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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
Dovolte, abych Vás na konci roku 

2004 opět oslovil a podělil se s Vámi 
o pocity a starosti, těšící či trápící nás, 
zastupitele města, kterým jste před dvě-
ma lety svěřili svými hlasy řízení jeho 
osudů.

Protože je těsně po volbách do kraj-
ských zastupitelstev a Senátu, chci 
v první řadě poděkovat jménem ODS, 
které jste dali nejvíc hlasů již v obecních 
volbách v roce 2002 a nyní i ve volbách 
do krajských zastupitelstev a do Senátu, 
za Vaši důvěru. Budeme se snažit denně 
dokazovat, že nejvyššími hodnotami pro 
nás jsou pracovitost, poctivost a profesi-
onalita, že naším prvořadým zájmem je 
prospěch města a jeho občanů a ne náš 
vlastní.

Co našemu městu končící rok 2004 dal 
a vzal? Z úspěchů chci připomenout ote-
vření nové knihovny, informačního cent-
ra a galerie. Pro rozvoj kulturního života 
a turistiky na Světelsku má tato událost 
tak velký dopad, že se některým z nás 
jeho význam ještě nepodařilo docenit.

Za významný morální krok považuje-
me i odhalení pamětní desky na budově 
radnice, kterou město uctilo památku 
všech, kteří se nedali zlomit komunistic-
kou totalitou.

Pro nás Světeláky i návštěvníky na-
šeho města je důležitý stav komunikací 
pro chodce, cyklisty i řidiče. V souvis-
losti s rekonstrukcí kanalizace ze síd-
liště rodinných domů pod Kalvárií bylo 
město nuceno investovat do povrchu 
vozovky v Haškově ulici patřící kraji 
Vysočina, ale výsledek snad stojí za to. 
Také rekonstrukce účelové komunikace 
z Leštinky k železniční zastávce Smrč-
ná je jistě přínosem, hlavně pro turisty. 
Nové jsou i některé chodníky a par-
koviště. Bohužel ani v letošním roce 
nezařadilo zastupitelstvo kraje Vysočina 
do svého rozpočtu rekonstrukci povrchu 
Komenského ulice. V prioritách kraje na 
rok 2005 tato stavba zatím je, takže se 
opět můžeme těšit. Jsme rádi, že zmizela 
ohavná budova bývalých Pozemních 
staveb v ulici Na Sídlišti a budeme se 
snažit najít v rozpočtu na rok 2005 pení-
ze na vybudování parkoviště pro osobní 
automobily a autobusy hlavně cizích 
návštěvníků.

Negativní dopad na rozvoj města měl 
krach firmy Stavba v Havlíčkově Brodě. 
Způsobil zastavení prací na přístavbě 

domu s pečovatelskou službou (23 bytů) 
a na přestavbě bývalé ubytovny v Jose-
fodole (14 bytů). Práce byly obnoveny až 
na podzim.

Zastupitelstvo města se snaží inves-
tovat do zanedbávaných místních částí, 
ve kterých opět pracují osadní výbory. 
S nemalými náklady začalo odbahňo-
vání a oprava hrází rybníků v Horních 
a Dolních Dlužinách, rekonstruovalo se 
vodovodní potrubí v Mariadole, nezapo-
míná se na veřejné osvětlení a jiné věci, 
které jsou zdánlivě drobnostmi, ale pro 
obyvatele vesnic mají velký význam. 
Za velký úspěch považujeme získání 
dotace od ministerstva zemědělství 
(60 % nákladů), s jejíž pomocí se většina 
obyvatel Dolní Březinky konečně dočká 
kanalizace v hodnotě vyšší než šest mi-
liónů korun.

Příprava budování koupaliště dospěla 
do fáze prací na projektu nutném k žá-
dostem o dotace a do fáze vykupování 
pozemků.

Město vlastní řadu nemovitostí, na 
jejichž řádné udržování a budoucí inves-
tice nemá peníze. Po rozsáhlých disku-
zích se zastupitelstvo rozhodlo zbavit se 
nepotřebných staveb. Hasičská zbrojnice 
byla převedena do majetku státu a tím 
město ušetřilo mnohamiliónovou inves-
tici do přestavby budovy, která by jinak 
nemohla sloužit jednotce HZS. Rybník 
Ředkovec byl odprodán světelské orga-
nizaci Českého rybářského svazu s tím, 
že získaná částka bude investována do 
jiných rybníků, které v majetku města 
zůstanou. V závěru roku se podařilo 
prodat i chátrající budovu bývalé školy 
v Mrzkovicích a utržené peníze se vloží 
do opravy hasičské zbrojnice a  komuni-
kací v této místní části.

Zastupitelstvo města vybralo další, 
většinou obytné domy a v příštím roce 
bude uskutečněn jejich prodej. Peníze 
získané touto privatizací bytového fondu 
by měly být uloženy a šetřeny pro případ 
budování koupaliště.

Snažíme se také udržovat nebo ob-
novovat kulturní a společenské národní 
tradice. Proběhl 5. ročník folklorního 
festivalu, v galerii se střídá jedna výsta-
va za druhou, dvě výstavy byly i v za-
sedací síni radnice. Opět si položením 
věnců či kytic připomínáme 28. října 
vznik republiky, 8. května porážku na-
cistů, nově 11. listopadu Den veteránů 
a 27. června památku obětí komunismu. 

Nová redakční rada 
Světelského zpravodaje

Vážení čtenáři, 
mnozí z Vás si jistě všimli, že v desá-

tém čísle Světelského zpravodaje vyšla 
informace o jmenování nové redakční 
rady. Cílem tohoto kroku je vytvoření 
jisté „nezávislosti“, tedy jinak řečeno, 
Zpravodaj by měl být nejen výsledkem 
činnosti úředníků MěÚ, ale především 
zástupců světelské veřejnosti. Časopis 
i jeho čtenáře čekají postupné změny, 
které připravuje nová rada. Podívejme 
se tedy blíže na novou připravovanou 
koncepci.

Důležitým krokem ke změně  je 
důsledné oddělení formální a obsahové 
stránky vzniku Zpravodaje. Formální 
zpracování – tj. technické zabezpečení, 
korektury včetně jazykových, grafická 
podoba, zajištění tisku, rozvoz a prodej, 
či vyúčtování bude nadále výsledkem 
činnosti pracovníků úřadu.

Obsahová stránka by naproti tomu 
měla být výrazem práce nezávislé 
a nezaujaté  redakční rady. Tato rada 
stanoví celkovou koncepci Zpravodaje, 
určí i tématické zaměření jednotlivých 
čísel, soustředí se na plánovaná výročí, 
zavede další pravidelné rubriky a dá 
více prostoru veřejnosti. Dále stanoví 
jasný systém výběru příspěvků pro 
otištění a způsob komunikace s občany. 
Formuluje také řešení etických, pří-
padně právních problémů, nezařazení 
příspěvků, odpovědi na korespondenci, 
přijímání a hodnocení otevřených do-
pisů, předávání a zveřejňování kritiky 
práce radnice apod.

Redakční rada je v současnosti pěti-
členná, pouze jeden člen zůstává z rady 
původní. Ostatní  jsou noví, jmenovaní 
z řad veřejnosti.

Práce rady je časově poměrně nároč-
ná, schůzky v době uzávěrky každého 
čísla vyžadují několikahodinovou 
zodpovědnou práci, a to bez nároku na 
honorář. Radu tedy nevedou komerční 
zájmy, ale skutečná snaha o zkvalitnění 
časopisu.

Myslíme si, že svoboda slova a vliv 
tisku jsou nesmírně důležité komodity 
a je třeba s nimi podle toho zacházet 
a věnovat jim dostatek času, péče i pro-
storu také v našem Světelském zpravo-
daji.          

             Redakční rada SZ
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Schůze rady - 25. říjnaNezapomněli jsme ani na sté výročí 
narození hrdiny protiněmeckého odboje 
pplk. MUDr. Karla Hradeckého. Město 
vydalo publikaci Světelsko ve fotografii 
a řadu drobných propagačních materiálů. 
Začal fungovat i přípravný výbor pro 
založení městského muzea.

S čím si nevíme rady (a jiná města na 
tom nejsou lépe), je ochrana slušných 
občanů, jejich majetku i majetku města 
před hulváty, vandaly a výtržníky, kteří 
ruší noční klid, vysypávají odpadkové 
koše, lámou stromy, nechávají své psy 
znečišťovat veřejná prostranství, kradou 
či fyzicky napadají ostatní. Ani Policie 
ČR a Městská policie často nestačí na je-
jich dopadení, protože chybí spolupráce 
Vás ostatních, aby mohli být usvědčeni.

V průběhu tohoto roku došlo také ke 
změnám v našem zastupitelstvu. Rezig-
novaly pí Zdeňka Fritschová a Mgr. Jana 
Volfová, oběma patří poděkování za prá-
ci, kterou pro naše město vykonaly. Na 
jejich místa zasedli další podle pořadí 
na kandidátkách. Z kandidátky Nezávis-
lých je to ing. Luboš Vacek, z kandidát-
ky ČSSD Mgr. Stanislav Čech. Bohužel 
se tím snížil již před touto změnou exis-
tující malý počet žen v zastupitelstvu, 
ale klíč k doplňování volených orgánů 
je neúprosný.

Výkon státní správy, který byl naše-
mu městskému úřadu svěřen, nepřísluší 
voleným orgánům hodnotit, je řízen ta-
jemnicí úřadu. Rada města má pravomoc 
pouze v tom, že může zřizovat či rušit 
odbory i jednotlivá úřednická místa, což 
průběžně dělá  hlavně z finančních dů-
vodů. Stížností je málo a často jsou  ne-
oprávněné, kontroly z vyššího státního 
úřadu, kterým je pro nás Krajský úřad 
v Jihlavě, vyznívají většinou příznivě.

Co říci na závěr? Snad to, že si všich-
ni, členové zastupitelstva i zaměstnanci 
úřadu, uvědomujeme, že je stále co 
zlepšovat na naší práci. Rozhodovat 
fundovaněji, chovat se k občanům vlíd-
něji a vstřícněji, věnovat svému městu 
více úsilí, času a zkušeností. Jakmile 
začneme být sami se sebou spokojeni, 
všechno, co chceme společně posouvat 
kupředu, ustrne.

Přeji Vám všem, občanům Světlé 
nad Sázavou i všem ostatním čtenářům 
Světelského zpravodaje (i ten je hezčí 
než dřív) krásný sváteční konec roku 
a mnoho zdraví a štěstí v roce příštím. 
Společně se těšme, že za rok bude naše 
město opět o něco hezčí a jeho občané 
spokojenější.

Josef Böhm, starosta města

Rada města se sešla v plném počtu. 
V úvodu zasedání proběhlo jednání se 
zástupci fotbalového klubu o možnosti 
vybudování parkoviště pro budoucí 
koupaliště V Pěšinkách. Další jednání 
se uskuteční přímo na místě za účasti 
zástupců projektanta, fotbalového klubu, 
APS Světlá n. S. a města.

RM schválila ukončení smlouvy 
s firmou Automaty C.Z.s.r.o. o umístění 
automatu na kávu v prostorách radnice. 
Důvodem je malý odběr kávy i to, že au-
tomat je překážkou na únikové trase.

RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem pozemku KN č.361/
8 (1390 m2) v k.ú. Horní Bohušice s p. D. 
Baštou za účelem zemědělského využití 
na dobu neurčitou.

RM projednala informaci odboru 
MIRR o tom, že na město bude v dohled-
né době převeden krajem Vysočina poze-
mek KN č.802/2 o výměře 3 719 m2 v k.ú. 
Dolní Březinka. Na doporučení komise 
pro rozvoj města schválila RM, že poze-
mek bude rozměřen na tři stavební parce-
ly, bude zveřejněn záměr prodeje těchto 
parcel a bude projednána možnost vý-
kupu částí pozemků za účelem zřízení 
přístupové cesty k těmto parcelám.

RM vyslechla informaci ing. Šterce 
o průběhu výběrového řízení, při kterém 
byla vybírána firma pro realizaci akce 

„Dokončení kanalizace v Dolní Březin-
ce“. RM schválila zadání akce firmě 
Stavby silnic a železnic Karlovy Vary, 
jejíž nabídka (5,253.605,- Kč bez DPH) je 
ekonomicky nejvýhodnější. Doporučila, 
aby z rozpočtu města na rok 2005 byla 
uvolněna částka v hodnotě 10 % vítězné 
nabídky za účelem vytvoření rezervy pro 
nepředvídatelné situace.

RM schválila doplnění Směrnice 
k vnitřní kontrolní činnosti a plán kont-
rolní činnosti na zbytek roku 2004.

RM projednala materiál bytové komi-
se a schválila přidělení bytu o velikosti 
1+2 v Čapkově ul. čp. 487 p. Martinu 
Kudrnovi k 1.11.2004. Byt uvolněný 
p. Kudrnou bude přidělen pí Lence Scho-
vancové k 1.12.2004. Byt 1+3 v Sázavské 
ul. čp. 546 bude přidělen rodině Prchalo-
vě k 1.12.2004. Všechny nájemní smlou-
vy budou uzavřeny na dobu jednoho roku 
s automatickým obnovováním při plnění 
povinností vyplývajících ze smlouvy.

RM souhlasí se zavedením jednotného 
připojení internetu v bytových domech 

v majetku města za podmínky, že veškeré 
náklady s tím spojené si budou hradit 
nájemníci domů.

RM jmenuje s účinností od 
1.11.2004 ing. Miloše Šterce vedoucím 
odboru majetku, investic a regionálního 
rozvoje (MIRR).

RM projednala a schválila podmínky 
výzvy k podání a vyhodnocení nejvhod-
nější nabídky na uzavření smlouvy o dílo 
na zajištění služeb při privatizaci bytové-
ho fondu.

RM projednala žádost Vyšší odbor-
né školy, Gymnázia, Střední sklářské 
školy a Středního odborného učiliště 
ve Světlé n. S. o prominutí části poplat-
ku z ubytovací kapacity. RM trvá na 
dodržování obecně závazné vyhlášky 
č.2/2003 O místním poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt s tím, že v rámci 
možností se bude město snažit škole po-
moci jinou cestou.

RM projednala žádost cyklistického 
oddílu o umožnění tréninků v některých 
nebytových prostorách města pro souro-
zence Machačovy a schválila uzavření 
nájemní smlouvy na pronájem místnosti 
v prostorách bývalé městské knihovny 
v Sázavské ulici na dobu neurčitou za 
nulové nájemné.

RM doporučila zařadit do rozpočtu 
města částku potřebnou pro zakoupení 

„botičky“ na osobní a dodávkové automo-
bily pro Městskou policii ve Světlé n. S.

RM doporučila poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 25 tis. Kč orchestru 
Region za účelem zakoupení hudebních 
nástrojů formou rozpočtové změny.

RM projednala problém navýšení ceny 
na oplocení vojenského hřbitova z napo-
leonských válek v Dolní Březince způso-
bené zvýšením DPH a ceny oceli a dopo-
ručuje uvolnění finančních prostředků ve 
výši do 100 tis. Kč z rozpočtové rezervy 
formou rozpočtové změny.

Starosta pozval členy rady na 27. říjen 
k pietnímu aktu, kdy budou položeny ►

Upozornění
V pátek 31. prosince 2004 bude 

Městský úřad 
ve Světlé nad Sázavou 

uzavřen.
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kytice k pamětním deskám na radni-
ci.

RM schválila a projednala výši odměn 
pro členy hodnotící komise pro výběr do-
davatele na akci „Dokončení kanalizace 
v Dolní Březince“.

Tajemnice MěÚ ing. Černohubová 
informovala o tom, že návrh smlouvy 
o pronájmu lesů byl dán k posouzení 
právníkovi a bude dle jeho doporučení 
doplněn.

Členové rady podali dva podněty k dal-
šímu řešení. Ing. Aubrecht navrhuje, aby 
se hledala cesta, jak pomoci okamžitě 
v nouzi člověku, který se nemá kam uchý-
lit, p. Slabý navrhuje jednat se společností 
Vital ohledně bezbariérového přístupu do 
budovy zdravotního střediska.

RM přijala u příležitosti jeho 80. naroze-
nin čestného občana města p. RNDr. Vác-
lava Zajíčka. Při slavnostním setkání mu 
byly předány drobné dárky.

Josef Böhm, starosta města

Rada města se na zasedání sešla 
v plném počtu. Členové rady nejprve 
navštívili areál Technických a byto-
vých služeb ve Světlé n. S. a konstato-
vali, že od minulé návštěvy TBS došlo 
k zlepšení pořádku v dílnách, garážích 
i na dvoře. 

Pak se byli přesvědčit o stavu auto-
busových čekáren v Dolní Březince, 
Mrzkovicích, Leštince, Kochánově, 
Františkodole a Lipničce. Konsta-
tovali, že čekárny v Dolní Březince 
a Františkodole je nutné v příštím roce 
vyměnit, u čekárny v Leštince dokon-
čit střechu a u čekárny v Kochánově 
upravit přístup. Shodli se na tom, že 
by bylo vhodné umisťovat do místních 
částí jeden typ čekárny, který by se 
do venkovského prostředí hodil. Bude 
prověřen ještě stav čekárny v Panuško-
vě ulici.

RM projednala problém zajištění 
správy fotbalového i hokejového sta-
dionu a uložila řediteli TBS přehod-
notit stanovisko k zajištění správce 
pro sportoviště bez zvýšení příspěvku 
z  rozpočtu města.

RM projednala žádost fy Pantera 
CZ s.r.o. Habry o pronájem nebyto-
vých prostor po bývalé knihovně v Sá-
zavské ulici a rozhodla ji odložit do 
doby zpracování odborného posudku 
ohledně zatékání vody a zjištění roz-
sahu oprav.

RM schválila podnájem nebytových 
prostor v ZŠ v Lánecké ulici a zru-
šila své usnesení č.271/2004 ve věci 
pronájmu pozemku KN č.255/1 v k.ú. 
Kochánov.

RM se seznámila se stanoviskem 
komise rozvoje města k podmínkám 
pro převod pozemků do vlastnictví bu-
doucích kupujících v lokalitě Kalvárie. 
Ztotožňuje se s doporučením komise 
zmírnit pouze podmínku týkající se 
podezdívky oplocení.

RM projednala žádost fy Výcho-
dočeská plynárenská a. s. o majetko-
právní vyrovnání k pozemkům, kde 
jsou regulační stanice plynu. RM do-
poručuje prodej pozemku parc.č. 854/
115 a pozemku parc. č. 761/2 v k.ú. 
Světlá n. S. za cenu 100,- Kč/m2 a zří-
zení věcného břemene za účelem za-
jištění přístupu k výše jmenovaným 
pozemkům.

RM vyslechla informace o výši zna-

leckého posudku na domy čp. 688 v Hav-
líčkově ulici a 313 v Poštovní ulici 
a doporučuje jejich prodej – u domu 
čp.688 za základní cenu 1,200.000,-Kč, 
u domu čp.313 za základní cenu 
750.000,-Kč. Doporučuje zveřejnění 
prodeje obou objektů na internetu a ve 
Světelském zpravodaji.

RM doporučuje prodej automobilové 
cisternové stříkačky Š 706 za cenu dle 
znaleckého posudku.

RM po projednání doporučuje vý-
kup pozemků potřebných k výstavbě 
budoucího koupaliště od soukromých 
majitelů za cenu 40,- Kč/m2.

RM projednala návrh finančního 
odboru na odpis pohledávek delimi-
tovaných bývalým Okresním úřadem 
v Havlíčkově Brodě v celkové výši 
59.000,- Kč a pohledávek vedených 
u MěÚ Světlá n. S. ve výši 32.500,- Kč 
a vyslovila s ním souhlas.

RM projednala návrh Zásad pro 
poskytování finančních příspěvků na 
podporu neziskové kulturní a sportov-
ní činnosti, zdravotní a sociální péče 
formou účelových dotací z rozpočtu 
města a s malými úpravami je doporu-
čila k projednání v zastupitelstvu.

RM vzala na vědomí informaci 
o činnosti finančního výboru.

RM projednala a schválila text 
smlouvy o partnerství mezi městem 
Světlá n. S. a obcí Wawolnica v Pol-
sku.

RM projednala a doporučila reali-
zaci nákupu kamenné vázy od VOŠ, 
Gymnázia, Střední sklářské školy 
a Středního odborného učiliště ve 
Světlé n. S. formou rozpočtové změny 
za cenu 19.800,- Kč.

RM pověřila finanční výbor 
zpracováním návrhu cen pozemků 
i nájmu nebytových prostor ve Světlé 
n. S. a místních částech, které by plati-
ly od 1. ledna 2005.

RM vzala na vědomí informaci o za-
bezpečení oslav Dne veteránů, které 
formou pietního aktu proběhnou v na-
šem městě 11.11.2004.

RM projednala žádost osadního 
výboru osady Kochánov o příspě-
vek provozovateli pojízdné prodejny 
a doporučila jeho hrazení z prostředků 
osadního výboru.

Josef Böhm, 
starosta města

►

Schůze rady 25.10 Schůze rady - 10. listopadu

Tombola na plesech
Podle zákona 202/1990 Sb., o loteri-

ích a jiných podobných hrách podléhá 
každá tombola povolovacímu řízení. 
Povolení tomboly vydá MěÚ, finanč-
ní odbor, pí Holoubková (pokladna 
v přízemí), kde jsou k vyzvednutí 
tiskopisy potřebné k tomuto povolení. 

Povolení tomboly podléhá správ-
nímu poplatku ve výši 10 % z ceny 
losů.     Finanční odbor MěÚ

Poslanecká kancelář EP 
otevřena

7. října byla otevřena kancelář 
poslance Evropského parlamentu 
dr. Ivo Strejčka v Jihlavě, která slouží 
veřejnosti jako kontaktní místo s po-
slancem Evropského parlamentu.
Informace:
Kancelář poslance EP dr. Ivo Strejčka
ul. Matky Boží 9, 586 01 Jihlava, 
tel.: 567 155 094, fax: 567 155 095, 
e-mail: ep.ji@tiscali.cz
Vedoucí kanceláře:
Stanislav Cejpek
e-mail: stanislav.cejpek@tiscali.cz
Hodiny pro veřejnost:
po – pá 10.00 – 16.00
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A jak dopadli kandidáti ze Světlé n. S.?
Věra Chladová (ODS) obdržela 

59 přednostních hlasů, MUDr. Stanisla-
va Brhelová (KDU-ČSL) 55, Jiří Hlavá-
ček (KSČM) 51, Jaroslav Zmek (KSČM) 
42 hlasů, ing Josef Maleček (SNK) 34,  
ing. Milan Šmíd (Nezávislí) 28, Karel 
Nápravník (ČSSD) 12, ing. Josef Kozlík 
(Nezávislí) 11, Jiří Sýkora (Nezávislí) 5, 
Čestmír Holan (Nezávislí) 4.

Volby do Senátu Parlamentu 
České  Republiky
Horní komoru parlamentu opustí dva-

advacet senátorů, někteří dobrovolně, 
jiní nikoliv. Například Mirek Topolánek 
nebo Jan Ruml už nekandidovali. Man-
dát obhajovalo ve 27 obvodech jen 14 
senátorů, dvanáct z nich se dostalo do 
druhého kola, ale jenom pět bylo znovu 
zvoleno.

Volební účast v obvodě č. 40 – Kutná 
Hora činila v 1. kole 28,04 %, ve 2. kole 
17,77  %.                                      -jv-

VOLBY

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Vysočina ve Světlé n. S.

Okrsky Voliči 
v sezn.

Vydané 
obálky

Vol. účast 
v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

%  plat.  
hlasůcelk. zpr. v %

9 9 100 5 672 1 320 23,27 1 319 1 268 96,13 

Kód Název strany
Platné hlasy

celk. v %
26 Občanská demokratická strana 404 31,86 
54 Komunistická str.Čech a Moravy 323 25,47 
8 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 178 14,03

36 Česká str.sociálně demokrat. 120 9,46 
19 NEZÁVISLÍ 105 8,28 
41 SNK sdružení nezávislých 70 5,52 
18 Strana zelených a US-DEU 37 2,91 
47 Dělnická strana 8 0,63 
34 Pravý Blok 9 0,70 
15 Republikáni Miroslava Sládka 6 0,47 
42 Strana za životní jistoty 6 0,47 
5 Moravská demokratická strana 2 0,15 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ve Světlé n. S.

Kolo
Okrsky Voliči v 

sezn.
Vydané 
obálky

Volební 
účast 
v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

% plat.
 hlasůPočet Zprac. v %

1 9 9 100 5 673 1 171 20,64 1 168 1 098 94,01 
2 9 9 100 5 672 659 11,62 659 656 99,54

 

Číslo
Kandidát Volební 

strana
Navrh. 
strana

Polit. 
přísl.

Počty hlasů % hlasů
Příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1 Melša Václav   KSČM KSČM KSČM 242 X 22,04 X 
2 Moldan Bedřich Prof. RNDr. CSc. ODS ODS ODS 307 380 27,95 57,92
3 Hejná Běla PhDr. ČSSD ČSSD BEZPP 194 276 7,66 42,07
4 Šanc Ivo RNDr. CSc. US-DEU US-DEU US-DEU 99 X 9,01 X 
5 Zeman Vladimír Ing.  SNK-ED ED BEZPP 55 X 5,00 X 
6 Viktora Josef Ing.  NK NK BEZPP 85 X 7,74 X 
7 Janda Petr   NEZ NEZ BEZPP 116 X 10,56 X 

V pátek 5. a v sobotu 6. listopadu se konaly doplňovací volby do Senátu a podruhé v historii krajské volby. Celostátně 
se vyznačovaly nízkou účastí – k volebním urnám přišlo kolem třiceti procent voličů.

Volby do zastupitelstva kraje Vysočina 
V kraji Vysočina přišlo k urnám 31,82 % voličů, vítězem se stali občanští demokraté. Svůj hlas jim dalo 29,47 % lidí. Na dru-

hém místě skončili komunisté, kterým dalo hlas 20,97 % voličů, třetí jsou lidovci s 20,5 %. Výrazně se propadlo hnutí nezávis-
lých kandidátů SNK, které získalo jen 7,13 % oproti téměř dvojnásobku při minulých krajských volbách.
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Kriminalita na Světelsku

- V době od 12.10 do 16.10. neznámý 
pachatel odcizil z volně přístupného altán-
ku v obci Rejčkov televizor a domácí kino. 
Majitele tím připravil o 26.000,- Kč.

- 17.10. kolem 03.30 hod. se v baru Bazén 
domáhal 19letý muž, aby mu byla zahrána 
jeho oblíbená skladba. Když mu nebylo 
ihned vyhověno, půllitrem rozbil hudební 
aparaturu, čímž poškozeným způsobil 
škodu ve výši téměř 39.000,- Kč. Jeho jed-
nání bylo kvalifikováno jako trestný čin 
výtržnictví a poškozování cizí věci, věc 
byla zpracována ve zkráceném příprav-
ném řízení.

- 19.10. ve večerních hodinách byl v Zá-
mecké ulici kontrolován řidič osobního 
vozidla. Dechovou zkouškou bylo zjištěno 
požití alkoholu. Řidič, vědom si svého 
přestupku, nabídl hlídce policie úplatek ve 
výši 15.000,- Kč, když na vše zapomenou. 
Když neuspěl, počal kopat do služebního 
vozidla a slovně urážet policisty čímž si 

„vysloužil“ převoz na „záchytku“. Následu-
jícího dne, po vystřízlivění, mu bylo poli-
cejním radou sděleno obvinění z trestného 
činu úplatkářství.

- Z 23.10 na 24.10. byl ze silážní jámy 
v obci Volichov odcizen traktor Zetor 
3011 bez registrační značky v hodnotě cca. 
25.000,- Kč.

- 30.10. se dopustil muž ze Světlé 
n. S. trestného činu maření výkonu úřed-

Odpad je jakákoliv movitá věc, která 
se stává nepotřebnou, přestala sloužit 
původnímu účelu, pro který byla vyro-
bena, a člověk cítí potřebu se této věci 
zbavit. Odpady vznikající v domácnosti 
se nazývají domovní odpad, komunální 
odpad je pak odpad, který vzniká na 
území obce, tzn. domovní odpad od ob-
čanů a odpad z údržby obce (odpadkové 
koše, uliční smetky, hřbitovní odpad…). 

Proč odpad třídit?
Důvodů je mnoho. Na prvním místě 

jsou to důvody ekologické. Třídění odpadů 
a jejich recyklace šetří přírodní zdroje su-
rovin a energie. Výroba jedné tuny papíru 
ze sběrového papíru může ušetřit až dva 
vzrostlé stromy. Navíc povinnost třídit od-
pad ukládá zákon o odpadech a poplatek 
za odpad se stanovuje podle nákladů na 

netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se 
vytřídí, o to více by mohla obec a následně 
obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad. 
Naše město má uzavřenou smlouvu se 
společností EKO-KOM, která na náklady 
spojené s tříděním odpadů finančně při-
spívá. To znamená, že čím více odpadů se 
vytřídí, tím více peněz dostaneme zpátky. 

Ke sběru papíru se používají modré ná-
doby, čirého skla bílé nádoby, barevného 
skla zelené nádoby, plastů žluté nádoby. 
Co lze a naopak co se nesmí do nádob na 
třídění odpadů odhodit, napoví návody 

– nálepky na kontejnerech.
PAPÍR
Do modrých nádob lze odhodit: noviny, 

časopisy, kancelářský papír, reklamní letá-
ky, knihy, sešity, krabice, kartón, papírové 
obaly (např. sáčky).

Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, uhlový a voskovaný pa-
pír, použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Do zelených nádob patří: láhve od nápo-

jů, skleněné nádoby, skleněné střepy.
Do bílých nádob patří: čiré sklo (láhve 

od nápojů, zavařovací sklenice), střepy.
Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosk-

lo, drátěné sklo a zrcadla.
PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET 

láhve od nápojů (prosíme, nezapomeňte 
je sešlápnout!), plastové nádoby, kelímky, 
krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fó-
lie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Nevhazujte: novodurové trubky, obaly 
od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.).

Další vytříděné odpady, včetně výše 
zmiňovaných využitelných složek, lze 
odevzdat do SBĚRNÉHO DVORA. Sem 
můžete přivézt např. starý nábytek, větve 
ze zahrádky, lednice, pračky, nebezpečné 
odpady.

Sběrný dvůr má otevřeno každý všed-
ní den od 7.00 – 16.00 hodin, dále první 
sobotu v měsíci od 8.00 – 12.00 hodin.

Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto 
druhy odpadů:

Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, 
barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

Objemné odpady: starý nábytek (křes-
la, židle, válendy), podlahové krytiny (ko-
berce, linolea), umyvadla, toalety, pračky, 
nefunkční sporáky

Elektrotechnika: televize, rádia, počí-
tače, mikrovlnné trouby

Nebezpečné odpady: zářivky, výbojky, 
akumulátory, galvanické články, ledničky 

– mrazničky, barvy, lepidla, oleje, znečiš-
těné nádoby atd. Nebezpečné odpady jako 
suché baterie, zářivky může každý ode-
vzdat v prodejně, prošlé léky v lékárnách. 

Stavební odpad – odváží se také do 
sběrného dvora, kde jej každý uloží dle 
pokynů obsluhy na své náklady.

Odpad ze zeleně (tráva, plevel, listí) 
si každý musí kompostovat na svém 
pozemku. 

***
Prosíme, dodržujte pokyny při třídě-

ní odpadů. Nežádoucí příměsi znehod-
nocují vytříděnou surovinu, která pak 
nemůže být recyklována a ukládá se 
zbytečně na skládku. 

Městský úřad Světlá n. S., 
odbor životního prostředí

ního rozhodnutí, když řídil osobní vozidlo, 
ač má toto rozhodnutím městského úřadu 
zakázáno. Věc byla zpracována ve zkráce-
ném přípravném řízení.

- Od 30.10. do 1.11. se v obci Nová Ves 
vloupal neznámý pachatel do rekreační 
chalupy a uvnitř odcizil strojek slou-
pových hodin, váhy a bibli. Majitelům 
způsobil škodu cca. 6.400,- Kč.

- 13.000,- Kč dluží na výživném pro své-
ho syna muž z Ledče n. S. Další výživné 
ve výši 12.000,- Kč dluží zase muž z naše-
ho města. Zda se dopustili trestného činu, 
je předmětem dalšího šetření.

- Z podávání alkoholu mladistvé je pode-
zřelý barman z našeho města. Věc byla po 
zadokumentování oznámena městskému 
úřadu k projednání.

- Ani na nohou nedokázal stát 24letý 
řidič vozidla Renault, když byl nedaleko 
Lipnice n. S. zastaven hlídkou policie 
poté, co narazil do stromu a snažil se 
z místa nehody ujet. Vzhledem k tomu, 
že nehodlal  dodržet zákaz policistů, aby 
dále s vozidlem již nejel, byl převezen na 
protialkoholní záchytnou stanici.

- V době od 4. 11. do 6.11. odcizil ne-
známý poberta zařízení rekreační chalupy 
u obce Josefodol. Majiteli vznikla škoda 
ve výši 12.100,- Kč.

por. Jaroslav Pavlík, 
vedoucí oddělení

Co je to odpad a proč ho třídit?
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samostatného státu 
se stalo úsilí vychovat  
všestranně vzdělané 
občany, kteří  by byli 
s to spravovat a řídit 
republiku a vybudo-
vat z ní moderní ote-
vřenou společnost.

Za 86 let své 
existence prošel náš 

stát mnoha změnami. Zanikl vytvořením 
protektorátu v r. 1939, do demokratické po-
doby se obnovil v roce 1945, aby se od roku 
1948 po dlouhých 40 let vyvíjel vzdálen 
masarykovské demokratické tradici. 

Za pár dnů si připomeneme už 15. vý-
ročí sametové revoluce, návratu k ideálům 
státu,  který mělo na mysli již zmiňované 
provolání z 28. října 1918. 

Brzy se však ukázalo, že nás čeká další 
zkouška, a to rozchod dvou národů, které 
společně stály u zrodu naší státnosti.

Nyní nás čekají další změny. Současný 
integrační evropský proces, jehož jsme 
součástí, přibližuje národy. Určitě máme 
všichni obavy, zda Evropská unie splní 
pozitivní očekávání, nebo zda se v ní náš 
malý národ neztratí.

Odkaz našich předků, kteří v r. 1918 za-
čali budovat za nepředstavitelně těžkých 
podmínek stát, je pro nás všechny závaz-
kem. Máme nyní velkou příležitost ukázat 
světu, že demokratické tradice a pokrok 
jsou a vždy budou synonymem českého 
státu.

Pietní akt

28. říjen

V pondělí 18. října se při příležitosti 
100. výročí narození MUDr. Karla Hradec-
kého uskutečnil před jeho rodným domkem 
v Dolní ulici pietní akt, kterého se zúčastnil 
starosta města Josef Böhm, místostarostka 
ing. Lenka Arnotová, tajemnice MěÚ ing. 
Iva Černohubová a další.                        -jv-

Foto: ing. František Aubrecht

Ve středu 27. října se před budo-
vou radnice konal vzpomínkový akt 
k 86. výročí vzniku společného státu 
Čechů a Slováků. Ke dvěma pamětním 
deskám byly položeny věnec a kytice, 
projev pronesla PhDr. Jana Myslivcová.

Vážení spoluobčané,
„Československý stát bude republikou. 

Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou 
svobodu svědomí, náboženství a vědy, 
literatury a umění, slova, tisku a práva 
shromažďovacího a petičního. Podepsáni 
profesor T.G.Masaryk, generál Milan 
Štefánik, Dr. Edvard Beneš,  dne 18. října 
1918.“ Dovolila jsem si zahájit dnešní shro-
máždění slovy Washingtonské deklarace, 
dokumentu, který vyjadřoval touhu české-
ho národa vytvořit samostatný stát, který 
by splňoval všechny požadavky moderní 
parlamentní pluralitní demokracie. 

Během několika posledních říjnových 
dnů 1918 dospěla 1. světová válka ke konci.  
28. října zavlály v Praze trikolóry a červe-
nobílé prapory. Jásající lidé odstraňovali 
štíty s rakouským dvojhlavým orlem a há-
zeli je do Vltavy. Byla provolávána sláva 

samostatnému československému státu. Ve 
večerních hodinách vydal Národní výbor 
své první oficiální veřejné provolání:

„Lide československý! Tvůj odvěký sen se 
stal skutkem. Stát československý vstoupil 
dnešního dne v řadu samostatných kultur-
ních států světa!“

Vzdor všemu spontánnímu nadšení 
nebyly první dny republiky vůbec jedno-
duché. Země byla zbídačená válkou, nová 
republika, jejíž území se po staletí vyvíjelo 
v rámci velké habsburské říše i jejího trhu, 
měla nemalé ekonomické potíže. Prosadit 
v celém světě novou, neznámou značku 
Made in Czechoslovakia nebylo vůbec 
snadné. Přesto se to podařilo – především 
díky kvalitě našich výrobků. Byla dána jak 
pověstným umem, zlatýma rukama našich 
lidí, tak společnou  snahou naší politické 
reprezentace a všech obyvatel nově vznik-
lého státu upozornit svět na malý národ, 
který se může stát vzorem demokracie 
a ekonomické prosperity.

Mimořádná péče byla v celostátním mě-
řítku věnována školství. Vzdělanost byla 
od dob národního obrození základním 
bohatstvím českého národa. Cílem nového 

Pietní vzpomínkový akt se před bu-
dovou radnice uskutečnil také ke Dni 
veteránů. Starosta města Josef Böhm 
položil pod pamětní desku kytici a pro-
nesl krátký projev.

Vážení přítomní, 
děkuji Vám za 

Vaši účast při malém 
pietním aktu u příle-
žitosti letošního Dne 
veteránů. Tato tradi-
ce, běžná v západní 
Evropě již desítky 
let, se u nás vžívá ve-
lice pomalu teprve od 

roku 1999. V našem městě si připomínáme 
Den veteránů podruhé.

Den veteránů je slaven v tento den proto, 
že 11. listopadu 1918 v 11 hodin podepsali 
zástupci vítězné Dohody a poraženého 
Německa podmínky příměří a tím ukončili 
světovou válku, do té doby nejstrašnější 
válečné běsnění, které lidstvo postihlo.

Jen ve válkách 20. století bojovaly a umí-
raly milióny vojáků z desítek zemí světa. 

Těm všem patří naše vzpomínka. Patří 
i spojeneckým vojákům, kteří v součas-
nosti vedou boj proti islámským teroristům 
v Iráku nebo Afghánistánu. A nejsou to jen 
vojáci USA a Velké Británie, ale v Afghá-
nistánu se na vojenských operacích bude 
podílet i naše jednotka. 

Letos jsme si připomínali devadesáté 
výročí vypuknutí 1. světové války. Na fron-
tách tohoto čtyři roky trvajícího konfliktu 
zahynulo deset miliónů vojáků, mezi nimi 
desetitisíce Čechů. I ze Světelska odešlo do 
války několik stovek, většinou mladých, 
mužů. My nyní stojíme u památníku, který 
nám připomíná ty, kteří se už domů nikdy 
nevrátili. Vzpomeňme i dobrovolníků 
z československých legií, jejichž boj napo-
mohl k tomu, že byla v roce 1918 vyhlášena 
republika. Ze Světlé bojovalo v zahraniční 
armádě šedesát tři legionářů, z Dolní Bře-
zinky bojovalo v zahraniční armádě šest 
legionářů, z Mrzkovic bojovali v dobrovol-
nické armádě tři legionáři. 

Věnujme nyní všem účastníkům válek 
minulosti i těm, kdo bojují za naši svobodu 
právě dnes, tichou vzpomínku.

Den veteránů 
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(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského kos-

tela sv. Václava ve Světlé n. S. skrý-
vají nejedno tajemství a vyvolávají 
dlouhou řadu otazníků. Každý pokus 
nalézt alespoň částečnou odpověď na 
některý z nich znamená nečekaně 
narazit na kupu dalších. Otazník č. 13 

- Mohl mít kronikář Seidler k dispozici 
knihy a spisy bývalého vilémovského 
kláštera?

Jde o otazník, který nás v současnosti 
zajímá stále více. Blíží se rok 2007, kdy 
by Světlá měla slavit 800 let. Jak však 
ověřit věrohodnost záhadného letopoč-
tu 1207 a dalších událostí uváděných 
pouze Seidlerovou kronikou, jejíž autor 
se odvolává na pamětní knihy a spisy 
bývalého vilémovského kláštera, z nichž 
nečerpá žádný z uznávaných historiků? 
Nevymýšlel si, aby přikrášlil nejstarší 
historii města, jeho kostela i okolních 
obcí? Jak to ověřit? Jedině tím, že do 
kronikářem zmíněných knih nahlédne-
me také. Kde je máme hledat, to nazna-
čil už v prvních větách předmluvy ke své 
kronice.

Zde čteme: „Byv vyzván městským 
zastupitelstvem světelským, bych ze své 
pamětní knihy -- (Liber Memorabilium), 
kterouž jsem v roce 1870 zpracoval pro 
správu velkostatku Světlé a Habrů na 
základě fakt a dat, která čerpal jsem z 
archivu města Světlé, Lipnice, děkanství 
světelského, zemských desk, dílem ze 
zachovalých písemných památek v praž-
ské universitní knihovně, týkajících se 
bývalého vilimovského kláštera, a z jed-
notlivých děl mnoha dějepisců a místo-
pisců, jako Palackého, Kosmasa, Hájka 
z Libočan, Balbína, Lupacia, Neplacha, 
Schallera, Sommera a m. j. - uveřejnil 
dějepisné a chronologické vyňatky po-
kud se týkají města Světlé...“

Vezměme kronikáře za slovo a zkusme 
téměř po 120 letech vyhledat ony zmíně-
né knihy a spisy pocházející z kláštera ve 
Vilémově. O tom, že měl tehdy (koncem 
19. stol.) možnost nahlédnout do mnoha 
vzácných, dnes už nedostupných stře-
dověkých písemných pramenů, nemůže 
být, myslím, pochyb. Co se týče jím 
uváděného nejstaršího letopočtu 1207 
zmiňující Světlou a její kostel, hovoří 
přímo o konzervativních (dochovaných) 

Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava?

??
??

knihách bývalého kláštera. Bohužel ne-
uvádí nic bližšího, takže je nutné ověřit 
jeho informaci i z jiných zdrojů, což se 
čirou náhodou podařilo.

Prvním krokem k řešení této velké 
záhady přispěla už mnohokrát citova-
ná publikace Dr. Č. Sameše Klášter 
vilémovský. Ve IV. kapitole nazvané 
Hospodářské poměry se mimo jiné do-
vídáme: „Klášter nevyrušován vnějšími 

nepřáteli, mohl se věnovati činnosti kul-
turní - která tu jistě byla jako v jiných 
klášteřích té doby, ač se nám zprávy o ní 
nezachovaly.“

K tomuto dlouhému souvětí připojil 
autor následující poznámku mající pro 
nás cenu zlata. „Jen v potvrzení papeže 
Bonifáce IX. z r. 1391 se praví, že nový 
opat Mikuláš vyniká literarum scientia, 
znalostí věd. Snad z klášterní knihovny 
jsou spisy zapsané v Truhlářově Cat. m. 
lat. pod č. 754 a 985 a v Podlahově sou-
pisu 1922 č. 1210.“

Existenci zmíněných písemností 
potvrzuje v publikaci Soupis památek 
historických a uměleckých v Čechách 
v politickém okresu Čáslavském také 
Dr. Alžběta Birnbaumová. Mezi obcemi, 
jejichž památky zde podrobně popsala, 
nechybí ani Vilémov. A právě v jedné z 
poznámek také zmiňuje spisy zapsané v 
Truhlářově katalogu a Podlahově soupi-
su nacházející se v univerzitní knihovně 
v Praze, čímž vlastně potvrzuje kroni-
kářova slova, který toto místo uložení 
uvádí také.

Univerzitní knihovnou se dnes rozu-
mí Národní knihovna ČR sídlící v praž-
ském Klementinu. V oddělení rukopisů 
a starých tisků jsem od paní PhDr. 
Milady Svobodové dostala následující 
informace: „Dva středověké kodexy, o 
nichž se zmiňujete v souvislosti s be-
nediktinským klášterem ve Vilémově, 
jsou uloženy v Národní knihovně ČR 
na sign. IV G 22 a VH 8 a byly popsány 
v katalogu Josefa Truhláře (J. Truhlář, 
Catalogus codicum manu scriptorum 
Latinorum qui in c. r. bibliotheca 
publica atque universitatis Pragensis 
asservantur. Pars I. Pragae 1905, č. 754 
a 984). Třetí rukopis se nachází na sign. 
K XVI ve fondu kapitulní knihovny ulo-
ženém dnes v Archivu Pražského hradu 
a jeho popis obsahuje katalog Antonína 
Podlahy (A. Podlaha, Soupis rukopisů 
knihovny metropolitní kapituly pražské. 
Praha 1922, č. 1210).“

Současně s tímto sdělením mi byla 
nabídnuta možnost zaslání kopií obou 
v latině psaných popisů, což jsem velmi 
uvítala, a čtenáře s nimi podrobněji se-
známím v otazníku otištěném v únoro-
vém čísle zpravodaje.

Protože jsou to jediné dochované 
středověké rukopisy pocházející údajně 
z klášterní knihovny ve Vilémově, jež 
mohl mít náš kronikář k dispozici, zají-
malo mne, jaká je v současnosti možnost 
nahlédnout do těchto pro nás tak důleži-
tých písemných pramenů a ověřit si, zda 
se v některém z nich skutečně nachází 
onen záhadný letopočet 1207 či ještě 
nějaké další.

K tomu mi paní PhDr. Svobodová 
sdělila následující: „Národní knihovnu 
lze požádat o placenou rešerši (odbor-
né hledání, pátrání) prostřednictvím 
referenčního oddělení, bližší informace 
lze nalézt na internetových stránkách 
knihovny (www.nkp.cz). Myslím však, že 
v daném případě by to bylo zbytečné. Z 
Truhlářových popisů rukopisů IV G 22 
a V H 8, které máte k dispozici, totiž 
rozhodně nevyplývá, že by obsahovaly 
nějaké údaje k nejstarším dějinám Světlé 
nad Sázavou. Na základě mně známé 
literatury se domnívám, že nejstarší 
zmínka o Světlé nad Sázavou je až v 
listině vilémovského opata z 13. 7. 1318, 
jejíž text otiskl Josef Emler, Regesta di-
plomatica nec non epistolaria Bohemiae 
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et Moraviae. Praha 1890, s. 187-188, č. 
456. Tehdy byla tato listina uložena v 
archivu kláštera benediktinů v Břevnově, 
dnes by se mohla nacházet ve Státním 
ústředním archivu v Praze, I. oddělení, 
Milady Horákové 133, Praha 6.“

Ona zmíněná listina je nám velmi 
dobře známa ze Seidlerovy kroniky. Tím 
opatem je Jaroslav II., který zastavuje 
ves Lipničku Markvartovi, řečenému 
Černý. Takže se v našem pátrání ocitáme 
opět na začátku a pravděpodobně se bu-
deme muset zatím smířit se skutečností, 
že nejstarší dějiny obce se už objasnit 
nepodaří.

Přestože v uvedených rukopisech po-
cházejících snad z vilémovské klášterní 
knihovny nejspíš nenajdeme nic z toho, 
co tolik hledáme, mělo by město o onu 
placenou rešerši přece jen požádat. Co 
kdyby? Měli bychom jednou provždy 
jasno a výsledek rešerše by byl nezpo-
chybnitelným dokladem pro další ge-
nerace, které také bude otázka počátků 
obce a nejstarších dějin jejího kostela 
zcela určitě zajímat.

Jinak nezbývá než hledat dál a věřit 
v nějakou šťastnou náhodu, která vše 
změní.

Mgr. Alena Křivská
Foto: Ladislav Křivský

Zastavil se v našem městě čas? 
Nikoliv – jen hodiny na náměstí, zato 
však již před mnoha týdny...

Fotografováno v 11 hodin.
-jv-

Kraj bude hledat novou 
mluvčí
První tisková mluvčí Vysočiny Rad-

ka Burketová k 15. říjnu tohoto roku 
odešla do nového zaměstnání. Kraj 
tak bude brzy hledat náhradu.

„Radka Burketová s námi od začátku 
vytvářela nejen obraz nového úřadu, 
ale obraz celé Vysočiny. Také ona má 
zásluhu na tom, že jsme získali několik 
ocenění od odborníků i veřejnosti za 
to, s jakou otevřeností o práci kraje 
informujeme,“ popisuje působení Burke-
tové na kraji šéf hejtmanova sekretariátu 
Martin Kalivoda. 

Kraj v nejbližších týdnech na svých 
webových stránkách a prostřednictvím 
inzerce v tisku vypíše výběrové řízení 
na nového mluvčího. Bude hledat ně-
koho, kdo má zkušenosti v komunikaci 
s novináři i ostatní veřejností, kdo se 
rychle zorientuje v problematice veřejné 
správy a práci s krajskými počítačovými 
systémy. „Je zcela samozřejmé, že náš 
mluvčí neříká naučené věty, ale umí ak-
tivně a rychle najít a nabídnout témata 
a informace, které by mohly veřejnost 
zajímat. Náš mluvčí je od toho, aby po-
máhal údaje najít a nic neskrýval,“ říká 
Martin Kalivoda.

Více informací M. Březina, zá-
stupce ředitele krajského úřadu, tel. 
564 602 344, brezina.m@kr-vysocina.cz

Cizí jazyky – brána k novému 
poznání 
Dne 26. října 2004 byl na jednání 

Zastupitelstva kraje Vysočina schválen 
grantový program Fondu Vysočiny na 
podporu projektů v oblasti výuky cizích 
jazyků s názvem  Cizí jazyky – brána 
k novému poznání 2004 – II. Program je 
vyhlášen podruhé, protože zájem žada-
telů v prvním kole převyšoval možnosti 
vyhlášeného programu. Cílem tohoto 
programu je posílit jazykové dovednosti 
pedagogů škol a ověřit možnost podpory 
posílením jejich jazykových dovedností 
pro případnou systémovou podporu. 

Příjemcem podpory jsou základní ško-
ly, zvláštní školy, pomocné školy, základ-
ní umělecké školy, střední školy, vyšší 
odborné školy, vysoké školy a domy dětí 
a mládeže bez rozdílu zřizovatele se síd-
lem na území kraje Vysočina. Celková 
částka vyčleněna na grantový program 
činí 1 milion Kč. Finanční podpora bude 

udělována ve výši minimálně 20 tisíc 
a maximálně 100 tisíc korun. 

Další podmínky a informace jsou uve-
deny ve výzvě, která je zveřejněna na 
krajských internetových stránkách v sek-
ci Fond Vysočiny. Průběžné informace 
ke zpracování projektů bude poskytovat 
Eva Ampapová, tel. 564 602 845, e-mail: 
ampapova.e@kr-vysocina.cz. 

Žádost musí být předložena do 31. led-
na 2005 a je rovněž zveřejněna na kraj-
ských internetových stránkách. 

Připravujete zajímavé 
projekty v oblasti kultury?
Žadatelů o informace o grantových 

programech Fondu Vysočiny, Minister-
stva kultury ČR, Evropské unie a dalších 
vyhlašovatelů na nejrůznější projekty 
z oblasti kultury na Vysočině stejně jako 
v ostatních krajích stále přibývá. Nejvíce 
dotazů připadá tradičně na podzim, kdy 
se připravují kulturní kalendáře a tedy 
výstavy, festivaly, koncerty či semi-
náře na následující rok. Orientovat se 
v množství informací a sledovat termíny 
a podmínky všech dostupných programů 
je zejména časově náročné. Proto nepře-
hlédněte:

Ministerstvo kultury ČR, odbor regi-
onální a národnostní kultury, vyhlásilo 
v průběhu října konkurzy na podporu 
projektů na rok 2005 pro oblast lokál-
ních kulturních tradic, neprofesionál-
ních uměleckých aktivit, kulturních 
aktivit zdravotně postižených občanů, 
dále na podporu tradiční lidové kul-
tury, kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících v České 
republice, na integraci cizinců žijících 
v České republice, integraci příslušníků 
romské komunity, na podporu zájmo-
vých kulturních - mimouměleckých 
aktivit a na podporu zahraničních 
kontaktů v oblasti neprofesionálních 
uměleckých aktivit. 

Další zajímavé programy na rok 
2005 vypisují nyní rovněž v gesci minis-
terstva kultury odbor zahraniční, odbor 
ochrany movitého kulturního dědictví, 
muzeí a galerií, odbor církví, odbor 
hromadných sdělovacích prostředků 
a odbor umění a knihoven.

Každý z výše uvedených konkurzů 
má svá pravidla a požadavky. Veškeré 
informace, včetně formulářů a sezna-
mu kontaktních osob k jednotlivým 
programům, jsou k dispozici na in-

Zprávy z kraje

►
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Muzeum

Myšlenka vybudovat v našem městě 
muzeum není právě nová, ale nyní začí-
ná dostávat pevnější obrysy. Byl sesta-
ven přípravný výbor, který se zabývá 
sestavením plánu dalšího postupu. Jas-
no už má minimálně ve dvou otázkách: 
kde by mohlo být muzeum umístěno 
a jaké by mělo být jeho zaměření.

Jako vhodný objekt byla vytipována 
budova čp. 23 stojící na náměstí. Je z ní 
vchod do loni zpřístupněného středověké-
ho podzemí, což je nesporná výhoda pro 
budoucí návštěvníky, kteří by tak v jed-
nom objektu mohli absolvovat dvě pro-
hlídky týkající se historie města. Muzeu 
by mělo sloužit celé první patro a v bu-
doucnu i půdní prostory, kde by zpočátku 
byl depozitář. 

Pokud jde o náplň muzea, uvažuje se 
o variantě, která by v menší části mapova-
la obecnou historii města a větší expozice 
by byla věnována historii sklářství. Bu-
dování muzea bude probíhat postupně až 
do roku 2007, kdy by mělo být otevřeno 
v rámci oslav 800. výročí první zmínky 
o Světlé n. S.

Na fotografii z říjnové schůzky v kance-
láři starosty města jsou: 

ředitelka Muzea Vysočiny Havlíčkův 
Brod PhDr. Jana Beránková, zástupce 
Sklo Bohemia, a. s. Světlá n. S. Jiří Zá-
potočný, ředitelka ZŠ v Komenského ul. 
PhDr. Jana Myslivcová, vedoucí odboru 
kultury a školství Mgr. Jana Kupčíková, 
předseda Vlastivědného spolku Světelsko 
ing. Jiří Hladovec, zástupkyně Památkové 
péče při MÚ Světlá n. S. ing. Eva Horná 
a zástupce Caesar Crystal Bohemiae a. s. 
Josefodol designér Zdeněk Kunst.

Text a foto: Jaroslav Vála

Turistická mapa

Na prostranství nedaleko infor-
mačního centra instalovali pracovníci 
TBS v prvních listopadových dnech 
nový dřevěný stojan s turistickou ma-
pou. Mapa laminovaná ve fólii proti 
UV záření má rozměry 1140 x 1740 mm 

a v měřítku 1:30 000 zobrazuje území od 
Ledče n. S. po Velké Dářko a od Habrů 
po Polnou. Lze si jen přát, aby turistům 
objevujícím naše krásné Posázaví dobře 
a dlouho sloužila.

Text a foto: Jaroslav Vála

ternetových stránkách www.mkcr.cz 
nebo na adrese Ministerstvo kultury ČR, 
Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 
1 - Malá Strana, tel. 257 085 111.

Vzhledem k různým podmínkám výše 
uvedených programů doporučujeme vě-
novat informacím zvýšenou pozornost.

J. Svatošová

Více informací: L. Vyhlídalová, odbor 
kultury a památkové péče, 564 602 260, 
vyhlidalova.l@kr-vysocina.cz

Složení krajské rady budeme 
znát nejpozději 16. prosince
V pátek a v sobotu 5. a 6. listopadu 

proběhly v celé České republice volby 
do krajských zastupitelstev a zároveň 
zhruba na jedné třetině území v celkem 
27 obvodech i první kolo senátních 
voleb. Druhé kolo senátních voleb se 
potom konalo o týden později opět 
v pátek a v sobotu 12. a 13. listopadu. 
Protože výsledky voleb jsou dostatečně 
známé, zmíním se raději krátce alespoň 
o dalších událostech, které nás na Vyso-
čině v důsledku konání krajských voleb 
čekají.

Okamžikem ukončení hlasování ve 
druhý den voleb se všichni zvolení 
kandidáti (v kraji Vysočina celkem 45) 
automaticky stali novými krajskými 
zastupiteli. Zároveň všichni původní 
zastupitelé ztratili mandát. 

V nadcházejícím období do doby ko-
nání ustavujícího zasedání nově zvole-
ného zastupitelstva vykonává původní 
hejtman pravomoci dané zákonem 
o krajích. Tyto pravomoci jsou tako-
vého rozsahu, že umožňují fungování 
kraje a plnění pouze jeho základních 
funkcí.

Ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva svolá původní hejtman 
tak, aby se konalo nejpozději do 40 dnů 
po vyhlášení výsledků voleb. To zna-
mená v případě těchto krajských voleb 
nejpozději do 16. prosince 2004.

Ustavující zasedání zastupitelstva 
zvolí hejtmana, náměstky hejtmana 
a další členy krajské rady. Pokud se tak 
nestane, jednání bude přerušeno a musí 
znovu pokračovat nejdéle do 7 dnů. 
Lze tedy předpokládat, že složení nové 
krajské rady budeme znát nejpozději 
16. prosince.

Miloš Vystrčil,
člen Zastupitelstva kraje Vysočina

►

Zprávy z kraje
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Trať na Ledeč n. S.

Stalo se před 60 lety

Dne 28. prosince 1944 opakova-
ly americké bombardéry nálet na 
pardubickou a kolínskou rafinérii. 
Stíhací doprovod zabezpečovala při 
této akci 325. stíhací skupina od 
15. letecké armády USA. Tito stíhači 
zničili toho dne při hloubkových úto-
cích 26 lokomotiv a 7 letadel na zemi. 
Nasazeno bylo 44 stíhaček typu P-
51 Mustang, z nichž jedna se ztratila.

Největší počet obětí si vyžádal 
hloubkový útok na vlak ve Světlé 
n. S. Podle hlášení Okresního úřadu 
Ledeč n. S. zahynulo 12 osob, 18 bylo 
těžce a dvě lehce zraněny.

Celou akci zpracoval Zdeněk Bičík 
do článku Příspěvky k letecké válce 
ve východních Čechách uveřejněné-
ho v Almanachu č. 4, který v roce 
1978 vydal Státní archiv v Zámrsku. 
MUDr. Jan Němeček ze Světlé n. S., 
poskytl autorovi vzpomínka Františka 
Rothackera:

„V době mezi 11.33 – 11.40 hod., kdy 
trval letecký poplach, přelétla přes 
Světlou n. S. skupina 28 bombardérů 
(zřejmě část svazu letícího na kolínskou 
rafinerii) a krátce poté byla vyhlášena 
letecká výstraha, jíž předcházel i po-
plach na železnici. Vlaky byly odsuno-
vány mimo prostor nádraží na vedlejší 
koleje. Ve 12.05 hod. byl sirénami 
znovu vyhlášen poplach. Ve 12.35 hod. 
provedly tři stíhačky ze směru od 
Německého Brodu hloubkový útok na 
nádraží ve Světlé n. S. Trval asi deset 
minut a letadla pak odletěla podél že-
lezniční tratě směrem na Čáslav. Napa-
den byl osobní vlak, jehož kouř patrně 
letce přilákal: letadla na soupravu ně-
kolikrát nalétla a palbou zcela vyřadila 
lokomotivu a řadu vagónů.“ 

Strojvedoucí vlaku Ludvík Kovář ce-
lou akci popsal takto: 

„Ve 12.15 hod. jsem dojel do stanice 
Světlá n. S., kde mi přednosta stani-
ce oznámil letecký poplach. Nařídil 
mi, abych celým vlakem vycouval na 
vedlejší lokální trať vedoucí do Zruče 
n. S. Rozkazu jsem uposlechl, a když 
jsem zastavil na trati, zpozoroval jsem 
tři hloubkové stíhačky, které začaly 
oblétávat vlak. Topič seskočil ze stroje 
a já jsem zjistil, že celý vlak se poma-
lu rozjíždí zpět do stanice. Okamžitě 
jsem celý vlak zabrzdil a rychle jsem 
se sebral na topičovu stranu, abych 

také sestoupil dolů. Sestup na topičově 
straně jsem volil proto, že z mé strany, 
kde bylo moje stanoviště, začali letci 
střílet na lokomotivu. V tom okamžiku 
jsem zpozoroval zásahy střel do loko-
motivy a ulekl jsem se. Z výše loko-
motivy jsem spadl naznak do hloubky 
8 m. Nárazem jsem utrpěl silný otřes 
mozku a zůstal jsem ležet v bezvědomí.“ 
(výpověď Ludvíka Kováře z Jihlavy 
28.1.1974. V nemocnici s ním leželo na 
sále mnoho zraněných, z nich někteří 
zemřeli. Při sepisování protokolu se 
zjistilo, že lokomotiva č. 254.096 měla 
96 zásahů)

***
Jan Fetter, majitel hotelu Nádraží sto-

jícího naproti nádražní budově, do ro-
dinné kroniky zapsal:

„Během roku byly bombardovány 
mnohá města v Protektorátě – Plzeň, 
Pardubice, Kolín atd., též vlaky, zvlášť 
lokomotivy. I my ve Světlé n. S. jsme za-
žili nálet dne 28. 12. o 12.30 hod. na vlak 
vyjíždějící ze stanice Světlá n. S. Seděl 
jsem právě v lokále, něco počítal, seděl 
se mnou ještě jako ojedinělý host p. Pa-
jer, dělník z Karlova, brusírny ve Světlé 
n. S. Pojednou nás překvapí dunění 
ostrostřelby velkých strojních pušek, 
vše se chvěje v očekávání, kdy střely 
počnou okny létat do lokálu. Vyskočili 
jsme na zápraží proti nádraží a vidíme 
2 a 1 letadlo, značky americké čteme, 
jak krouží nad střechou nádraží a naší 
a v malých přestávkách střílejí. Celý vý-

jev – nálet – trval snad jedinou minutu. 
Letadla odletěla, již z nádražní budovy 
slyším, byl napaden osobní vlak, který 
byl vyjetý na výhybku na koleji k Ledči 
n. S. Běžím tam, lokomotiva, všechny 
sklady čudí páru, strojvůdce schoulen 
v náspu, slyším nářek, nešel jsem dále, 
vrátiv se domů a telefonem volám léka-
ři, nákladní auta, aby se dostavili na 
silnici k Josefodolu. Výsledek náletu 
strašný, všechny vozy vlaku a lokomo-
tiva z obou stran prostříleny, ač vlak 
byl málo osazen. Vyjíždí ze Světlé n. S., 
uniklo zranění asi 8 cestujících, 12 bylo 
mrtvých a 24 raněných.“

***
V neděli 31. prosince 1944 se konal na 

náměstí ve Světlé n. S. veřejný pohřeb 
obětí tohoto hloubkového útoku. Obřa-
du se zúčastnilo mnoho občanů, obětem 
bez pozůstalých byl na hřbitově zřízen 
nový společný hrob.

-jv-

Pohřeb obětí náletu (foto archiv)
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Dům čp. 94 
Budova původně obdélníkového pů-

dorysu (s pozdější zadní přístavbou) 
s valbovou mansardovou střechou stojí 
na dolním konci náměstí. Karel Seidler 
ve své Kronice města Světlé od roku 
1207. – 1886. k roku 1754 píše, že „...svě-
telská fara byla za tehdejšího faráře Pat. 
Ningrena nově vystavěna a dokazuje to 
kniha památní, kdežto nachází se násle-
dující nápis: Has aedes fecerat Phillipus 
Krakovský a Kolovrath p. t. Supremus 
Burgravius  (česky: Tento dům vystavěl 

Akce České křest́anské akademie 

Další setkání 
připravila Místní 
skupina ČKA ve 
Světlé n. S. na 
úterý 7. prosince. 
Od 19.30 hod. za-
čne v zasedací 
místnosti zdejšího 
sklářského učiliš-
tě Tomáš Holub, 

hlavní vojenský kaplan Armády Čes-
ké republiky, hovořit o vztahu křesťa-
nů k válce. 

Pplk. P. Mgr. Tomáš Holub se naro-
dil v roce 1967 v Červeném Kostelci. 
Teologické studium absolvoval nejprve 
na teologické fakultě v Litoměřicích, 

poté na stejném učilišti v Salzburgu. 
Promován byl na Katolické teologické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
v roce 1993. Téhož roku přijal kněžské 
svěcení. Tři roky působil jako kaplan ve 
farnosti Kutná Hora, kde také vyučoval 
na církevním gymnáziu. V srpnu roku 
1996 byl vyslán jako první vojenský 
kaplan na téměř dvouletou službu k čes-
ké jednotce IFOR/SFOR v Bosně. Po 
návratu se stal poradcem náměstkyně 
ministra obrany pověřeným přípravou 
dohody o duchovní službě v armádě. Od 
října 1997 působil jako vojenský kaplan 
u 4. brigády rychlého nasazení v Hav-
líčkově Brodě. V říjnu 1998 ho ministr 
obrany jmenoval hlavním kaplanem 
Armády České republiky. 

Hynek Bouchal

Filip hrabě Kolovrat Krakovský, nejvyšší 
purkrabí).“

Nejstaršími dokumenty z archivu sta-
vebního úřadu jsou plánek z 26. května 
1886 od Josefa Zemana s patnáctikrejca-
rovým kolkem, razítkem a podpisem sta-
rosty J. Šindeláře a z téhož dne protokol 

„sepsaný ohledně povolení stavby jednoho 
dílce děkanského domu“.

Dalším dokumentem je až dopis 
městskému úřadu ze dne 3. září 1938: 

„Podepsaný patronátní úřad sděluje, že 
v budově děkanství vedle udržovaných 

prací stavebních, jako výměnu vadných 
podlah, dlažeb a omítek již prováděných, 
míní i zvětšiti okno do pokojíku, zvětšiti 
hlavní domovní dveře, zříditi balkon nad 
vchodem do dvora a snížiti střechu nad 
skladištěm ku straně p. V. Nováka, jak 
vidno z přiložených náčrtů a žádá zdvoři-
le, by bylo k těmto změnám dáno stavební 
povolení.“

Ze dne 20.3.1965 je žádost administrá-

tora Karla Exnera adresovaná Stavebnímu 
úřadu při MěstNV Světlá n. S.: „Žádám 
o povolení opravy omítky na budově 
děkanství čp. 94. Máme v úmyslu dát na 
straně do náměstí omítku úplně novou, 
tvrdou, rovněž na jižní stranu, k lékárně. 
Na západní straně opravíme dosavadní 
omítku, která je ještě dost v dobrém stavu, 
a přizpůsobíme postříknutím barvě nové 
omítky. Opravu chceme provést ve vlastní 
režii ve 2. čtvrtletí t.r.“

V létě roku 1966 byla rozebrána ka-
menná zeď oddělující prostor za farou od 

dvora sousedního domu p. Nováka a byla 
nahrazena oplocením.

Dne 13.4.1993 bylo vydáno stavební 
povolení na rekonstrukci, která měla být 
dokončena do 13.4.1995, pro nedostatek 
finančních prostředků však bylo staveb-
ní povolení prodlouženo do konce roku 
1997. Začátkem následujícího roku byl 
udělen souhlas s uvedením stavby do trva-
lého provozu.   Text a foto: Jaroslav Vála

Víte, že...
...v neděli 14. listopadu uvedla televi-

ze na programu ČT1 film „In  nomine 
patris“, nabízející fiktivní pohled na 
události okolo tzv. Číhošťského zázra-
ku?

Režisér Jaromír Polišenský netočí 
často, ale látky, které si vybírá, vždyc-
ky stojí za to. Bylo tomu tak u titulu Ex 
offo, příběhu advokáta hájícího K. H. 
Franka, i u titulu Gambit, který z ne-
čekané strany odkrýval pozadí událostí 
v Babicích roku 1951. Do třetice nyní 
přišel s nápadem vytvořit na pozadí 
události z přelomu let 1949 a 1950, 
kdy číhošťského faráře Josefa Toufara 
vyšetřovala StB tak, že na následky 
mučení zemřel, drama lidských osudů 
a charakterů.

Autorem scénáře, stejně jako v obou 
předcházejících případech, je Polišen-
ského spolužák, scenárista Jan Drbo-
hlav. Hlavní roli faráře ztvárnil Viktor 
Preis, dále hráli K. Issová, J. Langmajer, 
P. Kříž, M. Táborský a další.           -jv-

Poděkování dárcům krve

Ve Světlé nad Sázavou je na 180 občanů, 
kteří pravidelně a bez příspěvku darují krev. 
Tato činnost je velmi záslužná a pomáhá 
nemocným a zraněným lidem v jejich nej-
těžších životních situacích. Místní skupina 
Českého červeného kříže ve Světlé n. S. by 
proto chtěla tímto způsobem poděkovat 
všem dobrovolným dárcům krve z našeho 
města a popřát jim hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti v roce 2005.

Zdena Slaninová, 
předsedkyně místní skupiny ČČK
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(pokračování)
2003 – br. vůdce střediska 
Miroslav Plachý – Miki
Dle registrace celkem 41 členů (děti + 

činovníci oddílu a střed. rady).
Leden – br. vůdce střediska apeloval 

k odpovědnosti a maximálnímu úsilí 
k udržení střediska. Snížení počtu na 
25 – 30 členů může znamenat zrušení 
střediska a pokud by jeden oddíl chtěl 
pokračovat ve skautské činnosti, zbý-
valo by jedině přidružit se k jinému 
středisku při ORJ – Havl. Brod a nadále 
užívat naše klubovny ve Světlé n. S.

Únor – výstava fotografií z Jamboree 
v prostorách kina ve Světlé n. S.

Květen – předsedkyně ORJ ses. 
Jirásková s br. Kozubem hovořili o re-
gistraci – velké množství nedostatků. 
Letní tábory – nový zákon, vůdce tábo-
ra starší 18 let s vůdcovskou zkouškou 
a tábor delší než 6 dní. Dopis ses. Ji-
ráskové ohledně neregistrovaných dětí 
u našeho oddílu při akci Svojsíkova 
závodu v Chotěboři, br. vůdce střed. se 
omluvil a slíbil zajistit nápravu u toho-
to oddílu.

Červen – problémy vývěsních skří-
něk na náměstí, neustále rozbité sklo (i 
na skříňkách jiných organizací). 

Červenec a srpen – letní tábory: 
1. odd. DK Večernice + 2. odd. CHK – 
Modrá kotva (Brno), 1. odd. CHK Alba-
tros, Kotrba (Pelhřimov).

Listopad – příprava na oslavu 
80 let světelského Junáka. Oslava 
nebude pompézní ani finančně drahá 

– v úvahu přicházejí pouze pamětní po-
hlednice a seriál článků do Světelského 
zpravodaje, aby se o naší činnosti do-
zvěděla širší veřejnost.

2004 – br. vůdce střediska 
Miroslav Plachý – Miki
Dle registrace celkem 47 členů.
Leden – předsedkyně ORJ Havl. 

Brod ses. Jirásková poděkovala za 
zprávu o našem středisku. Přála na-
šemu středisku hodně nových tváří 
v oddílech a trpělivost vůdců u oddílu. 
Skaut je věčný a žádný problém není 
tak velký, aby se nedal vyřešit. Stejné 
problémy budeme slyšet z úst ostatních, 
nebude pro nás tak těžké táhnout tu 
naši káru dál – takto hezky to vyjádřila 

Kronika světelského Junáka 1924 – 2004

v dopise ses. Jirásková.
Únor – br. Kopecký-Bill navrhuje 

vyčištění melechovské studánky jako 
střediskovou akci, ses. Moutelíková 
navrhla volnou vývěsní skříňku na 
nádraží pro naše středisko s tím, že se 
bude o ni starat.

Březen – přišla zásilka od 
br. Odehnala-Sama z Kvasic na Moravě 

– pamětní razítko a pamětní pohlednice 
80 let skautingu ve Světlé n. S., celkem 
200 ks. 1. oddíl Albatros se zúčastnil 

Červenec a srpen – letní tábory: 
1. odd. Albatros tábořil na Kotrbě ve 
dnech 3. – 17. července. Oddíly DK Ve-
černice a CHK Modrá kotva tábořily 
v Táboře ve dnech 2. – 11. srpna.

Září – konala se středisková akce 
Orlovská šlápota 04, již 13. ročník or-
lovských setkání. Sraz byl na Lipnici, 
následoval přesun do orlovských lesů 
k památníčku skauta – básníka Jiřího 
Wolkera a dále do Orlovské myslivny 
– kolébky českého Junáka. Byl krásný 
den babího léta a zúčastnilo se celkem 
59 osob všech věkových kategorií.

Slovo střediskového vůdce:
Milí Světeláci, 
osmdesát let je dlouhá doba, obnáší 

světovou válku, nacistickou a sovět-
skou okupaci, tři násilné likvidace Ju-
náka se ztrátou všeho majetku a celkem 
43 let zákazu všeho skautského konání 
(i myšlení). Trochu moc špatného na 
délku jednoho lidského života. Nelze 
však zamlčet, že jsme se potýkali s řa-
dou nespolehlivých činovníků, kteří si 
na skauty jen hráli a z našeho střediska 
odešli s vědomím, že nedokázali napl-
nit skautský zákon. 

Nutno připomenout, že od začátku 
roku 1990 měli na všech skautských 
klubovnách náš nestor Junáka br. Šil-
hán-Šedý vlk a br. Kopecký-Bill hlavní 
zásluhy při rekonstrukcích dvou ob-
jektů – Vodárna a Stará pila. Vodárna 
po totální devastaci byla dokončena 
koncem roku 1993 a byla slavnostně 
otevřena až v červnu 1994, za přítom-
nosti p. starosty Jaroslava Jenčíka, při 
příležitosti zahájení oslavy 70 let svět. 
Junáka. 

V prosinci 1993 jsme díky panu sta-
rostovi získali od městského úřadu další 
objekt na Staré pile, darem pro světluš-
ky a skautky v areálu fotbalového hřiště 
jako náhradu za vilu „Na páchu“, kte-
rou jsme dočasně užívali. Také na tomto 
objektu pracovali bří Šilhán a Kopecký.

Je naším přáním, aby někdo, pokud 
má zájem o skautování, dobrovolně 
přistoupil do organizace Junák a stal 
se členem světového bratrství ve skau-
tingu.

Již 15 let svobodně skautujeme, 
skautské ideje žijí nadále a přicházejí 
noví zájemci. Bývalý starosta česko-
slovenského Junáka br. Velen Fan- ►

Pamětní pohlednice

Akademie s dětmi v Kolíně. Scénka 
jeho oddílu se prý moc líbila.

Duben – br. vůdce střediska (člen 
Sázavské družiny ve skautském oddíle 
Velena Fanderlika) navrhl členům Sá-
zavské družiny při SOVF v Brně, aby 
se zúčastňovali družinových schůzek 
ve Vodárně, a to pouze ve všedních 
dnech mimo odd. schůzek svět. skau-
tů. Pouze 2x ročně, na jaře a podzim. 
Střed. rada odsouhlasila. Vyznamenání 

„Syrinx“ obdrželi bratři Laďa Ženíšků 
a Standa Kovářík z Ledče n. S. Ve stře-
disku Světlá dochází ke změně výchov. 
zpravodajů a jsou to manž. Kopeckých. 
Moutelíkovi skončili svou činnost ve 
skautingu ve Světlé a odevzdali klí-
če od klubovny. 24. dubna se konala 
středisková akce „Čištění melechovské 
studánky“, které se zúčastnilo na pade-
sát osob všech věkových kategorií, též 
několik dětí a „dospěláků“ z pionýrské 
skupiny Jiřího Wolkera ze Světlé n. S.

Červen – ve Foglarově Sluneční zá-
toce proběhlo setkání příznivců romá-
nových děl skautského spisovatele Jaro-
slava Foglara. Byla to akce „Sdružení 
přátel Jar. Foglara“ z Brna. Br. Plachý 
byl rád, že se každým rokem scházejí ve 
Sluneční zátoce, neboť to byl jeho pod-
nět, který vedl k postavení památníku 
ve Sluneční zátoce v roce 1997. 
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První sníh na žulové dlažbě

Vánoční osvětlení
Fota: Jaroslav Vála

derlik citoval: „Krásné myšlenky 
neumírají a skauting je krásná myšlen-
ka“. A tak bude mít skauting své místo 
v třetím tisíciletí, i když to bude zřejmě 
jiný skauting, než ten „svojsíkovský“.  

Rok 2004 byl ve znamení oslavy 
80 let trvání světelského skautingu. 
Letošní akce je bez pompéznosti, jsme 
skromní – pouze pamětní pohlednice 
a razítko, bez „Skautského almanachu 

‘04“ a odznaku 80 let. Trvalou památ-
kou by však měly být tyto články „Kro-
nika světelského Junáka“ od února do 
konce roku 2004, sestavené ze zápisů 
střed. schůzek a zápisků událostí v od-
dílech a střediska. Ve skutečnosti je jich 
samozřejmě více, články ve Světelském 
zpravodaji byly většinou zkrácené.

Přeji všem činovníkům světelského 
Junáka mnoho úspěchů do dalších let, 
děkuji za výchovu dětí a mládeže i za 
činnost, kdy svojí prací pomáhali zvele-
bovat naše středisko.

Chci vyjádřit jménem svým – všem 
dětem, mládeži, činovníkům oddílu 
a střediskové rady radost z vaší plodné 
práce a v rámci mně daných možností 
pokračovat ve vedení střediska Junáka 

– Světlá n. S. Oslavy 100 let svět. Junáka 
budou jistě veselé a mohutné(?) a já jen 
přeji všem čtenářům „Kroniky Juná-
ka“, aby se jich ve zdraví dožili. Dě-
kuji všem sestrám a bratřím, bývalým 

Kronika světelského Junáka

Pamětní razítko 80 let Junáka

činovníkům oddílu a střediskové rady 
a všem, kdož se mnou spolupracovali 
při skautských agendách.

Přeji všem v našem středisku Junáka 
i všem Světelákům mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchů v novém roce 2005.

Mir. Plachý, 
ved. střediska Junáka – Světlá n. S.

člen Svojsíkova oddílu, 
východočeské družiny v Hr. Králové

člen skautského oddílu 
Velena Fanderlika, Sázavská družina

Od uzávěrky do uzávěrky

Silničáři vyjeli

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
pro seniory a poživatele 

invalidního důchodu

• je nabízena občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v do-
mácnosti, a také pokud jim potřebnou péči nemohou poskytnout rodinní pří-
slušníci

• je určena pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního 
důchodu a pro poživatele invalidního, jejichž celkový zdravotní stav je takový, 
že nepotřebují komplexní péči

• je poskytována u příjemců péče přímo v jejich bytě či domě
 mohou ji využívat jak obyvatelé města Světlá n. S., tak i obyvatelé z okolních 
obcí

• zajišťuje ji Sociální centrum služeb města Světlá n. S. stálými pracovnicemi 
za plnou nebo částečnou finanční úhradu dle platného sazebníku, kterou si 
příjemce hradí sám

• této služby mohou využít pro své obyvatele po dohodě s tímto Sociálním cent-
rem také okolní obce

Nabízíme Vám mnoho služeb, např.:  • donáška oběda a nákupu  
    • pedikúra, celková koupel či mytí vlasů
    • úklid, praní a žehlení prádla 
    • doprovod či dovoz k lékaři
Adresa:  Pečovatelská služba  
  U Rybníčku 1044, 582 91 Světlá nad Sázavou

Bližší informace získáte na tel. číslech: 
603 871 088 a 569 452 775

►
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Soukromá mateřská škola Bambino, obecně prospěšná společnost – svému městu 

Tento nápis jsme si dovolili napsat na 
maketu světelské radnice, kterou jsme 
u příležitosti 10. výročí existence naší 
školy vyrobili a umístili do vestibulu 
našeho úřadu. 

Původně jsme plánovali tuto make-
tu darovat městské knihovně, ovšem 
do tamních prostor byla příliš veliká. 
Kartony na tuto maketu nám dodala 
firma Probas, které bych chtěla tímto 
dodatečně poděkovat. Chtěla jsem, 
aby si kolemjdoucí povšimli různých 
detailů, které mnohdy ani nevnímají, 
i když je vše ztvárněno očima dětí. 
Mohu zodpovědně říci, že za celých 
10 let naší existence jsme se všemožně 
snažili dělat čest svému městu. Nechci 
rekapitulovat a vracet se do minulosti, 
ráda bych Vám přiblížila ten 10. rok 
v pořadí. 

Na jeho začátku byly velké starosti. 
Zemřela mi maminka, která k naší ško-
le neodmyslitelně patřila. Naše děti ba-
bičku milovaly a mnohým usnadňovala 
adaptaci na nové prostředí. Stihli jsme 
i hloubkovou kontrolu, která dopadla 
s vysvědčením „vynikající“. 

I tímto snad děláme radost svému 
městu. O Vánocích jsme se rozjeli na 
Krajský úřad do Jihlavy s pásmem 
koled a čertovským programem. Tuto 
cestu nám umožnil náš závod Sklo 
Bohemia, respektive jeho odboráři. 
Díky jim! 

Však jsme tam jeli dělat i tomuto 
závodu reklamu. A že jsme se líbili, 

pozval nás pan hejtman i náměstek 
hejtmana pan RNDr. Miloš Vystr-
čil znovu, a to na den 28. června 
2004. Zpívali a tancovali jsme všem 
zastupitelům kraje Vysočina a že 
jsme tam nejeli zbytečně snad brzy 
oceníte i Vy. Nejeli jsme lobovat pro 

Věřte, že na tento zájezd nikdy v životě 
nezapomenu. 

V měsíci květnu mě totiž zaskočila 
zákeřná nemoc, 3. června jsem musela 
podstoupit operaci zhoubného nádoru 
na onkologické klinice v Brně. Jelikož 
v měsíci červnu naše škola pravidelně 

Na nádvoří Krajského úřadu v Jihlavě

pořádá zahradní slavnost určenou vo-
zíčkářům, postiženým občanům a ba-
bičkám a dědečkům z obou domovů 
důchodců, musela jsem tuto slavnost 
zajistit již na 1. června. Víte, nevěděla 
jsem, zda ještě někdy nějaká slavnost 
bude, chtěla jsem všem svým drahým 
přátelům, bábinkám a dědečkům udě-
lat radost. Snad se mi to i podařilo. 
Moci obejmout pana MUDr. Foršta 
a jeho paní, paní Poukarovou, kterou 
miluji, a všechny ty milé lidi, kteří si 
zvykli naši slavnost navštěvovat, to je 
pro mne obrovské štěstí. 

Navíc smět přivítat i vzácné hosty, 
své osobní přátele – paní poslankyni 
Němcovou a pana Pešána z Parlamen-
tu ČR, pana RNDr. Miloše Vystrčila, 
paní PaedDr. Martinu Matějkovou 
z kraje Vysočina, pana PaedDr. Ivo 
Strejčka z Evropského parlamentu, 
paní Mgr. Chvátalovou a paní Caklo-
vou ze Školského úřadu kraje Vysoči-
na, pana starostu našeho města i pana 
starostu města Humpolce Mgr. Jiřího 
Kučeru a další vzácné hosty i ze zahra-
ničí – rodiče paní Kopecké z daleké Si-
biře – mi činí vždy radost. Zajistit vše 

Ze zahradní slavnosti

svoji školu (i když ta by si to notně 
zasloužila), jeli jsme prosit za rekon-
strukci Komenského ulice, která si už 
jen svým názvem zaslouží, aby byla 
krásná a ne jako měsíční krajina. Snad 
nás naši zástupci na kraji nezklamou. 
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po materiální stránce mně i během 
školního roku pomáhají již po několik 
let tito vzácní přátelé: pan Milan Bro-
kl s paní, Zdeněk Vlasatý s rodinou, 
Jirka Kopic z Havlíčkova Brodu s ro-
dinou, Jirka Vaněček, Miloš Vavřička 
z Ledče n. S., Pavel Grund, Fanda 
Ptáčník, Vlastík Švondr, Slávek Vogel, 
Standa Machek, Venda Oliva, Miloš 
Rázl, paní Prášková, Milan Šmíd, 
Zdeněk Jelen, MUDr. Bohanes, pan 
Müller z Mrzkovic, Martin Kopecký 
s rodinou, Pavel Ročeň s rodinou, paní 
Málková z firmy Bomaco, Galatek a. s. 
z Ledče, Sklenářství Benda, Glasspo, 
Glass RUBS z Okrouhlice, Zlatnictví 
Urban z Havl. Brodu, Pleas a. s., Sklo 
Bohemia, a. s., Pekárny Delta HB, 
Caesar Crystal Bohemiae Josefodol, 
Forest servis, Toscada s.r.o., Oblastní Ve vestibulu radnice

Soukromá mateřská škola Bambino, obecně prospěšná společnost – svému městu 

Ze zahradní slavnosti

Učit se musíme stále

V říjnu tohoto roku proběhl v naší škole 
další rekvalifikační kurz zaměřený na rytí 
skla. Náklady byly hrazeny z grantového 
programu kraje Vysočina a projekt na celý 
kurz zpracovali naši pedagogové ing. Len-
ka Pinkasová a Bc Zdeněk Loudát.

Kurz, jenž je součástí celoživotního 
vzdělávání dospělých, byl určen vyuče-
ným brusičům, kteří si chtěli rozšířit pře-

devším své praktické dovednosti o novou 
techniku práce se sklem. Bylo až obdivu-
hodné, co dokázali absolventi zvládnout 
na závěr výuky, která zahrnula pouhých 
24 hodin přípravy. Jak je patrné, dnes 
opravdu už málokdo vystačí v životě s tím, 
co se naučil kdysi ve škole.

Mgr. Lenka Zadinová, VOŠ, 
Gymnázium, SSŠ a SOU,  Světlá n. S. 

Ukázka práce účastníků kurzu (foto: Mgr. M. Šimek)

sdružení ODS HB a v neposlední řadě 
zastupitelé města Světlé n. S. Všem 
patří obrovský dík.

Víte, jsem věřící člověk, který se 
snaží „svého Boha“ nosit v srdci. Snad 
i proto mi bylo dovoleno vrátit se mezi 
lidi, moci znovu pracovat a uzdravovat 
se. Toto všechno smět je obrovský 
dar, který si uvědomíte, až když se za 
Vámi zavřou dveře nemocnice. Chci 
touto cestou poděkovat všem dobrým 
lidem, kteří mě v mojí nemoci psy-
chicky podporovali, kteří s naší školou 
sympatizovali a všem rodičům, kteří 
mi po celá léta svěřují do péče svoje 
děti, i když zde mají na výběr školy 
městské. Vážím si jejich sympatií, bez 
nich a jejich podpory by tato škola za-
nikla. Všem Vám chci za všechno moc 
poděkovat a popřát Vám příjemné pro-
žití vánočních svátků a hodně božího 
požehnání.

Vaše Věra Chladová, 
ředitelka soukromé 

MŠ BAMBINO o.p.s. 

►
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Střední odborná škola Světlá n. S., Zámecká 1
Mezinárodní aktivity

Milí žáci, vážení rodiče!
Naše škola chce nabídnout Vám – na-

šim žákům, rodičům našich žáků – zpro-
středkování krátkodobého či dlouhodo-
bého zahraničního pobytu, tj.cestovat, 
absolvovat praxi, studovat či pracovat 
v jiné zemi nebo vypracovat s vrstevní-
ky z jiné země společný projekt (během 
studia či po jeho ukončení).  
      

Ing. Jiří Pejchal, Mgr.

PROJEKTY ŠKOLY V MINULÝCH LETECH:

  Praxe v Nizozemí –  skupinová praxe v trvání 1 měsíc.
  Projekt Odyssea – e-mail projekt. Partneři: Česká republika, Jihoafrická republika, Švédsko, Belgie.
  Projekt Evropa 2003 – vlastní nabídka naší školy na cca 20 typů zahraničních pobytů  pro jednotlivce i malé skupiny žáků.
  Individuální korespondence žáků – cca 50 žáků si dopisuje s vrstevníky především z Německa
  Grundtvig 2 – projekt výměny zkušeností v EU. Partneři: Česká republika, Rumunsko, Španělsko.

MOŽNOSTI PRO ROK 2005/2006:

  Zpracování společného projektu (školní, jazykový, vlastní iniciativa), spolupráce fiktivních firem 
   + výměna skupin 10 – 20 žáků (pobyt v partnerské škole, ubytování v rodinách, pedagogický dozor, Německo), 
   náklady hrazeny z grantu Evropské unie.
  Dobrovolná práce (nevýdělečná)
    - mezinárodní tábory: 2-3 týdny
   - sociální rok (práce v sociální oblasti), ekologický rok (práce v oblasti ekologie), 
   v jiné oblasti: 3 měsíce až 2 roky.
  Práce a praxe – práce na farmě, dětské letní tábory, ošetřování sociálně handicapovaných (2-3 měsíce i déle).
  Jiné  – mezinárodní tábory mládeže (případně kombinace tábor + rodina) – 2-3 týdny, výměny v rodině (2x3 týdny), kurzy 

  pro vedoucí mládeže.
  Přijetí studenta do vlastní rodiny.

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště zemědělské a technické a Učiliště Humpolec, 
Školní 764 - pracoviště Světlá nad Sázavou,  Zámecká 1

Nabídka studia ve školním roce 2005-2006

Studijní obory s maturitou:                                
 • Sociální péče – pečovatelská činnost
 • Sociální péče – sociálněsprávní činnost
 • Zemědělský podnikatel

Tříleté učební obory:
 • Automechanik
 • Autoelektrikář
 • Autokarosář
 • Opravář zemědělských strojů
 • Zemědělec
 • Zámečník

Dvouleté denní nástavbové studium:
 • Podnikání v oborech obchodu a služeb
 • Podnikání v oborech zem. a lesn. hospod.
 • Podnikání v technických povoláních

Kontakt:
 Tel.: 569 452 080
 horni.sos@centrum.cz

Den otevřených dveří: 7.1.2005 
Návštěva školy i jednotlivých pracovišť je možná 
kdykoli dle dohody.
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Program prosinec

Středa 1.12., 19.30
 Post Coitum (ČR) 100`

Mrazivá city komedie
Chcete mít lásku za každou cenu? 
Plaťte! 
Hrají: L. Vondráčková, J. Langmajer

 Vstupné: 50 Kč. 
Od 15 let

Pátek 3.12., 17.30
Medvědí bratři (USA) 85`
Animovaná pohádka
Příběh o přátelství dvou medvědů, 
z nichž jeden není medvěd. 
W. Disney
Vstupné: 45 Kč.  
Přístupný
Český dabing

Neděle 5.12., 19.30
 Hellboy (USA) 122`

Akční sci – fi
V pekle ho nechtěli, tak přišel mezi nás. 
Hrají: R. Perlman, J. Hurt
Vstupné: 60 Kč. 
Přístupný

Středa 8.12., 19.30
Čtvrtek 9.12., 19.30

Horem pádem (ČR) 108`
Komediální drama
Tragikomické příběhy o ztrácení a nalé-
zání lásek, přátelství. 

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

Hrají: P. Forman , J. Tříska
Vstupné: 65 Kč.  
Od 15 let

Neděle 12.12., 19.00
 Stepfordské paničky (USA) 115`

Komedie
Manželky ze Stepfordu mají tajemství. 
Hrají: N. Kidman, M. Broderick
Vstupné: 50 Kč. 
Od 12 let

Středa 15.12., 19.30
Zloději paměti (USA) 91`
Sci – fi thriller
Co kdyby se to, co jste zažili, nikdy 
nestalo? 
Hrají: J. Moore, D.West
Vstupné: 60 Kč. 
Od 12 let

Pátek 17.12., 19.30
Carmen: Divoká vášeň (Španělsko) 119`
Romantický

 Divoká vášeň, láska, žárlivost a zrada. 
Hrají: P. Vega, L. Sbaraglia
Vstupné: 55 Kč. 
Od 15 let

Neděle 19.12., 19.30
 Brouk (USA) 86`

Smutná komedie maličkosti, které 
změní svět! 
Broukem to začne… 
Hrají: J. C. Lynch, B. Cox

Vstupné: 55 Kč. 
Od 12 let

Středa 22.12., 19.30
 Duše jako kaviár (ČR) 99`

Tragikomedie
Na cestě za štěstím uděláš stokrát stej-
nou chybu. 
Hrají: T. Vilhelmová, V. Cibulková
Vstupné: 60 Kč.  
Od 12 let

Středa 29.12., 19.30
 Purpurové řeky 2 (Francie) 97`

krimi thriller
Ještě temnější, ještě záludnější. 
Hrají: J. Reno, B. Magimel
Vstupné: 55 Kč.  
Od 15 let

Program leden

Neděle 2.1., 19.30
 Bournův mýtus (USA) 104

Špionážní thriller 
Měli ho nechat na pokoji… 
Hrají: M. Damon, F. Potente
Od 12 let

Středa 5.1., 19.30
 Vybíjená (USA)  92

Komedie
Běž do toho na plný koule! 
Hrají: K. Burgomaster, T. Sharipo
Přístupný

Pátek 7.1., 17.30
 Úžasňákovi (USA) 115

Animovaný
Do večeře musejí zachránit svět…
Přístupný
Česká verze

Neděle 9.1., 19.30
 Anakonda: Honba za krvavou Orchi-

dejí (USA) 96
Thriller V džunglích Bornea se skrývá 
smrt. 
Hrají: J. Messner, K. Strickland
Přístupný

Vše nejlepší v novém roce
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Program koncertu
Vánoční rozjímání

Ve vánočním programu Štěpána 
Raka zazní hudba starých českých mi-
strů, např. barokní suita Ivana Jelínka 
pro varhany ve virtuózní úpravě pro 
sólovou kytaru nebo Andante Can-
tabile Václava Tomáše Matějky, po 
jejímž poslechu se L. van Beethoven 
vyjádřil o kytaře, že je to malý orches-
tr. Kromě toho zazní brilantní úpravy 
koled a vánočních písní z různých 
zemí, jakož i hudebně zpracované 
inspirace nejrůznějších čajů světa, jež 
provoní vánoční atmosféru svým neo-
pakovatelným aroma. 

Připravujeme:

25. ledna 2005 
– SPIRITUÁL KVINTET – 

Koncert první české folkové skupiny 
založené r. 1960 v divadelním sále 

ve Světlé n. S. v 19 hodin.
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Výstava Kámen a sklo 2004 

V pondělí 18. října byla ve Světlé 
n. S. slavnostně zahájena výstava Ká-
men a sklo 2004. Pořadatelem i inici-
átorem již druhého ročníku této akce 
byla VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU ve 
Světlé. Cílem bylo představit práce 
žáků, absolventů i pedagogů tří střed-
ních škol – kromě již zmíněné pořada-
telské školy také VOŠ a SPŠ sklářské 
v Novém Boru a SPŠ kamenické a ke-
ramické v Hořicích. 

Záštitu nad celou akcí převzala ná-
městkyně ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy Mgr. Alena Štěrbová, kte-
rá zahájila slavnostní vernisáž výstavy. 
Mezi čestnými hosty byli dr. Vystrčil, 
dr. Matějková, ing. Hermann, Mgr. Lud-
vík za Kraj Vysočina, ing. Zgarba za 
Poslaneckou sněmovnu, ředitelé všech 

časnosti musí vypořádat každý výrobce 
užitkové skla.

Tím aktivity pořadatelské školy zdale-
ka nekončí. Jak zdůraznil její ředitel ing. 
Jindřich Vodička, pravidelná setkání 
mladých umělců a uměleckých řemesl-
níků jsou nezbytná pro jejich další roz-
voj. A protože škola nově zavedla i obory 
keramické, měl by příští ročník v roce 
2006 prezentovat i tvorbu z této oblasti 
uměleckých řemesel. O kvalitě světelské 
školy svědčí i fakt, že v den vernisáže 
byly sjednány podmínky pro to, aby 
zde bylo otevřeno bakalářské studium. 
S ředitelem školy o tom jednal proděkan 
VŠCHT v Praze a vedoucí ústavu skla 
a keramiky doc. ing. Aleš Helebrant. 
Jak se zdá, kvalitní řemesla se o svou 
budoucnost zatím obávat nemusejí.

Mgr. Lenka Zadinová

Slavnostní vernisáž za účasti Mgr. Aleny Štěrbové a představitelů kraje Vysočina 
(foto: J. Vála)

V Galerii Na Půdě  (foto: J. Vála)

Ukázka práce žáků světelské školy 
(foto: M. Sklenář)

zúčastněných škol a také starosta měs-
ta Josef Böhm. Přítomni byli zástupci 
mnoha sponzorských fi rem, mezi něž 
patří již tradičně Svaz kameníků a ka-
menosochařů, Caesar Crystal Bohemiae 
a. s., VID Bohemia a další. Součástí 
vernisáže bylo i udílení cen a diplomů 
autorům nejzdařilejších výrobků. Pro 
oceněné bylo získání diplomu pobídkou 
a motivací k další práci, pro ostatní vý-
zvou k následování.

Rozsáhlá expozice v Galerii Na Půdě 
se stala dokladem umu dovedných 
lidských rukou i talentu a výtvarného 
cítění tvůrců. Návštěvníci mohli po 
čtyři týdny trvání výstavy obdivovat 
skleněné plastiky, sklo hutně tvarované, 
ryté, malované či zušlechtěné mnoha 
dalšími technikami, stejně jako výrobky 
z pískovce, žuly, mramoru a patinované 
sádry. 

V odpoledních hodinách proběhlo 
na půdě pořadatelské školy neformální 
setkání zástupců sklářských fi rem. Ti si 
zde mohli otevřeně pohovořit o perspek-
tivách výroby tradičního českého křiš-
ťálu i o problémech, s nimiž se v sou-
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Křest CD

V úterý 26. října se na radnici konal 
slavnostní křest CD s lakonickým ná-
zvem Gaudeamus. Snad ani není třeba 
dodávat na vysvětlenou, že jde o kom-
paktní disk stejnojmenného světelského 
smíšeného pěveckého sboru. Nahrávka 
byla pořízena v Rytířském sále svě-
telského zámku, zvuk a střih měli na 
starosti Stanislav a Tibor Peluchovi. 
Sponzory byly Městský úřad Světlá 
n. S. a firmy Bohemia Machine s. r. o., 
K design, Interkonsult s. r. o., Caesar 
Crystal Bomiae a. s. a Montraz-Rázl 
Miloš.

Vystoupení sboru pod vedením dr. Mi-
lana Bohanese v intimním prostředí ob-
řadní síně vyvolalo zasloužený potlesk 
pozvaných hostů a teprve po jeho odeznění 
následovalo představení nového kompaktu 
a jeho pokřtění obligátním šampaňským. 
Kmotrů bylo hned několik: starosta města 
Josef Böhm, místostarostka ing. Lenka 
Arnotová, tajemnice městského úřadu ing. 
Iva Černohubová a vedoucí oboru kultury 
a školství Mgr. Jana Kupčíková.

V sousední zasedací místnosti bylo při-
praveno občerstvení, což ovšem nezname-
nalo, že už by na programu nebyla žádná 
kulturní vložka. Naopak, členové sboru se 
ukázali jako zpěvuchtiví, a tak zaznělo ješ-
tě několik, vesměs lidových, písní.

Abych však nezapomněl na vlastní al-
bum! Obsahuje 18 položek, z nichž 10 tvoří 
skladby klasického období, 6 lidové písně 
a 2 sbory z operní tvorby. Celkový čas 
představuje 40:38 min., CD je v prodeji za 
100,- Kč v informačním centru a v prodejně 
Elektro Dvořák.

 Text a foto: J. Vála

    Tip na knihu
Koncem října byla v restauraci hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě slavnostně pokřtěna kniha Vysočina ve fotografii ing. 

Vladimíra Kunce. Autor na téměř 200 barevných snímcích zachytil Vysočinu ve všech ročních obdobích – přírodní krásy, 
města a historické památky. 

Při křtu poděkoval všem spolupracovníkům, mezi jinými autorovi textů uvádějících jednotlivé kapitoly PhDr. Miloši Tajovskému, 
a pracovníkům Tiskárny Polička. Křtu se zúčastnili také hejtman kraje Vysočina František Dohnal a starosta Havlíčkova Brodu 
Jaroslav Kruntorád a oba vyzdvihli přínos knihy pro další propagaci Vysočiny. Kniha vznikla 
s pomocí grantového programu Edice Vysočina a autor do ní soustředil výběr ze snímků kra-
jiny i měst Vysočiny, pořízených v uplynulých pěti letech. Své místo má v knize samozřejmě 
i naše město. Kniha je vázaná, celobarevná na křídovém papíře a stojí 490 korun. Známého 
havlíčkobrodského fotografa ing. Vladimíra Kunce jistě není třeba zvlášť představovat, stačí 
připomenout, že je autorem fotografií v informačních materiálech o našem městě a pěti druhů 
pohlednic města prodávaných výhradně v našem informačním centru. Při osobní návštěvě 
projevil ing. Kunc zájem o uspořádání výstavy svých fotografií v Galerii Na Půdě.            -jv-
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Kalendáře

V záplavě různých kalendářů, která 
už dlouho před koncem roku atakovala 
pulty papírnictví a knihkupectví, najde-
me i takové, nad kterými zaplesá oko 
každého milovníka Vysočiny a horního 
Posázaví. 

Havlíčkobrodská firma Video-Foto-
-Kunc vydala již podruhé stolní kalendář 
s názvem Konfrontace, tentokrát samo-
zřejmě na rok 2005. 

Jak název napovídá, jedná se o konfron-
taci dvou fotografií – historické a současné 

– zobrazujících, jak to či ono místo vy-
padalo dříve a jak vypadá nyní. Podtitul 
Havlíčkův Brod a okolí dříve a dnes dává 
tušit akční rádius fotografa ing. Vladimíra 
Kunce. 

Naše město se v kalendáři prezentuje 
dvakrát. V květnu fotografiemi domu 
čp. 16 (na konci 30. let minulého století, 
kdy zde bylo pekařství Václava Rokose, 
a z roku 2004 jako sídlo informačního 
centra, městské knihovny a Galerie Na 
Půdě) a tam, kde je v kalendáriu avizovaná 
Svatováclavská pouť, fotografiemi radnice 
z doby před rokem 1912 a z roku 2004.

Jiný stolní kalendář nese název Posázaví 
a podtitul Města, obce, vesnice a osady 
na starých pohlednicích. Jedná se již o IV. 
díl, který opět připravil ing. Stanislav Olt 
s partnery a 53 sponzory (tzn. na každý 
kalendářní týden jeden). Mezi reproduk-
cemi starých pohlednic objevíme i naše 
město a z blízkého okolí například Lipnici 
či Okrouhlici. 

Pro V. díl kalendáře na rok 2006 hle-
dají jeho autoři k zapůjčení, odprodeji 
či výměně další staré pohlednice Posá-
zaví.                                      -jv-

Ojedinělou výstavu s názvem Naši 
prezidenti v dokumentech měli zá-
jemci o tuto část naší historie možnost 
vidět pouze na dvou místech České 
republiky: v budově Okresního archivu 
v Kutné Hoře a v zasedací síni radnice 
ve Světlé n. S. Na její přípravě se podíleli 
pracovníci Státního okresního archivu 
v Havlíčkově Brodě, záštitu nad výsta-
vou převzal ing. Vladimír Zeman, ná-
městek ministra a kandidát do Senátu. 

Slavnostní vernisáži byli přítomni již 
zmíněný ing. Vladimír Zeman, dr. La-
dislav Macek a PhDr. Miloš Tajovský 
(oba ze SOA v Havlíčkově Brodě), ředi-
telé světelských základních škol a další 
hosté. Paní doktorka E. Benešová ze 
státního archívu poskytla přítomným 

zasvěcený a přehledný doprovodný vý-
klad k jednotlivým exponátům.

Výstava se snažila představit hlavy 
státu od Masaryka až po současného 
prezidenta Václava Klause. K vidění 
byl například koncept deklarace nezá-
vislosti stylizovaný a psaný T. G. Ma-
sarykem, diplomatický pas Klementa 
Gottwalda, který jím nebyl nikdy po-
depsán a použit byl jenom jednou, a to 
při cestě do Moskvy na pohřeb Stalina, 
vystoupení Ludvíka Svobody na zasedá-
ní ÚV KSČ k srpnovým událostem po 
návratu z Moskvy, protokol o zadržení 
Václava Havla a také kronika našeho 
města s  podpisem Václava Havla z jeho 
návštěvy 25. června 1997.

Text a foto: Jaroslav Vála

Naši prezidenti
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Kadlečák je přichystán na zimu

Členové Lyžařského klubu Kadlečák 
nemají ve zvyku přes léto zahálet. Ani 
letos tomu nebylo jinak. Vyměnili 
kompletní rozvody vody v zemi a zří-
dili přípojku na městský vodovodní řad, 
aby je nezaskočil nedostatek vody. Dále 
mohl být díky půjčce od města ve výši 
50.000 korun objednán odbavovací sys-
tém, který nejen zrychlí nastupování na 
vlek, ale navíc ušetří jednoho člověka 
obsluhy.

Doslova bombou je ale nové sněhové 
dělo, které si dovezli přímo od výrobce 
z Popradu. Je to vrtulový kanón G-4, 
který vyrábí technický sníh již při teplo-
tě minus tři stupně Celsia. Celkem klub 
v letošním roce investoval do zlepšení 
podmínek pro lyžaře přes půl milionu 
korun z vlastních prostředků. Foto: Jiří Víšek

Provozní doba:

pondělí – čtvrtek  15 – 20 hod.
pátek – neděle  9 – 20 hod.

Aktuální informace na tel. čísle: 
602 843 456

Turistika

Příchod nového roku vítají každo-
ročně členové Klubu českých turistů 
Sklo Bohemia Světlá n. S. výšlapem 
do přírody. Bývá to zhruba deset 
kilometrů se závěrečným posezením 
v restauraci. Na 1. ledna 2005 připadá 
jubilejní 20. novoroční vycházka.

Vycházku neděláme jenom pro sebe, 
pojďte s námi! V posledních letech se 
nás schází kolem dvaceti, rádi vás mezi 
námi přivítáme. Sejdeme se ve 13 hodin 
na náměstí u naší vývěsní skříňky.

Jaroslav Vála

Ve čtvrtek 4. listopadu  navštívila naši 
knihovnu zpěvačka Denisa Marková, 
aby besedovala se žákyněmi devátých 
tříd. Děvčata velice mile a neformálně 
seznámila se svým hudebním profi lem 
a spoluprací s profesionálním fotogra-
fem. Vyprávěla o negativních zkuše-
nostech s bulvárem a o svých životních 

Denisa Marková

První úspěch přišel v roce 1986, bylo jí patnáct, v soutěži Mladá píseň v Jihlavě získala cenu 
diváků a novinářů, odborná porota jí přisoudila 2. místo. V 90. letech se obrátila ke country, vystu-
povala s kapelami Country Sisters a Red Hats, nazpívala několik alb a na jednom spolupracovala 
i s Michalem Tučným a jeho skupinou President. Zpívala také s Jakubem Smolíkem, moderovala 
živé dětské pořady na Výstavišti v Praze, vystřídala další skupiny a vydala nová alba. Pak přišel 
odklon od country směrem k popu a letos nové cédéčko Svůdná.                               -jv-

názorech. Obdivně se vyjádřila o kulti-
vovaném prostředí naší městské knihov-
ny a vzhledem k tomu, že přislíbila další 
spolupráci, doufáme, že se budeme moci 
těšit v brzké době na její návštěvu. 

Jiřina Roženská
Foto: Jaroslav Vála

Beseda v knihovně

RADOSTNÉ  VYŠLÁPNUTÍ
DO NOVÉHO ROKU 

VÁM PŘEJE
KČT SKLO BOHEMIA 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Jak řekl Jaroslav Kaiser, předseda klu-
bu, velké poděkování patří pracovníkům 
světelské fi rmy JOCHOVO, která zajistila 
všechny vodoinstalatérské práce, Aleši 
Ryndovi za kvalitní a rychlé provedení 
veškerých terénních úprav a všem členům 
klubu, kteří na úpravách odpracovali 
stovky brigádnických hodin.                -jv-
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Nová prodejna pro kutily a truhláře
Dolní Bohušice 815, Světlá nad Sázavou

Pracovní doba:  
po – pá  8.00 – 17.00 hod.

so   8.00 – 11.00

Nabízený sortiment:

• DTD laminované • MDF laminované • DTD a MDF dýhované,DTD a MDF surové • 
• OSB desky • Překližky • Palubky •řezivo • Sololit, Akulit, Sololak • Obkladové panely 

• Plovoucí podlahy• Pracovní desky, parapety • Dvířka, dveře • Dřezy, kování • 
 • Lišty, hrany • Ostatní potřeby pro truhláře

Prodejní plocha 500 m2.

Zahájení zkušebního prodeje 1. prosince 2004
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LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ

zajišťuje výdej léků na recepty, 
volný prodej léků a doplňkového sortimentu.

Otevírací doba:
pondělí – pátek  7:30 – 12 hod. 13 – 16 hod.
sobota  8:30 – 11 hod.

Tel.: 569 452 756

LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ

pondělí – pátek
sobota
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Děkujeme našim klientům za celoroční přízeň.

Přejeme mnoho zdraví a úspěchů v podnikání i soukromém životě 
(nejen) v novém roce 2005 a těšíme se na další spolupráci

daňový poradce
Jindřich Chlad a kolektiv

Nádražní 219, Světlá nad Sázavou
tel.: 569 432 259
fax.: 569 452 147

mobil: 603 867 133
e-mail: 3665@kdpcr.org, chlad@svetla.net

Jindřich Chlad a kolektiv

strana 29

Nádražní 219, Světlá nad Sázavou
tel.: 569 432 259
fax.: 569 452 147

mobil: 603 867 133
e-mail: 3665@kdpcr.org, chlad@svetla.net

Jindřich Chlad a kolektivJindřich Chlad a kolektiv
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Vánoce v klidu a pohodě,
v novém roce pevné zdraví,

trochu štěstí a hodně úspěchů
přeje všem čtenářům

redakce.
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