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Milí čtenáři, 

v letošním roce náš Světelský 
zpravodaj oslaví již čtyřicáté na-
rozeniny. Možná je to pro mnohé 
z  Vás překvapení, ale je tomu sku-
tečně tak. 

První číslo totiž vyšlo již v lis-
topadu  1965 pod názvem Kultur-
ní zpravodaj. Obsahem byl tehdy 
program kina a přehled kulturních 
událostí v našem městě. O dva roky 
později byl přejmenován na nám již 
známý Světelský zpravodaj. Jeho 
obsah se postupně rozrůstal až do 
současné podoby a grafického pro-
vedení. 

I my, současná redakční rada, 
chceme přispět k tomuto význam-
nému výročí. A čím lepším bychom 
se mohli o důstojnou oslavu zaslou-
žit, než dalším zkvalitněním obsahu 
a grafické stránky našeho časopisu.

Přejeme Vám tedy v tomto ju-
bilejním roce mnoho hodnotných 
čtenářských zážitků a příjemných 
chvil strávených ve společnosti na-
šeho časopisu.

-mš-

Schůze rady - 20. 12. 2004

Rada města se na svém posledním za-
sedání v roce 2004 sešla v plném počtu. 
Schůzi RM navštívil p. Charouz, který 
zodpovídá za BESIP v kraji Vysočina, 
v doprovodu vedoucího odboru dopravy 
ing. Švece. Seznámil členy rady s fun-
gováním tohoto výchovného programu, 
zabývajícího se bezpečností silničního 
provozu. Poděkoval zastupitelům za to, 
kolik na BESIP vynakládá prostředků 
a předal ing. Švecovi ocenění za práci 
v této oblasti.

RM prodloužila platnost svého usnesení 
č.19/2004 (pronájem pozemku v KÚ Dolní 
Březinka p. Svobodovi) do 30. 6. 2005. 
Schválila prodloužení nájemní smlouvy 
na pronájem garáží od SOŠ, SOU země-
dělského a technického a učiliště v Hum-
polci na rok 2005. Schválila pronájem 
nebytových prostor v ZŠ v Lánecké ulici 
pro jazykovou agenturu LANT. Schválila 
pronájem nebytových prostor v objektu čp. 
97 p. Jiřímu Pospíšilovi.

RM schválila novou výši nájemného pro 
nebytové prostory ve správě TBS Světlá n. 
S. platné od 1. 1. 2005.

RM vyhověla žádosti hudební skupiny 
Adrien o snížení výše nájemného za pro-
nájem nebytových prostor v ZŠ v Lánecké 
ulici.

RM pověřila ředitele ZŠ v Lánecké ulici, 
aby zastupoval starostu města a jednal jeho 
jménem ve věci nájmu nebytových prostor 
v objektu školy. O každém rozhodnutí 
udělaném jeho jménem bude starostu do tří 
dnů informovat.

RM se seznámila se zápisem z jednání 
bytové komise a na její návrh zrušila své 
usnesení č.358/2004 (přidělení bytu v čp. 
185 v Nádražní ulici pí Karlové, která ho 
však odmítla) a schválila přidělení tohoto 
bytu p. Josefu Horáčkovi.

RM schválila odpis dvou nedobytných 
pohledávek v celkové výši 13800 Kč.

RM se zabývala vyhodnocením nabídek 
na zakázky údržby veřejné zeleně. Roz-

hodla o tom, že údržbu veškeré veřejné 
zeleně včetně zámeckého parku budou 
provádět Technické a bytové služby měs-
ta Světlá n. S. Za tímto účelem si TBS ze 
svých prostředků zakoupí novou techniku. 
Místo pracovníka pro údržbu parku bude 
zrušeno, místo pracovníka pro údržbu ze-
leně ve městě zůstane zachováno.

RM vyslechla informaci tajemnice o re-
ferencích na realitní kancelář Mgr. Mošny 
z Plzně a schválila, aby byla s touto firmou 
sepsána smlouva na zajištění služeb při 
privatizaci bytového fondu.

RM vzala na vědomí informaci starosty 
o výsledcích jednání komise pro koordina-
ci sportů, kterou doplnil p. Slabý informací 
o tom, že dalším členem redakční rady 
Světelského zpravodaje bude p. Jiří Víšek. 
Podobné informace dostala RM i o zase-
dání komise rozvoje města.

RM nedoporučila starostovi zřídit komi-
si pro projednávání přestupků v dopravě 
a tuto činnost bude nadále provádět pově-
řený úředník odboru dopravy.

RM pověřila odbor MIRR vypracovat 
žádosti o granty z Fondu Vysočiny (rozvoj 
vesnice II) na opravy místních komunikací 
a výstavbu bezdrátového místního rozhla-
su v místních částech.

RM vyslechla informaci starosty o zpo-
chybnění možnosti vybírat v domově dů-
chodců poplatky od klientů z cizích obcí.

Místostarostka ing. Arnotová informo-
vala členy RM, že dotace ministerstva 
zemědělství na dobudování kanalizace 
v Dolní Březince bude jen ve výši 50 % 
celkových nákladů.

RM na návrh Mgr. Včely uložila odboru 
MIRR předkládat jednou měsíčně přehled 
všech grantů, ze kterých je možné čerpat 
dotace, a starostovi města zvát jednou 
za čtvrtletí do zasedání rady informatika 
MěÚ. 

Vzala na vědomí informaci o stavu 
jednání mezi fotbalovým a hokejovým 
klubem o zajištění údržby sportovišť.

Josef Böhm, starosta města 

Schůze rady - 10. 1. 2005

Rada města se na svém prvním zase-
dání v roce 2005 sešla bez místostarosty 
ing. Malečka, který byl nemocen. Po 
kontrole plnění usnesení z minulé schů-
ze rady informoval starosta členy RM, 

že kraj Vysočina bude v dohledné době 
vypisovat výběrové řízení na rekon-
strukci Komenského ulice.

RM vzala na vědomí ukončení pro-
nájmu čp. 97 v Jelenově ulici ze strany 
p. Pospíšila a uložila, aby bylo v komisi 
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pro rozvoj města projednáno další vyu-
žití tohoto objektu, případně místa po 
jeho odstranění.

RM rozšířila sazebník nájemného 
o „terasy“ (15 Kč/m2/rok). Schválila ná-
jemné pro nebytový prostor nad kinem 
(1.000 Kč/m2/rok) a v domě s pečovatel-
skou službou (500 Kč/m2/rok). Za umís-
tění dočasné stavby sloužící ke komerč-
ním účelům bylo stanoveno nájemné ve 
výši 50 Kč/m2/rok).

RM projednala žádost p. Šolce o pře-
hodnocení ceny pronájmu garáže, která 
byla zdůvodněna jejím špatným technic-
kým stavem. Nájemné bylo sníženo na 
500 Kč/měsíc s tím, že p. Šolc bude na 
vlastní náklady provádět opravy.

RM vzala na vědomí informace 
o možnostech grantů a dotací v nejbliž-
ším období. Konstatovala, že stagnuje 
práce mikroregionu Světelsko a že je 
nejvyšší čas dokončit strategický plán 
rozvoje města.

RM doporučila krajskému úřadu 
v Jihlavě maximální zvýšení příspěvku 
pro činnost Soukromé mateřské školy 
Bambino na školní rok 2005-2006.

RM vyslechla text anonymního dopi-
su, který se týká využití volného času 
dětí. Konstatovala, že pro školou povin-
né děti je nabídka mimoškolních aktivit 
dostatečná (DDM, ZUŠ, školní družiny 
a školní kluby, sportovní oddíly), chybí 
ale možnosti pro dospívající mládež. 
Odboru kultury a školství bylo uloženo 
společně se středními školami hledat 
cestu k poskytnutí možnosti pro do-
spívající mládež, aby se mohla scházet 
v prostorách oproštěných od alkoholu, 
tabáku a drog.

RM vzala na vědomí informace o ote-
vření nové prodejny truhlářských potřeb 
v Bohušicích, o výsledcích kontrol, 
které prováděl odbor kultury a škol-
ství v městských školních zařízeních, 
o úsporách na poštovném, které vznikly 
tím, že část doporučených zásilek rozná-
ší při své obchůzkové činnosti městská 
policie, o tom, že naše město vybírá 
jedny z nejnižších poplatků za odpad 
v kraji.

RM projednala a schválila zvýšení ta-
rifních platů ředitelů TBS a Sociálního 
centra, ke kterému dochází v souladu 
s nařízením vlády.

RM vzala na vědomí informace týka-
jící se výběrového řízení na pracovníka, 
který se bude starat o městskou zeleň. 
Vyslechla zprávu tajemnice o výsled-
cích projektu Benchmarking v oblasti 
rozšířené působnosti obce a uložila ve-

dení města svolat k projednání výsledků 
projektu pracovní seminář zastupitel-
stva.

Tajemnice MěÚ informovala o nut-
nosti aktualizovat vyhlášku o čistotě 
města a byla pověřena  přípravou návrhu 
nové vyhlášky o zabezpečení pořádku 
na veřejném prostranství.

Kanalizace v Dolní Březince
V závěru loňského roku byla započata 

výstavba kanalizace v Dolní Březince. 
Autorem projektu je firma DRUPOS Hav-
líčkův Brod a vlastní realizaci stavby pro-
vádí firma Stavby silnic a železnic Karlovy 
Vary, pracoviště Jihlava, která zvítězila ve 
výběrovém řízení. V současné době je již 
hotový oddělovací řad kanalizace zaústě-
ný do Žebrákovského potoka a výstavba 
pokračuje protlakem pod silnicí a pod 
železniční tratí.

Městskému úřadu záleží na dobré infor-
movanosti a spolupráci s občany, a proto 
byla ve druhém lednovém týdnu v míst-
ním hostinci uskutečněna schůzka občanů 
Březinky a zástupců zúčastněných stran, 
tzn. stavební firmy, projektanta, zástupců 
VaK Havlíčkův Brod a města Světlá n. S. 
Hlavním smyslem schůzky bylo seznámit 
širokou veřejnost s postupem prací v nad-
cházejících měsících. Je pochopitelné, že 
pokládání vlastního potrubí do místních 
komunikací způsobí jisté dopravní ome-

Hlavní investiční akce města v roce 2005

zení pro občany žijící v dané lokalitě. Tato 
schůzka potvrdila dobrou spolupráci všech 
zúčastněných stran a zejména ochotu 
občanů Dolní Březinky překonat potíže 
spojené s výstavbou.

Finanční objem akce je 6,2 mil. Kč 
a byla na ni získána dotace od Ministerstva 
zemědělství ČR ve výši 50 %. Ostatní 
náklady budou hrazeny z rozpočtu města 
a příspěvku VaK.

Rekonstrukce Komenského ulice
Všichni dobře víme, že technicky je tato 

komunikace již dlouhou řadu let ve špat-
ném stavu. Komunikace je majetkem kraje 
Vysočina. Na začátku letošního roku byla 
definitivně potvrzena realizace výše jme-
nované stavby, v nejbližší době proběhne 
výběrové řízení generálního dodavatele. 
Předpokládaný termín zahájení prací je 
duben – květen 2005.

O postupu  realizace této akce bude ve-
řejnost průběžně informována.
ing. Miloš Šterc, vedoucí odboru MIRR 

RM projednala žádost TBS o vyjád-
ření, jak naložit s finančními prostředky 
z odpisů, a souhlasí s tím, aby si TBS 
tvořily fond reprodukce z majetku, kte-
rý si pořídily. Vyhrazuje si, že v případě 
potřeby budou tyto prostředky použity 
ve prospěch města Světlá n. S.

Josef  Böhm, starosta města

Občan a územní plán obce

Územní plán obce pořizuje obec 
nebo na její žádost obecní úřad obce 
s rozšířenou působností a schvaluje 
obecní zastupitelstvo. Územní plán 
je veřejný dokument od okamžiku 
jeho schválení.

Podle Listiny základních práv a svo-
bod „…každý má právo vlastnit maje-
tek. Vlastnické právo všech vlastníků 
má stejný zákonný obsah a ochranu. 
Dědění se zaručuje. Vlastnické právo 
k věci zahrnuje právo věc držet, užívat 
ji, požívat její plody a disponovat s ní 
(právo dispoziční). Vlastnictví zava-
zuje. Nesmí být zneužito na újmu práv 
druhých anebo v rozporu se zákonem 
chráněnými obecnými zájmy. Jeho 
výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, 

přírodu a životní prostřední nad míru 
stanovenou zákonem.“

To znamená, že vlastnictví není 
absolutní právo, nezakládá možnost 
neomezeně nakládat se svěřenými věc-
mi. Jeho obsah je vymezen postavením 
vlastnického práva v právním řádu. Vý-
kon vlastnického práva nesmí poškozo-
vat veřejné zájmy nad stanovenou mez, 
bez právního důvodu zasahovat do práv 
a oprávněných zájmů jiných a nebo být 
v rozporu s dobrými mravy.

Územní plán obce stanoví základní 
koncepci rozvoje území, funkční vyu-
žití ploch, vzájemné uspořádání ploch 
a základní regulaci území. V územním 
plánu obce se vyznačují hranice sou-
časně zastavěného území, vymezují 
se hranice zastavitelného území ►
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a veřejně prospěšné stavby, pro kte-
ré lze pozemky, stavby a práva k nim 
vyvlastnit.

Pokud se občan rozhoduje o koupi 
a prodeji pozemku, koupi a prodeji 
domu a dalších budov nebo pro umís-
tění podnikatelských aktivit a realizaci 
podnikatelských záměrů, měl by si ve 
svém zájmu zjistit: zda pro obec exis-
tuje územní plán, zda pro lokalitu, ve 
které chce některý záměr realizovat, 
existuje regulační plán nebo zda pro 
lokalitu (pozemek) není vydán některý 
druh územního rozhodnutí (o staveb-
ní uzávěře, rozhodnutí o chráněném 
území nebo o ochranném pásmu). 
Především platné regulativy a limity, 
obsažené v územním plánu mohou 
být určujícím faktorem pro realizaci 
záměrů jednotlivých občanů a práv-
nických subjektů. Regulativy stanoví 
např.: zda je lokalita určena pro funkci 
bydlení, výroby, ostatní podnikatel-
skou činnost, případně zda jde o území, 
kde se mohou funkce kombinovat a za 
jakých podmínek; jaká je možná nej-
větší (nejmenší) výška výstavby; jaký 
musí být poměr zastavěných a volných 
ploch; jaké druhy staveb a činností 
mohou spolu sousedit, jaké musí být 
jejich odstupy, vzdálenosti mezi sebou 
a od komunikací apod.; ve zvláště ex-
ponovaných polohách a chráněných 
územích i tvary střech, oken, barvy 
fasád, způsob oplocení atd.

Limity vyjadřují nepřekročitelné 
meze ve využívání území. Jsou celo-
státně platné a jsou odvozeny z obecně 
platných předpisů (zákonů, vyhlášek 
a norem).

Při neznalosti těchto závazných 
ustanovení územního plánu obce (re-
gulačního plánu) se občan vystavuje 
nebezpečí, že: 

• nezíská pro svůj záměr územní 
rozhodnutí a stavební povolení dle 
svých představ

• nebude moci pro svůj záměr použít 
zakoupený pozemek

• v případě prodeje vlastní nemovi-
tosti zájemce ustoupí od koupě

• bude muset přistoupit k rozsáhlým 
úpravám připravené projektové 
dokumentace, podnikatelského zá-
měru apod.

• dojde k prodlužování administra-
tivního projednávání jeho záměru, 
a tím i finančním ztrátám atd.

odbor stavebního úřadu 
a územního plánování 

MěÚ Světlá n. S.

► OZNAMOVACÍ POVINNOST

Odbor životního prostředí MěÚ 
Světlá n. S. upozorňuje na OZNAMO-
VACÍ POVINNOST provozovatelů 
zdrojů znečišťování ovzduší a původ-
ců odpadů.

I v letošním roce budou k 15. únoru 
podávat provozovatelé zdrojů znečišťo-
vání ovzduší oznámení o těchto zdrojích 
za účelem evidence zdroje a výpočtu 
poplatku, původci odpadů pak ohlašovat 
produkci odpadů za předcházející rok.

Oznámení malých zdrojů znečišťo-
vání ovzduší je třeba doručit příslušné 
obci, na jejímž území se zdroj nachází, 
oznámení středních zdrojů pak pří-
slušnému městskému úřadu s rozšířenou 
působností (III. stupeň) dle místa umís-
tění zdroje.

Kromě malých spalovacích zdrojů se 
zpoplatňují i malé zdroje, které vypouš-
tějí do ovzduší tuhé znečišťující látky 
a těkavé organické látky (např. organická 

rozpouštědla). Jednotlivé kategorie zdro-
jů s těkavými organickými látkami jsou 
uvedené ve vyhlášce č. 355/2002 Sb. 

Do činnosti a procesů spojených s uží-
váním organických rozpouštědel patří: 
polygrafická činnost (tiskárny), odm-
ašťování a čištění povrchů, chemické 
čištění oděvů, aplikace nátěrových hmot 
(lakovny, nátěry dřevěných povrchů, ná-
těry kůže, výroba nových automobilů), 
přestříkání vozidel (autoopravárenství), 
impregnace dřeva, laminování dřeva, 
kovu, a další.

Dále upozorňujeme, že podle § 12 
zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
jsou provozovatelé malých spalovacích 
zdrojů znečišťování ovzduší povinni za-
jišťovat prostřednictvím oprávněné oso-
by měření účinnosti spalování, měření 
množství vypouštěných látek a kontrolu 
stavu spalinových cest u spalovacích 
zdrojů provozovaných při podnikatelské 
činnosti provozovatele, a to nejméně je-
denkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné 
závady; tuto povinnost plní provozova-
telé u zdrojů spalujících tuhá paliva od 
jmenovitého tepelného výkonu 15 kW 
a u zdrojů spalujících plynná nebo ka-
palná paliva od jmenovitého tepelného 
výkonu 11 kW.

Aktualizované  formuláře lze vyzved-
nout v odboru životního prostředí MěÚ:

• oznámení malého zdroje znečišťování 
ovzduší (jenom zdroje umístěné ve Svět-
lé n. S. a jejich místních částech)

• oznámení středního zdroje znečišťo-
vání ovzduší

• formulář pro předání souhrnné pro-
vozní evidence středního zdroje 

Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady je třeba zaslat městskému 
úřadu s rozšířenou působností (III. 
stupeň), a to dle umístění provozovny, 
ve které je s odpady nakládáno.

Hlášení o produkci a nakládání s od-
pady je uvedeno v příloze č. 20 vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech na-
kládání s odpady, hlášení komunálních 
odpadů obcemi v příloze č. 21, původci 
čistírenských kalů musí navíc vyplnit 
evidenční list využití kalů v zemědělství, 
který je uveden v příloze č. 1 vyhlášky 
č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití 
upravených kalů na zemědělské půdě.

Formuláře podle přílohy č. 20 a č. 
21 lze vyzvednout v odboru životního 
prostředí městského úřadu s rozšířenou 
působností (III. stupeň).

!!! 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 cha-
lup 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 splat-
ný 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 nerozesíláme!

finanční odbor  MěÚ
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Registr vozidel a řidičů informuje

Dne 17. 1. 2005 nabyl účinnosti 
nový zákon o správních poplatcích 
č. 634/2004 Sb., který nově upravil 
výši správních poplatků. Na úseku 
registru vozidel a registru řidičů byly 
poplatky nově stanoveny takto:

REGISTRACE VOZIDEL

a) Zápis do registru vozidel jde-li
- o motocykl do 50 cm3 300 Kč
- o motocykl nad 50 cm3 včetně mo-
tocyklu s přívěsným nebo postran-
ním vozíkem nebo motorové tříkol-
ky, popřípadě motorové čtyřkolky  
   500 Kč
 - o motorové vozidlo s nejméně 
čtyřmi koly  
800 Kč   
 - o přípojné vozidlo do 750 kg hmot-
nosti včetně 500 Kč

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmot-
nosti  700 Kč

b) Dočasné vyřazení vozidla z registru 
vozidel  100 Kč

c) Vydání tabulky registrační značky  
  200 Kč za každou tabulku

d) Vydání tabulky zvláštní registrační 
značky  
  500 Kč za každou tabulku

e) Zápis změny do technického průkazu 
vozidla a do registru vozidel  
   50 Kč za každou změnu

f) Vydání duplikátu Technického průka-
zu a Osvědčení o registraci vozidla 
za: poškozené, zničené, ztracené, 
odcizené, neupotřebitelné, obsahují-
cí neoprávněně provedené zápisy   
   100 Kč

g) Výpis z registru vozidel 
   50 Kč za každé vozidlo

h) Ukončení režimu dočasného vyřaze-
ní vozidla z registru bez poplatku

 
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) třetí 

odrážky této položky jsou osvobozeni 
občané se zvlášť těžkým zdravotním po-
stižením, kterým byly přiznány mimo-
řádné výhody II. a III. stupně (držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P ) 

2. Od poplatku podle písmene a) této 
položky jsou osvobozeny zápisy do re-
gistru vozidel prováděné na základě roz-
hodnutí soudu o dědickém řízení nebo 
rozhodnutí soudu o zániku společného 
jmění manželů.

3. Od poplatku podle písmene a) této 
položky jsou osvobozeny zápisy do re-
gistru vozidel při změně právního posta-
vení subjektu, jeho obchodní firmy nebo 
jeho názvu v souvislosti s převodem 
majetku státu podle zvláštního právního 
předpisu 

4. Od poplatku podle písmene d) této 
položky je osvobozeno vydání tabulky 
zvláštní registrační značky pro jednorá-
zové použití. 

Předmětem poplatku není
1. Vyřazení vozidla z registru v dů-

sledku jeho odcizení, trvalé vyřazení 
vozidla z registru a odhlášení vozidla 
z registru

2. Povinná výměna registrační značky 
podle zvláštního právního předpisu.

SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ
ZPŮSOBILOSTI

a) Schválení technické způsobilosti jed-
notlivě vyrobeného nebo jednotlivě 
dovezeného vozidla 2000 Kč

b) Schválení technické způsobilosti jed-
notlivě dovezeného vozidla, jemuž 
bylo uděleno osvědčení o homologa-
ci ES  1500 Kč

c) Schválení technické způsobilosti 
vozidla po přestavbě nebo schválení 
technické způsobilosti jednotlivě 
vyrobeného nebo dovezeného samo-
statného celku a nebo za schválení 
užití vozidla k výcviku v autoškole 
   1000 Kč

d) Schválení technické způsobilosti 
vozidla po přestavbě spočívající 
v úpravě na alternativní palivo ben-
zín – zkapalněný plyn nebo propan 

– butan   
   500 Kč

e) Zápis hromadně schválené přestavby, 
provedené oprávněnou organizací   
   50 Kč

Osvobození
Od poplatku podle písmene c) této 

položky jsou osvobozeni občané se 
zvlášť zdravotním postižením, kterým 
byly přiznány mimořádné výhody II. 
nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP 
a ZTP/P)

Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmen 

c), d), e) této položky zahrnuje i zápis 
do registru vozidel, vydání osvědčení 
o registraci vozidla a vydání výpisu 
technického osvědčení vozidla, jakož 
i zápis změny v dokladech k vozidlu.

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

a) Vydání řidičského průkazu (nový)  
   50 Kč

b) Rozšíření ŘP 50 Kč
c) Ztráta, odcizení, poškození ŘP  

   50 Kč
d) Vydání Mezinárodní ŘP 50 Kč
e) Změna v ŘP (příjmení, bydliště)  

   10 Kč
f) Výpis z Evidenční karty řidiče 
   - za každou stránku 15 Kč 
g) Vydání nebo rozšíření Profesního 

osvědčení   200 Kč 
h) Změna v Profesním osvědčení 
    100 Kč

Od správního poplatku (nový ŘP 
a MŘP) jsou osvobozeny osoby s prů-
kazkou ZTP a ZTP/P – po předložení 
průkazky.

Povinná výměna ŘP je osvobozena 
od správního poplatku, pokud není v ŘP 
žádná změna. 

odbor dopravy
MěÚ Světlá n. S.

POZVÁNKA 
k projednání změny 

č. III územního plánu

Zveme všechny žadatele o Změnu 
č. III územního plánu sídelního útva-
ru Světlá n. S. k projednání 2. etapy 

– konceptu. 
Koná se dne 14. února 2005 

v 16.00 hod. v zasedací místnosti 
MěÚ Světlá n. S. 

Podrobnější informace vám poskyt-
ne odbor stavebního úřadu a územ-
ního plánování MěÚ Světlá n. S. 
(ing. Horná).

Přijďte se podívat i vy, kteří chcete 
stavět na pozemku, kde se musí pro-
vádět změna územního plánu.

odbor SÚ a ÚP
MěÚ Světlá n. S.
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Občanské průkazy 
Žádost o vydání občanského průkazu 

může občan osobně podat u kteréhoko-
liv matričního úřadu nebo úřadu s rozší-
řenou působností. Vydaný doklad může 
od data 1. 1. 2005 rovněž převzít u kte-
réhokoliv matričního úřadu nebo úřadu 
s rozšířenou působností, který uvede 
v žádosti (jinak je povinen občanský 
průkaz převzít u příslušného obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností 

– podle místa trvalého pobytu).
Za vydání občanského průkazu se ne-

hradí správní poplatek - pouze v případě, 
že jeho vydání je náhradou za občanský 
průkaz zničený, poškozený, ztracený, 
odcizený nebo obsahující neoprávněně 
uvedené zápisy - nebo na žádost občana 
z důvodu zápisu nepovinně zapisova-
ných údajů, popř. z jiného osobního dů-
vodu občana se hradí správní poplatek 
ve výši 100 Kč.

K vyplněné písemné žádosti (na pře-
depsaném tiskopisu), opatřené podpisem 
žadatele, občan předloží:

• dosavadní občanský průkaz
• 1 fotografii (se současnou podobou)
• popřípadě další doklady, které osvěd-

čují skutečnosti, o nichž se do ob-
čanského průkazu zapisují údaje na 
žádost občana)

K podané žádosti o vydání prvního 
občanského průkazu 15letým je třeba 
předložit :

• rodný list
• 1 fotografii (současná podoba)
• doklad o státním občanství ČR (plat-

ný cestovní pas nebo osvědčení 
o státním občanství ČR)

Občanský průkaz a cestovní pas mo-
hou mít i občané, zbavení způsobilosti 
k právním úkonům – žádost podává 
opatrovník, který k písemné žádosti 
předloží rodný list, 1 fotografii, rozhod-
nutí o zbavení způsobilosti k právním 
úkonům, listinu o ustanovení opatrovní-
ka a svůj občanský průkaz.

Nepovinné údaje v občanském prů-
kazu:

• titul, vědecká hodnost
• manžel (manželka)
• dítě do nabytí zletilosti

Povinností občana je např.:
• chránit občanský průkaz před poško-

zením, zničením, ztrátou, odcize-

ním  nebo zneužitím
• požádat o vydání nového občanského 

průkazu do 15 pracovních dnů po 
změně:

• skončení platnosti občanského 
průkazu 

• ohlášení jeho ztráty nebo odcizení
změně údaje o místu trvalého poby-

tu nebo kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí o zrušení údaje o mís-
tu trvalého pobytu

• obdržení oddacího listu (po uzavře-
ní manželství)

• nabytí právní moci rozhodnutí 
o změně jména nebo příjmení

• nabytí právní moci rozhodnutí sou-
du o rozvodu manželství

• obdržení úmrtního listu manžela

Přestupky na úseku občanských 
průkazů:

Nesplnění některé z uvedených po-
vinností zakládá skutkovou podstatu 
přestupku, za nějž může být správ-
ním orgánem uložena pokuta do výše 
10.000 Kč. Týká se i občanů, kteří 
nesplnili zákonnou povinnost požádat 
o vydání prvního občanského prů-
kazu do 30 dnů od dovršení věku 15 
let a občanů, kteří nesplní povinnost 
provést výměnu svého občanského 
průkazu bez strojově čitelných údajů 
v zákonem stanovené lhůtě.

Dalším přestupkem je i poskytnutí 
nebo přijetí občanského průkazu do 
zástavy nebo jeho odebrání při vstupu 
do objektu nebo na pozemek.

Cestovní (doklady) pasy 
Pokud se jedná o cestovní doklady 

(pasy), lze konstatovat, že k vydání 
prvního cestovního pasu je povinností 
občana předložit doklad o státním ob-
čanství (občanský průkaz, popř. osvěd-
čení o státním občanství ČR).

Žádost o vydání cestovního pasu je 
možné podat osobně u kteréhokoliv ma-
tričního úřadu nebo úřadu s rozšířenou 
působností (v cizině prostřednictvím 
zastupitelského úřadu České republiky), 
popřípadě na základě podepsané plné 
moci a vydaný doklad převzít u úřadu, 
který občan v žádosti uvede (matriční 
úřad, úřad s rozšířenou působností, za-
stupitelský úřad).

Stejně jako u občanských průkazů 
budou cestovní pasy od roku 2005 vy-
dávány v novém provedení s cizojazyč-

ným textem a měla by z nich být patrna 
příslušnost k Evropské unii (v současné 
době není přesně známo od kterého 
měsíce).

K vyplněné písemné žádosti na přede-
psaném tiskopisu opatřeném podpisem 
občan předloží:

• platný občanský průkaz
• 1 fotografii (současná podoba)
Za občana mladšího 15 let žádá o vy-

dání cestovního pasu zákonný zástupce. 
Nezletilý občan starší 15 let žádá o vy-
dání cestovního pasu sám – se souhla-
sem zákonného zástupce.

Správní poplatky za vydání cestovní-
ho pasu :

• dítě do 15 let:
 50 Kč (doba platnosti 5 let)

• občan starší 15 let: 
 200 Kč (doba platnosti 10 let)

Veškeré doklady se strojově čitelný-
mi údaji (občanské průkazy a cestovní 
pasy) jsou zhotovovány Státní tiskárnou 
cenin v Praze, kam jsou žádosti o jejich 
vydání zasílány prostřednictvím úřadů 
s rozšířenou působností. 

K vydání tzv. „blesků“, tj. cestov-
ních pasů bez strojově čitelných úda-
jů, které jsou vydávány přímo úřady 
s rozšířenou působností ve zkrácené 
lhůtě, musí být k žádosti předloženy 
2 fotografie.

Správní poplatek za jejich vydání 
činí: 600 Kč 

Doba platnosti pasů bez strojově čitel-
ných údajů činí 1 rok.

Přestupky na úseku cestovních 
pasů:

Přestupku na úseku cestovních pasů 
se občan dopustí tím, že např. :

• poruší povinnost chránit cestovní pas 
před ztrátou, odcizením, poškozením, 
zničením nebo zneužitím

• neoprávněně provede zápis, změnu 
nebo opravu v dokladu

• neprodleně neohlásí poškození, zni-
čení, ztrátu, odcizení nebo zneužití 
cestovního pasu

• neodevzdá neplatný cestovní pas 
nebo doklad, který je zaplněn záznamy 

• neodevzdá cestovní pas v případě 
ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, 
pokud jej poté nalezne nebo získá zpět 
jiným způsobem

Co víte o nové právní úpravě na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů?
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Vážení občané, 
dovolte mi, abych vás upozornila na 

práva, která vám vyplývají ze zákona 
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen zá-
kon o evidenci obyvatel). 

§ 10 odst. 8 zákon o evidenci obyva-
tel říká: 

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu 
nebo jeho vymezené části na jeho žá-
dost jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození občana, k němuž 
vede údaj o místě trvalého pobytu, 
odpovídající adrese jím vlastněného 
objektu nebo jeho vymezené části. 

Za tuto informaci zaplatíte správní 
poplatek 50 Kč. Pro nás, občany, má 
tato informace zásadní přínos. Pokud 
si budu kupovat dům či byt do osobní-
ho vlastnictví, již dopředu vím, koho 
mám na uvedené adrese přihlášeného 
k trvalému pobytu a zda si kupuji dům 
či byt s občany zde hlášenými k trvalé-
mu pobytu nebo tzv. čistý.

§ 12 odst. 1) zákona o evidenci oby-
vatel uvádí:

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě 
pozměněných, neplatných nebo 
padělaných dokladů nebo neprav-
divě nebo nesprávně uvedených 
skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adresu je 
občan hlášen k trvalému pobytu, 
odstraněn nebo zanikl nebo je 
podle zvláštních právních před-
pisů nezpůsobilý k užívání ze 
účelem bydlení, 

c) zaniklo-li užívací právo občana 
k objekt nebo vymezené části ob-
jektu, jehož adresa je v evidenci 
obyvatel uvedena jako místo tr-
valého pobytu občana a neužívá-

-li občan tento objekt nebo jeho 
vymezenou část. 

§ 12 odst. 2) zákona o evidenci oby-
vatel dále říká:

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje 
o místě trvalého pobytu podle odst. 1, 
písm. c) jen na návrh vlastníka objek-
tu nebo jeho vymezené části nebo na 
návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 
odst. 6, písm.c).

Navrhovatel je v takovém případě 
povinen existenci důvodů uvedených 
v odst. 1, písm. c) ohlašovně prokázat.  

Zákon o evidenci obyvatel tedy 
umožňuje za podmínek stanovených 
tímto zákonem zrušit trvalý pobyt 
občanům, kteří by zde byli při koupi 
domu nebo bytu hlášeni k trvalému 
pobytu.

Jaroslava Zatočilová, 
ved. odboru správního

V rámci pravidelného každoden-
ního pořadu Ranní show s Koudou 
a Fugasem probíhala v lednu na 
rozhlasové stanici Radio Vysočina 
soutěž o to, která ze dvojice vybra-
ných sousedních měst pošle více 
zpráv SMS. 

Podle pravidel pak do vítězného 
města přijeli oba zmínění moderá-
toři a hodinu myli okna a doplňovali 

nemrznoucí kapalinu do ostřiko-
vačů motoristům, kteří se u nich 
na náměstí se svým automobilem 
zastavili. 

Ve čtvrtek 6. ledna vyhrálo klání 
mezi Světlou n. S. a Ledčí n. S. naše 
město, a tak mezi 15. a 16. hodinou 
způsobili Kouda s Fugasem na ná-
městí menší rozruch. 

S nadšením se například vrhli na 
obstarožní wartburg kombi a když 
jeho řidič zdvihl kapotu, hlásil asi 
šestnáctiletý přihlížející svému ka-
marádovi překvapeně: „Ty brďo, to 
je malej motor!“ 

Text a foto: Jaroslav Vála

Kouda s Fugasem na náměstí

Víte, kdo má trvalý pobyt v domě 
nebo v bytě, který kupujete?

• poskytne nebo přijme cestovní do-
klad jako zástavu nebo odebere cestovní 
doklad při vstupu do objektu nebo na 
pozemek

Za tento přestupek lze uložit pokutu 
do výše 10.000 Kč.

S účinností od data 1. 1. 2005 je 
ZAKÁZÁNO pořizovat jakýmikoliv 
prostředky kopie občanských průka-
zů a cestovních dokladů bez souhlasu 
občana, kterému byl doklad vydán. 
Porušení příslušného ustanovení zá-
kona je přestupkem.

Závěrem upozornění :
Na základě žádostí občanů o pomoc 

při výměně občanských průkazů typu 
knížka u starých občanů chci upozornit, 
že žádost a doklady může za občana 
předložit i jím pověřený zástupce 
a v případě závažných dlouhodobých 
zdravotních důvodů může občan po-
žádat Městský úřad, odbor správní 
ve Světlé nad Sázavou a pracovnice 
odboru zajistí předání hotového ob-
čanského průkazu. 

Největší potíží, se kterou se setká-
váme, je pořízení fotografie, která 
odpovídá současné podobě občana. 
I tento problém se nám podařil vyřešit. 
Pokud bude mít někdo z občanů zá-
jem, zavolá na tel. č. 569 452 879 nebo 
737 486 841 a domluví si s p. Pavlem 
Kotanem termín, kdy k němu přijede 
domů a zde mu fotografii udělá. Je po-
třeba počítat s časovou rezervou, aby 
mohla být fotografie zhotovena a včas 
požádáno o nový občanský průkaz.
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Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2005

Tímto informačním letákem se 
doplňují Pokyny k vyplnění přiznání 
k dani z nemovitostí od r. 2005 (tis-
kopis MF č. 25 5450/1 vzor 9), které, 
vzhledem k datu vydání novely záko-
na o dani z nemovitostí, tyto informa-
ce neobsahují. 

1. Změny v určení osoby poplatníka 
daně z některých pozemků

 Novelou ustanovení § 3 odst. 2 záko-
na č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů, dochází 
s účinností od 1. 1. 2005 k zásadní 
změně při určení osoby poplatníka daně 
z některých pozemků.

Podle nové právní úpravy je ná-
jemce poplatníkem daně z pozemků 
u pronajatých pozemků pouze tehdy, 
jde-li o pozemky

a) evidované v katastru nemovitostí 
zjednodušeným způsobem, 

b) spravované Pozemkovým fondem 
ČR nebo Správou státních hmotných 
rezerv, nebo

c) převedené na Fond národního 
majetku České republiky. 

Podle nové právní úpravy vzniká na 
zdaňovací období roku 2005 povinnost 
vlastníkům pozemků přiznat daň za po-
zemky, které byly dříve (tj. v některém 
z předchozích zdaňovacích období od 
roku 1993) evidovány zjednodušeným 
způsobem (na listu vlastnictví nebyl 
u parcely uveden druh pozemku), pokud 
byly ve zdaňovacím období roku 2004 
pronajaty, a do 31. prosince 2004 došlo 
činností katastru nemovitostí – digita-
lizací či obnovou katastrálního operátu 

– k převedení těchto pozemků do parcel 
katastru nemovitostí (na listu vlastnictví 
je označen druh a způsob využití po-
zemku). Povinnost daň přiznat vzniká 
vlastníkům těchto pozemků bez ohledu 
na jejich případný pronájem a bez ohle-
du na skutečnost, zda existují či neexis-
tují hranice parcely katastru nemovitostí 
v terénu.

Vlastník, resp. společný zástupce spo-
luvlastníků těchto pozemků je povinen 
do 31. ledna roku 2005 podat daňové 
nebo dílčí daňové přiznání a v něm při-
znat k dani předmětné pozemky.

Nájemce zůstává poplatníkem daně 
na zdaňovací období roku 2005 u pro-
najatých pozemků evidovaných v kata-
stru nemovitostí pouze zjednodušeným 
způsobem (na listu vlastnictví je takový 

pozemek veden bez označení druhu 
a způsobu využití pozemku) a dále 
u pozemků, spravovaných Pozemko-
vým fondem ČR nebo Správou státních 
hmotných rezerv, a nebo převedených 
na FNM ČR. 

Pro zjištění, zda jsou pozemky v ka-
tastru nemovitostí evidovány zjedno-
dušeným způsobem či v podobě parcel 
katastru, lze využít aktuálního výpisu 
z katastru nemovitostí – listu vlastnictví, 
případně lze tyto skutečnosti ověřit za 
jednotlivé pozemky konkrétních parcel-
ních čísel prostřednictvím internetu na 
stránkách Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního (ČÚZK) na adrese 
www.cuzk.cz – nabídka Nahlížení do 
katastru a průběh řízení – Informace 
z KN – volba: Parcela.

2. Stanovení termínu pro podání 
daňového přiznání k nemovitostem, 
u nichž nebylo do 31. ledna zdaňova-
cího období rozhodnuto o návrhu na 
vklad do katastru

S účinností od 1. 1. 2005 bylo noveli-
zováno také ustanovení § 13a zákona č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů (doplněn odst. 
7) tak, aby poplatník daně z nemovitostí 
nebyl vystaven sankcím za pozdní podá-
ní daňového přiznání v případech, kdy 
by byla překročena zákonná lhůta pro 
jeho podání v důsledku trvání řízení 
o povolení vkladu do katastru nemovi-
tostí.

Podle nové právní úpravy v případě, 

kdy byl podán návrh na vklad vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí a do 
31. ledna zdaňovacího období o něm 
nebylo rozhodnuto, je poplatník povinen 
podat daňové přiznání nejpozději do 
konce třetího měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byl zapsán vklad práva 
do katastru nemovitostí. Daňové přizná-
ní poplatník podává za zdaňovací obdo-
bí následující po roce, v němž vznikly 
právní účinky vkladu. 

POZOR, DODATEK!
Ministerstvo fi nancí rozhodlo o po-

sunutí termínu k podání daně z nemo-
vitostí u zemědělských pozemků 

Ministerstvo fi nancí na základě § 40 
odst. 6 zákona o správě daní a poplatků 
rozhodlo o posunutí termínu pro podání 
daňového přiznání daně z nemovitostí 
u zemědělských pozemků z 31. ledna 
na 30. dubna 2005. Plátci této daně 
tak budou mít možnost podat daňové 
přiznání k dani z nemovitostí u země-
dělských pozemků o tři měsíce později, 
než byl původně stanovený termín. 

Ústřední fi nanční a daňové ředitelství 
současně vydá pokyn pro fi nanční úřady, 
které zajistí, že ti, kdo nepodají daňové 
přiznání v termínu, za to nebudou pena-
lizováni. 

Finanční úřady budou vyzývat po-
platníky, kterých se nová úprava daně 
z nemovitostí u zemědělských pozemků 
týká, a zajistí, aby všechny obce měly 
k dispozici seznamy těch pozemků, kte-
rých se změna týká. 

Přehled letních táborů 
vyjde podruhé
Po loňském úspěchu brožury s pře-

hledem letních táborů, kterou vydala 
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 
ve spolupráci s oddělením mládeže 
a sportu, vyjde letos její druhé po-
kračování.

„Stejně jako v loňském roce bude bro-
žura obsahovat přehled letních táborů 
v kraji Vysočina. Využijeme zkušenosti 
a náměty z loňského roku, takže brožu-
ra bude, jak doufáme, ještě kvalitnější. 
Od jejího vydání si opět slibujeme 
popularizaci letní táborové činnosti 

Zprávy z kraje

a rozšíření nabídky letních táborů mezi 
veřejnost,“ řekl Martin Paclík, předse-
da Rady dětí a mládeže kraje Vysočina 
a dodal: „V loňském roce jsem vydali 
2000 výtisků. Letos plánujeme náklad 
brožury zvýšit, protože loni byla téměř 
okamžitě rozebrána.“

Na celém projektu se výrazně podílí 
oddělení mládeže a sportu krajského 
úřadu. „Na vydání brožury budeme 
s krajskou radou opět velmi úzce 
spolupracovat. Kromě částečného fi -
nancování se podílíme i na sběru dat 
o táborech. Myslím si, že brožura si 
již své místo ve světě našla a stala se 
hodnotným zdrojem informací o letní 
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činnosti,“ řekl Jan Burda, vedoucí od-
dělení mládeže a sportu.

Zájemci mohou vyplnit on-line 
formulář o svém táboře na adrese 
extranet.kr-vysocina.cz/tabory. Uzá-
věrka je 28. 2. a brožura by měla spatřit 
světlo světa v březnu.

M. Březina

Zvýšení částek životního minima 
od 1. 1. 2005 
Od 1. 1. 2005 dochází na základě 

nařízení vlády  ke zvýšení částek ži-
votního minima. Nová úprava zvyšuje 
částky životního minima na osobní 
potřeby a částky na domácnost diferen-
covaně, a to plně v souladu se zákonem 
o životním minimu a podle skutečného 
vývoje spotřebitelských cen. O 1,7 % 
vzrostou částky na výživu a ostatní zá-
kladní osobní potřeby a přibližně o 9 % 
částky na domácnost (viz. tabulka). 

Schválená právní úprava se projeví 
v oblasti sociálních dávek, státní soci-
ální podpory a příspěvků, které se od 
výše životního minima odvozují. Zá-
roveň se změní okruh příjemců těchto 
dávek.

M. Březina

Více informací: 
Marie Navrátilová, odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví, tel. 564 602 821, 
navratilova.m@kr-vysocina.cz

 
Rada kraje schválila dotaci 
200 tisíc na pomoc Asii
Dnes na svém mimořádném zase-

dání rada kraje schválila finanční 
pomoc ve výši 200000 Kč pro oblasti 
postižené ničivou katastrofou, která 
zasáhla jihovýchodní Asii a Afriku. 
Částka bude věnována organizaci 
Člověk v tísni - společnost při České 
televizi.

„Jsme rádi, že se nám podařilo najít 
partnera, který garantuje použití po-
moci kraje na jasný účel. Společnost 
Člověk v tísni nás ubezpečila, že pou-
žije 200 tisíc korun na zcela konkrétní 
projekt. Zda-li se bude jednat o pomoc 
při obnově školy, nebo rybářské ko-
munity v tuto chvíli řešíme. V každém 
případě kraj poskytne peníze až v oka-
mžiku, kdy bude jasný způsob jejich 
použití,“ sdělil po jednání rady kraje 
hejtman Miloš Vystrčil.

Při rozhodování o formě poskytnutí 
humanitární pomoci byly zvažovány 
nejvhodnější a nejúčinnější varianty. 
Kraj prováděl šetření, jehož cílem bylo 

zjistit, která z uvažovaných možností 
je nejlépe schopna zajistit skutečně 
efektivní vynaložení prostředků kraje 
na pomoc katastrofou postiženým ob-
lastem. 

Nejaktuálnější informace o pohřešo-
vaných osobách a o pomoci při jejich 
hledání lze nalézt na stránkách minis-
terstva zahraničních věcí.

Z. Čech, 
odbor sekretariátu hejtmana

Správa sociálního zabezpečení ctí 
krajské uspořádání
Nové organizační uspořádání má 

od 1. 1. 2005 Česká správa  sociální-
ho zabezpečení. Nová krajská správa 
v Jihlavě, která má na starosti pět 
okresů kraje, tak odpovídá krajské-
mu uspořádání a mění stav, kdy jed-
notlivé okresy v kraji spadaly pod tři 
různá krajská pracoviště (Detašova-
ná pracoviště ČSSZ). Vzájemně se 
o této změně informovali ředitelka 
krajské správy JUDr. Daniela Von-
drová a radní kraje Vysočina pro 

oblast sociální problematiky Bc. Jiří 
Vondráček na pracovní schůzce dne 
6. 1. 2005.

Jak informovala paní ředitelka, 
služby poskytované jednotlivými 
okresními správami se pro občany ne-
mění. Krajská správa bude vykonávat 
ekonomický a technický servis pro 
okresní správy a rovněž metodickou 
a řídicí činnost. Diskutovány byly 
i možné změny v budoucnu, např. zří-
zení pracovišť správy na úrovni obcí 
III. stupně. 

Zajímavá diskuse byla i nad proble-
matikou odvolacího řízení. Legislativ-
ní změna, která by umožnila krajským 
správám stát se odvolacím orgánem, 
naráží na nesoulad v oblasti soudnic-
tví, kdy kraj je stále dle okresů spádově 
rozdělen pod tři krajské soudy – České 
Budějovice (Pelhřimov), Brno (Jihlava, 
Třebíč, Žďár n. S.) a Hradec Králové 
(Havlíčkův Brod). Opět se tak objevuje 
potřeba mít kraje s plnohodnotným 
krajským uspořádáním krajských in-
stitucí.  M. Březina

Kriminalita na Světelsku

- 17.12. byl u 43letého muže ze Světlé 
n. S. zajištěn mobilní telefon v hodnotě 
9000 Kč, který byl dne 4.11. odcizen za 
šatny zimního stadionu. Podezřelý, kte-
rý tvrdí, že telefon neodcizil, ale našel, je 
stíhán pro trestný čin zatajení věci.

- Po vyražení dveří a odstranění visa-
cího zámku se od 15. do 18.12. doposud 
neznámý pachatel vloupal do sklepní 

kóje v bytovce čp. 952 Na Bradle, zde 
odcizil potraviny a alkohol a způsobil 
tímto škodu ve výši cca. 1500 Kč. K dal-
šímu vloupání do sklepních kójí došlo 
tentokrát v bytovce čp. 949 a to v době 
od 21. do 22.12. Zde pachatel ukradl dvě 
jízdní kola a poškozeným tak způsobil 
škodu za více než 22000 Kč.

- 20.12. byl policisty ve Světlé n. S. 
kontrolován řidič vozidla VAZ. Přes- ►
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tože předložil platný řidičský průkaz 
bylo zjištěno, že má rozhodnutím zdej-
šího městského úřadu vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel, bylo mu sdě-
leno podezření z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí a odebrán 
řidičský průkaz.

- Policisté pátrají po dvou mladících, 
kteří se dne 27.12. kolem 17.30 hod. 
vloupali do bedny na časopisy u trafiky na 
Novém městě a odcizili zde uložené časo-
pisy. K dalšímu vloupání do bedny došlo 
z 31.12. na 1.1. u stánku Na Sídlišti.

- Od 28. do 31.12. došlo k vloupání 
do dvou rekreačních chalup v obci Be-
netice. Z první pachatel odcizil různé 
elektrické nářadí, motorovou pilu a pě-
tilitrovou láhev Becherovky, z druhé 
potom staré sloupové hodiny a zahnuté 
nože. Majitelům tak způsobil celkovou 
škodu ve výši 42100 Kč.

(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského kostela 

sv. Václava ve Světlé n. S. skrývají nejed-
no tajemství a vyvolávají dlouhou řadu 
otazníků. Každý pokus nalézt alespoň 
částečnou odpověď na některý z nich 
znamená nečekaně narazit na kupu 
dalších. Otazník č. 15 – Co je obsahem 
tří dochovaných rukopisů pocházejících 
údajně z knihovny vilémovského kláš-
tera?

Tři středověké kodexy zmíněné v otaz-
níku č. 13 jsou jediné dochované rukopi-
sy, o nichž se předpokládá, že pocházejí 
z klášterní knihovny ve Vilémově. Ačko-
liv z jejich popisů vyplývá, že se v nich 
nenachází nic, co by přispělo k objasnění 
nejstarších dějin Světlé, je víc než zajímavé 
do nich nahlédnout. Nemůžeme tak samo-
zřejmě učinit přímo, ale i kdybychom tu 
možnost dostali, asi bychom jí dostatečně 
nevyužili, protože všechny tři knihy jsou 
psány středověkou církevní latinou, v níž 

Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava

?
??

??

- Dvě hodiny po půlnoci na Nový 
rok bezdůvodně fyzicky napadl přímo 
před policisty na nám. Trčků z Lípy 
20letý muž z Prahy 9 jiného muže. Ve 
zkráceném přípravném řízení je stíhán 
pro trestné činy výtržnictví a ublížení 
na zdraví, zbytek noci pak strávil na 
záchytce.

- Neznámý poberta se od 02.00 do 
11.00 hod. na Nový rok vloupal do 
dvou vozidel v neuzamčené garáži 
v Loukově a odcizil z nich benzin. 
Škoda krádeží a poškozením přesáhla 
částku 3000 Kč.

- 15.1. kolem 04.30 hod. vnikl nezná-
mý pachatel po rozbití okna do domu 
v Závidkovicích. Šetřením policistů byl 
následujícího dne zjištěn a jeho jednání 
prokázáno. Ve zkráceném řízení mu 
bylo sděleno podezření z trestného činu 
porušování domovní svobody.

Za rok 2004 bylo v obvodu Policie 
ČR Světlá n. S. spácháno celkem 138 
trestných činů, z nichž se podařilo 63 
objasnit, což představuje 45,65 %. Zdejší 
OOP zpracovalo celkem 1351 jednacích 
čísel (zejména se jedná o různá dožádá-
ní, výslechy pro jiné útvary, doručování 
písemností apod.), bylo zpracováno 256 
přestupkových a 154 trestních spisů, 11 
věcí bylo zpracováno ve zkráceném pří-
pravném řízení, 34 osob bylo omezeno 
na osobní svobodě, 6 osob dodáno do 
protialkoholní záchytné stanice, bylo 
zjištěno 40 řidičů, kteří řídili pod vlivem 
alkoholu. 

V dopravě bylo v blokovém řízení vy-
řešeno celkem 381 přestupků v celkové 
částce 149700 Kč, ostatních přestupků, 
zejména ve veřejném pořádku a proti 
majetku, bylo 10 v částce 7200 Kč.

por. Jaroslav Pavlík, ved. oddělení

►

se dnes dobře orientuje už jen málokdo.
Doslovný překlad těchto památných 

církevních spisů však není nutný, pro 
naše bádání postačí jejich popisy pořízené 
J. Truhlářem a A. Podlahou, psané však 
bohužel také v latině. Autorem popisu 
dvou z nich nacházejících se v Národní 
knihovně ČR na sign. IV G 22 a V H 8 
je Josef Truhlář (J. Truhlář, Catalogus co-
dicum manu scriptorum Latinorum qui in 
c. r. bibliotheca publica atqwe universitatis 
Pragensis asservantur. Pars. I. Pragae 1905, 
č. 754 a 985). Třetí rukopis uschovaný pod 
sign. K XVI ve fondu kapitulní knihovny 
uloženém dnes v Archivu Pražského hra-
du popsal Antonín Podlaha (A. Podlaha, 
Soupis rukopisů knihovny metropolitní 
kapitoly pražské. Praha 1922, č. 1210).

Už tato dvě zvučná jména jsou sama 
o sobě zárukou vysoké úrovně předložené 
práce. Oba autoři ovládali znamenitě lati-
nu, tudíž jim nečinilo žádné potíže nejen 
zmíněné středověké kodexy si přečíst, ale 
také vybrat z nich ty nejpodstatnější věci.

Jak mi sdělila paní PhDr. Milada Svobo-

dová, katalogizátor Josef Truhlář se také 
pokoušel zjistit původ a vlastníky těchto 
písemných památek. Jejich osudy ani cesta, 
jakou se dostaly do někdejší univerzitní 
(dnes Národní) knihovny, však nejsou 
bohužel známy. Popisy získané z oddělení 
rukopisů a starých tisků Národní knihovny 
předkládám k nahlédnutí a zároveň připo-
juji několik vlastních poznámek a úvah.

Ve všech třech rukopisech je zmiňován 
vilémovský klášter či jeho opatové, takže 
se skutečně dá uvažovat o tom, že patřily 
k majetku vilémovských mnichů. V kláš-
terní knihovně ve Vilémově se však mohly 
nacházet pouze dva z nich, a to ještě jen 
velmi krátce. Všechny tři jsou totiž až 
z 15. století. Nejstarší z konce 14. a poč. 15. 
století je zřejmě jen kodex uložený pod č. 
1210, začínající předmluvou bratra Henrika 
de Barbew.

Obsahuje poznámky a glosy tehdejších 
církevních představitelů a zabývá se ak-
tuálními církevními problémy oné doby. 
Pro čtenáře bude asi nejzajímavější, že 
se zde mimo jiné nejvíce řeší otázka, jak 
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vést vyšetřování proti Wiklefovi a Husovi 
a podoba inkvizičního náčrtku pro prelá-
ty, z čehož se dá usoudit, že je psán před 
rokem 1415.

Co se Vilémova týče, je zde zmíněn 
opat Mikuláš. Vzhledem k tomu, že je při 
tom uváděn i převor Zachariáš, můžeme 
téměř s jistotou říci, že se jedná o Mikuláše 

z Tupadel (1390-1421). Spolupráce obou 
mužů ve vedení kláštera však trvala velmi 
krátce, nejvýše jediný rok. O mnoho starší 
Zachariáš se jako převor kláštera připomí-
ná v letech 1378-91. Oporou byl tedy spíše 
Mikulášovu předchůdci Petrovi II. (1378-
1390), řečenému Pešík.

Podle Č. Sameše byl Petr II. první, kdo 
dostal od papeže osobní právo „nositi mitru, 
berlu, prsten a jiné odznaky biskupské...“ 
Asi v roce 1390 však tento představený 
umírá v klatbě, jejíž důvody neznáme.

Druhý popis mající č. 985 přináší ko-
mentáře a meziřádkové poznámky a glosy 
k dílu Eberhardiho Bethuniensise Graecis-
muse a hovoří o jakési knížečce, již mají 
ve Vilémově, která obsahuje odpovědi na 
mnohé tehdejší otázky. Dále se uvádí, že 
tento kodex byl v jedné klášterní knihov-
ně v 15. století, jak to dokazují poznámky 
v tomto dílečku.

V rukopisu pod číslem 754 z r. 1456 
se hovoří o verších Petra Lombardského, 
kanonickém právu a církevních zákonech 
a také se dočítáme o papežské bule ručně 
psané na pergamenu, dané vilémovskému 
opatovi a litomyšlskému oficialu na po-
čátku 15. století ve věci soudního jednání 
o prebendě (platu), což se s největší pravdě-
podobností týká opět Mikuláše z Tupadel. 
Při podrobnějším pročtení všech popisů 
bychom našli i další zajímavé skutečnosti, 
ale jak vidno, vůbec nic o Světlé. Proč?

Pokud se opravdu jedná o spisy pochá-
zející z vilémovského kláštera, pak jsou 
nejspíše z doby, kdy se blížil jeho konec, 
či z doby mnohem pozdější, kdy už mniši 
žili na Moravě. To by také částečně vy-
světlovalo, proč byly zachráněny. Pokud 
byly v klášteře před rokem 1421, jako nové 
nepatřily k tomu nejcennějšímu, co tou ►
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dobou v klášterní knihovně bylo, a pro-
to nebyly odvezeny a uschovány společně 
s pokladem.

Velkým otazníkem však stále zůstává, 
proč se na ně odvolává kronikář Seidler? 
Zamýšlet se nad ním i nejstarší historií 
kostela budeme i nadále. Příště se pokusí-
me dozvědět něco nového od soch stojících 
před kostelem.

Mgr. A. Křivská, Foto: L. Křivský

►

Most přes Sázavu 
(pokračování)
S výstavbou mostu souvisí zajímavý 

dopis Rudolfa Picka, majitele domu čp. 17, 
který stál mezi radnicí a kostelem, ze dne 
12. 9. 1928 adresovaný obecnímu úřadu: 
„Odvolávaje se na mojí osobní intervenci 
u p. starosty, aby při stavbě ohrady byl 
vzat zřetel na mojí obchodní provozovnu, 
žádám tímto ještě jednou co nejuctivěji, 
aby podnikatel stavby mostu tuto ohradu 
dle možnosti zmenšil, neb myslím, na tu 
trochu stavebního materiálu není zapo-
třebí tak velikého ohražení. Již od počátku 
stavby mostu jsem velmi citelně poškozen 
jednak touto ohradou, a za druhé opra-
vou radnice, která zamezuje z veliké části 
přístup k mému obchodu. Lidé, kteří dříve 
chodili kolem mého obchodu, činí násled-
kem těchto dvou staveb zacházku kolem 
přes celé náměstí, a cizinec, který mne 
nezná, vůbec o mne ničeho nezví. Moje tvr-
zení mohu odůvodnit několika konkrétními 
případy. Myslím, že nutno vzíti zřetel na 
mne jako na jednoho z největších místních 
poplatníků a žádosti mojí že laskavě vyho-
věno bude. V pádu-li, že by toto nespadalo 
do kompetence městského úřadu, žádám 
o laskavé sdělení, bych mohl se u vyšší 
instance mého práva dovolati.“

***
10. července 1929 byla provedena za-

těžkávací zkouška mostu parním válcem 
o celkové váze 18 tun, dne 17. července byl 
most otevřen dopravě, 12. srpna 1929 bylo 

započato s bouráním starého mostu a dne 
15. září byly ukončeny stavební práce. 
Dne 4. dubna 1930 byl most kolaudován 
za přítomnosti odbor. rady ministerstva 
veřejných prací ing. Antonína Brebery, 
zástupců okresu a obce. Celkové náklady 
činily 2113374 Kč včetně úpravy a vydláž-
dění příjezdových silnic od Nové Vsi, od 
Dolního Města a z náměstí, a s tím spojený 
výkup pozemků. Samotný most stál dle 
rozpočtu 1360000 Kč. Nový železobeto-

nový most je klenbový, o třech obloucích 
a světlé šířce 23 m každého pole. Volná šíř-
ka mostu činí 7,5 m, z čehož je 5 m vozov-
ky a na obou stranách po 1,25 m chodníků. 
Komunikace i chodníky byly vydlážděny 
žulovými kostkami.

Městská rada na své schůzi 17. září 1931 
konané oceňujíc vynikající práci projek-
tanta nového mostu přes řeku Sázavu ve 
Světlé n. S. pana ing. Františka Widemana 
z Prahy usnesla se uděliti výše jmenované-
mu za jeho vynikající výkony čestný dar 
1000 Kč.

Za provedení stavby ručila podnikatel-
ská fi rma podle kolaudačního protokolu 
do 10. července 1931, a to svou zárukou 
v hodnotě 75000 Kč, kterou složila v cen-

ných papírech do depozit bývalé okresní 
správní komise v Ledči n. S. Po uplynutí 
lhůty fi rma zažádala 11. srpna o konečné 
převzetí stavby mostu, žádosti bylo vy-
hověno a 19. září byla provedena superko-
laudace. Byly shledány menší závady jako 
poškozená izolace elektrického vedení 
v osvětlovacích stožárech na mostě a osvět-
lovacích tělesech zavěšených na mostních 
stožárech. Kolem odstranění závad bylo 
mnoho diskuzí, nakonec se tohoto úkolu 

v květnu 1937 ujal ing. Zdeněk Zrzavý, 
majitel elektrárny v Okrouhlici. Oprava 
stála 2900 korun, kolaudace proběhla 10. 
září a osvětlovací zařízení bylo předáno do 
správy obce.

Ze dne 15. června 1932 je dopis Okres-
ního úřadu v Ledči n. S. Obecnímu úřadu 
ve Světlé n. S.: „Podle sdělení kanceláře 
presidenta republiky 28. 4. 1932 čís. 3093 
svolil pan president republiky, aby nový 
okresní most přes řeku Sázavu ve Světlé byl 
nazván mostem „Masarykovým“. Okresní 
zastupitelstvo v Ledči vzalo na schůzi dne 
13. 6. 1932 toto rozhodnutí s povděkem na 
vědomí.“

  -jv-
Foto: Jan Zelenka
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Vyjádření zřizovatele 
k organizaci zápisu

V letošním roce proběhne zápis dětí 
do prvních tříd základních škol našeho 
města v souladu s novým školským zá-
konem. Po několika letech společných 
zápisů volíme cestu odlišnou, kdy rodiče 
přivedou budoucího prvňáčka zapsat 
přímo do té školy, kde bude plnit povin-
nou školní docházku.

Při rozhodování o přijetí žáka bude ře-
ditel školy přihlížet i k pořadí zapsaných 
dětí (čas zápisu) a individuálním poža-
davkům rodičů. Rozhodujícím kritériem 
však v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším a jiném vzdělávání (školský zákon) 
zůstává místní příslušnost žáka ke spádové 
škole. Citace § 36 odst. 7 školského zákona: 

„Ředitel spádové školy je povinen přednost-
ně přijmout žáky s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu, a to do 
výše povoleného počtu žáků uvedené ve 
školském rejstříku.“

K zápisu se mohou dostavit i rodiče 
s dětmi, které dosáhnou šesti let až v obdo-
bí od září do prosince roku 2005. O jejich 
přijetí rozhodne ředitel školy podle tělesné 
a duševní vyspělosti dítěte dodatečně.

U zápisu lze požádat i o odklad povinné 
školní docházky v případě školní nezralos-
ti a ze zdravotních důvodů.

Dle § 178 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším a jiném vzdělávání:

Na území obce, části obce nebo na úze-
mí více obcí se vymezují školské obvody 
spádové školy takto:

a) je-li v obci jedna základní škola zří-
zená obcí, tvoří školský obvod území obce

b) je-li v obci více základních škol zřizo-
vaných obcí, stanoví obec školské obvody 
obecně závaznou vyhláškou.

Město Světlá n. S. pro zápis dětí ve 
školním roce 2005-2006 stanovilo škol-
ské obvody základních škol zřízených 
městem takto: 

Základní škola Světlá n. S., Komen-
ského 234, okres Havlíčkův Brod 

ulice: Sázavská, Dolní, Nové město, Na 
Sídlišti, Lánecká (po viadukt), Horní, ná-
městí Trčků z Lípy, Jelenova, Komenského 
(po trať), Poštovní, Pěšinky, Nádražní, ►
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Kolovratova, Čapkova (od Nádražní po 
trať), Josefodolská, Haškova, Wolkerova, 
Zámecká, Malostranská 

části obce: Leštinka, Mrzkovice, Dolní 
Březinka, Kochánov, Radostovice, Závid-
kovice, Lipnička

obce: Příseka, Služátky, Pohleď
Základní škola Světlá n. S., Lánecká 

699, okres Havlíčkův Brod 
ulice: Na Bradle, U Rybníčku, Zahradní, 

Lánecká ul. (od viaduktu nahoru), Rozkoš, 
V Polích, Příčná, Panuškova, Havlíčkova, 
Vysočanská, Sklářská, U Stromečku, Na 
Úvoze, Sadová, Zahrádecká, Nad Cihel-
nou, Havířská, Komenského (od trati), 
Krátká, Revoluční, Zelená, Nad Tratí, 
Čapkova (od trati nahoru), Nová čtvrť, Bo-
ženy Němcové, Na Hrázi, F. A. Jelínka, J. J. 
Staňka, Podplukovníka Hradeckého, Dolní 
Bohušice, Horní Bohušice, U Dílen

části obce: Josefodol, D. Dlužiny, H. 
Dlužiny, Žebrákov, Opatovice, H. Březin-
ka, Benetice

obce: Druhanov, Ovesná Lhota, Vlkanov
V případě nejasností se obraťte na odbor 

kultury a školství, tel. 569 496 677.
Mgr. Jana Kupčíková

►

Pomáháme Asii
Ohromná přírodní katastrofa, kte-

rá postihla na samém konci minulého 
kalendářního roku Asii, nenechala 
lhostejným nikoho. Také naše škola 
se zapojila do humanitární sbírky na 
pomoc postiženým oblastem.

Je potěšitelné, že iniciativa vyšla od 
samotných žáků. Hned v pondělí 3. led-
na 2005 se do kanceláře ředitele dosta-
vily studentky II. G Adéla Kupčíková 
a Jana Čejková s návrhem, že samy 
zorganizují celou akci. Během týdne 
pak postupně oslovily své spolužáky 
a dospělé pracovníky školy. Zavítaly 
také do své bývalé ZŠ Komenského. 
Nikdo z oslovených se k nim neotočil 
zády, a tak na konci týdne vypadaly 
výsledky sbírky takto:

VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU:
 95 žáků 2510 Kč
 16 dospělých 1340 Kč
ZŠ Komenského:
 92 žáků 1183 Kč
 5 dospělých 240 Kč
Celková vybraná částka 5273 Kč byla 

poslána na konto organizace UNICEF. 
Obě organizátorky zároveň touto cestou 
děkují všem, kteří do sbírky přispěli. 

Mgr. Lenka Zadinová

Předškolní vzdělávání

Jak jsem slíbila v minulém čísle Svě-
telského zpravodaje, přicházím k Vám 
s příspěvkem týkajícím se cvičení s dětmi. 
Dnes se zaměříme na cvičení motivované, 
které je blízké těm nejmenším, jelikož se 
opírá o konkrétní činnost. 

Základem všeho pohybu je chůze.

Motivace: Pohyb:
Míček poskakuje - Poskoky snožmo na 

místě
Vrabec hopsá - Poskoky snožmo 

z místa
Zajíc poskakuje - Poskoky ve vzporu 

dřepmo
Tahací panák  Střídavě poskokem 

skok rozkročný 
a upažit, poskokem 
stoj spatný a při-
pažit

Tancujeme - Poskokem bočný 
stoj rozkročný, levá 
vpřed, pravá vzad, 
pak poskokem nohy 
vyměníme

Skáčeme ze schůdků- Seskok snožmo 
z chodníku nebo 
z nevysokého 
schodu 

Přeskakujeme 
potůček

- Z místa poskok 
snožmo vpřed přes 
nakreslené čáry 
cca 20 cm od sebe 
vzdálené

Přeskakujeme 
provázek

- Přeskok přes 
provázek na zemi, 
hromádky sena 
apod. 

Medvěd tančí - Poskoky z nohy 
na nohu, na místě 
i z místa. Také s ma-
lými obraty.    

Vrabec má poraně-
nou nožku

- Poskoky jednonož 
na místě i z místa

Trháme jablíčka - Výskoky na místě 
s dosahováním 
rukama do výše

V dalších lekcích předškolního vzdělá-
vání v oblasti tělesného rozvoje a vhodné 
motivace při cvičení budeme pokračovat. 
Čeká nás: kutálení, házení, chytání a no-
šení, lezení, vystupování, sestupování, 
sjíždění. 

Potom se zaměříme na dětskou gym-
nastiku a pohybové hry pro děti – těch 
mám spoustu. Náš blok tělesného rozvoje 
uzavřeme náměty napodobivých a úloho-
vých her.

Doufám, že i tato lekce bude pro někoho 
podnětná a dokáže ji využít v práci s dětmi. 
K tomu přeje hodně zdaru

Věra Chladová,
Soukromá MŠ Bambino o. p. s.

Motivace: Pohyb:
Jdeme na procházku- Pomalá chůze
Jdeme rychle, prší - Rychlá chůze
Husičky cupitají - Drobné kroky
Jdeme jako tatínek - Dlouhé kroky
Vlak couvá - Kroky pozpátku
Jdeme tiše - Kroky ve výponu 

(chůze po špičkách)
Koník dupe - Chůze s podupy
Lyžař jede na lyžích - Chůze s výpady
Kůň zvedá nohy - Chůze se skrčová-

ním přednožmo
Jak chodí opička - Chůze v podporu 

dřepmo s oporou 
rukama o zem

Náročnější je běh a poklus.
Motivace: Pohyb:
Kuřátko běhá - Pomalý běh
Zajíček běží - Rychlejší běh
Myška běží - Běh drobnými 

skoky
Pejsek běží - Běh dlouhými 

skoky
Tancujeme - Cval stranou
Běžíme jako ko-
čička

- Běh na špičkách

Koník zvedá v běhu 
nohy

- Běh se skrčováním 
přednožmo

Kašpárek běží - Běh s přednožová-
ním

A přecházíme ke skokům.
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 „Nazkoušíme opět nějaké diva-
dlo!“ napadlo studenty II. G v po-
šmourných dnech loňského podzimu. 
A začali přemýšlet, co a při jaké 
příležitosti sehrát divákům. A pro-
tože se blížily Vánoce, padla volba 
na pohádku pro děti. Z nepřeberné-
ho množství známých i neznámých 
pohádek byla jako předloha pro vol-
nou interpretaci vybrána Sněhurka 
a sedm trpaslíků.  

či po odpoledních. Na všech hercích 
i producentech bylo vidět, že je práce 
skutečně baví a že se těší na premié-
rové vystoupení pro děti. Pomáhali ale 
také další studenti, kteří v rámci hodin 
výtvarné výchovy zhotovili jednodu-
ché a pěkné kulisy. 

A pak přišel den premiéry. Ráno do-
šlo na úpravy zasedací místnosti školy, 
ze které se stalo jeviště i hlediště. Her-
ci přímo na místě vytvořili patřičnou 

„Gymnaziální“ Sněhurka a sedm trpaslíků

Postupně začaly vznikat texty, kos-
týmy a improvizovaná scéna. Druháci 
nezůstali ve své práci sami, hereckými 
výkony je podpořila také děvčata ze III. 
G. Obsazení rolí se ujala především 
děvčata (hrála i trpaslíky), jedinou 
rolí obsazenou mužským hercem byla 
postava prince. 

Zkoušky a nácvik jednotlivých 
scének probíhaly ve školním klubu 
o přestávkách, ve volných hodinách 

scénu s pomocí nábytku a kulis, které 
měli k dispozici. No a samozřejmě byla 
nutná také generální zkouška, která do-
padla na výbornou. 

Pohádku přišly zhlédnout děti z MŠ 
Bambino (které měly připravený pro 
naši školu také svůj program), MŠ 
v Pěšinkách, MŠ a ZŠ Nová Ves a také 
studenti a pracovníci školy. Vystoupení 
se vydařilo a herci překvapili několika 
nečekanými scénkami, které si schovali 
na tuto příležitost. A pak už následoval 
velký potlesk a zářící oči malých dětí, 
které pohádku s napětím sledovaly od 
začátku až po šťastný konec. 

Rád bych jménem celé školy poděko-
val všem hercům a těm, kteří pomáhali 
při přípravě tohoto vystoupení. Svojí 
prací jistě udělali radost mnoha dětem 
a také přispěli k propagaci dobrého 
jména naší školy. 

Mgr. Michal Šimek
Foto: MgA. Milan Krajíček

Dům dětí a mládeže 
Světlá n. S.

Přehled akcí v době jarních 
prázdnin 21. – 25. února

Pondělí 21. 2. - 9.30 hod.
Turnaj ve stolním tenisu – chlapci
 Vezmi si tmavé tričko, 
 pálku,  míček, přezutí.
Turnaj v „Člověče nezlob se“ 
 – dívky, chlapci. 
 Přezutí s sebou.

Úterý 22.2. - 9.30 hod.
Pro šikovné ručičky 
 – ubrousková technika
 – technika savování, 
    úprava starého trička
 Vezmi s sebou barevné 
 bavlněné tričko, nůžky, 
 přezutí a 5 Kč.

Středa 23.2. - 9.30 hod.
Turnaj ve stolním tenisu – dívky
 Vezmi si tmavé tričko, 
 pálku, míček, přezutí.
Turnaj v dámě 
 – dívky, chlapci
 Přezutí s sebou.

Čtvrtek 24.2. - 9.30 hod.
Keramika 
 – tvarování výrobků z hlíny 
 Vezmi s sebou pracovní oděv, 

 tzn.staré tričko, košili apod., 
 nožík, kelímek, pracovní 

 podložku (igelitový ubrus 
 apod.) a 10 Kč.

Kromě výše uvedené nabídky je 
možné zahrát si společenské a stol-
ní hry, využít zařízení posilovny, 
zahrát si stolní tenis a hry na počíta-
čích, namalovat obrázek, poslouchat 
hudbu nebo si zacvičit.

Sobota 12. února 2005 ve 13.30 hod.

Dětský karneval 
v DDM

Hraje skupina FERNET.
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Náš výcvik začal 2. 1. 2005 odjez-
dem autobusu ze Světlé n. S. do krásně 
zasněžené Pece pod Sněžkou. 

Pokračoval příjezdem sněžné rolby, 
která nám odlehčila od zavazadel 
a usnadnila výstup na sjezdovku Za-
hrádky. 

Po tříapůlkilometrovém vyčerpáva-
jícím pochodu nás uvítala nádherně 
zasněžená bouda Racek. Vedoucí nám 
přidělili pokoje a pustili nás do chaty. 
Naše radost záhy opadla, když jsme 
zjistili, že hned jdeme na běžky. Ve tři 
hodiny odpoledne jsme se tedy sešli 
před chatou. 

Naše čerstvě navoskované běžky jely 
ještě hůř, než jsme očekávali (2 km = 2 
hodiny). Když jsme se umoření vrátili 
do chaty, čekalo nás vybalování ve 
stísněných prostorách. S výbornou 
večeří v žaludku jsme unaveni zapadli 
do postelí. 

Po nepřeslechnutelném budíčku nás 
další ráno čekala snídaně u švédského 
stolu. Ze snídaně jsme vlétli rovnou do 
oblečení na sjezd. 

Shromáždili jsme se  kolem osmé 
ranní a čekal nás prudký výstup, při 
kterém šlehaly sněhové vločky do 
omrzlých tváří. Přestáli jsme i první 
kolize na vleku a nahoře proběhly 
první hodiny výcviku!

Po celonočním sněžení přichází 
celodenní snažení. Sjíždíme z kopce 
dolů, pod lyžemi křupe nový sníh 

Náš lyžařský výcvik

a my si užíváme pohodu promrzlých 
kopců.

Dva dny utekly jako voda, je středa 
večer a my potmě sjíždíme „klondaik“ 
znovu. Po této námaze se brodíme 
sněhem vzhůru k chatě. 

Další den ráno se voskují běžky. Pan 

Poříz se svou nepočetnou skupinkou 
vyjíždí do Špindlerova Mlýna. Cesta 
byla překrásná, ale náročná. Proto si 
vyžádala i krátké občerstvení v blízké 
hospůdce. 

Příjezd byl velkolepý a zážitky 
ohromné. To již byl čtvrteční večer, 
a nikdo z nás nechtěl odjet. Po páteč-
ním karnevalu byla nálada jak v cirku-
sovém stanu. 

Ráno všichni, se smutným výrazem 
v tvářích, balí a je vidět, jak se niko-
mu nechce domů. Autobus již čeká, 
zatímco my sjíždíme Zahrádky po 
zadku. To už je skutečný konec zim-
ních radovánek.

Při zpáteční cestě všichni spali a ve 
snech se vraceli zpátky. Návrat byl ve-
selý, vzpomínky jsou nádherné!

Brunclíková K., 
Šimková K.,  

Machová E., 

studentky VOŠ, Gymnázia, 
SSŠ a SOU

Foto: Mgr. Leoš Poříz

Hledání tvaru

U příležitosti dne otevřených 
dveří se od 10. do 15. 1. 2005 
konala ve VOŠ, Gymnáziu, SSŠ 
a SOU výstava prací pedagogů 
nazvaná Hledání tvaru.

Naši výtvarníci a pedagogové 
vybrali své nejnovější výrobky 
ze skla, keramiky a kamene, aby 
mohli prezentovat před veřejností 
kvalitu své práce. MgA. Milan 
Krajíček ve spolupráci s žáky vý-
tvarných oborů všechny výrobky 
vkusně nainstaloval do naší zase-
dací místnosti. 

Návštěvníci mohli zhlédnout 
krásné keramické vázy a mísy, ma-
lované, broušené, ryté či hutní mísy, 
vázy a soupravy včetně skleněných 
korunovačních klenotů. Kame-
nosochaři připravili pískovcovou 
hlavu lva, bustu J. A. Komenského 
a návrhy sádrových předloh. 

Výstavu si prohlédlo v průběhu 
dne otevřených dveří mnoho rodi-
čů a zájemců o studium, podívat se 
přišli také žáci světelských základ-
ních škol. 

Další výstava Hledání tvaru se 
bude konat v lednu 2006 v Galerii 
Na Půdě, kde ji budou moci navští-
vit všichni obyvatelé Světlé n. S. 

Mgr. Michal Šimek
Foto: Mgr. Leoš Poříz

Keramika Václava Černocha 



Světelský zpravodaj únor 2005 strana 16 strana 17 únor 2005 Světelský zpravodaj 

BESIP

Odbor dopravy ve spolupráci s od-
borem kultury a školství byl na zákla-
dě ustanovení § 124 zákona o provozu 
na pozemních komunikacích, dále na 
základě zákona obcích a schváleného 
organizačního řádu Městského úřadu 
Světlá n. S. pověřen prováděním pre-
vence v oblasti bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích. 

Byl připraven plán práce v této ob-
lasti na rok 2005 spolu s fi nancováním 
jednotlivých akcí. Dne 18.1. se na MěÚ 
sešli zástupci jednotlivých škol s vede-
ním uvedených odborů, aby se k jednot-
livým bodům plánu vyjádřili a vznesli 
připomínky (doprava na jednotlivé akce, 
výběr plochy pro hřiště, komise pro gra-
fi ckou soutěž, kazety, praktický výcvik 
na dopravním  hříšti). Při té příležitosti 
se dohodli na vyhlášení grafi cké soutě-
že na téma „Čeho se bojím na silnici“. 
V dubnu se bude v Galerii Na Půdě 
konat výstava těchto prací, přičemž 
součástí vernisáže bude předání ocenění 
nejlepším výtvarníkům.

Školám byl sdělen termín konání 
okresního kola Soutěže mladých cyklis-
tů, a to 19. května, druhý termín pro spe-
ciální školy je 26. května. Zástupci škol 
byli také informováni o celorepublikové 
akci „Bezpečná cesta do školy“ a byly 
jim předloženy návrhy na účast. 

ing. Otakar Švec, 
vedoucí odboru dopravy

Z domova důchodců

Co se u nás v prosinci všechno událo? 
V půlce měsíce nás svým vystoupením 
přišel vánočně naladit dětský folklorní 
soubor Vánek pod vedením p. Luboše 
Janů. Za jejich milé vystoupení ještě 
jednou děkujeme.

Vánoce už klepaly na dveře, a proto 
ani nám nezbylo nic jiného, než se pustit 
do pečení vánočního cukroví. Ženy si 
ještě ani neodpočinuly a už opět pekly. 
Tentokrát to byl jablečný závin do naší 
tradiční Vánoční kavárny, která je vždy 
23. prosince. Že tento den bude vý-
znamný a nabitý akcemi, o tom nebylo 
pochyb.

Hned po ránu nám přišly vánoční 
koledy zazpívat děti pod vedením 
MUDr. Brhelové. Od dětí jsme dostali 
malý vánoční dárek a na oplátku my 

jsme jim nadělili něco málo z naší er-
goterapeutické dílny. Po dobrém obědě 
jsme už netrpělivě čekali, až se začnou 
plnit naše přání…

 Ale začneme pěkně od začátku. Na 
počátku prosince nám totiž bylo telefo-
nicky sděleno, že zaměstnanci pražské 
pobočky fi rmy Microsoft každý rok plní 
některému sociálnímu zařízení „Den 
splněných přání“. V letošním roce si 
vybrali bývalý okres Havlíčkův Brod, 
poté město Světlá n. S. a v něm kon-
krétně naše zařízení. Den splněných 
přání spočíval v tom, že každý zaměst-
nanec fi rmy Microsoft dal ze své mzdy 
určitý fi nanční obnos, jaký sám uznal 
za vhodný. Ze shromážděné fi nanční 
částky byl každému obyvateli domova 
důchodců zakoupen dárek v hodno- ►
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tě 500 korun, který si sám vybral. 
I přesto, že mnozí obyvatelé této nabíd-
ce nevěřili a považovali ji za vtip, tak 
každý z nich měl v hloubi duše něco, co 
si už dlouho přál, něco, po čem toužil… 
Všechna přání jsme sepsali a odeslali 
zaměstnancům firmy Microsoft. A ve 
čtvrtek 23.12.2004 v pravé poledne se 
dostavili zástupci firmy i se všemi dárky. 
Byla to pastva pro oči. Málokdo z nás 
viděl někdy tolik – osmdesát! – krásně 

zabalených dárků. Nenechali jsme se 
zahanbit a za tak krásné dárky jsme i my 
zástupcům firmy věnovali vlastnoručně 
vyrobené dárky. Ve 14 hodin začala naše 
Vánoční kavárna. Nejdříve se rozdávala 
vánoční nadílka, poté se „baštilo“ cukro-
ví a pil vánoční punč. Nezapomněli jsme 
ani na zpívání vánočních koled, prskav-
ky a svíčky. To vše dohromady vykouz-
lilo tu pravou vánoční atmosféru. Po 
příjemném odpoledni jsme se i se svými 
dárečky odebrali do svých pokojů.

Štědrý den i silvestr jsme také neo-
pomněli oslavit. Sice se oslavy konaly 
v oslabené účasti obyvatel, neboť vět-
šinu z nás postihla střevní chřipka, ale 
i tak jsme si Štědrý den i silvestr snažili 
užít, jak jen to šlo.

Tak takhle nějak vypadal advent, Vá-
noce a silvestr v domově důchodců.

S příchodem nového roku jsme už 
opět v pilné práci. V naší ergoterape-

utické dílně vyrábíme výzdobu pro 
zkrášlení našeho domova a samozřejmě 
už chystáme výrobky do našeho jarního 
stánku na Josefské trhy, kam Vás srdeč-
ně zveme.

O dalších událostech z našeho domova 
a rozšíření aktivit pro naše obyvatele vás 
budeme informovat v některém z dalších 
čísel Zpravodaje.

Lucie Vadinská, 
sociální pracovnice

►

Vážení čtenáři, 
počínaje tímto číslem jsme pro Vás 

připravili novou rubriku nazvanou Na 
cestách. Seznámíte se v ní s cestovateli 
i obyčejnými lidmi z našeho okolí, kteří 
vyráží do světa objevovat neznámé, 
blízké i vzdálené kraje, hledat dobro-
družství a neobvyklé zážitky. Jejich 
prostřednictvím budete poznávat zvyky 
a obyčeje tamějších obyvatel či nejrůz-
nější výtvory přírody. To se Vám třeba 

stane inspirací pro Vaše vlastní toulky 
světem. 

Ke každému článku budou také dopl-
něny základní informace o dané zemi či 
regionu, tipy na vhodný způsob dopra-
vy, informace o cenových relacích či 
ubytování.

Tato rubrika je otevřená všem, kteří 
se chtějí o své zážitky podělit s ostatní-
mi. Své články a obrázky z cest posílejte, 
prosím, na e-mail simek@vossvetla.cz. 

Vzpomeňme si na známého benát-
ského kupce a cestovatele Marca Pola, 
který pronesl nádherná slova: „Cílem 
je cesta“. A pojďme vyrazit, alespoň na 
stránkách našeho časopisu. Naše dneš-
ní putování, které Vás zavede až do da-
leké Venezuely, pro Zpravodaj napsal 
cestovatel, pilot a dobrodruh ing. Jaro-
slav Šembera z Horní Březinky. 

Přeji Vám jménem redakce příjemné 
čtení.                                    -mš-

Na úvod našeho povídání přinášíme pro 
Vaši představu základní informace o Ve-
nezuele, získané pomocí internetových 
vyhledávačů.

Hlavní město:  Caracas
Státní zřízení:  spolková republika
Rozloha:   912 050 km2

Počet obyvatel:  23 916 810
Měna:    1 bolívar (VEB) = 100 centimů
Aktuální kurs (bez záruky):  0,056 Kč
Časové pásmo (posun oproti zimnímu 
času v ČR):                                   -5 hodin
Úřední jazyk:  španělština
Národnostní složení: 
mestici a mulati (68 %), běloši (21 %),
 černoši (10 %), indiáni

Víry: řím. katolíci (91 %), protestanti 
(5 %), muslimové

Vízová povinnost: 
 pro jakýkoliv pobyt je nutné vízum
Další potřebné informace: Při žádosti 

o vízum do Venezuely je nutný pas platný 
alespoň 1 rok od data podání žádosti. Plat-
nost turistického víza je 60 dnů od vydání. 
Může být vyžadována řada dokladů vč. 
např. potvrzení o zaplacených daních.

Jak se tam dostaneme? Zpáteční le-
tenky Praha-Caracas nabízené společností 
GTS International s leteckou společností 
Lufthansa (únor 2005): 21-23 tis.  Kč, letišt-
ní poplatky v ceně, 1 přestup, doba letu tam 
13,5 hod., doba letu zpět 15-20 hod. 

-mš- Mapka Venezuely (převzato z internetu)
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Při sletu z Pico Bolívar

Gringo na cestách – Venezuela

Lanovka v Meridě. Dle internetu 
„..nejvyšší (4765 m n. m.) a nejdelší 
(12,5 km) lanovka světa...“ a jedno 
z nejkrásnějších míst Venezuely. Z Do-
minikánské republiky je to i s mezipři-
stáním na Arubě (překrásný ostrůvek 
v Holandských Antilách) jen dvě hodiny. 
Je rozhodnuto, oblékám poslední slušné 
tričko, do batohu dám škebli z Karibi-
ku, kámen ze zdi prvního Kolumbova 
domu v Novém světě a můžu vyrazit. 

Je 7. února 2004 a já na caracaském 
letišti směňuji posledních 100 dolarů 
u Johna, místního veksláka, který mě s ra-
dostí ubytovává ve své rodině v jednom 
z místních slumů a ještě netuší, že to byly 
mé poslední dolary, a tak se stará. V jeho 
doprovodu poznávám spoustu zajímavých 
lidiček a hlavně život v tomhle mraveništi 
chudoby. Jediné, co jim v tuto chvíli závi-
dím, je litr benzínu za 0,54 Kč. Jako správ-
ný Čech, který musí být u všeho, se ještě 
zúčastňuji demonstrace za svržení prezi-
denta Chaveze a pak už pětihvězdičkovým 
nočním busem vyrážím do Meridy.

Je brzo ráno, obloha blankytná modř, 
kolem mě panorama And s nejvyšším 
vrcholem Pico Bolívar (5007 metrů nad 
mořem). Stojím u lanovky a na můj dotaz 
proč nejedou, dostávám klasickou odpo-
věď „maňana“. Což sice znamená zítra, 
ale v těchto končinách také za týden. 

Ale protože dobrodružství musí být, do-
mlouvám se s jedním z nejlepších zdejších 
průvodců Alanem Brightnem a vyrážíme 
na lov anakond do 200 km vzdálené oblasti 
Los Llanos. 

Úchvatná močálovitá krajina se se za-
padajícím sluncem mění v oblast plnou 
predátorů a poté, co bosí v noci prolézá-
me bahnité břehy místní pralesní říčky 
a baterkami olizujeme svítící oči kajma-
nů, chápu, že Alan je ještě mnohem větší 
blázen než já. Směje se, když do naší ka-
noe naskakují kanibalské piraně a velice 
hbitě hledají mé prsty u nohou. Tu noc 

jsem v hamace prožíval děsivé sny.
Druhý den se nám daří chytit „jen“ 4,5 

metrovou „aničku“. Když ji držím a ona 
mně pomalu obtáčí tělo, ani nedýchám.

Ale lítat se musí, a tak se po týdnu 
a beze ztráty tělesných údů vracím zpět 
do Meridy. Je to sen, lanovka jede dvě 
ze čtyř stanic, tedy do 3450 m n. m. Na-
konec vystoupám až do 4350 m.n.m. pod 
hlavní stěnu Pico Bolívar a kochám se tou 
nádherou. V téhle nadmořské výšce už to 
s pohybem není nijak slavné, a tak čekám 
na první závan větru. Je to tu! Srdce buší 
jak o závod, rozbíhám se, nafukuji padák 
a letím! Díky stoupavému proudu se do-
stávám ještě o dalších 500 m výše. Jsem 
ve 4830 m n. m., 180 m pod vrcholem Pico 
Bolívar, ale právě jsem „přeletěl“ Mont 
Blanc! Další hodinový let do Meridy je 
nejkrásnější odměnou tohoto leteckého 
dobrodružství.

Večer pak místním vykládám se stále se 
lepšící španělštinou podporovanou míst-
ním pivem Polar Ice (0,22 l za 3,50 Kč) to 
úžasné dobrodružství. Tedy až do chvíle 
než do naší hospůdky přilétá několikalit-
rová vodní bomba a zmáčí nás od hlavy až 
k patě. Ne, to nebyla Al Kajda, to jen začal 
v latinské Americe karneval!

Text a foto: ing. Jaroslav Šembera

Autor s anakondou kolem krku
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Veletrhy Go a Regiontour

V polovině ledna se Brno stalo 
centrem průmyslu cestovního ruchu. 
Veletrhy Go a Regiontour ovšem 
nejsou jen tradičním startem do no-
vého roku na brněnském výstavišti, 
ale ohlašují i začátek další turistické 
sezóny. O tom, že letošní rok vypadá 
pro českou příjezdovou i výjezdovou 
turistiku slibně, svědčil vysoký zá-
jem vystavovatelů i návštěvníků. 

Hlavním důvodem účasti na těchto 
veletrzích je propagace České repub-
liky jako cestovního cíle jak domácích, 
tak zahraničních turistů. Proto se zde 
prezentovaly všechny regiony a tu-
ristické oblasti ČR, velké množství 
zahraničních regionů, nechyběly ani 
zahraniční turistické centrály a vý-
znamné tuzemské cestovní kanceláře. 
Zúčastnilo se 1162 firem a téměř čtvr-
tina z nich byla ze zahraničí. 

V prvních dvou dnech určených 
odborníkům prošlo branami výstaviš-
tě více než třináct tisíc návštěvníků. 
Zatímco jejich hlavním cílem jsou 
informace o novinkách a trendech, pro 
vystavovatele jsou veletrhy výměnou 
názorů a setkáním se s konkurenty, 
představují také možnost jednat s před-
staviteli státní správy.

Do pavilonu A zamířili zájemci 
o nabídku cestovních kanceláří, agen-
tur a zahraničních centrál cestovního 
ruchu. Ať již jde o zájezdy poznávací, 
pobytové, vzdělávací, sportovní, či 
jinak zaměřené. 

Početné zastoupení zde měli vy-
stavovatelé z Rakouska, Chorvatska, 
Itálie a samozřejmě Slovenska, ale 
prezentovaly se tu i země jako Švýcar-
sko, Egypt, Tunisko, Rusko, Rumunsko 
a další. 

V hale A2 se nacházela speciální ex-
pozice vyhrazená cestovatelské nabíd-
ce na internetu a výstavám fotografií 
cestovatele Jiřího Kolbaby a sdružení 
Camera incognita. ˝

V pavilonu B včetně galerie a přilehlé 
volné plochy byla připravena přehlídka 
turistických možností v regionech. 

Vedle stánků regionů umístěných 
v souladu s mapou České republiky, 
v nichž vystavovatelé nabízeli infor-
mace o turistických trasách, ubytování, 
kulturních a sportovních akcích apod., 
se v samostatné expozici představily 
české a moravské hrady a zámky s po-
drobnými přehledy svých kulturních 
programů, zajímavá také byla prezen-
tace odborných škol z oblasti cestovní-
ho ruchu Schola Tour 2005. 

Ze stánku Klubu českých turistů se 
stejně jako v minulých dvou letech 
distribuoval Obrazový atlas Eurobeds, 
tentokrát samozřejmě pro rok 2005. 
Atlas má formát A4 a naše město se 
v něm prezentuje na polovině stránky 
čtyřmi fotografiemi s krátkým popi-
sem v češtině a angličtině. Sto kusů 
atlasů je k dispozici v našem informač-
ním centru za víceméně symbolickou 
cenu 15 Kč/ks. 

Text a foto: Jaroslav Vála
Starostové Humpolce a Světlé n. S. 

Mgr. Jiří Kučera a Josef Böhm

Kraj Vysočina 
na brněnském 
Regiontouru

„Stánek Vysočiny na veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour v po-
lovině ledna rozhodně nezapadl. 
Naopak, kraj měl jednu z nejnápa-
ditějších expozic, na kterou se ostat-
ní chodili dívat i s trochou závisti,“ 
řekla náměstkyně hejtmana pro 
místní rozvoj Marie Černá.

„Poprvé jsme nepředstavovali 
jednotlivá místa, ale ucelené turis-
tické produkty. Například Památky 
UNESCO, Dovolená na venkově, 
Zimní radovánky, Cyklotrasy a po-
dobně. Vysočina je kraj, kde si každý 
najde to svoje,“ popsala prezentaci 
kraje Marie Černá. 

Stánek Vysočiny vznikal ve spolu-
práci s městy a obcemi. Hned první 
den veletrhu, který ještě nebyl ote-
vřený pro laickou veřejnost, jej také 
navštívilo velké množství starostů 
a představitelů ostatních krajů. Jed-
nou z atrakcí stánku byl také přenos 
dojezdu závodu Zlatá lyže z Nového 
Města na Moravě, zprostředkovaný 
do Brna webovou kamerou a inter-
netovým přenosem na velkoplošnou 
plazmovou obrazovku. Kromě velké 
prezentace Vysočiny v režii kraje se 
na veletrhu představily samostatně 
např. westernové městečko Šiklův 
mlýn, Muzeum Vysočiny, nebo pel-
hřimovská agentura Dobrý den. 

Expozice na veletrhu Regiontour 
byla největší, kterou letos kraj při-
pravuje. Vysočina se přitom chce 
účastnit 14 veletrhů s tím, že důraz 
bude klást na domácí výstavy, proto-
že tuzemských návštěvníků je v kraji 
většina. 

M. Březina
Foto: Jaroslav Vála

Pohled z galerie na stánek 
kraje Vysočina
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Mistrův obraz objevíte i v Podkrkonoší

Milé překvapení připravila pro 
návštěvníky na sklonku minulého 
roku Galerie Na Půdě. Výstavou ob-
razů akademického malíře Jarosla-
va Panušky, doplněnou o zajímavé 
dobové dokumenty, nabídla vníma-
vému pozorovateli vskutku nevšední 
zážitek ze setkání s dílem proslulého 
a oblíbeného umělce. 

Všem obdivovatelům umění tohoto 
významného českého malíře bych ráda 
připomněla, že mezi mnoha místy, 
která zachytil jeho štětec, nechybí ani 
podkrkonošské městečko Úpice.

Olejomalba na plátně o rozměru 175 
x 300 cm, věrně postihující podobu 
města a jeho nejbližšího okolí v roce 
1911, zdobí stěnu obřadní síně zdejšího 
městského úřadu a je určitě jedním 
z nejrozměrnějších pláten, která kdy 
slovutný Mistr namaloval. 

Vzhledem k velikosti obrazu se lze 

domnívat, že šlo o přímou objednávku 
tehdejších radních určenou k výzdobě 
této reprezentační radniční místnosti.

Budete-li mít cestu kolem, zastavte se.
Mgr. Alena Křivská

Foto: Zbyněk Rus

PŘIPRAVUJEME:

25. 3. v 19 hod. v divadelním sále

BOŽEJÁCI
koncert jihočeské hasičské de-

chovky, která byla založena již 
v roce 1904 a tím se řadí vůbec 
k nejstarším dechovkám v Čechách 
i na Moravě.

Plán výstav v Galerii Na Půdě v 1. pololetí 2005

Termín 
výstavy

Termín 
vernisáže

Autor, název výstavy Vystavené dílo 
(exponáty)

Poznámka

8.2 - 27.2. 7.2. Vladimír Zadražil ilustrace  

15. - 28.3. 14.3. Velikonoční inspirace velikonoční 
symboly

+ vyhodnocené exponáty 
ze soutěže Zdobení 
velikonočních kraslic

5. - 10.4. 4.4. Děti a BESIP dětské výkresy z výtvarné soutěže na 
téma Čeho se bojím na 
silnici?

19.4. - 5.5. 18.4. Prof. Emil Hrdlička obrazy

10. - 15.5. 9.5. Výstava ročníkových 
prací

sklo, kámen, 
keramika

studentské práce umě-
leckořemeslných oborů

24.5. - 12.6. 23.5. Venda Truhlářová akvarely, oleje

21.6. - 10.7. 20.6. Vendula Císařovská obrazy

19.7. - 7.8. 18.7. Světelsko ve 
fotografii

fotografie vybrané exponáty ze 
stejnojmenné soutěže

3.5. - 15.5. 2.5. Výstava světelských výtvarníků 
- amatérů

Společenský sál
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Obsah této publikace potěší nejen 
haškology a švejkology, ale i hospodyňky 
a kuchaře amatéry. Jmenuje se Švejkova 
cestopisná kuchařka aneb Mírně vlastivěd-
né kulinářské putování kuchyní pražskou, 
jihočeskou, budějovickou, rakouskou, ví-
deňskou, maďarskou, slovenskou, polskou, 
haličskou a židovskou. Autor Václav Ma-
lovický pochází z Nepomuku a napsal již 
podobné vlastivědně-kulinární průvodce 
Kuchyně staré Šumavy a Kuchyně starého 
Pošumaví. Tuto knihu připravil za pomoci 
svých přátel a s podporou Richarda Haška 
a Josefa Lady, vnuků dvou osobností, které 
jsou bytostně spjaty s postavou dobrého 
vojáka Švejka.

Kuchařka obsahuje řadu receptů na po-
krmy, o jejichž existenci, chuti a vůních se 
můžeme jenom dohadovat. Názvy a původ 
jídel nás zavedou na mnoho míst stařičké-
ho mocnářství a do časů, kdy se používaly 
přísady, koření a kombinace dnes už za-
pomenuté. Ale pozor, tato kuchařka není 
jen soupisem návodů na vaření a pečení 
pokrmů. Je to kniha se vším, co k tomuto 
pojmu patří. Vrací se k textům proslulého 
Švejka, přináší ilustrace a dobové inzerá-
ty, úvahy autora a jeho přátel. Jedl Švejk 
v lesíku u Květova polévku, nebo buchtu? 
Byl vrchní polní kurát Lacina gurmán, či 
gourmet? Byl Baloun případ pro psychiat-
ra, nebo citlivá a nedoceňovaná bytost? Byl 
Jurajda okultista, na ženský, nebo profesio-
nální kuchař? 

Knihu vydalo nakladatelství MMM, je 
vázaná, má 232 stran a stojí 160 korun. -jv-

Tip na knihu

Narodil se v roce 1963 a žije v Pavlově 
u Ledče n. S. Studia: autodidakt. Věnuje 
se ilustracím především s přírodovědnou 
tematikou. Ilustruje odborné články 
pro časopisy Naše příroda, Živa, ABC, 
Vesmír.  Je autorem plakátu k 60. výročí 
ZOO Praha. V tamním nově otevřeném 
pavilonu goril ilustroval informační 
panely.

Ilustrace v knihách:
Zvířata Afriky, Zvířata jižní Ameriky, 

Zvířata světa (vše z nakladatelství Frag-
ment), Ohrožená zvířata, Vydra, Zvířata 
v lese (vše z nakladatelství Aventinum) 

Vladimír Zadražil

a několik zahraničních odborných publi-
kací. Dále ilustroval dětská leporela ZOO, 
Na mezi, Zvířátka u mámy, Život u vody, 
Zajímavá zvířátka.

Samostatné výstavy:
1988 - Muzeum Vysočiny Jihlava
1989 - veletrh Zahrada Jihlava
1991 - Národní muzeum Praha
1992 - Kulturní středisko Ledeč n. S.
1993 - Soběslav
2003-2004 ZOO Hluboká nad Vltavou
Několikrát na výstavě Současná ilu-

strační tvorba v Havlíčkově Brodě.
-jv-

Plesová sezóna
26. února – Lyžařský ples 
 – k tanci hraje skupina Vysočina

12. března – Hasičský ples 
 – k tanci hraje skupina Melodie
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Program únor

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

Komedie. 
Co dokážou holky, když se perou 
o kluka. 
Hrají: L. Lohan, R. McAdams 
Vstupné: 50 Kč
Od 12 let

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

Romantická komedie. 
Královské povinnosti 
Hrají: A. Hathaway, J. Andrews
Vstupné: 65 Kč
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 

 Vstupné: 60 Kč
 Od 15 let

Středa 16.2., 19.30
 Dannyho parťáci II (USA) 120´

Thriller. Stanou se největšími lupičský-

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

mi esy nebo skončí za mřížemi. 
 Hraje: G. Clooney
 Vstupné: 60 Kč
 Od 12 let

Pátek 18.2., 19.30
 Vesnice (USA) 108´

Thriller. 
Zdánlivý klid narušují záhadné příšery. 
Hrají: B. D. Howard, J. Phoenix

 Vstupné: 60 Kč
 Od 12 let

Neděle 20.2., 17.30
 Shrek 2 (USA) 110´

Animovaná pohádka. 
Jestli chtějí žít šťastně až do smrti, musí 
ještě prožít mnoho dobrodružství.

 Vstupné: 55 Kč
 Přístupný
 Česká verze

Středa 23.2., 19.30
 Okrsek 49 (USA) 114´

Akční. Oheň je jejich osud… 
Hrají: J. Phoenix, J. Travolta

 Vstupné: 60 Kč
 Od 12 let

Pátek 25.2., 17.30
 Úžasňákovi (USA) 115´

Dětský animovaný. 
Do večeře musejí zachránit svět… 
Disney a studio Pixar.

 Vstupné: 50 Kč
 Přístupný
 Česká verze

Neděle 27.2., 19.30
 Na dotek (USA) 104´

Drama. 
Věříte-li v lásku na první pohled, nikdy 
se nepřestaňte dívat. 
Hraje: J. Roberts

 Vstupné: 60 Kč
 Od 15 let

Program březen

Středa 2.3., 19.30
 Kameňák 3 (ČR) 100´

Komedie . 
I další pokračování je plné „kameňáků“. 
Hrají: J. Paulová, V. Vydra

 Od 12 let

Čtvrtek 3.3., 19.30
 Kameňák 3 (ČR) 100´

Komedie. 
I další pokračování je plné „kameňáků“. 
Hrají: J. Paulová, V. Vydra

 Od 12 let

Neděle 6.3., 19.30
 Wimbledon (USA) 94´

Komedie. 
Splní se životní sen – bojovat o nejvyšší 
titul v turnaji? 
Hrají: K. Dunst, P. Bettany

 Od 12 let

Středa 9.3., 19.30
 Slavíci v kleci (Francie, švýcarsko) 93´

Hořká komedie. 
Učitel hudby nastoupí na internátní ško-
lu pro problémové děti. Hrají: G. Jugnot

 Přístupný

Pátek 11.3., 19.30
 Sametoví vrazi (ČR) 130´

Drama.  
Vraždy podnikatelů na Orlické přehradě. 
Hrají: M. Dlouhý

 Od 15 let
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Dublin opět v provozu

V sobotu 8. 1. 2005 byl opět otevřen 
Dublin, podnik oblíbený mezi mnoha 
Světeláky. SZ využil této příležitosti 
a navštívil jeho provozovatele, jimiž 
jsou dva sympatičtí mladíci Jan Coufal 
a Petr Dlabač. Restaurace byla nabitá, 
a přesto si oba našli chvilku času na 
zodpovězení našich otázek. 

- Co Vás vedlo k tomu pronajmout si 
a provozovat právě Dublin?  

P. Dlabač: Vzhledem k poměrně nízké 

- Jak jste připraveni na zahraniční turisty, 
kterých tu přes léto bývá mnoho? 

J. Coufal: Základní znalosti anglického 
a německého jazyka máme ještě z dob stu-
dií, postupně se snažíme je zdokonalovat. 
Pro hosty chystáme jídelní lístky v ang-
ličtině a němčině. Na léto se pokusíme 
připravit i holandskou verzi. 

- Děkujeme za krátký rozhovor, ať se 
Vám ve Vašem podnikání daří. 

Text a foto: Mgr. Michal Šimek

Předplatné 
Světelského zpravodaje

Upozorňujeme občany a organiza-
ce na možnost odebírání Světelského 
zpravodaje formou předplatného. To 
činí pro občany v tomto kalendář-
ním roce 300 Kč (11 výtisků včetně 
poštovného). U světelských organi-
zací zajišťujeme rozvoz objednaných 
předplacených SZ přímo na místo, 
pro mimosvětelské organizace je 
možnost odběru v odboru kultury 
Městského úřadu ve Světlé n. S. Při 
rozvozu a přímém odběru je hrazena 
pouze cena za časopis.         redakce 

kapacitě je právě Dublin pro nás ideální 
příležitostí k získání zkušeností a praxe 
v provozu restaurace. 

- Jaká překvapení chystáte pro své hosty? 
P. Dlabač: Asi tím největším překvape-

ním jsou naše nekuřácké čtvrtky (pozn. 
SZ – již první týden provozu se nekuřácký 
čtvrtek setkal s velkým zájmem). Pro děti 
máme připravené tzv. „Dětské neděle“, 
kdy se od 13.00 do 18.00 rovněž nekouří 
a děti si u nás mohou udělat svou „party“.

- Budete svým zákazníkům nabízet něja-
ké individuální služby – např. bankety? 

J. Coufal: Našim hostům nabízíme pořá-
dání svateb, pietních hostin, firemních ve-
čírků, dětských party. Jsme připraveni i na 
realizaci jiných individuálních požadavků 
našich zákazníků. 

Je sobota, krátce po poledni. Slu-
níčko svítí a obloha je modrá, jako 
vymetená. Beru si kolo a kupodivu 
ani moc nemusím přesvědčovat dceru 
a jedeme na výlet. Jak brzy zjišťujeme, 
neměl jsem takový nápad sám, cyklis-
tů potkáváme povícero, na procházce 
jsou také maminky s kočárky a celé 
rodiny s dětmi. Ve vsi někdo řeže na 
cirkulárce a na nedalekém poli trakto-
rista zaorává strniště. 

V lese je poněkud chladněji, ale 
jakmile opět vyjedeme do volné kra-
jiny, je to teplotní šok. Šlape se nám 
opravdu pěkně, nicméně nepohrdne-
me krátkým posezením a občerstve-
ním v útulné hospůdce při cestě. Přes 
okno mžourám do hřejivých paprsků, 
ale když se vydáváme na další cestu, 
sluníčko se schovává za Melechov 
a začíná být zima na ruce.

Říkáte si, proč vám to všechno 
vyprávím, že to není nic zvláštního? 
Máte pravdu – ale já jsem vám neřekl 
to nejdůležitější: je 8. ledna 2005.

-jv-

Na výletě

Přečetli jsme za vás

Blanka Matragi napíše paměti
Oděvní návrhářka Blanka Mat-

ragi přivítala nový rok v Praze, 
a teď už dohlíží na práci svých 
krejčových v libanonském Bejrútu, 
kde žije. 

Připravuje velkou módní přehlíd-
ku na počest pětadvacátého výročí 
své tvorby, kterou v Česku předve-
de příští rok. 

Hlavně se však nechala přemluvit 
k sepsání pamětí, kterým se dlouho 
bránila. „Žiju přítomností a vždyc-
ky se dívám dopředu,“ tvrdívala. 
Teď je sama zvědavá, co všechno 
z její minulosti vyplave na povrch.

(jež) 
MF Dnes, 13. 1. 2005
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Fotbal

Světelský fotbal zbrojí na jarní po-
lovinu mistrovské sezony a je pochopi-
telné, že v popředí zájmu je účinkování 
A mužstva FK Sklo Bohemia v I.A třídě 
Vysočiny. Když už si po podzimní části 
soutěže myslel trenér Miloslav Kafka, 
že má kádr mužstva stabilizován, došlo 
přes zimu k několik odchodům hráčů 
a diváci si asi budou muset zvykat na 
nová jména.

Pecha odchází do Ledče, Hoke končí 
s fotbalem z rodinných důvodů, čeká ho 
stavba domu, a otazník visí nad Čapkem, 
který mění zaměstnání. Trenér  Kafka by 
nejraději řešil doplňování kádru z vlast-
ních zdrojů, to znamená, že by do prvního 
mužstva rád zapojil nové hráče z dorostu 
a „béčka“ Světlé. To je však podmíněno 
skutečným zájmem a vlastní výkonnos-
tí případných nových tváří, příležitost 
dostanou všichni, kteří budou poctivě tré-
novat. V současné době vedle všech hráčů, 
kteří byli v loňském širším kádru, zkouší 
trenér světelského dorostence Tomáše Hra-

deckého a vážný zájem má o Zimpricha 
a Teplana z Havlíčkova Brodu. Přáním 
trenéra Kafky i samotných hráčů je návrat 
do krajského přeboru, ovšem na postup 
si brousí zuby vedle Velké Bíteše také 
Věžnice, Nová Ves a Pacov a z B skupiny 
I.A třídy Okříšky se Starou Říší. Ovšem 
dle rozpisu soutěže jsou jen tři postupová 
místa do krajského přeboru pro nejlepší 
týmy z obou skupin, to znamená, že po-
stoupí vítězové skupin a jedno mužstvo 
z druhého místa s větším počtem bodů. 
A jaká je situace v popředí obou skupin 
I.A třídy Vysočiny? Ve skupině A je téměř 
jistým postupujícím Velká Bíteš, která 
vede tabulku a má po třinácti kolech 37 
bodů, o druhé místo se poperou Nová Ves 
a Věžnice se shodným bodovým ziskem 
27, čtvrtá Světlá má 25 a bez šancí není ani 
Pacov, který nasbíral 23 bodů a má podle 
trenéra Kafky kvalitní kádr. Ve druhé sku-
pině je situace jednodušší: vedou Okříšky 
s 33 body, druhá  Stará Říše má 24  a třetí 
Opatov nastřádal pouze 21 bodů. 

V rámci zimní přípravy sehrají světelští 
pět přípravných zápasů a aby tyto herní 
testy dokonale prověřily tvořící se ká-
dr, budou to utkání s kvalitními soupeři 
z vyšších soutěží. 9. února si zahrají v Jih-
lavě proti diviznímu „béčku“ FC Vysočina, 
12. února rovněž v Jihlavě proti Hlinsku 
a 26. února na škváře v Humpolci. 2. břez-
na si zahrají na umělé trávě v Čáslavi a po-
slední herní prověrkou před jarním startem 
by měl být 16. března zápas v Havlíčkově 
Brodě proti čtvrtému mužstvu krajského 
přeboru. 

Již nyní si mohou všichni příznivci 
světelského fotbalu červeně zatrhnout 
v kalendáři neděli 27. března a to ne jen 
proto, že to je Velikonoční neděle, ale v ten 
den odstartuje jarní část fotbalových sou-
těží a fotbalisté Světlé přivítají při jarní 
premiéře sympatické mužstvo z Herálce, 
s nímž při podzimním startu na jeho hřišti 
uhráli bezbrankovou remízu. Herálec je po 
podzimu na 8. místě s 15 body. 

jív

Hokejové mládí

Dne 28. 12. 2004 se zúčastnili starší žáci 
HC Sklo Bohemia Světlá n. S. vánočního 
hokejového turnaje v Jaroměři. Dalšími 
účastníky turnaje byli HC Jaroměř, Stadi-
on Kutná Hora a Stadion Nový Bydžov. 

Výsledky:
HC Sklo Bohemia – Stadion Nový 
 Bydžov 2:2 
 Branky: Doležal 2
HC Sklo Bohemia – HC Jaroměř 5:2
 Branky: Doležal, Didiáš, Čapek, La-

buta, Hadrava
HC Sklo Bohemia – Stadion Kutná 
 Hora 2:5
 Branky: Doležal, Eremka
Celkové pořadí turnaje:
1. Stadion Kutná Hora
2. HC SKLO BOHEMIA Světlá n. S.
3. HC Jaroměř
4. Stadion Nový Bydžov

Pavel Cihlář, vedoucí mužstva

Zleva: trenér Petr Severa, Ondřej Dvořák, Jakub Kysela, Šimon Eremka, Martin Cihlář, 
Jakub Kalenda, Jan Adámek, Vít Hadrava, Jaroslav Doležal, trenér Karel Dejmal,

druhá řada: Petr Labuta, Petr David, Jan Čapek, Marek Didiáš, Rosťa Šíma, Michal 
Brož, vedoucí mužstva Pavel Cihlář a ležící Tomáš Burkoň.
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Kadlečák zatím bez sněhu

Na podzim minulého roku schvá-
lilo zastupitelstvo města poskytnutí 
padesátitisícové bezúročné půjčky 
Lyžařskému klubu Kadlečák na 
zakoupení odbavovacího systému 
k lyžařskému vleku. Ironií osudu je, 
že letošní zima na sebe nechává již 
měsíc čekat.

Na Nový rok bylo šest stupňů nad nu-
lou, v prvních lednových dnech pršelo, 
později vystoupila rtuť teploměru až na 
čtrnáct stupňů Celsia. Některé dřeviny 
začaly pučet, na loukách a zahrádkách 
se objevovaly krtiny a v Novém Městě 
na Moravě pořadatelé Zlaté lyže uvažo-
vali o jejím odvolání. Jaroslav Kaiser, 
předseda Lyžařského klubu Kadlečák  
říká, že takhle špatný začátek lyžařské 
sezóny ještě nepamatuje, ale věří, že 
sníh přijde. „Lyžovat se na Kadlečáku 
bude a půjčku radnici splatíme!“

-jv-

Jarmila Machačová, kterou čeká 
v letošním roce maturita na světelském 
gymnáziu, má za sebou první start ve 
světové cyklistice mezi dospělými. Od 
7. do 10. ledna startovala na závodech 
Světového poháru v dráhové cyklistice 

v anglickém Manchesteru. Rozhodně 
to pro ni nebyl žádný turistický výlet 
za Lamanšský kanál, ale reprezentace 
České republiky ve sportu na světové 
úrovni. První závody Světového pohá-
ru v letošním roce se konaly na dřevě-
né dráze s pověstí jedné z nejrychlej-
ších na světě, a snad právě proto přijelo 
do Manchesteru to nejlepší, co světová 
dráhová cyklistika v současnosti má. 

Naše  reprezentace i s Jarmilou 
Machačovou přijela do Manchesteru 
ve čtvrtek 6. ledna pozdě večer, dru-
hý den ráno bylo seznámení s dráhou 
při hodinovém tréninku a ve třináct 
hodin již začínal první blok závodů 
Světového poháru. Jarmila startovala 
v rozjížďce bodovacího závodu a ta 
pro ni dopadla dobře, když postoupila 
do večerního finále ze čtvrtého místa. 

Finále se jelo na 80 kol, tedy 20 km 
a Světelačka, v dresu s národní tri-
kolórou, bez trémy z velkých jmen 
soupeřek šla v úvodu do sólového úni-
ku. Ovšem těsně před cílem prvního 
bodovacího kola ji dojely tři soupeřky, 
bylo z toho nakonec čtvrté místo ohod-
nocené jedním bodem do klasifikace 
Světového poháru. 

Podle slov Jarmily se jel závod ve 
vysokém tempu, na které nebyla 

Lyžaři z Kadlečáku se konečně 
dočkali a začal jim padat toužebně 
očekávaný sníh. V neděli 23. ledna se 
20 hod. začalo pracovat nové dělo pro 
výrobu technického sněhu. 

Členové klubu se okamžitě přizpů-
sobili příznivé předpovědi počasí, 
zorganizovali dvoučlenné služby, aby 
mohli – pokud jim to teploty dovolí 

– zasněžovat nonstop, a ve středu chtě-
jí začít lyžovat. 

Text a foto: Jiří Víšek

Lyžařský klub
Kadlečák
vás zve 

NA SJEZDOVKU

Provozní doba:

pondělí – čtvrtek 
15.00 – 20.00 hod.

pátek – neděle      
09.00 – 20.00 hod.

Aktuální informace na tel. čísle:
602 843 456

Došlo po uzávěrce

Nakoukla do světové špičky dráhové cyklistiky

Jarmila Machačová se stříbrnou medailí 
z letního mistrovství ►
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z juniorské kategorie zvyklá, proto 
se v jeho průběhu již do dalšího úniku 
nedostala a neměla ani na to, aby po-
máhala  své zkušenější reprezentační 
kolegyni Ladě Kozlíkové, což mělo 
být jejím úkolem v druhé polovině 
závodu. Ovšem ten bod získaný při 
premiéře Jarmilina účinkování mezi 
elitou světové dráhové cyklistiky má 
svoji cenu. 

V neděli, v den svých devatenáctých 
narozenin, jela Jarmila ještě rozjížďku 
v disciplíně scratch, která jí přinesla 
úspěch v podobě stříbrné medaile na 
letním juniorském mistrovství světa 
v Los Angeles. Mezi třináctkou star-
tujících byla nejmladší, ale do desítky 
postupujících se tentokrát nedostala, 
stejně jako mnohem zkušenější a do 
té doby vedoucí závodnice Světového 

poháru Vypyraylová z Ukrajiny. Přece 
jenom únava z pátečního bodovacího 
závodu vykonala své. Z Manchesteru 
se Jarmila vrátila plná dojmů a spor-
tovních zážitků v pondělí 10. ledna 
dopoledne a v úterý již opět seděla 
ve školní lavici ve společnosti svých 
spolužáků a přitom mnozí z nich ani 
netušili, jaký víkend má Jarmila za 
sebou.   jív

►
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Absolventka SPŠ stavební 
se sedmiletou praxí hledá práci. Spolehlivá. Tel.: 776 772 894
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BEZDRÁTOVÝ
INTERNET

vysokorychlostní p�ipojení
ve Sv�tlé nad Sázavou

a okolních obcích 

�� 320 Kb/s � 8x rychleji ne� p�es modem 
�� nonstop p�ipojení za pau�ál 599 K� v�. DPH 
�� neplatíte za data ani dobu p�ipojení
�� nepot�ebujete tel. linku ani modem 

      AKCE: z�ízení jen za 2990 K� v�. DPH 
                    Více byt� = sleva! 

Výhodné tarify pro domácnosti, �ivnostníky, firmy. 

             PROM��ENÍ SIGNÁLU ZDARMA 

Vyso�inaNET s.r.o., Havlí�k�v Brod 
www.vysocinanet.cz     info@vysocinanet.cz 

Volejte a pi�te SMS: 604 255 375 



Světelský zpravodaj únor 2005 strana 30 strana 31 únor 2005 Světelský zpravodaj 

1⁄2 A4 

Vá�ení p�átelé,
cestovní kancelá� ing. Zde�ka Vacka Vám nabízí zájezdy letní sezóny 2005.
V cen� v�ech  zájezd�  je povinné  smluvní  poji�t�ní  (proti  úpadku  CK) ve smyslu zákona   
�. 159/99 Sb., uzav�ené  u �eské poji��ovny, a. s. (viz seznam CK na www.cpoj.cz),
nástup  i výstup  ve Sv�tlé n. S., Havlí�kov� Brod�, p�íp. té�  Jihlav� a Okrouhlici.
POZNÁVACÍ  ZÁJEZDY:
Holandsko (20. - 24. 5. 2005, 4480 K�), Pa�í� (18. - 22. 5. 2005, 3880 K�), N�mecko  
a �výcarsko (25. - 29. 5. 2005, 4580 K�), �výcarsko (7. - 11. 9. 2005, 5480 K�).
POBYTOVÉ  ZÁJEZDY (autobusem nebo s vlastní dopravou):  
ITÁLIE  - Gatteo  a Mare � apartmány, bungalovy  350 m od mo�e:  18. - 26. 6. 2005 (2780 K�),
25.6. - 3. 7. 2005 (3380 K�) a 2. - 10. 7. 2005 (3580 K�).
CHORVATSKO � Kraljevica, Crikvenica, Selce, N. Vinodolski:
odjezdy  10., 17.  a 24. �ervna, 1., 8. a 15. �ervence, 19. a 26. srpna 2005.
Hotely: za pobyt ve dvoul��kovém pokoji s vlastním p�íslu�enstvím a polopenzí  
od 5380 K� do 7580 K� za osobu a týden.
Mnoho variant komfortních apartmán� ji� od 2680 K� za osobu a týden.

Podrobné programy a �adu fotografií najdete na WWW.CKZDENEKVACEK.CZ
Nást�nky ve Sv�tlé n. S.: Pohoda (Sázavská ul.), Peka�ství Brokl (nám�stí)
tel. + fax.: 569 456 655, mobil: 603 929 776 nebo 732 250 720  
Va�e rodinná CK ing. Zden�k Vacek, Dolní B�ezinka 73, 582 91 Sv�tlá nad Sázavou   
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