapecké měšťanské školy ve 
Světlé n.S.

Problém nezaměstnanosti však brzy vy-
řešily stále nové odvody, které během čtyř 
let války odčerpaly většinu práceschopných 
mužů. Začal se projevovat nedostatek pra-
covních sil, hlavně v zemědělství. Kromě 
žen z chudších vrstev, které nahrazovaly 
muže ve výrobě i dopravě, se začalo i v Ra-
kousko-Uhersku využívat zajatců. 

Na světelském velkostatku se objevilo 
prvních dvacet zajatých Rusů a Srbů v dub-
nu 1916, samozřejmě zpočátku s vojenskou 
asistencí. Později se mohli zajatci volně 
pohybovat a stýkat se s místními lidmi. 
Zajatci byli do Světlé posláni na žádost R. 
Morawetze na lesní a polní práce. Kolem 
50 Rusů a Srbů bydlelo v bývalé panské pile, 
někteří v cukrovně u zámku. Posíláni byli 
po pěti jednotlivcům a obcím: k mlynáři 
Bártovi do Kunemile (5 Rusů), do Lipničky 
(5 Rusů), Dolní Březinky (5 Rusů), Nové 
Vsi (10 Rusů), do Leštinky a Mrzkovic 
(5 Rusů),  Pohledi, Josefodolu (5 Italů), Dru-
hanova (5 Rusů), Dlužin (5 Rusů), Závidko-
vic (5 Rusů), Mezilesí (3 Rusové), Kolářova 
mlýna v Kochánově (12 Rusů). Po brest-li-
tevském míru ruští zajatci postupně odešli, 
ale byli nahrazeni Italy.

Čím déle válka trvala, tím více se zhor-

šovaly zásobovací poměry v celé zemi. 
Nejtíživěji na obyvatelstvo dopadal prohlu-
bující se nedostatek potravin. Nechme opět 
vzpomínat pamětníka: 

„1915: Nesmělo se péci bílé pečivo 
u žádného pekaře, od 1.března pekli všude 
munzemle z válečné mouky, kus za 4 hal. 
Začátkem dubna přestali pekaři péci i žem-
le, pekli jen jednou za den malé bochníky 
chleba ze směsi 70 % mouky žitné, 10 % 
mouky ječné, 10 % mouky kukuřičné, 10 % 
brambor. Prodával se pouze na lístky za 
56 hal.

1916: Vuřty byly tak malé, že se vešel 
jeden do škatulky od zápalek a zavřela se. 
Jeden vuřt stál 20 hal. V dubnu začal být 
nedostatek masa, ale dobytek se odtud stále 
vyvážel.

V červenci byly vydávány kávenky na 
jednu osobu na dva měsíce 3/8 kg.

V červenci rekvírovali tučný hovězí do-
bytek k eráru na zabití. Z okolí Světlé vzali 
160 kusů a každý příští měsíc 100 kusů. Ná-
sledkem velkého sucha bylo velmi málo píce, 
takže lidé sami nabízeli eráru dobytek.

25. října přišel z Prahy od místodrži-
telství  úředník a prohlížel po hostincích 
v kamnech trouby, zdali se o bezmasém dnu 
nepeče maso. Měli jsme v týdnu tři bezma-
sé dny a sice v pondělí, ve středu a v pátek. 
V září se začaly trhati papírové dvoukoruny 
na půlky a na čtvrtky. V listopadu začaly se 
vydávati železné dvacetihaléře a niklové se 
stahovaly.

V říjnu a listopadu musela Světlá dodati 
válečnému ústavu 17,5 vagonů bramborů 
ve váze 1750 metrických centů, celkem se 
muselo dodati 220 vagonů. Zelí se dodalo 
válečnému ústavu z vesnic od Světlé 37 va-
gonů.

1917: Letos z jara a v létě jezdili lidé z vel-
kých měst, i z Prahy a z Vídně, na venkov 
kupovat brambory a s pláčem a velkou 
prosbou po vesnicích prosili rolníky, aby 
jim prodali nějaké kilo brambor. Platili za 
1 kg až 1,- K a každou cenu by dali, jen když 
jim nějaké brambory prodali, neb ve větších 
městech byla velká bída.

Od 1. července nesměl žádný nic po drá-
ze vézti odtud i odjinud a u každého osobní-
ho vlaku byli četníci a zabavovali potraviny, 
které byly odvezeny na radnici a prodány.

V dubnu zakázáno řezníkům volně naku-
povat vepřový dobytek, jest povoleno pro 
celou Světlou jen 15 prasat měsíčně.

V srpnu hlídali v polích tři vojáci ve dne 
i v noci s puškami a v úplné zbroji. Stáli 
denně 19 K, platila to zdejší obec, ale brzy 

byli odvoláni.“
Ani v roce 1918 se samozřejmě zásobo-

vání nezlepšilo, naopak, kulminoval dovoz 
potravin do Vídně a Uher a  pro potřeby 
armády.

V druhé polovině válečných let se začal 
projevovat citelný nedostatek všech suro-
vin. Pečlivý kronikář ke školnímu roku 
1916-1917 zaznamenal, že děti i dospělí nosí 
válečnou obuv s dřevěnými podešvemi.

V dubnu 1918 na základě nařízení c.k. 
místodržitelství byly vydány nové předpi-
sy o nakupování hovězího dobytka a jeho 
vydávání řezníkům. Ve Světlé byly krávy 
řezníkům vydávány v sobotu dopoledne 
a o porážce každého kusu se musel řezník 
radit s tzv. důvěrníkem jmenovaným okres-
ním hejtmanstvím. To dokonce vyhrožova-
lo, že v případě nedodržování předepsaného 
počtu kusů dobytka bude vyslána vojenská 
asistence, kterou bude obec muset živit. 

Bída a hlad způsobovaly zvýšenou úmrt-
nost hlavně mezi těmi nejstaršími a nej-
mladšími. Silně poklesla porodnost. V roce 
1917 se narodilo v celé světelské farnosti 
47 dětí, předválečný průměr byl 240. 

Problémy se zásobováním potravinami 
se zhoršovaly s příchodem židovských 
uprchlíků z Haliče a Bukoviny obsazených 
carskou armádou. První vlna se ve Světlé 
objevila v listopadu 1914, bylo to 250 Židů 
z Haliče. Světelská městská rada rozhodla 
na svém zasedání 18. listopadu, že vystěho-
valci budou ubytováni v prázdných domech 
čp. 60, 210, 176, 201, 63, 122 a 24, v Karlově, 
v okresní stravovně a v cukrovně R. Mo-
rawetze. Obecní strážníci opatřili slámu 
na spaní. Zároveň rada rozhodla požádat 
okresní hejtmanství, „...aby Světlá byla 
ochráněna před větším množstvím vystě-
hovalců vzhledem k tomu, že již značné 
oběti zřízením a vydržováním lazaretu 
přináší.“

Na začátku roku 1916 se část uprchlí-
ků vrátila domů, ale letní ruská ofenziva 
způsobila další útěkovou vlnu a do Světlé 
přibylo nových 110 uprchlíků z východu. 
Postupně přibývali v menších skupinách 
další. Podle Pamětní knihy děkanátu bylo 
v místní kolatuře ubytováno na 500 uprch-
líků. „Protože všechno za každou cenu 
kupovali, činili zde nesmírnou drahotu.“ 
Děti z rodin židovských vystěhovalců byly 
vzdělávány v místní synagoze. Od prosince 
1916 do října 1917 je vyučovala slečna Fany 
Biederbergová z Tlumače v Haliči, od října 
1917 pak slečna Amálie Blochová, dcera 
světelského rabína.      (pokračování příště)

Světlá nad Sázavou za 1. světové války

Víte, že…
…při květnové návštěvě prezidenta 

Václava Klause v Libanonu strávila 
jeho manželka Livie jedno odpoledne 
ve společnosti světově proslulé ná-
vrhářky Blanky Matragi? Světelská 
rodačka uspořádala na počest první 
dámy odpolední čaj, na který pozvala 
své přátele včetně manželek ministrů 
a velvyslanců. „Jsem ráda, že tu mohu 
paní Livii přivítat. Už jsme se viděly, 
loni přišla na moji pražskou přehlídku,“ 
řekla Blanka.

***
…v Léčebně dlouhodobě nemocných 

v Háji u Ledče n. S. podstupuje rehabi-
litační léčbu známý spisovatel Vojtěch 
Steklač? Denně cvičí a protahuje si tělo 
v tělocvičně a přitom prý pracuje na po-
kračování „Boříkových lapálií“.       -jv-
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Václav Klaus si umí přestavit, že by Phoenix 
dekoroval i recepce na Hradě

Už pár dní před návštěvou prezidenta 
republiky v Chotěboři, kterou završil 
svoji třídenní misi na Vysočině, byl per-
sonál Panského domu, kde měl Václav 
Klaus s pozvanými hosty poobědvat, 
v jednom kole. Obsluhovat prezidenta 
republiky, to je pomalu stejné, jako hos-
tit anglického krále. Kolikrát za život 
a komu se to v provinčním městě po-
štěstí? Naposledy navštívil okres Václav 
Havel v šestadevadesátém roce. 

Proto nechtěl majitel restaurace ponechat 

nic náhodě. Menu, kterému vévodila zvě-
řina, konkrétně daněk, bylo dáno protoko-
lem, slavnostní tabuli a výzdobu interiéru 
zadal Iloně Dolejší, majitelce květinových 
salónů Phoenix v Havlíčkově Brodě a Svět-
lé n. S., se kterou už ve svých restauracích 
v Havlíčkově Brodě, Světlé i Chotěboři 
několik působivých slavnostních tabulí 
zrealizovali. Neprohloupil!

Václav Klaus, člověk ze své státnické 
funkce zvyklý na absolutní profesionalitu, 
byl očividně už při vstupu mile překva-

pen. Dekorace tabule i výzdoba interiéru, 
obé laděné do královské modře, ho oslovily 
natolik, že se podle slov jeho tajemníka vy-
jádřil v tom smyslu, že tak krásnou výzdo-
bu nemají ani recepce na Hradě. Od muže, 
který chválou zrovna neplýtvá, určitě tako-
vé ocenění potěší, nejen samotnou autorku 
a realizátorku návrhu a její tým, majitele 
a personál restaurace, všechny Chotěboř-
ské, ale také celou Vysočinu, o níž se už po 
staletí říká, že umí plodit jen bídu a kame-
ní. I tenhle malý fragment dokázal, že zde 
žijí šikovní, nadaní a pracovití lidé.

Ilona Dolejší k takovým patří. Neroz-

klepala se jí kolena, když se dozvěděla, že 
bude připravovat tabuli a interiér pro prezi-
denta republiky? 

„Ne, zakázka nás ani na chvilku ne-
zaskočila, vytvořit květinovou dekoraci 
a výzdobu interiéru pro člověka jako je 
pan prezident není problém, musí působit 
stejně jako on: pragmaticky, elegantně 
a optimisticky. Jsem ráda, že se mně a mým 
kolegům podařilo s použitím široké škály 
kvalitních květin a znalosti nejnovějších 
trendů panu prezidentovi oběd v Panském 
domě maximálně zpříjemnit.“ 

Úspěšná podnikatelka se sympatiemi 
k  hlavě státu netají už od počátku jeho 
politické kariéry,  i proto jí jeho chvála 
dává impuls do dalších aktivit. Budou to 
dekorace, návrhy interiérů?

„Určitě bych chtěla jít tímto směrem, 
ostatně ten, kdo navštívil naše květinářství 
ve dnech, kdy jsme pořádali naše tradiční 
prezentační akce ví, že máme prodejny 
pojaty jako jednu velkou výstavní síň, di-
vadelní scénu, filmový ateliér. Vždy s něja-
kým mottem, vždy v nějakém stylu.“

Teď upřímně, se vší skromností i sebevě-
domím – troufla byste si na hradní recepci?

„Pokud máte na mysli za prezidentování 
Václava Klause, tak ano. Myslím si, že 
krásná aranžmá nejsou doménou jen ně-
kolika pražských „floristů“.     

    Pavel Bárta

Oslava ukončení druhé světové války 
(Foto: David Kotyza)

Vodáci vyrážejí na Sázavu 
(Foto: Jaroslav Vála)

Na budově radnice zavlála vlajka EU 
(Foto: Jaroslav Vála)

Od uzávěrky
do uzávěrky
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Soutěže o pizzu, 
kterou vyhlásilo jih-
lavské Rádio Vysoči-
na, se také zúčastnil 
kolektiv kuchařek 
ze Základní školy 

v Lánecké ulici. Přihlásily se písemně 
a v dopise navíc slíbily, že v případě 
vítězství na oplátku nabídnou zá-
stupcům Rádia Vysočina ochutnávku 
obědu, který budou právě vařit.

V pátek 7. května byly světelské ku-
chařky vylosovány a dle propozic soutě-
že vyzvány, aby splnily jedinou podmín-
ku soutěže, a to sborově zvolat slogan 

„Vysočinu posloucháme, k obědu si pizzu 
dáme!“ Protože byly připraveny, žádost 
je samozřejmě nepřekvapila. V pravé 
poledne se objevila moderátorka Jolana 
Kolajová a přivezla deset kusů čerstvých 
pizz a co kus, to jiný druh. O tom, že 
byly výborné, hovoří kuchařky ještě 
dnes, zato Jolana jejich krupičnou kaši 
s díky odmítla!

Text J. Vála, foto: V. Špatenka

Jednoho krásného slunečného odpoled-
ne jsme se rozhodli, že je  na čase opět 
navštívit naši oblíbenou hospůdku Dub-
lin. Dvacet obyvatel a několik zaměstnan-
ců vyrazili, ať už pěšky nebo autem, aby si 
pochutnali na skvělých zmrzlinových po-
hárech, černém pivečku nebo na čerstvých 
a voňavých řízcích. Doprovod nám dělala 

naše domovská kapela KAJAK, která nám 
zpříjemňuje nejedno odpoledne. Celé od-
poledne jsme se smáli, zpívali a veselili.

Duben utekl jako voda a my jsme se 
pomalu připravovali na „Slet čarodějnic“, 
který se  u nás konal 29. dubna. Jindy útul-
ná jídelna obyvatel se proměnila v „chýši 
zlých čarodějnic“.  S prvními takty v po-

dání hudební skupiny KLAPÁCI vplul 
do jídelny pan ředitel v doprovodu dvou 
čarodějnic, které vůbec nebyly zlé. Nao-
pak, rozdaly všem přítomným kávičku se 
zákuskem a s většinou z nich si i zatančily. 
Čarodějnické odpoledne proběhlo v dobré 
náladě, a  aby i večer byl příjemný, zakon-
čili jsme ho dobrou večeří.

Kytky, kytky, kytičky. Tak to je velké 
hobby části našich obyvatelek. Proto 
některé z nich vyrazily na prodej balkó-
nových rostlin a letniček k zahradníku 
Starklovi. Od něho si přivezly nejenom 
spoustu dojmů z té krásy, kterou tam všu-
de viděly, ale i nějakou tu kytičku domů, 
aby si ještě víc zkrášlily své pokoje. 

Jako každoročně i letos na druhou květ-
novou neděli připadl Den matek. Svůj 
dárek nám přinesl dětský soubor Vánek 
pod vedením p. Janů, který si svými 
písničkami získal všechny přítomné oby-
vatelky i obyvatele. Po skončení tohoto 
hezkého vystoupení se nikomu nechtělo 
zpět na pokoj a všichni by byli nejraději, 
kdyby vystoupení pokračovalo. Jenže vše 
má svůj začátek i konec. Vystoupení to-
hoto souboru bylo v našem domově první, 
ale my pevně věříme, že nebylo poslední. 
Touto cestou ještě jednou děkujeme za 
milé představení.

Výstava světelských výtvarníků 
– neprofesionálů byla naším dalším cílem. 
Celou výstavu jsme zhlédli s velkým zá-
jmem a obdivem. Vždyť všechny obrazy 
měly něco do sebe a každý nás něčím 
upoutal. 

Lucie Vadinská, sociální pracovnice

Pizza od Rádia Vysočina Apríl a máj v domově důchodců
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Pálení čarodějnic

Ve střední Evropě, hlavně v Ně-
mecku, Rakousku a v Čechách se 
pálí čarodějnice v noci z 30. dubna 
na 1. května. Tento pohanský zvyk 
zavedli Keltové, tehdy obývající čes-
kou kotlinu, kteří zapalovali očistné 
ohně poslední dubnovou noc, neboť 
ji považovali za skutečný konec zimy 
a začátek jara – dobu setí a nadějí na 
úrodu. Svátek nazývali Beltine.

Na keltské rituály navázali později 
křesťané oslavami svátku apoštolů 
Filipa a Jakuba – tzv. filipojakubská 
noc. V germánských oblastech se 
ještě o něco později objevilo i jméno 
svaté Valpurgy, anglické misionářky 
z 8. století, která šířila křesťanství 
mezi Germány (tzv. Valpuržina noc). 
Oslavy pálení čarodějnic udržují i další 

evropské národy, například Španělé. 
Datum těchto oslav u nich však spadá 
na noc z 23. na 24. června, tedy na 
dobu letního slunovratu, kdy je svá-
tek Jana Křtitele. V předkřesťanském 
období bylo toto datum také spojeno 
s pálením ohňů a s oslavou plodnosti 
a sklizně v nastávajícím létu. I u nás 
se ještě do druhé světové války „sva-
tojanské ohně“ hojně pálily, ale pak 
tato tradice oslav nejkratší noci v roce 
postupně zanikla.

Ale vraťme se k noci z 30. dubna na 
1. května, která je prý jednou z magic-
kých nocí, kdy mají zlé síly větší moc 
než jindy. O půlnoci před sv. Filipem 
a Jakubem, kdy měly zlé síly moc ško-

dit lidem, se daly nalézt četné poklady. 
Aby se hledající před silami bránil, mu-
sel mít při sobě květ z kapradí, svěce-
nou křídu, hostii a další předměty. 

Lidé věřili, že v povětří poletuje 
spousta čarodějnic, které se slétají na 
sabat. Odtud název pálení čarodějnic. 
Před tímto sabatem se čarodějnice na-
tíraly kouzelnými mastmi, díky nimž 
mohly létat. Na ochranu před čaroděj-
nicemi se na vyvýšených místech páli-
ly ohně. Postupem doby se z výročních 

Obvykle počátkem května probíhá 
na různých místech „Vítání ptačího 
zpěvu“, akce zajišťovaná členy Čes-
ké společnosti ornitologické. Světlá 
je vedle Havlíčkova Brodu dalším 
městem, kde se vítání každoročně 
koná. 

Letos proběhlo v úterý 11. května 
od šesti hodin ráno v zámeckém par-
ku. Účastnilo se ho dvanáct studentek 
s profesorem L. Pořízem, odborný 
výklad k ptačím hlasům podával ing. 
Václav Hlaváč, člen ČSO a vedoucí 
střediska Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě.

Během hodinové procházky byly 
zaznamenány hlasy 36 druhů ptáků. 
Vedle běžných druhů, jako jsou kos, 

špaček, sýkora koňadra, rehek zahrad-
ní, budníček menší, kvíčala, pěnkava 
apod., byly zaznamenány i některé 
vzácnější druhy - např. dlask tlustozo-
bý, čečetka zimní a další. Účastníci se 
při poslechu zpěvu dozvěděli i mnoho 
zajímavostí o druzích, které v parku 
zastihli – kromě již zmíněných také 
například o rorýsech, strakách a stra-
kapoudech.

Ranní procházka parkem doprová-
zená ptačími hlasy je velmi zajímavá, 
propříště by však bylo dobré akci 
připravit tak, aby se jí mohla zúčastnit 
širší veřejnost. Zájemců se jistě najde 
více, ale je třeba, aby se o akci dozvě-
děli s dostatečným předstihem!

                                    -jv-

Pálení čarodějnic v Dolní Březince

ohňů stalo pálení čarodějnic – mladíci 
zapalovali košťata a vyhazovali je do 
výšky, prý proto, aby viděli čarodějni-
ce létající na košťatech v povětří. 

Pálení čarodějnic je jedním z nej-
oblíbenějších lidových obyčejů. Ač se 
ideologové pokoušeli o leccos, včetně 
přejmenování na „vatry míru“, pro vět-
šinu lidí to pořád bylo „pálení čaroděj-
nic“ a potlačit je, či dokonce zakázat, 
se nepodařilo.

Text a foto: Jaroslav Vála

Vítání ptačího zpěvu
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CESTOPIS - Vítejte na Bali

V úterý 25. května se v zasedací 
místnosti sklářské školy konala cesto-
pisná beseda o Bali. Mgr. Jiří Veselý, 
účastník „potápěčského“ zájezdu na 
tento indonéský ostrov, seznámil po-
sluchače se svými zážitky. 

Napadlo mě, co by tomu asi řekl bra-
tránek? Aby nedošlo k mýlce, nemyslím 
bratránka svého, ale postavu ze hry 
Maxe Kempnera-Hochsteädta, která se 
stala předlohou pro operetu Bratránek 
z Batávie, jež se před lety hrála v našem 
městě. Vzhledem k tomu, že bratránek 
opustil Jakartu počátkem našeho stole-
tí, asi by neřekl nic a v němém úžasu 
by hleděl na videozáznam promítaný 
pomocí dataprojektoru na velké plátno 
a kroutil by hlavou při poslechu vyprá-
vění o cestě letadlem, mrakodrapech 
a fotografování pod vodou.

-jv-

Autora zmíněné přednášky jsme požá-
dali, aby zážitky a poznatky, které získal 
v průběhu několika návštěv tohoto exo-
tického ostrova, sepsal, čímž vznikl ten-
to cestopis, který budeme uveřejňovat na 
pokračování. 

Vítejte na Bali
Na první pohled je to ostrov plný 

legend, bájných příběhů, bohů, démonů 
i starobylých zvyků, které se uchovaly 
až do současné doby, aby se spojily s vy-
moženostmi moderní civilizace, a tak 
vytvořily pro nás, cizince, neopakova-
telnou a nezapomenutelnou atmosféru 
ostrova.

Není na světě mnoho míst, kde by se 
na malém kousku země sešlo tolik jedi-
nečných aspektů: hinduismus se svými 
barvitými svátky, chrámovými slav-
nostmi a průvody nebo láska většiny 
obyvatel k umění a jejich obdivuhodná 
schopnost a dovednost krásno vytvářet. 
Ať to jsou vyřezávané postavy a masky, 
nebo do nejmenších podrobností vypi-
lované holenní kraví kosti, které v ko-
nečném celku vytvářejí tu nejjemnější 
krajku. Tyto a celá řada jiných suvenýrů 
podporují turistický průmysl, který za-
jišťuje asi kolem 30 % celkových příjmů 
na Bali.

Kromě turistiky se na Bali žádné jiné 
průmyslové odvětví, které by mohlo po-
škodit krásu ostrova, nevyskytuje a ne-
rozvíjí. Nejvíce rozšířené je tu zeměděl-
ství, které zajišťuje v místním horkém 
a vlhkém podnebí dvě úrody rýže do 
roka. Ta se pěstuje na terasových, uměle 
zavlažovaných polích již přes tisíc let.

Mimochodem, když se bavíme o pod-
nebí, tak my jsme na tomto ostrově byli 

vždy po období dešťů, které zde trvá 
až do konce února či začátku března 
a teploty se pohybují ve stínu okolo 30oC 
a na slunci, když se někam jede, je 40 až 
45 oC.

Bali a sopky. Na ostrově je jich něko-
lik. Největší a nevyšší je Mont Gunung 
Agung, 3142 m vysoká sopka, jejíž 
poslední erupce v roce 1963 přišla po 
120 letech relativního klidu. Vulkány na 
ostrově rovněž přispěly k rozvoji společ-
nosti. Jejich opakované erupce zajistily 
ostrovu kvalitní půdu, ta dávala vysokou 
úrodu rýže a mezi sázením a sklizní měli 
lidé dost času i sil věnovat se umění a ná-
boženství, aby si tak naklonili své bohy 
a měli úrodu rýže ještě vyšší a lepší.

Pokusit se vyjmenovat vše krásné, co 
na Bali příroda spolu s lidmi vytvořila, 
to by byl příliš dlouhý seznam, a proto 
si v příští části povíme, jak se cestuje na 
Bali a po Bali.

Mgr. Jiří Veselý

Základní údaje

Bali je jednou z 27 indonéských 
provincií a zároveň jedním z více než 
17 000 indonéských ostrovů. 

Rozloha:   5632 km2

Počet obyvatel:  3 miliony
Hlavní město:   Denpasar
Náboženství: 
       95 % obyvatel jsou hinduisté
Doba dešťu:
         říjen až březen, nejvíce prší
   v lednu a únoru
Teplota u moře:  
 v noci 26-28 oC, přes den 28-32 oC
Čas:   +6 hodin
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Tradiční rybářské závody pořáda-
la v sobotu 8. května na rybnících 
v zámeckém parku Místní organizace 
Českého rybářského svazu ve Světlé 
n. S. V pět hodin ráno se losovala zá-
vodní místa a o hodinu později začaly 
vlastní závody.

Na březích obou parkových rybníků 
se sešlo celkem 98 rybářů, převážně 
ze Světlé n. S. a okolí. Nejvzdálenější 
účastník přijel z kraje rybníků, z Třebo-
ně. Připomeňme, že se chytalo na jeden 
prut s jedním návazcem a jednodu-
chým háčkem a že se hodnotila délka 

Školní časopis Gymnázia Světlá n. S.

Rybářské závody
dosažených úlovků – ušlechtilé ryby 
1 cm = 1 bod, plevelné ryby 1 kus = 5 bodů. 
Na udici skončili většinou kapři a líni.

Vítězem závodů se stal Pavel Syro-
vátka (486 bodů), druhý se umístil Jiří 
Klement (373 b.), oba ze Světlé n. S., na 
třetím místě skončil Jiří Záruba z Hav-
líčkova Brodu (344 b.), první žena Kris-
tina Kutlvašrová z Jihlavy získala plných 
pět bodů. 

Odpoledních závodů školní mládeže 
se zúčastnilo 55 mladých vyznavačů 
Petrova cechu. Na první místo se pro-
bojovala Daniela Pecová, druhý skončil 
Martin Kotlík, oba ze Světlé n. S.         

Text a foto: J. Vála

Nabízím práci 
v zahraničí pro skláře 

se zkušenostmi ve výrobě 
foukaného skla, eventuelně se 
znalostí technologie zpracování 

recyklovaného skla. 

Jedná se o sklárnu v Casablance 
- Maroku na pozici mistra výroby. 

Znalost cizího jazyka 
není podmínkou. 

Ubytování zajištěno, zajímavé 
finanční ohodnocení, podpora 
z ČR po celou dobu pobytu. 

Tel: 724 004 730
e-mail: zdensvo@atlas.cz

V dubnu 2004 začal na našem Gym-
náziu znovu pravidelně vycházet 
školní časopis nazvaný Qui Vidébet 
Credet (Kdo uvidí, uvěří). Této 
záslužné činnosti se ujala šikovná 
děvčata z I.G a navázala tak na práci 
studentek současné IV. G. V těchto 
dnech s nadšením připravují již třetí 
číslo, které vyjde začátkem června. 
Naše „novinářky“ jsou velmi aktivní 
a mají mnoho dobrých nápadů, plánů 
a překvapení do tohoto i dalších čísel. 

Dovolil jsem si požádat zástupce re-
dakční rady časopisu, aby nám o sobě 
a své činnosti sdělili něco bližšího:

„Jsme na této škole krátce, ale i my, 
studenti prvního ročníku, máme své 
požadavky vůči naší škole. Strávíme zde 
ještě nejméně tři roky, a proto si svůj stu-
dentský život chceme co nejvíce zpestřit. 
Uznejte sami, že je lepší pro naši školu 
něco udělat, než si pořád jen stěžovat, že 
tohle je špatně a tohle nechceme. To je 
hloupost, ne? Proto se několik nadše-
ných děvčat z prvního ročníku gymnázia 

rozhodlo, že si založí svůj vlastní školní 
časopis. A tudíž převezmou těžkou štafe-
tu po víc než dobrých spolužácích z vyš-
šího ročníku, kteří vydávali časopis před 
nimi, a bohužel museli práci na časopise 
ukončit, aby se mohli důkladně připravit 
k blížící se maturitě. 

Nemyslete si, že v takových školních 
novinách nejsou žádné problémy ani 
hádky, právě naopak. Hned s prvním 
číslem se vzedmula diskuze, jak se náš 
časopis bude jmenovat. Mohly jsme si 
nechat dosavadní název, nebo si vybrat 
docela jiný. Nakonec jsme se shodly, 
že si svůj závod rozjedeme pod novým 
názvem. Náš časopis je měsíčník. Vždy 
během tohoto měsíce si redakční rada 
rozdělí témata a začne pracovat na člán-
cích. Je samozřejmé, že vždy přidá něco 
zcela nového a zajímavého. Redakční 
rada se skládá ze čtrnácti mladých 

„novinářek”, které se chytily šance a jen 
tak se jí nepustí. Časopis vydáváme pro 
třídy gymnázia a samozřejmě pro naše 
vážené profesory. (pokr. na str. 22)
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(pokr. ze str. 21) Doufáme, že v dvou 
již vytištěných číslech si každý čtenář 
našel něco, co ho zaujalo. A profesoři 
si  v duchu mohli říct, že nebylo zbytečné 
pustit ty holky o trochu dřív z hodiny, 
aby stihly uzávěrku.

O čem vůbec píšeme? Je to většinou 
o dění ve škole nebo o věcech se školou 
spojených. V každém vydání nesmí chy-
bět něco z volejbalové tématiky, kritika 
filmů, zprávy o divadlech a exkurzích, 
ale ani novinky z našeho města. Posled-
ním článkem ze Světlé n. S. bylo přestě-
hování knihovny blíže k centru města. 
Nesmí chybět také rozhovory s našimi 
profesory a za zajímavé považujeme 
i články o drogách, které mají žáky, ale 
i profesory poučit.

Tímto článkem bychom chtěly hlavně 
poděkovat ochotnému panu řediteli ing. 
Jindřichu Vodičkovi, který byl naším ná-
padem velice ohromen a snaží se nám ve 
všem vyhovět, dále také paní sekretářce 
Marii Lesinové, která nás má vždy při 
tištění časopisu ve své kanceláři a zatím 
si zvyká na to, že velmi výrazně naruší-
me její běžnou kancelářskou práci. 

Nesmíme také zapomenout na veškerý 
profesorský sbor a hlavně na pana pro-
fesora Michala Šimka, bez kterého by se 
náš nápad vůbec nezrodil.

Naše e-mailová schránka: QVC@cen-
trum.cz“

A co si myslí o školním časopisu ře-
ditel školy ing. Jindřich Vodička? „Vy-
dávání školního časopisu samozřejmě 
vítám. Pod různými názvy ho studenti 
vydávají již desátý rok. Nejraději mám 
pasáže, kde studenti popisují „památné 
výroky vyučujících“. I z tohoto důvodu 
je škoda, že vydavatelé jsou vždy jen 
z jedné třídy a nemají tzv. dopisovatele 
i z ostatních tříd.“ Pár slov nám také 
řekla paní profesorka Mgr. Lenka Za-
dinová: „Je potěšující, že i v prvním 
ročníku gymnázia se objevili jedinci, 
kteří jsou ochotni pracovat „nad rámec“ 
běžných studijních aktivit. Díky skupině 
nadšenců tak byl obnoven školní časopis, 
který měl v naší škole již dlouhou tradi-
ci. Časopis svými prvními dvěma čísly 
vzbudil zájem studentů i profesorů. Je 
aktuální, poskytuje informace ze života 
školy i města, zve na nejrůznější kultur-
ní i vzdělávací akce, nabízí ale i testy, 
křížovky, vtipy, nechybí ani fotografie 

– zkrátka je vidět, že redakční rada pra-

cuje s plným nasazením. Ať se jim tedy 
daří i v následujících letech.“

Aby mohli také samotní čtenáři Svě-
telského zpravodaje posoudit náš časo-
pis, dovolujeme si s laskavým svolením 
redakční rady přetisknout jeden z článků 
květnového čísla. 

Nevíte, co se svým volným časem, nu-
díte se, když přijdete ze školy, chtěli bys-
te se naučit něco nového a zajisté skvě-
lého, nebo se chcete jen něčemu přiučit? 
Nechcete být pozadu, když přijde situace, 
že se vás někdo zeptá: „Dáš si se mnou 
partičku šachů?“ Mám pro vás novinku, 
stačí jen, když se přidáte k nadšencům 
naší školy a věnujete krátký čas ze své-
ho volna novému kroužku pod názvem 
,,ŠACHY‘‘. V naší škole je jen krátce, ale 
zavedl se překvapivě dobře!

Teď něco blíže. Chodí sem žáci bez 
rozdílu věku i zkušeností. Je tady asi 
14 lidí, někteří měli už možnost setkat 
se s touto hrou, někteří sem přišli jako 
úplní začátečníci. Scházejí se v budově 
školy vždy ve středu ve čtvrt na tři. Dél-
ka tohoto posezení vždy záleží na šachis-
tech, většinou však končí okolo čtvrt na 
čtyři, ale někteří se zde zdrží i déle. Také 
to záleží na jejich učiteli panu Roseckém. 
Ten obchází zkušenější hráče a dává jim 
důležité rady, ale u začátečníků stráví 
podstatně více času. S nadšením vysvět-
lí, jak se pohybuje s různými figurkami, 
jaká jsou pravidla hry a v čem vůbec 
vězí ta krása s názvem šachy. Někteří 
jsou nešťastní, ale nebojte – i vy jednou 
vyhrajete svoji hru.

Tak co, nechali jste se zlákat naší 
nabídkou a chcete se tuto hru naučit 
hrát a poznat zase něco nového, poučit 
se nebo se jen zdokonalit? Zrovna vám 
jsou dveře otevřené. Přijďte a uvidíte 
sami!!!                                  W+W

A co říci závěrem? Držme děvčatům 
palce, aby se jim při jejich práci dařilo. 
Vždyť třeba za pár let budeme jejich 
články běžně číst v denním tisku či růz-
ných časopisech. 

Mgr. Michal Šimek 
& redakční rada QVC

Školní časopis Gymnázia Světlá n. S. Hezky česky
Píše se kraj Vysočina nebo 
Kraj Vysočina?
Podle ústavního zákona ze 

dne 3. prosince 1997 o vytvoření 
vyšších územně samosprávných 
celků a o změně ústavního zákona 
České národní rady č. 1/1993 Sb. 
byly na území České republiky 
vytvořeny nové vyšší územní sa-
mosprávné celky – kraje. Celkem 
je jich čtrnáct. Všechny názvy 
krajů byly původně utvořeny 
podle názvů sídelního města, ale 
nebyli bychom to Češi, kdyby-
chom něco dělali jednoduše, když 
to jde složitě. U názvů čtyř krajů 
došlo dodatečně – podle ústav-
ního zákona ze dne 16. května 
2001 –  ke změně.

Názvy dvanácti krajů jsou utvo-
řeny z přídavného jména končícího 
příponou –ský a z podstatného jmé-
na kraj: Karlovarský kraj, Plzeňský 
kraj atd. Jazykovědci radí psát s vel-
kým počátečním písmenem přídav-
né jméno, tedy např. Plzeňský kraj 
nebo kraj Plzeňský. Důvody tohoto 
způsobu psaní jsou dva. Zaprvé: 
Navazuje se tím na obdobnou pravo-
pisnou zásadu v Pravidlech českého 
pravopisu 1957 (Praha, Academia, 
s. 70), podle níž se kraje tehdy plat-
ného krajského uspořádání psaly 
rovněž tímto způsobem. Zadruhé: 
Praktičnost této zásady se projeví, 
potřebujeme-li psát o několika kra-
jích současně, např. kraj Plzeňský 
a Budějovický. Pokud bychom na-
psali Kraj plzeňský a budějovický, 
nemuselo by být zřetelné, zda jde 
o jeden kraj, anebo o kraje dva.

Zbývající dva kraje nesou název 
Vysočina a Hlavní město Praha. 
První z obou názvů je pravopisně 
průhledný, neboť je jednoslovný. 
Slovo „kraj“ podle litery zákona 
NENÍ součástí názvu, ale v praxi 
se bez něho kvůli srozumitelnosti 
mnohdy neobjedeme, má-li být jas-
no, že se mluví o kraji, ne o Vysoči-
ně. U druhého názvu bychom měli 
psát „Hlavní“ s velkým písmenem. 
Tím se totiž název kraje odliší od 
názvu hlavního města Prahy jako 
metropole i jako právnické osoby.

-jv-
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hlídka doběhla do cíle kolem půl čtvrté 
a poté už všichni netrpělivě čekali na 
výsledky. Aby jim to čekání lépe utíka-
lo, byl pro všechny připraven výborný 
guláš a též bufet nabízel různé pamlsky. 
V 16 hodin jsme se všichni shromáždili 
kolem stupňů vítězů a vyhlašování 
výsledků jednotlivých kategorií začalo. 
I my jsme měli své zástupce. V ka-
tegorii A – dívky se na třetím místě 
umístila Michaela Barcíková a Kateři-
na Barcíková. V kategorii V – veteráni 
se na druhém místě umístili naši dva 
vedoucí Jan Coufal a Vojtěch Kubánek. 
Všem ostatním, kteří soutěžili za PS 
J. Wolkera děkujeme a vzkazujeme jim, 
aby nebyli smutní, že nevyhráli. Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ko-
lem 17. hodiny jsme si mohli s úlevou 
vydechnout, bylo po všem. Počasí nám 
nakonec přálo, žádné velké organizační 
problémy se neobjevily a vše proběhlo 
k naší velké spokojenosti.

V dnešní době se skoro žádná větší 
akce neobejde bez sponzorských darů. 
Ani u nás tomu nebylo jinak. Touto 
cestou děkujeme všem za to, že jsme 
mohli tuto akci uskutečnit, jmenovitě: 
Městskému úřadu Světlá n. S., Pekárně 
a cukrárně a Milan Brokl, Sklenářství 

Činnost pionýrské skupiny Jiřího Wolkera

Začátkem letošního roku jsme do-
stali pozvání od světelských junáků, 
abychom s nimi podnikli výlet na Me-
lechov. Neváhali jsme a toto pozvání 
jsme přijali. Stará pranostika praví, že 
na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Jen-
že tentokrát nevylezl určitě ani jeden, 
neboť pršelo a fičelo o sto šest. To nám 
ale nezabránilo v tom, abychom se na 

dlouho připravovaný výlet vydali. S ju-
náky jsme se setkali pod melechovskou 
rozhlednou a jelikož se počasí trochu 
umoudřilo, mohli jsme si společně 
na ohni opéct špekáčky. Poté pro nás 
měli junáci připraveny zábavné úkoly 
a soutěže. Odpoledne se blížilo ke konci 
a nám nezbylo nic jiného, než se vydat 
zpět na vlak a uhánět k domovu.

První máj – svátek práce. Každý ten-
to den slavil po svém. My jsme se tento 
den vydali na výlet do jihlavské ZOO 
a do Vodního ráje. Výletu se zúčastnilo 
60 dětí a 10 dospělých. Nejprve jsme 
navštívili zoologickou zahradu, kde 
jsme nestačili vycházet z údivu, co 
nového tam od naší poslední návštěvy 
přibylo. Když už jsme se zvířat nabažili 
dost a dost, šli jsme se pěkně vydovádět 
do dětského koutku. Skotačení a dová-
dění by nás sice bavilo donekonečna, 
ale den má jen 24 hodin a my už jsme 
byli celí nedočkaví, až vstoupíme do 
vodního ráje. Proto jsme po dobrém 
obědě, který nám maminky připravily 

do batohů, opustili jihlavskou ZOO. Co 
dodat k vodnímu ráji? Snad jen to, že 
jsme se tam jak v ráji opravdu cítili. 
Skluzavky, tobogán, voda – to bylo 
něco pro nás. Dovádění na suchu i ve 
vodě nás patřičně unavilo, a proto byl 
nejvyšší čas vydat se na cestu domů.

Málokdo ví, že každý rok se v našem 
kraji koná přírodovědná turistická 

soutěž „Pionýrská stezka“. Každý rok 
některá pionýrská skupina v kraji orga-
nizuje pro ty ostatní tuto soutěž. V le-
tošní roce připadlo pořadatelství nám. 
Přípravy na akci byly veliké, vždyť se 
mělo sjet kolem 120 účastníků – a to 
není zrovna málo. Celá akce vypukla 
o víkendu 14.-16. května na Kadlečáku. 
Už v pátek jsme stavěli stany, upřesňo-
vali, co kdo bude dělat atd. atd. Prostě, 
práce bylo až nad hlavu. Ke všem sta-
rostem si s námi ještě nehezky zahrá-
valo počasí, neboť chvíli bylo takové 
a chvíli makové. V sobotu vše vypuklo. 
Od časného rána se připravovala trať, 
disciplíny a dolaďovaly se poslední 
nedostatky. Od 9 hodin byla prezentace 
a rozdělení účastníků do dvoučlenných 
hlídek podle věku. Start závodu byl 
v 10 hodin a zúčastnilo se ho celkem 
44 hlídek. Nešlo ani tak o čas, který zá-
vodníkům stačil ke splnění všech úko-
lů, jako o to, aby na všech disciplínách 
splnili dobře svůj úkol a aby nasbírali 
co nejméně trestných bodů. Poslední 

Robert Benda a Dublin baru. V ne-
poslední řadě chceme také poděkovat 
vedení a personálu kuchyně Domova 
důchodců Sociálního centra města 
Světlé n. S. a Českému červenému kříži 
(konkrétně pí Ledvinkové) za výbornou 
spolupráci na této akci. 

To byl výčet důležitých událostí v PS 
J. Wolkera. V téhle chvíli máme před 
sebou letní prázdniny a s nimi nás če-
kají čtyři velké letní tábory. Všem pře-
jeme krásné léto, spoustu zážitků a po 
prázdninách opět na shledanou.

Vedení PS J. Wolkera
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(pokračování)
1932 
Ve dnech 2. – 7. srpna putovní tábor 

Blaník, 15. srpna vycházka na Melechov, 
21. srpna návštěva u německobrodských 
skautů v rezervaci u Kochánova, večer 
účast na táboráku.

V meandru potoka je tam dodnes na 
kameni vytesaná skautská lilie a nad 
bývalým táborem u cesty na obrovském 
kameni vytesán totem „Tábor Peklo“ 

– od roku 1932 tam stál srub němec-
kobrodských skautů, byly tam každo-
roční tábory, až to někdo zdemoloval 
a pak německobrodští skauti prodali, 
neboť potřebovali peníze na zaplacení 
klubovny.

Dále ze vzpomínek ing. Josefa Koláře 
z Malého Mlýnku u Kochánova: „…
O prázdninách, někdy kolem roku 1927, 
si skauti tenkrát ještě z Německého Bro-
du vyhlídli u Malého Mlýnku, asi půldru-
hého km proti proudu Dolnoměstského 
potoka za „Velkou loukou“ romantické 
místo pro stálý letní tábor. Protože poze-
mek patřil našemu tátovi a u mlýna běže-
la také pila, nebyly obtíže ani se stavbou 
srubu a tak koncem prázdnin byl tábor 
hotov. Nás šest sourozenců bylo stavbou 
a tábořením nadšeno, a tak jsme se potom 
scházeli na táboráky, odbíjenou a různé 
hry venku nebo v kantýně mlýna každý 
rok. Nezapomenu, s jakou odpovědností 
vedení tábora dávalo dohromady tábo-
rový řád, aby provoz nevadil ani přírodě, 
ani zemědělskému hospodaření, jak jsme 
vyšetřovali a dělali opatření proti zne-
čišťování potoka. Tenkrát ostatně bylo 
v přírodě pořád jako uklizeno. Nikde 
nebyly divoké skládky odpadků, zapleve-
lené pozemky a neošetřované lesy. Žádný 
úřední dozor na životní prostředí nebyl 
potřeba…“

Na závěr výpis z deníku neznámého 
světelského skauta, datovaný 22. srpna 
1932: „Kronika je poklad oddílu. Máme 
ubohou kroniku … Na kroniku padá 
šedý prach. Hle, listy jsou uvnitř bílé. 
Nic se nestalo. Žijeme lehkomyslně, 
všecko jsme zapomněli /…/ Potřebuje-
me autoritu. Vedoucí byl jen o několik 
měsíců starší než větší hoši. Vedoucím 
se stal br. Kopecký, učitel. Je velmi 
zaměstnán v biografu a některých spol-
cích. Čekáme. Skauting mi nepřinesl 
tolik, kolik jsem chtěl. Bratři, byli jste 
bratry? Ty hrozné nesváry musely zničit 
opravdové skautské srdce. Hledali jste 
jen ve skautingu planou zábavu. Tlumo-
ky jste měli nacpány šunkami, bonbony. 
Chtěli jste se jen vozit vlakem na výlety. 
Utráceli jste peníze rodičů… Sám jsem 
se ubíjel skautskou teorií a v praxi jsem 
nebyl ničím překvapen. Vzpomínky jsou 
lepší než skutečnost.“

***
Od roku 1932 do rozpuštění Junáka 

nacisty v roce 1940 nejsou v kronice 
žádné zápisy – snad se ztratily, nebo je 
má někdo schovány? Světelský 1. oddíl 
však existoval i v dalších letech. Do-
kazuje to, že se zachoval deník z roku 
1934 „Pěší delegace“ ve dnech 20.-
26. srpna na 4. Jiráskův Hronov, které 
se zúčastnili bratři J. R. Fiala, Otto 
Čermák a Josef Vanický.

1945
Přišlo jaro a s ním konec fašistického 

temna. Nastal neuvěřitelný masový 
vstup chlapců a dívek do Junáka. Vůd-
cem střediska Junáka ve Světlé nad 
Sázavou je br. Hugo Bonner. 

Ze vzpomínek sestry Aleny Boudní-
kové-Bradačové: „Po válce se dláždilo 
náměstí a Dolní ulice, kde byly kameny 
tzv. „kočičí hlavy“. Do těchto brigád se 
hlavně zapojili všichni junáci. Pamatuji 
si, že každý den navečer jsme celé od-

díly kopali a odnášeli staré kameny na 
hromady a o sobotách jsme pracovali 
celý den.“

26. října se stalo strašné neštěstí, bra-
tr Vladimír Drahozal měl u sebe granát, 
který ho zabil. Ze vzpomínek sestry 
A. Boudníkové-Bradačové: „Děvčata 
zdobila školu (měšťanskou) na oslavy 
vzniku ČSR, když se ozvala velká rána. 
Na náměstí před Pickovou výlohou, 
kterou právě skauti také zdobili, byl 
výbuchem granátu roztrhán br. Dra-
hozal. Zároveň byli zraněni i chlapci, 
kteří právě ve výloze dělali skautskou 
výstavku.“ 28. října – skautky a skauti 
drželi stráže u pomníku padlých, bratři 
potáhli celý pomník černým suknem 
s nápisem „Z jejich krve naše svoboda“. 
Stráže drželi až do 15,00 hod, potom 
šli všichni skauti i skautky na pohřeb 
Vládi Drahozala. Bratři drželi čestnou 
stráž u rakve, dále šli stále podle rakve. 
Před jeho domem zazpívali Zasviť mi ty 
slunko zlaté a na hřbitově Večerku.“

1946 – vůdcem střediska bratr Hugo 
Bonner
Ze vzpomínek sestry A. Boudníkové-

-Bradačové: „Oddíly starších skautů se 
zúčastnily oslav v Kobylím dole u Led-
če, kde se za války zastřelil partyzán 
Pulec. Z našeho oddílu byly sestry 
Uhlířová, Tůmová a Boudníková. To, co 
následovalo při oslavě, byla katastrofa. 
Stály jsme asi pět kroků proti oddílu 
partyzánů, kteří stříleli na počest za-
bitého druha, nedodrželi bezpečnost 
a přestřelili hlavní elektrické vedení. 
Tyto dráty pod proudem spadly na lidi 
a výsledek byl 13 mrtvých, mezi nimi 
i skautka z Prahy. Byl to tak hrůzný 
výlet. Naši rodiče již čekali na zastávce 
vlaku a strachy trnuli, zda nejsme mezi 
mrtvými. Lidskou neopatrností přišlo 
o život tolik lidí.“        

1947 – vůdce střediska br. Hugo 
Bonner
14. – 15. června se ve Světlé n. S. ko-

nají Junácké dny, odhalení pomníku 
A. B. Svojsíka a Jiřího Wolkera u zá-
meckého parku. Pomník byl postaven 
při junácké slavnosti. Pamětní desku 
i kámen hrubě opracovaný zhotovila 
firma Antonín Podpěra, kamenoso-
chařství ve Světlé n. S.  vlastním ná-
kladem       (pokračování na str. 25)
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(pokračování ze str. 24) a věnovala 
místnímu středisku Junáka. Vodní 
skautky z Havlíčkova Brodu připluly 
na pramičce do Světlé a zúčastnily se 
junácké oslavy.

V srpnu tábor na Želivce u Vojslavic 
a tábor na Šumavě v Prášilech, který byl 
organizován na základě smlouvy s fir-
mou Zátka. Filmování propagačního fil-
mu Thymolin (zubní pasta – viz foto). 

V říjnu volba nové oddílové vedoucí, 
neboť ta bývalá se vdala. Jednohlasně 
zvolena sestra Tejkalová, která rozhod-
la, že by v oddíle mohly být jen dvě 
družiny: Jitřenky, kde je rádkyní sest-
ra Noemi Čechová, a Veverky, kde je 
rádkyní sestra Jiřina Vaňkátová (nyní 
Prosová). Jitřenky měly svůj družinový 
pokřik:

„Na cestu svítíme všem skautkám světa,
jsme jasné jitřenky městečka Světlá. 

Na skautských radostech berou podíl, 
hrdě se hlásí druhý oddíl.“

Již několikrát zmiňovaná sestra 
A. Boudníková-Bradačová vzpomíná, 
jak na táboře a při výletech si noto-
valy:

Po bílé silnici skauti jdou, 
v ruce hůl a těžké rance, vlajku nad 

hlavou, 
sluníčko tak nelítostně pálí, 

cílem cesty modré lesy v dáli, 
unaveni sedli na mez chviličku,  
zazpívali svoji milou písničku. 

My jsme skautská noblesa,  
nás to láká do lesa, 

v ruce hůl a těžké rance na hřbetě,  
couráme po světě.

1948 - vůdce střediska br. Hugo 
Bonner
Ve dnech 11. a 12. září další Junácké 

dny ve Světlé n. S. Byl vydán almanach 
s příspěvky bratrů Bedřicha Doležala-

-Bédy a Otokara Čermáka-Grizzliho 
o začátcích světelského skautingu a dal-
šími příběhy prvních skautů. V letech 

1946 – 1948 vycházel střediskovým 
časopis Marabu.

1949 - vůdce střediska br. Hugo 
Bonner
Tábory dívčích oddílů byly v prázd-

né osadě v Jiřicích nedaleko Pohoří 
na Šumavě. Dva chlapecké oddíly ze 
Světlé n. S. a ze Zruče n. S. tábořily 
u lesa, tábor ledečských skautů byl 
samostatný. Všechny skautské tábory 
byly tzv. „borůvkové“, podle smlouvy 
se zpracovatelskou firmou. Dle zápisu 
od Vládi Vlčka to byly poslední skaut-
ské tábory před nástupem totalitního 
režimu!

1950
Dle registrační karty došlo ke kolek-

tivnímu členství ve Svazu české mláde-
že s názvem „Junák v SČM“, tím byl 
rozpad skautingu urychlen a posléze 
byl Junák úředním výnosem Minister-
stva vnitra zrušen.

To se však blížil další zvonec skautin-
gu. Na dlouhých dvacet let se i ve Světlé 
zavřela nad skautingem voda.

Mir. Plachý, 
vedoucí střediska Junáka

Junáci na Melechově

V sobotu 24. dubna, na sv. Jiří, se 
konala akce „Čistění melechovské 
studánky“. Zúčastnilo se na padesát 
osob všech věkových kategorií, též 
několik dětí a „dospěláků“ z pionýr-
ské skupiny Jiřího Wolkera ze Světlé 
n. S. Počasí nebylo zrovna ideální, ale 
z pohybu na čistém lesním vzduchu 
bylo všem náramně teplo. Podávalo 
se občerstvení v podobě přineseného, 
velmi dobrého pečiva a horké kávy 
či čaje. Na ohni, který plápolal i za 
studeného deště a dokonce i krátké-
ho padání sněhových krystalků, se 
opékaly špekáčky. Všem se to velmi 
líbilo a těšili se na každoroční skaut-
ské akce – novoroční a jarní výstupy 
na Melechov.

Mir. Plachý, 
ved. střediska Junáka
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Program červen

Neděle 6.6., 19.30
 Bolero (ČR) 109‘

Krimi. Mimořádné dílo, jehož posláním 
je renesance svědomí, soucitu a lidskosti.
Hrají: M. Stropnický, J. Potměšil      
Vstupné : 50 Kč. Od 12 let

Středa 9.6., 19.30
Jak básníci neztrácejí naději (ČR) 109‘
Komedie. Básníci, trochu zestárlí, ale se 
stejným smyslem pro humor a sny. 
Hrají: P. Kříž, T. Brodská
Vstupné : 60 Kč. 
Přístupný

Pátek 11.6., 19.30
Scary Movie 3 (USA) 109‘
Komedie, horor. Možná přijde i Michael 
Jackson.
Hrají: P. Anderson, J. Mc Carthy
Vstupné : 55 Kč. Přístupný

Neděle 13.6., 19.30
Scooby–Doo 2: Nespoutané příšery 
(USA) 109‘
Komedie. Přišli, viděli, utekli...
Hrají: P. Prinze Jr., M. Lillard
Vstupné : 55 Kč
Přístupný. Český dabing

Úterý 15.6., 19.30
Strašidelný dům (USA) 109‘
Rodinná komedie. Prodá každou nemo-
vitost, ale straší mu ve věži. Vstoupíš, 
zemřeš - smíchy.  
Hraje: E. Murphy
Vstupné : 55 Kč. Přístupný

Pátek 18.6., 19.30
Pán prstenů: Návrat krále (USA) 109‘
Fantasy. Nadešel čas rozhodující bitvy.
Hrají: E. Wood, I. Mc Kellen
Vstupné : 60 Kč. Od 12 let

Neděle 21.6., 19.30
Torque: Ohnivá kola (USA) 109‘
Thriller. Život začíná při rychlosti 
230 km/h.
Hrají: M. Henderson, I. Cube
Vstupné : 55 Kč
Od 12 let

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

Středa 23.6., 19.30
Starsky a Hutch (USA) 109‘
Akční komedie. 
„Když si lotr o to říká, chytíme ho za 
pytlíka“ 
Hrají: B. Stiller, O. Wilson
Vstupné : 55 Kč
přístupný

Pátek 25.6., 19.30
Zloděj životů (USA) 109‘
Thriller. Zabije tě, aby se mohl stát 
tebou… 
Hrají: A. Jolie, E. Hawke
Vstupné : 55 Kč
Od 12 let

Neděle 27.6., 19.30
Dvanáct do tuctu (USA) 109‘
Komedie. Čím víc, tím hůř!
Hrají: S. Martin, B. Huntová
Vstupné : 55 Kč
Přístupný

Středa 30.6., 19.30
Veronica Guerin (USA) 109‘
Thriller. Skutečný příběh příliš odvážné 
novinářky.
Hrají: C. Blanchett, C. Hinds
Vstupné : 55 Kč
Od 15 let

Program červenec

Pátek 2.7., 19.30
Tajemné okno (USA) 109‘
Thriller. Spisovatel. I v tomhle povolání 
může jít o život.
Hraje: J.Depp
Od 15 let

Neděle 4.7., 19.30
Petr Pan (USA) 109‘
Pohádka pro celou rodinu. Nejslavnější 
pohádka všech dob.             
Hrají: J. Isaacs, J. Sumpter
Přístupný
 Český dabing

Středa 7.7., 19.30
Ohnivý oceán (USA) 109‘
Dobrodružný. Dobrodruh s indiánskou 
krví bojuje s arabskou pouští.   
Hrají: V. Mortensen, O. Sharif
Přístupný

Pátek 9.7., 19.30
Medvědí bratři (USA) 109‘
Animovaná pohádka
Příběh o přátelství dvou medvědů, 
z nichž jeden není medvěd. W. Disney.  
Vstupné : 50 Kč. 
Od 12 let. Český dabing
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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 

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 
KU�ÁTKA Chrudim 
PODJAVO�I�AN Tel�
PRAMÍNEK  Jihlava
STUDÁNKA ��ár nad Sázavou 

SSVV��TTLLÁÁ NNAADD SSÁÁZZAAVVOOUU �� nnááddvvoo��íí zzáámmkkuu
PÁTEK  4. �ervna 2004 - D�tský den
  9.00 - 12.00 hodin dramatizace Erbenových bájí, pov�stí a balad  v zámeckém parku 
  9.00 - 10.00 hodin "MATE�ÍDOU�KA VLASTI NA�Í MILÉ" I. - vystoupení soubor� pro �koly
10.30 - 11.30 hodin "MATE�ÍDOU�KA VLASTI NA�Í MILÉ" II.- vystoupení soubor� pro �koly
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" 

SOBOTA  5. �ervna 2004
  9.00 - 12.00 hodin JARMARK LIDOVÝCH �EMESEL na nám�stí
  9.00 - 10.30 hodin ROZTAN�ENÁ ULICE - propaga�ní vystoupení soubor� ve m�st�
            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
              14.00 hodin     PR�VOD SOUBOR� M�STEM od Z� v 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
K�est publikace Míly Brtníka �Zp�vník horáckých písní - po lidech sebraných�

Doprovodné akce 3. - 10. �ervna 2004:
- pátek dopoledne - bohatý doprovodný program pro �áky �kol 
- výtvarná sout�� �ák� a student� �Erben d�tem� a následná výstava v galerii Na P�d�
- národopisná výstava v galerii Na P�d� (ve spolupráci s Muzeem Dr. Ale�e Hrdli�ky v Humpolci 
    a M�stskou knihovnou ve Sv�tlé nad Sázavou)

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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Námětem V. ročníku folklorního fes-
tivalu „Horácko zpívá a tančí“ se stalo 
140. výročí prvního úplného vydání sbírky 
lidové slovesnosti „Prostonárodní české 
písně a říkadla“(1864) Karla Jaromíra Er-
bena. Erben je proslulý především vlastním 

– jediným dílem Kyticí z pověstí národních, 
které však také vyvěrají z bohatých zku-
šeností při sběru pohádek, písní, říkadel, 
her, rozpočitadel, hádanek, pořekadel, pra-
nostik, zaříkání, popisů obyčejů a zvyků. 
Záměrem pořadů festivalu je proto popu-
larizace méně známé záslužné sběratelské 
práce Karla Jaromíra Erbena, jenž se svým 
významem řadí k těm, kteří se zasloužili 
o zachování tohoto kulturního bohatství 
našich předků, např. František Sušil, Fran-

tišek Bartoš, Čeněk Zíbrt, Čeněk Holas aj.
Pozvání na festival přijaly nejen horác-

ké folklorní soubory Bajdyš a Bajdyšek 
z Třebíče, Bystřinka a Studánka ze Žďáru 
nad Sázavou, Groš a Rožínka z Dolní 
Rožínky, Kalamajka z Havlíčkova Bro-
du, Kuřátka z Chrudimi, Podjavořičan 
z Telče, Pramínek a Šípek z Jihlavy, Velen 
z Boskovic, Vysočánek z Hlinska, domácí 
soubor Škubánek, ale i hosté – Jiskra z Plz-
ně, Bystrzaçy z Polska a Balkánské rytmy 
z Bulharska.

Pátek 4. června bude věnovaný dětem. 
Dvě dopolední vystoupení pro žáky škol 
doplní bohatý zábavný program. V 16 ho-
din proběhne přehlídkový pořad dětských 
folklorních souborů PRAMÍNKY, 
v němž se divákům představí i finalisté 
krajského kola „Zpěváčci 2004“. Před 
pořadem vystoupí dětská dechová kapela 
ZUŠ ve Světlé nad Sázavou. 

HORÁCKO ZPÍVÁ A TANČÍ - V. folklorní bienále
Světlá nad Sázavou – 4. až 6. června 2004

Jarmark řemesel s ukázkami tradiční 
lidové výroby oživí v sobotu dopoledne 
náměstí, na kterém budou současně pro-
bíhat i propagační vystoupení folklorních 
souborů. Od 16 a 20 hodin proběhnou 
PRAMENY I. a PRAMENY II. (region 
Horácko), nesoutěžní přehlídky dospělých 
folklorních souborů, jejichž vyhlašovate-
lem je Folklorní sdružení České republiky.

 Na průvod folklorních souborů ulicemi 
města naváže v  neděli 6. června koncert 
místního pěveckého sboru Gaudeamus, 
v 15 hod. bude zahájen křtem publika-
ce „Zpěvník horáckých písní po lidech 
sebraných“ autora Míly Brtníka hlavní 
festivalový pořad „Mateřídouška vlasti 
naší milé“. 

Součástí festivalu je výtvarná soutěž 
„Erben dětem“ pro žáky a studenty a náro-
dopisná výstava.

Celkově se na festivalu představí více 
než 600 účinkujících. Ti také v rámci fes-
tivalu vystoupí v okolních obcích.

Festivalové pořady budou probíhat od 
pátku do neděle na nádvoří světelského 
zámku (v případě nepříznivého počasí 
v divadelním sále Společenského domu). 
Mediální partneři festivalu: Český rozhlas 
Region, Mediatel Zlaté stránky, Radio 
Proglas, Dětská tisková agentura, Noviny 
Vysočina, Cesta Vysočiny a další sdělovací 
prostředky. Festival podpoří Fond Vysoči-
na, OSA Praha, CAC Leasing, a.s. Praha 
a další. 

Podrobnější informace o programu 
lze vyhledat na internetové adrese 
www.fos.cz  nebo www.svetlans.cz. 

 Mgr. Eva Pejchalová

Poděkování
V neděli dne 9. května se ve světelském 

kinosále pořádal již tradiční program 
k oslavě Dne matek. Na počátku této tra-
dice byl před dvanácti lety dobrý nápad 
pana Bohumila Novotného. Ten byl vždy 
i jeho hlavním organizátorem – až do le-
tošního roku, kdy se ze zdravotních dů-
vodů již nezúčastnil. I přes jeho neúčast 
bych mu rád poděkoval za dobrý nápad 
a organizaci v dřívějších letech. 

Uznání a poděkování patří také 
všem vedoucím tanečních i pěveckých 
kroužků, učitelkám a učitelům, vy-
stupujícím dětem a všem, kteří – ač 
v zákulisí – nezištně zajišťovali hladký 
průběh programu. Děkuji také měst-
skému úřadu, odboru kultury a školství 
za spolupráci a „zastřešení“ této akce, 
dále pak sponzorům, díky kterým jsme 
mohli nabídnout účinkujícím dětem 
drobné občerstvení. Jsou to: restaurace 
Maxim Květoslav Vopěnka, Cukrárna 
Pavel Bílek, Potraviny Hart se svými 
dodavateli, FADOM Dolní Město, obuv 
Kredo Jaroslava Havlová, květinářství 
Phoenix Ilona Dolejší, zlatnictví Duha 
Marie Hurská a knihkupectví Marie Be-
drníčková.  Děkuji také divákům, kteří 
tento program navštívili a těším se na 
příští shledání.

Pavel Mašek,  před. MO KDU-ČSL

Jste s dětmi  na mateřské dovolené?
Klub maminek Rolnička

vás srdečně zve do klubovny v prostoru 
šaten pro účinkující v budově světel-
ského kina, kde se scházíme  každou 
středu od 9 hodin a pátek od 18 hodin.

Program na červen:
Středy: 2. 6. Den dětí v Rolničce; 9. 6. 
Dětské papírové taštičky; 16. 6. Červno-
vý list do Kalendáře; 23. 6. Krabice na 
dětské prázdninové poklady (papírové 
krabice s sebou); 30. 6. Volný program
Pátky: 4. 6. Pleteme z pedigu – podnosy 
(zač. v 17.30); 11. 6. Ubrousková techni-
ka na textil; 18. 6. Dekorace z terakoto-
vé modelovací hmoty; 25. 6. Malba na 
sklo a porcelán
Program na červenec: volný program  
 každou středu 

 
S sebou si nezapomeňte přinést dobrou 

náladu, tvořivého ducha a přezutí.

Kontakt: 728 228 565, 569 453 464
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Tip na knihu

Román překladatelky, spisovatelky 
a ředitelky knižního veletrhu v Havlíčkově 
Brodě Markéty Hejkalové Vždycky jedna 
noc se odehrává v České republice a ve 
Finsku. Pojednává o snech mladších i zra-
lých žen – konkrétně sleduje příběh mladé 
a naivní Češky Ilony, která sice má za man-
žela manažera globální firmy, ale ani život 
v blahobytné zemi Evropské unie nevyřeší 
všechny její problémy.  Markéta Hejkalová 
v knize využila zkušenosti a zážitky ze 
svého diplomatického působení na čes-
kém velvyslanectví v Helsinkách. Kniha, 
kterou vydalo havlíčkobrodské naklada-
telství Hejkal, má 168 stran a doporučenou 
cenu 169,- Kč.                                          -jv-

Vitráže v galerii

Jen pár dnů po ukončení výstavy 
grafik Josefa Sasky začalo se v galerii 
Na Půdě s instalací výstavy nové. Tento-
krát šlo o vitráže, sklo, obrazy a kresby 
světelských výtvarníků Miloše Jírovce 
a jeho dvou synů. Výstava trvala od 15. 
května do 2. června.

V pátek 14. května se konala slavnostní 
vernisáž, kterou zahájil starosta města 
Josef Böhm a na níž promluvila MUDr. 
Božena Hájková, která má přátelský vztah 
ke Světlé i k Jírovcově rodině:

„Žijeme ve městě s bohatou sklářskou 
tradicí, která je s největší pravděpodob-
ností důvodem, pro který se tu rodina 
Jírovcova usadila. Jírovcovi se však věnují 
nejen práci se sklem, ale – jak můžete vi-
dět na této výstavě – i dalším výtvarným 
oborům. V této souvislosti nemohu nepři-
pomenout, že výtvarným nadáním a svou 
prací se může chlubit i paní Eva, manželka 
a matka zde vystavujících autorů. A jistě 
nebude dlouho trvat a budeme se moci 
seznámit s výtvarným uměním benjamínka 
rodiny Jírovců – Vojty.

Iniciátorem výstavy je Miloš Jírovec a 
možná i vzhledem k jeho věku by se slušelo 
zahájit představování autorů jeho biogra-
fií. Ale jistě mi promine, když začnu právě 
opačně, nejmladším autorem Lukášem, 
který se narodil v roce 1979. Ze studia na 
zdejším osmiletém gymnáziu byl rodiči 

„převelen“ na Střední uměleckoprůmys-
lovou školu sklářskou v Železném Brodě. 
Tam v roce 1999 odmaturoval a byl přijat 
na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou 
v Praze. Nyní studuje 5. ročník ateliér 
skla u profesora Vladimíra Kopeckého. 

Zde se představuje nejen svými kresbami, 
ukázkami nápojového skla, ale i svými ob-
razy, jimiž tuto výstavu značně obohacuje. 
Tato dílka vytvářel na svém stipendijním 
pobytu ve španělské Valencii. Stejně jako 
já, budete jistě i vy překvapeni jeho jasným 
názorem a směrem, který svými obrazy 
prezentuje. Myslím, že se nezmýlím, když 
řeknu, že z Lukáše nám tu na Vysočině 
vyrůstá nová zajímavá malířská osobnost. 
Moc to přeji jemu i nám, příznivcům vý-
tvarného umění.

Druhým autorem, který se vám před-
stavuje svými díly, je magistr umění Aleš 
Jírovec. Narodil se v roce 1977, svá studia 
zahájil na sklářské škole zde, ve Světlé nad 
Sázavou a i on přestoupil na Střední umě-
leckoprůmyslovou školu do Železného Bro-
du. Po maturitě pokračoval ve studiu na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, 
kde velmi úspěšně absolvoval ateliér sklo 
v architektuře profesora Mariána Karla. 
Promoval v roce 2003. Jsem přesvědčena, 
že vás Aleš zaujme zde vystavovanými ori-
ginálně pojatými kresbami a ateliérovými 
skleněnými artefakty.

Třetím a posledním představovaným au-
torem je Miloš Jírovec. Původní profesí je 
sklářský návrhář a jako většina výtvarníků 
i on prošel určitým vývojem a po různých 
pracovních peripetiích se našel ve tvor-
bě skleněných vitráží. Je to už více než 
patnáct let, co je pro potěchu oka i duše 
obdivovatelů u nás i v zahraničí tvoří. Jeho 
vitráže zdobí secesní vily, kuchyně moder-
ních domácností, ale i kostely. Namátkou 
připomínám Křížovou cestu, kterou v roce 
1994 vytvořil pro kostel nedaleko Nitry na 

Slovensku. Bezpočet jeho drobných vitráží 
zdobí okna našich domovů. Mnohé z nich 
se staly vítanými dárky pro naše přátele 
doma i v zahraničí, velmi žádaná jsou i 
originálně zdobená zrcadla.

Jak jsem v úvodu předeslala, iniciátorem 
výstavy je Miloš Jírovec. Prozradím Vám, 
že pro její uspořádání se rozhodl nejen 
proto, že byl potěšen zřízením této opravdu 
krásné galerie, ale i proto, že jej vbrzku 
čekají „kulatiny“, a to je přece důvod 
k bilancování. Jsem přesvědčená, že pro 
Miloše dopadlo dobře. Za sebe a s Vaším 
dovolením i za Vás, mu přeji hodně zdraví, 
pohody a inspirace pro další tvorbu.

Úplně na závěr svého proslovu popřála 
paní doktorka galerii Na Půdě hodně auto-
rů, nejlépe z Vysočiny, kteří tu s potěšením 
budou vystavovat svá díla, a poté se již 
hosté rozešli k jednotlivým vystavovaným 
dílům, aby si je mohli zblízka prohlédnout.

Text a foto: Jaroslav Vála

Vitráž věnovaná městské knihovně zdobí 
okno v prvním patře v průčelí budovy

Vernisáž – MUDr. Hájková, M. Jírovec
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Dva květnové úterní podvečery byly 
v dětském oddělení městské knihovny 
věnovány uměleckému přednesu pró-
zy českých i světových autorů dětmi 
z literárně dramatického oboru ZUŠ Světlá 
n. S. V obou třičtvrtěhodinových progra-
mech se představilo jedenadvacet žáků 
od těch nejmladších až po sedmnáctileté. 
Jednotlivé bloky individuálního přednesu 

byly odděleny hudbou a dlužno dodat, že 
potlesku posluchačů si užívali interpreti 
obojího žánru. Líbili se bez výjimky všich-
ni, ale výkon Mariky Šoposké z Havlíčkova 
Brodu nelze nazvat jinak než fenomenální.

Text a foto: Jaroslav Vála

V první letní den, 21. června, oslavíme 
již 10. ročník těchto hudebních slavností. 
Svátek hudby je spontánním projevem 
vztahu k hudbě a poskytuje radost všem, 
ať už jsou to sami účinkující, náhodní 
kolemjdoucí, či ti, kteří si z nabídky 
programově vybrali. 

Oslava Svátku hudby se uskuteční 
i v našem městě, přijďte se podívat.   -jv-

Výstava 

V pondělí 3. května se ve spole-
čenském sále konala vernisáž další 
výstavy světelských výtvarníků ne-
profesionálů. Na úvod zazpívala dvě 
písničky žákyně světelské základní 
umělecké školy Jaroslava Hovorková 
za doprovodu učitele ZUŠ Jiřího Ven-
covského a poté se ujal slova starosta 
Josef Böhm.

„Rok utekl jako voda a opět se schá-
zíme na vernisáži výstavy, bez které 
si kulturní život v našem městě už ani 
neumíme představit. Výstava prací 
amatérských výtvarníků má dlouhou 
tradici a pevné místo mezi pravidelný-
mi akcemi, které město pořádá. Když se 
rozhlédneme kolem sebe, vidíme na ob-
razech v tomto sále krásná zákoutí z na-
šeho města i z okolní kouzelné krajiny, 
většinou realisticky ztvárněná. Přes-
tože tento způsob zobrazování skuteč-
nosti kunsthistorikové odsouvají někam 
do 19. století, dává mu většina laických 
milovníků umění přednost i v dnešní tzv. 
postmoderní době. Svědčí o tom ostat-
ně i davy zájemců na velkých výstavách 
(Marold, Brožík, Mánesové) v hlavním 
městě. Právě proto nemám obavu, že 
by snad v budoucnosti tyto amatérské 
výstavy ztrácely zájemce.

Je příjemné vidět, že téměř každý rok 
přibývá mezi našimi světelskými autory 
nějaké nové jméno, že další z lidí, kteří 
něco dovedou, našli odvahu své práce 
zveřejnit. Přejme si, aby chuť něco hez-
kého vytvořit Vás i další naše spoluob-
čany s výtvarným talentem neopouštěla 

a abychom se my ostatní měli každý rok 
na co těšit. 

V další části svého projevu se sta-
rosta zmínil o tom, že letos konečně 
získali občané města také stálé místo 
pro pořádání komornějších výstav, a to 
v podobě galerie Na Půdě, která sídlí 
v prostorách nedávno otevřené městské 
knihovny.

Za vystavující výtvarníky pronesl 
ještě pár slov Ladislav Stojan a pak 
už hosté, mezi nimiž byli také členové 
městské rady, mohli věnovat svoji po-
zornost vystavovaným dílům.

Text a foto: Jaroslav Vála

Literární večery
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Centrum celo�ivotního vzd�lávání p�i VO�, Gymnáziu, 
SS�, SOU a OU ve Sv�tlé nad Sázavou 

si Vám dovoluje nabídnout 

JAZYKOVÉ KURZY: 

ANGLICKÝ JAZYK 
N�MECKÝ JAZYK 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Ka�dý z jazykových kurz� nabízíme v následující form�:
1. Za�áte�níci

2. Mírn� pokro�ilí
3. Mírn� pokro�ilí se zam��ením na konverzaci 

Dále nabízíme kurz: 

ANGLICKÝ JAZYK SE ZAM��ENÍM NA SKLÁ�SKOU TERMINOLOGII 

Lekto�i � u�itelé této �koly 

Kurzy budou probíhat ve specializovaných  u�ebnách anglického, francouzského a 
n�meckého jazyka, vyu�ívána bude rovn�� jazyková u�ebna s výpo�etní technikou a 

jazykovými programy.

Ka�dý z kurz� bude mít rozsah 60 vyu�ovacích hodin (1 vyu�ovací hodina 45 minut), v�dy 
2 vyu�ovací hodiny týdn�. Kurzy budou probíhat od �íjna 2004 do kv�tna 2005.

P�i výuce budou pou�ívány moderní jazykové u�ebnice, cvi�ebnice a multimediální vybavení 
�koly.

Minimální po�et ú�astník� pro otev�ení ka�dého kurzu je 8.

Kurzovné �iní 2800,- K� (v�etn� DPH) na osobu a kurz. 

Za�azení poslucha�e do kurzu je podmín�no telefonickou (e-mailovou) konzultací, zasláním 
písemné p�ihlá�ky a uhrazením kurzovného p�ed zahájením kurzu. O termínu bude ka�dý 
poslucha� vyrozum�n písemn�. P�i zru�ení objednávky mén� ne� 5 pracovních dn� p�ed

zahájením kurzu bude ú�astníkovi vráceno 20% z ceny kurzu. P�ihlá�ky je mo�né stáhnout na 
adrese: http://www.vossvetla.cz

Kontaktní adresa: 
VO�, Gymnázium, SS�, SOU a OU, Sázavská 547, 582 91 Sv�tlá nad Sázavou 

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


