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Slovo úvodem

Se slzou smutku, jež se dere vší silou 
na světlo světa, Vám musím oznámit, 
že nás kvůli sešlosti stářím opustil náš 
drahý Rok 2005. Krutou ironií osudu 
se tak stalo v okamžiku, kdy jsem se 
narodil já, mladší bratr, Rok 2006.

Rok 2005 neměl za svého života na 
růžích ustláno. Vždyť si jen vezměte, 
jak velké nároky na něj všichni klad-
li. On se však pod tímto nebývalým 
tlakem nezhroutil, ba naopak se vždy 
snažil lidem přinést pouze dobré. Prav-
da, ne vždy se to zcela dařilo, někteří 
z Vás mohou na mého bratříčka možná 
i právem hartusit. Napadá mě třeba 
případ, kdy nehezky ublížil jistému 
Krejčířovi, který teď úpí ve vyhnan-
ství v nekřesťanských podmínkách na 
vyhřátém ostrově kdesi daleko od do-
mova. Nebo kolik politiků přišlo o svá 
teplá místečka! Co teď s nimi bude? 
Ranil i mnohé vypadnuvší účastníky 
všemožných reality show, jejichž slzy 
v přímém přenosu byly srdcervoucí.

Drahý zesnulý však vykonal i nejed-
no dobro – k moci dopomohl hodnému 
strýčku premiérovi a jemu novému 
oblíbenci, zdravotnickému ministrovi 
s jeho vždy elegantním motýlkem, 
z českých hokejistů udělal hvězdy na 
mistrovství světa, VyVolil si nositele 
jedenácti milionů korun a nám, Světe-
lákům, daroval prezent ze všech nej-
skvělejší a nejneočekávanější – zbrusu 
novou ulici Komenského. 

Mám ještě pokračovat? Zajisté nebu-
de třeba, jistě jste už pochopili, že můj 
bratr za svého života dokázal vykonat 
mnoho přínosného. Vzpomínejme na 
něj tedy pouze v dobrém. 

Čest jeho památce.
Rok 2006

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
skončil rok 2005 a je čas na malé 

bilancování. Co přinesl nám, obyvate-
lům tohoto malebného města na řece 
Sázavě? Před rokem jsem na těchto 
stránkách přál nám všem, aby bylo naše 
město za rok o něco hezčí a čistší, aby 
přibyly nové obchody a byty atd. Co 
z toho se podařilo splnit? Hezčí naše 
město jistě je, vždyť s náklady třiceti 
šesti milionů byla konečně po mnoha 
letech úsilí několika generací zastupite-
lů zrekonstruována ulice Komenského, 
nejdelší ulice ve městě. S čistotou města 
je to ale mnohem horší a všudypřítomné 
papíry, igelitové sáčky, láhve a podobné  

„ozdoby“ nesvědčí o naší ukázněnosti 
a čistotnosti, ani o výkonnosti technic-
kých služeb. Radost můžeme mít z no-
vých bytů vybudovaných městem (DPS 
a ubytovna v Josefodole) i soukromými 
osobami (byty v ulici F. A. Jelínka). Ně-
které ulice se chlubí novými chodníky, 
začalo se pracovat na úpravě nevzhled-
né lokality Na Fialkách i na přebudová-
ní místností bývalé knihovny na klub 
mládeže. Zkrátka nepřišly ani místní 
části. Nový asfaltový povrch dostaly 
některé místní komunikace (Mrzkovice, 
Josefodol a Radostovice), byly odbahně-
ny dva rybníky (Horní a Dolní Dlužiny), 
dvě prorezlé plechové čekárny byly 
nahrazeny novými (Dolní Březinka 
a Františkodol), do všech místních částí 
byl instalován bezdrátový místní roz-
hlas. Největší investice přišla do Dolní 
Březinky, kde je nová kanalizace. Větši-
na těchto akcí se ovšem uskutečnila jen 
proto, že na ně byly získány dotace od 
státu nebo kraje.

Nejsou ale jen materiální hodnoty. 
Město proto podpořilo mnoho sportov-
ních, kulturních a charitativních aktivit 
svých občanů. Povedly se oslavy 60. 
výročí ukončení 2. světové války (lam-
piónový průvod s ohňostrojem, výstava, 
koncert), ta kulturnější část veřejnosti 
si již zvykla na pravidelné výstavy 
v galerii a těší se z jejich návštěv. 
Měli jsme možnost prožít příjemné 
chvíle na řadě koncertů a divadelních 
představení, těšit se z úspěchů našich 
sportovců, sami navštěvovat sportovní 
podniky ve městě (Rallye Světlá, kopa-
ná, hokej) nebo si aktivně zasportovat 
v létě i v zimě. Město ve snaze vyřešit 
problémy s fungováním společenského 
sálu zakoupilo vedlejší budovu a nyní 

se připravuje rekonstrukce bývalé ka-
várny. Plesová sezóna 2006-2007 by 
měla být již bez současné improvizace. 
Nepodařilo se a zřejmě ani nepodaří 
dohodnout se s krajem na společném 
financování provozu budoucího muzea, 
a tak se do jeho budování pustí město 
ve spolupráci s Vlastivědným spolkem 
Světelsko.

Jaká bude budoucnost našeho měs-
ta? Počet obyvatel se již třetím rokem 
snižuje (2002: 7120 obyvatel, 2003: 
7044 obyvatel, 2004: 6981 obyvatel, 
2005: 6957 obyvatel), i když počet 
narozených a zemřelých je vyrovnaný. 
Populace stárne, každoročně se více 
lidí odstěhuje než přistěhuje. Přivítali 
bychom jistě všichni zpestření nabídky 
pracovních příležitostí. Za tím účelem 
probíhají jednání se zástupcem rodiny 
Morawetzovy, které byla  vrácena ze-
mědělská půda, o zřízení desetihekta-
rové průmyslové zóny a z Czechinves-
tem o získání zájmu firem o přesunutí 
některé výroby do Světlé.

Město se snaží „protlačit“ do územ-
ního plánu kraje dopravní stavby, které 
by ulehčily přetíženému centru města 
a zlepšily úroveň dopravy na silnici 
Habry – Světlá – Humpolec a Ledeč 

– Světlá – Havlíčkův Brod. Chystáme se 
také rozšířit možnost parkování v blíz-
kosti náměstí.

Naše město i každý z nás si bude 
v nadcházejícím roce 2006 žít svým 
životem. Přeji Vám všem, aby pro Vás 
rok 2006 byl bez otřesů, neštěstí a ji-
ných nepříjemností a abychom společně 
za dvanáct měsíců zahájili pro nás ju-
bilejní rok 2007, ve kterém si budeme 
mnoha způsoby připomínat osmisté 
výročí první písemné zprávy o našem 
městě, které máme tak rádi.

Josef Böhm, starosta města

Upozornění
Všem, kteří mají žádost o byt vede-

nou u Městského úřadu v Světlé n. S., 
připomínáme, že od 2. do 31. 1. 2006 
je stanoven termín na obnovení žá-
dostí. Toto je možné písemně, případ-
ně osobně na MěÚ u pí Holoubkové. 
Neobnovené žádosti budou automa-
ticky vyřazeny z evidence.

MěÚ Světlá n. S, bytová agenda
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Schůze rady - 21. listopadu

Zasedání rady města se nezúčastnili 
ing. František Aubrecht (dovolená), 
Josef Böhm a ing. Iva Černohubová 
(služební cesta) a ing. Josef Maleček 
(nemoc). Schůzi řídila místostarostka 
ing. Arnotová. Při kontrole zápisu 
z minulé schůze rady navrhla změ-
nu usnesení č. 305/2005 tak, aby 
znělo: „Rada ukládá řediteli TBS 
Světlá n. S. p. Holoubkovi předložit 
do příštího zasedání rady analýzu 
stávajícího stavu nákladů na provoz 
skládky, sběrného dvora a svozu TKO, 
včetně návrhů na úspory.“ Rada tuto 
změnu schválila.

RM projednávala návrh užšího po-
řadníku žadatelů o nájem bytu v DPS 
pro partnerské dvojice a neschválila 
jej. Uložila odboru MIRR, aby za-
bezpečil veškeré náležitosti k uza-
vření a následnému ukončení nájemní 
smlouvy mezi městem a TBS a k uza-
vření a ukončení smlouvy o odběru 
elektřiny a vody v případech, kdy do-
jde k proluce mezi nájemními smlou-
vami na byty v DPS.

RM doporučuje zastupitelstvu pro-
dej části pozemku KN č. 498/1 v k.ú. 
Světlá n. S. o výměře 20 m2 za cenu 
350 Kč/m2 panu P. K. za účelem vý-
stavby garáže a prodej pozemku KN č. 
50/9 o výměře 66 m2 a pozemku KN 
st.č. 46 o výměře 3 m2 v k.ú. Dolní 
Bohušice panu K. V. za cenu 70 Kč/ 
m2 za účelem rozšíření vlastního po-
zemku. RM nedoporučuje prodej části 
pozemku KN č.498/1 o výměře 720 
m2 v k.ú. Světlá n. S. a pozemku KN 
č. 50/8 o výměře 271 m2 v k.ú. Dolní 
Bohušice z důvodu zamezení přístupu 
k sousedním nemovitostem.

RM schválila ukončení platnosti 
nájemní smlouvy s panem J. H. tý-
kající se pozemků KN č. 285, PK č. 
286/2 a PK č. 286/3 v k.ú. Opatovice 
a schválila pronajmutí těchto pozem-
ků panu J. H. s účinností od 1. 1. 2006 
za účelem provozování zemědělské 
činnosti.

RM souhlasí s  trasou kabelového 
vedení přes pozemky města v Dolní 
Březince s podmínkou zřízení věcné-
ho břemene za jednorázovou úplatu 
500 Kč a s vedením podobné trasy 
v k.ú. Mrzkovice za stejných podmí-
nek. Rovněž nemá námitek proti trase 
kabelového vedení v Poštovní ulici, 

v tomto případě by jednorázová úplata 
činila 2200 Kč. Požaduje uvedení po-
zemků do původního stavu.

Protože při budování a provozová-
ní budoucí stavby koupaliště budou 
dotčeny pozemky ve vlastnictví kra-
je Vysočina, schválila RM uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene.

Město Světlá n. S. zakoupilo zrca-
dlo, které je umístěno na křižovatce 
Komenského ulice a komunikace ve 
směru Opatovice. RM schvaluje da-
rování tohoto zrcadla Správě a údržbě 
silnic v Havlíčkově Brodě.

RM souhlasí se získáním příspěvku 
ve výši 375 000 Kč z Rozvojového 
fondu akciové společnosti Vodovody 
a kanalizace na investiční akci „Vodo-
vod Kalvárie – I. etapa“ a „Kanalizace 
Kalvárie – I. etapa“ a doporučuje za-
stupitelstvu převod těchto nemovitostí 
do vlastnictví a. s. Vodovody a kanali-
zace v Havlíčkově Brodě.

RM neschválila žádost o pronájem 
části pozemku KN č. 507/2 v k.ú. Lip-
nička za účelem parkování osobního 
automobilu, protože u čp. 30 za tímto 
účelem dalo město zhotovit zpevně-
nou plochu, kterou může žadatelka 
používat.

RM doporučuje projednání rozpoč-
tového výhledu na roky 2006 – 2007 
v zastupitelstvu města.

RM doporučuje zastupitelstvu 
ke schválení rozpočtové opatření 
č. 6/2005 (zapojení dotací a financí 
z prodeje akcií České spořitelny do 
rozpočtu města).

RM se seznámila s připomínkami 
k novému konceptu velkého územní-
ho plánu kraje Vysočina a doporuču-
je zastupitelstvu zahrnout do změn 
územního plánu navržené obchvaty 
u místních částí Závidkovice, Rados-
tovice a Josefodol. 

Ukládá odboru stavebního úřadu 
a územního plánování předat přísluš-
ný dokument Krajskému úřadu kraje 
Vysočina. Doporučuje zastupitelstvu 
do nových změn územního plánu za-
hrnout i řešení dopravní dostupnosti 
sídliště Na Bradle.

RM doporučila, aby se členem vý-
běrové komise na vznik pracovního 
poměru vedoucího odboru správní-
ho a školství stal Mgr. Petr Včela. 
RM vzala na vědomí připomínku 
Mgr. Včely, který vyjádřil nespoko-

jenost s tím, jakým způsobem bylo 
výběrové řízení zveřejněno.

RM vyhověla žádosti paní B.S. tý-
kající se stanovení nájemného za pro-
nájem zahrádky u ZUŠ.

RM projednala žádost Okresního 
soudu v Havlíčkově Brodě o zvolení 
přísedících na další volební období. 
Rada města doporučuje zastupitel-
stvu volbu stávajících zástupců na-
šeho města pí Jaroslavy Míchalové, 
pí Ivy Myšičkové, p. Josefa Čálka 
a Mgr. Zdeňka Radila. Pokud do 
příštího zasedání rady budou nalezeni 
další vhodní kandidáti, bude o nich 
jednáno.

RM vzala na vědomí informaci mís-
tostarostky o tom, že začala pracovat 
komise zabývající se změnou koncep-
ce správy bytového fondu.

RM souhlasí s ukončením nájemní 
smlouvy s panem M. H. na pozemky 
PK č. 93/2 a PK č. 109/2 v k.ú. Opato-
vice k 31. 12. 2005 a pronajímá tytéž 
pozemky za účelem provozování ze-
mědělské činnosti panu J.N. s účin-
ností od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou.

RM schválila ukončení platnosti 
nájemní smlouvy s paní V. V. týkající 
se pozemku KN č. 724/209 k.ú. Světlá 
n. S. k 30. 11. 2005.

RM doporučuje zastupitelstvu 
schválit odkoupení pozemků KN č. 
507/5 (237 m2) a KN č. 507/6 (112 m2) 
v k.ú. Lipnička za cenu 54 Kč/m2 od 
společnosti GIS s.r.o. v Habrech. Na 
pozemcích stojí autobusová čekárna.

RM souhlasí s ukončením nájemní 
smlouvy s manželi M. a V. V. týkající 
se pozemku parc. č.  724/214 v k.ú. 
Světlá n. S. využívaného jako zahrád-
ka ke dni 30. 11. 2005 a s pronajmutím 
téhož pozemku panu A. W. s platností 
od 1. 12. 2005 na dobu neurčitou.

RM doporučuje zastupitelstvu výši 
příspěvku města do fondu Mikroregi-
onu Světelsko na rok 2005 ve výši 2 Kč 
na občana.

RM doporučuje zřízení nové klima-
tizace v objektu bývalé kavárny. Vzala 
na vědomí informace vedoucí odboru 
MIRR Bc Marie Kudrnové o průběhu 
jednání s pivovary za účelem uzavření 
nájemní smlouvy na provozování bý-
valé kavárny.

ing. Lenka Arnotová,
místostarostka
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Schůze rady - 5. prosince

Zasedání rady se nezúčastnil ing. Jo-
sef Maleček (nemoc). V úvodu infor-
moval starosta radu o průběhu setkání 
v rakouském městě Gross-Siegharts 
ohledně hledání partnerské obce a o jed-
nání s městem Ledeč n. S. a společností 
Baukomplex o zajištění lékařské služby 
první pomoci v roce 2006.

RM vyslechla informace odboru 
sociálních věcí o nutnosti zapojit se do 
tzv. komunitního plánování sociálních 
služeb a doporučila zastupitelstvu 
schválit uzavření smlouvy o partnerství 
ve věci získání podkladů pro komunitní 
plán obce s občanským sdružením Ago-
ra central Europe, jehož činnost bude 
financovat kraj Vysočina. Navrhla ta-
jemnici, kdo by podle mínění RM mohl 
vykonávat za město funkci kontaktní 
osoby a koordinátora a uložila jí navrh-
nout výši cílové odměny za zpracování 
plánu.

RM vyslechla informaci místosta-
rostky ing. Arnotové o vývoji jednání 
mezi městem a firmou Inrest CZ s.r.o. 
Protože nebylo dosaženo dohody o na-
rovnání, v níž by se firma zavázala 
uhradit částku alespoň 400 000 Kč, 
navrhla RM zastupitelstvu požadovat 
soudní cestou celou dlužnou částku ve 
výši 2 075 379 Kč a doporučila přijmout 
rozpočtovou změnu za účelem zaplacení 
soudního poplatku ve výši 4 % žalované 
částky.

RM požádala zastupitelstvo o zrušení 
živnostenských listů vydaných městu na 
činnosti, které bude od 1. 1. 2006 vyko-
návat příspěvková organizace KyTICe.

RM doporučila zastupitelstvu zrušení 
obecně závazných vyhlášek č. 1/1991 
(tržní řád) a č. 6/2002 (zabezpečení 
svatováclavské pouti) a schválila vydání 
Nařízení města Světlá n. S. č. 1/2005, 
kterým se vydává nový tržní řád.

RM na návrh odboru majetku a in-
vestic schválila doplnění ceníku za 
pronájem nemovitostí, pověřila finanční 
odbor ve věci uplatňování práv a po-
vinností v případech krátkodobého 
pronájmu plochy tržnice a odbor MIRR 
v případech dlouhodobého pronájmu 
této plochy.

RM doporučila zastupitelstvu ke 
schválení obecně závaznou vyhlášku č. 
7/2005 o místním poplatku ze vstupné-
ho, kterou se mění vyhláška č. 4/2003.

RM doporučila zastupitelstvu schvá-

lení změny Zásad prodeje bytů v ma-
jetku města Světlá n. S. tak, aby sleva 
3 % z nabídkové ceny bytu mohla být 
použita i v případech, kdy pouze jeden 
z manželů pobírá invalidní důchod.

RM projednala návrh změny ve 
způsobu správy bytového fondu města 
a uložila vypracovat návrh na rozdělení 
vybraného nájemného do fondů oprav 
společných prostor, jednotlivých bytů, 
případně rezervního. Schválila mandát-
ní smlouvu uzavřenou pro výkon správy 
bytového fondu, cenu za správu jedno-
ho bytu či nebytového prostoru (140 Kč) 
a ceník vybavení dodávaného do bytů 
při opravách. Rozpočet bytového fondu 
bude součástí rozpočtu města.

RM doporučila zastupitelstvu ke 
schválení změny územního plánu 
předložené odborem stavebního úřadu 
a územního plánování.

RM schválila vyřazení dlouhodobého 
hmotného majetku likvidací.

RM na základě návrhu odboru MIRR 
doporučuje zastupitelstvu nabytí podí-
lového vlastnictví ve výši ideální polo-
viny k pozemkům PK č. 357/3 a 356/2 
v k.ú. Světlá n. S. z pohledávek města 
vůči Pozemkovému fondu, za nevyčer-
pané pohledávky pak požadovat finanč-
ní prostředky.

RM doporučuje zastupitelstvu ke 
schválení rozpočtové opatření č. 6/
2005.

RM schvaluje v rozpočtu města vyčle-
nit 50 000 Kč na poskytování darů pro 
neziskové organizace, jejichž činnost 
nelze dotovat dle Zásad pro poskytování 
příspěvků neziskovým organizacím.

RM schválila návrh výše odměn pro 
členy výborů a komisí zřizovaných za-
stupitelstvem a radou města a doporuči-
la jej zastupitelstvu k přijetí.

RM schválila nový organizační řád 
MěÚ, který nabude účinnosti 1. 1. 2006 
a stanovila limit zaměstnanců s pra-
covní smlouvou, zařazených do úřadu 
na 57. Schválila vypsání výběrového 
řízení na pracovníka odboru dopravy 
a doporučila zastupitelstvu zabývat 
se na svém prvním zasedání v roce 
2006 otázkou kronikáře a letopisecké 
komise. Uložila odboru MIRR jednat 
s externím dodavatelem o plakátovací 
službě a vyjednat co nejlepší podmínky 
pro město.

RM souhlasí s tím, aby pracovníci 
ITC vykonávali služby pro všechny 

příspěvkové organizace řízené městem, 
u TBS bude vyžadována reciproční 
služba na údržbě vozidel MěÚ. RM 
souhlasí i s tím, aby nově zřizovaná 
příspěvková organizace KyTICe užíva-
la v omezeném rozsahu služební vůz ve 
správě MěÚ.

RM na základě žádosti manželů 
B. doporučuje částečně zrušit usnesení 
ZM č. 033/2005 ve věci poskytnutí půjč-
ky z městského fondu rozvoje bydlení.

RM doporučuje zastupitelstvu prodej 
části pozemku KN č. 724/5 o výměře 
88 m2 v k.ú. Dolní Březinka panu J. Š. 
a odkoupení části pozemku KN č. 724/6 
v témž katastrálním území od manželů 
J. a E. Š.

RM doporučuje zastupitelstvu pro-
dloužení termínu výstavby objektu pro 
obchodní služby na pozemku KN st. č. 
128 v k.ú. Světlá n. S. paní D. Š. do 30. 
10. 2007.

RM formou tajného hlasování vy-
brala nájemce nebytových prostor v čp. 
986 (bývalá kavárna), kterými se stali 
pánové František Novák a Rostislav 
Brezanský.

RM schválila navržené odměny pro 
ředitele příspěvkových organizací zři-
zovaných městem.

RM souhlasí s jednorázovým pro-
dloužením provozní doby restaurace 
Pohoda dne 31. 12. 2005 do 02:00 hod.

RM souhlasí s tím, aby majitelka 
městského bytu paní B. pronajala svůj 
byt panu B. I. do 31. 8. 2006.

RM schválila dodatek k nájemní 
smlouvě o pronájmu nebytových pro-
stor mezi městem Světlá n. S. a Úřadem 
práce v Havlíčkově Brodě.

RM se seznámila s výsledkem práce 
výběrové komise, která posuzovala 
zájemce o místo vedoucího odboru 
správního a školství a rozhodla oslovit 
Mgr. Milana Matouška ohledně jeho 
přijetí do pracovního poměru.

Ing. Arnotová informovala radu 
o záležitosti věcného břemene u čp. 598 
v Sázavské ulici a starosta o problé-
mech s přestavbou bývalé knihovny na 
klub mládeže. Ing. Aubrecht připomněl 
stav silnice ze Závidkovic směrem na 
Lipnici n. S.

RM uložila tajemnici MěÚ pokusit se 
přeorganizovat náplně práce a struktu-
ru odboru MIRR, případně dalších, aby 
nemusel být rozšiřován počet úředníků.

Josef Böhm, starosta města
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Schůze rady - 19. prosince

Zasedání rady města se pro nemoc 
nezúčastnil ing. Josef Maleček. Příští 
zasedání RM se uskuteční až 16. 1. 
2006. Při kontrole zápisu z minulého 
zasedání byla rada informována o tom, 
že usnesení zastupitelstva o nákupu 
poloviny pozemků PK č. 357/3 a PK č. 
356/2 v k.ú. Světlá n. S. od Pozemkové-
ho fondu nelze uskutečnit bez nákupu 
zbylé poloviny pozemků od soukromé 
majitelky pí H. R. Protože zastupitelstvo 
neschválilo nákup této druhé poloviny 
pozemku, byla smlouva anulována. Re-
stituční nárok města bude tedy uspoko-
jen finančně.

Starosta informoval radu o jednání 
s JUDr. Kölblem, právním zástupcem 
rodiny Morawetzovy, o budoucí spolu-
práci s městem na vytvoření průmyslové 
zóny na jejích pozemcích po obou stra-
nách silnice směrem na Havlíčkův Brod.

Vítěz výběrového řízení na místo 
vedoucího odboru správního a školství 
Mgr. Matoušek do funkce nenastoupí, 
rada proto pověřila tajemnici MěÚ oslo-
vit další zájemce v pořadí, které stanovi-
la výběrová komise.

RM schválila návrh finančního odbo-
ru na odepsání dvou nedobytných pohle-
dávek v celkové výši 1 500 Kč.

RM schválila pronájem části plochy 
terasy o výměře 10 m2 u domu čp. 598 
za účelem předvánočního prodeje kaprů 
na dny 21. až 23. 12. 2005 panu K. M.

RM vyslovila souhlas s trasou vedení 
veřejné telekomunikační sítě přes poze-
mek KN č. 54/4 v k.ú. Dolní Bohušice 
s následným zřízením věcného břemene 
pro Český Telecom za jednorázovou 
úplatu 15 Kč/bm a přes pozemek KN st. 
č. 662 v k.ú. Horní Bohušice se zřízením 
věcného břemene pro téhož žadatele za 
jednorázovou úplatu 500 Kč.

RM schválila zapůjčení hřiště pří-
spěvkové organizaci ZŠ Světlá n. S., Ko-
menského 234 (dosud hřiště spravovalo 
město), která bude platit i správce hřiš-
tě, a zplnomocnila tuto příspěvkovou 
organizaci ke krátkodobému pronájmu 
(kratší než rok) i k poskytování slevy 
z nájemného dle zpracovaného vnitřní-
ho předpisu.

RM schválila zapůjčení nemovitého 
majetku příspěvkové organizaci KyTI-
Ce. Jedná se o čp.16 (knihovna), čp. 217 
(společenský sál), čp. 506 (kinosál) a po-
zemky KN st. č. 96, 232/1 a 232/3 v k.ú. 

Světlá n. S. Zapůjčuje se i dlouhodobý 
movitý majetek. 

RM zplnomocnila organizaci KyTICe 
ke krátkodobému pronájmu nebytových 
prostor a k poskytnutí slevy z nájem-
ného dle zpracovaného vnitřního před-
pisu. Nájemné získané z krátkodobého 
pronájmu bude příjmem příspěvkové 
organizace.

RM souhlasí s vyřazením nákladního 
vozidla Mikrocar M19S30 z majetku 
města a jeho prodejem za odhadní cenu.

RM souhlasí s tím, aby se do sprá-
vy VaK a. s. Havlíčkův Brod převedla 
studna a odradonovací stanice v k.ú. 
Lipnička za podmínky, že v případě ne-
dostatku pitné vody v tomto zdroji bude 
voda dovážena na náklady VaK.

RM se seznámila se žádostí pana 
S. M. o ukončení pronájmu části pozem-
ku parc. č. 724/31 o výměře 27 m2 v k.ú. 
Světlá n. S., která byla užívána jako 
zahrádka. Protože žadatel má uzavřenou 
smlouvu i na pronájem části pozemku 
parc. č. stav. 517, na kterém je ocelová 
kolna, a vzhledem k tomu, že mění byd-
liště, požaduje RM ukončení smlouvy na 
oba pozemky, aby mohly být nabídnuty 
jinému zájemci.

RM projednala materiál předložený 
sociálním odborem týkající se doplnění 
užšího pořadníku o nájem bytu v DPS. 

Protože žadatelé ze Světlé buď nabídku 
odmítli nebo jejich zdravotní stav nevy-
žaduje pečovatelskou službu, stávají se 
čekateli na byt manželé H. a J. G. z Ja-
novic nad Úhlavou.

Rada vzala na vědomí informaci 
starosty o vývoji počtu obyvatel města 
Světlá n. S.

Místostarostka ing. Arnotová sezná-
mila RM se žádostí nájemníků z čp. 
598 o poskytnutí jednotkové slevy 15 % 
i přes to, že jeden byt nebude nájemní-
kem odkoupen. Tento požadavek byl od-
mítnut, ale činí se kroky k tomu, aby se 
dotyčný nájemník, p. K. CH., přestěho-
val do jiného městského bytu a ostatním 
tak na slevu vznikl nárok.

RM vzala na vědomí informaci mís-
tostarostky o částce vybírané na ná-
jemném za bytové i nebytové prostory 
a informaci starosty o žádosti fotbalo-
vého klubu o příspěvek na rekonstrukci 
tréninkového hřiště.

Tajemnice MěÚ informovala členy 
RM o tom, že město nemůže čerpat 
dotaci na pořízení radaru z programu 
prevence kriminality, protože nebylo 
okresním policejním ředitelstvím vybrá-
no jako ohrožené město.

Na příštím zasedání RM bude předlo-
žena kronika města.

Josef Böhm, starosta města

Zasedání zastupitelsva - 7. prosince

Usnesení č. 101/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 12 hlasů:
I. Odkládá rozhodnutí v záležitosti 

prodeje části pozemku KN č. 498/1 (cca 
24 m2) v k. ú. Světlá n. S. do příštího 
zasedání zastupitelstva. 

II. Ukládá odboru MIRR zajistit vy-
jádření TBS, event. dalších orgánů ve 
věci zajištění přístupu, příjezdu a zimní 
údržby komunikace ke garážím v Sá-
zavské ulici na pozemku KN č. 498/1 
po event. realizaci výstavby garáže 
p. Klimešem. 

Usnesení č. 102/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání neschvaluje prodej části po-
zemku KN č. 498/1 (cca 720 m2) v k. ú. 
Světlá n. S. 

Usnesení č. 103/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 12 hlasů:
I. Schvaluje prodej pozemku KN č. 

50/9 (66 m2) a pozemku KN st. č. 46 (3 
m2) v k. ú. Dolní Bohušice p. Karlu V. , 
Dolní Bohušice, Světlá n. S. za účelem 
rozšíření vlastního pozemku za cenu 
70 Kč/m2. 

II. Neschvaluje prodej pozemku KN 
č. 50/8 (271 m2) v k. ú. Dolní Bohušice 
vzhledem k zamezení přístupu k jiným 
nemovitostem. 

Usnesení č. 104/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 12 hlasů:
I. Schvaluje dodatečný prodej části 

pozemku KN č. 724/5 o výměře 88 m2 
v k. ú. Dolní Březinka za cenu 70 Kč/m2 
p. Josefu Š. , Světlá n. S. ▶
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II. Schvaluje odkoupení části pozem-
ku KN č. 724/6 o výměře 4 m2 v k. ú. 
Dolní Březinka od manž. Josefa a Evy 
Š. , Dolní Březinka, za cenu 70 Kč/m2. 

Usnesení č. 105/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 13 hlasů schvaluje 
nákup pozemku KN č. 507/5 (237 m2) 
a pozemku KN č. 507/6 (112 m2) v k. ú. 
Lipnička od společnosti GIS s. r. o. , 
U Obchvatu 400, Habry za účelem 
umístění a zřízení stavby „autobusová 
čekárna“ za cenu 45 Kč/ m2 + náklady 
s tím spojené. 

Usnesení č. 106/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 13 hlasů schvaluje 
směnu pozemků za účelem uvedení na 
právní stav mezi městem Světlá n. S. 
(část pozemku KN č. 525/2 – 47 m2, 
část pozemku KN č. 550/4 – 7 m2 v k. ú. 
Závidkovice) a pí Alenou J. , Světlá 
n. S. a Julií Š., Světlá nad Sázavou (část 
pozemku KN č. 36 – 38 m2, část pozem-
ku KN st. č. 10 – 38 m2 a část pozemku 
KN st. č. 28 – 12 m2 v k. ú. Závidkovice) 
bez náhrady. 

Usnesení č. 107/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 14 hlasů schvaluje 
změnu podmínky uvedené ve Smlouvě 
o budoucí kupní smlouvaě ze dne 13. 
12. 2004 v následujícím znění: budoucí 
kupující se zavazuje postavit „objekt 
pro obchodní služby“ ve lhůtě do 30. 
10. 2007. 

Pokud nebude do tohoto data „objekt 
pro obchodní služby“ v souladu se 
stavebním povolením zkolaudován, je 
budoucí prodávající oprávněn od této 
smlouvy odstoupit s tím, že mu nále-
ží dohodnutá smluvní pokuta ve výši 
95 000 Kč. 

Schvaluje uzavření Dodatku č. 1. ke 
Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze 
dne 13. 12. 2004 mezi městem Světlá 
nad Sázavou a paní Danuší Š. , Ovesná 
Lhota, v dané věci. 

Usnesení č. 108/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 13 hlasů schvaluje 
částečné zrušení Usnesení č. 033/2005 
ze dne 27. 4. 2005 ve věci poskytnutí 
půjčky z „Městského fondu rozvoje 
bydlení“ manželům B. , Světlá n. S. ve 
výši 94 030 Kč na opravu rodinného 
domu čp. 125 ve Světlé nad Sázavou. 

Usnesení č. 109/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 15 hlasů:
I. Souhlasí se získáním příspěvku ve 

výši 375 000 Kč z Rozvojového fondu 
akciové společnosti Vodovody a kanali-
zace Havlíčkův Brod na investiční akci 

„Vodovod – Kalvárie – I. etapa“ a na 
investiční akci „Kanalizace – Kalvárie 

– I. etapa“. 
II. Schvaluje převod (prodej) nemo-

vitostí „Vodovod – Kalvárie – I. etapa“ 
a převod (prodej) nemovitosti „Kana-
lizace – Kalvárie – I. etapa“ za cenu 
poskytnutého příspěvku do vlastnictví 
Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, 
a. s. , Žižkova 832, Havlíčků Brod. 

Usnesení č. 110/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů:
I. Ruší své Usnesení č. 057/2005 

ze dne 22. 6. 2005 ve věci nákupu 
podílového vlastnictví ve výši ideální 
1/2 k pozemkům PK č. 357/3 (4034 m2) 
a PK č. 356/2 (119 m2) v k. ú. Světlá nad 

Sázavou od Hany R. , Světlá n. S. 
II. Schvaluje nabytí podílového 

vlastnictví ve výši 1/2 k pozemkům 
PK č. 357/3 a PK č. 356/2 v k. ú. Svět-
lá n. S. z pohledávek města Světlá 
n. S. vůči Pozemkovému fondu ČR z ti-
tulu náhrady za nevybrané pozemky. 

III. Schvaluje získání finančních 
prostředků z titulu nevyčerpané pohle-
dávky města Světlá n. S. vůči Pozem-
kovému fondu ČR z titulu náhrady za 
nevybrané pozemky. 

Usnesení č. 111/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
rozpočtové provizorium na rok 2006 

v uvedené podobě: 
V době od 1. 1. 2006 až do schválení 

rozpočtu města se hospodaření města 
podle rozpočtového provizoria u oblastí 
rozpočtu

1 – vnitřní věci
2 – výstavba, správa a údržba majetku 

města, veřejná zeleň
4 – ochrana životního prostředí
8 - dopravní obslužnost
bude řídit rozpočtem města na rok 

2005 v celém rozsahu vyjma položek in-
vestičních výdajů. Správce rozpočtu je 
oprávněn po dobu rozpočtového provi-
zoria nakládat s prostředky maximálně 
ve výš 1/12 za jeden kalendářní měsíc 
(viz tabulka). 

Zřízené příspěvkové organizace 
města obdrží v období rozpočtového 
provizoria měsíčně finanční prostředky 
ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na 
rok 2005. 

Investiční výdaje budou u probíhají-
cích investičních akcí financovány pod-
le uzavřených smluv a harmonogramů. 
(viz tabulka)

Usnesení č. 112/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schva-
luje rozpočtový výhled města Světlá 
n. S. na roky 2006 a 2007 v předložené 
podobě. 

Usnesení č. 113/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 16 hlasů:
I. Schvaluje uzavření smlouvy o part-

nerství ve věci komunitního plánování 
sociálních služeb s občanským sdru-
žením Agora central Europe, pokud 
budou akceptovány navržené změny 
podmínky výpovědi smlouvy v čl. VII 
zajišťující rovnocennost partnerů. 

oblast paragraf Rozpočet 2005 
v tis. Kč

1/12 na kal. 
měsíc v tis. Kč

1 Městská policie 975 81
1 Požární ochrana 590 49
1 Místní správa 27 262 2 272
1 Zastup. orgány 2 220 185
2 Výst. a údržba majetku 3 321 277
4 Ochrana ŽP 639 53
8 Dopravní obslužnost 500 42
Příspěvkové 
organizace

MŠ Lánecká 1 842 154
ZŠ Komenského 1 828 152
ZŠ Lánecká 2 724 227
TBS Světlá n. S. 9 206 767
Sociální centrum 10 727 894
KyTICe 4 725 393
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II. Jmenuje ing. Věru Weingärtnero-
vou koordinátorem pro zpracování Ko-
munitního plánu sociálních služeb. 

Usnesení č. 114/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 16 hlasů schvaluje:
I. Zřízení Fondu technické infrastruk-

tury Kalvárie. Příjmem fondu budou 
finanční prostředky z prodeje pozemků 
na Kalvárii, které nebyly v minulých 
letech převedeny do rozpočtu. Dalším 
příjmem fondu budou případně příjmy 
z prodeje pozemků pro 2. etapu výstav-
by rodinných domů na Kalvárii. 

II. Směrnici k nakládání s prostředky 
fondu infrastruktury Kalvárie. 

Usnesení č. 115/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 16 hlasů žádá s účin-
ností od 1. 1. 2006 o zrušení živnosten-
ských listů vydaných dne 5. 5. 2004 na 
tyto činnosti:

- činnost informačních a zpravodaj-
ských kanceláří

- specializovaný maloobchod
kopírovací práce

- poskytování telekomunikačních 
služeb

Usnesení č. 116/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 16 hlasů schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku města Světlá 
n. S. č. 6/2005 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. 

Usnesení č. 117/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005, 
kterou se zrušují obecně závazné vy-
hlášky č. 1/1999 tržní řád a č. 6/2002, 
kterou se ruší vyhláška města Světlá 
n. S. č. 3/1991 k zabezpečení tradiční 
svatováclavské pouti. 

Usnesení č. 118/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, 
kterou se mění obecně závazná vy-
hláška č. 4/2003 o místním poplatku ze 
vstupného. 

Usnesení č. 119/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 

Plán odpadového hospodářství města 
Světlá n. S. 

Usnesení č. 120/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje:
I. Zahájit soudní řízení ve věci vymáhá-

ní dlužné částky ve výši 2 102 379,90 Kč 
od firmy INREST CZ s. r. o. 

II. Zahájit soudní řízení ve věci 
vymáhání dlužné částky ve výši 
2 102 379,90 Kč od p. Jaroslava Z. , ru-
čitele firmy INREST CZ s. r. o. 

III. Rozpočtovou změnu ve výši 4 % 
žalované částky, tj. 80 000 Kč. 

Usnesení č. 121/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů:
I. Schvaluje rozpočtové opatření č. 

6/2005. 
II. Schvaluje, aby v případě, když 

nebude provedena úhrada za projekto-
vou dokumentaci přístavby Sociálního 
centra v roce 2005, byla tato provedena 
počátkem roku 2006 – ještě před schvá-
lením rozpočtu na rok 2006. 

Usnesení č. 122/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání:
I. Počtem 16 hlasů:
schvaluje podle § 20 stavebního 

zákona č. 50/76 Sb. zadání Změny č. 
V ÚPSÚ Světlá n. S. – lokality 1, 2, 3, 4 
a neschvaluje lokalitu č. 5

schvaluje podle § 20 stavebního zá-
kona č. 50/76 Sb. zadání Změny č. VI 

– lokalita  č. 1
schvaluje podle § 22 stavebního záko-

na č. 50/76 Sb. návrh Změny č. III, III b), 
VI – 33 lokalit a nové regulativy

schvaluje podle § 31 stavebního záko-
na č. 50/76 Sb. pořízení Změny č. VII 

– lokality č. 1, 2, 3, 4, 5 a neschvaluje 
pořízení lokality č. 6

schvaluje podle § 31 stavebního záko-
na č. 50/76 Sb. pořízení Změny č.  VII 

– obchvaty u obcí Závidkovice, Radosto-
vice, Josefodol a dopravní řešení Světlá 
n. S. , Na Bradle. 

II. Počtem 17 hlasů ukládá odboru 
SÚ a ÚP:

- dokončit čistopis Změny č. III, III b), 
IV a připravit novou obecně závaznou 
vyhlášku města o závazných částech 
ÚPSÚ Světlá n. S. 

- pokračovat v další etapě zpracování 
Změn č. V a VI

- zpracovat zadání (I. etapu) Změny 
v VII ÚPSÚ Světlá n. S. 

Usnesení č. 123/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
změnu „Zásad prodeje bytů v majetku 
města Světlá n. S. “ v čl. IV, odstavci č. 
2 „Individuální slevy“ následovně:

„Sleva pro důchodce (Sd) je sleva 3 % 
z nabídkové ceny bytu a poskytuje se 
při prodeji bytové jednotky obývané 
výhradně starobními důchodci nebo 
osobami, z nichž alespoň jedna pobírá 
plný invalidní důchod, a to při prodeji 
oprávněným nájemcům. “

Usnesení č. 124/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
odměny členům výborů a komisí v na-
vržené podobě. 

Usnesení č. 125/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů volí tyto 
přísedící Okresního soudu v Havlíčkově 
Brodě: Jaroslavu Míchalovou, bytem 
Světlá n. S. , Ivu Myšičkovou, bytem 
Světlá n. S. , Josefa Čálka, bytem Svět-
lá n. S. a Mgr. Zdeňka Radila, bytem 
Světlá n. S. 

Usnesení č. 126/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 16 hlasů bere změnu 
organizace správy bytového fondu měs-
ta Světlá n. S. na vědomí. 

Usnesení č. 127/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování LSPP 
s provozovatelem LSPP v Havl. Brodě 

– firmou Baukomplex, včetně poskytnutí 
finančních prostředků na tuto službu, 
které obdržíme od kraje Vysočina. 

Usnesení č. 128/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje:
I. Poskytnutí příspěvku ve výši 140 

tis. Kč na provozní výdaje Hokejovému 
klubu HC Sklo Bohemia se sídlem V Pě-
šinkách 791, Světlá n. S. do 31. 12. 2005 
formou rozpočtové změny – 40 tis. Kč 
oproti rozpočtové rezervě a 100 tis. Kč 
z úspory v oblasti 2 rozpočtu – výstav-
ba, správa a údržba majetku města. 

II. Poskytnutí zálohy na příspěvek na 
provoz stadionu Hokejovému klubu HC 
Sklo Bohemia se sídlem V Pěšinkách 
791, Světlá n. S. ve výši 140 tis. Kč 
v měsíci lednu 2006. 
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Nová koncepce bytového hospodářství

Město Světlá n. S. vlastní a pro-
najímá 331 bytových jednotek a 40 
nebytových prostor, což představu-
je rozsáhlý majetek v hodnotě cca 
70 milionů korun. Správa tohoto 
majetku je zajišťována TBS, stře-
diskem  bytových služeb. Současný 
stav pracovníků zajišťujících sprá-
vu bytů je vedoucí střediska, dvě 
účetní, tři řemeslníci na plný úvazek 
a jeden řemeslník na půl úvazku.

Cena pronájmu (regulovaný proná-
jem) za 1 m2 je ve Světlé n. S. v měst-
ských bytech 15,80 Kč a za současných 
zákonných podmínek ji nelze zvýšit. 
V nově vybudovaných bytech bylo 
schváleno nájemné 25,50 Kč/m2. Vět-
šina nájemníků však platí regulované 
nájemné. Pro srovnání – v Ledči 
n. S. je výše nájemného 16,13 Kč/m2, 
v Humpolci 16/86 Kč/m2.

Měsíčně se na nájemném z bytových 
a nebytových prostor vybere téměř 
440 tis. Kč, za rok dosáhne nájemné 
téměř 5 300 tis. Kč. Dosavadní praxe 
je, že se veškeré nájemné ukládá na 
účty TBS. Z vybraného nájemného se 
hradí náklady na režii bytových služeb 
a dále veškeré opravy a rekonstrukce 
prováděné v bytech či nebytových 
prostorách.

Režijní náklady jsou ale příliš velké. 
Správa přijde na cca 380 Kč za byt či 
nebyt měsíčně. Kdybychom si tuto 
činnost nechali zajišťovat realitní kan-
celáří, úhrada za služby by dosahovala 
maximálně 130 až 140 Kč. Režie je 
podstatnou položkou, která se hradí 
z vybraného nájemného.

Účtování regulovaného nájemného 
na jedné straně a velké náklady na 
režii na straně druhé nedávají městu 
možnost provádět komplexní opravy 
a údržbu  bytových domů  včetně re-
konstrukcí tak,  jak to vyžaduje jejich 
stav. Proto je nutné hledat cesty, jak 
zefektivnit hospodaření s vybraným 
nájemným, aniž by muselo město do-
tovat opravy z vlastního rozpočtu.

Město musí mít přehled o všech 
příjmech i o výdajích bytového fon-
du, tzn. o výši vybraného nájemného 
a o jeho použití. Proto je nutné změnit 
dosavadní organizaci správy bytového 
fondu. 

Pro vyřešení problematiky fun-
gování bytových služeb byla radou 

města stanovena komise, která navrhla 
fungování bytových služeb v několika 
rovinách a předložila radě města ke 
schválení následující řešení:

1. Uzavření mandátní smlouvy 
mezi městem a TBS, střediskem by-
tových služeb. V mandátní  smlouvě 
dochází k zásadní změně financová-
ní bytového fondu. Veškeré nájemné 
bude převáděno do rozpočtu města. 
Tímto oddělením vedení účetnictví 
na samostatném účtu se dosáhne 
zprůhlednění správy bytového fon-
du. 

V mandátní smlouvě jsou vymezena 
jasná pravidla: povinnosti vlastníka 
a správce bytů, rozsah prací, platební 
podmínky, výše úhrady za správu 
jednoho bytu a nebytu. Zaměstnan-
ci správce bytů by nadále zůstali 
v pracovním poměru u TBS Světlá 
n. S. Pravidelně bude prováděn převod 
vybraného nájemného do rozpočtu 
města, město jako vlastník bytů bude 
rozhodovat na základě předloženého 
plánu oprav a investic, co se bude 
v daném roce realizovat. 

Na úhradu režijních nákladů, tzn. na 
správu bytu, bude město platit 140 Kč 
na 1 byt a měsíc, což podstatně sníží 
výši  režijních nákladů. Je na TBS, 
jaká provedou opatření, aby správa 
bytu byla rentabilnější, aby se režijní 
náklady snížily.

2. Sledovat výši vybraného nájem-
ného a nákladovost na opravy na 
jednotlivé domy. Tvořit fondy oprav 
a z nich  financovat opravy investič-
ního charakteru.

Při jednáních byla otevřena otázka 
spravování bytového fondu, co při 
správě bytů upřednostňovat:

a) opravy bytů vč. výměny zařizo-
vacích předmětů (rekonstrukce 
bytových jader, výměny kuchyní 
atd.)

b) opravy společných prostor, tzn. 
více investovat do rekonstrukcí 
bytových domů (výměny oken, 
zateplování, opravy střech) 

Dosavadní praxe byla ta, že veške-
ré nájemné se dávalo do oprav bytů. 
Opravy investičního charakteru – spol. 
prostor, výměny oken, zateplení, opra-
vy střech se řešily tím způsobem, že 

byl vznesen požadavek na město, a to 
podle možností uvolnilo peníze a ze 
svého rozpočtu investice zafinanco-
valo.

Komise se jednoznačně shodla 
na směrování financí do oprav spol. 
prostor (výměny oken a zateplování 
domů), tzn. podtrhnout investice, kte-
ré povedou k energetickým úsporám 
a budou prospěšné všem nájemníkům. 

3. Další oblast, kterou bylo nutné 
vyřešit, bylo stanovení limitů cen 
vybavení dodávaného do bytů (ku-
chyně, sporáky atd.), stejně tak ceny 
stavebních úprav v bytech, např. 
bytových jader. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o městské byty, mělo by 
být vybavení ve standardním prove-
dení. Nikdo ale nebrání nájemníkům 
vybavit si byt nadstandardem, ale to 
už si musí každý doplatit.

Toto by mělo být řešeno při projedná-
vání rozpočtu bytového fondu, kde bu-
dou přesně vytyčeny priority bytového 
fondu pro rok 2006. V rámci rozpočtu 
bude stanoveno, jaký podíl nájemného 
bude určen pro rekonstrukce a opravy 
většího charakteru (opravy střech, za-
teplení ap.) a jaký podíl bude použit na 
běžné opravy a údržbu v bytech.

Lze také čerpat ze zkušeností jiných 
měst, je možné se více orientovat na 
domy jako celek vč. společných pro-
stor, není povinností města obměňovat 
pravidelně vybavení v jednotlivých 
bytech. 

Jedná se o velice citlivou věc, ale 
musíme brát v úvahu to, že ve městě je 
několik variant, jak získat byt a z toho 
plyne financování pořízení, nájemné-
ho a financování oprav ať už v bytech, 
či v domech:

1. družstevní vlastnictví 
2. společenství vlastníků 
3. bydlení v rodinném nebo řadovém    

domku
4. bydlení v obecních bytech

Tím, že město z vlastního rozpočtu, 
který je určen všem sedmi tisícům 
obyvatel, dlouhá léta dotuje bydlení 
malé skupině lidí, šidí ty ostatní. Změ-
na ve fungování bytových služeb by 
měla tento stav změnit.

ing. Lenka Arnotová
místostarostka
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Obecně závazné vyhlášky města Světlá n. S.

Obecně závazná vyhláška 
č. 6/2005,
kterou se mění obecně závazná vy-

hláška č. 7/2003 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou 
vydává dne 7. 12. 2005 podle ustanovení 
§ 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. 
o místních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Čl. 4 vyhlášky č. 7/2003 se mění takto:
1)Sazba poplatku pro poplatníka podle 

čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 420 Kč 
a je tvořena

a)z částky  214 Kč za kalendářní rok a 
b)z částky 206 Kč za kalendářní rok. 

Tato částka je stanovena podle sku-
tečných nákladů obce předchozího 
roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu. Skutečné 
náklady činily 1 442 952 Kč a byly 
rozúčtovány takto: viz příloha č. 1 

2)V případě změny místa trvalého poby-
tu nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci 
v průběhu kalendářního roku, se uhradí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném kalendář-
ním roce. Dojde-li ke změně v průběhu ka-
lendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci měsíce.

Čl. 2
Tato  vyhláška nabývá účinnosti dne 

1. 1. 2006.
Josef Böhm, starosta města     

ing. Josef  Maleček, místostarosta  
ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Příloha č. 1 vyhlášky č. 6/2005
Rekapitulace kalkulace nákladů pro 

výpočet místního poplatku
Celkem náklady na sběr a svoz ne-

tříděného kom. odpadu v roce 2004: 
1 442 952 Kč

Počet fyzických osob, 
které mají v obci trvalý 
pobyt   6 969 osob
Počet fyzických osob, 
které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící 

k individuální rekreaci  52 osob
Celkem   7 021 osob
Skutečné náklady 
na sběr a svoz netříděného  
kom. odpadu na 1 občana 206 Kč
 
Podklady pro výpočet jsou uloženy na 

finančním odboru Městského úřadu Světlá 
nad Sázavou.

Josef Böhm, starosta města     
ing. Josef  Maleček, místostarosta  

ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Obecně závazná vyhláška 
č. 7/2005,
kterou se mění obecně závazná vy-

hláška č. 4/2003 o místním poplatku ze 
vstupného

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou 
vydává dne 7. 12. 2005 podle ustanovení 
§ 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. 
o místních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Čl. 5  vyhlášky č. 4/2003 se mění takto:
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději 2 

dny před konáním akce oznámit správci 
poplatku písemně nebo ústně do protokolu 
druh akce, datum a hodinu jejího konání, 
výši vstupného a předložit vstupenky 
označené cenou, datem, hodinou konání 
akce a jménem pořadatele. Zároveň je 
poplatník povinen oznámit správci poplat-
ku případný nárok na osvobození.

(2) Poplatník je povinen správci poplat-
ku sdělit příjmení, jméno nebo název práv-
nické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné 
číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo práv-
nickou osobu, která je podnikatelským 
subjektem, uvede též čísla účtů u peněž-
ních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní 
prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Do 5 dnů po skončení akce je po-
platník povinen oznámit správci poplatku 
celkovou výši vybraného vstupného sníže-
nou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla 
v ceně vstupného obsažena. Neprodané 
vstupenky předloží správci poplatku.

(4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl po-
užit na charitativní a veřejně prospěšné 
účely, je poplatník povinen tuto skutečnost 
správci poplatku prokázat.

(5) Ohlašovací povinnost se nevztahu-
je na poplatníky od poplatku osvoboze-

né v čl. 8, bodech b), c), d) a e) vyhlášky.
Čl. 2

Čl. 8 vyhlášky zní:
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen 

na charitativní a veřejně prospěšné 
účely

b) sportovní a kulturní akce pořádané 
pouze místními tělovýchovnými 
jednotami, spolky a občanskými 
sdruženími 

c) maturitní plesy
d) sportovní a výchovné kulturní akce 

určené mládeži a dětem
e) akce, jejichž pořadatelem nebo 

spolupořadatelem je město Světlá 
n. S. anebo jeho příspěvkové orga-
nizace.

Čl. 3
Tato  vyhláška nabývá účinnosti dne 

1. 1. 2006.
Josef Böhm, starosta města     

ing. Josef  Maleček, místostarosta  
ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Obecně závazná vyhláška 
č. 8/2005,
kterou se zrušují obecně závazné 

vyhlášky č. 1/1999 tržní řád a č. 6/2002,  
kterou se ruší vyhláška města Světlá 
n. S. č. 3/1991  k zabezpečení tradiční 
svatováclavské pouti

Zastupitelstvo města Světlá n. S., se na 
svém zasedání dne 7. prosince 2005 usnes-
lo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 

1/1999 tržní řád. Pravidla pro určení míst 
pro nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb a další pravidla prodeje stanoví 
v souladu s §18 zákona č.455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání ve znění poz-
dějších předpisů rada města. 

Čl. 2
Zrušuje se obecně závazná vyhláška 

č. 6/2002, kterou se ruší vyhláška města 
Světlá n. S. č. 3/1991 k zabezpečení tradič-
ní svatováclavské pouti.

Čl. 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 

31. prosince 2005.
Josef Böhm, starosta města     

ing. Josef  Maleček, místostarosta  
ing. Lenka Arnotová, místostarostka
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Nařízení města Světlá nad Sázavou č. 
1/2005, kterým se vydává tržní řád

Rada města Světlá n. S. se na svém za-
sedání dne 5. 12. 2005 usnesením č. 336/
2005 usnesla vydat na základě § 18 odst. 
1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon) , 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) , ve znění zákona 
č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) , toto nařízení:

Čl. 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a po-

skytování služeb
(1)  Na území města Světlá nad Sázavou 

je možno mimo provozovnu k tomuto 
účelu určenou kolaudačním rozhodnutím 
podle zvláštního zákona1) nabízet a pro-
dávat zboží a poskytovat služby na těchto 
místech (dále jen „místa pro nabídku, pro-
dej zboží a poskytování služeb“) :

a) v tržnici v Dolní ulici
b) na tržních místech v době čtvrtletních 

trhů: náměstí Trčků z Lípy a v pro-
storách přilehlých ulic Komenského, 
Lánecká, Nádražní, Nové město, 
vymezených v příloze č. 1 tohoto 
nařízení

c) na tržních místech v době svatovác-
lavké pouti: náměstí Trčků z Lípy 
a v prostorách přilehlých ulic Ko-
menského, Lánecká, Nádražní, Nové 
město vymezených v příloze č. 1 
tohoto nařízení

d) prodej z ložných ploch vozidel mimo 
tržnici na veřejném prostranství: nám. 
Trčků z Lípy před číslem popisným 
(dále jen čp.) 995, před čp.162, vyme-
zené v příloze č. 1 tohoto nařízení

e) restauračních zahrádkách a v předsu-
nutých prodejních místech uvedených 
v příloze č. 2 tohoto nařízení

Čl. 2
Stanovení kapacity a přiměřené vyba-

venosti míst pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb

 (1)  Kapacita jednotlivých míst pro na-
bídku, prodej zboží a poskytování služeb 
je stanovena v přílohách č. 1 – 2 tohoto 
nařízení.

(2) Místa pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb provozovaná musí 

Nařízení města Světlá nad Sázavou č. 1/2005

být vybavena:
a) pro tržnic – veřejně přístupným soci-

álním zařízením
b) pro další tržní místa v době pouti  

– veřejně přístupným sociálním zaří-
zením

 – mobilními WC

Čl. 3
Doba prodeje zboží a poskytování slu-

žeb na místech pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb

(1)  Tržnice a tržní místa (včetně čtvrt-
letních trhů) mohou být provozována po 
celý rok, doba prodeje zboží a poskytování 
služeb na tržnicích a tržních místech je: 

 pondělí – neděle 
 od 7:00 hodin do 20:00 hodin
(2) V době svatováclavské pouti může 

být prodej zboží a poskytování služeb 
provozováno v době:

středa – čtvrtek od 13.00 do 22.00 hod.
pátek  od 13.00 do 24.00 hod.
sobota  od 8.00 do 24.00 hod.
neděle  od 8.00 do 22.00 hod.
(3)  Restaurační zahrádky mohou být 

provozovány v období duben – říjen, pro-
vozní doba: pondělí – neděle od 9.00 do 
22.00 hod.

Čl. 4
Pravidla pro udržování čistoty a bez-

pečnosti míst pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a posky-
tovatelé služeb na místech pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb jsou 
povinni:

a) zabezpečovat čistotu prodejních míst
b) k nabídce zboží, jeho prodeji a posky-

tování služeb užívat jen místa k tomu 
určená

Čl. 5
Pravidla k zajištění řádného provozu 

míst pro nabídku, prodej zboží a posky-
tování služeb 

Provozovatel míst pro nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb je povinen:

a) zveřejnit tržní řád, prodávaný sorti-
ment zboží, druh poskytované služby, 
provozní dobu, popřípadě jméno 
správce, byl-li určen provozovatelem

b) prodejní místa provozovat v souladu 
s tímto tržním řádem

c) určit prodejcům zboží a poskytovate-
lům služeb konkrétní prodejní místa

d) vést řádnou evidenci prodejců zboží 

a poskytovatelů služeb včetně údaje 
o druhu jimi prodávaného zboží či 
poskytované služby

e) vyčlenit prostor pro skladování zboží 
v průběhu prodeje a po skončení 
prodeje 

f) zajistit pro prodejce zboží a posky-
tovatele služeb možnost používání 
hygienického zařízení (WC, tekoucí 
voda k umytí rukou) 

Čl. 6
Druhy prodeje zboží a poskytování slu-

žeb, na které se toto nařízení nevztahuje
(1)  Toto nařízení se nevztahuje na 

prodej zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu při slavnostech, sportovních 
podnicích nebo jiných podobných akcích, 
na prodej zboží pomocí automatů obsluho-
vaných spotřebitelem, na vánoční prodej 
ryb a stromků, jmelí a chvojí, a na prodej 
v pojízdné prodejně a obdobném zařízení 
sloužícímu k prodeji zboží nebo poskyto-
vání služeb.

(2)  Za vánoční prodej ryb a stromků, 
jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 
7. do 24. prosince běžného roku.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1)  Práva a povinnosti prodejců zboží, 

poskytovatelů služeb a provozovatelů 
stanovená zvláštními právními předpisy 
nejsou tímto nařízením dotčena.

 (2)  Toto nařízení města Světlá nad Sá-
zavou nabývá účinnosti 1. 1. 2006.

Josef Böhm, starosta města     
ing. Josef  Maleček, místostarosta  

ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Přílohy nařízení města 
Světlá n. S. č. 1/2005, kterým se 

vydává tržní řád

Příloha č. 1
Seznamy míst pro nabídku, prodej zbo-

ží a poskytování služeb:
1) Čtvrtletní trhy:
a) územní vymezení :
 nám. Trčků z Lípy – oboustranně 

podél silnic II/347, III/ 34731
 ul. Komenského – levá strana od ná-

městí po parkoviště za ZŠ
 ul. Lánecká – pravá strana podél 

domu čp. 38
 ul. Nové město – oboustranně od 

náměstí po dům čp. 162
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 ul. Nádražní – levá strana od křižo-
vatky s ul. Komenského 100 m

 b)  kapacita se stanovuje:
 nám. Trčků z Lípy – 600 m2 
 ul. Komenského – 150 m2

 ul. Lánecká – 40 m2

 ul. Nové město – 60 m2

 ul. Nádražní – 200 m2

2) Svatováclavká pouť:
a) územní vymezení:
 - nám. Trčků z Lípy – oboustranně 

podél silnic II/347, III/34731
 - veřejné prostranství na parc. č. 176/

1, 176/2, 103/1, 1096/6 dle KN
 - veřejné prostranství na parc. č. 1096/

1 dle KN s výjimkou prostor navazu-
jící na parc.č. 107 v šíři 15 m

 - ul. Komenského – levá strana od 
náměstí po parkoviště za ZŠ, pravá 
strana od náměstí po spojovací chod-
ník s ul. Nádražní

 - ul. Lánecká – pravá strana od parko-

viště za čp. 38 po dopravní uzávěru, 
levá strana od parkoviště před čp. 700 
po dopravní uzávěru

 - ul. Nové město – oboustranně od 
náměstí po dům čp. 162

 - ul. Nádražní – levá strana od křižo-
vatky s ul. Komenského po parkoviš-
tě u železniční stanice, pravá strana 
od rohu za domem čp. 346 po vchod 
na lávku přes řeku Sázavu

 S výjimkou vchodů a vjezdů k do-
mům a napojení na místní komunika-
ce.

 b)  kapacita se stanovuje:
 - nám. Trčků z Lípy – 3 000 m2

 - ul. Komenského – 300 m2

 - ul. Lánecká – 200 m2

 - ul. Nádražní – 3 000 m2

 - ul. Nové město – 60 m2

3) Prodej z ložných ploch vozidel:
a)  územní vymezení: 
 - parkoviště nám. Trčků z Lípy před 

čp. 995

Úřední sdělení města Světlá n. S.: 

Pravidelná 
zkouška sirén

Právním předpisem (vyhláška MV č. 
380/2002 Sb.) je stanoveno, aby každou 
první středu v měsíci od 12:00 hod. 
proběhla zkouška sirén. Protože došlo 
k zásadní rekonstrukci městského 
rozhlasu – jsou již napojeny městské 
části – počínaje 7. prosincem od 12:00 
hod. z reproduktorů v celém městě zní 
nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 
sekund. Sirény jsou spouštěny z ope-
račních míst Hasičského záchranného 
sboru a zkouška probíhá v celé repub-
lice. Na tento signál nemusíte provádět 
žádnou činnost. Je pravdou, že zvuk 
sirény je nepříjemný, a tak Vás všechny 
žádáme o shovívavost a trpělivost. 

Děkujeme za pochopení.

 - parkoviště nám. Trčků z Lípy před 
čp. 162

b) kapacita se stanovuje max. 2 vozidla/
den

Příloha č. 2
Seznam restauračních zahrádek 
Dočasné restaurační zahrádky jsou 

umístěny před:
- restaurací POHODA, Sázavská ul. 598, 

Světlá n. S.
- Sport-bar-hernou, Sázavská ul. 598, 

Světlá n. S.
- Hernou, nám. Trčků z Lípy 995, Světlá 

n. S.
- restaurací Malý Honza, nám. Trčků 

z Lípy 1045, Světlá n. S.

Maximální kapacita 12 míst k sezení.

Josef Böhm, starosta města     
ing. Josef  Maleček, místostarosta  

ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Okénko ochrany obyvatel

(pokračování)
Doporučené zásady Vaší ochrany
1) Pokyny při úniku nebezpečných škod-

livin – plynných látek těžších než vzduch (tj. 
absolutní většina škodlivých plynů) 

Doporučená důležitá okamžitá opatření:
• okamžitě opustit ohrožený prostor
• vyhledat úkryt v nejbližší budově v co 

nejvyšším patře
• úkryt vyhledat v místnosti na odvráce-

né straně od místa havárie, ale nikdy ne ve 
sklepní nebo suterénní místnosti

• uzavřít a utěsnit dveře, okna a ventilač-
ní otvory

• chránit dýchací cesty poskládanou na-
vlhčenou tkaninou

• připravit si improvizované ochranné 
prostředky (gumové boty, gumové pra-
covní rukavice,  igelitovou pláštěnku 
nebo nepromokavý plášť, ochranné brýle, 
nepromokavé kalhoty – mohou být i tzv. 

„šusťáky”)
• uhasit otevřený oheň v kamnech i spo-

třebičích
• zabezpečit hospodářská a domácí zví-

řata, zajistit jim krmení a vodu
• sledovat vysílání rozhlasových a pří-

padně televizních stanic informujících 
o vývoji situace

• dodržovat pokyny jak záchranářů, tak 
orgánů státní správy a samosprávy

• pomáhat ohroženým občanům
• chráněný prostor opouštět až na zá-

kladě oficiálního sdělení nebo pokynu 
záchranářů,

• při pocitech svědění některých částí těla 
omýt je větším množstvím vody a povrch 
těla vytřít do sucha

2) Pokyny při úniku toxického ply-
nu lehčích než vzduch (zejména NH3 

–  amoniak) 
Doporučená okamžitá opatření:
okamžitě opustit ohrožený otevřený 

prostor
• vyhledat úkryt v nejbližší budově 

v nižším patře a v místnosti na odvrácené 
straně od místa havárie

• uzavřít a utěsnit dveře, okna a ventilač-
ní otvory

• chránit dýchací cesty poskládanou na-
vlhčenou tkaninou

• připravit si improvizované ochranné 
prostředky (gumové boty, gumové pra-
covní rukavice,  igelitovou pláštěnku 
nebo nepromokavý plášť, ochranné brýle, 
nepromokavé kalhoty - mohou být i tzv. 

„šusťáky“)
• uhasit otevřený oheň v kamnech i spo-

třebičích
• zabezpečit hospodářská a domácí zví-

řata, zajistit jim krmení a vodu
• sledovat vysílání rozhlasových a pří-

padně televizních stanic informujících 
o vývoji situace

• dodržovat pokyny jak záchranářů, tak 
orgánů státní správy a samosprávy

• pomáhat ohroženým občanům
• chráněný prostor opouštět až na zá-

kladě oficiálního sdělení nebo pokynu 
záchranářů

• při pocitech svědění některých částí těla 
omýt je větším množstvím vody a povrch 
těla vytřít do sucha

zf
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- 16.11. byly zahájeny úkony trestního ří-
zení ve věci podezření z trestného činu pod-
vodu, kdy 36letý muž uzavřel revolvingový 
úvěr na částku 30 400 Kč, kterou zapomněl 
splácet.

- V době od 20.8. do 21.11. neznámý pa-
chatel ze sklepní kóje v panelovém domě 
Na Bradle odcizil trekingové kolo zn. Scott 
Atacama tour modro-bílé barvy v hodnotě 
20 780 Kč.

- 22.11. dosud nezjištěný muž v Jihlavě při 
vystupování z auta odcizil z něho peněžen-
ku s finanční částkou 9 000 Kč.

- V noční době ze 30.11. na 1.12. došlo ke 
krádeži vloupáním do místnosti časomíry 
na zimním stadionu a následnému odcizení 
hudebního zesilovače zvuku. Škoda činí 
7 200 Kč.

Kriminalita na Světelsku
- 4.12. bylo oznámeno odcizení nákladní-

ho auta Daewoo Lublin, ke kterému došlo 
v Lipnici n. S. Uvedené poškozené nákladní 
auto bylo nalezeno v obci Krásná Hora. Dal-
ším výslechem oznamovatele bylo zjištěno, 
že s uvedeným nákladním autem havaroval 
a z další obavy si vše vymyslel. 

- Na vyživovací povinnost na své dvě děti 
„zapomněl“ 47letý muž. Neplní ji již od roku 
2003, takže dluh dosáhl 74 000 Kč.

***
Na závěr bych chtěl popřát za kolektiv 

Obvodního oddělení Policie ČR  všem čte-
nářům Světelského zpravodaje mnoho štěstí, 
zdraví, spokojenosti a úspěchů v novém 
roce 2006.

npor. Zdeněk Urbánek, 
zástupce vedoucího oddělení

Kolaudace Komenského ulice

V pondělí 12. prosince minulé-
ho roku nastal pro mnohé občany 
našeho města slavný okamžik – za 
přítomnosti hejtmana kraje Vysoči-
na Miloše Vystrčila, starosty města 
Josefa Böhma, zástupce firmy Stav-
by silnic a železnic a několika hostů 
proběhla kolaudace zrekonstruova-
né Komenského ulice.

V krátkém projevu, který předcházel 
slavnostnímu přestřižení pásky, mimo 
jiné starosta řekl: 

„Splnil se dlouholetý sen všech Svě-
teláků, protože téměř každý občas 
touto ulicí jede nebo jde. Děti do školy, 
jejich rodiče a prarodiče do spořitel-
ny nebo na hřbitov, zaměstnanci hutě 
a dalších provozoven do práce, lidé 
cestující kamkoli po kolínské silnici 
se tudy vyhýbají dvěma železničním 
přejezdům na hlavní trati. 

V posledních deseti, spíše patnácti 
letech byl povrch ulice stále horší 
a horší a vžil se pro ni název tan-
kodrom. Naši předchůdci ve vedení 
města se marně snažili přimět tehdej-
ší Okresní úřad v Havlíčkově Brodě 
a později kraj Vysočina k poměrně 
značné investici do pro ně málo vý-
znamné komunikace. I já a moji kole-
gové jsme brzy po volbách v listopadu 
2002 vozili příslušného krajského rad-

ního pro dopravu po našem tankodro-
mu a pak jsem byl dva roky ujišťován, 
že v dalším pololetí bude tato akce 
zařazena do rozpočtu kraje. 

Musely ale přijít další volby do kraj-
ského zastupitelstva, aby se konečně 
ledy hnuly. Proto jménem všech našich 
občanů děkuji současnému zastupitel-
stvu, radě a zvláště panu hejtmanovi 
kraje Vysočina za to, že jsme se koneč-
ně dočkali.“

Komenského ulice měří zhruba půl-
druhého kilometru a nová je nejenom 
vozovka, ale i chodníky a parkoviště, 
přechody pro chodce, zálivy pro au-
tobusy, železniční přejezd, veřejné 
osvětlení a také kanalizační potrubí. 
Rekonstrukce trvala téměř půl roku 
a stála necelých třicet šest milionů, 
z toho 21 milionů z pokladny kraje, 14 
milionů z městského rozpočtu a nece-
lý milion zaplatily havlíčkobrodské 
Vodovody a kanalizace.

Foto: Jaroslav Vála

Rekonstrukce Komenského 
ulice

Poslední práce před dokončením re-
konstrukce a kolaudací.

Foto: Jiří Víšek
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Dům čp. 110
První zatím nalezená zpráva je z roku 

1812, v roce 1853 je zmínka o výměnku 
pro Rosálii Boháčkovou, roku 1857 je 
jako bydlící majitel uváděn tkadlec Josef 
Boháček, jeho žena Anna, dcery Antonie 
(17 let) a Kateřina (3). Další majitelkou 
byla Marie Kubíčková. S manželem Fran-

tiškem měli syna Petra; stal se kameníkem 
a kolem roku 1910 se oženil s Růženou 
Choutkovou ze Žebrakova, která se vrátila 
z Vídně a podmínkou jejich svatby bylo, 
že svoje našetřené rakouské peníze vloží 
do domku. V něm byly čtyři světnice, 
v nichž žili nájemníci, např. tesař Josef 
Vincenc, voják Václav Boháček, Antonín 

a Barbora Šilhanovi, Josef a Anna Mar-
šounovi, Antonín a Barbora Choutkovi.

Dne 29. července 1922 podala Růžena 
Kubíčková stížnost v záležitosti zřizování 
oken při novostavbě sousedního domu čp. 
111 Františkem Pospíšilem do jejího dvo-
ru. Po prozkoumání stavu komisí bylo na 
místě zjištěno, že ve schváleném staveb-

ním plánu okna jsou projektována a že ke 
stavební komisi svolané na den 14. června 
1919, v níž byly předložené stavební plány 
projednávány, se paní Kubíčková nedo-
stavila, „…přesto, že v pozvání ku komisi 
té bylo výslovně uvedeno, že na ní zaleží, 
aby námitky, má-li jaké, při komisi učinila 
osobně aneb svým plnomocníkem, jinak by 
povolení ke stavbě udělilo se bez ohledu 
k jejím námitkám mimo komisi snad po-
daným, pokud by ovšem povolení tomu 
nevadily překážky z příčin veřejných.“ 
Jelikož bylo povolení uděleno a tato stíž-
nost byla podána po třech letech, „…nelze 
přednesené stížnosti pí Růženy Kubíčkové 
vyhověti a táž se svými nároky, jako náro-
ky soukromými odkazuje na pořad práva 
soukromého.“

V roce 1963 domek zdědili syn František 
Kubíček a dcery Pavla a Marie, každý jed-
nou třetinou. Pavla žila v Brně provdaná za 
Josefa Mühlbachera (narodil se ve Vídni 
roku 1906 navzdory německému příjmení 
českým rodičům), Marie žila v Gottwaldo-
vě, jejím manželem byl syn známého svě-
telského řezbáře a akademického sochaře 
Bohumila Vlčka. V roce 1971 se nabyva-
telem domku a zahrádky stal Josefův syn 
Richard.                           Text a foto: J. Vála

Pohled od řeky

Tentokrát si velmi krátce připomeneme 
kamenný kříž nacházející se po levé stra-
ně silnice spojující Světlou n. S. s Opato-
vicemi. Ukrytý pod vzrostlým kaštanem 
(jak je hovorově nazýván jírovec maďal) 
a chráněn jeho větvemi je nenápadný, 
takže jej snadno přehlédnete. Místní zde 
vždycky říkali U křížku, avšak událost, již 
připomíná, je už dávno zapomenuta. 

Vyrytou zkratku (snad IHS?) a další 
symbol téměř smyl déšť a stále méně 
znatelným se stává i donedávna ještě 
dobře čitelný letopočet 1846 na podstavci. 
Trvalé stopy však zanechalo vážné poško-
zení, k němuž došlo v roce 1972. Povalený 
a rozlomený na dva kusy ležel tehdy něja-
ký čas na zemi, dokud nebyl zachráněn 
a znovu postaven panem Josefem Pej-
charem z nedalekých Benetic. Ani strom 
zasazený snad v době umístění kříže 

Drobné sakrální památky

nebyl ušetřen nešetrného lidského zásahu. 
Někdy počátkem 70. let minulého století 
překážela jeho koruna drátům elektrické-
ho vedení, takže byla zčásti seříznuta, což 
je patrné dodnes. Díky dobrému zdraví 
přestál i nedávné napadení rychle se šířící 
klíněnkou jírovcovou. 

Kromě úcty věřících vzbuzovalo toto 
místo i nepříjemné mrazení v zádech 
u mnohých z těch, kteří byli nuceni projít 
kolem ve večerních hodinách. Příčinou 
byla strašidelná historka, kterou pro po-
bavení sousedů, či s úmyslem nahnat jim 
strach, vyprávěl kdysi jeden z obyvatel 
místní, u lesa stojící obecní pastoušky. 
Když se jednou pozdě večer vracel domů 
z hospody, skočilo mu prý zde cosi na 
záda a drželo se jej to, dokud se nepřiblížil 
k domku. 

Mgr. A. Křivská, foto: L. Křivský
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Příběhy bezpráví v naší škole

Několikrát ve školním roce je v naší 
škole zařazován tzv. projektový den. 
Třídní učitelé jsou celý den se svými 
žáky a připraví jim poutavý program, 
exkurzi nebo výlet místo obvyklé vý-
uky. Cílem projektových dnů je dětem 
zpestřit školní vyučování a zprostřed-
kovat jim zajímavé zážitky, aniž by si 
uvědomily, že se něco nového učí.

Ve své třídě 3.b jsem takovýto den 
využila k uskutečnění výukového pro-
jektu „Pracujeme s turistickou mapou“. 
Téma je obsaženo v učivu prvouky pro 
3. ročník.

Celý projekt obsáhl pět vyučovacích 
hodin, úkolem bylo seznámit děti se 
vzhledem turistických map, naučit je číst 
a používat značky na mapách vyobraze-
né, a to nejdůležitější – výroba vlastní 
fiktivní turistické mapy.

Nejprve jsme si ve skupinách prohlédli 
originální mapy Posázaví a Žďárských 
vrchů, použité značky pro zobrazení pří-
rodních objektů, lidských výtvorů a sídel 
jsme nakreslili na tabuli a do sešitů. Na 
tabuli jsme pro inspiraci společně vytvo-
řili mapu smyšlené krajiny s vyznače-
nými turistickými trasami, tak jsme se 
naučili dohodnuté značky používat.

Pak už si každý žák namaloval a na-
kreslil svoji turistickou mapu na připra-
vený karton. Používali jsme vodové bar-
vy, fixy, pastelky a tužky. Pracovali jsme 
ve skupinách, aby si děti mohly vzájemně 
radit a pomáhat. Vyznačeným objektům 
jsme vymyslili originální názvy. Někdo 
má na své mapě rybník Žbluňk, jiný 
hrad Vlkov, Medvědí jeskyni a podob-
ně. O hotových mapách jsme si pěkně 
popovídali. Každý se chtěl pochlubit, co 
zakreslil a na které turistické trase najde 
nejvíce zajímavých míst.

Závěrem lze říci, že díky využití pro-
jektového dne mohla být učební látka 
probrána netradičně, přitom mnohem 
podrobněji než obvykle. Rozvíjela se 
představivost, mluvní dovednosti dětí 
i jejich schopnost pracovat v týmu. Pocit 
úspěchu zažili úplně všichni.

Mgr. Hana Křivská
ZŠ Komenského, Světlá n. S.

Pracujeme s turistickou mapou

Pro velkou část učitelů dějepisu je 
malým utrpením, když mají odučit látky 
týkající se poválečných dějin – období 
vzestupu komunismu, jeho uchopení 
moci v roce 1948, neuvěřitelná zvěrstva 
let padesátých, postupné zmírňování 
poměrů v šedesátých letech či norma-
lizaci následující po ušlechtilém osvo-
boditelském činu rudého bratra z roku 
1968. Své v tomto ohledu jistě vykonal 
malý časový odstup, nedostatek kvalitní 
výukové literatury a roli někdy sehrává 
asi i ne právě nejčistší svědomí z výše 
zmíněných let. Neutěšený stav povědo-
mí o naší moderní historii se snaží již 
delší dobu eliminovat organizace Člověk 
v tísni, kterou můžeme znát z mnoha 
humanitárních akcí a jež je úzce spjata 
s Českou televizí. I letos přišla s projek-
tem Příběhy bezpráví, do něhož se zapo-
jila i naše Základní škola v Komenského 
ulici. 

V první části tohoto projektu pro 
deváté třídy děti zhlédly film Ztráta pa-
měti (zdarma dodaný Člověkem v tísni), 
který mapoval politické procesy z 50. let. 
Zvláštní důraz byl v snímku kladen na 
protiprávnost a zmanipulovanost tehdej-
ších soudních řízení, velký prostor do-
stali žijící účastníci procesu se skupinou 
dr. Milady Horákové. Poté následovala 
beseda se třemi muži z Konfederace 
politických vězňů v čele s Miloslavem 
Růžičkou z Vilémova. Ti vzpomínali na 
své vlastní zážitky z 50. let – všichni tři 
byli odsouzeni k mnohaletým trestům 
v těžkém žaláři, částečně strávenými 
například v dolech v Jáchymově.

 Historie je matkou moudrosti, tudíž 
by byla chyba nezprostředkovat takové 
zásadní (a ne zase tak časově vzdálené) 
události mladé generaci, která by se 
z nich měla poučit.

Jan Prášek, ZŠ Komenského ulice

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699

Podle §46 zákona 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším a jiném vzdělávání vyhlašuje ředitelství školy zápis do prvních tříd 
pro školní rok 2006-2007.

Zápis proběhne ve školní budově ZŠ v  Lánecké ulici, v přízemí vpravo

ve čtvrtek 9. února od 13  do  16 hod.
a

v pátek 10. února od 12:15  do  15:00 hod.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dovrší do 31. srpna 2006 šesti 
let věku. S sebou je nutné vzít rodný list dítěte (doklad o rodném čísle).

Vašim dětem pod jednou střechou v příjemném prostředí nabízíme kro-
mě výuky, stravování ve školní jídelně a péče ve školní družině a školním 
klubu i spoustu mimoškolních aktivit – jazykové (od první třídy), sportovní, 
keramické, výtvarné, matematické kroužky a sborový zpěv.

Osobně se můžete kdykoliv přijít podívat do naší školy. Navíc dne 12. 
ledna 2006 v 15 hod. bude pro Vás připraveno informační odpoledne.

Mgr. Vlastimil Špatenka
ředitel školy
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Pomáháme dobré věci

Dne 5. prosince probíhal v celé repub-
lice „Srdíčkový den“. Účelem této akce 
je prodejem magnetek s obrázky opatřit 
fi nance na obecně prospěšné aktivity, 
v tomto případě šlo o příspěvky na dět-
ská oddělení nemocnic, dětská zařízení 
a činnost lékařských fakult. Za naši školu 
se jí zúčastnilo 10 studentek z třídy III. 
G. I když se jim nepodařilo prodat všech 
500 ks magnetek, jejich zisk 10 000 Kč jis-
tě stojí za pochvalu. Tolik suchá fakta.

Jedna z prodávajících, Jana Siková, se 
podělila o své dojmy a postřehy: Nejvíc 
si magnetky kupovaly maminky a vůbec 
rodiny s dětmi. Jednak lákala hezká úpra-
va (vedle tradičních štěňat a koťat byli 

v nabídce sloni, opice, lvíček aj.), jednak 
rodiče malých dětí jsou zřejmě vnímavější 
k těmto akcím. Někteří jedinci odmítli na-
bízené magnetky s odůvodněním, že pe-
níze se stejně nedostanou na místo určení, 
jiní zase uváděli, že se v předvánočním 
čase vždy sejde víc podobných akcí a oni 
nemohou přispívat na všechno. Faktem je, 
že asi o tři dny dříve probíhal prodej maš-
liček na výzkum léků proti AIDS.

Poděkování si tedy zaslouží jak oněch 
deset dívek, které se nebály vyrazit do ulic 
a oslovit spoluobčany, tak i ti, kteří jejich 
prosbu vyslyšeli a na akci přispěli.

Mgr. Lenka Zadinová
VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU

Na cestě za poznáním

Agentura J. L. M., s.r.o. pořádá kaž-
doročně na podzim celorepublikovou 
soutěž o jaderné energetice. I když téma 
je náročné, naše škola v soutěži nechybí. 
Letos Mgr. Čech připravil dva tříčlenné 
soutěžní kolektivy. Vyřazovací kolo 
v listopadu 2005 ukázalo kvalitu našich 
studentů a jejich přípravy. Z celkového 
počtu 77 družstev se skupina dívek z IV. 
G – Jana Šimková, Ludmila Krausová 
a Zuzana Kolářová – dělila o 4. až 7. mís-
to s dalšími školami, zatímco chlapecký 
tým z II. G ve složení Lukáš Procházka, 
Atila Koncz a Miroslav Adamec obsadil 1. 
místo. To automaticky znamenalo postup 

do fi nálového kola v Praze dne 7. prosin-
ce 2005. 

I tady si naši vedli velmi dobře. Vlastní 
soutěž probíhala v dopoledních hodinách 
a byla moderována Šárkou Kubelko-
vou. Naši obsadili velmi pěkné 3. místo. 
Odpoledne byla pro všechny účastníky 
připravena zajímavá exkurze v Ústavu 
fyziky plazmatu ČSAV, kde si studenti 
mohli prohlédnout moderní vybavení 
specializovaných pracovišť.

K úspěchu našim studentům blahopře-
jeme.

Mgr. Lenka Zadinová
VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOUt

Princezna Marika Šoposká

O Štědrém dnu jste na ČT 1 měli 
možnost vidět premiéru pohádkové ko-
medie Boháč a chudák, kterou natočil 
scenárista a režisér Zdeněk Zelenka.

Původní Erbenův text  posloužil Zelen-
kovi pouze jako inspirační zdroj k napsání 
dějově bohatého příběhu o dvou bratrech, 
z nichž jeden žije v přepychu, neboť mu 
k bohatství dopomohlo Štěstí, a druhý 
živoří v naprosté chudobě, protože ho 
miluje Bída a ta z lásky k němu nechce 
připustit, aby zbohatl a nechal si tak svůj 
život zkomplikovat starostmi o majetek. 
Avšak nejen boj s Bídou a povýšenost, ply-
noucí z vlastnictví velkého majetku, jsou 
hlavními motivy této půvabné komedie, 
která je určena dětem bez rozdílu věku. 
Významnou roli v tomto místy i velice na-
pínavém příběhu má touha po lásce, hle-
dání životního štěstí a neméně důležitým 
motivem je zde i motiv odpuštění viny 
ve jménu trvalejších hodnot, mezi které lze 
v tomto případě zařadit vztah dvou bratrů. 
Pohádkový příběh slouží Zelenkovi nejen 
k zábavné podívané, ale zejména k jistému 
podobenství, ve kterém lze nalézt motivy 
vlastně veskrze současné.

Po náročných a obsáhlých hereckých 
zkouškách obsadil režisér do rolí bratrů 
Jakuba Prachaře a  mladého herce, který 
se před kamerou ještě neobjevil, Michala 
Slaného, člena činohry Národního divadla. 
Další novou tváří byla studentka 2. roční-
ku pražské konzervatoře Marika Šoposká, 
která ztvárnila postavu Claudie, dcery 
popleteného hraběte Oto Pintoffa (Jan 
Hrušínský). Do jednoho roku svého života 
žila se svými rodiči ve Světlé n. S. Když 
se v sedmé třídě rozhodla, že by se chtěla 
hlásit na konzervatoř v Praze obor hudeb-
ně-dramatický, obrátila se na paní učitelku 
Ivanu Měkotovou ze ZUŠ ve Světlé, která 
ji v letech 2001-2004 připravovala k ta-
lentovým zkouškám. V současné době 
je Marika studentkou herecké třídy Jany 
Preisové a Jaroslava Satoranského. Také 
již hostuje v Činoherním klubu v Praze, 
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kde se připravuje na premiéru hry Ne-
bezpečné vztahy. Pod vedením režiséra 
Ladislava Smočka ztvární roli mladičké 
Cecilie Volangesové. 

Marika často vzpomíná na své herecké 
začátky v ZUŠ ve Světlé a ráda se tam za 
svojí učitelkou i svými kamarády vrací.

Karel Čížek

Stručně z domova důchodců

Ve čtvrtek 24. listopadu jsem neodolali 
a jeli jsme do Havlíčkova Brodu, kde 
k poslechu i tanci hrála dechová skupina 
Vysočinka.

Ve středu 30. listopadu jsme byli pozvá-
ni na Předvánoční setkání u příležitosti 3. 
výročí otevření Domova důchodců Reyn-
kova v Havlíčkově Brodě. Stejně jako 
u nás doprovázejí tento slavnostní den 
různé soutěže. Naše pětičlenné družstvo 
se umístilo na krásném bronzovém místě.

V úterý 6. prosince u nás bylo už do 
samého rána živo. Nejprve nás dopoledne 
navštívili zástupci firem Microsoft, Lang-
Master International s.r.o. a Fuji Siemens 
Computers s.r.o., kteří se přijeli na vlastní 
oči přesvědčit, jak se zaběhl jejich projekt 
senioři versus počítač za spolupráce míst-
ních základních škol (o projektu jsme Vás 
blíže informovali v minulém čísle). Všem 
zástupcům zmiňovaných firem se u nás 
velmi líbilo a spolupráce s těmito firmami 
se bude v budoucnu ještě rozšiřovat. 

Toto úterní odpoledne u nás patřilo čer-
tům, Mikuláši a andělům,  konala se totiž 
Mikulášská zábava. Kolem 15 hodiny 

začala pěkně vyhrávat naše oblíbená hu-
dební skupina Č.A.S.S., která nás dokáže 
vždycky pěkně rozpálit. Těsně po setmění 
se ze suterénu ozvalo chrastění řetězů 

a cinkání zvonků – to čerti mířili k nám. 
Nevím, jak je to možné, ale rok od roku 
je u nás čertů víc a víc. Letos se v naší 
jídelně promenovalo sedm čertů, jeden 
důstojný Mikuláš a dva andílci. Všichni 
jsme byli nejspíš moc hodní, neboť čerti 
si nikoho do pekla neodnesli, Mikuláš 
nám do dalšího roku popřál hodně zdraví 
a nechyběla samozřejmě ani mikulášská 
nadílka.

Čas adventní nám přišel zpříjemnit dět-
ský soubor Vánek pod vedením p. Luboše 
Janů. Jejich vánoční koledy nás krásně 
naladily na blížící se Vánoce. Další, kdo 
nám přišel zpříjemnit čekání na Vánoce, 
byly děti ze 4.B Základní školy Lánecká, 
které si pod vedením paní učitelky Luďky 
Veselé pro nás připravily krásné vystoupe-
ní. Souboru Vánek i dětem ze ZŠ Lánecká 
za jejich návštěvu moc děkujeme.

Lucie Vadinská
sociální pracovnice

10. výročí DPS

V minulém čísle jsme vás informovali 
o malé oslavě 10. výročí otevření Domu 
s pečovatelskou službou (DPS). Oslava 
proběhla dokonce dvakrát, a to z důvo-
du malých prostor v DPS. 

Nejprve se oslavy účastnili dne 5.12. 
obyvatelé celého komplexu. Úvodu se 
ujala vedoucí DPS Marie Prchalová, kte-
rá přítomné přivítala a zavzpomínala na 
začátky práce zde v DPS. Poté se slova ujal 
ředitel Sociálního centra Josef Hnik, který 
všechny mile přivítal a popřál obyvatelům 

a pečovatelkám nejen příjemnou zábavu, 
ale i příjemné prožití vánočních svátků. 
Oslavu nám svým přednesem básně Dobrý 
den, stáří, zpestřila pí Dostálová z domova 
důchodců, které bychom tímto chtěli velice 
poděkovat. 

Pečovatelky byly mile překvapeny tím, 
že jim obyvatelé DPS poděkovali za jejich 
práci a předali kytičku. Poté následovalo 
povídání a vzpomínání na krátkou historii 
tohoto domu. Nejvíce se zapojili obyvatelé, 
kteří zde právě od prosince 1995 žijí a vyu-
žívají pečovatelské služby. Oslava byla sice 
malá, ale příjemná, neboť jsme si dokázali 
v předvánočním shonu najít chvilku času 
ke společnému posezení.

Druhá oslava také proběhla v DPS ve 
středu 7.12. a zúčastnili se jí představitelé 
města a bývalý vedoucí sociálního odboru 
městského úřadu Josef Jiráček. Oslavy se 
měli účastnit i zaměstnanci z jiných DPS, 
ale ti z různých důvodů nedorazili. Slova se 
opět ujala Marie Prchalová, vzápětí Josef 
Hnik a starosta města Josef Böhm. Tímto 
bychom chtěli poděkovat představitelům 
města, že i oni si našli chvilku na společné 
posezení a zavzpomínání. Než jsme se na-
dáli, 10 let uplynulo. Již teď se tedy těšíme 
na naše společné setkání u 20. výročí ote-
vření DPS.         M. Prchalová a Z. Uhrová 
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Základní informace 

Státní zřízení:
 autonomní oblast Portugalska
Měna: euro
Hlavní město: Funchal
Úřední jazyk: portugalština
Rozloha: 798 km2

Ostrovy: Madeira, Porto Santo,  
        Desertas

Podnební pás: suchý subtropický

Madeira – ostrov orchidejí a věčného jara

Poslední říjnovou neděli odlétáme 
na ostrov u afrických břehů v Atlan-
tickém oceánu Madeiru. Je podzim 

– čas studijních a pracovních cest po 
nových destinacích. 

Slovo Madeira máme v podvědomí 
ve spojení s vínem, a pak už toho vět-
šinou moc nevíme. Je pravda, že dříve 
byl tento ostrov ze střední Evropy dost 
těžko přístupný. Madeira je souost-
roví  patřící Portugalsku. Je jedním 
z 22 správních distriktů, ale má stejně 

– jako Azory – vyšší stupeň autonomie. 
Leží 450 km severně od Kanárských 
ostrovů a 997 km od Lisabonu. Ostrov 
nenabízel pracovní příležitosti a turis-
té, hlavně botanici a geologovém, se na 
ostrov dostali lodí nebo hydroplánem. 
Teprve v roce 2000 bylo otevřeno letiš-
tě Santa Catarina. Je velmi specifické, 
postavené na 186 vysokých pilotech 
ukotvených v moři. Piloti, kteří zde 
přistávají, musejí být speciálně vyško-
leni kvůli silným nárazovým větrům. 
Říká se, že pokud už tady dokážete 
přistát, tak také odletíte. Celý ostrov je 
vulkanického původu s velmi strmými 

svahy a téměř žádnou plošinou. Jedna 
je v horách, ale tam jsou větry velmi 
nevyzpytatelné, takže jako nejlepší ře-
šení se jevilo postavit letiště právě na 
pilotech. Pod nimi vede i komunikace, 

takže při jízdě autem či autobusem 
vám nad hlavou přistává či roluje velké 
dopravní letadlo.

Ostrov objevil v roce 1419 Joäo 
Goncalves Zarco během expedice 
podporované princem Jindřichem 
Mořeplavcem. Po Portugalcích přišli 
Italové, Španělé, Židé, Maurové a také 
černí otroci, kteří zde pracovali na 
třtinových plantážích. V 18. století 
přibyli Angličané. Madeira znamená 
dřevo. Celý ostrov byl při objevení 
pokryt hustým lesem, který námořníci 
na několika místech zapálili, aby noví 
obyvatelé mohli pracovat na políčkách 
a získávat tak obživu. Les hořel po 
dobu 10 let. K souostroví patří také 
ostrov Porto Santo, který byl snad 
objeven o rok dříve. V současné době 
na něm žije několik stovek stálých 
obyvatel, protože ostrov nemá spodní 
vodu. Nemá také hory, aby zachytily 
déšť, ale  v zimě je tu mnoho dnů po-

dobných letním. Má  nádhernou, téměř 
10 kilometrů dlouhou pláž se zlatavým  
pískem. Na této pláži se nemůžete spá-
lit, protože písek je radioaktivní s léči-
vými účinky, zvláště účinný je prý při 

léčbě lupénky a kostních potíží. Jezdí 
sem jak turisté, tak i  Madeiřané, pro-
tože hlavní ostrov nemá díky příkrým 
svahům téměř žádnou kvalitní pláž. 
A pokud už tu je, tak s černým lávo-
vým pískem. 

Také koupání na Madeiře není pro 
klasické plážové turisty: na malých 
hotelových či městských plážičkách je 
plno kamenů a  balvanů, které přinesly 
silné vlny Atlantiku. U většiny hotelů 
jsou bazény,  převážně s mořskou vo-
dou, některé ještě vyhřívané. V Porto 
Moniz pak naleznete oblíbené lávové 
bazénky. Obyvatelé využili vyčníva-
jících skal v moři, dobetonovali malé 
schůdky a plošinky a vytvořili přírod-
ní koupaliště v oceánu, kam jezdí za 
koupáním místní obyvatelé i turisté. 

Kromě pláží jsou už pak minusem 
snad jen příkré cesty i silnice, kdy 
vyjít do obchodu či restaurace nebo 
do vlastního domu je pro silné plíce. 

Letiště Santa Catarina
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Většina hlavně venkovských domů 
má uniformní styl –  jsou dvou- nebo 
třípatrové, se zelenými okenicemi, 
ozdobnými komíny (pozůstatek po ná-
jezdech Arabů – komíny měly připo-
mínat minarety) a se soškami andělů, 
které mají chránit dům před duchy. 
Domy i zahrady jsou ve svahu a pokud 
mají obyvatelé psy, mívají domy místo 
střechy plošinu, na které mají psi své 
boudy. 

Madeira je hornatý ostrov s hlubo-
kými údolími a subtropickým podne-
bím. Snad vše, co dovezli námořníci ze 
svých cest, tu roste. Bohatou vegetaci 
vidíte na každém kroku. V každém 
ročním období kvetou jiné květiny, 
některé ale  po celý rok. Touto dobou 
uvidíte kvést hortenzie, strelicie, or-
chideje, africké tulipány (stromy, na 
kterých jsou trsy květů připomínající 
tulipány), bouganvilie, ibišky, azalky, 
muškáty, růže, anturie, divoce rostou 
řeřichy. 

Na celém ostrově roste kolem 700 
druhů květeny, kapradin a různé dru-
hy jalovce a vavřínu. Některé druhy 
rostlin jsou staré až 2000 let. Při pro-
cházce v horách půjdete třetihorním 
pralesem a také projedete cedrovým 
lesem. Pokud milujete květiny, neza-
pomeňte navštívit botanickou zahradu 
Jardin Botanico, kde uvidíte rostliny 
z celého světa, mimo jiné pouštní 
kaktusy, orchideje z deštných pralesů 
a jihoafrické porosty. Jeden botanik tu 
na ostrově spotřeboval  60 filmů jen na 
květiny. Roste i kvete tady i aloe vera. 
Češka spolu s Angličanem – man-
želský pár – tu  mají malou firmu na 

výrobu kosmetiky právě z této léčivé 
rostliny. U domů uvidíte nádherně 
kvetoucí keře vánoční hvězdy. Jed-
ním z hlavních symbolů ostrova jsou 
však banánovníky a také citrusové 
stromy. Městečka i vesnice jsou zelené 
díky těmto plantážím. Banánovníky 
kvetou a jsou obsypané trsy banánů, 
které jsou velmi chutné, ale nesplňují 
normu kvůli své velikosti a mohou být 
spotřebovány pouze v Portugalsku. Na 
svazích kopců jsou políčka s vinicemi, 
s plůtky z vřesovce stromovitého. Plůt-
ky jsou velmi husté a chrání vinaře při 
práci před pádem a také před větry od 
oceánu, přinášejícími sůl, která vini-
cím škodí.

Madeirské víno je jedním z hlavních 
exportních artiklů. Hrozny se sbírají 
začátkem září a základní chuť do-
stávají ze sopečného podloží a hlíny. 
Lisují se do kádí obehnaných trubkami 
s teplou vodou a vylisovaná šťáva se 
tak ponechá asi půl roku. Poté vinaři 
přidají brandy a víno ještě odpočívá 
v dřevěných sudech minimálně dva 
a půl roku. Madeirské víno má asi 
19 % alkoholu a nejmladší je staré 
alespoň tři roky. V hlavním městě 
ostrova ve Funchalu můžete navštívit 
muzeum vína s malým obchodem, kde 
prodávají kromě suvenýrů a běžných 
vín i pěti- až dvacetitiletá vína zn. 
Blandy´s. Tato vinařská firma byla 
založena  již v roce 1811. Madeirská 
vína jsou asi ve čtyřech základních 
druzích, kdy nejsušší se používá jako 
aperitiv, polosuché k sýrům, poloslad-
ké k zákuskům a sladké jako dezertní. 
V malých restauracích při cestách se 

prodává na osvěžení Poncha, vyrábí se 
z třtinového rumu, medu a citrónové 
šťávy. Pokaždé má jinou chuť, protože 
každý výrobce přidá jiné množství 
jednotlivých přísad. 

Dříve se na pevninu mimo vína 
s výraznou kořeněnou chutí vyvá-
žely řemeslné výrobky, krajky, cukr 
a cukrová třtina a kromě peněz se pla-
tilo i obrazy, takže na ostrově najdete 
muzeum vlámského umění. Ostrov při 
svých zámořských cestách navštěvoval 
také Kryštof Kolumbus  a na replice 
jeho lodi Santa Maria je možné objet 
velkou část ostrova. Pro turisty je 
připraveno mnoho variant poznávání 
ostrova díky novým komunikacím 
postavených v posledním desetiletí 
díky půjčkám z fondů Evropské unie.V 
lednu 1986 se Portugalsko připojilo 
k Evropskému společenství a muž, 
který vládne Madeiře již několik desí-
tek let, dokázal díky fondům postavit 
stovky kilometrů silnic ve všech hor-
ských oblastech, desítky tunelů. Je tu 
postavena také via Rápida – rychlostní 
komunikace s mnoha tunely spojující 
východ a západ ostrova. 

***
Pokud si přijdete koupit pobyt na 

Madeiře, či v jiné destinaci, nezapo-
meňte, že od listopadu sídlí cestovní 
agentura Manto v nových prostorách 

– v budově městského úřadu, 2. patro, 
kancelář č. 307 (naproti výtahu), opět 
společně s JUDr. Endrlovou. Provozní 
doba: pondělí a středa od 15 do 17 
hod.

Marie Švorcová, 
cestovní agentura Manto

▶
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Město Světlá nad Sázavou a Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 
Vás zvou na výstavu

ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO
historie a současnost

Galerie Na Půdě, Světlá nad Sázavou - 13. prosince 2005 - 5. února 2006

Otevřeno denně kromě pondělí
ÚT - PÁ   9 - 17 hodin

SO, NE, svátky  13 - 17 hodin
Zavřeno bude v těchto dnech: 24.12., 25.12., 31.12.2005 a 1.1.2006

Přijďte si prohlédnout tradiční marionety českých lidových loutkářů, ukázku sériové výroby pro spol-
ková a rodinná divadla v 1. polovině 20. století, loutky Loutkového divadla feriálních osad v Plzni, sou-
časnou tvorbu profesionálních i amatérských loutkových divadel. Vystavené exponáty jsou doplněny 

historickými dekoracemi a plakáty, plakáty současného loutkoavého divadelnictví.

Přijďte si prohlédnout tradiční marionety českých lidových loutkářů, ukázku sériové výroby pro spol-
ková a rodinná divadla v 1. polovině 20. století, loutky Loutkového divadla feriálních osad v Plzni, sou-
časnou tvorbu profesionálních i amatérských loutkových divadel. Vystavené exponáty jsou doplněny 
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Galerie Na Půdě, Světlá nad Sázavou - 13. prosince 2005 - 5. února 2006

Otevřeno denně kromě pondělí
ÚT - PÁ   9 - 17 hodin

SO, NE, svátky  13 - 17 hodin

Přijďte si prohlédnout tradiční marionety českých lidových loutkářů, ukázku sériové výroby pro 
spolková a rodinná divadla v 1. polovině 20. století, loutky Loutkového divadla feriálních osad 
v Plzni, současnou tvorbu profesionálních i amatérských loutkových divadel. Vystavené exponáty jsou 

doplněny historickými dekoracemi a plakáty, plakáty současného loutkoavého divadelnictví.
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Výstava 
České loutkové divadlo

Instalace výstavy (foto: J. Vála)

Na výstavě (foto: Z. Nevoralová)

V sobotu 10. prosince 2005 byla 
Lipnice n. S. a její obyvatelé svědky 
dalšího odhalení sochařského díla. 
Tentokrát jím byla apoteóza konzum-
ního způsobu života nazvaná Jedno-
hubka a la Jurajda.  Jejími autory 
jsou jeden z tvůrců Bretschneiderova 
ucha Radomír Dvořák a Jaroslav 
Fieger. Socha byla realizována v Ka-
menosochařském středisku Lipnice 
n. S. 

Proč zrovna název Jednohubka 
a la Jurajda? Inspirace byla nalezena 
v Haškově románu Osudy dobrého vo-
jáka Švejka v postavě kuchaře okultisty 
Jurajdy. Není sice známo, zda vůbec 
jednohubky pro oficíry připravoval, ale 
možné to bylo. Dílo samo o sobě má 
hluboký filozofický podtext. Kontinuita 
dřevěného trámu (tedy párátka vytvo-
řeného z trnovníku) je pojítkem diskon-
tinuity opracovaných, částečně opraco-
vaných a neopracovaných kamenných 
segmentů (vlastní chuťovky z lipnické 
a liberecké žuly, amfibolitu). Dřevo je 
rovněž symbolem pomíjejícnosti a ká-
men naopak symbolem věčnosti. 

Odhalení bylo součástí předvánoč-
ních oslav na adventně vyzdobeném 
náměstí Lipnice. Naplánováno bylo na 
16.45 hod., tedy dobu, kdy se již Lip-

Odhalení jednohubky aneb nové okultní dílo na Lipnici

nice pomalu noří do zimní tmy. Ještě 
před tím, než se Jednohubka v celé své 
majestátní kráse objevila před davem 
přihlížejících, se krátce představili 
hosté – ředitel Pravobřežní světelské 
umělecké školy ing. Jindřich Vodička, 
starosta Lipnice n. S. ing Ladislav 
Horký a vnuk slavného spisovatele 
ing. Richard Hašek, patron odhalení 
Jednohubky a příznivec „kamenického 
humoru z pískovce, žuly a mramoru“. 
Tvůrci díla měli nachystáno pro diváky 
ještě jedno malé překvapení – tentokrát 
malé a skutečné jednohubky určené ni-
koliv k obdivu, nýbrž ke konzumaci.

Nezapomeňte se na Jednohubku při-
jít podívat, není totiž vyloučeno, zda 
ji jednoho dne nepozřou Ústa pravdy 
(Bocca dalla verita)!

-mš- 
Foto: Mgr. L. Poříz

Jak jsme poslouchali Hybše

Dne 22. prosince 2005 zavítal do 
města orchestr Václava Hybše a při-
pravil řadě posluchačů, jak místních, 
tak přespolních, hodnotný kulturní zá-
žitek. A věřte, Vy co jste nebyli, bylo 
čemu naslouchat. 

Pan Hybš se tentokráte obklopil mla-
dými lidmi a jak poznamenala konfe-
renciérka, v době založení orchestru, 
před 40 lety, nebyl žádný z dnešních 

účinkujících na světě. Pan dirigent 
se ujal, ostatně jako vždy, aranžmá, 
dramaturgie a jsem přesvědčen, že 
i režie. Orchestr hrál, až to srdce sví-
ralo. Celá produkce vhodně volených 
skladeb byla proložena humornými 
skeči a potěšitelné bylo, že účinkující 
se při produkci sami bavili a publikum 
se bavilo s nimi. 

Nezbývá nežli poděkovat paní 
Zdeně Horní a Heleně Kostincové za 
připravený krásný zážitek. Orchestr 
přítomným naladil srdce na nadcháze-
jící Vánoce.

sfj
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Křest knihy

hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila, 
místopředsedy Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR Miroslavu Němcovou a Jana 
Kasala, senátora Bedřicha Moldána a ma-
jitele Nové tiskárny Pelhřimov Bedřicha 
Kocmana.

Každý z pozvaných hostů obdržel 
číslovaný pamětní list, na kterém byla 

vylepena poštovní známka s přítiskovým 
kupónem v podobě obálky křtěné knihy 
a s otištěným poštovním datumovým 
razítkem. Další, tentokrát příležitostné ra-
zítko si mohli zájemci nechat otisknout na 
titulní stranu knihy, což také mnozí udělali 

– ještě před tím, než se zařadili do dlouhé 
fronty na podpis autora.

***
Po čtenářsky úspěšném titulu Františka 

Plevy Želivka – naše řeka je kniha téhož 
autora Sázava milovaná dalším počinem 
mapujícím významný vodní tok našeho 
regionu. Výpravná publikace obrazem 
i slovem líčí osudy lidí, přírody, mlýnů 
a měst podél celé 220 kilometrů dlouhé 
řeky od Velkého Dářka až po její soutok 
s Vltavou u Davle. 

Autor se podrobně věnuje vodní dopravě, 
voroplavbě, nechybí stať o Posázavském 
pacifiku, Foglarově Sluneční zátoce, his-
torii trampingu na „Zlaté řece“ apod.

Kniha má 380 stran, obsahuje na 1300(!) 
fotografií, map, rytin a reprodukcí starých 
pohlednic na křídovém papíře, prodává se 
za 590 Kč.

Text a foto: Jaroslav Vála

V pondělí 28. listopadu se v Rytířském 
sále světelského zámku konal slavnostní 
křest nové knihy ledečského autora 
Františka Plevy Sázava milovaná.

Pozvánku na akci obdrželi poslanci, se-
nátoři a starostové měst a obcí z Posázaví 
od Ždáru n. S. až po Davli. V krátkém 

kulturním programu recitovala studentka 
gymnázia Jana Myslivcová a zahrála míst-
ní country skupina Fernet. 

Poté byla kniha pokřtěna, tentokrát 
nikoli tradičním šampaňským, ale vodou 
ze Sázavy. Kmotrů, kteří si předávali 
skleněný džbán, měla kniha hned něko-
lik: starostu Světlé n. S. Josefa Böhma, 

Obálka nové knihy
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V prosinci připravily pracovnice měst-
ské knihovny pro žáky základních škol 
besedy na téma Od adventu do Tří králů 
zaměřené na již pozapomenuté adventní 
svátky a tradice. 

Na fotografi i jsou děti ze soukromé 
mateřské školky Bambino, které přišly 
do knihovny zazpívat několik vánočních 
koled.

JR
Foto: Jaroslav Vála

Advent  v městské knihovně Havlíčkovský rok 2006

Letopočet 2006 jistě lze – i přes jiná 
synonyma – označit jako „Havlíčkov-
ský rok 2006“. Na sobotu 29. července 
totiž připadá 150. výročí úmrtí Karla 
Havlíčka Borovského a v úterý 31. 
října uplyne 185 let od jeho narození 
v tehdejší Borové Rudné u bývalého 
Německého, dnes Havlíčkova Brodu.  

Karla Havlíčka Borovského lze přirov-
nat ke kometě. Ve čtyřiadvaceti letech 
vpadl zčistajasna do politického i lite-
rárního života, sedm let veřejně působil 
a předčasně zemřel nedoživ se svých pět-
atřicetin. Patřil k těm osobnostem, které 
jakoby tuší, že jim osud nedopřeje dlou-
hověkost, a tak žijí i pracují s horečnatou 
intenzitou, soustředěně, rychle. 

Karel Havlíček Borovský, novinář, bás-
ník a politik, byl autorem jak realistické 
prózy, tak i satiry. Iniciativně zasahoval 
do různých oblastí veřejného života své 
doby. Jako redaktor vedl čtenáře k  ná-
rodnímu uvědomění, zájmu o veřejné dění 
a položil základ politického tisku. Po roce 
1848 šel „po krku“ rakouské vládě, která 
přestala plnit své konstituční sliby. Pro 
své kritické psaní byl souzen a nakonec 
internován v Brixenu. Krátce po návratu 
v Praze zemřel (1856). 

Stálou Havlíčkovu aktuálnost vystihují 
památná slova T. G. Masaryka, pronesená 
v Borové roku 1906: „Havlíček je dodnes 
naším politickým buditelem. Učí nás, že 
politika nezáleží v planém křičení ani 
v chvilkovém rozčilování, nýbrž je to neu-
stálé směřování, neustálé snažení, účelné 
a rozumné.“

Havlíčkovo životní dílo má své přízniv-
ce i odpůrce. V České republice snad není 
většího města, kde by nebyla po Karlu 
Havlíčkovi Borovském pojmenována 
alespoň ulice. Život i dílo tohoto zaklada-
tele české politické žurnalistiky a tvůrce 
politické satiry je opředeno i legendami, 
ale byl to on, kdo – například ve svých 
epigramech, ale nejen v nich – formuloval 
stále platné myšlenky, byl to on, kdo vy-
slovoval nahlas a zcela nezaměnitelně to, 
nač ostatní jen mysleli. Do dneška nebý-
valá otevřenost, s jakou dával problémům 
pravé jméno, učinila z Karla Havlíčka 
Borovského symbol neohroženosti.

Klub novinářů Brixen a Regionální 
sdružení Syndikátu novinářů Vysočina 
ve snaze dál rozvíjet Havlíčkův literární 
odkaz, přesněji povzbudit tvorbu epigra-
mů v „havlíčkovském duchu“, vyhlašují 
autorskou soutěž Epigram 2006.

Autorská soutěž Epigram 2006
Autorské soutěže na epigramy (krátké 

veršované formy s vtipnou, trefnou poin-
tou) se mohou zúčastnit autoři s trvalým 
bydlištěm v ČR v kategoriích do 20 let, 
do 50 let a nad 50 let, každý autor může 
soutěž obeslat maximálně patnácti dosud 
veřejně nepublikovanými epigramy.

Do hodnocení budou zahrnuty epigra-
my dodané organizátorům nejpozději do 7. 
července na elektronickou adresu: syndi-
kat.vysocina@volny.cz nebo prostřednic-
tvím běžné pošty s razítkem do 7. červen-
ce adresované na: Klub novinářů Brixen, 
Humpolecká 648, 580 01 Havlíčkův Brod 
nebo Regionální sdružení Syndikátu no-

Plesová sezóna 
ve společenském 

sále
27. ledna - Maturitní ples SSŠ
28. ledna - Vodácký ples
18. února – 1. pivovarsko-muzi 
 kantský ples POHODářů
24. února - Hasičský ples
25. února - Lyžařský ples

***
12. února - Dětský karneval

ĀȀ̀ЀԀ܀
ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ఀഀࠀༀࠀ܀ࠀက̀ᄀሀጀࠀༀ᐀ᔀᘀࠀЀഀကᜀሀ̀᠀ࠀ᠀Ԁᤀࠀᨀᬀఀࠀ܀ࠀᰀᴀ܀᐀ကࠀ܀ఀ܀ᴀࠀ܀ༀሀഀ̀ࠀༀЀഀ̀ༀ̀ࠀЀጀༀԀḀȀἀࠀ
Ȁ ᔀࠀༀࠀကఀ̀ሀഀ᐀ࠀ! ᜀఀᜀࠀᄀഀࠀЀഀᄀ!ᘀᄀഀጀఀࠀԀᄀጀࠀᴀࠀ!"᐀ကࠀ!ᘀȀഀ!#᐀ကࠀༀȀ̀ЀԀ&%ࠀ$ ഀ!ᘀఀࠀᴀࠀༀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ̀ఀഀࠀ
ᴀ܀'܀ᄀԀࠀᄀഀࠀༀᜀఀ̀ࠀ(ഀఀȀࠀ)̀ഀ᐀ࠀ ᜀἀఀ܀ࠀࠀༀ!#ഀࠀ Ԁ*Ԁఀ&ጀࠀༀᜀఀࠀȀᜀ܀ ഀ!#᐀ကࠀ ᜀ+܀ࠀᰀ܀ ܀ᤀ&ࠀༀࠀༀ&!&ࠀ
ᴀ܀ᘀԀఀࠀ$ഀ̀, &!ᘀࠀࠀ܀ሀ܀ !ഀༀࠀ Ѐ ഀ& ̀ࠀ᠀ࠀᄀ+ఀᤀԀ&$-ࠀԀࠀༀࠀ᐀က᐀ࠀ!ᘀ'ԀἀࠀᤀࠀഀࠀༀȀఀ&ᄀࠀఀ܀᠀ᄀࠀ
Ḁఀഀ!ᘀȀ$ࠀ.ࠀഀࠀ܀Ȁᔀࠀጀἀࠀᤀ܀ ܀ࠀᤀ̀᠀ࠀ܀ࠀ!ᜀ#"ఀጀࠀ!ᤀᄀᜀ᐀Ȁᜀࠀ᐀ఀ&ࠀȀ܀Ѐఀࠀ܀/ᰀഀᄀࠀ᠀᠀ጀကഀࠀᴀഀఀ܀ᤀጀ0123ࠀᨀ4ࠀༀࠀ
!ᰀጀࠀ!ᜀༀ'ጀᄀࠀഀఀ܀ᘀȀഀఀԀȀࠀሀ&᠀Ḁ#᐀ကࠀ̀ᴀԀȀ܀+ࠀ܀ࠀ/ࠀ܀ȀࠀȀ܀ᤀᄀ&ࠀༀༀࠀ܀!܀ᘀఀࠀ܀ ഀ᐀က̀ࠀ᠀Ԁࠀ#ᴀ!̀Ȁࠀ܀ࠀЀ'ጀༀ̀Ѐࠀ
Ȁࠀ̀ᴀԀ᐀$ࠀĀЀഀ᠀ഀ!܀᐀ጀࠀḀఀ&Ȁࠀ᠀ࠀ!ᤀᄀᜀ᐀Ȁᜀ5ഀࠀ6ഀࠀ܀ Ȁ#ἀ7ࠀȀᜀࠀ#!ഀ ܀&*8ἀఀࠀጀᄀ ܀ࠀᰀᴀ܀Ȁఀ܀ᄀ܀ఀࠀༀȀ̀ЀԀᜀࠀ
ࠀༀ ကࠀༀഀ܀Ḁࠀᜀༀഀ̀Ѐጀ!ࠀЀ ഀഀࠀሀ &ἀࠀԀࠀ܀!&ᄀࠀἀ܀!ഀ ܀ḀࠀЀ9ᄀԀ̀ࠀ܀ࠀᤀᄀᜀ᐀Ȁᜀ!ࠀᤀጀ܀ༀࠀༀࠀ# Ȁࠀఀഀἀ܀ऀ
ᄀԀ!&ȀᜀࠀԀᰀ̀ᴀԀȀ܀ᜀ$

,'ᄀЀ ഀᄀ᠀ࠀ!ༀ̀ЀȀࠀ᠀ࠀ!ᰀԀ(ഀ ܀Ḁጀࠀ᐀ ̀ἀࠀఀ$2;:ࠀᰀ<2;ࠀ;=;

ऀഀ᐀ ࠀༀ̀ࠀༀȀ̀Ḁጀࠀᨀ:$ఀࠀᄀࠀ܀!ᰀ12ࠀကഀᄀԀ
̀ഀ!܀Ā&ᴀࠀᄀ܀ࠀĀ!ᘀఀᔀࠀ!ࠀༀ&ఀࠀᄀఀጀ܀!ᄀԀࠀ!

ࠀ!ᴀЀᘀࠀἀ܀ ܀Ȁᜀࠀ&!ༀ9ఀഀࠀ/ࠀጀ᐀ᔀऀࠀఀഀऀༀကᄀഀሀऀࠀ
̀ༀᘀကഀᜀༀ᠀ᤀഀሀᨀᬀᘀကᔀࠀ/ࠀᄀഀЀ ഀ!ഀᄀࠀ&Ȁᜀ܀ ܀ἀࠀᴀЀᘀ!
ᰀጀᴀḀഀ̀ᘀጀἀఀᘀༀഀሀᰀጀᴀጀఀᔀࠀ/ࠀሀ܀ༀȀᜀ܀ ܀ἀࠀᴀЀᘀ!
 !ᘀ"ഀ "#$ഀሀ%ऀఀ&ऀᔀࠀ/ࠀ ᜀԀ᐀Ȁᔀࠀ&ༀ ഀ᠀ἀࠀᴀЀᘀ!



Světelský zpravodaj leden 2006 strana 22 strana 23 leden 2006 Světelský zpravodaj 

vinářů Vysočina 580 01 Havlíčkův Brod. 
Příspěvky do soutěže je možné zasílat 
průběžně, o jejich doručení a evidenci 
budou odesílatelé informováni. 

Řádně přihlášená soutěžní díla budou 
v 1. kole nezávisle na sobě posuzovat čle-
nové odborné poroty a z takto vybraných 
prací pak společně, bez určování pořadí, 
vyhodnotí maximálně deset nejlepších 
autorů v každé kategorii. Vyhlášení vý-
sledků se bude konat 29. července v hav-

líčkobrodském hotelu Brixen při „havlíč-
kovském“ setkání novinářů.

Na vítězné autory čekají finanční 
a věcné ceny, pro autora losem vybraného 
z přítomných (+ doprovod jedné osoby) 
víkendový pobyt a občerstvení zdarma 
v zařízení Brixen. Soutěž se koná pod 
záštitou hejtmana kraje Vysočina a nada-
ce Český literární fond Praha, sponzory 
jsou hotel Brixen, a. s., Havlíčkův Brod 
a Střední sklářská škola Světlá n. S. Na 

červenec nebo srpen se připravuje veřejné 
čtení „havlíčkovských“ epigramů v Pa-
mátníku K. Havlíčka Borovského v Hav-
líčkově Borové a na říjen vydání sborníku 
oceněných soutěžních prací.

(kráceno)

Bc. Luboš Göbl, 
Klub novinářů Brixen

Jan Kliment, 
RS SN Vysočina

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

Program leden

Středa 4.1., 19.30
 Legenda o Zorrovi (USA) 

Dobrodružný 
Muž s černou maskou se vrací. 
Hrají: A. Banderas, C. Zeta-Jones
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 6.1., 19.30
 Tajemný let (USA) 98‘

Akční drama . Noční můra tisíce metrů 
nad zemí. Hrají: J.Fosater, P.Sarsgaard 
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 8.1., 19.30
 Ochránce (USA) 95‘

Komedie Patřil k elitní jednotce a teď 
hlídá děti. Hrají: V. Diesel, L. Graham
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa 11.1., 19.30
 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do 

deště (ČR) 108‘
Komedie. Je naprosto nezbytné, aby 
nebe bylo blankytné. 
Hrají: J. Budař, R. Krajčo 
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Pátek 13.1., 19.30
 40 let panic (USA) 126‘

Komedie. Lepší pozdě než nikdy. 
Hrají: S. Carrel, C. Keener
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Neděle 15.1., 19.30
 V moci ďábla (USA) 120‘

Horor. Strhující příběh mladé dívky se 
samotným ďáblem. Hraje: L. Linneyová 
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Středa 18.1., 19.30
 Láska na inzerát (USA) 98‘

Romantická komedie
 Není to všechno příliš krásné, než aby to 

byla pravda. Hrají: D. Lane, J. Cusaack
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Pátek 20.1., 19.30
 Šílení (ČR) 118‘

Horor .
 Blázinec je výstižnou kulisou a alegorií 

tohoto světa. Hrají: J. Tříska, P. Liška
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 22.1., 19.30
 Kurýr 2 (USA) 90‘

Akční thriller. Ten nejlepší je zpátky ve 
hře.  Hrají: J. Statham, K. Nauta
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Pátek 27.1., 17.30
 Wallace a Gromit (USA) 85‘

Animovaná komedie 
 Vaším směrem hopsá něco příšerného... 

Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Neděle 29.1., 17.30
 Anděl Páně (ČR) 90‘

Pohádka. Je časné ráno, předvečer Štěd-
rého dne, nebe chystá velkolepé oslavy.

 Hrají: I. Trojan, J. Bartoška
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Program únor

Středa 1.2., 19.30
 Doom (USA, ČR) 100‘

Akční horor. Peklo už není hra. Ve 
šlépějích počítačové hry. 
Hrají: C. Urban, The Rock. Od 15 let

Pátek 3.2., 19.30
 Znáš ji jako svý boty (USA) 130‘

Komedie. Na vztahu dvou sester je 
nejlepší, že jsou absolutní protipóly. 
Hraje: C. Diaz. 
Přístupný

Neděle 5.2., 19.30
 Noc s nabroušenou břitvou (USA) 91‘

Horor. Stejně dobrý masakr. 
Hraje: C. De France. 
Od 15 let

Středa 8.2., 17.30
 Letopisy Narnie (USA) 110‘

Fantasy. Čtyři sourozenci se za války 
ocitnou na venkově, kde objeví fantas-
tický svět. 
Přístupný

Pátek 10.2., 19.30
 Země mrtvých (USA) 92‘

Horor. Úsvit mrtvých skončil. Nastal 
čas jejich nadvlády. 
Hraje: S. Baker. 
Od 15 let

Neděle 12.2., 17.30
 Fantastická čtyřka (USA) 129‘

Akční sci-fi. 
Připravte se na fantastické. 
Hrají: I. Gruffudd, J. Alba 

 Přístupný. Česká verze

Středa 15.2., 19.30
 Těžká váha (USA) 144‘

Drama. Bývalý šampión se vrací do 
ringu připraven riskovat život. 
Hrají: R. Crowe, R. Zellweger

 Přístupný
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Tento rozhovor vznikl jedné zimní 

neděle, kdy venku bylo pošmourno 
a nevlídno. Tato nálada ale nepano-
vala v Domově důchodců ve Světlé 
n. S. S několika otázkami jsem se zde 
obrátila na paní Annu Hrůzovou, kte-
rá mně a našim čtenářům povyprávěla 
hlavně o době, kdy  ve Světlé vznikaly 
sklárny, o práci a životě vůbec.

- Kdy jste začala pracovat ve sklárnách  
Sklo Bohemia ve Světlé nad Sázavou?

Začala jsem pracovat ve sklárnách od 
roku 1972, tedy hned v jejich začátcích. 
Byla jsem tu velmi spokojená a to, že 
jsem tu zůstala až do důchodu, tedy skoro 
13 let, je dost přesvědčující.  

- Jaká byla konkrétně Vaše náplň prá-
ce?

Ve sklárnách jsem pracovala jako 
šatnářka. K mé náplni tedy patřil také 
úklid těchto prostor. Pracovala jsem na 
dvě směny.

- Jak jste se k práci ve sklárnách vůbec 
dostala? Respektive, co vás k práci ve 
sklárnách přimělo?

Nejprve jsem uklízela na internátech 
v Sázavské ulici. Ale poté, co byly 
sklárny oficiálně otevřeny, změnila jsem 
zaměstnání a přešla do skláren. Zde jsem 
pak vydržela pracovat až do důchodu, 
každý den 8 hodin denně.

- Mohu se Vás zeptat na vzdělání?

Absolvovala jsem čtyři třídy obecné 
školy a pak ještě pět let měšťanské. Na zá-
věr jsem si udělala i roční kurz. Poté jsem 
ještě navštěvovala zemědělskou školu na 
zdejším zámku. To byl také důvod, proč 
jsem také chviličku vydržela pracovat 
v tomto oboru, tedy v zemědělství.

- Jaké pozitivní vzpomínky máte na ob-
dobí práce ve sklárnách?

Vzpomínky? Tak ty jsou jen a jen 
kladné. Já jsem pracovala hrozně ráda 
mezi lidmi a kolektiv tady byl opravdu 
dobrý. Dokonce mi lidé tady pomohli 
překonat i těžkou životní situaci, když 
mi umřel manžel. Chodila jsem sem moc 
ráda a bavilo mě to. Měla jsem hodnou 
paní vedoucí, pí Širajchovou. Jinak dobré 
vztahy jsem měla také s panem Kovářem 
a Šilhanem. Ani nevím, jestli už jsou také 
v důchodu.

- A negativní?
Asi ani žádné nemám. I když možná 

jednu nevýhodu přeci jenom tahle prá-
ce měla. Víte, ta šatna nebyla zrovna 
nejmenší, nebylo vidět ani z jedné strany 
na druhou, takže se občas stalo, že tu 
někdo něco ukradl a já to bohužel ani 
nezaregistrovala. To jsem potom musela 
vypovídat policii, co a jak jsem viděla 
a popřípadě neviděla. A to bylo opravdu 
nepříjemné.

- Pracuje někdo z Vaší rodiny ještě ve 
sklárnách?

Ano, dělá tam syn i dcera a už i vnučka.
- Byla jste se někdy podívat ve sklárnách 

od té doby, co tam nepracujete?
Dříve jsem tam chodila k paní doktor-

ce. A ve sklárnách samotných už jsem se 
byla také podívat.

- Vnímáte nějak změny v současných 
sklárnách?

To víte že ano, hodně se to tam změnilo. 
Dříve bylo více práce ruční, dnes je tu 
o moc více strojní výroby. Dokonce tam 
prý zbyla jen jedna šatnářka, která už ale 
neuklízí. Místo ní se o úklid stará přímo 
nějaká firma. Když jsem pracovala ve 
sklárnách já, to byly jiné časy. Pracovalo 
tam více lidí, dostávali byty a podobně. 
Je škoda, že se lidé musí dnes o práci 
skoro prát a je nejistá.

- Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdra-
ví a spokojenosti v novém roce 2006.

Zuzana Nevoralová

Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Hospodářská komora 
Havlíčkův Brod hodlá 
rozšířit služby Informač-
ního místa pro podnika-
tele v Havlíčkově Brodě, 

tak aby byly lépe dostupné i podni-
katelům, kteří nejsou z Havlíčkova 
Brodu nebo nejbližšího okolí. Rozší-
ření dostupnosti služeb bude zajiště-

no prostřednictvím expozitur, které 
budou otevřeny v obcích s rozšířenou 
působností 3. stupně. 

Jako první bude v pátek 13. 1. 2006 ote-
vřena expozitura Informačního místa pro 
podnikatele ve Světlé n. S. Kancelář bude 
provozována na městském úřadě v 2. pat-
ře budovy radnice. To je umožněno díky 
vstřícnému přístupu vedení města Světlá 

n. S., které takto přispěje k snadnějšímu 
přístupu podnikatelů ze Světlé a okolí 
k informacím potřebným pro jejich 
činnost. Podnikatelé kancelář nejsnáze 
najdou, pokud využijí bočního vchodu 
radnice, kde bude rovněž umístěna infor-
mační deska s označením Informačního 
místa, úřední dobou a popisem, kde se 
kancelář v budově nachází. Zde je dobré 

Expozitura Informačního místa pro podnikatele 



Světelský zpravodaj leden 2006 strana 24 strana 25 leden 2006 Světelský zpravodaj 

zmínit, že se kancelář bude nacházet 
v těsném sousedství živnostenského úřa-
du, podnikatelé budou moci tedy navštívit 
tyto úřady při jedné cestě. Úřední hodiny 
budou každý pátek od 7:00  do 15:00 hod.

A jaké informace budou moci pod-
nikatelé či zájemci o podnikání získat? 
V podstatě jsou  v Informačním místě 
řešeny jakékoli dotazy, které souvisejí 
s podnikáním napříč obory činnosti. Po-
kud bychom měli zmínit výčet základních 
tematických okruhů, jedná se především 
o ekonomické, právní a organizační 
poradenství, poradenství při zakládání 
obchodních společností, legislativa sou-
visející s podnikáním v ČR a EU, kon-
zultace a zprostředkování zvýhodněných 
úvěrů pro podnikatele v rámci programů 
ČMZRB, konzultace k dotačním progra-
mům, informace o vzdělávacích seminá-
řích a kurzech pro podnikatele a jejich 
zaměstnance a řadu dalších témat. Veške-
ré základní informace jsou podnikatelům 
poskytovány zdarma. 

Závěrem není na škodu zmínit, jakým 
způsobem jsou dotazy podnikatelů řešeny. 
Ty běžnější dotazy řeší přímo konzultant 
Informačního místa a odpověď je pod-
nikateli zprostředkována buď okamžitě, 
nebo během několika málo dnů. Pokud se 
jedná o složitější odbornou problematiku, 
je takový dotaz řešen prostřednictvím 
informačního systému Informačních míst 
pro podnikatele, kde je dotaz zadán a pu-
tuje elektronickou cestou k příslušnému 
odbornému pracovníkovi v rámci obo-
rových Informačních míst Hospodářské 
komory České republiky. Tento pracovník 
poté dotaz zodpoví a zašle zpět, následně 
je řešení předáno podnikateli. Stávající In-
formační místo při Hospodářské komoře 
v Havlíčkově Brodě mohou podnikatelé 
využívat nadále po celý týden s přihléd-
nutím k úřední době. Adresa kanceláře je 
stále stejná, a to Horní ul. 2002, Havlíč-
kův Brod. Nyní nezbývá než popřát pod-
nikatelům pevné zdraví a mnoho úspěchů 
v roce 2006 a za Informační místo bu-
deme společně s našimi hostiteli z MěÚ 
ve Světlé n. S. věřit, že bude podnikateli 
hojně využíváno.

Bc. Aleš Kadlec, ředitel 
Hospodářská komora Havlíčkův Brod 

„Spolupráce a výzkum“ – sympozium firem VID a Polpur

9. prosince 2005 proběhlo v prostorách 
VOŠ, Gymnázia, Střední sklářské školy 
a Středního odborného učiliště ve Světlé 
n. S. již potřetí setkání zástupců firem 
VID Bohemia s. r. o. a Polpur s. r. o. z Tur-
nova s jejich obchodními partnery z celé 
České republiky, Slovenska a Polska. Fir-
ma VID Bohemia se zabývá výrobou di-

amantových brousicích kotoučů a výrobní 
program firmy Polpur zahrnuje širokou 
škálu lešticích a brousicích nástrojů. Obě 
firmy představovaly novinky, které uvá-
dějí na trh.

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

předvádění nových výrobků se podíleli 
i žáci naší školy. A protože firma VID 
věnuje část těchto výrobků škole za zvý-
hodněných obchodních podmínek, žáci 
již nyní v odborném výcviku používají 
zcela nové materiály. V praxi se tedy ne-
může stát, že by se naši bývalí žáci setkali 
s brousicími kotouči, které by neznali.

Škola a firma Polpur se dohodly na 
spolupráci o zkoušení a testování nových 
materiálů v odborných dílnách naší školy. 
Tato činnost by byla součástí absolvent-
ských prací studentů vyšší odborné školy.

Celá akce proběhla v přátelské atmosfé-
ře. Všichni organizátoři se již těší na další 
setkání v roce 2006.

ing. Lenka Pinkasová, foto: M. Šimek

Aleš Roleček: Česká gotika 
Na čtvrtek 12. ledna od 19.30 hod. 

připravila Místní skupina ČKA ve 
Světlé n. S. přednášku a projekci Ale-
še Rolečka o českém gotickém umění. 
Akce proběhne jako obvykle v zaseda-
cí místnosti střední školy v Sázavské 
ulici. 

Aleš Roleček, známý historik umění, 
se zaměří na interpretaci gotického 
umění, které tvoří podstatnou část české 
i evropské duchovní kultury. Dlouholetá 
učitelská praxe a obdivuhodná sečtělost 

Česká křest́anská akademie

Aleše Rolečka jsou zárukou toho, že 
výklad bude přesný a srozumitelný. Aleš 
Roleček vystudoval Střední zeměděl-
skou školu technickou v Brně, kde v ro-
ce 1978 maturoval. V letech 1987—1991 
studoval na Cyrilometodějské boho-
slovecké fakultě v Litoměřicích a na 
Katolické teologické fakultě UK v Pra-
ze. V současnosti studuje dějiny umění 
na Filozofické fakultě UK. Vyučuje na 
Prvním obnoveném reálném gymnáziu 
v Praze a vede semináře na Filozofické 
fakultě University Karlovy.

Aleš Roleček má za sebou též ▶
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Závěrem přišel i sám Mikuláš s an-
dělem, aby odměnil malé i větší, aby je 
povzbudil a ujistil, že je má všechny rád 
a vždy si na ně udělá čas. Všichni přítom-

ní se mohli občerstvit výbornými koláčky 
a pochoutkami, které pro ně připravily 
naše milé maminky a babičky.

V adventu soubor Světlo vystupoval 
ještě ve věznici. Těsně před Vánocemi na-
vštívily děti staré a nemocné lidi a předaly 
jim s přáním a koledou perníčky. Zahájily 
i vánoční Kavárnu v domově důchodců 
a naplno pak zazněly koledy na Hod boží 
vánoční odpoledne u jesliček.

***
Během roku 2005 jsme se Světlem 

prožili krásné poutní zájezdy: do Hradce 
Králové na oslavu jubileí otce arcibiskupa, 
do Hruškovy meditační zahrady v Plz-
ni, do Prahy – na Strahov, Loretu a do 
Mateřince Školských sester. Obohatili 
jsme se nejen krásou přírody, staveb, ale 
především nádhernými lidmi, mezi něž 
rozhodně patří otec arcibiskup Karel Ot-
čenášek, pan Lubomír Hruška, otec opat 
Michal Pojezdný i staré a nemocné řádové 
sestry. My jsme jim rádi dali to, co máme 

– radost, pokoj a lásku v našich písničkách, 
básničkách, divadelních scénkách.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
dětem, mládeži, rodičům a ostatním, kteří 
se jakýmkoliv způsobem na vystoupeních 
Světla podílejí. 

A vás všechny prosím: rozdávejte kolem 
sebe lásku, mějte na druhého čas! 

S.B.

pestrý profesní životopis. Před 
listopadem 1989 pracoval jako dělník 
ve VCHZ Synthesia Pardubice, sanitář 
v pardubické nemocnici a prodavač 
v antikvariátu. V roce 1990 pracoval 
v Římě jako redaktor českého vysílání 
Radio Vaticana. V letech 1991-1993 
působil v nakladatelství Vyšehrad 

– Scriptum. V období 1993-1995 byl 
správcem sbírek ve Východočeské gale-
rii v Pardubicích. Autorsky spolupracuje 
s pražským divadlem Archa (hry Marné 
tázání nebes, Čajovna Karma, Pocta 
Antonínu Koniášovi ) a příležitostně 
s redakcí náboženského vysílání České 
televize a Českého rozhlasu. Publikuje 
v revue Souvislosti, Muzejním věstníku 
(Pardubice), Lidových novinách (zač. 90. 
let) a časopise Lidé a země.

Hynek Bouchal

▶

Nové číslo Havlíčkobrodska

V polovině prosince vydalo Muze-
um Vysočiny Havlíčkův Brod 19. číslo 
sborníku Havlíčkobrodsko a barevný 
snímek světelského kostela na obálce 
je předzvěstí, že jeden z obsáhlých pří-
spěvků se týká našeho města. 

Je to stať od Mgr. Aleny Křivské 
Střípky z nejstarší historie děkanského 
kostela sv. Václava ve Světlé n. S., vlastně 
přepracovaný soubor jejích článků, které 
pod názvem Otazníky kolem děkanského 
kostela sv. Václava ve Světlé n. S. vychá-
zely od listopadu 2003 na pokračování ve 
Světelském zpravodaji.

V dalších příspěvcích týkajících se 
našeho regionu se čtenář seznámí se 
zaniklými osadami na Havlíčkobrodsku 
(Jaroslav David), s průběhem rekatoliza-
ce v pobělohorské době (Tomáš Zdechov-
ský) a s okolnostmi zabití jednoho sedlá-
ka ve vsi Kožlí v roce 1681 (Marek Starý). 
Co vše se dá vyčíst z knih zemřelých 
z přelomu 19. a 20. století ukazuje na pří-
kladu Přibyslavi Oldřich Málek, význam 
a dramatické osudy německobrodského 
letiště v letech 2. světové války přibližuje 
Jiří Ptáčník, bílými místy a otazníky 
v činnosti politického komisaře party-
zánské brigády Mistr Jan Hus v r. 1945 se 
zabývá František Drašner. Obsah uzaví-
rají výroční zprávy vydavatelů sborníku 

– Muzea Vysočiny a Státního okresního 
archivu Havlíčkův Brod. 

Sborník je možné zakoupit nebo objed-
nat v uvedených institucích za 90 Kč.

-jv-

Adventní odpoledne se „Světlem“

I když tyto řádky vyjdou až v lednu 
2006, je dobré si připomenout adventní 
odpoledne v neděli 4.12. v Rytířském sále 
světelského zámku.

Sešli se zde hlavně děti, rodiče, praro-
diče a ostatní, aby se jako jedna velká ro-
dina naladili adventem na Vánoce a další 
nový rok. K tomu byly vybrány písničky, 
básničky a texty, aby zdůraznily nutnost 
takové přípravy. Ve scénce Hledání noc-
lehu jsme měli možnost sledovat putování 

sv. Josefa a Panny Marie. Kamkoli přišli, 
nikde a nikdo pro ně neměl místo ani čas, 
protože se všichni „chystali na Vánoce“. 
Ale jak? V samém shonu zapomněli na to 
hlavní – na přijetí Ježíše – Lásky – do své-
ho domova, na pracoviště, na ulici, v ob-
chodě... To znamená vidět potřebu toho 
druhého vedle nás, pomoci mu, povzbudit 
ho třeba jen slovem, úsměvem – prostě 
mít na druhého čas.
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Lidový řezbář při práci

Staročeské Vánoce v Pohledi

Velice vydařenou kulturní akcí Svě-
telska byly o posledním předvánočním 
víkendu již druhé Staročeské Vánoce 
v muzeu lidových staveb na Michalově 
statku v Pohledi. 

Pro návštěvníky tam byla připravena 
výstava, která připomínala tradiční 
výzdobu vesnických stavení a život sel-
ského lidu o vánočních svátcích. Domi-
nantou seknice vyhřáté teplem z černé 

kuchyně byl vyzdobený štědrovečerní 
stůl z doby krátce po třicetileté válce, 
na kterém bylo to, co tehdy naši předci 
o Vánocích jedli. Mnoho návštěvníků se 
divilo, proč je pod stolem nevymlácená 
sláma. K tomu dal vysvětlení hlavní 
organizátor výstavy a starosta obce 
v jedné osobě, Jindřich Holub. Sláma 
pod vánočním stolem měla dvojí vý-
znam, hřála nohy od studené podlahy 
a současně byla přáním bohaté úrody 
v příštím roce. 

Oživením celé akce byl lidový řezbář 
Vladimír Dipold z Havlíčkova Brodu, 
který předváděl vyřezávání dřevěných 
figurek pro betlém. O tom, že si akce 
již při svém druhém ročníku získala 
renomé, svědčí fakt, že dokonce dvakrát 
byla z Michalova statku reportáž na sta-
nici Českého rozhlasu Region. Prokřehlí 
návštěvníci si mohli při návštěvě výsta-
vy dopřát v přilehlé staročeské hospodě 
dobrý čaj a horkou medovinu. 

Text a foto: -jív-
Starosta Jindřich Holub

▶

Úspěšný start do nové tenisové sezóny

O úspěšném startu do sezóny 2005/
2006 mohou hovořit tenisté světelské-
ho TK Sklo Bohemia Zdeněk Štěrba 
s Ondřejem Pecou. Ve dvou prosinco-
vých víkendech startovali na halových 
turnajích v České Třebové a nevraceli 
se s prázdnou. 

3. a 4. prosince byli účastníky kvalitně 
obsazeného celostátního turnaje mužů, na 
kterém se Zdeněk Štěrba dostal do semi-
finále a Ondřej Peca prohrál až ve finále 
dvouhry s nasazenou jedničkou Lukášem 
Vojtěchovským z TK Doksy. Štěrba po-
tom s Martinem Suchánkem z Nymburka 
vyhráli čtyřhru.

Výsledky Světeláků ve dvouhře:
1.kolo: Štěrba – Hrbáč (Moravská Slavia 

Brno) 6:1, 6:3.  Peca – Šafránek (TC Brno) 
6:1, 6:2 Ondřej Peca

2.kolo: Štěrba – Vágner (TC Dvůr Krá-
lové) 7:6, 6:3. Peca – Brusenbauch (Loko. 
Česká Třebová) 6:2, 7:5

Semifinále: Štěrba – Vojtěchovský (TK 
Doksy) 6:3, 2:6, 0:6. Peca – Dominik (VŠ 
Ostrava) 6:3, 5:7, 6:4

Finále: Peca – Vojtěchovský 3:6, 1:6

1. kolo čtyřhry: Peca, Vojtěchovský 
– Šmída (TC Brno), Zahradník (LTC Par-
dubice) 6:1, 6:1. Štěrba, Suchánek – bratři 
Šafránkové (TC Brno) 6:1, 6:2

Semifinále: Štěrba, Suchánek – Peca, 
Vojtěchovský 6:4, 6:4

Finále: Štěrba, Suchánek – Dominik, 
Malík (oba TC Ostrava) 7:5, 6:4 

O týden později se ve stejné hale hrál 
oblastní přebor východních Čech a tenisté 
ze Světlé vyhráli dvouhru i čtyřhru. 
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Radosti a starosti světelského volejbalu

Oddíl volejbalu Sklo Bohemia Světlá 
n. S. má v krajských soutěžích 2005/2006 
tři družstva dospělých a čtyři družstva 
mládeže. Družstvům dospělých se v této 
sezóně nedaří. Ženy „B“ jsou v krajském 

přeboru II. tř. na předposledním místě, 
muži ve stejné soutěži na místě posledním. 
Ani ženám „A“ se nedaří podle představ 
trenérů Reyneltové a Nevorala. V polovi-
ně soutěže uzavírají tabulku přeboru I. tř.

Družstva mládeže si naopak v kraj-
ských přeborech vedou velice dobře. 
Junioři bojují uprostřed tabulky, což je 
vhledem k věku hráčů dobré umístění. 
Letos se první rok hraje společná skupina 
kadetů a juniorů a naši hráči jsou věkem 
starší žáci a kadeti. Velkými talenty jsou 
hlavně sourozenci Lacinovi.

Juniorky se drží rovněž v první polovi-
ně tabulky. Většina děvčat současně hraje 
i KP I. tř. žen. Velice se daří družstvu 
starších žákyň, které si po osmi turnajích 
stále drží první příčku skupiny „A“ o 1. až 
4. místo z celkového šestnáctičlenného 
krajského přeboru. První úspěchy sklízí 
i družstvo mladších žákyň v minivolejba-
lu – po dvou turnajích je v čele meziokres-
ního přeboru.

Světelský volejbal je znám kvalitními 
mládežnickými družstvy, za což patří dík 
hlavně dobrovolným trenérům. Hráčky 
našeho oddílu jsou tradičně zařazovány 
do výběru kraje Vysočina, v letošním 

roce to jsou Sandra Juklová, Markéta 
Výborná, Věra Marešová. Společně 
s dalšími hráčkami Šárkou Nevoralovou, 
Bárou Arltovou, Eliškou Kubátovou, He-
lenou Štrosovou hostují v družstvu Jiskry 

Havlíčkův Brod v ligových soutěžích 
kadetek a juniorek. Odchod kvalitních 
hráček do vyšších soutěží se pak projevu-
je v nižší výkonnosti družstev dospělých. 
Za poslední roky se ve vyšších soutěžích 
dospělých dobře uvedly naše odchovan-
kyně Horní (extraliga), Boučková (I. liga), 
Fialová, Výborná, Jansíková, Dolejší (II. 
liga).

Naším cílem pro letošní sezónu bude 
udržet přebor I. tř. v dospělých a v druž-
stvu starších žákyň se probojovat na kva-
lifikaci o přeborníka ČR.

Do nadcházejícího roku přeji všem 
členům oddílu a fandům pevné zdraví, 
pohodu a radost  z volejbalu ať výkon-
nostního či rekreačního. Věříme, že se 
v tomto roce uskuteční výstavba hřiště na 
plážový volejbal v areálu za sokolovnou. 
Velkým přáním je dočkat se ve Světlé n. S. 
sportovní haly, kde bude vyhovující hřiště 
pro náš sport, ale i pro celou řadu dalších 
halových sportů.

Závěrem děkuji za oddíl volejbalu spon-
zorům, kteří nás v této sezóně podporují: 
městu Světlá n. S., Sklo Bohemii a. s., Od-
borovému svazu Sklo Bohemia, a. s.

Text a foto: Jaroslava Holoubková

Úspěšnější byl tentokrát Zdeněk Štěr-
ba, který vybojoval titul halového přebor-
níka ve dvouhře a spolu s Ondřejem Pecou 
vyhráli i čtyřhru.

Dvouhra:
1.kolo:  Štěrba – Bezdíček (LTC Vysoké 

Mýto) 6:3, 6:0. Peca – Tichý (TC Nové 
Město nad Metují) 6:3, 7:5.

2.kolo: Štěrba – Strnad (Pernštýn Pardu-
bice) 7:6, 3:0 skreč. Peca – Vaníček (Loko. 
Trutnov) 4:6, 2:6

Semifinále: Štěrba – Valenta (Pernštýn 
Pardubice) 3:6, 6:3, 6:4

Finále: Peca – Vaníček 6:2, 6:4
Čtyřhra
1. kolo: Štěrba, Peca – Bartoš /Loko. 

Trutnov/ Strnad 7:6, 6:1
Finále: Štěrba, Peca – Valenta, Brusen-

bauch /Loko. Česká Třebová/ 6:1, 6:3
Text a foto: Jiří Víšek

Družstvo starších žákyň, zadní řada zleva: K. Satrapová, V. Marešová, H. Štrosová, 
A. Vopěnková, V. Tvrdíková, přední řada zleva: trenérka J. Holoubková, K. Lacinová, 

M. Výborná a S. Juklová.

▶

Firma Sporten na Kadlečáku

Bezesporu zajímavou akci připravuje 
pro širokou veřejnost na sobotu 4. února 
světelská prodejna Ski sport Tichý-Do-
ležal v lyžařském areálu na Kadlečku. 
Představí se tam náš největší výrobce 
lyží a snowboardů, firma Sporten z No-
vého Města na Moravě s celou svojí ko-
lekcí lyží od „kraťasů“ s univerzálním 
vázáním až po carvingové, v různých 
délkách a vykrojení. 

Zájemci si budou moci všechny předvá-
děné lyže zdarma vyzkoušet, podmínky 
pro zapůjčení budou jednoduché. Stačí si 
s sebou přinést svoje lyže a nějakou další 
cennější věc, například klíče od auta, mo-
bil či finanční obnos jako zálohu. Potom 
zájemci vyplní zápůjční protokol, odborný 
poradce seřídí vázání a hurá na svah. Kaž-
dý bude moci vyzkoušet tolik párů lyží, 
kolik od 9 do 16 hodin zvládne. 

Firma Sporten upozorňuje, že předvá-
děcí akce nebude fungovat jako klasická 
půjčovna, proto si musí každý přinést své 
vlastní boty a hole. Tyto akce se v krátké 
době staly velice oblíbenými, však také 
předváděcí tým Demo Sporten má svůj 
kalendář řádně nabitý akcemi ve vyhláše-
ných lyžařských střediscích. Jen namátkou 
17. prosince se lyže Sporten testovaly na 
Klínovci v Krušných horách, o Silvestru 
v Horní Bečvě v Beskydech, 6. ledna ve 
Vysokém nad Jizerou, 7. ledna na šumav-
ském Špičáku a 4. února ve Světlé n. S. na 
Kadlečku. Zkušení i začínající lyžaři se 
mají tedy nač těšit.

-jív-
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Mladí hokejisté

V Pěšinkách se již bruslí a hokejisté 
HC Sklo Bohemia mají jednu starost, 
která se váže k budoucnosti světelského 
hokeje. Hledají malé kluky od pěti let, 
kteří by chtěli hrát hokej. 

Hokejová přípravka na zimním sta-
dionu v Pěšinkách má nového trenéra, 
Václava Chytráčka vystřídal u nejmen-
ších adeptů nejrychlejší kolektivní hry 
Vladimír Přichystal. Tréninky přípravky 
budou na ledě dvakrát týdně. 

Rodiče případných zájemců o hokej 
získají další informace na zimním sta-
dionu.

Text a foto: -jív-

Trenér Přichystal při udílení 
rad malým hokejistům

Nevydařený turnaj minivolejbalistek

Nejmladší světelské volejbalistky, ve-
dené trenérkou Irenou Kořínkovou, hrály 
18. prosince v Humpolci druhý bodovací 
turnaj A skupiny meziokresního pře-
boru v minivolejbalu žákyň, do kterého 

vstupovaly namlsány předcházejícím ví-
tězstvím na prvním turnaji v Bedřichově. 
Leč „Zlatá neděle“ pro ně vůbec nebyla 
zlatá a navíc se turnaj nevydařil, protože 
nepřijela družstva Bedřichova a Jihlavy. 
O turnajové body tak bojovaly pouze 
tři týmy Havlíčkova Brodu a družstvo 
Světlé. Svěřenkyně trenérky Kořínkové 
tentokrát kazily podání a navíc v zápa-
sech s brodským „áčkem“ i „béčkem“ 
vždy vyhrály úvodní set, ale nedokázaly 
zápasy dotáhnout do vítězného konce, 
proto tři porážky byly pro děvčata zkla-
máním. Ale prohry patří ke sportu stejně 
jako vítězství, a tak nakonec přece jenom 
převládla radost ze hry a neúspěšné vý-
sledky budou mít možnost nejmladší zá-
stupkyně světelského volejbalu napravit 
na dalším turnaji. 

Výsledky družstva Světlé:
SB Světlá n. S. - Jiskra HB A  20:18, 10:

15, 7:15
SB Světlá n. S. - Jiskra HB B  15:12, 11:

15, 13:15
SB Světlá n. S. - Jiskra HB C  13:15, 

15:17
Konečné pořadí: 
1. Jiskra Havlíčkův Brod A

Zadní řada zleva: trenérka I. Kořínková, S. Lorencová, V. Spěváková, 
V. Teclová. Přední řada zleva: K. Spěváková, V. Tvrdíková, K. Štercová, 

T. Víšková a K. Kořínková.

2. Jiskra Havlíčkův Brod B
3. Jiskra Havlíčkův Brod C
4. Sklo Bohemia Světlá n. S.

Text a foto: Jiří Víšek

„A“ družstvo Šachového klubu Sklo 
Bohemia Světlá n. S. si po vítězství 
v krajské soutěži v sezoně 2004/2005 
vybojovalo postup do krajského pře-
boru, kam vstupovalo s jediným cílem 

– soutěž udržet.

Start do krajského přeboru osmičlen-
ných družstev se světelským šachistům 
povedl, když na domácích šachovnicích 
porazili Žďár n. S. B 4,5:3,5. Ve druhém 
kole si nováček přeboru přivezl důležité 
vítězství z Náměště n. Oslavou, kde zvítě-

zil přesvědčivě  6:2 a ve třetím kole zdolala  
Světlá doma největšího favorita souže TJ 
Sokol Bedřichov A 4,5:3,5. I poslední 
mistrovské utkání krajského přeboru 
v roce 2005 bylo pro skláře úspěšné, opět 
v domácím prostředí zvítězili nad Jiskrou 
Havlíčkův Brod B 5,5:2,5 a do druhé části 
soutěže, která začne 8. ledna, vstoupí pře-
kvapivě jako vedoucí družstvo krajského 
přeboru. 

Kdo v dosavadních čtyřech soutěžních 
kolech z družstva ŠK Sklo Bohemia bodo-
val? Nejúspěšnější je zatím Tomáš Berger, 
který dokázal vyhrát všechny tři své par-
tie. Tři vítězství ze čtyř partií mají Jaroslav 
Janáček, Zdeněk Fiala a Eva Kořínková, 
Jaroslav Benák má 2,5 bodu ze tří mož-
ných. Dále Vlastimil Mareš s Martinem 
Štukheilem získali 2 body ze čtyř zápasů, 
Jaromír Volanín hrál jeden zápas a ten 
vyhrál. Půl bodu má Tomáš Rezek ze tří 
partií a Jaroslav Procházka má rovněž půl 
bodu, ale ze dvou partií. 

Text: Jiří Víšek
Foto z archivu ŠK Sklo Bohemia

Světelští šachisté na čele krajského přeboru

Nejmladší člen družstva Martin Štukheil
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KyTICe
Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou

vyhlašuje záměr uspořádání

PŘÍPRAVNÉHO KURZU 
RUSKÉHO JAZYKA 

PRO ZAČÁTEČNÍKY.

Při dostatečném počtu zájemců se kurz 
uskuteční 

v období únor – červen 2006.

Přihlášky přijímá:
 KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, 

nám. Trčků z Lípy 16,  
582 91  Světlá n. S.

do 28. ledna 2006

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀Ѐऀ
ĀȀ̀ЀԀĀȀ̀ЀԀ ఀఀĀऀࠀ܀Āऀࠀ܀

ഀЀЀऀȀༀ܀ကᄀĀȀ̀ЀԀ܀ĀऀࠀĀఀऀഀ܀ఀༀĀကᄀሀጀ

ሀༀጀ᐀ऀ܀܀ሀ᐀ᔀༀȀᘀ
ᜀЀ᠀ᤀ܀ᨀᬀက܀ᰀᨀᴀ܀Ḁἀ ᬀ܀܀܀܀!ᴀ܀ᰀကᴀ܀ᄀᄀ ܀

"#$ᤀ܀ᨀᬀက܀ᰀᨀᴀ܀ ἀ!
Ѐ%&'ᤀ܀()ЀऀԀ(ༀ'*+ЀऀԀᘀ&᠀+ᔀ

ĀȀ̀ЀԀ̀ऀऀऀऀࠀ܀܀ఀഀऀༀऀကȀ̀ᄀऀऀऀऀሀऀༀऀጀ᐀ऀᔀ܀ᘀऀऀऀጀᜀऀༀऀጀ᠀ऀᔀ܀ᘀ

ऀऀऀऀᤀȀЀᨀȀ̀ᄀऀऀऀऀሀऀༀऀጀ᐀ऀᔀ܀ᘀऀऀऀጀᜀऀༀऀጀᬀऀᔀ܀ᘀ

,̀-ᔀ-&Ѐᤀ
᐀ĀᔀༀᘀഀऀԀᜀ᠀ԀĀఀഀ܀᠀ᤀĀ̀܀ЀԀĀༀĀᨀᔀ᠀ᬀᰀᴀĀഀఀ᠀ᘀḀഀࠀᰀԀ

᐀ĀЀ܀ᔀᜀ᠀ԀᤀĀḀᜀ᠀ԀĀༀĀἀఀ܀ ࠀ᠀ԀĀḀༀἀఀऀࠀ!ᴀఀĀᘀഀऀༀᤀĀᔀᰀༀ̀ऀ܀

᐀ĀᔀༀᘀഀऀԀᜀ᠀ԀĀᘀḀఀ"ᨀᤀĀᔀ#$Ḁ᠀ᬀᰀᴀĀᔀᰀᜀḀഀ܀

᐀Āᜀ%ఀᜀ᠀ԀĀఀἀༀᔀᨀᤀĀ#ༀᘀ#ༀḀఀᜀ᠀Ԁ

᐀Ā#ఀ̀܀"Āᘀ&ऀ&ഀఀ᠀ᨀĀༀĀᘀḀༀ܀ἀ᠀ԀᰀᴀĀḀ%ऀ܀ᨀ

᐀ĀᬀఀἀༀĀༀĀᔀༀᘀഀऀԀᜀ᠀ԀĀ&ᔀఀऀༀ'᠀ԀᰀᴀĀ̀ఀ"ᘀഀऀ܀Ā̀&Ḁ܀%

᐀Ā#ఀ̀܀"ĀༀĀЀ܀ᔀᜀ᠀ԀĀഀఀ%ᨀഀఀᬀᰀᴀĀ#ఀऀ(ഀༀἀఀ᠀ᜀḀᨀᤀĀ#ऀ܀)&ᘀഀऀༀ

᐀ĀЀ܀ᔀᜀ᠀ԀĀἀ܀ᔀ#܀'᠀ఀᘀḀ᠀ԀᴀఀĀᘀഀऀༀĀᰀఀ᠀᠀܀)ᤀĀഀༀऀ܀᠀!Āᘀഀऀఀ

᐀Ā%ఀ᠀Ḁᜀ*Āᘀ&ऀĀḀ$ᘀ᠀$᠀ԀĀ̀ఀĀ+!ᔀఀༀ᠀!Ā̀ᜀ*ഀ(

᐀Ā#ఀ̀܀"ĀༀĀ%ఀ᠀Ḁᜀ*Ā#ऀༀᘀḀఀᬀᰀᴀĀఀഀ܀᠀ĀༀĀ̀܀ЀԀ

᐀Ā%ఀ᠀Ḁᜀ*Ā*ༀऀࠀᔀ&Ԁ

᐀ĀༀࠀḀఀ̀ఀ#ༀༀ




