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Schůze rady
22. listopadu

Zasedání RM se nezúčastnili 
pp. Mgr. Včela (pracovní zaneprázdně-
nost) a ing. Šmíd (nemoc). Po provedení 
kontroly plnění usnesení z minulých 
zasedání byly projednávány majetkové 
záležitosti.

Rada města vyslechla informace 
pracovnice odboru MIRR pí Trtíkové 
o pozemcích kolem bytových domů 
v Josefodole. Schválila pronájem čás-
ti pozemku pod drobnými stavbami 
u těchto domů jejich vlastníkům za 
cenu 1,- Kč/m2/rok. Doporučila poze-
mek užívaný pí Dvořáčkovou zarovnat 
do rozměrů shodných se sousedními 
pozemky. Schválila pronájem pozemku 
parc. č. 1340 (cca 250 m2) v k.ú. Horní 
Bohušice majitelům domu čp. 25 v Jo-
sefodole za účelem využití v době jejich 
volného času a užívání zbylé části po-
zemku za domy čp. 25 až 27 pro maji-
tele bytů s tím, že užívaná plocha bude 
z jejich strany udržována přiměřeným 
způsobem a při respektování zásad ob-
čanského soužití.

RM schválila prodloužení nájemní 
smlouvy na pronájem nebytových pro-
stor v čp. 23 MUDr. Klatovskému do 
30.6.2005. Výše nájemného bude v sou-
ladu s nově stanovenými cenami, které 
nabudou platnosti 1.1.2005.

RM zrušila své usnesení č.305/
2004 ve věci pronájmu nebytových 
prostor v ZŠ v Lánecké ulici a schválila 

Novoroční slovo starosty města

Vážení spoluobčané, milí čtenáři Světelského zpravodaje.
Skončily oslavy Vánoc i Nového roku a ocitli jsme se v roce 2005. Jsou před námi stovky všedních i svátečních 

dnů, které někomu přinesou štěstí a úspěch, jinému způsobí bolest a zármutek. Přejme si, aby toho druhého bylo 
co nejméně.

Rok 2005 bude rokem, kdy si připomeneme 60. výročí vítězství Spojenců ve 2. světové válce. V souvislosti s tím by-
chom si měli přát i brzké ukončení konfliktu mezi demokratickým světem a terorismem všeho druhu a návrat spojenec-
kých vojáků, včetně našich, z nebezpečných území Asie či Balkánu domů.

Co přát našemu městu a jeho obyvatelům, čili nám všem? Aby Světlá nad Sázavou byla za rok o něco hezčí a čistší, aby 
se rozšiřovaly možnosti kulturního a sportovního vyžití, aby přibyly nové obchody a byty, zkrátka aby byl život v našem 
městě stále příjemnější.

       Josef Böhm, starosta města

usnesení nové, podle něhož souhlasí 
s pronájmem těchto prostor p. Aleši 
Halamovi na dobu neurčitou s tím, že 
konkrétní podmínky pronájmu určí 
ředitelství školy.

RM doporučila prodej části pozemku 
KN č. 441/1 (cca 220 m2) v k.ú. Nová 
Ves p. Jaroslavu Kolářovi.

RM projednala žádost p. Luboše 
Nováka o vyřešení majetnických 
vztahů k částem pozemků PK č.68/
1 a PK č. 280 v k.ú. Dolní Bohušice 
a důvody p. Ladislava Nováka, proč 
tyto pozemky několik desítek let užíval. 
Doporučuje odprodat výše zmíněné po-
zemky se slevou za 50,- Kč/m2 žadateli.

RM projednala záležitost vlastnic-
tví pozemku parc. č. 826/1 o výměře 
9424 m2 v k.ú. Babice (cesta z Nové Vsi 
k Ředkovci) a navrhla převod tohoto 
pozemku obci Nová Ves u Světlé n. S.

RM projednala návrh tajemnice 
MěÚ na organizační změnu na úřadě. 
Schválila sloučení správy zeleně, vod-
ních ploch a dětských hřišť do jednoho 
pracovního místa situovaného na odbor 
MIRR, kam by se také přesunuli oba za-
hradníci. Na odboru životního prostředí 
bude jedno úřednické místo zrušeno. 
RM schválila  doplnění organizačního 
řádu MěÚ o text, podle něhož odbor 
MIRR zastupuje město Světlou n. S. ve 
věcech vstupu na obecní pozemky, ve 
správních řízeních a při zajišťování úko-

lů vyplývajících pro město z rozhodnutí 
správních orgánů. Zajišťuje správu zele-
ně včetně zámeckého parku.

RM doporučila projednat v zastupi-
telstvu návrh na rozpočtové provizori-
um na rok 2005.

Doporučila ke schválení „Zásady 
pro poskytování finančních příspěvků 
z rozpočtu města“ navržené finančním 
odborem MěÚ.

RM doporučila projednat v zastupi-
telstvu Vyhlášku o poplatku za komu-
nální odpad a navrhla poplatek na rok 
2005 ve výši 384,- Kč.

RM projednala výsledky kontrol 
provedených finančním odborem 
a odborem MIRR v Sociálním cent-
ru  a TBS a kontrol hlavní pokladny 
a pokladen správního odboru, živnos-
tenského odboru, odboru stavebního 
úřadu, hospodářské činnosti, knihovny 
a informačního centra. Uložila ředite-
lům rozpočtových organizací a vedou-
cím odborů přijmout opatření navržená 
kontrolním orgánem.

RM schválila doplnění užšího sezna-
mu pro obsazování domova důchodců 
a uložila řediteli Sociálního centra ve 
Světlé n.Sáz., aby občané města Světlé 
a jeho místních částí měli vždy přednost 
při umisťování do domova důchodců.

RM zhodnotila nabídky firem na-
bízejících své služby při privatizaci 
části bytového fondu a u nejvýhodnější 
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nabídky si vyžádala ještě informace 
z měst, kde tato firma obdobnou práci 
vykonávala.

RM se seznámila s doporučením by-
tové komise na přidělení dvou uvolně-
ných bytů a schválila přidělení bytu 1 + 
2 v Dolní ulici čp. 942 pí Evě Marsinsz-
ké na dobu určitou jednoho roku a byt 
1 + 2 v Čapkově ulici čp. 487 pí Sylvě 
Lundákové za obdobných podmínek.

RM doporučila zastupitelstvu ke 
schválení rozpočtové opatření č.5/
2004. Vzala na vědomí informaci o veli-
kosti dotací získaných městem z různých 
zdrojů v roce 2004 (2,021.143,- Kč).

Zástupce starosty ing. Maleček in-
formoval RM, jakým způsobem města, 

Schůze rady
6. prosince

Rada města se na svém pravidelném 
zasedání sešla v plném počtu. Po kon-
trole plnění usnesení z minulé schůze 
se RM vrátila k žádosti pí Krajíčko-
vé. Byl učiněn dotaz na Úřadu práce 
v Havlíčkově Brodě a na základě jeho 
dobrozdání RM doporučila zastupitel-
stvu poskytnout na zahájení provozu 
chráněné dílny příspěvek ve výši 
3.000,- Kč.

RM doporučila prodej části pozem-
ku PK č.68/1 díl „a“ a díl „c“ a část 
pozemku PK č.280 díl „b“ a díl „d“ 
v k.ú. Dolní Bohušice p. Ladislavovi 
Novákovi a p. Luboši Novákovi za 
cenu 50,- Kč/m2.

RM vzala na vědomí informaci, že 
zájemci o koupi domu čp. 688 předlo-
žili soupis zjištěných závad a vyzvala 
je k vyjádření k ceně stanovené radou.

RM projednala návrh odboru ma-
jetku, investic a regionálního rozvoje 
na nové ceny za pronájem nemovitostí 
v majetku města a schválila jejich výši 
s platností od 1.1.2005. Doporučila 
také zastupitelstvu ke schválení nové 
ceny za prodej pozemků ve vlastnictví 
města.

RM projednala vyhodnocení nabí-
dek pro údržbu veřejné zeleně, před-
ložené odborem životního prostředí, 
které je rozděleno do dvou zakázek. 
Uložila odboru ŽP prověřit u firem 
Ekoimpex Pelhřimov a TBS Světlá 

n. S., za jakou částku by prováděly 
údržbu zeleně v případě obdržení 
obou zakázek.

RM doporučila zastupitelstvu zru-
šení vyhlášky č. 4/93 o úhradě části 
neinvestičních nákladů v předškolních 
zařízeních a školních družinách.

RM doporučila zastupitelstvu změny 
č. IV. územního plánu sídelního útvaru 
Světlá n. S. a doplnění regulativů ve 
změnách č. III b).

RM vzala na vědomí dokument 
popisující informační systém města 
a jeho další předpokládaný vývoj. 
Doporučila do něho ještě zapracovat 
propojení na systémy příspěvkových 
organizací a po jeho atestaci o něm 
jednat jako o jednom ze strategických 
dokumentů města.

RM doporučuje zastupitelstvu po-
skytnout folklornímu souboru Šku-
bánek příspěvek ve výši částky, která 
odpovídá rozdílu mezi příjmy a nákla-
dy festivalu „Horácko zpívá a tančí“ 
formou rozpočtové změny.

RM vyhodnotila nabídky firem 
oslovených za účelem provedení per-
sonálního auditu na městském úřadu 
a schválila uzavření smlouvy o prove-
dení auditu s firmou SICF Praha.

RM se seznámila s dopisem od spo-
lečnosti Univerzál Bohemia (přetis-
kujeme v plném znění na jiném místě 
Zpravodaje – pozn. redakce), z něhož 

se dozvěděla, že nebude fungovat ka-
várna poskytující služby při  akcích 
ve společenském domě. Doporučila, 
aby provoz tohoto zařízení byl alespoň 
provizorně zajištěn pro nadcházející 
plesovou sezonu a hledalo se defini-
tivní řešení.

Vzhledem k tomu, že pí Schovanco-
vá odmítla obecní byt v Nádražní ul. 
čp. 185, na návrh bytové komise přidě-
lila RM tento byt  pí Karlové.

RM doporučila dodatek k rozpoč-
tovému opatření č. 5 (nákup softwaru 
od firmy Adice.cz). Doporučila též ke 
schválení návrh odměn členům komisí 
a výborů při MěÚ.

RM vzala na vědomí informace 
o akci Přívod vody pro Františkodol 
a Mariadol a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o věcném břemeni s manželi 
Rezkovými.

RM schválila vyplacení ročních 
odměn ředitelům příspěvkových or-
ganizací.

RM doporučila zastupitelstvu po-
skytnout městu Ledeč n. S. finanční 
dar ve výši 50.000,- Kč na odstraňo-
vání povodňových škod a hokejové-
mu oddílu HC Sklo Bohemia Světlá 
n. S. poskytnout příspěvek ve výši 
200.000,- Kč na rekonstrukci a opravy 
zimního stadionu formou rozpočtové 
změny.

Josef Böhm, starosta města

která jsou zřizovatelem domova dů-
chodců, získávají chybějící finanční 
prostředky pro cizí uchazeče o pobyt 
v DD.

RM projednala žádost pí Krajíčkové 
z Ledče n. S., která začíná provozovat 
chráněnou dílnu, v níž zaměstnává 
i občany našeho města, o příspěvek na 
rozjezd zařízení. O návrhu příspěvku 
bude rozhodnuto po ověření těchto 
informací na Úřadu práce v Havlíčkově 
Brodě.

RM projednala nabídku autora publi-
kace „Vysočina ve fotografii ing. Vla-
dimíra Kunce“ a navrhla zastupitelstvu 
zakoupit deset kusů formou rozpočtové 
změny.

RM projednala a schválila žádost 
pí Švarcové o výjimečné prodloužení 
provozní doby a využití reproduko-
vané hudby v restauraci Pohoda dne 
31.12.2004.

RM vyslechla informaci starosty 
o dotaci ministerstva vnitra ve výši 
200.000,- Kč na bezdrátový místní 
rozhlas a navrhuje zastupitelstvu na 
tento účel vyčlenit v rozpočtu na rok 
2005 částku 450.000,- Kč.

RM se seznámila se žádostí ing. 
Stejskala o přehodnocení usnesení rady 
ze dne 19.4.2004 (finanční příspěvek na 
zřízení studně) a trvá na svém původ-
ním stanovisku.

Josef Böhm, starosta města
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Zasedání zastupitelstva dne 8. 12. 2004 

Usnesení č. 350/2004
Rada města Světlé nad Sázavou po projednání: 
 I. Schvaluje nové ceny za pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Světlá nad 
Sázavou s platností od 1. 1. 2005 v následujícím rozsahu:

Pozemek  Světlá nad Sázavou místní části
Zahrádky – bez omezení plochy 2,- Kč/m2/rok 1,50 Kč/m2/rok
Louky, pastviny, role, orná půda 1.000,- Kč/ha/rok 800,- Kč/ha/rok
Pozemky pod stavbami, ostatní
užívané plochy 5,- Kč/m2/rok 4,- Kč/m2/rok
plochy užívané ke komerčním
účelům (mimo veř. prostranství)   30,- Kč/m2/rok 15,- Kč/m2/rok
rybníky  0,25 Kč/m2/rok 0,25 Kč/m2/rok
hřiště u ZŠ Komenského 70,- Kč/hodina

Nebytové prostory
V objektech města:
 - komerční účely 800 – 1.200,- Kč/m2/rok
 (v DD se zvyšuje pouze cena za pronájem prostor pro kadeřnictví 
 na 800,- Kč/m2/rok)
 - ostatní účely (vzdělávání, sport, 
  kultura, zdravotnictví apod.) 500 – 800,- Kč/m2

Společenský dům:
 - společenský sál 2.500,- Kč / taneční zábava    
   200,- Kč/schůze
 - kinosál, divadelní sál
 - sál, jeviště, ozvučení, osvětlení 600,- Kč/hodina
 - sál, jeviště, ozvučení, osvětlení + šatny 800,- Kč/hodina
 - pouze sál – do 2 hodin 500,- Kč
 - pouze šatny 50,- Kč/hodina
základní školy
 - nebytové prostory 1.000,- Kč/měsíc
 - tělocvična velká (ZŠ Lánecká) 60,- Kč/hodina pro dospělé (děti zdarma)
 - tělocvična malá (ZŠ Lánecká) 30,- Kč/hodina pro dospělé (děti zdarma)
Objekt čp. 42 v Závidkovicích
 - topná sezóna 1.000,- Kč/jednorázová akce
 - ostatní  800,- Kč/jednorázová akce
Ostatní nebytové prostory
(např. budovy v místních částech) 100,- Kč/akce
Ke všem nájemním smlouvám, na které se vztahují nové ceny, budou uzavřeny 
dodatky.

Usnesení č. 061/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje prodej pozemku KN 
č. 549/26 (788 m2) v k.ú. Světlá n. S. manž. 
Romanu a Naděždě Skalickým za účelem 
výstavby rodinného domu v lokalitě Kalvá-
rie za cenu 350, - Kč/ m2 formou smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě s termínem jejího 
uzavření do 28. 2. 2005.

Usnesení č. 062/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje prodej části pozemku 
KN č. 679/1 a KN č. 983/1 (o výměře cca 
650 m2) v k.ú. Dolní Březinka pí Ludmile 
Černé za cenu 70,- Kč/ m2 a za účelem 
rozšíření vlastního pozemku s tím, že bude 
podél pozemku KN č. 678/1 v k.ú. Dolní 
Březinka zachována obecní cesta.

Usnesení č. 063/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

18 hlasů schvaluje prodej části pozemků 
KN č. 1749 a KN č. 68/1 (o výměře cca 
60 m2) v k.ú. Světlá n. S. p. Zdeňku Jeleno-
vi za účelem rozšíření vlastního pozemku 
(přístavba rodinného domu) za cenu 500,- 
Kč/ m2.

Usnesení č. 064/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje za účelem výstavby RD 
prodej pozemku KN č. 802/2 (3719 m2) 
v k.ú. Dolní Březinka rozděleného na tři 
díly dle geometrického zaměření násle-
dovně:

manž. Helena a David Štěpánkovi – nově 
vytvořený pozemek KN č. 802/5 o výměře 
1573 m2 v k.ú. Dolní Březinka za cenu 70,- 
Kč/ m2.

Mgr. Jan Prášek – nově vytvořený poze-
mek KN č. 802/6 o výměře 839 m2 v k.ú. 
Dolní Březinka za cenu 70,- Kč/ m2

Václav Prášek – nově vytvořený poze-
mek KN č. 802/7 o výměře 844 m2 v k.ú. 
Dolní Březinka za cenu 70,- Kč/ m2.

Usnesení č. 065/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

21 hlasů schvaluje prodej části pozemku 
KN č. 855/1 (díl a) o výměře 56 m2) v k.ú. 
Světlá n. S., část pozemku KN č. 854/2 (o 
výměře 82 m2) v k.ú. Světlá n. S., část po-
zemku KN č. 761 (díl a) o výměře 84 m2) 
a pozemku KN st.č. 1571 (o výměře 13 m2) 
v k.ú. Světlá n. S. za účelem uvedení na 
právní stav Východočeské plynárenské a.s., 

Pražská 702, Hradec Králové 4 za cenu 
350,- Kč/ m2.

Usnesení č. 066/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje prodej nemovitostí 
v Poštovní ulici ve Světlé n. S., a to: objektu 
čp. 313 na pozemku KN st.č. 354 (404 m2), 
pozemku KN st.č. 354 a pozemku KN 
č. 641/9 (418 m2) v k.ú. Světlá n. S. manž. 
Jaroslavu a Jaroslavě Zmekovým za cenu 
750.000,- Kč.

Usnesení č. 067/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

11 hlasů schvaluje prodej nemovitostí v Hav-
líčkově ulici ve Světlé n. S., a to: objektu 
čp. 688 na pozemku KN st.č. 1262 (88 m2), 
pozemku KN st.č. 1262 a pozemku KN 
č. 926/11 (620 m2) v k.ú. Světlá n. S. manž. 
Václavu a Boženě Oličovým za cenu 
1,200.000,- Kč.

Usnesení č. 068/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 
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21 hlasů schvaluje prodej části pozemku 
KN č. 441/1 (o výměře cca 220 m2) v k.ú. 
Nová Ves u Světlé n. S. p. Jaroslavu Kolá-
řovi za účelem rozšíření vlastního pozem-
ku (přístupové cenu k budoucí garáži) za 
cenu 70,- Kč m2.

Usnesení č. 069/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje prodej části pozemku 
PK č. 68/1 – díl „a“ o výměře 600 m2, 
díl „c“ o výměře 361 m2, části pozemku 
PK č. 280 – díl „b“ o výměře 166 m2, díl „d“ 
o výměře 171 m2 vše v k.ú. Dolní Bohušice 
p. Ladislavu Novákovi a Luboši Novákovi 
se slevou za cenu ve výši 50,- Kč/ m2.

Usnesení č. 070/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

21 hlasů schvaluje nákup pozemku KN 
č. 630/1 (117 m2) a pozemku PK č. 630/
1 (5233 m2) v k.ú. Světlá nad Sázavou od 
podílových vlastníků p. Vladislava Berana 
a Anny Ženíškové za cenu 40,- Kč/ m2.

Usnesení č. 071/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. 

počtem 21 hlasů schvaluje směnu pozem-
ků mezi městem Světlá n. S. (pozemek 
PK č. 279 – 178 m2  v k.ú. Světlá n.S.), manž. 
Miroslavem a Janou Zatočilovými (část 
pozemku KN č. 349/9 – 84 m2  v k.ú. Světlá 
n. S.) a manž. Stanislavem a Martou Voge-
lovými (část pozemku KN č. 349/10 o vý-
měře 94 m2 a 84 m2 v k.ú. Světlá n. S.) za 
cenu 100,- Kč/ m2.

Usnesení č. 072/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

21 hlasů schvaluje převod pozemku KN 
č. 826/1 o výměře 9424 m2 v k.ú. Babice 

nově vzniklé obci Nová Ves u Světlé 
n. S. v rámci rozdělení majetku, spojeného 
s rozdělením obce Světlá n. S.

Usnesení č. 073/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje nové ceny za prodej 
pozemků ve vlastnictví města Světlá 
n. S. s platností od dnešního dne, tj. 
8. 12. 2004 v následujícím rozsahu:

centrum města, vymezené ulicemi (dle 
přílohy) – cena 500,- Kč/ m2

zbytek města (k.ú. Světlá n. S.) – cena 
170,- Kč/m2 – 350,- Kč/ m2 (rozpětí využít 
s ohledem na stav „zasíťování“ prodávané-
ho pozemku, případně i na „účel“ prodeje)

ostatní – cena 70,- Kč/ m2 (všechna ka-
tastrální území, ve kterých vlastní „město“ 
pozemky - mimo k.ú. Světlá n. S.).

Usnesení č. 074/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po pro-

jednání počtem 19 hlasů:
změkčuje podmínky schválené pro 

převod pozemků v lokalitě „Kalvárie“ ve 
stejném rozsahu, který doporučila komise 
výstavby a rozvoje města (podmínka „po-
dezdívka oplocení“ bude znít: podezdívka 
oplocení pouze na hranici s komunikací)

vyhovuje žádosti p. Jiřího Bárty a schva-
luje uzavření řádné kupní smlouvy na 
převod pozemku KN č. 549/29 v k.ú. 
Světlá n. S., i když nebyla splněna jedna 
dílčí podmínka, uvedená v článku B, odst. 
4 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze 
dne 3. 3. 2003.

Usnesení č. 075/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje rozpočtové provizorium 
na rok 2005 v následující podobě:

V době od 1.1.2005 až do schválení 
rozpočtu města se hospodaření města 
podle rozpočtového provizoria u oblastí 
rozpočtu 

1  - vnitřní věci 
2  - výstavba, správa a údržba 
 majetku města, 
4  - ochrana životního prostředí, 
 veřejná zeleň, 
5  - kultura, kino, knihovna 
8  - dopravní obslužnost 
bude řídit rozpočtem města na 

rok 2004 v celém rozsahu vyjma položek 
investičních výdajů. Správce rozpočtu je 
oprávněn po dobu rozpočtového provizo-
ria nakládat s prostředky maximálně ve 
výši 1/12 za jeden kalendářní měsíc (viz 
příloha).

Zřízené příspěvkové organizace města 
obdrží v období rozpočtového provizo-
ria měsíčně finanční prostředky ve výši 
1/12 schváleného rozpočtu na rok 2004 
(viz tabulka).

Usnesení č. 076/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po pro-

jednání počtem 20 hlasů schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 5/2004.

Zastupitelstvo bere na vědomí podaný 
přehled dotací a grantů získaných v roce 
2004 ve výši 2,152.696,- Kč.

Usnesení č. 077/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje navržené „Zásady pro 
poskytování finančních příspěvků na 
podporu neziskné kulturní a sportovní 
činnosti, zdravotní a sociální péče formou 
účelových dotací z rozpočtu města Světlá 
n. S“.

Usnesení č. 078/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

11 hlasů schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku města Světlá n. S. č. 2/2004 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 079/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 20 hlasů schvaluje zrušení vyhlášky 
č. 4/93 města Světlá n. S. o úhradě části 
neinvestičních nákladů v předškolních 
zařízeních a školních družinách s účinností 
od 1. 1. 2005.

Usnesení č. 080/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje:

Tabulka investičního provizória
Investiční výdaje budou u probíhajících investičních akcí financovány podle uzavře-

ných smluv a harmonogramů.

Oblast: paragraf   Rozpočet 2004   1/12
1 městská policie 938 tis. Kč 78 tis. Kč
1 požární ochrana 518 tis. Kč 43 tis. Kč
1 místní správa 26.252 tis. Kč 2.188 tis. Kč
1 zastup. orgány 2.050 tis. Kč 171 tis. Kč
2 výst. a údr. majetku 3.785 tis. Kč 201 tis. Kč
4 ochrana ŽP a veř. zeleň 3.893 tis. Kč 324 tis. Kč
5 kultura,kino,knihovna 4.289 tis. Kč 357 tis. Kč
8 dopravní obslužnost 430 tis. Kč 36 tis. Kč
Příspěvek MŠ Lánecká 2.135 tis. Kč 178 tis. Kč
Příspěvek ZŠ Komenského 1.741 tis. Kč 145 tis. Kč
Příspěvek ZŠ Lánecká 2.701 tis. Kč 225 tis. Kč
Příspěvek TBS Světlá n.S. 6.400 tis. Kč 533 tis. Kč
Příspěvek Sociální centrum Světlá n. S. 9.738 tis. Kč 811 tis. Kč

►
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• provedení změny č. IV ÚPSÚ Světlá 
n. S. – lokalita č. 1 pan Jaroslav Kubánek 
a ukládá odboru SÚ a ÚP zpracování návr-
hu zadání změny č. IV – lokalita č. 1

• provedení změny č. IV ÚPSÚ Světlá 
n. S. – lokalita č. 2 město Světlá n. S. a uklá-
dá odboru SÚ a ÚP zpracování návrhu za-
dání změny č. IV – lokalita č. 2

• provedení změny č. IV ÚPSÚ Světlá 
n. S. – lokalita č. 3 manž. Solnařovi a uklá-
dá odboru SÚ a ÚP zpracování návrhu 
zadání změny č. IV – lokalita č. 3

• doplnění regulativů ve změnách č. III b) 
ÚPSÚ Světlá n. S. (aktualizace územního 
plánu) o podmíněně přípustné využití úze-
mí u ploch pro bydlení kolektivní a u ploch 
pro smíšené funkce městské.

Usnesení č. 081/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů přijímá rezignaci pana Václava 
Práška na funkci člena finančního výboru.

Usnesení č. 082/2004:
Zastupitelstvo města Světlé 

n. S. po projednání schvaluje terminář 
zasedání zastupitelstva v roce 2005 násle-
dovně: 23. 2. 2005, 27. 4. 2005, 22. 6. 2005, 
21. 9. 2005 a 7. 12. 2005.

Usnesení č. 083/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po pro-

jednání počtem 20 hlasů schvaluje před-
ložený návrh na odměny členům výborů 
a komisí zřízených při MěÚ Světlá n. S. za 
rok 2004.

Usnesení č. 084/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. počtem 

20 hlasů schvaluje:
v první etapě provizorní zajištění ob-

čerstvení (výčepu) v prostorách nynější 
šatny Společenského domu ve Světlé n. S., 
tzn. zajištění přívodu studené a teplé vody 
a instalace odpadu. 

v druhé etapě zadání studie na zajiště-
ní kompletního provozu Společenského 
domu ve Světlé n. S. ve variantách: 

a) s provozem kavárny 
b) se samostatným provozem bez ka-

várny

Usnesení č. 085/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. pro-

jednalo dopis zastupitele p. Jana Koláře, 
týkající se městské policie ve vztahu 
k pořádku ve Světlé n.S. a rozhodlo, že 
v současné době se nebude rozšiřovat 

Odpovědná odpovědna

Na vytváření tohoto diskusního 
fóra se můžete podílet i vy. Stačí nám 
zaslat dotaz, který se týká veřejného 
života v našem městě. Můžete se ptát 
kohokoliv – námi zvolených zástupců, 
zaměstnanců radnice, pracovníků škol, 
představitelů světelských firem, domo-
va důchodců, městské knihovny atd. 

Své dotazy můžete posílat elek-
tronickou poštou na adresu odpo-
vedna@svetlans.cz nebo je můžete 
v obálce doručit do informačního 
centra v přízemí světelské městské 
knihovny. My si je přečteme a kon-
taktujeme osoby, které budou schopny 
kompetentně odpovědět. Odpovědi se 
pak dozvíte v nové rubrice „Co vás za-
jímá“ v některém z následujících čísel 
Zpravodaje.

Redakční rada

počet strážníků městské policie (zůstanou 
nadále tři).

Usnesení č. 086/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 20 hlasů pověřuje Ing. Josefa Ma-
lečka, místostarostu a p. Josefa Hnika, 
ředitele Sociálního centra, aby spolupra-
covali s kontrolním výborem ve věci zajiš-
tění požadovaných dokumentů za účelem 
dokončení prověrky financování výstavby 
Domova důchodců ve Světlé n. S.

Usnesení č. 087/2004:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po 

projednání schvaluje použití částky ve výši 
50 tis. Kč na zmíněné úpravy společenské-
ho sálu ve Společenském domě ve Světlé 
n. S. v rámci rozpočtového provizoria na 
rok 2005. Uvedená částka bude zařazena 
do rozpočtu roku 2005.

Dopis z kavárny Arkádie

Neutěšená situace, která již delší 
dobu panuje kolem uzavřené kavárny 
Arkádie, vyvolává pochybnosti o tom, 
zda se uskuteční plesová sezóna. V době 
uzávěrky tohoto čísla se hledá alespoň 
provizorní řešení, jak zajistit občerst-
vení. Přetiskujeme v plném znění dopis, 
který obdržel místostarosta ing. Josef 
Maleček a čtenáře odkazujeme na člán-
ky Schůze rady 6. prosince a Zasedání 
zastupitelstva (usnesení č. 084) na jiném 
místě Zpravodaje.

 
Ve Světlé n. S. dne 30.11.2004

Vážený pane místostarosto,
s lítostí Vám oznamujeme, že nadále 

až do odvolání nejsme schopni zajišťovat 
servisní pohostinské služby pro akce po-
řádané ve společenském sále. Služby byly 
poskytovány v rámci provozu naší provo-
zovny - kavárny Arkádie.

Přes řadu ujištění dosavadního nájemce 
pana Nováčka, že provozovnu, k jejímž 
úpravám interiéru  měl naše svolení, 
uvede do provozu, nebo do dnešního dne 
dovede úpravy do takového stádia, které 
by mohlo zaručit kvalitní a bezpečný pro-
voz provozovny při společenských akcích 
ve společenském sále v rámci plesové se-
zóny v roce 2005, musíme bohužel konsta-
tovat, že neexistují žádné záruky o splnění 
tohoto slibu.

Jako představitel firmy jsem s panem 
Nováčkem v září a v říjnu opakovaně 

jednal a byl opakovaně ujišťován o tom, že 
úpravy včas dokončí. 

Proto jsem paní Horní z odboru kultury 
15.10.2004 sdělil, že v pracích se pokraču-
je a bude pokračovat a provozovna bude 
moci být v lednu uvedena opět do provozu. 
V průběhu měsíce listopadu s námi však 
p. Nováček přestal komunikovat, na ad-
rese trvalého bydliště uvedené v nájemní 
smlouvě se nezdržuje, telefonní spojení 
přestalo fungovat a nejsme schopni se 
s ním tedy jakkoliv spojit. 

Z těchto důvodů je zřejmé, že p. Nováček 
po celou dobu jednal nekorektně a takřka 
podvodně a naše firma z toho vyvodí práv-
ní důsledky. Zároveň musíme konstatovat, 
že škody způsobené nám p. Nováčkem 
nebudou odstraněny včas tak, aby se 
zajistil bezproblémový chod této provo-
zovny. O průběhu prací v provozovně 
a jejím dalším fungování Vás budu nadále 
informovat.

Ještě jednou se omlouvám jak Vám a MÚ 
Světlá n. S., tak  celé veřejnosti Světelska 
za tuto situaci, do které jsme se dostali pře-
devším přičiněním nekorektního jednání 
nájemce - pana Nováčka a chtěl bych Vás 
ujistit, že nebyla zaviněna zlovolným nebo 
nedbalým jednáním z naší strany.

S pozdravem

 Jiří Šlosr, jednatel společnosti
 Univerzál Bohemia spol. s.r.o., 
 Josefodol 40, 582 91 
 Světlá nad Sázavou
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Ohlédnutí místostarostky

Vážení spoluobčané,
ocitáme se v polovině volebního období 

a chci se s Vámi podělit o dojmy, pocity 
a možná i zkušenosti, které jsem během 
této doby získala.

Jako místostarostka města se zabývám 
hlavně samosprávou úřadu, ráda Vám po-
dám informace o tom co se v této oblasti 
děje. Od příštího roku budou pravidelně 
zveřejňovány podrobnější informace 
o této činnosti.  

V loňském roce jsme se soustředili na 
vybudování nového týmu pracovníků, 
kteří se budou odpovědně starat o majetek 
města. Podařilo se překlenout období, kdy 
tito lidé chyběli, a chci poděkovat za spolu-
práci všem kolegům a spolupracovníkům 
úřadu, kteří pomáhali úkoly zajišťovat 
a zastupovali chybějící tým. V září letoš-
ního roku, prakticky po roce, se podařilo 
nový tým vytvořit. Chci věřit tomu, že 
bude ke svým úkolům přistupovat odpo-
vědně.

Během předcházejících dvou let jsme 
investovali do rozestavěných akcí – Pří-
stavba domu s pečovatelskou službou, kde 
má vzniknout 23 bytových jednotek, 
dále Přestavba ubytovny v Josefodole na 
14 malometrážních bytů. Výstavba těchto 
dvou akcí měla být dokončena v červnu 
letošního roku, bohužel dodavatelská fir-
ma Stavba Havlíčkův Brod počátkem roku 
zkrachovala a tím se dokončení o rok pro-
dlouží, tj. do června 2005. Věřím, že firma 
Fast, s.r.o. Havlíčkův Brod, která podala 
v novém výběrovém řízení nejvýhodnější 
nabídku, svým závazkům dostojí.

Je potěšitelné, že cena dokončení obou 
akcí, která vzešla z nového výběrového 
řízení nepřesáhla původně schválený 
rozpočet. U akce Přístavba domu s pečo-
vatelskou službou se podařilo odsouhlasit 
i bezbariérový lůžkový výtah a úpravy 
okolí, tyto záležitosti původní projekt 
neřešil. Celkový náklad činí 21.700 tis.Kč, 
z toho dotace 16.100 tis. Kč od MMR 
z Fondu rozvoje bydlení. Na tuto akci 
(na výstavbu výtahu) se podařilo v roce 
2004 získat další dotaci z  Fondu Vysočiny  
ve výši 250 tis.Kč

Přestavba ubytovny v Josefodole si vy-
žádá náklad 10.400 tis. Kč, z toho dotace 
z MMR z Fondu pro rozvoj bydlení jsou ve 
výši 4.880 tis. Kč.

Další rozestavěnou akcí  minulého 
volebního období byla přístavba radnice. 
Po mnohých peripetiích s dodavatelskou 
firmou, se kterou jsme nakonec uzavřeli 

smlouvu o narovnání, jsme dokončovací 
práce prováděli sami. Tím se nám podařilo 
tuto akci dokončit a v letošním roce i zko-
laudovat. Rekonstrukce radnice si vyžáda-
la částku téměř 23.000 tis. Kč za stavební 
práce. Samozřejmě na firmě požadujeme 
sankce za neplnění harmonogramu prací, 
za neodstranění závad atd.

Novou akcí, která byla v letošním roce 
zkolaudována, je rekonstrukce čp.16, bý-
valého domu s pečovatelskou službou. Re-
konstrukcí se podařilo získat krásné pro-
story pro knihovnu, informační centrum 
a „Galerii Na Půdě“. Stavební práce přišly 
na 4.200 tis. Kč a vybavení cca 1.600 tis. 
Kč. Věřím, že návštěvníci ocení příjemné 
prostředí, přístup na internet a mnohé kul-
turní akce v galerii.

Všech občanů se dotkla další akce - re-
konstrukce Haškovy ulice vč. rekonstruk-
ce sítí, tj. kanalizace, vodovodu, plynu atd. 
Byla to vyvolaná investice v souvislosti 
s výstavbou nového sídliště rodinných 
domků Na Kalvárii.

I když tato akce přinesla mnoho problé-
mů, a to jak pro občany Světlé n. S., tak 
i pro obyvatele místních částí Závidkovic, 
Radostovic, Lipničky, Kochánova atd., 
chci věřit tomu, že konečný výsledek je 
dobrý. Všem, kterým realizace této akce 
znepříjemnila život, děkuji za pochopení.

Rekonstrukce si vyžádala náklad ve 
výši cca 8.300 tis. Kč. Na tuto akci jsme 
žádali o příspěvek kraj Vysočina, ale bez 
úspěchu. Od firmy VaK, a.s. Havlíčkův 
Brod se podařilo získat příspěvek na 
14 nových kanalizačních přípojek ve výši 
210.000,- Kč.

Vedle rekonstrukce Haškovy ulice jsme 
investovali téměř 700 tis. Kč na vybudo-
vání chodníků v Panuškově ulici a v ulici 
J. J. Staňka.

V rámci podpory cestovního ruchu jsme 
provedli opravu místní komunikace z Leš-
tinky do Smrčné nákladem cca 500 tis. 
Kč. I zde jsme žádali o dotaci, bohužel 
jsme neuspěli.

V souladu se strategickým plánem města 
v oblasti technické infrastruktury se snaží-
me realizovat koncepci, která řeší zásobo-
vání místních částí města pitnou vodou, 
řeší problém kanalizací, energetických sítí 
atd. Tyto záležitosti jsou podmíněny zís-
káním dotací, jednáme o možnosti dotací 
od ministerstva zemědělství, ministerstva 
životního prostředí a spolufinancování 
s firmou VaK, a.s. v Havlíčkově Brodě.

V této oblasti v současné době probí-

há realizace akce Kanalizace v Dolní 
Březince, rozpočet je 6.200 tis. Kč. Na 
tuto záležitost se podařilo získat dotaci 
z MZ, ve výši 50 %, dále máme vyřízený 
příspěvek z fondu rozvoje VaK, takže se 
podstatně sníží požadavek na rozpočet 
města. Počítáme, že se částka z rozpočtu 
města ještě sníží, jelikož tuto akci, v lo-
kalitě rodinných domků,  provádíme spo-
lečně s VaK (VaK realizuje rekonstrukci 
vodovodu), takže bychom se měli dělit 
o náklady na výkopové práce a úpravu 
povrchů komunikací.

Dále připravujeme akce Zásobování 
pitnou vodou z přivaděče Želivka, a to 
úsek Březinka Mrzkovice, a úsek Lipnič-
ka – Františkodol – Mariadol – Kochánov. 
Realizace obou akcí bude podmíněna zís-
káním dotací ať už od MZ, nebo od MŽP.

Nemalou akcí bylo zavedení vody 
v místních částech – v loňském roce 
na Modlaň v hodnotě cca 220 tis.Kč, 
v letošním roce rekonstrukce vodovodní-
ho řádu v Mariadole v hodnotě cca 280 tis. 
Kč. Na akci Modlaň obdržíme příspěvek 
od VaK ve výši 70 tis. Kč.

V roce 2005 se po mnoha letech konečně 
dostane řada na rekonstrukci Komenské-
ho ulice. Předběžný rozpočet podílu města 
(chodníky, rekonstrukce kanalizace, vodo-
vodu a dalších sítí) je 12 milionů Kč. Podle 
ověřených informací je zařazena do priorit 
kraje. 

V dalších letech bychom chtěli pracovat 
na aktualizaci Plánu strategického rozvoje 
města. Pokračovat při správě městského 
majetku – zařazování nových investičních 
akcí v souladu s tímto plánem, a to přede-
vším v oblasti občanské vybavenosti, která 
se dotýká všech občanů našeho města..

Jedná se především o opravy a v ně-
kterých případech i dobudovaní místních 
komunikací, chodníků, dále opravy 
autobusových čekáren, bytového fondu, 
kina a společenského sálu. Nesmíme 
zapomenout ani na budovy škol a školek, 
sportovišť atd.

Již nyní jsme například zmapovali po-
třebu finančních prostředků na dokončení 
chodníků a komunikací na sídlišti rodin-
ných domků U Stromečku – je to částka 
cca 4,000.000,- Kč.

Rovněž nás trápí nedostatečná kapacita 
parkovacích míst, tu chceme řešit vybudo-
váním nového parkoviště na ploše po liku-
sovém domě (bývalá budova pozemních 
staveb), dále se nabízí možnost pokračová-
ní odstavných ploch podél silnice v Sá- ►
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zavské ulici k benzinové pumpě. Stejně 
tak připadá v úvahu plocha před bytovým 
domem čp. 939-942 a před čp. 591 a co 
musíme řešit, je záležitost dopravní situa-
ce v prostorách před restaurací „U Gusty“. 
Řešení jsme zadali projektantům.

Každému z Vás při čtení výčtu potřeb-
ných akcí je asi patrné, že vzhledem k fi-
nančním možnostem, které jsou podobné 
ve všech městech naší republiky, nelze 
všechny potřeby realizovat okamžitě. Mů-
žeme ale slíbit, že z Vašich požadavků ne-
zapadne nic v šuplíku a naší snahou bude 
postupovat tak, aby byly Vámi vznešené 
požadavky zařazovány podle důležitosti. 
V měsíci únoru bude schválen rozpočet 
města. O tom, co se nám podaří zařadit do 
rozpočtu, budete informováni.

Jsme na prahu nového roku, vedení měs-
ta touto cestou děkuje za práci v uplynulém 
období členům zastupitelstva a rady města, 
členům výborů, komisí, zaměstnancům 
radnice a v neposlední řadě i osadním 
výborům. Do nového roku přeje hodně 
zdraví a optimismu

ing.Lenka Arnotová, místostarostka

►

Ohlédnutí místostarostky Co je samospráva a co státní správa?

Veřejná správa v naší zemi prochází 
rozsáhlou reformou, která má dopad 
na fungování města a jeho úřadu. 
K zajištění úkolů, které pro město 
v oblasti veřejné správy vyplývají, 
slouží ve většině případů městský 
úřad a jeho odbory, jimž jsou svěřeny 
různé úkoly dle organizačního řádu 
schváleného radou města. Velký zlom 
nastal začátkem roku 2003, kdy na 
Městský úřad Světlá n.S. přešlo mno-
ho kompetencí, které dosud vykonával 
okresní úřad.

SAMOSPRÁVA je to, co město vy-
konává v rámci své vlastní působnosti: 
například rozvoj města, investice do 
bytového fondu, infrastruktury, údržba 
komunikací, veřejné zeleně, nakládání 
s komunálním odpadem, zřizování ma-
teřských a základních škol, péče o ma-
jetek města a hospodaření s ním, rozvoj 
kultury a společenského dění. Obecně 
lze říct, že jde o hospodaření s vlastním 
majetkem města a o jeho rozvoj. Odbor-
ně se mluví o „samostatné působnosti“ 
města. O tom, jak se bude samospráva 
vyvíjet, rozhodují orgány v samostatné 
působnosti, tedy rada města v čele se 
starostou a zastupitelstvo města jako 
nejvyšší orgán samosprávy.

STÁTNÍ SPRÁVA obsahuje vše to, co 
je úřadu svěřeno do správy na základě 
zákonů. Zákonů, které obci tyto úkoly 

ukládají, je mnoho a zasahují do mnoha 
oblastí – od oblasti sociální, životního 
prostředí, záležitosti stavebního, mat-
ričního, živnostenského úřadu, školství, 
dopravy, evidence obyvatel, správní 
a dopravně správní agendy atd. Odborně 
řečeno jde o tzv. „přenesenou působnost“ 
a našemu úřadu je v této oblasti svěřeno 
nesrovnatelně více úkolů, než tomu bylo 
před rokem 2003. Výkon státní správy je 
svěřen jednotlivým odborům městského 
úřadu a dohlíží na něj krajský úřad. 

Náš městský úřad oba tyto druhy ve-
řejné správy zastřešuje a koordinuje. Oba 
druhy veřejné správy se také vzájemně 
prolínají a často jsou tak provázané, že 
ani není účelné je rozdělovat. Veřejnost 
vnímá úřad jako jeden celek a oprávněně 
očekává komplexní a profesionální ser-
vis. O to se městský úřad snaží. Stížností 
na činnost úřadu nebylo mnoho a vždy 
se snažím je prošetřit a vyvodit závěry 
a opatření, aby se situace již neopakova-
la. Ne každý, kdo odchází z úřadu s roz-
poruplnými pocity, je ochoten se o ně 
otevřeně podělit. I na to jsme mysleli, 
když byla v přízemí u hlavního vchodu 
instalována schránka pro stížnosti a při-
pomínky občanů. To, že zůstává po ce-
lou dobu prakticky prázdná, signalizuje, 
že občané jsou ve většině případů s prací 
úřadu spokojeni. 

ing. Iva Černohubová, 
tajemnice městského úřadu

Upozornění občanů na nutnost výměny občanských průkazů

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Poplatek za komunální

odpad pro rok 2005
Upozorňujeme občany, že poplatky 

za komunální odpad ve výši 384,- Kč 
za osobu pro letošní rok platí každý 
občan, který je přihlášen k trvalému 
pobytu ve Světlé nad Sázavou nebo 
přilehlých obcích. 

Majitelé chat a rekreačních chalup 
hradí poplatek ve výši 384,- za každou 
stavbu.

Poplatek ve výši 384,- Kč za osobu 
(včetně dětí, důchodců, studentů) 
uhraďte v hotovosti v pokladně 
městského úřadu. 

Poplatek je splatný do 31. 3. 2005.
Upozorňujeme občany, že za včas 

nezaplacený poplatek vyhláška uklá-
dá vyměřovat penále.

Poplatek ze psů za rok 2005
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají 
povinnost zaplatit poplatek ze psů 
do 30. 6. 2005. 

Upozornění: složenky nerozesílá-
me.

finanční odbor MěÚ

Správní odbor Městského úřadu ve 
Světlé n. S. upozorňuje občany, že naří-
zením vlády č. 612 ze dne 16.11.2004 na 
základě § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 
Sb., o občanských průkazech, ve znění 
pozdějších předpisů, byla stanovena 
občanům České republiky povinnost 
provést výměnu občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů (platí pouze 
zelený OP s oskenovanou fotografií na 
zadní straně):

a) vydaných do 31.12.1994 nejpozději 
do 31.12.2005 (žádost musí být podána 
nejpozději do 30.11.2005)

b) vydaných do 31.12.1996 nejpozději 
do 31.12.2006 (žádost musí být podána 
nejpozději do 30.11.2006)

c) vydaných do 31.12.1998 nejpozději 

do 31.12.2007 (žádost musí být podána 
nejpozději do 30.11.2007)

d) vydaných do 31.12.2003 nejpozději 
do 31.12.2008 (žádost musí být podána 
nejpozději do 30.11.2008)

Protože se jedná o velký počet občan-
ských průkazů, prosíme občany, aby si 
o výměnu požádali včas a tím předešli 
zbytečnému čekání na našem odboru. 
Výměnu je možno provádět okamžitě. 
Se  žádostí je nutné předložit občanský 
průkaz a 1x foto ze současné doby 35 x 
45 mm (čelní pohled).

Informace k výměně občanských prů-
kazů obdržíte na tel. číslech:

569 496 696 Rázlová
569 496 691 Zatočilová
Jaroslava Zatočilová, vedoucí odboru
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Nový hejtman Vysočiny 
Zastupitelstvo kraje Vysočina zvolilo 

v úterý 7. prosince 2004 hejtmanem 
Vysočiny na další čtyři roky Miloše 
Vystrčila (ODS). Stalo se tak na ustavu-
jícím zasedání zastupitelstva, na němž 
jeho noví členové složili slib a rozhodli 
o složení Rady kraje Vysočina. Zastupi-
telstvo kraje Vysočina bude mít i nadále 
45 členů, rada kraje bude devítičlenná.

„Máme za sebou 4 roky stavby kraje 
na zelené louce, což má své výhody i ne-
výhody. Všem dosavadním stavbyvedou-
cím patří mé poděkování. Jejich práce 
je třeba si vážit a při dalším budování 
stavby na jejich podíl nezapomenout,“ 
komentoval práci zastupitelů minulých 
i současných nově zvolený hejtman.

Rada kraje Vysočina:
RNDr. Miloš Vystrčil (ODS), 

hejtman
Ing. František Dohnal (nez. za KDU-

-ČSL), první náměstek hejtmana - fi nan-
ce, majetek, informatika

Ing. Marie Černá (SNK), náměstky-
ně hejtmana - regionální rozvoj

Ing. Pavel Hájek (ODS), náměstek 
hejtmana - životní prostředí, zdravot-
nictví

PaedDr. Martina Matějková (ODS), 
radní - školství, kultura

Ivo Rohovský (ODS), radní - země-
dělství a vodní hospodářství

Ing. Václav Kodet (KDU-ČSL), radní 
- doprava a lesní hospodářství

Bc. Jiří Vondráček (KDU-ČSL), rad-
ní - sociální věci, komunitní plánování, 
NNO

Jaroslav Hulák (KDU-ČSL), radní 
- grantová politika, územní plánování

M. Březina, zástupce ředitele úřadu

Št́astný nový rok 2005
Asi nelze příliš předpokládat, že by se 

konec roku 2004 nějak zvláště lišil od 
konců roků předchozích. Veselé Vánoce 
a šťastný Nový rok jsou asi ta nejčastější 
přání, která jsme v uplynulých dnech 
slyšeli a já se rád přidávám a přeji všem 
čtenářům hodně zdraví, štěstí a životní 
síly v roce 2005.

Předpokládám, že si také většina z nás 
udělala nebo ještě udělá čas na vánoční 
nebo před– či ponovoroční bilancování 
a přemýšlení o tom, jaký že to pro mě, 
pro moji rodinu, mé přátele, mé město, 

Zprávy z kraje Upozornění

Všem, kdo mají žádost o byt ve-
denou u Městského úřadu v Světlé 
n. S. připomínáme, že od 2.1.2005 do 
31.1.2005 je stanoven termín k obno-
vení žádostí.

Toto je možné písemně, případně 
osobně u pí Holoubkové. Neobnovené 
žádosti budou automaticky vyřazeny 
z evidence.

MěÚ Světlá n. S., bytová agenda

kraj i zemi ten rok 2004 vlastně byl. Byl 
úspěšný nebo neúspěšný, byl veselý nebo 
byl smutný, byl tak šťastný, jak jsme si to 
před rokem stejně jako dnes přáli? 

Určitě jsou pro nás všechny odpovědi 
na v předchozí větě uvedené otázky 
velmi důležité a asi ne všichni jsme s od-
pověďmi na tyto otázky úplně spokojeni. 
Na druhé straně si myslím, že možná 
stejně důležité jako odpovědi na vyslo-
vené otázky je samotná existence naše-
ho zamyšlení. Jsou to právě vzpomínky 
a naše paměť vůbec, která nám společně 
s našimi znalostmi umožňuje získávat 
nové zkušenosti, a potom snad i lépe 
rozumět světu, ve kterém žijeme.

A pokud budeme svými vzpomínkami 
procházet skutečně poctivě, budou se 
okamžiky radosti a hezkých pocitů stří-
dat i se vzpomínkami na události, kdy 
jsme se mohli zachovat lépe anebo, kdy 
jsme zcela zbytečně promarnili nabíze-
nou příležitost. 

Osobně si myslím, že je to přirozené 
a tak jako není třeba zoufat nad tím, že 
jsme v roce 2004 nesplnili vše, co jsme 
si předsevzali, není ani dobré propadat 
nepřiměřenému nadšení nad případ-
nými úspěchy. Spíše je si třeba znovu 
uvědomit, že z té největší části máme 
svůj život ve svých rukou a jaký bude 
pro nás rok 2005 záleží právě nejvíce na 
nás samotných.

Podobně je na tom i kraj Vysočina. 
Jako nám nikdo neodnese krásnou kraji-
nu, čisté životní prostředí a světově zná-
mé historické památky, tak za nás nikdo 
nespraví rozbité silnice nebo nevymyslí, 
jak dál se zdravotní péčí nebo podporou 
talentované mládeže apod. Je to naše od-
povědnost za Vysočinu. Možná je dobré 
si to právě nyní uvědomit.

Miloš Vystrčil, 
hejtman kraje Vysočina

Změny jízdních řádů 
na Vysočině
K pravidelné změně jízdních řádů 

dochází každoročně na území celé 
České republiky a to několikrát. Po-
slední změny jízdních řádů si mohli 
cestující všimnout k 12. prosinci 
tohoto roku. Schvalování nových jízd-
ních řádů na území Vysočiny má na 
starost oddělení dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu kraje Vysočina. Ten 
v minulých dnech provedl jejich kon-
trolu v souladu s vydanou licencí na 
příslušnou linku.

Na nové jízdní řády následně dopravní 
úřad vystaví rozhodnutí o schválení 
a postoupí takto schválené grafi kony do 
celostátního systému CIS Net. Zde slouží 
cestujícím k vyhledávání všech možnos-
tí spojení. Tímto způsobem bylo pracov-
níky krajského úřadu odboru dopravy 
a silničního hospodářství překontrolo-
váno a schváleno celkem 320 jízdních 
řádů, tzn. 320 linek pro cca 5100 spojů 
na území kraje Vysočina. „K razantní 
změně počtu linek k 12. prosinci 2004 na 
Vysočině nedošlo. Ke zlepšení – tedy 
navýšení počtu spojů v našem regionu 

– přistoupil úřad již v letos v září, kdy 
jsme jízdní řády upravovali v souvislosti 
s plánovaným slučováním základních 
škol. Na této změně jsme velice úzce spo-
lupracovali s místními samosprávami,“ 
komentoval změny vedoucí krajského 
odboru dopravy a silničního hospodář-
ství Ladislav Staněk. 

Termíny změn jízdních řádů vyhla-
šuje celostátně ministerstvo dopravy 
a pro rok 2005 jsou vyhlášeny termíny 
6. března, 12. června a 11. prosince.

M. Březina
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Kriminalita na Světelsku

- v době od 3.10. do 15.11. se neznámý 
pachatel vloupal do rekreační chalupy ve 
Služátkách kde odcizil broušené skle-
ničky a porcelánové dózy, majiteli způ-
sobil škodu cca. 14.200,- Kč. K dalšímu 
vloupání v obci Služátky došlo tentokrát 
v době od 18. do 19.11.2004, kdy neznámý 
pachatel po vypáčení zámku dveří vnikl 
do zahradního domku a dále – po vybou-
rání sádrokartonového stropu – do přileh-
lé garáže. Škoda krádeží a poškozením 
byla vyčíslena na téměř 16.000,- Kč. Do 
třetice bylo oznámeno vloupání do další 
rekreační chalupy v této obci, kdy pa-
chatel vykopl vchodové dveře a odcizil 
skleničky, tác a další drobné věci. Škoda 
v tomto případě dosáhla částky 2.100,- 
Kč.

- v době od 17.11. do 3.12. došlo k vlou-
pání do rekreační chaty v katastru obce 

Broumova Lhota. Zde pachatel odcizil 
motorovou pilu, vrtačku a další věci, ško-
da přesáhla částku 23.000,- Kč.

- dne 4.12. kolem 22.00 hod. si přímo 
na nám. Trčků z Lípy „ustlal“ 46letý 
opilec. Jelikož nebyl schopen ani vlastní 
chůze, byl převezen na protialkoholní 
záchytnou stanici v Jihlavě.

- pojízdná reklama na mobilní telefony 
v podobě vozidla zn. Trabant parkujícího 
na nám. Trčků z Lípy se znelíbila alko-
holem posilněnému čertovi, který dne 
5.12. těsně před půlnocí nalezeným ka-
menem rozbil okna a vypáčil dveře. Jeho 
jednání bylo kvalifikováno jako trestný 
čin výtržnictví a poškozování cizí věci. 
Ve věci bylo konáno zkrácené přípravné 
řízení a dne 13.12. byla předána okresní-
mu státnímu zastupitelství.

- v noci z 8. na 9.12. se neznámý zloděj 
vloupal do domu v obci Meziklasí, uvnitř 
odcizil bundu a batoh s věcmi a při od-

chodu ještě stačil prokopnout nadzemní 
bazén a poškodit tři osobní vozidla. 
Škoda byla předběžně odhadnuta na cca. 
40.000,- Kč. Dne 14.12. byl šetřením poli-
cistů zjištěn pachatel tohoto skutku, je jím 
34letý muž z Chomutova.

- bodnutí nožem do břicha oznámil 
dne 13.12. poškozený  muž. Před pří-
jezdem záchranky uvedl, že k napadení 
mělo  dojít na záchodě ubytovny Granit 
a.s. v Lipnici nad Sázavou. Jeho výpověď 
však byla plná rozporů a následujícího 
dne policistům doznal, že si napadení 
vymyslel s cílem na sebe upozornit svou 
přítelkyni, která se s ním rozešla.

- krádež vozidla Škoda Fabia ze dne 
29.9.2004 se policistům podařila doob-
jasnit. Vozidlo ukradla skupina pachatelů, 
kteří jsou stíháni pro krádeže vozidel 
v rámci celé ČR.

por. Jaroslav Pavlík, 
vedoucí oddělení

(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského koste-

la sv. Václava ve Světlé n. S. skrývají 
nejedno tajemství a vyvolávají dlouhou 
řadu otazníků. Každý pokus nalézt 
alespoň částečnou odpověď na některý 
z nich znamená nečekaně narazit na 
kupu dalších. Otazník č. 14 – Přispělo 
by k objasnění nejstarší historie města 
a jeho kostela nalezení vilémovského 
klášterního pokladu?

Přes veškeré dosud vynaložené úsilí, 
zůstávají zatím nejstarší dějiny kostela 
i obce z velké části zahalené mlhou. Jednu 
z příčin této skutečnosti vidím v tom, že 
se nedochovala zakládací listina vilémov-
ského kláštera a další důležité písemnosti 
umožňující nahlédnout do majetku a hos-

Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava?

??
??

podaření konventu ve 12. a poč. 13. století. 
Proto se zdá téměř nemožné dopátrat se 
něčeho také o Světlé. Co by mohlo tuto 
skutečnost změnit? Náhodné nové objevy 
a snad i nalezení pověstmi opředeného 
vilémovského klášterního pokladu.

Ztracenému pokladu byl věnován 
otazník č. 2, kde jsem čtenáře ujistila, 
že o jeho existenci nemůže být pochyb, 
a zároveň naznačila, co všechno bylo ve 
středověku za poklad považováno. Kon-
krétně však nebylo možné jmenovat ani 
jedinou věc. Tehdy jsem ještě netušila, 
že se mi poštěstí a tato svá tvrzení budu 
moci doložit důkazem objeveným v důvě-
ryhodných historických pramenech.

Ty existenci bohatého klášterního 
pokladu ve Vilémově nejen potvrzují, 
ba dokonce jmenují i několik málo věcí, 
které byly jeho součástí. Mezi nimi jsou 

zmiňovány i knihy a privilegia. Právě 
tyto chybějící písemnosti by zcela jistě 
přispěly k poznání nejen počátků historie 
samotného kláštera, ale také nejstarších 
dějin regionů patřících pod jeho panství. 
Co se s nimi však stalo a kam zmizely 
i ostatní cennosti, se nikdy nezjistilo 
a neobjasněnou hádankou to zůstává 
dodnes.

Jedinou nepatrnou stopu o tom, co 
se snad kdysi přihodilo, vypátral opět 
J. Kurka. Podle něho byly nejcennější 
věci odvezeny mimo klášter ještě před 
příchodem obávaného nepřítele. Ke 
zničení kláštera pražany došlo koncem 
dubna 1421, když z Čáslavi táhli k Chru-
dimi. V této době dává jakýsi husita vědět 
příteli, že bratři „...Vilemova a Dobrovice 
už mají.“ Nechme však hovořit samot-
ného autora, který prostudoval příslušné 
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dochované prameny a vypsal z nich vše, 
co může mít pro nás nějaký význam.

„Vilémovští si uvědomovali, jaké ne-
bezpečí jim hrozí, a ještě předtím odnesli 
z kláštera mnoho drahocenných věcí 
a listin, ale bylo to málo platné. R. 1513 již 
nikdo nevěděl, kde tyto věci jsou. Papež 
proto nařizuje officialu pasovskému, aby 
neznámé uchvatitele vypátral a je přinu-
til, aby vrátili kříže, pateny, rámě sv. Jiljí, 
knihy a privilegia.“

To bylo za posledního opata Petra, kte-
rý tehdy už žil sedm let v malém domku 
u klášterní brány v Rajhradě, kde se prý 
(podle Č. Sameše) oddal skládání vilé-
movského diplomatáře. Lze to vysvětlit 
snad jako pokus sepsat znovu ztracené 

„diplomatorium“, na něž se odvolává 
kronikář Seidler, a o jehož existenci se 
zmiňuje i historik Gelasius Dobner? 
Těžko říci.

Po staletí shromažďovaný klášterní 
poklad, jehož součástí byly i nejdůleži-
tější písemnosti, tedy zřejmě i zakládací 
listina kláštera a další cenné dokumenty, 
však není zdaleka to jediné, co nená-
vratně zmizelo. Lidová pověst vypráví 
i o ztraceném klášterním zvonu.

Při této příležitosti se nelze nezmínit 
o další zajímavé Kurkově úvaze: „V Ně-
meckém Brodě mají velký zvon „Vilem,“ 
jejž dle nápisu dal ulíti opat Petr, pochází 
zajisté z Vilémova a dostal se do Brodu 
někdy, když Vilémov a Brod měly společ-
ného pána –  Trčku.“

Stáří tohoto zvonu, údajně nejstaršího 
zvonu ulitého v Čechách, nacházejícího 
se dodnes ve věži děkanského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově 
Brodě je datováno různě. Kolem r. 1300, 
r. 1300 a dokonce i 14. století.

Když jsem pátrala po tom, jak se zvon 
do tamějšího kostela dostal, dočetla jsem 
se sice, že není možné zjistit, z které-
ho kláštera pochází, ale také, že byl 
r. 1453 koupen za 300 zlatých od Mikulá-
še Trčky z Lipé, což je nesprávné, správně 
má být z Lípy (Václav Fiedler: Děkanský 
chrám v Německém Brodě. Zprávy měst-
ského muzea v Německém Brodě 1917, 
str. 32). Jinak se jeví tato informace jako 
pravdivá. Jak asi Mikuláš Trčka z Lípy ke 
zvonu přišel, si lze domyslet.

Jestli se opravdu jedná o pověstí 
zmiňovaný ztracený zvon pocházející 
z některého z kostelů stojících v areálu 
bývalého kláštera, zůstane asi hádankou. 
Co se zmizelých listin a spisů týče, byl 
by to velký zázrak, kdyby se ještě někde 
našly. Nejspíš je už dávno zničila vlhkost, 
plíseň a zub času.

Možná Vám připadne podivné, že 
sami mniši nevěděli, kam poklad scho-
vali. Nesmíme však zapomínat, že o tak 
vážné a důležité věci věděla jen velmi 
omezená hrstka těch nejpovolanějších 
z nich. Kromě opata Mikuláše, určitě 
i převor, podpřevor a probošt, jejichž jmé-
na neznáme, a snad i někdo další. Ti měli 
za povinnost mlčet. Někdo z nich mohl 
přijít o život hned při přepadení husity, 
ostatní postupně zemřít v nastalé tíživé 
situaci a zmatcích, aniž by toto důležité 
svědectví stačili předat.

Se zničením kláštera a svým odchodem 
z Vilémova mniši zřejmě vůbec nepočíta-
li. I kdyby snad v té době ještě věděli, 
kam své nejcennější věci ukryli, vrátit se 
pro ně nemohli. Jak naznačuje Č. Sameš, 
snad se chtěli i vrátit, ale cesta nebyla 
bezpečná a jednotlivá panství brzy přešla 
do rukou světských majitelů.

Pokyn k hledání pokladu přichází od 
papeže po 92 letech od vyvrácení klášte-
ra, v době, kdy jsou mniši v největší tísni 
a museli opustit i své statky v Uherčicích 
na Moravě. Kde klášterní poklad skončil, 
je velká záhada, jakých existují desítky, 
ale s jejich vyřešením bohužel počítat 
nemůžeme, protože se není o co opřít.

Podobně je tomu i s některými leto-
počty uváděnými v Seidlerově kronice. 
Potvrdit jejich věrohodnost zatím nelze 
a označit je za zcela vymyšlené, by bylo 
unáhlené a zcela předčasné. Bude to ještě 
asi hodně dlouho trvat, než tuto záhadu 
vyřešíme, stane-li se tak vůbec někdy.

Mgr. Alena Křivská
Foto: Jaroslav Vála

Václav, v současné době nejstarší zvon ve 
věži světelského kostela. Jeho hlas se ozý-
vá pouze při slavnostních příležitostech.

Napoleonský hřbitov

Dne 3. 12. 2004 proběhlo závěrečné 
předání opravené nemovité kulturní pa-
mátky – hřbitova z napoleonských vá-
lek v Dolní Březince. Tento hřbitov byl 
v roce 1995 prohlášen ministerstvem 
kultury za nemovitou kulturní památku 
a je ojedinělý v kraji Vysočina. 

Na opravách podezdívky, kovaného 
oplocení a brány s českým a francouz-
ským nápisem se finančně podílelo 
město Světlá n. S. (vlastník památky), 
které využilo dotace na obnovu kultur-
ních památek v kraji Vysočina. 

Kovaný plot s bránou zhotovila firma 
uměleckých kovářů Steller-Schwarz 
(viz foto). 

V roce 2005 město dokončí posled-
ní úpravy na této památce – očištění 
mohyly, zhotovení informační tabule, 
vyřešení přístupové cesty a ošetření 
stromů. Během roku údržbu hřbitova 
zabezpečuje ČČK v Dolní Březince, 
jehož členky pravidelně shrabují listí 
a odstraňují polámané větve.

Text a foto: ing. Eva Horná

Starosta města s uměleckými kováři 
před jejich dílem

Celkový pohled
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Most přes Sázavu
Mosty jsou jedním z nejstarších 

technických zařízení, která pomáha-
la člověku v jeho životě a práci. Jsou 
prostředkem k překonávání překážek 
v terénu nad jeho povrchem, především 
vodních toků, ale také roklí nebo jen 
terénních nerovností. Mosty významně 
napomáhají ke zkracování cestovních 
vzdáleností.

První mosty byly jednoznačně dřevěné, 
z kmenů otesaných i neotesaných, pilíře 
tvořily piloty zaberaněné do říčního dna. 
Pro snadnou opracovatelnost patřilo dře-
vo při konstrukci mostů k nejstaršímu 
stavebnímu materiálu, i když jeho ne-
výhodou je malá trvanlivost. Kdy byl ve 
Světlé n. S. postaven první dřevěný most 
nikdy nezjistíme, stejně jako nezjistíme 
kolikrát jej voda odplavila a musel být po-
staven znovu. Jako obvykle v takovýchto 
případech nahlédneme do „Kroniky 
města Světlé od roku 1207. – 1886.“ od 
Karla Seidlera, správce panství starohra-
běte Salm-Refferscheidta ve Světlé, kde 
najdeme zprávy o velkých povodních od 
roku 1250, přičemž první zmínka o mostu 
se váže k roku 1367: „Velká voda, tehdejší 
most přes Sázavu stržen (Schaller). Po-
vodní bylo mnoho, ne vždy se v jejich sou-
vislosti píše o mostě, ale například: „Voda 
vystoupila následkem náhlého tání sněhu 
až ku špitálu“ či  „Voda zaplavila park 
a dolejší čásť města“ a „Vystoupila voda 
v Sázavě a sahala skoro ku přední bráně 
u zámku“. Několik dalších příkladů:

1784 - dne 28. února stoupla ve Světlé 
voda tak, že most přes Sázavu byl z velké 
části odplaven? druhá velká voda přišla 
o měsíc později, 28. března.

1789 - v měsíci dubnu byla tak vysoká 
voda, že byl most přes Sázavu značně 
poškozen. 

1799 - dne 28. února byla následkem 
náhle nastalého tání velká povodeň, tak 
že část světelského mostu byla stržena 

a odplavena. Voda sahala až  ku špitálu.
1814 - následkem náhle přibylé velké 

vody byl most přes Sázavu z velké části 
stržen a poškozen.

1821 - most byl stržen ledem.

1831 – dosud stávající dřevěný most 
s dřevěnými pilíři byl stržen a nahrazen 
novým na pilířích z tesaného kamene spo-
čívajícím. Výlohy s tím spojené obnášely 
2.459 zl. n. m. 

1879 – vrchní část mostu musela být str-
žena, protože trámy byly prohnilé. Výlohy 
s touto stavbou spojené, i s opravou most-
ních pilířů obnášely zl. 4768,34 r.č. 

1891 – dne 6. března odpoledne se hnuly 
na půl metru silné ledy na Sázavě. Byl 
poškozen most, voda stoupala a postupně 
zaplavila ulice při řece. Obyvatelé z mno-
ha domů museli být evakuováni. Na Malé 
Straně proudila voda po silnici a zaplavila 
i nádvoří zámku.

***
Provoz stoupal a ve 20. letech minulého 

století už začínal být stav mostu neudrži-
telný. Jednání kolem jeho přestavby trvala 
několik let a byla velice bouřlivá. Velká 
část obcí ležících na levém břehu Sázavy, 
ba i několik místních občanů, totiž poža-
dovali „...pro nový most místo za továrnou 
Richarda Morawetze přímo proti nádraží 
Sev. záp. dráhy.“  V memorandu z 1. úno-
ra 1927 však nebyli schopni nic konkrét-
ního definovat a uchýlili se k trapnému 
konstatování: „Výhody plynoucí z nového 
umístění mostu jsou velmi četné a cenné 
a neuvádíme je proto, jelikož jsme pře-
svědčeni, že okresní správní komise jest si 
jich sama dobře vědoma.“

Tento postoj však vyvolal živelný odpor 
občanů, kteří začali pořádat protestní 
schůze a vysílali deputace k vlivným 
činitelům. V archivu v Havlíčkově Brodě 
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je uložen plakát z ledečské knihtiskárny 
Jana Vostatka s tímto textem: 

„P.T. Občanstvu města Světlé n. S. 
Okresní správní komise v Ledči 

n. S. ve schůzi dne 9. července 1927 kona-
né usnesla se, aby stavba mostu přes řeku 
Sázavu ve Světlé n. S. provedena byla za 
městem na starou pilu v Přísece. Tímto 
provedením zrušena bude stávající, pro 
naše město nepostrádatelná komunikace, 
město Světlá n. S., středisko obchodu, 
průmyslu a živností má býti zcela pomi-
nuto, tím ochuzeno a v záhubu uvrženo. 

Jelikož záležitost tato má velikou důleži-
tost a týká se zájmu každého jednotlivého 
občana ve Světlé n. S., svolává správa 
obce Světlé n. S. veřejnou protestní 
schůzi občanstva ve Světlé n. S. v neděli 
24. července 1927 o 10. hodině dopolední 
v dělnickém domě ve Světlé, na níž strany 
politické i občanské vysloví se svými po-
slanci proti bezpráví, jež by městu Světlé 
n. S. způsobeno bylo přeložením mostu za 
obvod města. 

P.T. občanstvo města Světlé n. S. vyzývá 
se k hojné účasti na této tak důležité schů-
zi, neboť v tomto případě jde o existenci 
města Světlé n. S. i všeho jeho občanstva.

Obecní správní komise ve Světlé n. S., 
dne 16. července 1927. 

   Předseda: Podpěra.“
Čtyřstránková rezoluce ze zmíněné 

protestní schůze byla dána tisku a jed-
notlivým politickým stranám. Také díky 
cílevědomému a energickému postupu 
starosty města MUDr. Alfreda Weinstei-
na bylo docíleno toho, že stavba nového 
mostu byla provedena souběžně se starým 
mostem. 

Popis mostu a jeho stav velice podrobně 

popisuje zpráva ze dne 14. května 1928, 
zaslaná Okresní správou politickou v Led-
či n. S. Obecnímu úřadu Světlá n. S.:

„Vzhledem k vašim stížnostem do špat-
ného stavu okresního silničního mostu 
ve Světlé n. S. přes řeku Sázavu vykonal 
zdejší úřad z příčin bezpečnostně policej-
ních dne 12. května 1928 komisní šetření 
za účelem zjištění, zda Vaše stížnosti jsou 
důvodné a jaká další opatření jsou nutná, 
přičemž bylo zjištěno toto:

Most přes řeku Sázavu ve Světlé n. S. má 
značný význam nejen pro dopravu místní, 

nýbrž i pro dopravu dálkovou, poněvadž 
spojuje přilehlá území okresu ledečského 
po obou březích řeky Sázavy a nejbližší 
území okresu Haberského, Německo-

-Brodského a Humpoleckého, což vysvítá 
z toho, že nejbližší most na řece Sázavě 
proti proudu jest v obci Okrouhlici a po 
proudu v městě Ledči.

Most ve Světlé n. S. jest most s dřevěnou 
nosnou konstrukcí trámovou o pěti polích, 
uloženou na čtyřech kvádrových pilířích 
návodních a dvou pobřežních. Nosná 
konstrukce pozůstává z podélníků trámo-
vých sekaných, z nichž krajní jsou roštové, 
rošty však jsou neodborně zpracované. 
Na podélnících položeny jsou přímo mos-
tiny a do krajních podélníků začepováno 
jest dřevěné zábradlí. Nosná konstrukce 
není ani příčně ztužena ani zavětrována. 
Podélníky mají konstantní průhyb, jme-
novitě nosníky v druhém poli od levého 
břehu, kde tento průhyb ve středu pole 
činí as 12 cm a nosníky jsou popraskány. 
Popraskalé nosníky jsou primitivně zajiš-
těny nabitou příložkou. U většiny nosníků 
bylo zjištěno, že dřevo ve svrchní části 
pod mostinami jest vyhnilé, čímž únosnost 

jich jest značně zmenšena. Mostiny jsou 
již značně upotřebeny a budou vyžadovati 
v nejbližším čase, aby byly v celé ploše vy-
měněny. Zábradlí mostní jest úplně shnilé, 
takže každým okamžikem při sebemenším 
náporu může se zřítiti. Z toho všeho jest 
vidno, že nosná konstrukce mostní jest 
v tak špatném stavu, že není schopna dal-
šího provozu“. 

V souvislosti s tímto šetřením rada po-
litické správy nařídil v zájmu bezpečnosti 
s okamžitou platností, aby obecní úřad 
na obou koncích uvedeného mostu trvale 
vyvěsil vyhlášky tohoto znění: „Vozba 
nákladními automobily všech kategorií 
po mostě se bezpodmínečně zakazuje! 
Po mostě smějí jezditi, a to jen krokem, 
vozy v nejvyšší úhrnné váze 15 metr. cen-
tů (váha vozu i s nákladem, a to tak, že 
v jednom poli smí býti nejvýše jeden vůz, tj. 
vozy musí býti od sebe nejméně 25 m vzdá-
leny, a na mostě nesmí se povozy vyhýbati. 
Veškeré hromadné průvody po mostě se 
zakazují.“

Z novinové zprávy se dozvídáme o vý-
běrovém řízení: „V technickém oddělení 
zemského správního výboru otevřeno 
bylo 13 nabídek na stavbu železobetono-
vého mostu ve Světlé. Po prozkoumání 
budou nabídky zaslány okresní správní 
komisi do Ledče, by tato stavbu mostu 
zadala. Oferují: ing. Mareš z Golčova 
Jeníkova za 1,496.000 Kč, B. a J. Boško-
vec, Praha, 1,498.000 Kč, F. Vávrovský, 
Praha 1,506.000 Kč, Král a Brázda, 
Praha 1,325.000 Kč, Kapsa a Müller 
1,594.339 Kč, Lanna, Praha, 1,683.025 Kč, 
Bukovský a Kottland, Praha, 1,607.000 Kč, 
Faigl, Zlonice, 1,522.495 Kč, Záruba – 
Pfeffermann, Praha, 1,588.910 Kč, Bráz-
dil a Ješ, Praha, 1,499.938 Kč, Klos, 
Vinohrady 1,573.000 Kč – 5 %, Štěrba, 
Beroun 1,377.024, Marhold, Bubeneč, 
1,363.720 Kč.

Dne 30. června 1928 bylo na společ-
né schůzi zástupců ledečského okresu, 
ministerstva veřejných prací, zemského 
správního výboru, zemské politické sprá-
vy a inženýrské komory schváleno zadání 
stavby mostu ing. Štěrbovi z Berouna 
a „okresu uloženo, aby podnikatele vy-
zval, by hned se stavbou mostu započal“.

V pondělí 9. července 1928 bylo stave-
niště odevzdáno podnikateli a téhož dne 
bylo započato se stavbou. Prováděla ji 
firma ing. Emil Štěrba z Berouna, státní 
dozor měl ing. František Wiedemann 
z Prahy. Poněvadž se nový most začal sta-
vět o několik metrů výše než dosavadní 
most dřevěný, nebyl provoz přerušen.

Jaroslav Vála
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Předškolská rubrika

Milé děti, milé maminky a paní uči-
telky!

Lednovým číslem Světelského zpra-
vodaje otvírám pravidelnou rubriku, do 
které se budu snažit přispívat, jak se říká, 

„svojí troškou do mlýna“. Za ta léta práce 
s dětmi se mi podařilo nashromáždit 
spoustu zajímavých her, písní, říkadel, 
nápadů pro výtvarnou a pracovní čin-
nost, různá cvičení mluvidel pro ty děti, 
kterým výslovnost činí potíže a myslím 
si, že by byla škoda nepředat tyto zkuše-
nosti dál. Možná, že tyto nápady přijdou 
vhod i mladým, začínajícím učitelkám, 
a možná, že tímto nápadem podnítím 
i jiné učitelky k publikaci svých nápa-
dů. Otevírám tedy knížku předškolního 
vzdělávání a začnu tématem, které lze 
nazvat: Dopravní prostředky. Budu se 
snažit roztřídit nápady do těchto oblastí:

1. Rozvíjení vědomostí a zkušeností
Vycházka – pozorování pouličního 

ruchu, života na nádraží. Prohlížení 
obrázků znázorňujících různé dopravní 
prostředky.

2. Rozvíjení smyslů
Rozeznávat, co se pohybuje rychleji 

(chodec, cyklista, auto, vlak). Upozornit, 
jak se předměty zvětšují, když se blíží 
a zmenšují, když se vzdalují. Kdo najde 
na obloze první letadlo.

3. Rozvíjení řeči dětského slovníku
Pěšky, chodník, kolo, motorka, auto 

osobní a nákladní, traktor, vlak, vagón, 
lokomotiva, loď, parník, letadlo, nádra-
ží, přístav, letiště, jet, plout, letět, přistát, 
nastupovat, vystupovat, pokladna, pilot, 
šofér, průvodčí, rychlík, přechod pro 
chodce, dopravní značky.

4. Rozvíjení pohybů
Vláček jede, letadlo letí, traktor jede 

– děti pohybem napodobují.
5. Rozvíjení hry
Napodobivé hry: Na průvodčího, Na 

řidiče, Na strojvůdce. 
Konstruktivní hry: stavění ze staveb-

nic, z kostek (vláček, nádraží), nalepo-
vání vláčku, kreslení - děti se pokusí 
nakreslit kolečka, větší děti se pokusí 
nakreslit mašinku nebo autíčko.

6. Rozvíjení návyků
Nehrajeme si na ulici, jízdní dráhu 

přecházíme opatrně, při vycházce do 
sebe nestrkáme.

***
Tak co, myslíte si, že alespoň něco 

vám pomůže při hře s dětmi? Pokud ano, 
budu šťastná. Příště si zacvičíme, budu 
se těšit.

Vaše   Věra Chladová,
 Soukromá mateřská škola 

Bambino, o.p.s.,

Poděkování
Základní škola Světlá n. S., Lánec-

ká ulice děkuje firmě Probas, jme-
novitě panu Radku Volšanskému, za 
sponzorský dar v podobě dvou stolů 
pro stolní tenis, sady pálek a míčků. 
Tím škola ušetřila peníze získané 
sběrem papíru a po dalším takovém 
sběru bude mít dostatek prostředků 
na zakoupení dalšího stolu.

Jak je vidět na snímku, oba stoly 
děti využívají v maximální možné 
míře. Tedy hlavně za ně, žáky i žá-
kyně naší školy, jsem velmi rád, že 
můžeme veřejně poděkovat této firmě 
za příkladný přístup k potřebám dětí 
a že se společně snažíme nabídnout 
žákům smysluplnou činnost místo 
zevlování po městě, ničení majetku 
či návštěv veřejných občerstvoven 
v době volna. 

Vlastimil Špatenka

Ze ZUŠ

Ve dnech 28. až 31. října se v Praze ko-
nala mezinárodní pěvecká soutěž Pražský 
pěvec, kterou pořádala Dětská opera Praha. 
Naše město zastupovala Jana Myslivcová 
ve 2. kategorii, kde bylo 47 účastníků. 
Probojovala se do první dvacítky, která 
postupovala do druhého kola, kde skon-
čila jedenáctá. Předsedkyní poroty byla 
Jiřina Marková-Krystlíková a mezi členy 
zasedaly takové veličiny jako Vlastimil 
Harapes. Přítomna byla také Martina Ko-
ciánová. Jana zazpívala také 7. listopadu na 
koncertu vítězů na scéně divadla Laterna 
magika, kde vystoupila jako reprezentant 
ZUŠ Světlá n. S. Předsedkyně poroty jí 

nabídla spolupráci v Dětské opeře.
Ve dnech 5. až 7. listopadu proběhla 

v Hudebním gymnáziu v Praze Soutěž 
Bohuslava Martinů, které se zúčastnily 
Aneta Novotná a Eva Huderová. Obě po-
daly pěkný výkon a i když si nepřivezly 
umístění, získaly cenné zkušenosti do 
dalších soutěží.

V Rytířském sále světelského zámku se 
14. prosince konal Vánoční koncert žáků 
ZUŠ, kde se představili sólisté a soubory 
od nejmladších po nejstarší. Koncert, 
probíhající v předvánoční atmosféře, jistě 
přispěl k dobré pohodě všech posluchačů.

-jv-

Dětská opera Praha (DOP) byla ofici-
álně založena 25.10.1999, je neziskovou 
organizací a od října 2000 občanským 
sdružením. DOP předcházelo založe-
ní soukromé Školy hudby, u kterého 
stála sólistka Národního divadla Jiřina 
Marková-Krystlíková. U DOP zůstaly 
hlavní myšlenky Školy hudby zacho-
vány: pěstovat v dětech a mládeži hu-
dební cítění a vztah k umění, věnovat 
maximální péči výrazným talentům 
a připravovat je ke studiu na vyšších 
hudebních školách.
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…ve školním klubu VOŠ, Gym-
názia, SSŠ a SOU. Kdo? Profesoři 
a studenti, pro které škola není jen 
místem nudných a nezáživných po-
vinností.

V úterý 7. prosince 2004 v odpo-
ledních hodinách tak začalo v klubu 
neformální posezení. 

Bylo co dělat i o čem mluvit. Protože 
klub je stále ještě ve stavu dokončová-
ní, dívky se chopily jehel a nití, aby 
došily zbytek polštářů pro posezení 
přímo na koberci. 

Jediný mužský zástupce studentů 
Martin se ujal role „čajového mága“ – 
připravoval a nabízel z vlastních zásob 
různé druhy čajů a s poučením, jak je 
bezchybně připravovat i konzumovat, 
je servíroval zájemcům. 

Páni profesoři dodali amatérské fil-
my s adrenalinovými způsoby trávení 
času – řízené a akrobatické seskoky 
padákem, lov anakondy v jihoame-
rické divoké přírodě či dráždění dost 
vzrostlé tarantule… 

Průběžně nejen sledovali, ale i fo-
tografovali reakce přítomných. V me-
zičase se probíralo všechno možné 

Sympozium firmy VID – „Novinky začínají na naší škole“

Pracovní pohoda při „tea párty“ ve školním klubu (foto Mgr. Leoš Poříz)

Sešli se…

Ve školní brusírně 

– blížící se Vánoce i pololetí, obrázky 
ze školních výletů, příprava prvního 
vystoupení školního amatérského di-
vadelního souboru, návrhy, jak klub 
dál vylepšit a využívat.

Odpoledne uběhlo opravdu jako 

voda. Na závěr už jen umýt nádobí 
a uklidit a zase domů, za každoden-
ními povinnostmi. Rozcházeli jsme se, 
když za okny už panovala tma. Tak zas 
někdy příště!

 Mgr. Lenka Zadinová

9. prosince 2004 v prostorách VOŠ, 
Gymnázia, Střední sklářské školy 
a Středního odborného učiliště ve Svět-

lé n. S. proběhlo již podruhé setkání 
zástupců firem VID a Polpur z Turnova 
s jejich obchodními partnery z celé 

České republiky. Firma VID Bohemia 
s. r. o. vyrábí diamantové brousící ko-
touče a výrobní program Polpuru spol. 
s r. o. zahrnuje širokou škálu leštících, 
lapovacích a brousících nástrojů. Před-
stavovaly se novinky, které se uvádějí 
na trh.

Škola má možnost praktického před-
vedení, zájemci si tedy mohli odzkoušet 
vlastnosti nových materiálů a prodisku-
tovat s výrobci jejich použití v praxi. 

Všechny nové výrobky představovali 
žáci naší školy. A protože firma VID 
věnuje část těchto výrobků škole ve 
zvýhodněných obchodních podmín-
kách, žáci již nyní v odborném výcviku 
používají zcela nové materiály. V praxi 
se tedy nemůže stát, že by se naši bývalí 
žáci setkali s brousícími kotouči, které 
by neznali.

Celá akce proběhla v přátelské atmo-
sféře. Všichni organizátoři se již těší na 
další setkání v roce 2005.

ing. L. Pinkasová, 
foto: Mgr. L. Poříz
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Tváře seniorů rozzářily mažoretky

Ve čtvrtek 2.12.2004 vystoupily 
v domově důchodců světelské mažo-
retky, které již dva roky známe jako 
Světlušky. Předvedly dva pochody 
s promyšlenou choreografií a sklidily 
velký úspěch.

V souboru účinkuje devět děvčátek 
ve věku od 6 do 13 let. Tento kroužek 
navštěvují již celých pět let. Po roz-
hovoru s nimi bylo znát, jak moc je 
mažoretky baví.

Nesmíme ale zapomínat na toho, kdo 
vymýšlí choreografii, vybírá hudbu 
a kostýmy, pilně s nimi trénuje a občas 
se trochu zamračí, ale to jen proto, aby 
je postrčil k dalším úspěchům. O to 

všechno se stará slečna Irena Bogdá-
nová, sama v minulosti úspěšná ma-
žoretka.

Ze svých svěřenkyň má radost: ,,Děv-
čata jsou opravdu šikovná a myslím, že 
kdyby se našel alespoň malý sponzor, 
znamenalo by to pro nás velkou pomoc. 
Daly by se pořídit nové uniformy, hůl-
ky a další věci. Dokonce si dovolím říct, 
že bych je během měsíce změnila téměř 
k nepoznání,“ říká slečna Bogdánová.

Dům dětí a mládeže je na své Svět-
lušky jaksepatří hrdý – vždyť rozdávají 
radost, potěšení a rozehřívají lidská 
srdce.

Klára Brunclíková, Eva Machová

Malé ohlédnutí za letní činností PS Jiřího Wolkera

Ve dnech 3.-16.7.2004 se uskutečnil 
turistický tábor ve Vysokých Tatrách, 
konkrétně v Tatranské Lomnici. Toho-
to tábora se zúčastnilo 18 osob do 26 let 
a 2 osoby nad 26 let. Ubytování bylo ve 
stanech  s plnou penzí. ˝

Celých 14 dní nám přálo počasí, a tak 
se nám podařilo zdolat většinu našich 
cílů např. Rysy, Studenovodské vodo-
pády, Slavkovský štít, dále jsme navští-
vili Belianskou jeskyni a muzeum ve 
Žďiaru. Všichni účastníci tábora byli 
spokojeni a uchváceni krásou magic-
kých hor – Tater.

V termínu od 11. do 23.7.2004 se ko-
nal další tábor, a to pro děti do 10 let. 
Tento tábor se odehrával na horské 
chatě v Krkonoších s plnou penzí a zú-
častnilo se ho 29 osob do 26 let. 

Celý pobyt se odehrával na téma 
„Z pohádky do pohádky“ a to samo 
už naznačuje, že program pro děti byl 
pestrý a nabitý. Dále měly děti možnost 
navštívit zajímavá místa např. Špindle-
rův mlýn, rozhlednu Žaly, farmu hu-
culských koní atd. I z tohoto tábora 
odjížděly děti spokojené, plné dojmů 
a zážitků.

Tábor v Chorvatsku – Biogard na 
moru probíhal ve dvou turnusech 

– první v termínu od 21. do 30. červen-
ce, druhý od 28. července. do 6. srpna. 
Těchto táborů se zúčastnili i rodiče (re-
kreanti) s dětmi a konkrétně v číslech 
to bylo 49 osob do 18 let, 11 osob do 
26 let a 18 osob nad 26 let. Ubytování 
bylo ve stanech, s plnou penzí. 

Účastnicí obou turnusů navštívili 
řadu zajímavých míst např. národní 
park Krka, národní park Kornati, ost-
rovy Vrgada a Pašman, město Zadar. 

O spokojenosti všech zúčastněných 
se nedá pochybovat. Vždyť sluníčko 
svítilo o sto šest, moře bylo nádherné 
a program pro děti i dospělé byl bo-
hatý.

Co pro Vás připravujeme 
v roce 2005?
V termínu od 4. do 6. února se mo-

hou Vaše děti zúčastnit akce „Ledová 

Vídeň očima studentů

Skupina cca 30 studentů VOŠ, 
Gymnázia, SSŠ a SOU ve Světlé 
nad Sázavou navštívila krátce před 
Vánocemi – v úterý 14. prosince – ra-
kouskou metropoli Vídeň.

Přestože byla návštěva koncipována 
jako odborná exkurze pro výtvarníky, 
mohli se studenti se svým doprovodem 
pokochat pravou vánoční atmosférou 
v ulicích. Vídeň nás uvítala mrazivým 
počasím, ale to nikoho neodradilo. Prv-
ní zastávkou byla prohlídka architektu-
ry kontroverzního umělce 20. století 
Hundertwassera, jehož stavby mají jak 
mnoho obdivovatelů, tak i odpůrců.

Pak – opět z příjemně vyhřátého 
autobusu – mohli všichni obdivovat při 
okružní jízdě městem řadu význam-
ných staveb, jako je Parlament ve stylu 
klasické řecké architektury, Státní ope-
ra, monumentální barokní chrám sv. 
Karla Boromejského či Votivní kostel 
s dvěma impozantními věžemi.

Další perly vídeňské architektury už 
bylo možno zhlédnout při pěší procház-
ce Vídní. Ta zahrnula barokní komplex 
Belvederu, nádhernou budovu radnice 
či známé Hradní divadlo (Burgthe-
ater). Od proslulého Hofburgu, tedy 
císařského sídla, směřovaly naše kroky 
po třídě Graben k chrámu sv. Štěpána, 
který patří bez nadsázky k vrcholným 
dílům středoevropské gotiky. Protože 
počet návštěvníků byl únosný, bylo 
možné zhlédnout bez problémů i uni-
kátní kazatelnu A. Pilgrama z počátku 
16. století vytesanou z jediného kusu 
kamene.

Hlavním cílem a tedy i vrcholem 
naší cesty byla návštěva Uměleckohis-
torického muzea. Kromě stálých expo-
zic zde byla pro nás velmi zajímavá 
rozšířená výstava tvorby Petra Pavla 
Rubense, která v sobě zahrnuje velké 
množství jedinečných prací.

S organizací a realizací celé exkurze 
pomohla pedagogům cestovní kancelář 
a vynikající a zasvěcený průvodce pan 
ing. Vacek, kterému patří poděkování. 
A i když akce byla náročná, věříme, že 
nebyla zdaleka posledním zahraničním 
výjezdem našich žáků a pedagogů za 
uměním a poznáním života našich ev-
ropských sousedů.

Za kolektiv studentů
Mgr. Alena Ratajová 

a PhDr. Jana Michková
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vatsku – Biograd na moru. Druhý tur-
nus je v termínu 26.7. – 4.8.2005. Při 
obou turnusech je ubytování ve stanech 
s plnou penzí, bohatým programem 
a zajímavými výlety do přilehlého 
okolí. 

Společně s Domem dětí a mládeže 
ve Světlé n. S. pořádáme další tábor 

v Chorvatsku – Biograd na moru, a to 
v termínu od 13. do 22.8.2004. I v tom-
to případě bude ubytování ve stanech, 
s plnou penzí a nebude chybět ani bo-
hatý program. Tyto tábory jsou vhodné 
i pro rodiče s dětmi.

Další tábor, který naše organizace 
v letošním roce pořádá, je ve Svo-
janově (okr. Svitavy) v termínu od 
31.7.- 14.8.2005. Ubytování je v chat-
kách, s plnou penzí. Bude zajištěn pes-
trý program a plno zajímavých výletů. 
Vhodné pro děti od 1. do 9. třídy. Cena 
tábora: 3200,- Kč.

Bližší informace: ZŠ Lánecká, p. Jo-
sef Pavlů nebo na tel.čísle 732 176 659

Své žádosti o informace může-
te posílat též elektronickou ces-
tou: pionyr.svetla@tiscali.cz nebo 
home.tiscali.cz/pionyr-svetla

Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat všem, kteří naše letní akce spon-
zorovali. Jmenovitě to jsou: Pekárna 
a cukrárna Milan Brokl a Městský 
úřad Světlá n. S. Jménem dětí bychom 
chtěli poděkovat těm organizacím, 

Chystáme 
maturitní ples

Letos v naší škole končí hned 
tři maturitní ročníky – jedna tří-
dy gymnázia a dvě třídy umělec-
kořemeslných oborů. Původně 
každá z nich plánovala vlastní 
maturitní ples ve Světlé nad 
Sázavou.

Trochu jako ledová sprcha za-
působil telefonát pí Horní z od-
boru kultury MěÚ, že bohužel 
kavárna přiléhající ke kulturní-
mu sálu nebude podle sdělení 
majitele v provozu. 

Ale ples bez možnosti občer-
stvení není plesem. Bylo nutné 
najít rychle náhradní řešení, což 
se nakonec součinností všech tří 
třídních, žáků i ředitele školy bě-
hem dvou mírně hektických dnů 
podařilo. Snad poprvé v historii 
školy se ples bude odbývat mimo 
školu.

Podařilo se zajistit volný sál 
v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě, 
a to na pátek 25. března 2005 od 
19.00 hodin. 

Protože kapacita sálu je velká, 
spojily se všechny tři třídy a při-
pravují ples společně. Hrát bude 
kapela Z-Nadoraz, vstupenky 
budou dány do prodeje v průbě-
hu ledna 2005. A bude-li zájem 
ze strany žáků a jejich rodičů, 
bude i objednán autobus do Hav-
líčkova Brodu a zpět.

Před studenty je ještě dost úko-
lů, které budou muset zvládnout 
pro zdárný průběh plesu. Ale už 
teď se všichni těší na poslední 
zpestření studentského života 
před závěrečným maturitním 
finišem.

Mgr. Lenka Zadinová
V0Š, Gymnázium, 

SSŠ a SOU, Světlá n.. S.

plocha“. Záštitu nad touto akcí má 
Magistrát města Prahy a ministerstvo 
školství a tělovýchovy. Po celý víkend 
budou mít děti možnost zdarma na-
vštívit kulturní památky města Prahy 
a stejně tak i doprava po Praze MHD 
je zdarma. 

Mezi památky, které je možno na-

vštívit, patří např. Národní muzeum, 
Technické muzeum, Muzeum vosko-
vých figurín, Botanická zahrada, Ná-
prstkovo muzeum, Muzeum Policie ČR 
a mnoho dalších. Ubytování je zajiště-
no v některé pražské základní škole.

Bližší informace: ZŠ Lánecká, p. Jo-
sef Pavlů nebo na tel. čísle 732 176 659

Je již tradicí, že v době jarních 
prázdnin pořádá naše organizace 

„Jarní tábor“ na RZ Bělice v Kalištích 
u Humpolce, ani letos tomu nebude ji-
nak. Termín letošního „Jarního tábora“ 
je od 18.2.-23.2.2005. 

Ubytování je v chalupě, s plnou pen-
zí. Celý pobyt bude vyplněn bohatým 
programem. Předběžná cena pobytu je 
850,- Kč.

Bližší informace: David Jecha – tel. 
605 804 387. Přihlášky si můžete vy-
zvednou v ZŠ Lánecká u p. Josefa 
Pavlů.

Letní tábory
V termínu od 19. do 28.7.2005 se 

uskuteční první turnus tábora v Chor-

které finančně přispěli svým zaměst-
nancům na pobyt jejich dětí, na někte-
rý z našich táborů.

PS J. Wolkera Vám do nového roku 
přeje mnoho zdraví, štěstí, lásky, úspě-
chů, dobrodružství a plno zajímavých 
zážitků.

Pionýři PS J. Wolkera
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Z domova důchodců

V pátek 22. října se v našem domově 
konalo „Křeslo pro hosta“. Tentokrát do 
něj usedla paní Phdr. Běla Hejná, která si 
s našimi obyvateli povídala nejen o svém 
životě, své rodině, ale i o nadcházejících 
volbách. Celé toto setkání se odehrávalo 
za příjemné  atmosféry a pohody.

Ve čtvrtek 4. listopadu se 20 našich 
obyvatel a 12 zaměstnanců vydalo do 
Havlíčkova Brodu na vystoupení brněn-
ské hudební skupiny Moravěnka. Celé 
tři hodiny jsme se skvěle bavili a někteří 
z nás si i zatančili. Z příjemně prožitého 
večera jsme se v dobré náladě vraceli 
domů.

Celý listopad jsme pilně připravovali 
vánoční výzdobu pro Městskou knihov-
nu a Informační centrum města Světlá 
nad Sázavou a doufáme, že se líbila 
i všem čtenářům.

S první adventní nedělí nastal i čas vá-
noční výzdoby v našem domově. A tak 
když nás 2. prosince přišel navštívit 
Mikuláš s andělem a šesti čerty, u nás 
v domově to vonělo vánocemi ze všech 
stran. Mikulášskou zábavu nám opět 
zahájily světelské mažoretky Světlušky 
pod vedením sl. Ireny Bogdánové. Poté 
následovalo slavnostní vyhlášení vítězů 
naší domovské soutěže v šipkách a ku-
želkách. Okolo 16. hodiny k nám do jí-
delny vtrhli čerti a za nimi důstojně při-
cházel Mikuláš s andělem. Mikuláš nám 
popřál mnoho zdraví, čerti si některé 
z nás chtěli odnést do pekla, ale nakonec 
jsme je přesvědčili, že jsme byli celý rok 

hodní a zůstali jsme všichni hezky spo-
lu. Když nás anděl obdaroval drobnými 
dárečky, vesele jsme pokračovali v tanci 
i zábavě. I tentokrát děkujeme mažo-
retkám za krásné vystoupení a hudební 
skupině Č.A.S.S. za to, že nás dokázala 
zase pěkně rozparádit.

V pátek 10. prosince se vydalo pět na-
šich obyvatel na „Předvánoční setkání“ 
k příležitosti 2. výročí otevření Domova 
důchodců Reynkova v Havlíčkově Bro-
dě. Součástí programu byla prohlídka 
celého domova, vystoupení pěveckého 
sboru Jiřiny a samozřejmě nechyběly 
soutěže družstev. Naše družstvo se 
umístilo na 5. místě, což je oproti loň-
skému roku zlepšení o dvě místa. Celý 
den probíhal v klidu, pohodě a za veselé 
atmosféry. Dostali jsme drobné dárečky 
a když začalo zábavné odpoledne s hu-
dební skupinou Jeřábkovi vraný koně, ke 
spokojenosti nám nechybělo už opravdu 
nic.   

V sobotu 11. prosince se ve Světlé 
n. S. konaly tradiční Vánoční trhy. Na 
tyto trhy jsme se dlouho a pilně připra-
vovali, neboť i tentokrát jste tam mohli 
naleznout stánek s našimi výrobky. Opět 
se můžeme pochlubit úspěchem, moc 
nás to těší, hlavně naše klienty, že se 
výrobky líbí. Jedny trhy máme za sebou 
a my už přemýšlíme, co zajímavého pro 
Vás přichystáme na Josefské trhy.

V pondělí 13. prosince nám přišly 
osobně poděkovat pracovnice městské 
knihovny za vánoční výzdobu, kterou 
jsme pro ně vyrobili. Na oplátku děku-

jeme my jim za krásnou besedu na téma 
Vánoční zvyky a tradice.

Obyvatelé i zaměstnanci Sociálního 
centra města Světlá n. S. děkují všem, 
kteří v minulém roce navštívili naše 
zařízení a obohatili nás svým hudebním 
nebo divadelním představením nebo 

„jen“ milým popovídáním. Také děkují 
všem, kteří se rozhodli přispět na zpes-
tření kulturní činnosti našeho zařízení 
finančním i nefinančním darem.

V novém roce Vám přejeme mnoho 
zdraví, štěstí, lásky a úspěchů.

Za domov důchodců
Lucie Vadinská, 

sociální pracovnice
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Ocenění práce s odsouzenými

Druhou adventní nedělí skončila 
týdenní výstava rukodělných prací 
odsouzených žen ze světelské věznice. 
Z členitých místností Galerie na půdě 
Městské knihovny ve Světlé n. S. vznik-
lo příjemné prostředí s vkusně aranžo-
vanými výrobky, obrázky a květinami. 
Očekávanému zahájení výstavy před-
cházela informační kampaň, která měla 
přilákat co nejvíce návštěvníků. Tato 
další aktivní prezentace napomohla 
veřejnosti přiblížit práci s odsouzenými 
ženami a snad i trošku posunout před-
sudky či zkreslené představy o výkonu 
trestu k realitě.

Na vernisáži nechyběli zástupci města 
a okolních obcí, pozvání přijala ředi-
telka věznice, dostavili se i redaktoři 
regionálního tisku. Přivítání hostů se 

ujala vedoucí odboru kultury a školství 
městského úřadu Jana Kupčíková, která 
označila výstavu za netradiční, ale mi-
lou, s přesvědčením, že bude pokračovat. 
Místostarosta Světlé n. S. Josef Maleček 
projevil uspokojení s  realizací akce, rov-
něž s dobrou spoluprací města a věznice. 

„To, co zde vidíme, dokumentuje dobrou 
práci pracovníků ve věznici,“ doplnil na 
závěr svého vystoupení, aniž by si uvě-
domil, že předeslal jeden z hlavních cílů 
výstavy. „Práce s odsouzenými ženami 
je to nejdůležitější, co děláme,“ navázala 
na svého předřečníka ředitelka věznice 
Zuzana Kalivodová a dodala: „Schop-
né ženy, až si zaplatí za svou morální 
chybu, budou dělat něco smysluplného 
i v běžném životě.“ Ano, smysluplnými 
činnostmi lze hledat cestu k nápravě, ke 
změně životních postojů a tím i k pře-
hodnocení osobních priorit.

A čím se odsouzené ženy pochlubily? 
V aranžmá byly ceněny kvalitní paličko-
vané krajky, vyšívané dečky, propraco-
vaná keramika i nápaditá suchá vazba. 
Obrazy malované i zhotovené ubrous-
kovou technikou oslovily nejednoho 
návštěvníka. Zápisy v pamětní knize 
svědčí o zájmu veřejnosti, ale nejen to. 
Vypovídají, že to s těmi předsudky není 
až tak alarmující. Posuďte sami, vážení 
čtenáři, cituji: „Vaše výstava nás ohro-
mila. Je zajímavé, že i lidé, kteří jsou 
odepsáni, umí vytvořit úžasné výtvory. 
Máte náš obdiv.“ A ještě jeden ohlas na 
závěr: „Překvapilo mě, co mohou udě-
lat vězeňkyně. Přeji jim, aby tak hezké 
věci dělaly i po návratu do civilu.“ Co 
dodat?

Mgr. František Kolbábek, 
Věznice Světlá n. S.

Foto: J. Vála (3) a F. Kolbábek (1)

…na folkové a country akci Hříběcí bu-
dík, která se již pošesté konala v sobotu 27. 
listopadu minulého roku v obci Hříběcí u 
Horní Cerekve, se zúčastnila také světel-
ská skupina Fernet? Hrála na country bále 
uzavírajícím předvánoční koncert dvou 
skupin a folkové hvězdy Pavla Žalmana.

***
…Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 

pořádá výstavu Josef Saska – Cesty v mal-
bě a grafice? Výstava v Havlíčkově domě 
trvá od 13. prosince 2004 do 28. ledna 
2005.

***
…skladbu „Sen bezdomovce“ a k ní 

natočený videoklip světelské skupiny 
Z-Nadoraz mohli ke konci minulého roku 
posluchači slyšet v rozhlase a diváci vidět 
v televizi? Se skladbou skupina soutěžila 
v hitparádě Regionáda na stanici Region 
87,9 FM (premiéra vždy v pátek, repríza 
v sobotu, oboje v 17 hod.), v době psaní 
této zprávy získala jedno první a jedno 
druhé místo. Videoklip, který měl premi-
éru v dubnu 2004 v zasedací síni světelské 
radnice, vysílala ČT2 v pořadu Noc s An-
dělem v sobotu 11. prosince.

-jv-

Víte, že…
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Vernisáž výstavy obrazů Jaroslava PanuškyKoncert
Ve čtvrtek 16. prosince 2004 se 

Rytířským sálem bravurně rozezněly 
struny koncertní kytary kytaristy 
prof. Štěpána Raka. V průběhu téměř 
půldruhé hodiny trvajícího koncertu 
s názvem Vánoční rozjímání si velmi 
početné obecenstvo mohlo vyslech-
nout vedle interpretace českých 
a moravských koled a nejznámějších 
vánočních melodií z různých zemí 
i hudbu starých českých mistrů. Ze 
skladatelské činnosti Štěpána Raka 
si přítomní vyslechli hudebně zpra-
cované inspirace na nejrůznější čaje 
světa, které dokázaly posluchače 
přenést nejen do Indie, Číny, Finska 
a Japonska, ale také do zahrádky au-
torovy babičky. V průběhu koncertu 
Rak vzpomněl i na své již zesnulé 
přátele, skladbou ze své autorské 
dílny psanou a věnovanou skvělému 
klavíristovi Rudolfu Roklovi, který 
by právě v den konání světelského 
koncertu oslavil své 63. narozeniny, 
a připomínkou oblíbených písní Jaro-
slava Foglara.

Poděkování za krásný koncert po-
sluchači vyjádřili povstáním a dlou-
hotrvajícím potleskem.

Z. Horní
Foto: ing. František Aubrecht

Výstavní sezonu v naší nové galerii 
jsme zakončili opravdovou lahůdkou 

– výstavou děl Mistra Jaroslava Panušky 
staršího. Obrazy nám laskavě zapůjčily 
Galerie v Jihlavě a Havlíčkově Brodě, 
Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
a řada soukromých majitelů, za což ještě 
jednou všem děkujeme. Poděkování pa-

tří i paní Radaně Panuškové za laskavé 
přijetí a zajímavé povídání, za zapůjčení 
množství fotografií, dopisů i osobních 
věcí z Mistrovy pozůstalosti, za čas 
i  ochotu  při jejich výběru a zpraco-
vání. 

Vernisáž výstavy se konala v předvá-
noční náladě, 13. prosince odpoledne, ve 
slavnostně vyzdobené a vánočně provo-
něné Galerii Na Půdě. Pro potěchu oka 
jsme měli překrásné obrazy, potěšit 
ucho přišla skupina Fernet se svým 
netradičním hudebním vystoupením  
a o průvodní slovo se postaral regionál-
ní  historik František Drašner, který ve 
svém povídání prozradil leccos zajíma-
vého o životě i díle Jaroslava Panušky.

Mezi hosty vernisáže byli starosta 
města Josef Böhm, místostarostka 

ing. Lenka Arnotová a místostarosta 
ing. Josef Maleček. Z krajského úřadu 
v Jihlavě se na vernisáž přijel podívat 
milovník výtvarného umění ing. Há-
jek, náměstek hejtmana. Přítomny byly 
i obě Mistrovy vnučky, paní Radana 
Panušková a Marie Feldmanová. Rádi 
jsme  uvítali minulé i budoucí vysta-
vovatele např. slečnu Dagmar Toman 
Šimkovou, jejíž něžné obrázky zdobily 
naší Galerii v červenci nebo paní Vendu 
Truhlářovou, na jejíž tvorbu se můžeme 
těšit následující léto.

Výstava potrvá až do 10. ledna 
2005 a doufáme, že potěší všechny ob-
divovatele výtvarného umění.

Mgr. Jana Kupčíková, vedoucí OKŠ 
Foto: David Kotyza

Tip na knihu

V pondělí 29. listopadu 2004 se v Rad-
niční restauraci v Havlíčkově Brodě 
konal křest knihy Otakar Štáfl Ex libris. 
Publikace byla vydána v rámci projektu 
Návrat zapomenutého syna, jehož tvůrci 
Pavel Pešek a Václav Šplíchal jsou záro-
veň autory knihy. Za kmotra byl, jak už 
se v těchto končinách stalo zvykem, Petr 
Pithart.

Kniha má 270 stran a představuje na 
dvě stovky ex libris včetně vročení, po-
pisků a jmen adresátů. Vydalo ji nakla-
datelství Regia a vytiskla Nová tiskárna 
Pelhřimov, spol. s r. o.

-jv-
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Významný český malíř, 
který patří na Vysočinu, 
i když zdejším rodákem 
nebyl. Českomoravská 
vrchovina, která mu 
svou prostou krásou 
učarovala, se mu však 
stala domovem pro celý 

podzim jeho života. Jeho dílo žije dál 
v mnoha galeriích výtvarného umění 
i v soukromých sbírkách.

Světlo světa spatřil 3. března 1872 v Ho-
řovicích u Berouna, kde jeho otec ing. Fran-
tišek (1842 – 1928) působil jako geometr 
u evidenčního katastru, matka Josefa 
(1853 – 1894 v Bosně na tyfus) byla v do-
mácnosti. Obecnou školu navštěvoval na 
Vysočině, v Proseči u Skutče, odkud se 
Panuškovi v roce 1880 natrvalo přestěho-
vali do Prahy. V letech 1883-1887 studoval 
na gymnáziu na Malé Straně a na podzim 
roku 1889 vstoupil na Akademii výtvar-
ných umění, kde byl žákem profesora Max. 
Pirnera. Po ročním přerušení studií a po-

bytu v Bosně, kam byl jeho otec služebně 
přeložen, se v roce 1891 vrátil opět do 
Prahy a pokračoval ve studiích v krajinář-
ské škole profesora Mařáka. Po dokončení 
studia navštívil Balkán a Benátky.

Počátky jeho tvorby jsou spjaty s bala-
dickým zpodobněním fantastických krajin 
a pohádkových strašidel. Maluje čaroděj-
nice, vodníky, čerty a skřítky. Nejde však 
jen o svět pohádek, nadpřirozených bytostí 
a tajuplných dějů. Ten je na přelomu století 
známým jevem a není jediné malířské ško-
ly, kde by neměl svého zástupce. V napro-
sté většině jde  však o bytosti a děje, které 
jsou spíše jen zvláštní a bizarní, zatímco 
u Panušky jde o posun někam, kde už 
tak říkajíc přestává legrace. Jeho obrazy 
nejsou dobromyslným světem pohádek 
a víceméně přijatelných strašidýlek. Je to 
přízračný svět, v němž existuje opravdový 
děs a hrůza, svět, odkud k nám přicházejí 
mrtví či jiné neurčité bytosti, z kterých 
zamrazí. Jeho obrazy jsou strašidelné již 
svými názvy: Smrt nahlížející do okna 

Jaroslav Panuška (3.3.1872 – 1.8.1958)

V týdnu do 13. do 15. prosince jsme 
měli možnost v naší vánočně vyzdobe-
né knihovně přivítat děti ze Základní 
školy v Jelenově ul. Besedovali jsme 
s nimi na téma adventní a vánoční 
zvyky. Byli jsme velmi mile překva-
peni zájmem a znalostmi dětí. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat paním 
učitelkám, které děti velmi pečlivě 
připravují. 

umírajícího, Duch mrtvé matky či dokon-
ce Umrlec jde si v noci pro svoji lebku. 

V Praze se Panuška seznámil a brzy 
i spřátelil s malíři Otou Bubeníčkem, An-
tonínem Slavíčkem, Hudečkem, Kavanem 
a dalšími. Kolem roku 1900 putoval se 
štětcem a paletou po Čechách a na svých 
toulkách se seznámil s řadou zajímavých 
lidských typů, což následně promítl do 
své malířské tvorby. Maloval tuláky, ci-
kány, žebráky. Na živobytí si vydělával 
především knižními ilustracemi. Jeho 
velkým celoživotním zájmem byla arche-
ologie a svých znalostí využil v malířství 
k romantickým rekonstrukcím pravěkých 
osad, slovanských hradišť, hradů a tvrzí, 
k výjevům ze slovanské mytologie a his-
torie. Právě obrazy s touto tematikou jsou 
početně zastoupeny ve sbírkách Muzea 
Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

V roce 1906 poslal do Londýna na vý-
stavu obraz Pohled na Jindřichův Hradec 
a v jeho díle se stále více projevoval impre-
sionismus. Jeho impresionistické období je 
spjato především s krajinářskými náměty 
a obrazy krajin tvoří vůbec největší část 
jeho díla.

V letech 1912-1920 jezdil opakovaně do 
Pojizeří, kde se vedle malování věnoval 
archeologickým výzkumům, které ho 
inspirovaly k obrazům z dávné minulosti 
naší země.

V roce 1923 zakoupil v Kochánově po-
zemek s polnostmi a lesem, kde si vystavěl 
usedlost s hospodářstvím. V roce 1926 se 
s rodinou trvale přestěhoval do Kochánova 
a v Praze si ponechal jen ateliér. Jeho srub, 
jak nazýval svůj dům u starého dubu, hos-
til nejednoho přítele z uměleckého světa. 
Zvláště častým hostem tu býval jeho přítel 
nejvěrnější, spisovatel Zdeněk Matěj Ku-
děj. Zdejší krajina se zříceninou Lipnice 
se Panuškovi stala trvalou inspirací, nic-
méně v letech 1929, 1930 a 1933 cestoval 
za malířskými náměty do Jugoslávie. Od 
čtyřicátých let maloval méně a začal se 
stále více uzavírat před světem. V roce 
1955 byl jmenován zasloužilým umělcem. 
Svůj dlouhý, plodný život skončil psychic-
ky i fyzicky vyčerpán. Zemřel dne 1. srp-
na 1958 po delší nemoci ve věku 86 let. Za 
velké účasti obyvatel ze širokého okolí byl 
v pondělí dne 4. srpna 1958 pochován na 
hřbitově ve Světlé n. S.

S manželkou Marií měli syny Jaroslava, 
Vladislava, dceru Jarmilu a syna Jiřího. 
Oba starší synové byli též malíři, proslu-
losti otce však nedosáhli.                       -jv-

Vánoční besedy v knihovně

Dalším milým předvánočním dárkem 
bylo vystoupení dětí z mateřské školky 
Bambino. Předvedly pečlivě nastudova-
né pásmo vánočních písniček a koled. 
Přejeme paní učitelkám i dětem splnění 
všech jejich vánočních přání, do Nové-
ho roku hodně zdraví a štěstí. Těšíme se 
na další spolupráci. 

Kolektiv zaměstnanců knihovny
Foto: Jaroslav Vála
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Kultura-Spirituál kvintet 

SPIRITUÁL KVINTET 
Koncert první �eské folkové skupiny zalo�ené r. 1960, která odehrála stovky 

koncert�, stála na pódiích spolu s Pete Seegerem, prezidenty V. Havlem a G. 
Bushem, hrála pro prezidenta B.Clintona a první dámy mnoha stát�. P�edev�ím ale 
hraje ji� více ne� 40 let pro poslucha�e v�ech v�kových kategorií doma i v zahrani�í.
Skupina se p�edstaví v tomto slo�ení:

Ji�í Tichota - 6 strun. kytara, um�l. vedoucí 
Ji�í Cerha - zp�v, perkuse 
Zdenka Tichotová - zp�v, perkuse 
Irena Budweiserová - zp�v, perkuse 
Ji�í Holoubek - zp�v, 12 strun. kytara 
Du�an Van�ura - zp�v, kontrabas 

V úterý 25. ledna 2005 v 19 hodin v divadelním sále. 
P�edprodej vstupenek je v informa�ním centru, tel. 569 496 676 

P�IPRAVUJEME:
22. února 2005 
VÍ� P�ECE, �E NESLY�ÍM, KDY� TE�E VODA

- divadelní p�edstavení Roberta Andersona. 
 T�i p�íb�hy, které nám autor lí�í,  jsou velice sm��né,

ale velice lidské.
V jistých obm�nách mohou potkat ka�dého z nás. 
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Program leden

Pátek 7.1., 17.30
Úžasňákovi (USA) 115´
Animovaný. Do večeře musejí zachránit 
svět…

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný. Česká verze

Neděle 9.1., 19.30
 Anakonda : Honba za krvavou 

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

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa 12.1., 17.30
 Příběh žraloka (USA) 86́

Animovaný. Za každou malou rybou 
hledejte velkou lež! 
Vstupné: 55 Kč. Přístupný
České Verze

Pátek 14.1., 19.30
Milenci a vrazi (ČR) 108´
Drama. Vraždí, protože milují. Milují, 
až by vraždili. 
Hrají: J. Langmajer, O. Vetchý 

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Neděle 16.1., 19.30
 Bridget Jonesová 2 (USA) 120´

Romantická komedie. Dokonalý přítel. 
Dokonalý život. Co by se mohlo podělat. 
Hrají: R. Zellwegerová 

 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 19.1., 19.30
 Vetřelec vs. Predátor (USA) 101́

Sci-fi thriller. Ať vyhraje kdokoliv, my 
prohrajeme. 
Hrají: S. Lathan, R. Bova

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Pátek 21.1., 19.30
 Vymítač ďábla : Zrození (USA) 114´

Horor. Zrodilo se zlo. Ani Bůh vám 
dnes nepomůže. 
Hrají: S. Skarsgeard, R. Sweeney

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 23.1., 19.30
 Collateral (USA) 119´

Thriller. V nesprávný čas na nespráv-
ném místě. 
Hrají: T.Cruise, J. Foxx

 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Středa 26.1., 17.30
 Garfield ve filmu (USA) 77´

Komedie. Nejlínější kočka na světě má 
konečně důvod vstát ze svého křesla. 
Hraje: B. Never

 Vstupné: 50 Kč. Přístupný
 Český dabing

Pátek 28.1., 19.30
 Snowboarďáci (ČR) 99´

Komedie. Mrtvej sněhulák, dobrej 
sněhulák! 

 Hrají: V. Kotek, J. Mádl, E. Geislerová
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 30.1., 17.30
 U nás na farmě (USA) 76́

Animovaný. Tři krávy, kůň a další zví-
řata chrání svůj domov před banditou 
Slimem. W. Disney.

 Vstupné: 45 Kč. 
Přístupný

 Česká verze

Program únor

Středa 2.2., 17.30
 Polární expres (USA) 100´

Rodinný/animovaný. Je Štědrý večer, 
venku je plno sněhu. 
Hrají: T. Hanks

 Přístupný
 Česká verze

Pátek 4.2., 19.30
 Santa je úchyl (USA) 93´

Komedie. Kdo říkal, že Santa nosí 
dárky? 
Hrají: B. B. Thorton, T.Cox

 Od 15 let

Neděle 6.2., 19.30
 Cellular (USA)  94´

Thriller. Hranicí mezi životem a smrtí je 
signál mobilního telefonu. 
Hrají: K. Basingerová

 Od 12 let

Středa 9.2., 19.30
 Protivný sprostý holky (USA) 93´

Komedie. Co dokážou holky, když se 
perou o kluka. 
Hrají: L. Lohan, R. McAdams 

 Od 12 let

Pátek 11.2., 19.30
 Deník princezny 2 (USA) 115´

Romantická komedie. Královské povin-
nosti. 
Hrají: A. Hathaway, J. Andrews

 Přístupný

Neděle 13.2., 19.30
 Horem pádem (ČR) 108´

Komediální drama. Komedie, která vás 
rozpláče. Drama, které vás rozesměje. 
Hrají: P. Forman, J. Tříska 
Od 15 let
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Svět Česká republika Světlá nad Sázavou
Leden

V poselství o stavu unie americký 
prezident Bush zdůraznil jako prioritu 
pokračování války proti terorismu, Asii 
ohrožoval virus ptačí chřipky, na povr-
chu Marsu přistály dva americké rovery 
pátrající po geologickém složení hornin 
a přítomnosti vody.

Senát schválil vyslání více než stovky 
profesionálních vojáků do Afghánistá-
nu, šlo o první nasazení v přímé bojové 
operaci od konce druhé světové války. 
Herečka Helena Růžičková (67) podlehla 
zákeřné rakovině.

Skautská akce „Mount Melechov“, v za-
sedací síni VOŠ, SPŠ a SOU sklářského 
a kamenického výstava prací ze skla, ka-
mene, keramiky a dřeva Hledání tvaru.

Únor
Vládní letoun s makedonským preziden-
tem narazil v husté mlze a dešti do hory

Po 62 letech skončilo české vysílání roz-
hlasové stanice Hlas Ameriky, 16. února 
přestal rozdávat smích populární komik 
a moderátor Miloslav Šimek (64).

Zápis dětí do prvních tříd základních 
škol, plesová sezóna, vyhodnocení 
nejlepších sportovců 2003, karneval na 
Kadlečáku..

Březen
11.3. deset výbuchů teroristických bomb 
v ranních vlacích u španělského Madri-
du zmařily dvě stovky životů.

12.3. zemřel režisér Karel Kachyňa (80), 
tvůrce několika desítek filmů, 24.3. ze-
mřel malíř, kreslíř, grafik a sochař Jan 
Kristofori (72).

Klub maminek Rolnička oslavil 1. naro-
zeniny.

Duben
Nalezen deník, který si psala poslední 
přítelkyně Alberta Einsteina (narodila 
se na území dnešní ČR), sedm americ-
kých vojenských policistů bylo odsouze-
no za mučení iráckých válečných zajatců
Jako první český prezident vykonal 
Václav Klaus státní návštěvu Číny.

17.4. zemřel herec, režisér, hudebník 
a dramatik, legendární bavič Jiří Císler 
(76)

15. 4. byla slavnostně otevřena městská 
knihovna a informační centrum, v nové 
Galerii Na Půdě výstava grafik Josefa 
Sasky, oslavy Dne Země, humanitární 
sbírka pod záštitou MO ČČK.

Květen
Kromě ČR se dalších devět států 
stalo členem EU. V Portoriku zemřel 
30.5. nejstarší člověk na zemi – 114letá 
R. Iglesiasová

1.5. se Česká republika stala jedním ze 
států Evropské unie. Se změnou DPH 
z 22 na 19 % ze změnily ceny u statisíců 
druhů zboží. Nový zákon o DPH zname-
ná největší daňové změny za posledních 
deset let.

Rybářské závody v parku, Květinový 
den, výstava světelských výtvarníků, 
výstava vitráží M. Jírovce, pro rekon-
strukci 14denní úplná uzavírka Haškovy 
ulice.

Červen
5.6. zemřel bývalý republikánský prezi-
dent (1981-89) USA Ronald Reagan (93), 
vítěz studené války.
10.6. zemřel slepý soulový a bluesový 
hudebník Ray Charles (73).

Po eurovolbách pád Špidlovy vlády.
Mezi 24 europoslanci za ČR jsou např. 
Richard Falbr, Vladimír Železný či 
Vladimír Remek, finále šílenství zvaného 
SuperStar, Paul McCartney poprvé kon-
certoval v Praze. 

Folklorní festival Horácko zpívá a tančí, 
jarmark řemesel a živé vysílání rozhla-
sové stanice Region z náměstí. Svátek 
hudby, v Galerii Na Půdě výstava vý-
tvarných prací žáků světelské ZUŠ „Jak 
myslí smysly“.

Červenec
2.7. zemřel slavný americký herec Mar-
lon Brando (80), 8.7. zemřel v marockém 
Marrákeši francouzský komik Jean 
Lefebvre (84), známý především jako 
Fougass, četník ze Saint Tropez. 

Státní dluh se vyšplhal na rekordních 
600 miliard korun, v přepočtu tak na 
každého občana připadá 60.000 Kč. Při 
potápění u  Korsiky zemřel zpěvák Karel 
Zich (55). Po vynoření  z moře mu selhalo 
srdce.

Odhalení pamětní desky hudebníkovi 
a dirigentovi ing. Jaroslavu Průšovi 
s výstavkou fotografií, křest knihy Svě-
telsko ve fotografii, inscenace bitvy na 
Stvořidlech.

Takový to byl rok – rok 2004
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Zpracoval Jaroslav Vála

Srpen
Ve Švýcarsku zemřel ekonom Ota Šik 
(85), významná postava Pražského 
jara 1968, italští specialisté dokončili 
záchranné práce na šikmé věži v Pise, 
kterou narovnali o 44 cm a zajistili 
ocelovými lany.

„Nová“ vláda založena na stejné koalici 
jako předchozí (ČSSD, lidovci a Unie 
svobody) má jen šest nových ministrů, 
v jejím čele Stanislav Gross, nejmladší 
premiér v historii země i mezi šéfy států 
EU.

Bourání tří domků na Novém městě, 
v Galerii Na Půdě výstava fotografi í 
a kreseb Martina Soukupa.

Září
Tropická bouře si vyžádala dva tisíce 
životů na Haiti, Portoriku, Dominikán-
ské republice a USA,
dvě legendární herečky – Brigitte 
Bardotová a Sofi a Lorenová –  oslavily 
70. narozeniny.

Poblíž Náměště n. Osl. se při voj. cvičení 
zřítil britský vojenský vrtulník, v němž 
uhořelo šest vojáků. Novela zákona 
umožňující ženám, které nechtějí dítě, 
zůstat v anonymitě a přitom porodit ve 
zdravotnickém zařízení.

Světelská zahrádka, Mezinárodní přebor 
ve výcviku československých vlčáků, 
Rallye Světlá, výstava obrazů a grafi k 
Dagmar Toman Šimkové v Galerii 
Na Půdě, Svatováclavská pouť, pivní 
slavnosti

Říjen
Nový král Kambodže Norodom Siha-
moni žil 13 let v Praze a mluví plynně 
česky, uskutečnil se první úspěšný let 
soukromé kosmické lodě SpaceShipOne.

Po několika případech brutálních vražd 
vláda odsouhlasila zřízení speciálních za-
řízení pro mladistvé zločince, 86. výročí 
vzniku společného státu Čechů a Slováků.

Běh Terryho Foxe ulicemi města, pietní 
akt ke 100. výročí narození MUDr. Kar-
la Hradeckého, výstava Kámen a sklo, 
křest CD smíšeného sboru Gaudeamus.

Listopad
Bush znovu zvolen prezidentem USA, 
11.11. zemřel palestinský vůdce Jásir 
Arafat, zemřel spisovatel Arthur Hailey, 
autor Letiště, ve Vysokých Tatrách způ-
sobila vichřice obrovské lesní polomy, 
zpustošila čtvrtinu lesů.

Volby do Senátu a krajských zastupitel-
stev, 15. výročí pádu komunistického 
režimu, 19.11. zemřel Jan Pixa (84 let), 
průvodce a zakladatel českých televizních 
soutěží, např. Desetkrát odpověz.

V zasedací síni radnice ojedinělá vý-
stava Naši prezidenti, volby do Senátu 
a krajských zastupitelstev .

Prosinec
Vysoké Tatry zasáhlo slabé zemětřesení,  
nikdo nebyl zraněn.
Jihovýchodní Asii postihlo podmořské 
zemětřesení s epicentrem u ostrova Su-
matra. Následné přílivové vlny Tsunami 
připravily o život na 150.000 lidí.

Na železničním přejezdu nedaleko 
Prostějova rychlík smetl vojenskou tatru, 
zahynulo pět vojáků. Nová kolínská 
automobilka představila první snímky aut, 
která začne na jaře vyrábět.

Vánoční trhy, vánoční koncerty (Škubá-
nek, Štěpán Rak, Gaudeamus), výstava 
obrazů Jaroslava Panušky.

Letošní Mikuláš

Jako každý rok jsem se i letos byla 
podívat na čerty na náměstí. Nějakou 
chvíli jsme čekali a pak to začalo mezi 
dětmi šumět: „Už jdou!“ a „Viděl jsem 
Mikuláše.“ 

Začala jsem se těšit jako malá hol-
ka. Jaké však bylo mé zklamání, když 
přicupital jeden malý Mikulášek a pár 
podobně malých čertíků.

Ale vyplatilo se mi ještě zůstat – obje-
vil se velký Mikuláš, velký anděl a také 

„opravdoví čerti“, ne že bych měla něco 
proti těm malým, ale uznejte, copak 
Vám může nahánět strach někdo, kdo je 
téměř poloviční? 

Ale i velký Mikuláš mě zklamal, měl 
na sobě jakousi umělou masku, a tak 
byl jeho přívětivý výraz, jaký by snad 

„opravdový“ Mikuláš měl mít, trochu 
strnulý. 

Už jsem se začínala chvět zimou 
a myslela si, že jsem všechno viděla, 
když kde se vzal, tu se vzal, objevil se 
skutečný Mikuláš. 

Měl milý hlas, přátelský úsměv a já 
se cítila jako ta malá holčička, které se 
právě ptal: „Umíš nějakou básničku?“ 
Vedle něj stál blonďatý anděl a rozdával 
všude kolem přátelské úsměvy. Objevi-
lo se i pár velkých, strašidelných čertů 
s řetězy a košťaty. Děti se začaly chytat 
rodičů v domnění, že je před stvořeními 
z pekel ochrání. 

Tak to byl letošní Mikuláš.
Ádoš

Průvodce středověkým podzemím 
prostupuje skálou (foto: ing. Petr 
Vokáč, CSc.)
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Kdo jste byl někdy na vánočních 
trzích v Německu nebo v Rakousku, 
pravděpodobně šílíte z toho, co je 
možné vidět tady, ve Světlé n. S.  Ale 
proč jezdit tak daleko, stačí se podívat 
na vánoční trhy do Prahy, Brna, nebo 
třeba jen Havlíčkova Brodu.

Měla jsem možnost vidět vídeňské, 
drážďanské a berlínské vánoční trhy. Jak 
takový trh vypadá? Vládne tam silná 
vánoční atmosféra, která lidi nutí na-
kupovat vánoční dárky. Nejčastější jsou 
stánky se „svařákem“ a jinými teplými 
nápoji, jablíčky obalovanými v jakémsi 
sladkém, rudém „želé“, perníčky, cukro-
vím, koláčky – a všechno to voní, kam 
jen se pohnete. Samozřejmě nechybí ku-
líšky, šály, rukavice a sem tam se najdou 
i svetry a bundy. Další sortiment je men-
ší velikosti, ale přesto značně zastoupen: 
svíčky všech tvarů, barev a vůní, dřevě-
né hračky, dřevěné a skleněné ozdoby 
do oken a na vánoční stromeček, svícny, 
jmelí… Není těžké při takové atmosféře 
propadnout předvánočnímu shonu, ale 
když vše včas zařídíte, mohou se trhy 
stát romantickou vycházkou ozvláštně-
nou příjemnými vůněmi a lahůdkami. 

Ale tady? Jen se někdy jděte podívat 
na „Vánoční“ trh u nás! Pokud se ráno 
nepodíváte do kalendáře, ani si nebudete 
jisti, jestli se tyto trhy alespoň trochu tý-
kají Vánoc. Spousta oblečení (proti zim-
nímu nic nemám, ale letní?), sem tam 
stánek se jmelím. A to je vše? Ne, ještě 
zde najdeme několik stánků s botami. 

Možná ještě někdo teď, v půlce prosin-
ce, nesehnal ty pravé, ale letní lodičky 
by snad na Vánočním trhu být nemusely. 
Ano, i u nás se najdou svíčky a vlašské 
ořechy, ale je jich jen málo a jsou od 
středu náměstí spíše odstrčeny, místo 
aby byly upřednostňovány. S teplými 
dekami souhlasím, ty se v zimě mohou 
hodit, ale stánky, které by měly vylože-
ně vánoční nebo zimní zboží, jsem všeho 
všudy našla tři, pokud nepočítám toho 
pána prodávajícího vlašské ořechy, který 
málem stánek ani neměl. Byly to: stánek 
se jmelím, nádhernými vánočními věnci 
a pozlacenými šiškami, druhý byl stánek 
místního domova důchodců a poslední 
stánek s vánoční tématikou byl Klubu 
maminek Rolnička. Není to ostuda pro 
celé město, když máme o Vánočních 
trzích pouhé tři vánoční stánky?

Pokud vám to vyhovuje, nedá se nic 
dělat, ale pokud byste stejně jako já uví-
tali trhy s oblečením zvlášť (já je nechci 
vystrnadit úplně, pouze z Vánočních 
trhů), můžeme s tím přece něco udělat. 
Tohle totiž záleží na kultuře lidí, kteří 
tu žijí.

Tak to je asi vše, co jsem k tomu chtěla 
říct. Uvidíme, jaké to bude tento rok…

Ádoš

Poznámka redakce: Tento příspěvek 
nás zaujal a předali jsme jej organizá-
torce trhů  paní Jaroslavě Holoubkové. 
Její reakci najdete v naší nové rubrice 
Odpovědná odpovědna.

Typický obrázek z „Vánočních“ trhů (Foto: Jaroslav Vála)

„Vánoční“ trhy ODPOVĚDNÁ ODPOVĚDNA

aneb Vánoční trhy 
očima organizátora

Město Vánoční trhy pořádá již 
od r. 1991, stávají se tedy tradicí 
v tomto předvánočním čase. Všem 
je jasné, že ideální vánoční trhy 
s vánoční atmosférou, jako jsou ve 
velkých městech, by byly krásné. 
Vycházejme však  z podmínek v na-
šem městě.

Na akci je nutné uzavřít náměstí 
pro veškerou dopravu. Z tohoto dů-
vodu jsou trhy pouze v dopoledních 
hodinách. Přát si pouze vánoční 
zboží, kdo z nás bude soudcem, 
které hračky či který textil ještě 
ano, které ne. 

Posíláme pozvánky trhovcům, 
kteří dle našeho názoru mají zají-
mavé zboží vázající se k Vánocům, 
ale nedivím se, že někteří nepřije-
dou, neboť v tomto období jsou trhy 
v každém větším městě a s větší ná-
vštěvností. Naše trhy jsou otevřeny 
prozatím všem. Náklady na dopra-
vu a poplatek, který trhovci musí 
zaplatit za pronájem prostranství, 
hrají také roli v rozhodování, zda   
do našeho města přijet. 

Vždyť žijeme v tržním prostředí 
a naše trhy jsou prozatím dělá-
ny tak, aby město je z rozpočtu 
nemuselo dotovat, ale naopak do 
rozpočtu nějaké peníze přinesly. 
Komu vadí vietnamští obchodníci, 
mohou jejich stánky minout bez 
povšimnutí.

Letošní vánoční trhy byly, viděno 
očima organizátora, vydařené. Přá-
lo počasí i stánků s vánočním zbo-
žím bylo podstatně více, než viděl  
návštěvník z otištěného článku. 

Naší snahou je na této akci vyjít 
vstříc místním organizacím, jako 
je domov důchodců (Sociální cen-
trum) či Klub maminek Rolnička, 
kterým vyhradíme požadované 
místo a které jsou osvobozeny od 
poplatku. Do budoucna by se mohla 
vyhradit i část náměstí pro stánky 
pouze s vánočním zbožím, což je 
pro nás jistě námět k zamyšlení. 

Jaroslava Holoubková, 
finanční odbor MěÚ
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Ani letos nechyběli zástupci světelské-
ho Klubu českých turistů na Posledním 
puchýři, tradičním ofi ciálním zakončení 
turistické sezóny. Pořádá se každoročně 
a pokaždé někde jinde, tentokrát byl 
pořadatelem KČT Fénix v Brně – Me-
dlánkách.

V sobotu 27. listopadu pořádali turis-
té jeden z posledních dálkových pocho-
dů v tomto roce. Jmenuje se Posázavskou 
krabatinou a má několik zvláštností: je-
dinou trasu o délce 35 kilometrů, start 
z nádražní haly v Havlíčkově Brodě 
a startovné pouhých 5 Kč, mimo jiné 
i proto, že pochod má jediného pořa-

datele. Sešlo se na šedesát turistů, nej-
vzdálenější nadšenec přijel až z Popradu 
a s ostatními se podělil o čerstvé dojmy 
z Vysokých Tater.

-jv-

Dne 28. 11. 2004 se uskutečnil bě-
žecký závod zvaný Čachoťák. Muži 
běželi trasu dlouhou 14 km, ženy a do-
rost 5,1 km, žáci a přípravka 800 m. 
Toto byl poslední – devátý – závod 
Chotěbořského poháru. Na závěr pro-
běhlo slavnostní vyhlášení celkového 
pořadí a absolutním vítězem se stal 
ing. Petr Horný. Tento atlet trénuje 
v oddíle Hvězda SKP Pardubice, tré-
ninkové středisko Světlá n. S. V ka-
tegorii přípravka chlapci (8 let) se na 
2. místě umístil jeho syn Lukáš Horný, 
který trénuje také pod vedením Jozefa 
Foťka ve Světlé n. S.  -eh-

Turistika Chotěbořský pohár

Napadlo mě, že bych si v hektickém 
předvánočním shonu mohl vyjít na vy-
cházku a načerpat v lese trochu klidu a 
ticha. Vydal jsem se po červené turistic-
ké značce proti proudu Sázavy ze Světlé 
n. S. do Dobré. Vím, že za člověkem 
nedotčenou přírodou bych musel vyra-
zit o pěkných pár desítek, ne-li stovek, 
kilometrů dál. Přesto to, co jsem uviděl 
(a nafotil) mě dost uzemnilo. O tom, že 
v lese je k vidění leccos, svědčí násle-

dující snímky. Někdo si dal dost práce 
dotáhnout do poměrně nepřístupného te-
rénu vrak staré škodovky a zřejmě doufá, 
že se tam rozloží. O pár desítek metrů 
dál si při manipulaci s lesním traktorem 
někdo také asi dal dost práce, otázkou 
je, zda stopy, které po něm zůstaly na 
stromech podél cesty, má na svědomí 
obtížný terén či málo opatrnosti a ohle-
duplnosti k přírodě.

Text a foto: Jaroslav Vála

Na vycházce
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mod dolorper aut lam, senibh eummodo dipis numsand gniam, 
susto core et volor alit, quat velit laore magnit praesequip eliquis 
equis adipis eugiate tin vel ulla feugiam at nulla feum inci tisi tat, 
sequis diat. Lore core faciniamet auguerit dunt in erat, quisl ut illa 
commodiat nim il ex ectem nos eu feui ercipsustrud minim vul-
luptat. Ut luptat. Ut diam, cons et am venibh ex ectem illaoreet 
praestrud magnit vel utem volessed min eugiamcommy nit ese-
quis olorem quation vullan henisl ip ecte vent alit ut utpat luptati-
sis estrud magnit diamcor se magna faccummy nons nonsequis-
sed er sent at il ipit lorperat, quismodolor ing endrem vulla 
feugiam, consequiscin eui tat wis alisim verat irit loreet wisse 
feumsandit, cons ero odit nit, volor atetummy nis nostie eummy 
nullute magnim ing etuerosto commy nibh ea aut delis nonse te 
dolorer ipit amcoreet nit non ullam, volobore magna alit velisis 
ecte venibh erat, vulputat, quis dolobor eriurem dolent lor init 
atiscidunt la consecte modigna feumsandrem nim il estrud magna 
feugue modolestrud essi. Duisim dipit aliquam volore enis eugi-
am dolorem vel il in ut lore dignim inibh endiam delenisl do od 
duipit verate dolenit irillaor sim digna feugiatet loreetue magnia-
met, commy nim zzrit incipit wisim zzriustrud dio del in henibh et 
ad enisl del irit iriurer ing er incip erat. Ut diam, suscilla alissim 
zzrit vel digniametue conse magna core er sim at wis etummol 
borper alit acipit num zzrit alit velestis alis adit irit wissectet lobo-
re dolore feuis dolor iusci eugiat la conse etummy nissi blaortio 
corem zzrilisi. Lore del dolore eliquametum ipisi. Lor autat. Duis 
nos augait at venit prate tisl il er at niat wis dolessi. Dui ese velisl 
er se tat utetue delestinisi. Lorem volobor ratuerostin eugiam, quis 
nonse eriliquis nim vulluptat iuscil doloboreet eugait aliquis nos-
trud endre volore commy nit amet estisi enim iliquipisci blan vel 
del esequatis aliquat, sequatisisit am velit delit ulputat nonsend 
psusto estio dolore modignim vent la aliquisl ulla cons alit ullamet 
la feuip ecte ex elit iriureet dolorpe ilismolobor sed dolesequat 
lobore tem zzriureet, qui te eum dunt alit, vent utpatuer in ut au-
gait ute magnisl dipit at la conse conulla feum vullam ipsusci 
susto dolorero eugue do dolore con henim veliquipis dolorem vo-
lor iure cortion ea consed mod dolore conse do ero od magnim dio 
corer am zzrit am in henit nit nulla ad tionsecte tem at lamcomm 
dolor sequat. Duipism dolor se consectet vel dipisi. Lore feuisit 

eu feugue dolendiam iliquat. Duis eraesed magna corero del iusci 
blan velis at. Duisi. Lore dolorpero et ea conse ming ea aut ectet 
ullaortie tin ut ullute te tat vullametue mincipit nismolorting eu 
faccum dolor sumsand amcommo olore volobor ipis aliquis ad 
mod dolore conullute velit nulputat. Lorero erat, sequatum zzril 
dolor iure dolesto odio et iure modo eu feugue duiscil ulputat. Ut 
adipisi tio core dolore magnisi. Lorer adiam, quamet adit eum 
quamet velit iriure feugait dolobor erosto odolese tet ad duipsustie 
dionseq atisl del ut iurem nibh ex eliquis augiat lor irit nos nibh et 
am ex eu feumsandrem ing et ad enim iurem diam ver sit, quisit ad 
et et alisi blaor sequisi. Lor suscipsustis del utpat lor si et, veros 
adigna feum quis do odo et ad modit acin et, consed tatio dolupta-
tie minim ipit numsan el in utpat. Duipsusto commolore magna 
feugue commodiam veliscing ea am, consed tem aliquis olorper 
sed duip ex esequatie volore minciliquat lutat dolore vendigna feu 
facilit, commolortin ullum nonsectem num quat. Duis ex exer at. 
Lore con utpat niamet, cons num iusto conumsan velit augait alit, 
consend eetue esto dolut eui blam nim qui ex eui blan vel dipit vel 
dolenis nit laoreet la at, veliquipis eugait wiscin utat. Ut lore co-
nummy nos diate commodit nis duis el incil dip eugue min vulla 
autpatuer alis del ut il exer sit wisi et num dolortie feu feu feugue 
et nos ea feum zzriuscin vulla feum do dolortie tie vel utpatis 
odipit ing er sit lummy niamet estrud dolorperos ad mincillam 
iurem zzrit volore modip et lumsandignis duipsum andreet praes-
sit lortie dolobore dolor si. Dui eugait wisi tetueros non henim 
eum nibh eu feui ero er sustis elis eum velis esto exer illa feugiat. 
Ut vent dit lor sum at utem veniam ip euip esse te cortie cortio cor 
ipit wismolenisis nim zzriliquisl ut alisim ilit wisi blamet lam, qui 
bla feumsandre tatem alit aut vero commod tat lore vulput volore 
dolobortinit acilla feugue volobore consequis ad tis nisit lum velit 
ipit illa cons nonse min velestrud delit lor sis enit lut lortion mmo-
lor sed dit, consequi eum doluptat. Lore faccum duisim nis accum 
aciliqu smolore magna facil eugait lorem iuscilis ad molese minci 
blan venisl ulputem diat. Lore tion ullaore facing et utat. Ut lorerit 
aliquipit wis auguer secte conumsan ectetue dolore ming eugait at. 
Ut velis dignim velit velesenim autatumsan ute et augait in henis 
nullaor sectet prat. Ut eugait lut ut ilis euipit ut at. Duisi. Lorero 
odigna consed magna facidui tat. Duis ectem zzriustrud dolobor 
riureetum dolortie del et num duipsum digniss quat. Duis nullum 

iniatue te eu feu feugiatue velit adigna facil dolenisit in ullamet 
vel elit ipit ilismodipis augue te dolummolese tissequ pismolore 
magna faci exeros acil et ipit doleniat. Dui enim iriurem dunt nim 
zzriustismod te magna feu feugait, consed tate doluptate vullupta-
te magniam quat. Ut alisi blam eugue dolorer alisl eugait ulla ad 
magna commod dolent il duis nis essed dolor si bla faccum quatu-
ero dolobore min ulla conum quam in hendiam dolorem irit alit in 
ut laortio odolor sum deliquat acillan vel dio ea commoloreet ius-
cil dolore dunt in vent niatum vel et verat lam nonse dolor ad dit 
nullum zzrit, volessi tem digna acipismodit vel duisse tat lum do-
lorti nulputatet lumsandiam, sed mincin ullutpa isisissequam 
iusciduis at amet init wis alis do ex eugueraese molute vullan vel 
ut autat. Duis at. Lore dolenim quat, cons dolumsan eniscipis ad 
magna alit, quis num estrud modolore tem inim in ulluptat. Ut vel 
ipis ea consendre commod doluptatue te dipit ea commodi nulla 
accum non henissi cidunt lor sequati nullan ullam adionsed dolore 
doloreet, quat nit dolorpercip er alit dolobor sim nim venit dolore-
ros nim nonsenit, verat. Duiscil ea alis do coreet lobore corpero 
dolum alit doloreet adit aut luptati modigna faccum vel do odio 
conse dipisci uismodi tionsequi eleniat dolorem iliquipit nullam-
conum velit velent prat, quipissi. Lore tatio dip ex endiamc nulla 
faccumm digna conum veliquat. Ut nulla con ectet, veliquat. Ut ea 
facincin hendrem volortio con veniat ullan henim quipsusto et 
alisl ilisl dolenis nisit prat. Ut ad mod modolorerat praestie dolo-
rem inibh eu facincil et, ver sed ting endre faccum quipis ex 
erosto dolor aut augiam quisi. Lorperosto consequis aliquis augait 
verci blandrer in volorper sum zzriusto exercilis do odolestrud 
eugait landree ueraesed et, quissi esseniam, commodo oborper 
estinibh ecte tionse feu feum irillan henim alis niametue mod do-
lestrud dolor sed tat eugait, sum venis aut ullaor si tet aut ad dolo-
re magna feu faccum quatism dolore tis atumsandre faciduisit 
praesto dionsenibh er ilit luptatum nos nummy num quisl ut dolo-
re tem nullaor etuerosto od exeros eui euis autat la con henis dolor 
alis autat luptat velisim dunt lumsandre dolor summodo dit, quipit 
aciduisci tetummo olore consent num zzriureet, summodit ulputat 
verit irit aliquisi. Lore faccum quis diam, veriuscipit amconulput 
praessenim incidunt prat lum ver susto eu feu faciniam ex etum 
zzriusto od er sum dionum vel ulla feumsan ionsenibh endip et 
lutatue tie et vel utpat. Ut volore feuipissenim nulland ercip erili-
quat luptate dolor sectet, quatio core core faccum velis amet ver ad 
dolobortin ut numsandre eliqui tisl dolent nostis nim zzriure ero 
cons et lore magna commodignibh euisis augait prat, vel utpat 
nostio dolestinibh erillutpatue venis deliqui tisl dolum volorpe 
cipissi molore velisit do el utem deliquisim estion heniamcon he-
nis nos num il dolore magnibh et lum quat. Dui tinciliquam nim 
volor aliquat. Duisit wisi. Loreet, commy nos alis ad et wis del el 
iriuscidunt lor acillam, quat irit, conse tem dolobore min hent nim 
in ero erosto consectet autat, ver at am inibh elessed modolobore 
ver inisismolum zzrillandrem dip erostrud tet ing eum nulput de-
lestrud tet exer se dunt aliscin hendrem iriurem doloborem doles-
to ex ero dolorper siscilis num zzriuscilla feui tet velesequis dol-
obor incipsu ciduisim ilit veros nosto ea augiametuer aliquissit 
aliquam dolum dolorer estrud tet niamet, quisci ex estio conseni-
atet acinisis ate tat wisit alis dipsusc llaore minci bla faccum del 
in eummodolobor sustrud del iriurem nit lumsan et, vel dolore 
min vel dolor sum venissis nonse modipsu molorem estio ero odit 
nulla facilla corperaesed ercing eui eliquat. Ut alit ulput augue 
feumsan henit, vel utem in ex etue faci eu feugiam eu faccummy 
nosto digna augueros ea adigna faccum zzrit augait, sed doloreros 
eugue modiam iurero dolut wis num esto elissequat. Duipit, si tem 
ex enim in veliquatum inim quam ing eros niam zzrit nullut wis 
accumsan vel dolor sum vero consectem vent utpate tat ing exer se 
velessim iriure commy nim vendiate velis nosto core vel dolendre 
dolorem dolorperit augait vulluptatet nibh et, quamconse et, sus-
cidunt veliquat lorpera stissequat. Ut iriureet prat am, vercidui 
tem dolutatem augiamet, vullum vullamcons augait, vullamconse 
min vercipisi tat. Loreratem irit velessi et augait in velenim zzriu-
reet init venim dolor susto exercillutet inci tiniam iusci eum dolu-
tet msandre magnit elit ip etue cos nonullam vel in hendignisit at. 
Lortio dolese dit wisit la feu faccummodit il digna faccumsandre 
tet, quat, quat dolortions diamconsed modolob rpero odolorperos 
ercinit adionsed ea ad modoloreros num ipsuscilisit alis augait vel 
et velendit landiatie con eugiam, quat, quat nibh elis autpat. Dui-
sisl ulla faccum zzriusci blamconum nosto odiat, consequatue 
volorper incilla facilisi.Duipsum olore magna feugait accum ad et 
vullut nim volore dit ad delent essit augait, volendip ex et ipis do-
lor augiatet dolorper sed tatem at wisl del ipsustrud magnit volo-
bortie molorercip exero dipit at, quatissenim dolobor erosto co-
rem quat lortiscing et ilit num volut velesed dunt loborpero eugue 
feum vercidunt wisl ullaoreet, sim velesting et, quatem zzrit aut 
lutpat el del dolor iureet autate vel utatem iusto doloborem vel ilis 
at vero od exeril er sum deliquissi bla con veraessed te feugait 
atummy nibh et ipit utpatet in vel ut auguerostio et nonsendit wis 
do odigna facipisit ullaore velenit velit, conulputpat inim dolent 
autet essequisim iureetuercin volor sis aut velesequam velestie 
magna feum dolore enit in ute consed magniatin hent praestrud 
dunt praesto et eu faccums ndigna faciliq isit, core doluptat aut alit 
nosto odolumsan veros nulla facil euip eugait enim iriusto con 
utpat incilissim veniatem quam iustin velit velesto del exero exe-
ratin elisi.Lor sum iriurem ipit, velenibh eugiam velis esto odole-
se uisit num deliquat, quam, voloreet, summodo utpat. Ut dolor 
am, coreetum zzril eriure dolortio euipisim zzril delit, secte tem 
vendiat. Dui bla feummolorper adit aut nisse ero commy nibh 
etuercil utem quam vent iriusto ero dolobor sum ilit eugiatuercil 
ip ea aut praessed dolore dunt iure dolorti cidunt iureetue dolore 
tatem quisim init, sit augueros atum delisi blan eraestiscin eum 
duis acil utat wisi.Duipsum nibh erciduiscin henit la acilit augue 
vent nonummo oborper se dolesse molore tat accum aute modolo-
re consed te tat ing etum eugait volor aliquation henis ex eugue 
volumsandip et dolorem zzrit ut praesse magna am, si et, con eu 
facin veleniamcor iriusci tem diam alisit lore duis at utatuero do-
lore dionulp tpat, ver sim iustrud dio odignim dit augueraessit il 

Loreratem irit velessi et augait in velenim zzriureet init venim 
dolor susto exercillutet inci tiniam iusci eum dolutet msandre 
magnit elit ip etue cos nonullam vel in hendignisit at. Lortio dole-
se dit wisit la feu faccummodit il digna faccumsandre tet, quat, 
quat dolortions diamconsed modolob rpero odolorperos ercinit 
adionsed ea ad modoloreros num ipsuscilisit alis augait vel et ve-
lendit landiatie con eugiam, quat, quat nibh elis autpat. Duisisl 
ulla faccum zzriusci blamconum nosto odiat, consequatue volor-
per incilla facilisi.Duipsum olore magna feugait accum ad et vul-
lut nim volore dit ad delent essit augait, volendip ex et ipis dolor 
augiatet dolorper sed tatem at wisl del ipsustrud magnit volobortie 
molorercip exero dipit at, quatissenim dolobor erosto corem quat 
lortiscing et ilit num volut velesed dunt loborpero eugue feum 
vercidunt wisl ullaoreet, sim velesting et, quatem zzrit aut lutpat 
el del dolor iureet autate vel utatem iusto doloborem vel ilis at vero 
od exeril er sum deliquissi bla con veraessed te feugait atummy 
nibh et ipit utpatet in vel ut auguerostio et nonsendit wis do odigna 
facipisit ullaore velenit velit, conulputpat inim dolent autet esse-
quisim iureetuercin volor sis aut velesequam velestie magna feum 
dolore enit in ute consed magniatin hent praestrud dunt praesto et 
eu faccums ndigna faciliq isit, core doluptat aut alit nosto odolum-
san veros nulla facil euip eugait enim iriusto con utpat incilissim 
veniatem quam iustin velit velesto del exero exeratin elisi.Lor sum 
iriurem ipit, velenibh eugiam velis esto odolese uisit num deliquat, 
quam, voloreet, summodo utpat. Ut dolor am, coreetum zzril eri-
ure dolortio euipisim zzril delit, secte tem vendiat. Dui bla feum-
molorper adit aut nisse ero commy nibh etuercil utem quam vent 
iriusto ero dolobor sum ilit eugiatuercil ip ea aut praessed dolore 
dunt iure dolorti cidunt iureetue dolore tatem quisim init, sit au-
gueros atum delisi blan eraestiscin eum duis acil utat wisi.Duip-
sum nibh erciduiscin henit la acilit augue vent nonummo oborper 
se dolesse molore tat accum aute modolore consed te tat ing etum 
eugait volor aliquation henis ex eugue volumsandip et dolorem 
zzrit ut praesse magna am, si et, con eu facin veleniamcor iriusci 
tem diam alisit lore duis at utatuero dolore dionulp tpat, ver sim 
iustrud dio odignim dit augueraessit il ipit lor sum do delestrud tio 
commy nis do digna feugait, commolessim deliqui moluptat la 
corero diat, velisis ea faci eugait wis nim ad mod tatisisl dolorem 
dolum alit non hendipisisi et lum in ero con ut diametue ex eumsan 
hendiat, sequisim zzrit in ullaore eraesequat. Ut lor suscill ptat. 
Ut exero od ting ea feugiametue tatummo ionsequam nostions 
nim duis niamet do consequ metue min ex essed dit irit accumsa 
dions aut at utat alit, si blaoreet dolore digna cons do delestrud 
esto exer iliquam volenisi.Lore el iril eu feu feugait dolorem iril-
lum nonulput ipit nos dolortio cons eugiam quat. Dui bla faccum 
endreet ing estie er sim vent ad ea consed tat. Ut ad tion et, con 
vero dolorperos dolorting euis essi.Lore cons niatue duis eugiam 
zzriust ncidunt elestrud magnibh exeraesed exercil utet, quatisim 
ex enissis delit lum zzrit nonsed delit ipit in hendreet duisis nit 
volorer summolut laore consequatum quat. Dui bla feugiamet do 
dolor iriure mod eugait wisis nulla con henisi tate ming ex eratuer 
estionum ver sit accummy nulluptat in ulla ate veliquatet ut veli-
qui moluptat dolore velit, suscill tatem dit nons endre dionsequi-
sim ad dolum ipsumsan vulla feugait wissecte magna corperosto 
dion veliquis dolenim nis nis duis atue consequat vel ut utat. Dui 
eugiat. Ut alisci blandiam dunt augiam venim aliscil uptat ulla at 
velendre commy nos nonumsandrem quiscil dolorperci tie feum-
sandre tat ad tat. Ut nonse faccum ea at alisim velenibh etue do 
digna cortionum quisi. Lore vent lamcomm dipit vel dunt nonse 
mincips scilla feuis alisit, consequ metueriure commod et, quatio 
endignit, con hent venisl in veliqui bla ad dolorpe atet, quisisl eu-
gueri strud tem dolut incincil ullutet iure dolore feu faccum aliqui 
eugiat nos aliquamcommy nos ex eugiam ipismolor si tem zzril 
ullaorpero odignisl et amconum andit, commolor ipit wismod 
mod etum estrud min henibh ero eu faccummolore mod diat velis 
nonsenisl incilla consequ smolenibh enis atum adigna feui blan 
hent pratin henis dolorer idunt laore conulpute feugait veliquisl 
dolore minciduis nostrud min ullaor sim ad dolobore vent volore 
feu feu faccum dolessit lutpati ciliquatue ea feugiam ortin eugait 
lutat, voloboreet euis ad tat. Ut adit inim nim in henim aciliqui 
enit, velent velit luptat adit autat acilla facipisi blan volobor rcing 
ex euis nostrud tie feum zzril iril deliquisisit acipit utat. Ut nulpu-
tat acilla facil del dipsum zzrilisci tin henit, vullan hendre volo-
rem zzrillum dolor in utat, vulput laore euissit accummod magni-
sl dolent dio consed eu faccum vero ex eui tat inim eum nostio 
digna adiatie el elit laor sim vendrem vel ex ex et wiscipit acin 
hendre eui el ut dolorpercin ut aliquat volobor ing exeraestrud 
dolore conullum iril et aut in utpat praesto odolobor sim iriurem 
dolore minciduisit autpatuero con henim eu facipsumsan ullaor-
per sequatie doloreril ut et do dolore eugait ametuer strud tet, 
quipit lum dolor sed tio dunt ulla at, se mod tem eui tin ulla con-
sent lor in utatie etue eniam dolor iure modiam, sisl iuscili uismo-
lore velismo oloreet lam vel iriure magnim quam veliquat nibh 
erciliquat. Lortinis dolorer illan venit wis adio odiamet, cor se-
quamc mmolor si. Lorem vent dolor sum nis dit aut iriusto dit 
praesecte ex el irit prat, si. Duiscillamet lut nit alit ipsuscipisl ea 
feugait nons et, velenim iusto do duis nullutatem ad do diamcon 
henim nullums ndipsuscip eniat wis ea autpat dolobore tat la feu-
isim aciduisi. Duisl et, quam niat lortin ut do el ex et wis ad dignit 
prat lor amcommolore velis enim zzriure elit nisi tetueratie do 
odipit euipit lum nostinit nim diat. Ut vullam illandip euisim zzrit 
ectem niscipit ipismod tem non vullan hent veliqui eum dipis erci-
liquat lorperit landio odolore dolortis dolorper susci exeros exer 
atis nullumsan ullut nis ation ut vullum euis diamcon equisl dia-
met amcommy nos num dionullaore cons er inci elisse te commo-
lenit dolum et venim incilissed doluptatum vel ut alit ex el il ut 
duiscilit incipsu cipismod te eumsan ex etumsan ver sisi. Loreet 
utet, sequamc mmolenisi estrud ming eumsandre magnim vullao-
re commy nonsequis euguero ex euguero dolobore eui erci blao-
reet praesequipit volorer liquat, quis am dip eugait iureet velis nim 
num etumsandigna feugait et amet wisisl inim exerciduis eugait 
eugiamet utpat. Ut wiscin er sum er am volor inisl inciliquat nostie 
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Vá�ení p�átelé,

cestovní kancelá� ing. Zde�ka Vacka zahajuje prodej zájezd� letní sezóny 2005. 
V�ECHNY  NA�E  AKCE: 
- vztahuje se na n� v plném rozsahu povinné smluvní poji�t�ní (proti úpadku CK) ve smyslu zákona �.
159/1999 Sb, uzav�ené u �eské poji��ovny, a. s.!
- jsou p�ipravovány a realizovány na�í CK, máme nad nimi osobní dohled. Nejedná se tedy o prodej 
zájezd� jiných CK. 
- mají místo nástupu i výstupu ve Sv�tlé nad Sázavou a Havlí�kov� Brod�, p�ípadn� i Jihlav� a 
Okrouhlici 

Výhody dlouhodobé spolupráce se zahrani�ními partnery nám umo��ují udr�et ceny sezóny 2005 na 
úrovni lo�ského roku. Výrazné slevy pro d�ti v chorvatských hotelích a apartmánech! 
P�i úhrad� plné ceny zájezdu do konce ledna 2005 poskytujeme u ka�dé pobytové akce polodenní 
fakultativní výlet zdarma. 
U� v minulé sezón� se osv�d�ila zvýhodn�ná nabídka komplexního poji�t�ní u �eské poji��ovny, a. s. 

Kam nás zavedou leto�ní poznávací zájezdy? Z hlavních akcí jmenujme cestu do Holandska (20. - 24.5.2005, 
K� 4 480), do Pa�í�e (18. - 22.5.2005, K� 3 880), N�mecka a �výcarska (25. - 29.5.2005, K� 4 580) a �výcarska 
(7. - 11.9.2005, K� 5 480). 

V�echny pobytové zájezdy m��ete absolvovat na�ím autobusem, p�i vlastní doprav� lze sjednat také dal�í 
termíny! 
I T Á L I E
P�evá�n� �ty�l��kové apartmány  v osv�d�eném letovisku Gatteo a Mare, le�ícím poblí� Rimini. Ji� 15. 
sezóna! Týdenní pobyty v apartmánech a bungalovech skrytých v chladném stínu vzrostlé zelen� v 
kvalitn� za�ízeném kempu, asi 350 m od mo�e.
Termíny a ceny: 18. - 26.6.2005 (K� 2 780), 25.6. - 3.7.2005 (K� 3 380) a 2. - 10.7.2005 (K� 3 580). Tyto ceny 
zahrnují ubytování, vstup do bazén� a na kult. akce v areálu kempu, dva výlety do Ravenny, Rimini a San 
Marina, poji�t�ní úrazové a proti krachu CK, slu�by  pr�vodce.
Autobusová doprava tam a zp�t stojí jen K� 1 550, p�i vlastní doprav� jsou k dispozici termíny po celé léto. 

C H O R V A T S K O
Krásná hornatá p�ímo�ská krajina, sv��í vegetace, pr�zra�ná voda, hezké ubytování, chutná strava a 
bohatá nabídka procházek a výlet�, malá vzdálenost od domova (ze Sv�tlé n. S. jen 750 km) - to jsou 
hlavní d�vody, pro� jet na dovolenou práv� sem! Na�e autobusy mají odjezdy v�dy v pátek ve�er a návrat 
v ned�li ráno. 
Nabízíme hotely s polopenzí a soukromé apartmány na Crikvenicko - Vinodolské rivié�e, a to v letoviskách 
Kraljevica, Crikvenica, Selce a Novi Vinodolski. 
Pokud pojedete autobusem (tam a zp�t za K� 1 450), nabízíme týdenní pobyty s odjezdy 10., 17. a 24. �ervna,
1., 8. a 15. �ervence, 19. a 26. srpna 2005. Za pobyt ve dvoul��kovém pokoji s vlastním p�íslu�enstvím a 
polopenzí ka�dý zaplatíte od K� 5 380 do maximálních K� 7 580 (ve vrcholné sezón�).
Je�t� výhodn�j�í je bohatá nabídka soukromých apartmán�, které nabízejí p�ekvapiv� komfortní slu�by p�i malé 
vzdálenosti od mo�e a nízkých cenách - ji� od K� 2 680 za osobu a týden. Lze zajistit i v�t�í apartmány pro 
levné ubytování v�t�ích rodin �i p�átel.
Zvlá�tní ceny pro d�ti!
V�echny ceny zahrnují ubytování (v hotelích i polopenzi), dále láze�skou taxu, slu�by pr�vodce, poji�t�ní 
úrazové a proti krachu CK! 

Na po�ádání Vám za�leme ná� nabídkový katalog s podrobnými informacemi a ceníkem. 
Nav�tivte prosím www.zdenekvacek.cz.
Rádi zodpovíme Va�e dotazy na tel. a faxovém �ísle 569 456 655, mobilu 603 929 776 nebo 732 
250 720. 
Na shledání s Vámi se t��í rodinná CK ing. Zden�k Vacek, Dolní B�ezinka 73, 582 91 Sv�tlá nad 
Sázavou.


