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Schůze rady – 6. listopadu 2006

První jednání rady po komunálních 
volbách v novém složení. Jednání rady 
zahájila starostka ing. Lenka Arnotová 
provedením kontroly zápisu rady ze dne 
16. 10. 2006.

Ing. Černohubová informovala 
o jednání s Connexem o prodloužení 
některých linek až ke sklárnám. Tím 
se umožní cestujícím přestup na spoj do 
Havlíčkova Brodu. Jednala i s druhým 
dopravcem, firmou ICOM, o přemístění 
zastávek do Komenského ulice. Tyto 
změny vejdou v platnost od účinnosti 
nového jízdního řádu (od prosince).

Byl projednán zápis z jednání komise 
pro rozvoj města, která projednávala 
záměr Jednoty Havlíčkův Brod ohled-
ně přestavby prodejny potravin. Tím, 
že zruší „žulu,“ zvětší prodejní plochu 
nově přemístěných prostor potravin. Při 
tomto projednávání byl ze strany města 
vznesen požadavek na sjednocení ven-
kovního vzhledu budovy.

Ing. Černohubová informovala o ne-
příznivé situaci na správním odboru. 
Radou byla vyzvána, aby do příštího 
zasedání připravila návrh na komplexní 
řešení bez navýšení pracovníků.

Rada po projednání zřizuje ústřední 

Vážení čtenáři,
rovnýma nohama jsme všichni 

skočili do dalšího roku našich 
životů. Napadlo Vás někdy, proč 
tento lidmi dosti prožívaný skok 
připadá právě na 1. ledna? Pojďme 
se společně ponořit do kalendářní 
prehistorie, která nám zajisté vše 
dostatečně vysvětlí.

Asi většina z Vás tuší, že v živo-
tě našich předků hrál velikou roli 
zimní slunovrat, u kterého bychom 
asi mohli nalézt nejstarší počátky 
kalendářního roku. Tento fakt je 
zajisté zcela opodstatněný, vždyť 
astronomické jevy lidé vnímali 
citlivě odpradávna. A kdože tedy 
stojí za přesunutím počátku roku 
o více jak týden vpřed? Všechny 
cesty vedou do Říma, proto se 
i tentokráte musíme pro odpověď 
vypravit až do období starověkého 
Říma. Vždy prvního března byli 
jmenováni nejvyšší státní úředníci, 
konzulové. Římský kalendář se 
tedy logicky počítal od tohoto dne. 
Teprve roku 153 př. Kr. byli noví 
konzulové uvedeni do svého úřadu 
1. ledna a zvyk začínat kalendářní 
rok tímto dnem se natolik ujal, že 
se ho přidrželi i další významní 
reformátoři kalendářů – Gaius Ju-
lius Caesar (kalendář byl nazýván 
po něm, tedy juliánský) či papež 
Řehoř XIII. (také tento kalendář 
byl nazván dle svého propagátora 

– gregoriánský).
Také Vás napadlo, že i my by-

chom mohli začátek roku přesu-
nout na den jmenování nejvyšších 
českých státních činitelů? Věc má 
jeden háček. Nekonečný maratón 
povolebních vyjednávání o nové 
vládě (evergreen posledních měsí-
ců) by mohl způsobit, že bychom 
Nový rok mohli slavit třeba jednou 
za dva roky…

-jp-
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Slovo úvodem Novoroční gratulace

Vážení spoluobčané,
jsme na prahu nového roku 2007, pro 

nás jubilejního roku, ve kterém budeme 
oslavovat 800. výročí první písemné 
zprávy o našem městě. Tento rok nebude 
pouze rokem ve znamení oslav, ale čeká 
nás tvrdá práce v zajišťování každoden-
ního běhu života a především práce na 
rozvoji tohoto krásného města.
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inventarizační komisi pro volební ob-
dobí 2006 – 2010 a do funkce předsedy 
jmenuje Bc. Marii Kudrnovou, členy 
komise byly jmenovány ing. Jaroslava 
Žáčková, Renata Zikmundová, Jaroslava 
Trtíková a Lenka Svobodová.

Rada po projednání zřizuje likvidač-
ní komisi města Světlá n. S. pro nové 
volební období 2006 – 2010, do funkce 
předsedy jmenuje Alenu Tichou, členy 
komise byli jmenováni Josef Böhm, 
Mgr. Jan Tourek, Lenka Svobodová 
a Jaroslava Trtíková.

Rada bere na vědomí informaci Bc. 
Kudrnové, že byla vypracována revizní 
zpráva na elektroinstalaci a nouzové 
osvětlení v kině, ve které se konstatuje, 
že stávající stav nevyhovuje současným 
normám a předpisům, pokud nedojde 
k odstranění závad z revizní zprávy, 
bude provoz v této budově zakázán. Tyto 
opravy jsou nutné, zařadit do rozpočtu.

Vedoucí MIRR podává informaci 
o průběhu rekonstrukce kavárny. V ro-
ce 2005 byl zastupitelstvem schválen 
nákup kavárny a zároveň byl schválen 
záměr její rekonstrukce tak, aby v roce 
2006 byla uvedena do provozu. V roz-
počtu na rok 2006 byla na stavební 
práce zastupitelstvem schválena částka 

Do nového roku přeji všem zdraví, 
štěstí, spokojenost a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů.

Prožijme každou z příštích 525 600 
minut tak, abychom si poté mohli říci:

„Byl to skvělý rok“.

Lenka Arnotová 
starostka
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Schůze rady – 20. listopadu 2006

Zasedání zahájila ing. Arnotová 
přivítáním přítomných, seznámením 
s programem a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání:

Ing. Černohubová podává informaci 
o organizaci trhů. Do příští rady připra-
ví návrh smlouvy s ing. Fialou, který si 
musí ještě vyjednat povolení v odboru 
dopravy. Město požádá odbor dopravy 
o změnu režimu v ulici Nové Město na 
pěší zónu – zajistí p. Böhm v termínu 
do 31. 12. 2006.

Starostka podává informaci o jednání 
s Jednotou ve věci zřízení chodníku pro 
pěší v prostoru baru Maxim a Jednotou 
směrem ke zdravotnímu středisku.

Rada bere podané informace na vě-
domí.

Byla podána informace, že město 
opustilo myšlenku zřídit ordinaci zubní 
lékařky v ZŠ Lánecká z důvodu vel-
kých finančních nákladů. Společnost 
Vital přistoupila na to, že ordinaci zřídí 
ve svých prostorách, ale požaduje pří-
spěvek ve výši 100 tis. Kč. 

Dr. Vosiková je ochotna se podílet 
polovinou této částky. Místostarosta 
Böhm navrhuje Radě doporučit zastupi-
telstvu ke schválení poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 50 tis. Kč společnosti 
Vital na zřízení nové zubní ordinace 
s podmínkou dlouhodobého zachování 
ordinace.

Na základě nezávazného jednání 
a vyhodnocení nabídek pojištění pro 
město Světlá n. S. rada města po projed-
nání schválila spolupráci se společností 
INSIA s. r. o., prostřednictvím mak-
léřské kanceláře ADORES pojišťovací 
makléřství, spol. s. r. o., Nerudova 185, 
396 01 Humpolec ve věci poskytování 
jejich služeb v oblasti pojišťovnictví 
pro město Světlá n. S. a zároveň souhla-
sí s vydáním plné moci k zastupování 

4,5 mil. Kč. Jelikož se jedná o rekon-
strukci objevily se záležitosti, které 
projekt neřešil (jedná se kanalizaci, la-
pol, podhledy, rozvaděč atd.). Dochází 
k navýšení ceny 460 tis.Kč. Usnesením 
č. 297/2006 rada doporučuje předložit 
rozpočtovou změnu ve výši 460 tis. Kč 
na dokončení stavebních úprav kavárny 
k projednání a schválení zastupitelstvu. 
V případě schválení uzavřít dodatek se 
zhotovitelem.

▶

města Světlá n S. ve věcech týkajících 
se pojišťovnictví pro výše uvedenou 
společnost. Ze strany výše uvedené 
společnosti je poskytování uvedených 
služeb bezplatné.

Rada města po projednání souhlasí 
s posouzením a vyhodnocením nabídek 
ve věci realizace stavby „Rekonstrukce 
komunikace v Dolní Březince“ podle 
předložené zprávy v této věci. Jelikož 
při realizaci výše uvedené akce prová-
děl VaK zároveň rekonstrukci vodovo-
du, musí se podílet i na konečné úpravě 
komunikace. Z vítězné nabídky byl 
propočítán podíl Va ku , částka předsta-
vuje cca 305 tis. Kč včetně DPH. Pro-
běhlo jednání s VaKem o kompenzaci. 
těchto nákladů.

Rada města ukládá Bc. Marii Kudrno-
vé, vedoucí odboru MIRR, neprodleně 
sdělit výsledek posouzení a vyhod-
nocení nabídek firmám, které svou 
cenovou nabídku na realizaci stavby 

„Rekonstrukce komunikace Dolní Bře-
zinka“ předložily. Rada doporučuje výši 
finančních prostředků, určených v roz-
počtu města Světlá n. S. na rok 2006 na 
akci „Rekonstrukce komunikace Dolní 
Březinka“ zahrnout do návrhu rozpočtu 
na rok 2007 a rovněž do tohoto návrhu 
zahrnout finanční prostředky na tuto 
akci ve výši rozdílu potřebného k pokry-
tí cenové nabídky umístěné na 1. pořadí.

V současné době probíhá příprava re-
alizace akce „Technická infrastruktura 
pro 14 RD Světlá n. S. – Pod Kalvárií 

– II. etapa“. Je nutné požádat společ-
nosti ČEZ a VČP o zařazení této akce 
do plánu na rok 2007, aby mohla být 
v roce 2007 realizována celá stavba 
ZTV současně.

Rada města po projednání souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budou-
cí o nákladech spojených s připojením 
a se zajištěním požadovaného příkonu 

odběrného zařízení žadatele dle před-
loženého návrhu se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, ve věci rea-
lizace budoucí stavby Světlá n. S. – Pod 
Kalvárií – II. etapa 14 RD – kabel nn.

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy 
č. 1608/VII/06 o způsobu a podmín-
kách převzetí budoucího provozu (uží-
vání) a údržby stavby dle předloženého 
návrhu se společností Východočeská 
plynárenská a. s., Hradec Králové 4, 
Pražská 702, PSČ 500 04, ve věci vzá-
jemné spolupráce při přípravě, realizaci 
a následného převzetí budoucí stavby 
plynofikace lokality Pod Kalvárií – II. 
etapa ve Světlé n. S.

Rada projednala materiál, který před-
ložil odbor životního prostředí ve věci 
skládky. Od října 2007 lze skládky od-
padů provozovat jen tehdy, mají-li vy-
dané integrované povolení dle zákona 
č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. 
V případě, že skládka nebude mít toto 
povolení do této doby vyřízené, nelze ji 
provozovat a musí být provoz uzavřen.

Rada města po projednání odkládá 
projednání schválení nabídky na zpra-
cování integrovaného povolení skládky 
odpadů Světlá n. S. do příštího zasedá-
ní rady, tj. 18. 12. 2006. Ukládá starost-
ce města oslovit nezávislého auditora 
se žádostí o posouzení jednotlivých 
nabídek na likvidaci TKO s termínem 
předložení výsledku do 18. 12. 2006. 
Ukládá tajemnici MěÚ sestavit pra-
covní skupinu z pracovníků odboru ŽP, 
FO a TBS rovněž za účelem posouzení 
jednotlivých nabídek na likvidaci TKO 
ve Světlé n. S. s termínem předložení 
výsledku do 18. 12. 2006.

Rada města po projednání doporučuje 
k projednání v ZM návrh na rozpočtové 
provizorium na rok 2007 v navržené 
podobě.

Usnesení 297/2006
Rada města po projednání jmenuje 

členkou redakční rady Světelského zpra-
vodaje PhDr. Janu Myslivcovou.

Usnesení 299/2006
Rada města po projednání schvaluje 

užívání závěsného znaku:
I.Za účelem oddávání pro místosta-

rosty města Josefa Böhma a Mgr. Jana 
Tourka

II.Za účelem vedení slavnostního aktu 
„Vítání nových občánků“ pro Mgr. Janu 
Kupčíkovou a PhDr. Janu Myslivcovou.

Usnesení č.300/2006
Rada města Světlá n. S. po projednání 

schvaluje Josefa Böhma za oficiálního 
politika ve věci zapojení města Světlá 
n. S. v Národní síti zdravých měst.

ing. Lenka Arnotová
starostka
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Rada projednala žádost Sociální-
ho centra o povolení  nákupu osobního 
automobilu a žádost o povolení nákupu 
dovybavení kuchyně v SC (zvýšení 
kapacity).

Rada města po projednání souhlasí 
s nákupem vozu Fiat Doblo Cargo 
Combi 1,4 v ceně 347 756 Kč s vy-
užitím fondu reprodukce SC města 
Světlá n. S. Souhlasí s nákupem dovy-
bavení kuchyně zařízením v celkové 
výši 749 778 Kč (2 ks kotlů, 1 fritéza, 
l konvektomat) formou splátkového ka-
lendáře na 60 měsíců (á 14 000 Kč) od 
Kovoslužby a. s. Praha s využitím prv-
ní navýšené splátky ve výši dočerpání 
fondu reprodukce tj. 45 000 Kč.

Město Světlá n. S. má podepsanou 
smlouvu o pronájmu plakátovacích 
ploch s firmou Rengl. Součástí smlouvy 
jsou ujednání týkající se výlepu:

• zdarma pro úřední oznámení města
• speciální ceny pro KyTICi
• pro „ostatní kulturní potřeby prona-

jímatele“, tj. města Světlá n. S., firma 
Rengl poskytuje slevu 25 % na pla-
kátovacích plochách ve Světlé a 15 % 
na všech ostatních plochách kraje 
Vysočina. RM by měla stanovit, pro 
které „ostatní kulturní akce“ bude sleva 
poskytnuta. Z rozpočtu města se dosud 
plakátování pro akce pořádané jinými 
subjekty nehradilo.

Rada města po projednání pověřuje 
starostku, místostarosty a tajemnici, 
aby o plakátování rozhodovali jednot-
livě s přihlédnutím k tomu, zda žadatel 
dostává příspěvek od města a v jaké 
výši.

Ing. Arnotová informuje členy rady 
o situaci týkající se stoupenců Národ-
ního odporu.

Rada bere na vědomí.
ing. Lenka Arnotová 

starostka

▶ Schůze rady –  27. listopadu 2006

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných. Vzhledem k rozsáh-
losti programu ukládá tajemnici MěÚ, aby 
upozornila zodpovědné osoby na plnění 
usnesení z jednání rady dne 20. 11. 2006. 
Rada bere na vědomí.

Starostka pozvala na jednání rady zá-
stupce Okresního ředitelství PČR Havlíč-
kův Brod pí Mazourovou, (mluvčí PČR) 
a pplk.Hrdinu. Zástupci policie podali in-
formaci, že došlo dne 26. 11. 2006 kolem 
22.10 hod. k napadení 3 osob v restauraci 
Sport bar. Je to již druhý incident v měsíci 
listopadu (první byl 18. 11. 2006 v restau-
raci v Dolní Březince).

Následovala diskuse na téma, jak potla-
čit dlouhotrvající výtržnosti ve Světlé n. S., 
ze které mj. vyplynulo, že rada trvá na 
posílených hlídkách s psovodem a častěj-
ších kontrolách v restauračních zařízeních 
(drogy, alkohol, výtržnictví), zapojit do 
případů media tak, aby se věnovala po-
zornost i tomu, jak který případ dopadne 
u soudu atd. Starostka informuje, že pozve 
provozovatele restaurací na jednání a do 
zastupitelstva podá informaci o výsledku.

Bylo domluveno, že v rámci výkonu 
služby PČR bude služba ve Světlé n. S. po-
silována, tlak na represi bude z obou stran 
(město i PČR) a i nadále bude probíhat 
spolupráce a vzájemná informovanost.

Členové rady projednali žádost pro-
deje části pozemku KN č. 234/4 v k. ú. 
Horní Dlužiny p. J. Fary, Praha 9. Za-
stupitelstvem byl schválen prodej části 
výše uvedeného pozemku o výměře cca 
15 m2, avšak z následného geometrického 
zaměření vyplynulo, že požadovaná plo-
cha je 18 m2. Rada města po projednání 
doporučuje schválit dodatečný prodej 
části pozemku KN č. 234/4 o výměře 3 m2 
v k. ú. Horní Dlužiny p. J. Farovi, Praha 9 
za cenu 70 Kč/m2.

Členové rady projednali záležitost, 
týkající se dořešení majetkoprávních 
problémů vzniklých přístavbou márnice. 
Tuto přístavbu realizovalo město Světlá 
n. S., respektive TBS Světlá n. S. v 90. le-
tech minulého století. Dne 14. 11. 2006 se 
konalo na MěÚ jednání za účasti zástupce 
Římskokatolické farnosti – děkanství 
Světlá n. S., zástupce Biskupství Králo-
véhradeckého a zástupce města Světlá 
n. S. za účelem řešení stávajícího stavu. 
Oba převody by bylo vhodné řešit formou 
bezúplatného převodu. Provozovatelem je 
město Světlá n. S. ze zákona. Tento stav je 

Upozornění

Všem, kdo mají žádost na byt vedenou 
na Městském úřadu v Světlé n. S. při-
pomínáme, že od 2. 1. do 31. 1. 2007 je 
stanoven termín na obnovení žádostí.

Toto je možné písemně, případně 
osobně na MěÚ u pí Holoubkové. Ne-
obnovené žádosti budou automaticky 
vyřazeny z evidence.

MěÚ Světlá n. S
bytová agenda

vhodné ještě ošetřit smluvním vztahem, 
např. smlouvou o výpůjčce.

Rada města po projednání doporučuje 
zastupitelstvu města schválit záměr daro-
vat následující nemovitosti:

• technické zhodnocení (přístavba) 
domu čp. 393 na pozemku KN st. č. 
283 v k. ú. Světlá n. S. v účetní hodnotě 
483 476,15 Kč

• část pozemku KN č. 761 o výměře 
17 m2 v k. ú. Světlá n. S.

• část pozemku KN č. 762 o výměře 
16 m2 v k. ú. Světlá n. S.

Usnesením ZM č. 62/2006 byl schválen 
záměr prodeje nebytových prostorů v do-
mě čp. 598 ve Světlé n. S., Sázavská ulice 

– konkrétně:
nebytového prostoru č. 598/2 – 1139 m2, 

umístěného v 1. podzemním a v 1. nad-
zemním podlaží budovy – prodejna potra-
vin, restaurace Pohoda

nebytového prostoru č. 598/3 
– 116,60 m2, umístěného v 1. nadzemním 
podlaží budovy – Sport-bar

Oba prostory jsou zatížené věcným bře-
menem bezplatného užívání nebytových 
prostorů. Jedná se vlastně o legalizaci 
stávajícího stavu.

Rada města po projednání doporučuje 
zastupitelstvu schválit prodej jednotky 
č. 598/2 se všemi součástmi, vybavením 
a příslušenstvím, se všemi právy a po-
vinnostmi k této jednotce váznoucími 
společnosti Pramen CZ. s. r. o., Havlíčkův 
Brod. Dále doporučuje schválit prodej 
jednotky č. 598/3 se všemi součástmi, vy-
bavením a příslušenstvím, se všemi právy 
a povinnostmi k této jednotce váznoucími 
Jednotě, o. v. d. Havlíčkův Brod.

Rada města po projednání doporučuje 
schválit  zastupitelstvu vyhlášení „měst-
ské soutěže“ ve věci prodeje nájemci 
obsazených bytů v bytovém domě čp. 16 
v Josefodole dle přiloženého návrhu.

Rada města po projednání doporučuje 
schválit zastupitelstvu vyhlášení „měst-
ské soutěže“ ve věci volného nebytového 
prostoru(garáž 24 m2) v bytovém domě čp. 
61 v Dolní Březince (5. kolo) a to jednotky 
č. 61/1, nebytový prostor (garáž 24 m2) 
v Dolní Březince za základní nabídkovou 
cenu 25 000 Kč s časovým úsekem podání 
přihlášek do 31. 1. 2007.

Členové rady projednali prodej částí 
pozemku KN č. 724/214 v k. ú. Světlá 
n. S. Jedná se o pozemky mezi obytnými 
domy Zelená čp. 338 a Komenského čp. 
470. Na výše uvedený pozemek a na poze-
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mek KN č. 724/74 v k. ú. Světlá n. S. bylo 
zpracováno posouzení záměru na umístění 
rodinného domu ve dvou alternativách, 
které řeší hlavně jeho přístupnost a dále 
možnost uložení potřebných sítí. Alterna-
tiva A) řeší uvedenou problematiku přes 
pozemek KN st. č. 543 v k. ú. Světlá n. S., 
který je v podílovém vlastnictví vlastníků 
bytových jednotek v domě čp. 470 ve 
Světlé n. S. Právě vlastníci bytových jed-
notek by museli souhlasit s navrhovaným 
řešením, jinak je nerealizovatelné. Ti svůj 
nesouhlas s touto alternativou vyjádřili 
tím, že sami podali žádosti o prodej částí 
pozemku KN č. 724/214. Alternativa B) 
řeší uvedenou problematiku přes pozemek 
KN č. 724/58 v k. ú. Světlá n. S. Vlastník 
pozemku byl v této věci osloven a sdělil, že 
on i jeho rodina má více jak stoletou vazbu 
na Světlou n. S. a spojují s ní i dlouhodo-
bou budoucnost. Z tohoto důvodu nemá 
v úmyslu se zahrady ani její části zbavovat.

Rada města po projednání ukládá od-
boru MIRR vést jednání s majiteli bytů 
v čp. 338 v Zelené ulici o možnosti koupě 
částí pozemku KN č. 724/74 v k. ú. Světlá 
n. S. a do doby, než bude znám výsledek 
jednání, doporučuje rozhodnutí o prodeji 
částí pozemku KN č. 724/214 v k. ú. Světlá 
n. S. odložit.

Členové rady projednali žádost p. L. Cí-
saře, Havlíčkův Brod, v zastoupení všech 
podílových vlastníků, o odkoupení po-
zemku KN č. 1226 o výměře 1591 m2 
v k. ú. Horní Bohušice za cenu 50 Kč/m2. 
Podíloví vlastníci tuto nemovitost získa-
li v rámci restitučního řízení. Jedná se 
o pozemek, který sousedí s pozemkem 
pod bytovým domem čp. 16 v Josefodole, 
proto je využíván nájemci nebo vlastníky 
bytových jednotek v tomto domě jako za-
hrada. Rada města po projednání nedopo-
ručuje zastupitelstvu města schválit nákup 
pozemku KN č. 1226 o výměře 1591 m2 
v k. ú. Horní Bohušice.

Rada projednala záležitost týkající se 
ukončení stávajícího pronájmu nebyto-
vých prostor o ploše 36 m2 v objektu čp. 
119 (opravna obuvi) ve Světlé n. S. ke dni 
31. 12. 2006. Možnost nového pronájmu 
byla zveřejněna. Rada města po projedná-
ní schvaluje pronájem nebytových prostor 
o celkové ploše 36 m2 v objektu čp. 119 ve 
Světlé n. S. p. M. Lamberskému, Světlá 
n. S. za účelem poskytování služeb v obo-
ru „optik – optometrista“. Nájemní vztah 
bude uzavřen s účinností od 1. 1. 2007 na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsí-
ce za cenu 1 000 Kč/ m2/rok.

Rada města obdržela žádost manž. 
Duchanových, Mrzkovice, Světlá n. S. 

o ukončení platnosti nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemku KN č. 602/8 
o výměře 106 m2 v k. ú. Mrzkovice. Po 
projednání schvaluje ukončení nájemního 
vztahu k 31. 12. 2006.

Rada města projednala žádost p. K. Vo-
pěnky o snížení nájemného za pronájem 
nebytového prostoru v objektu čp. 506 
v Komenského ulici ve Světlé n. S. Rada 
města neschvaluje snížení nájemného za 
pronájem nebytových prostor v objektu 
čp. 506 v Komenského ulici ve Světlé 
n. S. a ponechává v platnosti své usnesení 
č. 3/2005 ze dne 10. 1. 2005 (nebytový pro-
stor – 1 000 Kč/ m2/rok a terasa 15 Kč/ m2/
rok).

Rada města  projednala zřízení věcného 
břemena ve prospěch fi rmy ČEZ Distribu-
ce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 
z důvodu uložení kabelového vedení NN.

Rada města po projednání schvaluje 
předložený návrh Směrnice č. 1/2006 

– Inventarizace jako závazný dokument 
k zajištění přípravy a průběhu inventari-
zace veškerého majetku a závazků města 
Světlá n. S.

Rada města po projednání schvaluje 
předložený návrh smlouvy o provozování 
trhů a její následné uzavření s ing. Fran-
tiškem Fialou za účelem konání trhů dne 
13. 12. 2006 ve Světlé n. S.

Rada projednala Změnu č. VII B), která 
je dílčí částí původní Změny č. VII a za-
hrnuje lokalitu č. 6 – rozšíření průmys-
lového plochy PV1, lokality č. 7a, 7b, 7c 

– obchvaty obcí Radostovice, Závidkovice, 
Josefodol a lokalitu č. 8 – dopravní obsluž-
nost městské čtvrti Na Bradle. Na lokality 
č. 7a, 7b, 7c, a č. 8 bude zpracován generel 
koncepce dopravy a potom se bude postu-
povat dál. Lokalita č. 6 bude rozšířena na 
10,5 ha.

Rada města po projednání doporučuje 
předložit zastupitelstvu ke schválení dílčí 
část zadání Změny č. VII označené jako 
Změna č. VII B) ÚPSÚ Světlá n. S. s klad-
ným stanoviskem pro lokalitu č. 6 a se 
záporným stanoviskem pro lokality č. 7a, 
7b, 7c a 8.

Rada města 7 po projednání doporučuje 
předložit zastupitelstvu ke schválení za-
dání (1. etapu zpracování) Změny č. VIII 
ÚPSÚ Světlá n. S. pro lokality č. 1, 2, 3, 4.

Rada města po projednání schvaluje 
Nařízení rady č. 1/2006, kterým se vydává 
Tržní řád.

Rada města po projednání doporučuje 
Obecně závaznou vyhlášku o systému 
shromažďování, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na 

území města Světlá n. S. ke schválení 
zastupitelstvu.

Rada města na základě zákona č. 250/
00Sb. o rozpočtových pravidlech samo-
správných územních celků po projednání 
doporučuje Rozpočtové opatření č. 4/2006 
k projednání v zastupitelstvu.

Rada města na základě zákona č. 250/00 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
samosprávných celků po projednání 
schvaluje Směrnici pro příspěvkové or-
ganizace ke zpracování rozpočtu s tím, 
že v textu bude první věta opravena 
následovně: „Rozpočet předkládá ředitel 
příspěvkové organizace.“

Na základě § 13 odst. 1 zákona č. 320/01 
Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů s odkazem 
na § 15 zákona č. 552/91 Sb. o státní kont-
role a zákon č. 250/00 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních samosprávných cel-
ků provedly pracovnice fi nančního odbo-
ru kontroly v příspěvkových organizacích 
města Světlá n. S. Ředitelé příspěvkových 
organizací zajistí odstranění závad v ter-
mínu do 31. 12. 2006 a vedoucímu kontrol-
ní skupiny podají zprávu do 31. 3. 2007.

Rada města po projednání schvaluje pro-
dloužení nájemní smlouvy pí S. Lundáko-
vou na byt 1+2 Čapkova ul. čp. 487 Světlá 
n. S. do 30. 11. 2007 s podmínkou úhrady 
veškerých dluhů do 31. 3. 2007.

Rada města Světlá n. S. po projednání 
schvaluje členy jednotlivých komisí. Uklá-
dá tajemnici MěÚ svolat jednotlivé komi-
se, které si ze svého středu zvolí předsedu 
komise.

Komise pro rozvoj a výstavbu města:
• Vlastimil Nevoral, Na Bradle 1019, 
Světlá n. S.

• Marie Kovandová, Havířská 616, 
Světlá n. S.

• Miroslav Beránek, Na Sídlišti 594, 
Světlá n. S.

• ing. Luboš Vacek, Dolní Březinka 
90, Světlá n. S.

• ing. František Aubrecht, Sázavská 
543, Světlá n. S.

• ing. Zdeněk Vacek, Dolní Březinka 
73, Světlá n. S.

• ing. Zbyšek Fučík, Na Sídlišti 594, 
Světlá n. S.

• ing. Jiří Zajíc, U Rybníčků 522, 
Světlá n. S.

• František Paštika, Na Úvoze 672, 
Světlá n. S.

Komise bytová:
• Ivana Pospíšilová, Nádražní 565,  
Světlá n. S.



Světelský zpravodaj leden 2007 strana 6 strana 7 leden 2007 Světelský zpravodaj 

Zasedání zastupitelstva – 6. 12. 2006

Zápis ze zasedání
1. Zahájení
Zasedání zahájila ing. Arnotová při-

vítáním přítomných, konstatováním, 
že zasedání bylo řádně a včas svoláno 
a zveřejněno a že proti zápisu z minulé-
ho zasedání nebylo podáno připomínek. 
Ověřovateli dnešního zápisu byli jme-
nováni Mgr. Petr Včela a Jiří Hlaváček, 
zapisovatelkou byla jmenována Alena 
Tichá.

Hlasování o návrhu programu: 18 hlasů 
pro – návrh programu byl schválen 

2. Majetkové záležitosti
a) O dodatečný prodej části pozemku 

KN č. 234/4 (3 m2) v k. ú. Horní Dlužiny 
– žádá pan J. Fara, Praha 9 za účelem roz-
šíření vlastního pozemku.

Usnesení č. 77/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje do-
datečný prodej části pozemku KN č. 234/
4 v k. ú. Horní Dlužiny o výměře 33 m2 

za cenu 70 Kč/m2 p. J. Farovi, Praha 9.
Zajistí: Bc. Marie Kudrnová, vedoucí 

odboru MIRR , termín: 31. 3. 2007.

b) Záměr prodeje nemovitosti – jedná 
se o pozemkem KN č. 926/99 o výměře 
290 m2 v k.ú. Světlá nad Sázavou. O pro-
dej požádal J. Novák a R. Novák, Světlá 
n. S. za účelem zřízení zahrady  a par-
kovacího místa pro osobní automobil. 
V současné době je pozemek pronajatý 
na 2 zahrádky.

Rada neschválila ukončení nájemních 
vztahů a nedoporučuje prodej. Komise 
rozvoje města navrhuje ponechat poze-
mek pro budoucí výstavbu parkoviště.

Usnesení č. 78/2006:

• Ota Jirák, Sázavská 584, Světlá n. S.
• Zdeněk Sviták, U Stromečku 669, 
Světlá n. S.

• Miroslav Havel, Josefodol 50,  
Světlá n. S.

• Vladimír Kasal, Sázavská 926, 
Světlá n. S.

Komise pro koordinaci sportů:
• Ludmila Pláteníková, Na Bradle 
947, Světlá n. S.

• Jaroslav Kaiser, Horní Březinka 3, 
Světlá n. S.

• ing. Zdeněk Fiala, Na Bradle 1019, 
Světlá n. S.

• Mgr. Jaroslav Holík, Kochánov 22, 
Světlá n. S.

• Pavel Prášek, Sázavská 582, Světlá 
n. S.

• Zdeněk Dvořák, Na Bradle 965, 
Světlá n. S.

• Jaroslava Holoubková, Havlíčkova 
726, Světlá n. S.

• Lubomír Slabý, Sázavská 582,  
Světlá n. S.

Komise sociální a zdravotní:
• Miloš Šterc, Lánecká 690,  
Světlá n. S.

• Věra Tyčová, Havířská 615,  
Světlá n. S.

• MUDr. Stanislava Brhelová,  
Na Bradle 948, Světlá n. S.

• Bohumila Němečková, Dolní 585, 
Světlá n. S.

• Květa Pavlovičová, U Stromečku 
906, Světlá n. S.

Komise pro výběr obyvatel do DD:
• Josef Hnik, ředitel SC Světlá n. S., 
Na Bradle 1113, Světlá n. S.

• Iva Myšičková, Lánecká 700,  
Světlá n. S.

• Libuše Prášková, Dolní Březinka 
75, Světlá n. S.

• Růžena Mozgová, Sázavská 923, 
Světlá n. S.

• Jaroslava Marková, Dolní 585,  
Světlá n. S.

Komise kulturní:
• Přemysl Doležal, Sázavská 922,  
Světlá n. S.

• Lenka Boudníková, Havlíčkova 717, 
Světlá n. S.

• Mgr. Eva Pejchalová, Na Bradle 
948, Světlá n. S.

• Karel Borek, DiS, Zahrádecká 647, 
Světlá n. S.

• ing. Josef Maleček, Jelenova 981, 
Světlá n. S.

• Jiří Hlaváček, Panuškova 1078, 
Světlá n. S.

V diskusi ing. Arnotová informuje 
o jednání s ředitelem Správy a údržby 
silnic ing.Matějkou ve věci souvislých 
oprav komunikací II. a III. třídy. Pro rok 
2007 SÚS počítá se souvislými opravami 
komunikací v obvodu naší obce s rozšíře-
nou působností (ORP) ve výši 72 mil. Kč, 
z toho na Světelsku ve výši 49 mil. Kč, na 
Ledečsku 23 mil. Kč. 

Dále byla poskytnuta informace o stavu 
žaloby Stavitelství KRRO na město ve 

▶

Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 
projednání počtem 18 hlasů neschvaluje 
záměr prodeje pozemku KN č. 926/99 
(290 m2) v k.ú. Světlá n. S.

Zajistí: Bc. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2006.

c) Nákup nemovitosti – jedná se 
o pozemek KN č. 1226 (1591 m2) v k.ú. 
Horní Bohušice. V současné době tento 
pozemek užívají vlastníci a nájemníci 
bytových jednotek v domě čp. 16 v Jo-
sefodole. V zastoupení podílových vlast-
níků pozemku nabízí prodej L. Císař,  
Havlíčkův Brod. Rada nákup pozemku 
nedoporučuje.

Usnesení č. 79/2006:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sá-

zavou po projednání počtem 18 hlasů 
neschvaluje nákup pozemku KN č. 1226 
(1 591 m2) v k.ú. Horní Bohušice.

Zajistí: Bc. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, Termín: 31. 12. 2006.

3. Darování majetku
Jedná se o dořešení majetkoprávních 

problémů vzniklých s přístavbou márni-
ce. Tuto přístavbu realizovaly TBS Světlá 
n. S. v 90. letech min.století. Dne 14. 11. 
2006 proběhlo jednání za účasti zástupců 
farnosti a biskupství a bylo dohodnuto, 
stávající přístavbu převést do vlastnictví 
církve a církev by následně s městem 
uzavřela smlouvu o výpůjčce na dobu 
min. 50 let. Zhodnocení majetku bylo ve 
výši 483 tis. Kč. 

Usnesení č. 80/2006:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sá-

zavou po projednání počtem 18 hlasů 
schvaluje záměr darovat následující ne-
movitosti:

• technické zhodnocení (přístavba) 

věci vícenákladů u akce Domov důchodců 
z roku 2001. V říjnu letošního roku byl 
vydán rozsudek okresního soudu, kterým 
městu vzniká povinnost uhradit částku 1,7 
mil. Kč. JUDr. Málek doporučuje odvolat 
se.

Ing. Vacek se dotazuje na měření rych-
losti radarem městské policie. Ing. Arno-
tová odpovídá, že MP postupuje podle 
zákona o obecní policii, kdy odhaluje 
přestupky a tím přispívá k ochraně a bez-
pečnosti osob a dětí.

ing. Lenka Arnotová
starostka
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objektu čp. 393 na pozemku KN st. č. 
283 v k. ú. Světlá n. S. v účetní hodnotě 
483 476,15 Kč

• část pozemku KN č. 761 o výměře 
17 m2 v k. ú. Světlá n. S.

• část pozemku KN č. 762 o výměře 
16 m2 v k. ú. Světlá n. S.

Zajistí: Bc. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 3. 2007.

4. Prodej bytových jednotek
Jedná se o vyhlášení „městské soutě-

že“ ve věci prodeje nájemci obsazených 
bytů v bytovém domě čp. 16 v Josefodole. 
Tři obsazené byty v Josefodole jsme se 
pokoušeli již ve dvou kolech prodat ná-
jemcům, ale nepodařilo se. Když se byt 
prodává třetí osobě, nájemníci jsou chrá-
něni, majitel musí respektovat nájemní 
smlouvu. 

Usnesení č. 81/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
vyhlášení „městské soutěže“ ve věci pro-
deje nájemci obsazených bytů v bytovém 
domě čp. 16 v Josefodole a to:

• jednotky č. 16/2, byt o velikosti 1+1
• jednotky č. 16/5, byt o velikosti 1+1
• jednotky č. 16/6, byt o velikosti 3+1
dle podmínek uvedených v přiloženém 

návrhu.
Zajistí: Bc. Marie Kudrnová, vedoucí 

odboru MIRR, termín: 31. 12. 2006.

5. Prodej nebytových prostor
Jedná se o prodej nebytových prostor 

v domě čp. 598 ve Světlé n. S.:
• nebytový prostor č. 598/2 – 1139 m2 

v 1. podzemním a v 1. nadzemním pod-
laží budovy

• nebytový prostor č. 598/3 – 116,60 m2 
v 1. nadzemním podlaží budovy.

Usnesení č. 82/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje:
I. Prodej jednotky č. 598/2 se všemi sou-

částmi, vybavením a příslušenstvím, se 
všemi právy a povinnostmi k této jednotce 
váznoucími, včetně spoluvlastnického po-
dílu o velikosti 11390/26035 z celku spo-
lečných částí budovy a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 11390/26035 z celku 
pozemku KN st. č. 909 vše v k. ú. Světlá 
n. S. společnosti PRAMEN CZ, s. r. o., se 
sídlem Havlíčkův Brod, PSČ 582 21.

II. Prodej jednotky č. 598/3 se všemi 
součástmi, vybavením a příslušenstvím, 
se všemi právy a povinnostmi k této 
jednotce váznoucími, včetně spoluvlast-
nického podílu o velikosti 1166/26035 
z celku společných částí budovy a spo-

luvlastnického podílu o velikosti 1166/
26035 z celku pozemku KN st. č. 909 vše 
v k. ú. Světlá n. S. JEDNOTĚ, obchod-
nímu a výrobnímu družstvu, Havlíčkův 
Brod, se sídlem Havlíčkův Brod.

Zajistí: Bc. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 3. 2007.

6. Prodej nebytových prostor
Jedná se o prodej volného nebytového 

prostoru (garáž) v bytovém domě čp. 61 
v Dolní Březince. Garáž má odhadní 
cenu 80 tis. Kč, ale byty v čp. 61 po sle-
vách stály 60 tis. Kč. Garáž se neprodala. 
Nyní se jedná již o 4. kolo prodeje, cena 
je navržena ve výši 25 tis. Kč.

Usnesení č. 83/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje vy-
hlášení městské soutěže ve věci volného 
nebytového prostoru v bytovém domě čp. 
61 v Dolní Březince (V. kolo) a to:

• jednotky č. 61/1, nebytový prostor (ga-
ráž 24 m2) Dolní Březinka, dle podmínek 
uvedených v přiloženém návrhu.

Zajistí: Bc. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2006.

7. Rozpočtové provizorium 
na rok 2007
Vzhledem k tomu, že město Světlá 

n. S. nebude mít schválený rozpočet 
k 1. 1. 2007, musí být schváleno rozpočto-
vé provizorium. V období rozpočtového 
provizoria nemůžeme nakupovat hmotný 
investiční majetek apod.

Usnesení č. 84/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
rozpočtové provizorium na rok 2007 
v uvedené podobě:

V době od 1. 1. 2007 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
6 – sociální péče
8 – dopravní obslužnost
bude řídit rozpočtem města na rok 2006 

v celém rozsahu vyjma položek investič-
ních výdajů. Správce rozpočtu je oprávněn 
po dobu rozpočtového provizoria naklá-
dat s prostředky maximálně ve výši 1/12 
za jeden kalendářní měsíc (viz příloha). 
Zřízené příspěvkové organizace města 
obdrží v období rozpočtového provizoria 
měsíčně finanční prostředky ve výši 1/12 
schváleného rozpočtu na rok 2006.

Investiční výdaje budou u probíhajících 
investičních akcí financovány podle uza-
vřených smluv a harmonogramů.

Dále Zastupitelstvo města schvaluje:
V oblasti 6 – sociální péče bude v sou-

vislosti v novým zákonem o sociálních 
službách na příspěvku na péči vyplaceno 
o cca 2 mil. Kč více než je 1/12 neinves-
tičních výdajů této oblasti. Tyto dávky 
budou plně pokryty dotací ze státního 
rozpočtu, kterou obdržíme na základě 
rozhodnutí MPSV.

Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí 
finančního odboru, termín: 28. 2. 2006.

8. Rozpočtové opatření č. 4/2006
Podrobněji seznamuje Ing. Žáčko-

vá. Dále seznamuje ještě s dodatkem 
k rozpočtovému opatření, který členové 
ZM obdrželi při prezenci. Mgr. Tourek 

– navrhuje ještě další rozpočtovou změnu: 
154 tis. Kč z fondu skládky na  integro-
vané povolení – certifikát, který vyžaduje 
EU. Pokud bychom toto integrované 
povolení neměli, museli bychom v říjnu 
2007 skládku zavřít. 

Usnesení č. 85/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4/2006 v navržené 
podobě.

9. Informace o plochách 
pro podnikání a průmysl
Jedná se o posouzení záměru vytipovat 

některou lokalitu pro podnikání a ná-
sledně vykoupit pozemky a zasíťovat. 
V letošním roce byl ukončen dlouhý 
spor s p. Morawetzem. Dr. Kölbl (právní 
zástupce p. Morawetze) vyvolal jednání 
s CzechInvestem a chtěl by sehnat inves-
tora. Průmyslová zóna musí mít výměru 
minimálně 10 ha. Město se obrátilo na 
CzechInvest, který sdělil, že v roce 2007 
budou schváleny nové dotační programy 
na zasíťování podnikatelských ploch 
o výměře min. 2 ha a ploch o výměře 
5 ha. Město si nechalo zpracovat vy-
hodnocení všech podnikatelských ploch, 
které má. Ing. Horná seznamuje s jednot-
livými podnikatelskými plochami. 

Proto se předkládá záměr, zda by město 
nechtělo vykoupit některou z těchto ploch 
a nabídnout investorům. CzechInvest za-
jistí investory, podmínkou je, že musí být 
jeden vlastník – město, nebo jeden soukro-
mý vlastník. CzechInvest upřednostňuje 
město. Nejvhodnější lokalita by byla ta 
první – mezi věznicí a TBS. Tato má vý-
měru 2 ha. CzechInvest zajišťuje smlouvu 
a pomáhá při získání dotačních titulů. 
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Usnesení č. 86/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů:
I. Schvaluje informaci o přehledu pod-

nikatelských a průmyslových ploch ve 
městě Světlá n. S.

II. Ukládá odboru stavebního úřadu 
a územního plánování po schválení do-
tačních titulů na zasíťování podnikatel-
ských plocha předložit další informace.

Zajistí: Luboš Šolc, vedoucí odboru 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: 31. 12. 2007.

10. Změna č. VII B) ÚPSÚ 
Světlá n. S.
Podrobněji s předloženým mate-

riálem seznamuje ing. Horná – tato 
změna řeší rozšíření plochy PV1 ze 
stávající výměry 4,76 ha na plochu 
o výměře 10,5 ha. Tento požadavek 
vznesl vlastník pozemků (právní zá-
stupce p. Morawetze), protože bude 
čerpat dotace na zasíťování průmys-
lové plochy z Národního programu na 
podporu průmyslových zón ve spolu-
práci s CzechInvestem. V návaznosti 
na připravovanou průmyslovou plochu 
město Světlá n. S. připravuje dopravní 
řešení k této průmyslové ploše z páteř-
ních komunikací. Jedná se o zlepšení 
dopravní přístupnosti komunikací II. 
třídy ve směru Habry – Světlá n. S. 

– Humpolec – dálniční sjezd na D1 a ve 
směru Loket – Ledeč n. S. – Světlá 
n. S. – Havlíčkův Brod. Z tohoto 
důvodu byly v zadání navrženy ob-
chvaty u obcí Josefodol, Závidkovice 
a Radostovice. Zároveň se navrhovalo 
variantní řešení dopravní přístupnosti 
sídliště Na Bradle. Řešení obchvatů 
a dopravní řešení městské čtvrti Brad-
lo bude řešeno po vypracování Gene-
relu dopravní koncepce města Světlá 
n. S. a místních částí.

Usnesení č. 87/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů:
I. Schvaluje podle § 20 stavebního zá-

kona č. 50/76 Sb. Změnu č. VII B) ÚPSÚ 
Světlá n. S. pro lokalitu č. 6 a neschvaluje 
lokality č. 7a), 7b), 7c) a 8.

II. Ukládá odboru stavebního úřadu 
a územního plánování pokračovat ve 
zpracování další etapy Změny č. VII B) 
ÚPSÚ Světlá n. S. pro lokalitu č. 6. 

Zajistí: Luboš Šolc, vedoucí odboru 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: 31. 12. 2007.

11. Změna č. VIII ÚPSÚ Světlá n. S.
Podrobněji seznamuje ing. Horná – tato 

▶ změna se týká 4 lokalit. Je to první etapa, 
které se týká zadání.

Usnesení č. 88/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 16 hlasů:
I. Schvaluje podle § 20 stavebního zá-

kona č. 50/76 Sb. Změnu č. VIII ÚPSÚ 
Světlá n. S. pro lokality č. 1, 2, 3 a 4.

II. Ukládá odboru stavebního úřadu 
a územního plánování pokračovat ve 
zpracování další etapy Změny č. VIII 
ÚPSÚ Světlá n. S. pro lokality č. 1, 2, 3 
a 4.

Zajistí: Luboš Šolc, vedoucí odboru 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: 31. 12. 2007.

12. Doplnění obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2006

Na základě předání čistopisu poslední 
schválené etapy Změn č. V a VI územní-
ho plánu sídelního útvaru Světlá n. S. se 
předkládá k doplnění výrok k Obecně 
závazné vyhlášce č. 1/2006.

Usnesení č. 89/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 15 hlasů schvaluje 
doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 
1/2006 – doplnění výroku:

Závazná část aktualizovaného ÚPSÚ 
Světlá n. S. zůstává v platnosti po schvá-
lení poslední etapy zpracování Změny 
č. V a VI ÚPSÚ Světlá n. S. a mění se 
a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 
1/2006 města Světlá n. S. o závazných 
částech v článku č. 2, v článku č. 8 
a v článku č. 9. Dále bude doplněna Pří-
loha Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 
v kapitole Vymezení zastavitelných úze-
mí o tabulku nových schválených lokalit 
Změny č. V a VI.

Zajistí: Luboš Šolc, vedoucí odboru 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: 31. 12. 2006.

13. Obecně závazná vyhláška o systé-
mu shromažďování, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Světlá n. S.

Ministerstvo vnitra v rámci dozorové 
činnosti upozornilo na nesoulad vyhlášky 
č. 2/2006 o odpadech se současnou legis-
lativou. Z tohoto důvodu byla vyhláška 
upravena dle pokynů kontrolního orgánu.

Usnesení č. 90/2006:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sá-

zavou po projednání počtem 16 hlasů  
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 6/2006 o systému shromažďování, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území města 
Světlá n. S.

Zajistí: ing. Iva Černohubová, tajemni-
ce MěÚ, termín: 31. 12. 2006.

14. Volba členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo na ustavující schůzi zří-

dilo kontrolní výbor, předsedou výboru 
byl zvolen p. Zmek. Jednotlivé volební 
strany podaly návrhy na členy kontrol-
ního výboru. Podle Volebního řádu pro 
volbu orgánů města má i předseda výbo-
ru možnost předložit návrh na volbu členů 
výboru.

Pan Zmek navrhuje doplnit výbor 
o p. Karla Výborného, Rozkoš, Světlá 
n. S. (Příznivci světelského sportu).

Usnesení č. 91/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 16 hlasů volí následující členy kont-
rolního výboru:

• Jan Kolář ml., Mrzkovice 54,  
Světlá n. S.

• Mgr. Vlastimil Špatenka,  
Na Bradle 946, Světlá n. S.

• ing. Jaroslav Švorc, Havířská 620,   
 Světlá n. S.

• Karel Výborný, Rozkoš 1158,  
Světlá n. S.

Zajistí: Jaroslav Zmek, předseda kont-
rolního výboru, termín: 31. 12. 2006.

15. Volba členů finančního výboru
Zastupitelstvo na ustavující schůzi 

zřídilo finanční výbor, předsedou výboru 
byl zvolen ing Vraný. Podle Volebního 
řádu pro volbu orgánů města má i před-
seda výboru možnost předložit návrh na 
volbu členů výboru.

ZM volí navržené členy finančního 
výboru s tím, že na příštím zasedání se 
doplní počet členů tak, aby celkový počet 
členů byl lichý.

Usnesení č. 92/2006:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sáza-

vou počtem 16 hlasů volí následující členy 
finančního výboru:

• ing. Jiří Hudera, Služátky
• Lukáš Kalenský, Panuškova 1084, 
Světlá n. S.

• ing. Jaroslav Hroch, Panuškova 
1100, Světlá n. S.
• Mgr. Stanislav Čech, Pěšinky 283, 
Světlá n. S.

• Hana Hladíková, Boženy Němcové 
439, Světlá n. S.

S ohledem na § 118, odst. 2  zákona č. 
128/00 Sb., O obcích, kde je stanoveno, že 
počet členů výboru je vždy lichý, ukládá 
zastupitelstvo předsedovi finančního 
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▶

výboru ing. Vranému předložit návrh na 
doplnění fi nančního výboru tak, aby jeho 
počet byl lichý.

Zajistí: ing. Zdeněk Vraný, předseda 
fi nančního výboru, termín: 28. 2. 2007.

16. Rozdělení kompetencí mezi mís-
tostarosty

Usnesení č. 93/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
rozdělení kompetencí mezi místostarosty 
dle předloženého návrhu:

Josef Böhm
Zastupuje starostku v době její nepří-

tomnosti.
Je zodpovědný za plnění úkolů zři-

zovatele pro  příspěvkové organizace 
Základní škola Komenského, Základní 
škola Lánecká, Mateřská škola Lánecká, 
a KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S., 
kontroluje jejich činnost, dodržování roz-
počtu a vytváří koncepci jejich rozvoje.

Zodpovídá za plnění úkolů na svěře-
ných úsecích samosprávy a metodicky 
řídí činnost odborů na těchto úsecích 
v oblasti samosprávy:

Doprava, zejména jednání s dopravci 
(ČD, ICOM, CONNEX), organizacemi 
údržby silnic, rozvoj dopravní sítě a in-
tegrace dopravy ve správním území obce 
s rozšířenou působností

Regionální rozvoj, mikroregion Světel-
sko, program Zdravého města 

Územní plánování a územní rozvoj 
města a regionu 

Péče o kulturní památky města, rozvoj 
cestovního ruchu

Lesní hospodářství města (Lesní druž-
stvo obcí Ledeč n. S.)

Zdravotnictví – jedná jménem města 
za účelem zajištění lékařské služby prv-
ní pomoci, záchranné služby a rozvoje 
sítě zdravotnických zařízení a služeb ve 
městě,

Požární ochrana (Sbor dobrovolných 
hasičů), civilní obrana a krizové řízení 
s výjimkou pravomocí, které plní ze zá-
kona starostka.

Na svěřených úsecích zejména vytváří 
koncepci rozvoje města a strategického 
plánování, předkládá k projednání RM 
a ZM příslušné materiály, požadavky 
pro sestavení rozpočtu a jeho dodržo-
vání na těchto úsecích, dále ve spolu-
práci s pracovníkem regionálního roz-
voje vyhledává vhodné fi nanční zdroje 
mimo rozpočet města a dává návrhy 
na využití dotačních titulů regionál-
ních, státních fondů, státního rozpočtu 
a evropských fondů, podílí se na jejich 

zpracování a předkládá návrhy na jed-
nání RM a ZM.

Účastní se jednání komisí rozvoje 
města, komise pro koordinaci sportu 
a kulturní komise,

Spolupracuje s kontrolním výborem.
Provádí výkon funkce oddávajícího.
Pro rok 2007 koordinuje oslavy 800. 

výročí Světlé n. S.
Mgr. Jan Tourek
Je zodpovědný za plnění úkolů zřizo-

vatele pro příspěvkové organizace Soci-
ální centrum a Technické a bytové služby 
Světlá n. S., kontroluje jejich činnost, 
dodržování rozpočtu a vytváří koncepci 
jejich rozvoje

Zodpovídá za plnění úkolů na svěře-
ných úsecích samosprávy a metodicky 
řídí činnost odborů na těchto úsecích 
v oblasti samosprávy:

• Investice a majetek města
• Bytové hospodářství
• Odpadové hospodářství
• Sociální péče
Na svěřených úsecích zejména vytváří 

koncepci rozvoje města a strategického 
plánování, předkládá k projednání RM 
a ZM příslušné materiály, požadavky pro 
sestavení rozpočtu a jeho dodržování na 
těchto úsecích, dále ve spolupráci s pra-
covníkem regionálního rozvoje vyhledá-
vá vhodné fi nanční zdroje mimo rozpočet 
města a dává návrhy na využití dotačních 
titulů regionálních, státních fondů, státní-
ho rozpočtu a evropských fondů, podílí 
se na jejich zpracování a předkládá návr-
hy na jednání RM a ZM.

Účastní se jednání komise rozvoje 
města, komise sociální a zdravotní, byto-
vé a komise pro výběr obyvatel domova 
důchodců.

Spolupracuje s fi nančním výborem.
Provádí výkon funkce oddávajícího.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta 
a Mgr. Jan Tourek, místostarosta, termín: 
ihned.

17. Zřízení a provoz pamětní síně
Poslední usnesení ZM – na pořízení mu-

zea bylo schváleno 1 mil. Kč. Pan Böhm 
informuje, že zastupitelstvo loni schválilo, 
že rok 2007 bude rokem 800. výročí. Této 
příležitosti využil Vlastivědný spolek 
Světelsko a navrhl, že město by si mohlo 
zřídit muzeum. Hlavním nosným bodem 
by měla být expozice tradičních řemesel. 
Snaha byla přimět kraj Vysočina, aby zde 
zřídil svou pobočku. Zastupitelstvo kraje 
to zamítlo a uložilo kulturnímu odboru 
kraje vypracovat muzejní koncepci, která 

byla vypracována tak, že se sem náš zá-
měr nevešel. Za účelem zřízení muzea byl 
utvořen přípravný výbor, který řešil pro-
blém, kam muzeum umístit. První návrh 
byl v čp. 23 (spojilo by se i s podzemím), 
ale bylo zde tolik problémů, že se od toho 
upustilo (bezbariérový přístup, ordinace 
gynekologa apod.). Druhou alternativou 
se stal zámek, který je majetkem kraje 
Vysočina. Došlo k dohodě, že nájem ne-
bude žádný, budeme pouze platit za ener-
gie. To se minulému zastupitelstvu líbilo. 
Odbor MIRR dostal za úkol pracovat na 
projektu stavebních úprav. V projektu 
jsou stavební práce oceněny částkou 1,7 
mil. Kč.

Usnesení č. 94/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 16 hlasů:
I. Schvaluje fi nanční limit ve výši 1 mil. 

Kč pro stavební práce na zřízení pamětní 
síně.

II. Ukládá zrevidovat projekt i rozpočet 
s cílem dosáhnout stanoveného fi nanční-
ho limitu a za tímto účelem sestavit pra-
covní skupinu.

III. V případě, že se nepodaří náklady 
na stavební práce „stáhnout“ na stanove-
ný limit, svolat neprodleně mimořádné 
zasedání zastupitelstva.

Zajistí: Bc. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: ihned.

18. Různé
a) Soudní spor s fi rmou KRRO, která 

nás žaluje o 4,9 mil. Kč, žaloba z ro-
ku 2001 – soud upravil tuto částku na 
1 702 867 Kč. Podáváme odvolání.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

b) Panu Morawetzovi byly vydány po-
zemky pod skládkou, toto bylo ale podle 
našeho názoru neoprávněné, skládka je 
stavba, která se nezapisuje na LV. Město 
nebylo účastníkem soudního řízení a pro-
to se obrátilo na Pozemkový fond a Úřad 
pro zastupování státu, aby tyto instituce 
podaly odvolání.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

c) Výtržnictví – Starostka podává in-
formaci, že je pod tlakem medií ve věci 
výtržnictví. V průběhu listopadu se udály 
3 incidenty – akce v Dolní Březince, tu 
policie monitorovala, byla napadena 
a aktéři budou mít soud. Další výtržností 
byla rvačka před Sport barem a v restau-
raci Bazén – při těchto akcích fi gurují 
stále stejná jména. Jedná se s policií, pan 
pplk. Hrdina, ředitel PČR v Havlíčkově 
Brodě byl pozván na jednání rady. 
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Vyhlášení městské soutěže na bytové prostory

Starostka se zúčastnila osobně zá-
sahu PČR, kdy policie dokázala dvěma 
mladistvým dívčinám alkohol. Na zákla-
dě toho si pozvala všechny provozovatele 
restaurací, jednání byl přítomen i npor. 
Pavlík z PČR. Provozovatelé potvrdili, že 
zde extremismus, výtržnictví a agresivita 
je, že se bojí vypovídat. Měli i výhrady 
k vyšetřování. Na podnikatele jsme půso-
bili v tom smyslu, aby nám pomohli i oni 
řešit tento problém. Provozovatelé potvr-
dili, že o zpřísněné kontroly stojí. Město 
vyvíjí tlak na policii, aby konala. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.

d) Návrh termínů zasedání zastupitel-
stvo na rok 2007 – ing. Arnotová navrhu-
je termíny jednotlivých zasedání.

Usnesení č. 95/2006:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sá-

zavou po projednání počtem 18 hlasů 
schvaluje termíny zasedání v roce 2007 
následovně:

28. 2.,  25. 4.,  27. 6.,  19. 9.  a 28. 11. 
2007

Zajistí: ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: 31. 12. 2007.

e) Ing. Arnotová informuje, že dne 
11. 1. 2007 se uskuteční členská schůze 
LDO Ledeč n. S. – je potřeba schválit 
delegáta za naše město.

Usnesení č. 96/2006:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sáza-

vou po projednání počtem 18 hlasů zmoc-
ňuje k zastupování města Světlá n. S. na 
členské schůzi Lesního družstva obcí 
Ledeč n. S. se sídlem v Hněvkovicích, 
která se koná dne 11. 1. 2007, pana Josefa 
Böhma, místostarostu města Světlá n. S.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: 11. 1. 2007.

 
f) Finanční úřad – byla podána informa-

ce, že se pracuje na tom, aby FÚ měl sídlo 
ve Světlé. Proběhlo jednání s pracovníky 
finančního ředitelství a ministerstva 
financí. Problém je v legislativě – sídlo 
FÚ je dáno zákonem. Oslovíme všechny 
poslance za kraj Vysočina, zaslaný dopis 
podepíší všichni zastupitelé.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

g) Pan Böhm předkládá ke schválení 
materiál o Lékařské službě první pomoci.

Usnesení č. 97/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
poskytnutí finanční částky ve výši 
692 882 Kč (splatná pololetně ve výši 
346 441 Kč) na lékařskou službu první 

pomoci za správní obvod ORP Světlá 
n. S. firmě Baukomplex Havlíčkův Brod.

Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí 
finančního odboru, termín: 31. 12. 2007.

 
h) Dr. Myslivcová – tenisový klub se 

cítí být dotčen zásahem při „Opatření 
na ochranu proti povodním“. Pozemky 
jsou v majetku skláren, oni je mají 
v pronájmu. Obávají se, až Povodí 
opustí tuto akci, že nedá komunikaci 
do původního stavu – žádá ing. Hla-
dovce, aby se město stalo garantem 

Město Světlá nad Sázavou se sídlem 
Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 
18, PSČ: 582 91, IČO: 268321, dále jen 
„vyhlašovatel“ vyhlašuje prostřednictvím 
Městského úřadu Světlá nad Sázavou 
městskou soutěž na prodej nájemci obsa-
zených bytů

I.
Předmět soutěže

1) Bytová jednotka č. 16/2 o velikosti 
1+1 o celkové podlahové ploše 54,10 m2 
umístěná v 1. nadzemním podlaží budo-
vy Světlá n. S., Josefodol č.p.16 – objekt 
k bydlení, postavené na stavební parcele 
parc. č. st. 582, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu z celku společných 
částí budovy a příslušného spoluvlastnic-
kého podílu z celku stavebního pozemku 
parc. č. st. 582 o výměře 868 m2 – zasta-
věná plocha a nádvoří, vše v katastrálním 
území Horní Bohušice a obci Světlá n. S., 
Josefodol, okres Havlíčkův Brod. Zá-
kladní nabídková cena bytu je 37 556 Kč. 
K bytové jednotce č. 16/2 má na základě 
nájemní smlouvy užívací právo nájemce 

– fyzická osoba.
2) Bytová jednotka č. 16/5 o velikosti 

1+1 o celkové podlahové ploše 52,80 m2 
umístěná ve 2. nadzemním podlaží 
budovy Světlá n. S., Josefodol č.p. 16 

– objekt k bydlení, postavené na stavební 
parcele parc. č. st.582, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu z celku společných 
částí budovy a příslušného spoluvlastnic-
kého podílu z celku stavebního pozemku 
parc. č. st. 582 o výměře 868 m2 – zasta-
věná plocha a nádvoří, vše v katastrálním 
území Horní Bohušice a obci Světlá n. S., 
Josefodol, okres Havlíčkův Brod. Zá-
kladní nabídková cena bytu je 36 737 Kč. 

K bytové jednotce č. 16/5 má na základě 
nájemní smlouvy užívací právo nájemce 

– fyzická osoba.
3) Bytová jednotka č. 16/6 o velikosti 

3+1 o celkové podlahové ploše 115,60 m2 
umístěná ve 2. nadzemním podlaží budo-
vy Světlá n. S., Josefodol č.p.16 – objekt 
k bydlení, postavené na stavební parcele 
parc. č. st. 582, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu z celku společných 
částí budovy a příslušného spoluvlastnic-
kého podílu z celku stavebního pozemku 
parc. č. st. 582 o výměře 868 m2 – zasta-
věná plocha a nádvoří, vše v katastrálním 
území Horní Bohušice a obci Světlá n. S., 
Josefodol, okres Havlíčkův Brod. Zá-
kladní nabídková cena bytu je 80 081 Kč. 
K bytové jednotce č. 16/6 má na základě 
nájemní smlouvy užívací právo nájemce 

– fyzická osoba.
Vyhlašovatel prohlašuje, že u všech by-

tových jednotek byla oprávněným nájem-
cům doručena závazná nabídka k převodu 
vlastnictví bytové jednotky dle ustanovení 
§22 odst.1 zákona č. 72/1994 Sb. i nabídka 
k využití práva přednostního nabytí dle 
ustanovení §22 odst. 2 téhož zákona a obě 
zákonné lhůty již marně uplynuly. Vyhla-
šovatel dále upozorňuje, že veškerá práva 
a povinnosti z nájemních smluv ke shora 
uvedeným bytovým jednotkám přejdou 
převodem těchto jednotek v plném rozsa-
hu na nabyvatele.

II.
Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může účastnit fyzická osoba, 
která dovršila alespoň v den soutěže věk 
18 let nebo právnická osoba. Soutěže se 
nemohou zúčastnit osoby, které dle stá-
vajících platných právních předpisů nemo-
hou nabývat nemovitý majetek na území 

toho, že stavební firmy opustí pozem-
ky v náležitém stavu.

Bylo veřejně poděkováno odboru ŽP 
a hlavně jeho vedoucímu, protože po 
velikém úsilí se podařilo přimět Povodí 
k tomu, aby tuto úpravu udělalo.

Práce budou dokončené do 20. prosin-
ce, je předpoklad, že škody budou odstra-
něny ještě dříve.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

ing. Lenka Arnotová
 starostka

▶
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Město Světlá nad Sázavou se sídlem 
Světlá n. S., náměstí Trčků z Lípy 18, 
PSČ: 582 91, IČO: 268321, dále jen 

„vyhlašovatel vyhlašuje prostřednictvím 
Městského úřadu Světlá n. S. městskou 
soutěž

I.
Předmět soutěže

1) Jednotka č. 61/1, nebytový pro-
stor – garáž o celkové podlahové ploše 
24,00 m2 umístěný v 1. podzemním pod-
laží budovy Světlá n. S. – Dolní Březin-
ka č. p. 61 – objekt bydlení, postavené 
na stavební parcele parc. č. st. 160, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, 
včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu z celku společných částí budovy 
a příslušného spoluvlastnického podílu 
z celku stavebního pozemku parc. č. st. 
160 o výměře 437 m2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v katastrálním území 
Dolní Březinka, obec Světlá n. S. – Dol-
ní Březinka, okres Havlíčkův Brod.

K jednotce č.61/1 nemá užívací právo 
žádný nájemce a je ihned volná.

Vyhlášení městské soutěže na nebytový prostor

ČR do svého vlastnictví. Soutěže se nemů-
že zúčastnit osoba mající v den vyhlášení 
soutěže dluh vůči městu Světlá n. S. 

Dalšími podmínkami účasti v soutěži 
jsou:

a) bezvýhradná akceptace procesu 
zjištění nejvýhodnější nabídky obálkovou 
metodou pro neurčitý okruh zájemců dle 
tohoto vyhlášení městské soutěže, jehož 
text obdrží každý zájemce na požádání na 
majetkoprávním odboru Městského úřadu 
Světlá n. S.;

b) bezvýhradná akceptace podmínek 
prodeje vyplývajících z dohody o účasti na 
městské soutěži, která je nedílnou součástí 
tohoto vyhlášení městské soutěže;

c) složení soutěžní jistoty ve výši 
10 000 Kč nejpozději do 17.00 hod. dne 
31. 1. 2007 (pouze v hotovosti na Měst-
ském úřadě Světlá n. S.), která bude v pří-
padě vítězství v soutěži započtena jako 
záloha na kupní cenu.

d) U právnických osob předložení vý-
pisu z obchodního rejstříku ne staršího tří 
měsíců ode dne konání soutěže.

III.
Průběh soutěže

Zájemce o účast v soutěži podá v zale-
pené obálce na .Městský úřad Světlá n. S. 
nejpozději do 17.00 hod. dne 31. 1. 2007 
vyplněnou přihlášku do soutěže (viz for-
mulář) s úředně ověřeným podpisem a ve 
stejném termínu uhradí soutěžní jistotu 
ve výši 10.000,- Kč. Obálka s přihláškou 
bude opatřena nápisem „SOUTĚŽ – NE-
OTVÍRAT“ a označením čísla bytu dle čl. 
I. tohoto vyhlášení (např. „Byt č. 16/2“). 
Na obálku zájemce dále své uvede jméno 
(obchodní firmu) a adresu (sídlo). Pokud 
jsou zájemci o koupi bytu (nebytového 
prostoru) manželé a hodlají byt nabýt do 
společného jmění manželů, je účastníkem 
soutěže pouze jeden z manželů a přílohou 
přihlášky je souhlas druhého z manželů 
s koupí bytu. I zde je vyžadován úředně 
ověřený podpis. U právnické osoby se 
účastní soutěže statutární orgán.

Po uplynutí shora uvedeného termínu 
k podání přihlášek ztrácí zájemce o účast 
v městské soutěži oprávnění se soutěže 
účastnit.

Zájemce, který splnil uvedené pod-
mínky, je oprávněn zúčastnit se osobně 
soutěže, konané dne 2. 2. 2007 ve 13.00 
hod. v zasedací místnosti Městského 
úřadu Světlá n. S., kde za účasti tříčlenné 
komise složené ze zástupců města Světlá 
n. S. budou rozlepeny obálky a účastní-
kům soutěže sděleno jméno vítěze soutěže 
a výše nabídnuté kupní ceny.

Vyhlašovatel je oprávněn kdykoliv před 
podpisem kupní smlouvy soutěž zrušit. 
Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout 
všechny návrhy ze strany zájemců, včetně 
návrhu, který byl vyhlášen jako nejvýhod-
nější, a to bez udání důvodu.

IV.
Kritérium hodnocení nabídek

Jediným kritériem pro hodnocení nabí-
dek soutěže je výše nabídnuté kupní ceny 
s tím, že podmínkou účasti v soutěži je 
nabídka kupní ceny alespoň ve výši zá-
kladní nabídkové ceny bytu (nebytového 
prostoru) uvedené shora.

Vítěze soutěže schvaluje zastupitelstvo 
města Světlá n. S.

V.
Uzavírání kupní smlouvy

Vítěz městské soutěže, který byl vyzván 
vyhlašovatelem k uzavření kupní smlouvy, 
je povinen kupní smlouvu uzavřít v ter-
mínu navrženém vyhlašovatelem nebo 
dohodnout s vyhlašovatelem jiný vhodný 
termín tak, aby byla smlouva uzavřena 
nejpozději patnáctý pracovní den po do-
ručení výzvy.

Nebyla-li smlouva uzavřena z důvo-
dů, které nejsou na straně vyhlašovatele, 

▶

Základní nabídková cena této jednot-
ky je 25 000 Kč. 

II.
Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může účastnit fyzická 
osoba, která dovršila alespoň v den 
soutěže věk 18 let nebo právnická 
osoba. Soutěže se nemohou zúčastnit 
osoby, které dle stávajících platných 
právních předpisů nemohou nabývat 
nemovitý majetek na území ČR do 
svého vlastnictví. Soutěže se nemůže 
zúčastnit osoba mající v den vyhlá-
šení soutěže dluh vůči městu Světlá 
n. S. nebo vůči příslušnému finanční-
mu úřadu. 

Dalšími podmínkami účasti v soutěži 
jsou:

a) bezvýhradná akceptace procesu 
zjištění nejvýhodnější nabídky obál-
kovou metodou pro neurčitý okruh 
zájemců dle tohoto vyhlášení městské 
soutěže, jehož text obdrží každý zá-
jemce na požádání na Městském úřadě 
ve Světlé n. S., odbor majetku, investic 
a regionálního rozvoje;

zejména pokud vítěz soutěže nesouhlasí 
s podmínkami prodeje dle vyhlášení 
městské soutěže, a odmítne z tohoto 
důvodu podepsat smlouvu, porušuje tím 
dohodu o účasti v soutěži a naplňuje tím 
podmínky pro uplatnění sjednané smluvní 
pokuty, jež bude provedena započtením 
proti složené jistotě. Za změnu podmínek 
soutěže se však nepovažuje odklad úhrady 
kupní ceny nejvýše o 60 dnů, pokud vítěz 
soutěže prokáže, že je peněžním ústavem 
vyřizována jeho žádost o poskytnutí půjč-
ky nebo úvěru na zaplacení kupní ceny.

Doplatek kupní ceny musí být uhrazen 
v termínu uvedeném v kupní smlouvě. Za 
den úhrady kupní ceny se považuje den 
platba kupní ceny v hotovosti nebo den 
připsání částky na účet vyhlašovatele.

VI.
Prohlídky předmětu soutěže

Prohlídky předmětu soutěže se budou 
konat 9. 1. 2007, 16. 1. 2007 a 23. 1. 2007, 
vždy ve 13.00 hod. na místě samém.

Tuto městskou soutěž schválilo a vyhlá-
silo Zastupitelstvo města Světlá n. S. dne 
6. 12. 2006 – usnesení č. 81/2006.

Ve Světlé n. S. dne 7. 12. 2006
Město Světlá n. S.

ing. Lenka Arnotová, starostka
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Bude mít Světelsko více zubních lékařů?

To je otázka, se kterou se občané 
našeho města i okolních obcí často 
obracejí na vedení radnice. Není to 
problém čerstvý, s dotazy tohoto dru-
hu se setkáváme již několik let. Příčin 
nespokojenosti veřejnosti se součas-
ným stavem je několik, tou hlavní 
jsou velmi dlouhé objednací doby 
k návštěvě lékaře, které již přesahují 
šest měsíců.

Řešení není jednoduché. Jednání ve-
dená v minulosti s VZP či zdravotním 
a sociálním odborem krajského úřadu 
většinou skončila na tom, že nedostatek 
stomatologů je obecný problém a že 
dlouhé termíny a několik tisíc pacientů 
na jednoho lékaře jsou vlastně normální. 
To, kde si stomatolog otevře ordinaci, je 
jeho soukromá iniciativa.

Proto nám velkou radost způsobila na 
jaře 2006 návštěva mladé zubní lékařky 
žijící v malé obci na Ledečsku, která 
projevila zájem zrušit svou ordinaci 
v Humpolci a starat se o chrup obyvatel 
Světelska. Zřídit si ordinaci není tak jed-
noduché, jak by se na první pohled zdálo. 
Zájemce musí vyhrát výběrové řízení na 

b) bezvýhradná akceptace podmínek 
prodeje vyplývajících z dohody o účasti 
na městské soutěži, která je nedílnou 
součástí tohoto vyhlášení městské sou-
těže;

c) složení soutěžní jistoty ve výši 
10 000 Kč nejpozději do 17:00 hod. dne 
31. 1. 2007 (pouze v hotovosti na Měst-
ském úřadě ve Světlé n. S., pokladna), 
která bude v případě vítězství v soutěži 
započtena jako záloha na kupní cenu,

d) u právnických osob předložení vý-
pisu z obchodního rejstříku ne staršího 
3 měsíců ode dne konání soutěže.

III.
Průběh soutěže

Zájemce o účast v soutěži podá v za-
lepené obálce na Městský úřad ve Světlé 
n. S. nejpozději do 17.00 hod. dne 31. 
1. 2007 vyplněnou přihlášku do sou-
těže (viz.formulář) s úředně ověřeným 
podpisem a ve stejném termínu uhradí 
soutěžní jistotu ve výši 10.000,- Kč. 
Obálka s přihláškou bude opatřena 
nápisem „SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT“ 
a označením čísla jednotky dle čl. I. 
tohoto vyhlášení (např. „Nebyt. prostor 
č.61/1“). Na obálku zájemce dále své 
uvede jméno (obchodní firmu) a adresu 
(sídlo). Pokud jsou zájemci o koupi bytu 
(nebytového prostoru) manželé a hodlají 
byt (nebytový prostor) nabýt do společ-
ného jmění manželů, je účastníkem sou-
těže pouze jeden z manželů a přílohou 
přihlášky je souhlas druhého z man-
želů s koupí nabízené jednotky. I zde 
je vyžadován úředně ověřený podpis. 
U právnické osoby se účastní soutěže 
statutární orgán.

Po uplynutí shora uvedeného termí-
nu k podání přihlášek ztrácí zájemce 
o účast v městské soutěži oprávnění se 
soutěže účastnit.

Zájemce, který splnil uvedené pod-
mínky, je oprávněn zúčastnit se osobně 
soutěže, konané dne 2. 2. 2007 ve 13.00 
hod. v zasedací místnosti Městské-
ho úřadu Světlá n. S., kde za účasti 
tříčlenné komise složené ze zástupců 
města Světlá n. S. budou rozlepeny 
obálky a účastníkům soutěže sděleno 
jméno vítěze soutěže a výše nabídnuté 
kupní ceny.

Vyhlašovatel je oprávněn kdykoliv 
před podpisem kupní smlouvy sou-
těž zrušit. Vyhlašovatel je oprávněn 
odmítnout všechny návrhy ze strany 
zájemců, včetně návrhu, který byl 
vyhlášen jako nejvýhodnější, a to bez 
udání důvodu.

IV.
Kritérium hodnocení nabídek

Jediným kritériem pro hodnocení 
nabídek soutěže je výše nabídnuté 
kupní ceny s tím, že podmínkou účasti 
v soutěži je nabídka kupní ceny alespoň 
ve výši základní nabídkové ceny bytu 
(nebytového prostoru) uvedené shora.

Vítěze soutěže schvaluje Zastupitel-
stvo města Světlá n. S.

V.
Uzavírání kupní smlouvy

Vítěz městské soutěže, který byl vy-
zván vyhlašovatelem k uzavření kupní 
smlouvy, je povinen kupní smlouvu 
uzavřít v termínu navrženém vyhlašo-
vatelem nebo dohodnout s vyhlašova-
telem jiný vhodný termín tak, aby byla 
smlouva uzavřena nejpozději patnáctý 
pracovní den po doručení výzvy.

Nebyla-li smlouva uzavřena z důvodů, 
které nejsou na straně vyhlašovatele, 
zejména pokud vítěz soutěže nesouhlasí 
s podmínkami prodeje dle vyhlášení 
městské soutěže, a odmítne z tohoto 
důvodu podepsat smlouvu, porušuje tím 
dohodu o účasti v soutěži a naplňuje 
tím podmínky pro uplatnění sjednané 

▶

nové místo stomatologa v tom kterém 
místě. Aby se mohl do výběrového říze-
ní přihlásit, musí mít od KrÚ přidělenou 
tzv. registraci, a tu nedostane, dokud 
v onom místě, v našem případě ve Svět-
lé, nemá ordinaci.

Město se snažilo lékařce pomoci s hle-
dáním místností vhodných pro zřízení 
ordinace, čekárny a předepsaného dal-
šího příslušenství a kontaktovalo realitní 
kancelář, společnost Vital, která je vlast-
níkem bývalého zdravotního střediska, 
a vlastní příspěvkové organizace. Jako 
nejnadějnější se jevilo zřízení ordina-
ce v budově základní školy v Lánecké 
ulici a zastupitelstvo města uvolnilo do 
rozpočtu 100 000 Kč na rekonstrukci 
místnosti,  která v minulosti tomuto 
účelu již sloužila.

Jakmile se začal zpracovávat projekt 
rekonstrukce, objevily se velké problé-
my. Krajská hygienická stanice např. 
požadovala, aby nedocházelo ke křížení 
cest pacientů a žáků školy, aby byl zajiš-
těn složitě a draze bezbariérový přístup 
atd. Předpokládané náklady se tak zača-
ly blížit půl milionu korun.

smluvní pokuty, jež bude provedena za-
počtením proti složené jistotě. Za změnu 
podmínek soutěže se však nepovažuje 
odklad úhrady kupní ceny nejvýše o 60 
dnů, pokud vítěz soutěže prokáže, že je 
peněžním ústavem vyřizována jeho žá-
dost o poskytnutí půjčky nebo úvěru na 
zaplacení kupní ceny.

Doplatek kupní ceny musí být 
uhrazen v termínu uvedeném v kupní 
smlouvě. Za den úhrady kupní ceny se 
považuje den platba kupní ceny v hoto-
vosti nebo den připsání částky na účet 
vyhlašovatele.

VI.
Prohlídky předmětu soutěže

Prohlídky předmětu soutěže se budou 
konat:

Nebytový prostor v domě č. p. 61 dne 
9. 1. 2007, 16. 1. 2007 a 23. 1. 2007 ve 
12.15 hodin vždy na místě samém.

Tuto městskou soutěž schválilo a vy-
hlásilo Zastupitelstvo města Světlá 
n. S. dne 6. 12. 2006 – usnesení č. 83/
2006.

Ve Světlé n. S. dne 7. 12. 2006
Město Světlá n. S.

ing. Lenka Arnotová, starostka
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Po významných údržbových pra-
cích na Sázavce, které byly provedeny 
v první polovině listopadu, přistoupi-
lo Povodí Vltavy, státní podnik k ob-
nově průtočného profilu řeky Sázavy 
v našem městě. 

Na odtěžení štěrko-pískových sedi-
mentů v úseku od jezu k říčnímu brodu 
navázala nejvýznamnější část údržbových 
prací, která spočívá v odstranění sedimen-
tů z koryta toku především podél pravého 
břehu, a plynulém vysvahování  pravého 
břehu řeky, a to v celém úseku od říčního 
brodu až ke stanici LPG (úsek staničený 
jako 143,35 – 144,00 říčního km). Součástí 
prací je samozřejmě nezbytná úprava 
břehových porostů. V průběhu prací se 
ukázalo, že jejich skutečný rozsah musí 
být podřízen původnímu vymezení říč-
ního koryta výborně zachovalou úpravou 
nejspíše z doby první republiky.

Předpoklad provedení prací je nejpoz-
ději do 20. 12. 2006. Finanční náklady 
této akce nese Povodí Vltavy, s. p. a po-
hybují se v řádu milionů korun. 

Realizace akce není výsledkem pou-
hé rutinní práce vodoprávního úřadu 
či správce toku, ale na prosazení takto 
rozsáhlé a finančně náročné obnovy 
říčního profilu má významný podíl 
aktivní tlak vedení světelské radnice 

a jejích povodňových orgánů. V průbě-
hu prací výrazně převládá pochopení ze 
strany veřejnosti, vlastníků a uživatelů 
sousedních pozemků. Provádění prací 
je nutně spojeno s pohybem techniky, 
mezideponiemi sedimentů a dalšími 
nepříjemnými a rušivými činnostmi 
u řeky. 

Pokud by na konci prosince nebyly 
odstraněny případné škody na majetku 
vzniklé v souvislosti s těmito pracemi, 
je třeba, aby se případní poškození obra-
celi na Povodí Vltavy, státní podnik. Ob-
rátit se mohou rovněž na odbor životního 
prostředí, který by pomohl oprávněnou 
stížnost zprostředkovat. Průběh prací 
nás však vede k přesvědčení, že k ta-
kovým problémům nedojde a nezbytně 
vzniklé škody budou do ukončení 

Zbývala poslední možnost, kterou 
bylo znovu jednat se společností Vi-
tal. Ta projevila ochotu ordinaci zřídit 
přepažením jedné z čekáren, z jejíž 
plochy platí nyní nájem jeden z lékařů, 
po vybudování ordinace přejde nájem 
z plochy na nového nájemce. Příjem 
Vitalu se tak nezvýší, proto společnost 
žádala o pomoc při financování rekon-
strukce. Zastupitelstvo města na svém 
zasedání dne 6. prosince 2006 zvážilo 
všechny okolnosti tohoto problému 
a jednohlasně schválilo finanční dar 
společnosti Vital ve výši 50 000 Kč, na 
financování stavebních prací se vyšší 
částkou bude podílet i lékařka. Nyní 
je zpracováván projekt, někdy koncem 
března či počátkem dubna by mohly být 
ukončeny stavební práce a až proběhnou 
výše zmíněné kroky, které musí zajistit 
KrÚ, dočkáme se v létě 2007 nové zubní 
ordinace v našem městě.

Josef Böhm, místostarosta

Obnova průtočného profilu Sázavy 

Stejně jako v uplynulých čtyřech le-
tech i na rok 2007 kraj Vysočina rozdělil 
peníze na provozování  LSPP pověře-
ným obcím, mezi něž patří i město Svět-
lá n. S. Částka na jednoho obyvatele činí 
64 Kč, pro 10 824 obyvatel obvodu pově-
řené obce je to 692 882 Kč. Zastupitel-
stvo města Světlá n. S. na svém zasedání 
dne 6. 12. 2006 rozhodlo, aby tato služba 
byla tak jako v loňském roce zaplacena 
firmě Baukomplex, a. s. v Havlíčkově 
Brodě. Totéž učinilo i město Ledeč n. S.

LSPP bude proto poskytována ve 
stejném rozsahu jako v roce 2006 v pro-
storách firmy Baukomplex v Havlíčkově 
ulici 2034 v Havlíčkově Brodě takto:

LSPP pro dospělé - tel. 569 433 999
pondělí – pátek  17:00 – 22:00 hod.
sobota, neděle, svátky 8:00 – 22:00 

hod.

LSPP pro děti - tel. 569 433 888
pondělí – pátek 17:00 – 20:00
soboty, neděle, svátky 8:00 – 20:00

O víkendech a svátcích je LSPP pro 
dospělé poskytována i v Ledči n. S. ve 
zdravotním středisku v Haberské ulici 
450 od 10:00 do 16:00 hod.

Josef Böhm, místostarosta

Lékařská služba první pomoci 

▶
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Územní plánování a rozvoj Světlé n. S.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, 
odbor stavebního úřadu a územní-
ho plánování se na úseku územního 
plánování zabývá rozvojem města 
Světlá n. S., místních částí a ostatních 
obcí, které má z hlediska rozšířené 
působnosti na starosti. Podílel se na 
zpracování Strategického plánu rozvoje 
města Světlá n. S. a zajišťuje pořizování 
Změn územního plánu sídelního útvaru 
(ÚPSÚ) města Světlá n. S. a územních 
plánů ostatních obcí. 

Změny územního plánu sídelního útvaru 
řeší změnu funkčního využití některých 
ploch. V roce 2006 byly zajištěny Změny 
č. V a VI, které byly pořízeny na základě 
požadavků jednotlivých vlastníků pozem-
ků a týkaly se změny funkčního využití 
pozemků pro bydlení, dopravní zařízení 
(čerpací stanice a myčka u Světlé n. S.), 
zemědělskou výrobu (bioplynová stanice 
u Závidkovic). Další Změny č. VII byly na 
základě problémového projednávání rozdě-
leny na Změny č. VIIA a VIIB a budou do-

prací řádně odstraněny. Pouze za-
travnění musí počkat na jaro.

Na závěr naše prosba, která by však 
měla být spíše důrazným upozorněním. 
Týká se těch, kteří říční břehy považo-
vali za prostor „nikoho“, kam je možné 
ledacos odložit. Nejenom, že je nepří-
pustné odkládat na břehy odpad (a to ani 
posekanou trávu, listí, větve), ale v zá-
plavovém území řeky je třeba dodržovat 
i omezení, která vyplývají z vodního 
zákona. Ta mají za cíl omezit zhoršování 

odtokových poměrů či znečišťování 
vodního toku. Navážky, skladování 
materiálu, terénní úpravy a samozřejmě 
stavby lze v záplavovém území provádět 
pouze se souhlasem vodoprávního úřa-
du. Opakujícím se nešvarem je stavění 
kamenných hrázek v korytě řeky. Jde 
o činnost, která je hrubě v rozporu 
s vodním zákonem i výkonem rybářské-
ho práva. Pokud musí vodoprávní úřad 
opakovaně od správce toku vyžadovat 
odstraňování takových hrázek, těžko 
se mu argumentuje zájmem města na 

zajištění maximální průtočné kapacity 
koryta toku.

Respektováním základních pravidel 
podpoříme nejen účinnost provádě-
ných úprav, jejichž prvořadým účelem 
je snížení povodňových škod, ale také 
věrohodnost radnice, která při všech 
jednáních zdůrazňuje, že nám ve Světlé 
na povodňové ochraně a údržbě toku 
opravdu záleží.

Odbor životního prostředí 
MěÚ Světlá n.S.

Foto: ing. J. Hladovec(3) 
a Jiří Víšek (2)

▶ Světelská skládka odpadů by měla sloužit i další desetiletí

Před deseti lety byla uvedena do 
provozu I. etapa nového úložiště 
skládky komunálních odpadů ve Svět-
lé n. S. – Rozinově. Skládka je určena 
k ukládání ostatních a komunálních 
odpadů. Jediným vážným problémem 
v průběhu desetiletého provozu byl 
požár kompaktoru (stroje na tvarová-
ní tělesa skládky a hutnění odpadů).

V letošním roce měla být uvedena do 
provozu II. etapa úložiště. Budování 
druhé etapy však dosud nebylo započato. 
Důvodem pro odklad této investice bylo 
vydání dvou pozemků pod skládkou 
restituentovi, a to i přesto, že tyto po-
zemky byly již na konci osmdesátých 
let zastavěny původní skládkou odpadů, 
a proto vydání podle zákona nepodléha-
jí. Město nebylo Pozemkovým úřadem 
v Havlíčkově Brodě, který pozemky 
vydal, zahrnuto do okruhu účastníků 
a nemělo možnost se proti chybnému 
rozhodnutí odvolat. Zbývalo buď pře-
svědčit některého z účastníků řízení, 
aby využil mimoodvolacích prostředků 
k revizi rozhodnutí nebo se obrátit na 
soud. Díky aktivitě města dva z účast-
níků řízení před koncem lhůty žádost 

končeny v roce 2007. Změny č.VIII se opět 
týkaly změny funkčního využití pozemků 
pro bydlení a také budou ukončeny v roce 
2007. Změny č. VII jsou pořizovány nejen 
na základě požadavků vlastníků pozemků, 
ale i na základě požadavku města a týkají 
se změny funkčního využití ploch pro 
bydlení, cyklostezky ze Světlé n. S. do Leš-
tinky podél řeky Sázavy, řešení dopravní 
obslužnosti městské čtvrti Na Bradle, roz-
šíření průmyslové plochy PV1 na výměru 
10,5 ha v návaznosti na areál Sklo Bohemia, 
a. s. a vyřešení zatížení stávající nákladní 
dopravy ve městě nyní i s ohledem na 
vzrůstající nákladní dopravu, která bude 
v důsledku realizace průmyslové plochy 
PV1 zatěžovat město Světlá n. S. a míst-
ní části. Z tohoto důvodu jsou navrženy 
obchvaty u obcí Josefodol, Závidkovice 
a Radostovice. Ostatní obce ve směru na 
Humpolec k dálničnímu sjezdu na D1 mají 
v územním plánu velkého územního celku 
kraje Vysočina již zapracovány navržené 
obchvaty a u obce Jiřice je Změnou územ-

o obnovu řízení podali. Administrativní 
proces se tím může výrazně zjednodušit. 
Předpokládáme, že Pozemkový úřad žá-
dosti o obnovu řízení vyhoví a v novém 
řízení  již předmětné pozemky nevydá. 
Pokud by Pozemkový úřad na vydání 
pozemků trval, muselo by město své 
právo hájit u soudu. 

Od října 2007 lze skládky odpadů pro-
vozovat jen tehdy, mají-li vydané inte-
grované povolení dle zákona č. 76/2002 
Sb., O integrované prevenci. V případě, 
že nebude toto povolení pro skládku vy-
řízeno, nelze ji provozovat a provoz musí 
být uzavřen. Protože je v zájmu města, 
aby zdejší  skládka odpadů sloužila 
i v dalších desetiletích, schválilo Zastu-
pitelstvo čerpání potřebných prostředků 
z fondu skládky a odbor ŽP byl pověřen 
získáním potřebného povolení organi-
začně zajistit.

Provoz skládky na území města je ne-
jenom přínosem pro podnikatelskou sfé-
ru, ale je základní významnou podmín-
kou pro dlouhodobé udržení relativně 
nízkých poplatků za komunální odpad 
pro obyvatele našeho města. 

odbor životního prostředí
 MěÚ Světlá n. S.
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ního plánu obce Jiřice zpracován dálniční 
sjezd.  Město Světlá n. S. nespoléhá pouze 
na jednu průmyslovou plochu PV1, jejíž 
pozemky jsou ve vlastnictví restituenta 
pana Jana Morawetze, ale plánuje výkup 
pozemků a zasíťování ploch u některé 
z jiných podnikatelských ploch ve městě 
Světlá n. S. a posléze bude tyto pozemky 
nabízet investorům, kteří by přispěli ke 
snížení procenta nezaměstnanosti. Mimo 
výše zmíněné dopravní řešení k průmyslo-
vé ploše formou obchvatů je ve stávajícím 
územním plánu sídelního útvaru města 
Světlá n. S. navržen jižní obchvat města 
a úprava komunikace II. třídy přemos-
těním přes řeku Sázavu ve směru Habry 

– Josefodol – Světlá n. S. Bude zpracován 
Generel koncepce dopravy města Světlá 
n. S. a místních částí, který navrhne 
odklon nákladní dopravy z centra města 
a návaznost na ostatní obce.

Při zajišťování územních plánů obcí ve 
správním území obce s rozšířenou působ-
ností Světlá nad Sázavou jsou zapracovány 
požadavky jednotlivých obcí tak, aby 
byly v souladu s rozvojem celého území, 
to znamená, že například návaznost cyk-
lostezky ze Světlé n. S. do Leštinky ve 
směru na obec Nová Ves u Světlé bude 
zajištěna a navrhuje se v územním plánu 
obce Nová Ves u Světlé cyklostezka podél 
hlavní komunikace II/150 a dále po stá-
vajících komunikací III. třídy a místních 
komunikací. Ve směru Leštinka – Smrč-
ná – Trpišovice je v územním plánu obce 
Trpišovice navržena cyklostezka, která 
pokračuje do sousedních obcí. Kromě 
cyklostezek se připravuje naučná stezka 
ve Světlé n. S. a vymezují se variantní plo-
chy pro výstavbu koupaliště a víceúčelové 
sportovní haly.

Odbor SÚ a ÚP, MěÚ Světlá n. S.

Strategický plán rozvoje města

Veřejná správa je oblast, ve které 
se v posledních desetiletích začínají 
používat marketingové a manažerské 
přístupy, které ještě donedávna byly 
výsadní doménou zejména ziskového 
sektoru. Začínají se klást větší poža-
davky na odbornost, hospodárnost 
a efektivnost výkonu veřejné správy, 
je zde viditelná snaha orientovat se na 
občana jako na klienta.

Jedním z takovýchto přístupů je stra-
tegické plánování. Jedná se o tvůrčí 
proces, který je zaměřen na dlouhodobý 
rozvoj dané lokality. Strategický plán 
představuje výstup procesu strategic-
kého plánování a funguje vlastně jako 
příručka pro realizaci strategie rozvoje, 
která v něm byla definována. Jeho hlav-
ními charakteristikami je to, že míří do 
budoucnosti, nejlépe 5 – 10 let, ukazuje 
směr a cíle rozvoje, kterých se obec snaží 
dosáhnout, a v průběhu plnění by se měl 
měnit podle toho, jak se mění podmínky 
ve společnosti. Často dochází k záměně 
s územním plánem, je proto třeba při-
pomenout, že tyto dva plány se od sebe 
liší, ale neměly by být na sobě nezávislé, 
naopak, měly by spolupracovat a doplňo-
vat se, aby při realizaci obou nedocházelo 
k nějakým konfliktům.

Hlavním cílem „Strategie rozvoje 
města Světlá n. S.“ bylo najít optimální 
cestu k řešení hospodářských, sociál-
ních, demografických a jiných problémů 
z různých oblastí života města. Strategie 
rozvoje je významným koncepčním ma-
teriálem pro nejrůznější potřeby městské-
ho úřadu, ale i podnikatelských subjektů, 

Prodej nebytových prostorů

V současné době je téměř před dokon-
čením druhá etapa prodeje bytových jed-
notek v bytových domech ve vlastnictví  
města Světlá n. S. Jedním z těchto domů 
je i objekt čp. 598 v Sázavské ulici, který 
má svá specifika oproti jiným bytovým 
domům. Tento dům byl na základě zákona 
č. 72/1994 Sb. rozdělen na bytové jednotky 
a nebytové jednotky. Podlahová plocha ne-
bytové jednotky č. 1, č. 2 a č. 3 činí 59,3 % 
z celkové podlahové plochy uvedeného 
domu. 

Zastupitelstvo města Světlá n. S. na 
svém zasedání dne 6. 12. 2006 schválilo 

sdružení, občanských iniciativ a jiných 
subjektů ve městě. Dokument stanovuje 
základní směry rozvoje města v hori-
zontu cca 6 let, tedy období respektující 
programovací období EU 2007 – 2013. 
Strategie rozvoje města je také význam-
ným dokumentem pro subjekty ve městě 
z pohledu čerpání dotací ČR a EU. Zpra-
covaný materiál zahrnuje město včetně 
jeho patnácti místních částí.

Strategický plán rozvoje města Světlá 
n. S. je v tomto okamžiku zpracován 
a k jeho odsouhlasení dojde na únorovém 
zasedání zastupitelstva. Dokument se 
skládá z následujících částí:

Profil města – zhodnocení ekono-
mické, sociální a demografické situace, 
stavu přírody a krajiny a dalších faktorů 
ovlivňujících život ve městě. Aby bylo 
možné problémové oblasti podrobněji 
rozpracovat, bylo potřeba analyzovat roz-
vojové šance i problémy města. K tomuto 
účelu byla využita SWOT analýza, která 
je hodnotí z aspektu vnitřních silných 
stránek (S) a vnitřních slabých stránek 
(W) i vnějších příležitostí (O) a vnějších 
hrozeb (T). 

Strategie města – strategická vize 
vyjadřuje obecný pohled na město a na 
jeho další vývoj. Má jednak proklama-
tivní charakter, prezentující požadované 
budoucí směřování města, ale zároveň 
má význam sjednocující, je tedy odrazem 
představ vedení města o jeho budouc-
nosti.

Akční plán – konkrétní rozpracování 
vhodných rozvojových záměrů v kratším 
časovém horizontu. Je vypracován na ob-
dobí cca tří let a jsou zde zakomponovány 
pouze záměry, které budou realizovány 
městem Světlá n. S. Pro správnou reali-
zaci navržených opatření bylo důležité 
specifikovat také možné finanční zdroje.

Mezi tvorbou strategického plánu a je-
ho realizací je zásadní rozdíl. Příprava 
plánu vyžaduje zapojení co nejširšího 
okruhu „komunitních lídrů“ s potřebný-
mi znalostmi a zkušenostmi i případně 
rozdílnými pohledy na budoucnost města. 
Na druhé straně zajištění realizace plánu 
je úkolem manažerským, vyžadujícím 
podrobný dohled nad aktivitami města 
a dalších organizací, které budou do 
realizace zapojeny. Proto je nutné defi-
novat monitoring a řízení implementace 
strategického plánu, způsob komunikace 
s odbornými institucemi, možnosti za-
pojení externích subjektů a způsob ▶

prodej nebytové jednotky č. 2 a nebytové 
jednotky č. 3 stávajícím uživatelům. Ti 
jsou vlastně právními nástupci sub-
jektů, které společně s městem Světlá 
n. S. v 70. letech minulého století sdružily 
své finanční prostředky na výstavbu výše 
uvedeného domu. Po tomto kroku zůstane 
městu Světlá n. S. ve vlastnictví pouze 
nebytový prostor č. 1, který je pronajatý 
Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Ta zde 
úspěšně provozuje eNCéčko – Nízkopra-
hové centrum pro děti a mládež a mateřské 
centrum Rolnička.

Odbor MIRR, MěÚ Světlá n. S. 
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Poděkování za záchranu života cyklisty

Dne 22. listopadu odpoledne se usku-
tečnilo slavnostní setkání s slečnou 
Monika Roulovou, která poskytla prv-
ní pomoc, a tím zachránila život panu 

Pavlu Doležalovi, jenž v létě zkolaboval 
při jízdě na kole.  

Setkání se zúčastnila starostka ing. Len-
ka Arnotová, otec zachráněného ing. Do-
ležal, zástupci tisku, za krajský úřad 
ing. Miroslav Olšan a krajská pracovnice 
BESIPu Miloslava Vojtová a dále zástupci 
městského úřadu, odboru dopravy. Při 
malém přátelském posezení u kávy byly 
sl. Roulové kromě poděkování předány 
hodnotné věcné dary od města, kraje 
i BESIPu. Jsme rádi že jsme mohli podě-
kovat za statečný čin, kterých mezi námi 

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
Policii ČR ve Světlé n. S., jmenovitě po-
licistům Kočímu a Patlejchovi, za jejich 
profesionální a lidský přístup.

S díky a úctou 
P. Z. ze Světlé n. S.

(kráceno)

případného financování s maximál-
ním využíváním grantových příležitostí. 
Vedení radnice má tedy před sebou velký 
úkol.
Bc. Marie Kudrnová, ved. odboru MIRR - Celkem dva případy neplacení vý-

živného jsou šetřeny od 15.11. V prvém 
případě dluží 37letý muž své dceři za 11 
měsíců 13 200 Kč, ve druhém případě si 
31letý otec na svou dceru nevzpomněl 
celý rok a dluží jí 19 000 Kč.

- 15.11. v odpoledních hodinách na 
nám. Trčků z Lípy neodolal „nabídce“ 
v podobě peněženky položené na kočár-
ku neznámý zloděj. Poškozená tak přišla 
nejen o finanční hotovost a platební kar-
tu, ale i o své doklady.

Kriminalita na Světelsku

- Od 12. do 20.11. se neznámý zloděj 
po vypáčení vstupních dveří vloupal do 
rekreační chalupy v Pěšinkách. Uvnitř 
vše prohledal a odcizil dřevěnou skříňku 
za 500 Kč. Škoda na dveřích byla vyčís-
lena na 2 000 Kč.

- S 1,73 promile v krvi se vydal na 
cestu 37letý řidič felicie, kterého hlídka 
policie zastavila přímo na náměstí Trčků 
z Lípy. Vyslechl si podezření z trestného 
činu a věc byla předána ve zkráceném 
přípravném řízení na státní zastupitel-
ství.

- Další případy toho, že alkohol u ně-
kterých lidí probouzí, či spíše znásobuje 
agresivitu. První se stal 26.11. ve Sport 
baru, kde se mezi sebou poprali 22letý 
a 30letý host. Ke druhému případu došlo 
dne 2.12. na diskotéce Bazén. Zde se po-
prali mezi sebou tři muži – 25letý, 29letý 
a 35letý. Příčinou těchto případů bývá 
většinou banalita, kterou by zastřízliva 
vyřešili v klidu. Po posilnění alkoho-
lem však vidí jen jednu možnost řešení 

– pěstní souboj.

- Dne 12.12. přijel do věznice na ná-
vštěvu za svou manželkou 44letý muž 
z Kolína. Kontrolou bylo zjištěno, že ani 
on si na zákony „moc nepotrpí“, jelikož 
řídil osobní auto, aniž kdy měl řidičský 
průkaz a navíc to nebyl jediný případ, 
kdy řídil. Věc byla zpracována ve zkrá-
ceném přípravném řízení.

- Další zkrácené přípravné řízení bylo 
konáno proti 51letému muži. Tomu pro 
změnu vůbec nevadilo, že má soudem 
uložen zákaz řízení motorových vozidel 
a přihlásil se do autoškoly. Zde absolvo-
val celý kurz na osobní automobil a na 
třetí pokus složil zkoušku. Řidičský 
průkaz ale přesto nedostal, jelikož při 
jeho vydávání se na jím úspěšně tajený 
zákaz přišlo.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

▶

mnoho nebývá. Slečna Roulová díky své 
duchapřítomnosti zachránila život člově-
ka na silnici. Hrdinských činů je pomálu 
a příležitostí poděkovat a ocenit takového 

člověka je ještě míň – za uplynulých 10 
let by se daly spočítat na prstech jedné 
ruky za celý okres Havlíčkův Brod. Pro 
pracovníky úřadu to bylo o to příjemněj-
ší, že se běžně setkáváme spíše s viníky 
dopravních nehod a rozhodujeme o výši 
trestu. Nyní jsme na úřadě přijali osobu, 
která u dopravní nehody zachránila život. 
Bylo příjemné se s mladou statečnou ob-
čankou našeho města seznámit a za její čin 
jí poděkovat. 
Za MěÚ tajemnice ing. I. Černohubová 
a vedoucí odboru dopravy ing. O. Švec

U U
U
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Nová čtvrť samostatně stojících ro-
dinných domků se nachází v lokalitě 
Pod Kalvárií, sevřené silnicemi na 
Humpolec a na Lipničku. Podle zpraco-
vané projektové dokumentace je zde 29 
samostatných stavebních pozemků, na 
nichž bude výstavba probíhat po eta-
pách tak, jak budou přibývat zájemci. 
Zatím zde stojí patnáct domků čp. 1126 
až 1140, pro jejichž obyvatele platí adre-
sa Malostranská ul.

V listopadu roku 2000 vypracoval 
Drupos-projekt v. o. s., Havlíčkův Brod 
projekt I. etapy základní technické vyba-
venosti (ZTV) pro 15 rodinných domků, 
který obsahoval komunikace, kanalizaci, 
vodovod, plynovod a telekomunikační 
kabely.

Městské zastupitelstvo na svém zase-
dání dne 21. února 2001 přijalo usnesení, 
v němž se pravilo, že akce ZTV Kalvárie 
a s ní spojená rekonstrukce Haškovy ulice 
byly z priorit vyškrtnuty, protože o staveb-
ní parcelu v této lokalitě se přihlásil pouze 
jediný zájemce. Během následujících 
měsíců se však situace radikálně změnila, 
takže dne 21. 3. 2002 bylo vydáno územní 
rozhodnutí o umístění stavby „Technická 
infrastruktura pro 15 RD“. 17. června 
2002 provedla MR vyhodnocení pěti 

nabídek zhotovení ZTV a schválila za-
dání zakázky firmě Evos-Hydro z Ledče 
n. S. Stavební povolení bylo vydáno 24. 7. 
2002, kolaudační rozhodnutí byla vydává-
na postupně tak, jak byly jednotlivé části 
stavby dokončovány. 

Komise rozvoje města, vědoma si faktu, 
že výstavba rodinných domků v budoucnu 
podstatně změní vzhled města, stanovila 
základní pravidla výstavby. Hledala přija-
telný kompromis, který by poskytl staveb-
níkům určitou volnost a přitom respektoval 
jistá pravidla. Každý pozemek měl vyme-
zenou zastavitelnou část, určenou výško-
vou kótu usazení domu a z dalších omezu-
jících podmínek například: nadzemní část 
objektu musí mít alespoň jedno podlaží 
a obytné podkroví nebo dvě podlaží při 
dodržení maximální výšky hřebene devět 
metrů. Střechy mohou být sedlové, valbo-
vé, polovalbové, stanové nebo mansardové, 
se sklonem od 25 do 45 stupňů, jejich 
krytina z betonových nebo pálených tašek, 
krytiny imitující vzhled tašek, kanadského 
šindele nebo eternitu a v odstínech červe-
né, červenohnědé, černé nebo šedé barvy. 
Garáže musí být vestavěné či přistavěné 
k obytné budově, kromě toho musí každý 
dům disponovat další odstavnou plochou 
pro parkování automobilu. 

Našli jsme v letopisech

Dopis okresního komitétu pro pomoc 
nezaměstnaným a nuzným při Okres-
ním úřadě v Ledči n. S. ze dne 31. října 
1935:

Všem lidem dobré vůle!
Nepříznivé hospodářské poměry, které 

trvají po dobu několika let, zavinily znač-
nou nezaměstnanost, kterou postiženy jsou 
tisíce zaměstnanců téměř všech výrobních 
oborů.

V nastávající zimě, hlavně v měsíci 
prosinci, lednu a únoru, nutno očekávati 
další vzestup nezaměstnanosti, poněvadž 
ochabne již nyní celkem nepatrný stavební 
ruch i jiné soukromé a veřejné podnikání.

Tím se mnoho našich spoluobčanů octne 
nezaviněně v nouzi a bude v nastávajících 
svátcích mnoho rodin, do nichž bude se 
tlačiti bída, která všude trpce dolehne, 
ale nejmocněji na ubohé děti nezaměst-
naných.

Podle pokynu Zemského úřadu v Praze 
ze dne 9. září 1935 čís. 109/9 ai 1935 odd. 
16, svolal Okresní úřad v Ledči n. S. vý-
konný výbor okresního komitétu pro 
pomoc nezaměstnaným a nuzným, jehož 
ústy obrací se na Vás se žádostí, abyste 
pomohli zapuditi bídu těch rodin, kde ži-
vitel pro nedostatek práce nemůže opatřiti 
rodině ani to nejnutnější. V našem městě 
bude v první polovině prosince provedena 
tak jako loňského roku peněžitá sbírka.

Prosíme Vás, abyste každý dle své 
možnosti přispěl ke zdaru sbírky, aby se 
mohlo pomoci aspoň v nejnaléhavějších 
případech, zejména tam, kde toho potře-
bují děti.

Okresní hejtman: rada politické správy
JUDr. Jindřich Vodička

První kolaudace byla provedena 
22. března 2004, poslední povolení ke 
stavbě bylo vydáno 9. března 2006.

V současné době probíhá příprava rea-
lizace druhé etapy akce „Technická infra-
struktura pro 14 RD“. 

Text a foto: Jaroslav Vála

Červenec 2002 Prosinec 2006
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Rok 2006 v Mateřském centru Rolnička

Mateřské centrum Rolnička (MCR) 
funguje ve Světlé n. S. již čtvrtým ro-
kem. Je členem Sítě mateřských cen-
ter, která má v této chvíli 190 členů. 

Scházíme se každé pondělí a středu 
dopoledne, kdy společně s dětmi vyrá-
bíme různé věci pro zpestření prostředí 
doma i v MCR. Dále si maminky s dět-
mi mohou zacvičit a naučit se při tom 
nová říkadla. Po protáhnutí tělíček se 
nejen děti těší na odpočinek při pohád-
ce loutkového divadla ( k nejoblíbeněj-
ším kusům patří perníková chaloupka). 
Pokud si maminky chtějí popovídat 
a vyrobit náročnější věci bez dětí, mají 
možnost v úterý večer od 18.30 do 
21.00 hod. 

Rok 2006 pro MCR začal přípravami 
na akci pro širokou veřejnost – Dětský 
karneval, který se uskutečnil v neděli 
12. února. Po celý leden maminky za-
jišťovaly tombolu, připravovaly soutěže 
a výzdobu, aby bylo v den karnevalu 
vše připravené ke spokojenosti ná-
vštěvníků. Karneval odstartoval ve 14 
hodin, k tanci i poslechu hrála skupina 
Naprášky. Děti i rodiče si mohli zakou-
pit tombolu, ve které každý druhý los 
vyhrával. Z výtěžku tomboly pak MCR 

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděko-
vat paní Burdové z místní galanterie, 
která každoročně nezapomene na děti 
z naší MŠ a připraví pro ně na Mikulá-
še kouzelné balíčky. 

Zároveň chci poděkovat manželům 
Bílkovým za sladké pohoštění na naši 
vánoční besídku.

Jménem celé naší školky chci všem 
popřát zdraví, štěstí, spokojenost 
a mnoho pracovních úspěchů v roce 
2007.

Jaroslava Chládová, MŠ Pěšinky

18. prosince přišly děti z MŠ Bambino 
zazpívat vánoční koledy pracovníkům 

městského úřadu.
Foto: Josef Pecha

MŠ Bambino

adoptovalo na dálku indickou holčičku 
Ashmitu Montero. I letošní rok bude 
MCR pořádat Dětský karneval, který 
se bude konat 11. února. Doufáme, že 

i letos se karneval vydaří a vy odejdete 
spokojení. 

V měsíci březnu MCR čekala velká 
změna. Dostaly jsme nové prostory 
v Nízkoprahovém centru v Sázavské 
ulici (bývalá městská knihovna). Ma-
minky stihly novou klubovnu připravit 
a vybavit tak, aby se tu s dětmi cítily 
hned od začátku dobře. Nízkoprahové 
centrum se oficiálně otevíralo 5. dubna. 
Sláva to byla veliká. Kromě zástupců 
města se jí účastnili královéhradecký 
biskup Dominik Duka, místopředseda 
poslanecké sněmovny Jan Kasal a další; 
maminky z Rolničky obstaraly velkou 
část občerstvení. Otevřením nových 
prostor Rolnička zároveň vstoupila do 
čtvrtého roku své činnosti. 

Od května se scházíme i v pondělní 
dopoledne, protože i naše děti se těší do 
své „školky“ a chtějí být spolu častěji. 
Dne 31. května jsme dětem připravily 
oslavu Dne dětí. Klubovna se pro tento 
den změnila v zámek, kde v jednotli-
vých komnatách čekaly na děti rozličné 
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Pražské Vánoce

Milé čtenářky a milí čtenáři,
venku je všelijak, tak alespoň uvnitř by 

měla být pohoda. K ní přispívají na naší 
základní škole vánočně vyzdobené třídy 
s vůní jehličí a pečených perníčků. Přidá-
váme i malou inspiraci na nákup opoždě-
ného vánočního dárku, který nemusí být 
nutně drahý, stačí, když skutečně myslíte 
na to, co potěší obdarovaného. Vždyť ra-
dost si penězi nekoupíte…

Tak tedy čtěte jedinečné postřehy na-
šich dítek z nádherného koncertu Vánoce 
s Choreou, který jsme viděli a slyšeli 
v Míčovně Pražského hradu. Aby byly 
lednové večery co nejpohodovější přeje

Jiřina Dvořáková 

V sobotu 16. prosince jsme jeli do Prahy 
na vánoční koncert Vánoce s Choreou a u 
této příležitosti jsme si také prohlédli tra-

zábavné úkoly.  Na konci cesty pak byla 
pro na naše šikuly připravena opravdo-
vá hostina a malé dárky. 

Dne 12. června proběhla v MCR 
prezentace moderních látkových plen 
PoPoLiNy a Bambino Mio, které jsou 
ekologickou alternativou k hojně použí-
vaným papírovým plenám, a babyvaků 
a šátků na nošení dětí, které zase mo-
hou vhodně doplnit klasické kočárky. 

V září jsme u nás přivítaly MU-
Dr. Magdalenu Weberovou z dětského 
oddělení  havlíčkobrodské nemocnice, 
která nás seznámila se základy první 
pomoci u malých dětí, upozornila na 
různá nebezpečí, která dětem hrozí 
v domácnosti i venku, a na závěr zod-
pověděla řadu dotazů, které se týkaly  
dětských nemocí.

Na říjen jsme připravily besedu 
o spánku malých dětí, kde jsme se 
nechaly inspirovat především názory 
psycholožky Jiřiny Prekopové. Ukáza-
lo se, že spaní malých dětí je mnohdy 
opravdu problém a že si můžeme sdíle-
ním zkušeností vzájemně pomoci. 

Během listopadu maminky svým 
dětem zpestřily oblečení obrázky vy-
tvořenými „savovou“ technikou a fixy 
na textil. Dále jsme si 22. listopadu 
mohly poslechnout povídání o tom, ja-
kými prostředky pečovat o domácnost 
tak, abychom co nejméně poškozovaly 
přírodu a přitom ještě šetřily svoji pe-
něženku. Zároveň jsme se seznámily 
s různými novinkami z přírodní kos-

Vánoce v dětském domově

V polovině prosince minulého roku 
jsme navštívily Dětský domov v Nové Vsi 
u Chotěboře. Přijely jsme s hračkami, kte-
ré přinesly děti z naší školy v Komenského 
ul. Byly jsme očekávány a děti nás přiví-
taly s nadšením. Radostně nás provedly 
po celém dětském domově. Bylo vidět, že 
mezi dětmi i vychovateli panuje dobrá 
předvánoční atmosféra. Naším přáním 
bylo udělat dětem radost, což si myslíme, 
že se nám povedlo. 

B. Holubová, M. Toncarová, L. Vrzáková
9. y ZŠ Komenského

diční  trhy na Staroměstském náměstí.
Na koncertě jsme si společně se zpěváky 

mohli zazpívat vánoční koledy, které jsme 
všichni znali. S radostí jsme toho využili 
a na chvíli se z nás také stali zpěváci. 
Během vystoupení se rozdávaly preclíky 
a dárečky, které si všichni účastníci před-
stavení přivezli s sebou, aby se jimi navzá-
jem potěšili. Dárečky však nebyly určeny 
konkrétním osobám, tudíž nikdo z nás 
nevěděl, co dostane, což bylo moc milé.

Poté jsme přešli na nádvoří Pražského 
hradu, kde byl v tuto předvánoční dobu 
postaven překrásný betlém. Prohlédli jsme 
si všechny postavičky, řekli si, co o nich 
víme, a vydali jsme se směrem ke Staro-
městskému náměstí.

I na Staroměstském náměstí panovala 
pravá vánoční atmosféra. Kolem dokola 
náměstí stojí krásně ozdobené stánky 

nabízející nejen vánoční ozdoby všech ba-
rev a velikostí, dřevěné figurky, dárečky 
a svíčky, ale i pražené mandle, medovinu. 
Zkrátka pro každého něco. Samozřejmě 
nechybí klasický vánoční stromeček – spí-
še strom – plný světýlek, který je vidět už 
z dálky. I zde jsme zaslechli vánoční kole-
dy, které se rozléhaly do okolí postaveného 
pódia.

Tento výlet  se nám všem líbil bez 
ohledu na to, zda jsme ze šesté, osmé či 
deváté třídy, a troufám si tvrdit, že stejně 
tak i dospělým. Zanechal v nás krásné po-
city a prohloubil nedočkavost  a těšení na 
Štědrý den, kdy usedneme ke stolu ke kap-
rovi a salátu, pustíme si  koledy a budeme 
čekat na Ježíška a dárky, které nám nadělí. 
Jeden krásný jsme už dostali…

Barbora Holubová, 
9. tř. ZŠ Komenského

metiky a nechaly se uchvátit ručníky 
z bambusu. 

4. prosince nás navštívil sv. Mikuláš, 
který dětem malinko vyčinil za jejich 
neposlušnost, pochválil za dobré skut-
ky a obdaroval je pravou mikulášskou 
punčochou plnou dobrot. Děti Mikulá-
šovi poděkovaly tím, že předvedly ma-
lou ukázku ze cvičení s básničkami.

V sobotu 9. prosince jste se s námi 
mohli setkat na vánočních trzích, náš 
stánek stál již potřetí přímo před rad-
nicí. Na stánku bylo rozloženo vše, co 
jsme po večerech v MCR vyrobily: zvo-
nečky z pedigu, svícny, svíce, vánoční 
ozdoby z korálků nebo drátkovaná kr-
mítka pro ptáky.   

Ve středu 20. prosince čekal v MCR 
na děti nejen rozsvícený stromeček 
a pod ním kupa dárků, ale ještě ma-
ličko práce s přípravou ozdob na strom 
pro zvířátka. Ten jsme vyrazily ozdobit 
s celými rodinami v  pátek 22. prosince. 
Čekala nás cesta lokálkou a procházka 
lesem, kde jsme přichystaly strom pro 
radost lesní zvěři. Sami jsme se občer-
stvily opečenými buřtíky a vyslechly 
poutavé vyprávění pana hajného o ži-
votě v lese. 

Tímto článkem jsme chtěly seznámit 
veřejnost s činností MCR a zároveň 
poděkovat maminkám a jejich dětem 
za to, že MCR navštěvují a podporují. 
Děkujeme také všem příznivcům.

Jana Ptáčníková 
a Radka Bouchalová
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Z domova důchodců

Po dlouhé době jsme opět zavítali do 
Galerie Na Půdě, kde jsme zhlédli pře-
krásnou výstavu rukodělných výrobků 
žen ze světelské věznice. Při odchodu 
jsme velmi litovali, že se nejedná o vý-
stavu prodejní.

Adventní období jsme zahájili tradič-
ní „Kavárničkou“, kde jsme za dopro-
vodu naší domovské kapely KAJAK 
strávili příjemné odpoledne.

Nasát vánoční atmosféru a inspiraci 
jsme jeli na vánoční výstavu k Zahrad-
níku Starklovi do Čáslavi.

Příchod Mikuláše, čerta a anděla 
jsme netrpělivě očekávali už 4. prosin-

Interaktivní výuka na světelské Akademii

Vzhledem k tomu, že se snažíme 
být moderní školou ve všech směrech 
a poskytovat kvalitní vzdělání, apli-
kujeme ve výuce nové a moderní me-
tody. Jednou z posledních novinek ve 
výchovně-vzdělávacím procesu je po-
užívání takzvaných multimediálních 
učeben a interaktivních tabulí. Co si 
pod tím má laik představit? 

Multimediální učebna je vybavena 
interaktivní tabulí. To je elektronické 
zařízení, které se chová jako monitor po-
čítače a které je možné prostřednictvím 
dotykového pera či prstu ruky ovládat 
stejně, jako myší kurzor na monitoru. 
Obraz z monitoru je sem přenášen pro-
střednictvím dataprojektoru. Součástí 
vybavení učebny je samozřejmě řídící 
počítač a naše škola jako nadstavbu při-
pojila i ozvučení a DVD/VHS přehrá-
vač, takže učebna může zároveň sloužit 
i jako projekční místnost. 

Student tedy může v průběhu hodiny 
pracovat s tabulí či ji na dálku ovládat 
prostřednictvím takzvaného Activboar-

Letní tábory

Chcete se stát kouzelníky, kouzelni-
cemi či mágy? Nechcete být o letních 
prázdninách doma? Chcete si užít 
spousty zábavy, poznat nové kamarády, 
pobýt v krásné přírodě? Pokud ano, na-
bízíme Vám týden her, soutěží, kouzlení 
a zábavy v krásné přírodě. Tábory s ce-
lotáborovou hrou na motivy Harryho 
Pottera připravují pracovníci CENTRA 

– DDM Ledeč n. S. 
Tábory proběhnou ve dvou termínech:

Kdy? 8.  – 15. 7. 2007
Kde? Planá nad Lužnicí, 
  v chatkách, 
  účastníci od deseti let

Kdy? 11. – 18. 8. 2007
Kde? Běstvina, v chatkách

Potřebné informace a přihlášky obdr-
žíte v DDM Ledeč n. S., tel. 569 276 415, 
email: andrlova@ddmledec.cz nebo 
dolezal@ddmledec.cz. 

Na nové kouzelníky a mágy se těší 
vedoucí táborů

Věra Andrlová a Tomáš Doležal

V zahradnictví Mikuláš a jeho suita 

ce. Jako každý rok i letos se k nám při-
hrnula spousta čertů při rachotu řetězů 
a ohnivých ran to chvíli u nás vypadalo 
jako v opravdovém pekle. Naštěstí 
s čerty přišel i hodný Mikuláš s dvěma 
anděly a všem nám nadělil dárečky 

a popřál hodně zdraví do dalšího roku. 
Pak už následovala zábava a tanec za 

doprovodu hudební skupiny SOBAKO, 
kterou jsme u nás uvítali poprvé a dou-
fáme, že ne naposled.

Mnozí z vás nás jistě našli na Vánoč-
ních trzích. Byli jsme velmi potěšeni, že 
se naše výrobky líbily a zpět do domo-
va jsme nepřivezli skoro nic.

du (desky s dotykovým perem, která se 
chová stejně jako tabule) a je tím pádem 

„vtažen do hry“ – tedy do výuky. Samo-
zřejmě učebna musí být také vybavena 
patřičným výukovým softwarem, aby 
hodina mohla probíhat touto interaktivní 
formou. Naše učebna je využita zejmé-
na při výuce jazyků a přírodovědných 
předmětů. 

První takovou učebnu jsme pro naše 
studenty připravili na září 2006. Vzhle-
dem k tomu, že si ji všichni velmi oblíbi-
li a vyučující mají zájem tyto nové me-
tody využívat co největším počtu hodin, 
její kapacita již nestačí pokrýt potřeby 
všech. Z toho důvodu budujeme další 
multimediální učebnu, tentokrát s větší 
kapacitou jako takzvanou multimedi-
ální posluchárnu v naší velké zasedací 
místnosti. Kvalitní počítač již máme při-
pravený, v průběhu zimy máme v plánu 
vybrat některý z nově nabízených sys-
témů interaktivních tabulí a přibližně 
v květnu zahájit zkušební provoz. 

Aby žáci mohli v průběhu výkladu 
sledovat prezentaci různých elektronic-

kých aplikací (tvorbu grafů, výpočty 
v různých programech), investovali 
jsme rovněž do pořízení dataprojektoru 
do učebny informatiky a kvalitního 
počítače s dataprojektorem do učebny 
matematiky a fyziky. Používání těchto 
pomůcek povede k názornějšímu od-
bornému výkladu vyučujících a žáků 
zpestří průběh hodiny. 

A na závěr snad jen malé povzdechnutí 
nad současnou situací používání ICT ve 
školství. Po zkušenostech, které jsem 
získal v diskuzi se svými kolegy na 
konferenci v Itálii, vím, že používání 
takovýchto učeben v co nejširší míře je 
například v Anglii či severských zemích 
běžné. Proto se mi zdá poněkud ne-
šťastný krok naší vlády ze 14. 12. 2006, 
respektive MŠMT, které odsouhlasilo 
zrušení poskytování dotací v rámci SIP-
VZ (státní informační politika ve vzdě-
lávání) do ICT technologií ve školství. 
Vypadá to, že si na poli ICT ve školství 
bohužel opět necháme Evropu utéct. 

Mgr. Michal Šimek,
projektový manažer Akademie 
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jsme v kempu ležícím na samém břehu 
řeky. Jeho majiteli jsou postarší manželé 
původem z Polska, u nichž jsme měli pře-
dem rezervovaná místa pro stany (ostatně 
tak jako i v dalších kempech po cestě). 

Ještě než se setmí, jdeme na procházku 
do města. Pasov je známý jednak díky 
tomu, že leží na hranici Německa s Ra-
kouskem, jednak tím, že se zde stékají tři 
řeky – Dunaj, Inn a Ilz. Proud bohatství, 
z něhož město povstalo, kdysi protékal 

Za navození té správné vánoční at-
mosféry chceme touto cestou poděko-
vat folklornímu souboru Škubánek pod 
vedením paní Evy Pejchalové, souboru 
Světlo pod vedením MUDr. Brhelo-
vé, dětskému souboru ZŠ Lánecká 
pod vedením paní učitelek Rejnkové 
a Smejkalové a v neposlední řadě Zá-

Podunajskou cyklostezkou

Kdo alespoň trochu propadl kouzlu 
cykloturistiky, dříve nebo později se 
setká s otázkou: „Už jsi byl na Podunaj-
ské cyklostezce?“ Sláva této cesty podél 
druhého největšího evropského veleto-
ku je taková, že se na ní můžete setkat 
s cyklisty takřka z celé Evropy.

Donauradweg neboli Podunajská cyk-
lostezka je nejstarší skutečnou – tedy 
vytyčenou – cyklostezkou v Rakousku. 
Traduje se, že ji „vynalezl“ Paul Pollack, 
redaktor jednoho rakouského deníku. 
Dnešní dokonale značená asfaltovaná 
cyklostezka, vedená po většinu své trasy 
odděleně od silnic, případně po klidných 
vedlejších cestách s omezeným provozem 
motorových vozidel, má základ v hrázní 
silnici vybudované Římany jako součást 

„limes“, tedy severní hranice římské říše, 
kterou v místech dnešního Bavorska 
a Rakouska tvořil Dunaj. Tato cesta byla 
opatřená palisádami a strážními věžemi 
a vedla bez přerušení z Řezna neboli 
Regensburgu až do Semlinu (dnešní běle-
hradská čtvrť Zemun na soutoku Dunaje 
a Sávy). 

Na otázky „Kde začít?“ a „Kde skon-
čit?“ existuje spousta odpovědí limitova-
ných vašimi časovými, kondičními a ko-
neckonců i finančními možnostmi. Ideální 
je východní větev Pasov – Vídeň, jejíž část 
jsme zvolili i my. Vytvořili jsme skupinu 
20 účastníků a zvolili si začátek září, což 
se loni rovnalo nádhernému teplému ba-
bímu létu. 

***
Na cestu se vydáváme auty ve středu 

v poledne, do Pasova přijíždíme navečer. 
Na kraji města, hned za mostem přes řeku 
Ilz, odbočujeme doprava a po pár metrech ▶

i Čechami – právě tudy vedla od středově-
ku Zlatá stezka, po níž se přepravovala sůl 
ze solných dolů v Bavorsku a v dnešním 
Rakousku na sever, směrem na Prahu. To 
byly ty časy, kdy sůl možná nebyla nad 
zlato, ale za zlato určitě...

Ve čtvrtek ráno bouráme stany a spolu 
s dalšími věcmi je nakládáme do přívěsné-
ho vozíku, s kterým nás bude jedno auto 
doprovázet, zatímco ostatní zde zůstanou 
na parkovišti.

Proplétáme se na kolech k dunajskému 
břehu a žasneme nad úžasnou ohledu-
plností řidičů. Ani na několikaproudové 
vozovce s hustým provozem se nemusí 
cyklista ničeho bát: stačí dát rukou zna-
mení o změně směru jízdy a všichni řidiči 
bez výjimky mu umožní hladké odbočení. 
Kdo to nezažil, neuvěří...

Krátce se zastavujeme na nábřeží, aby-
chom se pokochali monumentální domi-
nantou tvořenou báněmi Stephansdomu 
a střechami přilehlých paláců, a pokra-
čujeme v cestě. Během dne střídáme 
dunajské břehy: za městečkem Obernzell 
přejíždíme přes zdymadlo z levého na pra-
vý, později se vracíme z pravého na levý 
a v Au nás přívoz znovu vrací na pravý 
břeh. Díky skupinové slevě platíme po 
jednom euru.

Nejedeme samozřejmě úplně všichni 
společně, z různých důvodů se vytvořilo 
několik skupinek, proto si dáváme sraz 
u mostu v městečku Aschach an der 
Donau, a až když jsme pohromadě, pře-
jíždíme na levý břeh a šlapeme až do Ot-
tensheimu. Ujeli  jsme 103 km, v kempu 
Hofmühle stavíme stany.

V noci byla bouřka, ráno je poněkud 
chladněji, ale to na cestu vůbec nevadí. Po 
levém břehu se blížíme k městu Linz, 

kladní umělecké škole ve Světlé n. S., 
kteří k nám přišli s milým vánočním 
vystoupením.

***
Prostřednictvím Světelského zpra-

vodaje chceme poděkovat všem, kteří 
pomáhají zpestřit dny našim obyva-
telům a obdarovávají nás návštěvou, 

vystoupením, krátkým zastavením 
a povídáním. 

Za všechny obyvatele a zaměstnance 
vám všem přejeme v roce 2007 hodně 
zdraví, štěstí, lásky, úspěchů a vzájem-
né tolerance jeden k druhému.

Lucie Vadinská 
sociální pracovnice
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česky Linec. Za svůj význam a bo-
hatství vděčí ideální poloze na křižovatce 
vodních cest. Po řekách Traun a Enns se 
dopravovala sůl a železná ruda, dál po Du-
naji se do Vídně či Pasova převážely suro-
viny i hotové výrobky. Dnes je Linz třetím 
největším rakouským městem, důležitým 
průmyslovým střediskem i křižovatkou 
kultur. Rozprostírá se po obou březích Du-
naje, historické jádro se nachází na pravém 
břehu, my projíždíme po břehu levém.

Po mnoha kilometrech se zastavujeme 
v městě Grein, jemuž vévodí zámek Gre-
inburg, původně pozdně gotický, rozšířený 
v 17. století. Na starobylém náměstí se usa-
zujeme v letní zahrádce, objednáváme si 
pivo Kaiser, tedy Císař, sedíme, klábosíme 
a čekáme až přijedou ostatní. Následuje 
skupinové foto před kašnou a pokračuje-
me dál.

Poslední úsek cesty nemusíme ani moc 
šlapat, vydatně nám pomáhá do zad fouka-
jící vítr. Pár kilometrů před cílem bohužel 
zjišťujeme, že cyklostezka odbočila dole-
va a tato cesta končí u zdymadla. Otáčíme 
a naše rychlost rázem klesá na polovinu. 
Proti větru je to mnohem namáhavější, 
naštěstí to už do kempu není daleko. Sjíž-

díme z náspu a podél silnice se blížíme do 
Emmersdorfu an der Donau. Kemp je 
hned na kraji, na břehu Dunaje, na druhém 
břehu se rozkládá město Melk. V podve-
černím slunci se skví mohutná barokní 
stavba benediktinského kláštera, největší-
ho v celé Evropě. Ujeli jsme 126 km.

V sobotu projíždíme nejkrásnější částí 
Podunajské cyklostezky – údolím Wa-
chau, označovaným za „úsměv na tváři 
Rakouska“. Podél cesty lemované strmý-
mi terasovitými svahy s vinicemi a ovoc-
nými sady se řadí jedna idylická vinařská 
obec za druhou. Pěstuje se tu převážně bílé 
víno a konzumuje se často před dosažením 
plné vyzrálosti: „Most“, který je k dostání 
na sklonku léta, je produktem prvního 
kvašení. Po něm následuje „Sturm“ (bur-
čák), jemně šumivý nízkoalkoholický 
nápoj vznikající v další fázi fermentace. 
Nakonec se na trhu ocitne „Heurige“ ne-

Před odjezdem 

▶

Ráno v kempu Hofmühle

boli nové, mladé víno. Z hroznů, které se 
sklízejí až po prvních mrazech, se vyrábí 

„Eiswein“, čili ledové víno. Nejoblíbeněj-
ším vínem je Grüner Veltliner neboli zele-
né veltlínské, které zabírá největší plochu 
dolnorakouských vinohradů, následuje 
ryzlink vlašský, müller-thurgau, rulandské 
bílé a ryzlink rýnský.

Na vysokých březích řeky se rýsují 
úchvatné pevnosti, hrady a opevněné kláš-
tery. Stačí v podstatě jenom jet a dobře se 
dívat. Jako korálky modravého náhrdelní-
ku jsou podél Dunaje „navlečeny“ desítky 
hradů, zámků a klášterů, drtivá většina 
vesnic a měst podél trasy se může chlubit 
pečlivě zrekonstruovanými historickými 
domy. Projíždíme vesničkou Willendorf, 
kde byla v roce 1909 nalezena slavná soš-
ka ženy ze starší doby kamenné, obdoba 
naší Věstonická venuše (která je však 
ještě o několik tisíc let starší). Rozkošné 
městečko Spitz an der Donau se choulí na 
úpatí vrchu Tausendeimerberg (vrch Tisí-
ců věder), pojmenovaného podle množství 
vína, jež odtud údajně pocházelo. Vysoko 
nad městem se vyjímají rozvaliny hradu 
Hinterhaus s gotickou hradbou a rene-
sančním opevněním. V úzkých uličkách 
nás uvádějí v úžas sáčky a kornouty 
s hroznovým vínem a různými druhy 
ovoce vyložené s jednotnou cenovkou 1 
euro na chodníku před domy. Nápis na 
cedulce hlásá: „Peníze vhoďte do poštovní 
schránky. Děkujeme.“ Jak by s takovouto 
nabídkou pochodil člověk u nás?

Následují vesničky St. Michael 
a Weissenkirchen s opevněnými kostely 
a pak zastavujeme u poutače lákajícího 
k návštěvě vinařského sklípku rodiny Po-

massl. Dlouho se nerozmýšlíme, protože 
některou z četných nabídek jsme tak jako 
tak měli v úmyslu využít, a odbočujeme 
do kopců mezi vinice. Záhy silnička stou-
pá tak strmě, že musíme kola tlačit. Ve 
sklípku si objednáváme vynikající sturm, 
relaxujeme a mudrujeme o návratu dolů. 
Podle předpokladů to byl skoro adrena-

linový zážitek (díky prudkému klesání, 
nikoli množství vypitého burčáku, aby 
nedošlo k mýlce).

Městečko Dürnstein vděčí za popula-
ritu převážně dobrodružstvím anglického 
krále Richarda Lví srdce, který zde byl 
v roce 1192 zajat a uvězněn v pevnosti, je-
jíž trosky se dochovaly dodnes. Nad stře-
chy městečka ční barokní silueta kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, bývalý konvent 
sv. Kláry slouží nyní jako hostinec, rene-
sanční zámek jako hotel.

Po výjezdu z městečka míjíme památník 
v podobě granátu stojícího na mohutném 
kamenném sarkofágu s deskou připomí-
nající, že 11. listopadu 1805 zde byl spo-
jeneckými ruskými a rakouskými oddíly 
pod velením generála Kutuzova a polního 
maršála Schmidta zničen francouzský ar-
mádní sbor maršála Mortierra.

Záhy projíždíme městečkem Stein an 
der Donau, stavebně prakticky spojeným 
se sousedním Kremsem, kde v kempu na 
břehu Dunaje je cíl dnešního přejezdu. 
Máme za sebou pouhých 50 kilometrů, 
a tak jakmile postavíme stany, sedáme 
opět na kola. Nejprve po náspu pojmeno-
vaném podle kremžského starosty z let 
1945-1950 Dr. Franz Riel – Promenade, 
a pak přes most a po pravém břehu až 
k elektrárně Altenwörth, kde se dostává-
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me na levý břeh. Krásnou úzkou a jako 
podle pravítka rovnou asfaltkou míříme 
ke Kremsu, míjíme odstavenou elektrárnu 
Theiss a vracíme se do kempu. Celkem 
jsme ujeli 105 kilometrů.

V podvečer jdeme pěšky do Steinu, 
který se díky své okouzlující architektuře 
městských domů a nádvoří stal vyhledáva-
nou turistickou destinací. Po počátečním 
tápání v úzkých uličkách nacházíme do-

Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena.  Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Program leden

Středa 10.1., 19.30
Casino Royale (USA) 147´
Dobrodružný/akční  
D. Craig jako nový James Bond 007.
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Pátek 12.1., 19.30
Potomci lidí (USA) 109´
Sci-fi horor
Poslední živý ať zhasne světlo. 
Hrají: C. Owen, M. Caine
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Neděle 14.1., 17.30
Garfield 2 (USA) 77´
Komedie
Jeho královská výsost, nejtlustší kocour 
na světě, je zpět. 
Hrají: B. Meyer
Vstupné: 55 Kč
Přístupný. Česká verze

Středa 17.1., 19.30
Satan přichází (USA) 110´
Sci-fi horor
Proroctví je jasné, 6. dne, 6. měsíce 
roku 2006 přijde jeho den. 
Hrají: M. Farrow
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Pátek 19.1., 17.30
Spláchnutej (Velká Británie) 86´
Komedie
Rozmazlený myšák je spláchnutý do 
kanálu, v londýnských kanálech bude 
hodně horko.
Vstupné: 60 Kč.  Přístupný. Česká verze

Neděle 21.1., 19.30
Pravidla lži (ČR) 115´
Krimi
Nevěřte jim všechno, co říkají. 
Hrají: J. Langmajer, D. Švehlík
Vstupné: 55 Kč
Od 15 let

Středa 24.1., 17.30
Lovecká sezona (USA) 86´
Animovaný/rodinný
Jelen za všechny, všichni za medvěda.
Vstupné: 60 Kč
Přístupný. Česká verze

Pátek 26.1., 19.30
Kupec benátský (USA) 138´
Drama/komedie
Adaptace slavné hry Williama 
Shakespeara. 
Hrají: Al Pacino, J. Irons
Vstupné: 65 Kč
 Od 12 let

Neděle 28.1., 19.30
Borat (USA) 83´
Komedie
Kazašské nakouknutí do americké 
kultury. Nebude ušetřen nikdo. 
Hrají: S. B. Cohen
Vstupné: 55 Kč
Od 15 let

Středa 31.1., 19.30
Kráska v nesnázích (ČR) 110´
Tragikomedie
O sexu, penězích a dobrém člověku. 
Hrají: A. Geislerová, J. Brejchová
Vstupné: 70 Kč
 Od 15 let

Program únor

Pátek 2.2., 17.30
Mravenčí polepšovna (USA) 89´
Rodinný, animovaný
Gigantická bitva miniaturních rozměrů. 
Přístupný
Česká verze

Neděle 4.2., 17.30
Asterix a Vikingové (Francie) 79´
Animovaný 
Naši hrdinové mají za úkol udělat 
z bázlivého náčelníkova synovce 
odvážného muže.
Přístupný
Česká verze

Středa 7.2., 19.30
X-men: Poslední vzdor (USA) 100´
Sci-fi thriller
Rozhodující souboj, který má 
definitivně ukončit všechny války. 
Hrají: P. Stewart
Přístupný

Pátek 9.2., 19.30
Dobrý ročník (USA ) 117´
Komedie
Každý jednou dospěje, možná. 
Hrají: R. Crowe, A. Finney 
Přístupný

Neděle 11.2., 19.30
Nepříjemná pravda (USA) 95´
Dokument 
Souboj jednoho muže s nepravdami 
a mýty obklopujícími fenomén 
globálního oteplování. 
Přístupný

poručovaný Heuriger Hamböck, sedíme 
venku na terase nad městem, ze sklenic na 
vysoké noze upíjíme heurige a obdivujeme 
věž nedalekého kostela Frauenberg, z jejíž 
kopule ční komín.

V neděli se opět probouzíme do krás-
ného slunečného rána. Na druhém břehu 
Dunaje se v dálce na 449 m vysokém 
kopci nachází benediktinský klášter Göt-
tweig, prohlášený za kulturní památku 

UNESCO. Večer byl nádherně osvětle-
ný reflektory, nyní slunečními paprsky. 
Řidiči cestují do Pasova pro auta, takže 
ostatním zbývá pár hodin na kratší vy-
jížďku za Dürnstein a zpátky. Za celou 
akci jsme v sedlech bicyklů absolvovali 
355 km. 

Za noc v kempu platíme 3,80 eura za 
osobu, 3,70 za stan a stejně tolik za auto.

Text a foto: Jaroslav Vála
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23. leden
Bez předsudků
Jana Paulová a Pavel Zedníček
v komedii pro odvážné diváky a ještě 
odvážnější herce
Společenský dům – divadelní sál

13. únor
Josef Fousek
setkání se zpěvákem, poetou, kyta-
ristou, skladatelem a legendárním 
vypravěčem
Společenský dům – divadelní sál

8. březen
Leona Machálková s kapelou
koncertní program mapuje celou její 
profesionální patnáctiletou kariéru
Společenský dům – divadelní sál

28. březen 
Velikonoční radovánky
(STUDIO POD SÍTÍ Kladno) 
pořad pro děti o velikonočních tradicích
Společenský dům - divadelní sál (dopolední představení)

březen
Vladimír Mišík & ETC
koncertní turné březnového jubilanta
s hosty J. Olinem Nejezchlebem, R. Hla-
díkem, V. Mertou a V. Třešňákem
Společenský dům – divadelní sál

24. duben
Čochtan vypravuje
divadelní představení Divadelní společ-
nosti Josefa Dvořáka
v hlavní roli  Josef Dvořák  
Společenský dům – divadelní sál

24. duben
Tajemství zrcadla 
aneb Enšpíglova šibalství
(Umělecké agentura Viktora Fatky 
Praha)
divadlo pro mládež - vtipy a příhody 

středověkého šprýmaře 
Společenský dům - divadelní sál (dopolední představení)

Zpracovaly: Zdena Horní a Helena Kostincová

1. květen
Zvěřinec, Výlet
(Pavel Novák, Přerov )
písničky o zvířatech s vyprávěním 
o vztahu k přírodě. 
Společenský dům - divadelní sál  

                      (dopolední představení)

3. květen
Nazdar hodiny aneb Sny skřítka Smítka
(Liduščino divadlo Praha) pořad pro děti - kombinace černé-
ho divadla, činohry a pohybového výrazu
Společenský dům - divadelní sál (dopolední představení)

15. květen
HELENA VONDRÁČKOVÁ
Hvězda jak ji neznáte. Talk show první 
dámy české populární hudby, nejpro-
dávanější interpretky české hudební 
scény Společenský dům – divadelní sál

22. červen
Posel z Liptákova
Divadlo Járy Cimrmana
divadelní představení pro milovníky 
cimrmanovského humoru
Společenský dům – divadelní sál

26. červen
Tajemství stříbrného plátna
(Umělecká agentura Petr Kubec, Vrané nad Vltavou)
pro mládež - pořad o historii filmu, jeho vzniku, technickém 
vývoji a filmových osobnostech. 
Společenský dům - divadelní sál (dopolední představení)

VÝSTAVY V GALERII NA PŮDĚ
14. prosinec 2006 - 18. únor 2007
 Potpourri z 19. století
 Letmý pohled do sbírek Moravské gale-
rie v Brně   výstava obrazů a soch 

březen
 Petr Beneš a hosté
 výstava obrazů, keramiky a malby na hedvábí

duben
 Martina Krupičková
 autorská výstava obrazů světelské výtvarnice

květen - červenec
 Světlá - návraty do historie
 výstava starých pohlednic a historických předmětů
 k 800. výročí první zmínky o městě

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 1. POLOLETÍ 2007
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Rozhovor s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem

Oba herečtí protagonisté komedie Bez 
předsudků si skutečně bez předsudků 
povídají o věcech, o kterých jsme většinou 
zvyklí mlčet...

Co vám prolétlo hlavou, když jste po-
prvé dočetli text hry Bez předsudků? 

Jana Paulová: Řekla jsem si, že by to 
mohlo být hezké představení, ale na naše 
poměry možná moc odvážné. Přesvědčily 
mě až výbuchy smíchu mého muže, který  
hru začal číst hned po mně.  Text mi vrátil 
s tím, že tohle musíme s Pavlem určitě 
udělat. To mě nakoplo. 

Pavel Zedníček: Já se taky od začátku 
dobře bavil, jen jsem se lekal některých 
výrazů. Nejsem sice žádný puritán, ale ur-
čitá slova bych před lidmi na jevišti nevy-
slovil. Nakonec jsme hru  výrazně upravili, 
abych tak řekl, zněžnili. Nicméně musíme 
počítat s tím, že se najdou diváci, pro které 
bude naše „něžná“ verze ještě pořád hodně 
silnou kávou. 

Přestože hra Bez předsudků není 
vulgární,  pohoršeným divákům se asi  
nevyhnete. Nic takového samozřejmě 
vaší inscenaci nepřeji,  jen si myslím, 
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▶

že si u nás o sexu a lidské intimitě neu-
míme povídat tak otevřeně jako Diego 
s Fionou. 

Jana: To máte asi pravdu. Ale právě 
o tom ta komedie je. Ať se každý tváří, jak 
chce – děláme to všichni. A všichni jsme 
z toho vzešli. Spousta lidí má se sexem 
potíže, které by nemuseli mít, kdyby si 
o nich začali otevřeně povídat s partnerem, 
případně zašli za odborníkem. 

Pavel: Vezměte si, že časopisy jsou plné 
poraden sexuologů. Lidé se schovávají za 
anonymní dotazy místo toho, aby pro-
blémy naplno řešili. Tak my o takových 
věcech alespoň naplno hrajeme. O tom, 
že chlapi a ženské mají svá tajemství a že 
jsou na tajemství toho druhého strašně 
zvědaví, ale stydí se na ně zeptat. Hra Bez 
předsudků je o těchto tajemstvích, je o té-
to zvědavosti… a je také o kamarádství 
a jeho síle. 

Vstupujete na jeviště s obavami, jak 
téma hry diváci přijmou? 

Pavel: My vstupujeme na jeviště spíš 
s obavou, abychom řekli všechno, co říct 
máme, a nevypadl nám text.

Jana: Bez předsudků je pro nás docela 
těžké představení, to má Pavel pravdu. Na-
víc jsme do něho skutečně hodně zasáhli, 
protože jsme ho přizpůsobili nejen české-
mu diváku, jak jsme o tom už mluvili, ale 
také našemu věku. Autoři hry jsou o ně-
jakých dvacet let mladší. My Předsudky 
hrajeme o našem věku, o tom, co v něm 
má člověk za sebou, co stihl posbírat za 
poznatky, co ho život naučil a hlavně co 
ho nenaučil… 

S čím by podle vás měli diváci ze hry 
Bez předsudků odcházet? 

Pavel: S dobrou náladou a s velikán-
skou chutí na svého partnera nebo partner-
ku. A nemyslím jen na to jedno. Mám na 
mysli i chuť si popovídat, zajímat se o toho 
druhého. 

Jana: Moc by nás těšilo, kdyby po 
tomhle představení padaly bariéry, které 
často ničí vztahy. Každý divák se v té hře 
najde, když bude chtít. Třeba v Diegově 
manželce Julii, která se po letech manžel-
ství  přestala zajímat o to, jestli je stále pro 
svého partnera přitažlivá, jestli ho ještě 
vzrušuje a zajímá. Ve druhé půlce hry 
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je krásná věta: soužití zabíjí touhu… 
Na to by ženy ani muži neměli zapomínat. 

S pravdou ven, dovede si Pavel Zed-
níček povídat s Janou Paulovou stejně 
otevřeně jako jejich postavy?

Pavel: O tom nepochybujte. My to s Ja-
nou řešíme každý den! Po celá ta dlouhá 
léta, co se kamarádíme.

Jana: Je fakt, že spolu skutečně mlu-
víme dost otevřeně. Ale to víte, taky se 
trošku stydíme.  

Pavel: No, myslím, že po zkoušení Před-
sudků snad už ani ne! 

Takhle se tedy na vás podepsalo dvou-
měsíční každodenní zkoušení a biflová-
ní textu hry s takovou tematikou?

Jana: Určitě se nám trochu posunuly 
mantinely. Uvědomila jsem si to, když 
jsme poprvé zkoušeli s naší nápovědkou 
Veronikou. Řada lidí není na takovou ote-
vřenost připravená, takže i Verunka zprvu 

▶
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KLUB NĚMECKÉ KONVERZACE
• každý týden nové atraktivní téma
• aktuality z německého prostředí – kultura, společnost, historie, věda, moderní technika
• časopisy a noviny čerstvě z Vídně, informace o aktuálních chystaných a probíhajících uměleckých 
a zábavních akcích 

• perličky z rakouské a německé historie a literatury
• praktické informace pro zájemce o turistiku, lyžování, ubytování  v Alpách, cestování do Rakouska, 
Německa, Švýcarska 

• internet – orientace v německých webových stránkách
Informace pro zájemce na e-mailu slavicek@vossvetla.cz nebo slavicek@chello.at. 
Účast v klubu je zdarma! 

Kroužek vede ing. Slavíček, přihlásit se lze u něj od středy do pátku ve škole.

byla, chudák, celá červená. 
Pavel: Které slušné děvče by se taky 

nečervenalo, když mi nahazuje text typu: 
a opravdu ho mám velkýho?

Prozraďte, co by se dělo, kdyby spolu 
Jana Paulová a Pavel Zedníček zůstali 
sami přes noc v jednom hotelovém 
pokoji. 

Pavel: Nejdřív bychom šli na dobrou 
večeři…

Jana: …po ní by každý z nás  zavolal 
domů…

Pavel: …a pak na pokoji…
Jana: … bychom si opakovali text! Díky 

tomu taky naše přátelství pevně drží už 
tolik let. 

Jak všichni víme, rodí se u nás málo 
dětí, český národ vymírá, navíc každé 
druhé manželství končí rozvodem… Co 
myslíte, zvrátí komedie Bez předsudků 
tuto smutnou statistiku? 

Pavel: To bychom pochopitelně byli rádi, 
kdyby se kvůli nám dvěma začalo rodit víc 
děcek a lidi by se přestali rozvádět. My tu 
vlastně děláme osvětu, co?!

Jana: Když si tak projdu komedie, 
které s Pavlem hrajeme v Divadle Ka-
lich, řekla bych, že Natěrač má pobavit, 
to je bohapustá sranda, hra Jako jedna 
rodina má vedle toho za cíl divákům 
připomenout, že jsou mezi námi lidé, 
kteří mají některé věci prostě jinak, 
a v případě Předsudků jsme si s Pavlem 
dali za úkol hrát tak, aby diváci pádili 
z divadla rovnou domů, ani na dvojku 
vína se nestavili, jakou na sebe budou 
mít chuť!

Pavel: Ano, milí diváci. Nezdržujte se 
někde ve vinárně. Kupte si cestou celou 
flašu a honem domu. 

(Převzato z www.divadlokalich.cz)
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Vernisáž výstavy

Několika snímky z vernisáže chci 
upozornit na výstavu „Potpourri 
z 19. století - Letmý pohled do sbírek 
Moravské galerie v Brně“ a pozvat 
veřejnost ke zhlédnutí této mimořádné 
výstavy, kterou nejen připravila, ale 
i poutavým způsobem a zajímavými 
informacemi o vystavených expo-

nátech zahájila PhDr. Kateřina Svo-
bodová - kurátorka sbírky 19. století 
Moravské galerie v Brně. 

Vernisáž se uskutečnila v Galerii Na 
Půdě ve středu 13. prosince 2006, vý-
stava potrvá do 18. února 2007.

Text i foto: Z. Horní
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Čerti byli v podzemí

Poprvé v historii se světelské středo-
věké podzemí stalo peklem, tedy sídlem 
Lucifera a jeho kumpánů. Klenutými 
chodbami vybavenými množstvím re-
kvizit sugestivně evokujících atmosféru 
čertovského doupěte se rozléhal jekot 
čertů a burácení hromu, řinčení řetězů 
a cinkot zvonců, chvílemi byla i cítit 
síra.

Už u vchodu byla v některých dětech 
malá dušička a křečovitě se držely tatínka 
nebo maminky – ostatně právem, protože 
ani dospělí netušili, zpoza kterého rohu na 
něho vybafne „rohatej“. A což teprve, když 
došlo k nejhoršímu a stanuli před trůnem 
samotného Lucifera! Ten měl na stolku 
poblíž svého trůnu obří Knihu hříchů, 
v níž vyhledával hříšníky, kteří poté rádi 
slibovali svoji nápravu. Hned za rohem stál 
jeho nejbližší pomocník s pytlem, kdykoliv 
připravený jej naplnit, zavázat a sáhnout 

Dvě ohlédnutí

10. prosince pro nás folklorní soubor 
Škubánek připravil překrásné vánoční 
vystoupení. Stalo se již dlouholetou 
tradicí, že si v předvánočním čase připo-
meneme zvyky a obyčeje našich babiček. 
Děti od předškoláčků až po vysokoško-
láky své vystoupení tentokrát věnovaly 
jako dárek své vedoucí k významným 
narozeninám.

20. prosince nás vánočním koncertem 
potěšila základní umělecká škola. Více 
než padesát účinkujících hudebních 
a dramatických oborů hrálo, zpívalo a re-
citovalo přeplněnému Rytířskému sálu. 

Text a foto: PhDr. Jana Myslivcová

Tip na knihu

Pelhřimovská agentura Dobrý den, 
která spravuje českou databázi růz-
ných rekordů a kuriózních počinů, 
vydala Českou knihu rekordů, tuzem-
skou obdobu slavné Guinessovy knihy 
světových rekordů. 

Na 128 stranách je 625 fotografií 
a údaje o 1663 rekordech snad ze všech 
oborů lidské činnosti. 

Titul vychází po třech letech v no-
vém vydání, na což upozorňuje římská 
dvojka v podtitulu, a zdá se, že to není 
naposled, ale že za další tři roky se 
mohou čtenáři dočkat dalšího vydání 
s čerstvými rekordy.

-jv-

pro další. Nakonec si tam ale čerti nikoho 
nenechali, naopak děti dostaly na konci 
podzemního bludiště sladkou odměnu od 
dvojice rozkošných andílků a v Pěšinkách 
si opět dostaly na vzduch. 

V neděli 3. prosince prošlo od 15 do 19 
hodin tímto „peklem“ na 450 platících 
dospělých a odhadem 800 dětí, které měly 
vstup do pekla zdarma, v úterý 5. prosince 
to bylo dalších 530 dospělých a 1000 dětí. 

Pracovníci příspěvkové organizace 
KyTICe, v jejichž režii se celá akce konala, 
děkují touto cestou téměř dvěma desítkám 
zapálených dobrovolníků za jejich vydat-
nou pomoc.      Text a foto: Jaroslav Vála

Kromě výše uvedené akce se po městě 
potulovaly ještě jiné skupinky čertů, objek-
tiv Jiřího Víška zastihl na mostě přes Sá-
zavu dokonce svatého Mikuláše s andělem 
a dvěma čerticemi.
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PLESY
ve společenském sále

19. leden – Gymnázium Světlá n. S. 
24. únor – Lyžařský klub Kadlečák
3. březen – Sklo Bohemia, a. s.
17. březen – Sbor dobrovolných hasičů

***
11. únor

Dětský karneval – Rolnička

***
17. únor

Dětský karneval
ve 13.30 hod. v Domě 

dětí a mládeže. 

Víte, že...

...na první pololetí roku 2007 příspěv-
ková organizace KyTICe – Kulturní 
zařízení Světlá n. S. opět připravila 
Kulturní kalendář města obsahující vý-
znamné akce z oblasti kultury a sportu? 
Skládačka s informacemi shromážděný-
mi od jednotlivých pořadatelů je zdarma 
k dispozici v informačním centru.

-jv-

Významné životní jubileum

22. prosince oslavila významné život-
ní jubileum paní Mgr. Eva Pejchalová, 
učitelka Základní školy v Komenského 
ulici a dlouholetá vedoucí dětského folk-
lorního souboru Škubánek.

Její obětavou  práci ocenila i městská 
rada, vždyť díky její práci znají Šku-
bánek a s ním i naše město nejen v naší 
republice, ale například i v Polsku, Slo-
vinsku a Francii. 

Mezi gratulanty byly – jak jinak – také 
děti, kterým zasvětila celý svůj život.

Připojujeme se za všechny, kterým 
její práce přináší radost. Přejeme pevné 
zdraví a mnoho dalších úspěchů pracov-
ních i soukromých. 

Redakce

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

Stížnost občanů

Stížnost na postup při povolení a orga-
nizaci stánkového předvánočního prode-
je v ulici Nové město dne 13. 12. 2006

Zásadní body stížnosti:
• majitelé kamenných obchodů a vlast-

níci nemovitostí v ulici Nové město 
nebyli s touto akcí předem seznáme-
ni, což považuji za závažný nedosta-
tek

• stánky byly rozestavěné po obou 
stranách ulice, bez ohledu na vstupy 
a vjezdy do jednotlivých domů a ob-
chodů, čímž vznikly komplikace se 
zásobováním

• nikdo nebral v potaz možnost vjez-
du záchranných a požárních vozů ▶

a v neposlední řadě i výjezd samot-
ných vlastníků nemovitostí, realizo-
vatelný pouze za podstoupení rizika 
zranění návštěvníků této akce

• narušení klidu ulice (bydlí zde rodi-
ny s malými dětmi a pracující), první 
stánkaři byli na místě již v 5.15 hod.

• žádná dohoda s technickými služba-
mi, které nemohly v tento den usku-
tečnit pravidelný vývoz popelnic

• absolutně zanedbaná etická stránka 
věci – okno v kanceláři pohřební 
služby p. Matouška zdobilo spodní 
prádlo za úžasné ceny, a to i v pří-
tomnosti pozůstalých

• v obležení stánkařů byl i náš vchod 
do prodejny, včetně parapetů výloh.

Komentář:
Městský rozhlas informoval o řeme-

slných trzích, ale bohužel 80 % stánků 
nabízelo zboží původem z vietnamských 
dílen, jejichž majitelé současně sídlí 
i v kamenných obchodech města Svět-
lá n. S., z čehož vyplývá, že tato akce 
měla „opravdu velký přínos k obohacení 
předvánočního trhu pro naše občany“. 
Stánky s českou keramikou nebo jinými 
rukodělnými výrobky, vánočními per-
níčky, pečenými kaštany, krkonošskou 
medovinou a vánočními stromky by této 
snaze odpovídaly určitě víc.

Bylo by záhodno rozlišovat pojem vá-
noční trhy a „tržnice“. Současnou snahou 
je tyto aktivity přesunout na okraje 
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Zemřel pan Bohumil Novotný

Na první adventní neděli, 3. prosin-
ce loňského roku, se Světlou rozšířila 
smutná zpráva; ve věku nedožitých 
sedmdesáti let zemřel první demokra-
ticky zvolený polistopadový předseda 
MěNV a dlouholetý předseda MO 
KDU-ČSL ve Světlé nad Sázavou, pan 
Bohumil Novotný.

Pamětníci polistopadových událostí 
v roce 1990 na Světelsku jistě mají v živé 
paměti hledání vhodného člověka, který 
by byl schopen převzít vedení města 
a nebyl členem KSČ. Doba byla nepře-
hledná, budoucnost nejistá a zdálo se, že 
mezi Světeláky se nenajde jediný, který 
by na sebe takovou zodpovědnost vzal. 
Odvážný člověk se nakonec našel, byl 
jím lidovec Bohumil Novotný. 

měst nebo do vyhrazených zón, jak 
to v současné době řeší i primátor Bém 
v Praze.

Skutečně parafrázující byla městská 
tržnice zející prázdnotou!!!

Ve Světlé n. S. podnikám od roku 1990 
a toto je moje první stížnost a komentář 
k rozhodnutí městské rady. Celou zále-
žitost považuji za výsměch městské rady 
všem podnikatelům na Novém městě, ne-
úctu k soukromému majetku a k naší sna-
ze zajistit pro město potřebné služby. Asi 
by bylo vítanější pronajmout naše objekty 
cizím státním příslušníkům a vytvořit 
ve Světlé n. S. prosperující asijskou zónu. 
Věřte mi, že by to bylo pro nás jednodušší 
a ekonomicky přínosnější.

Tuto akci nepovažuji za zvýšení úrovně 
nabídky zboží nebo služeb pro občany. 
Nemyslím, že byla ekonomickým, sociál-
ním a kulturním přínosem komukoli, vy-
jma profitu pana Fialy, údajně aktéra stán-
kového prodeje, jehož přístup a chování 
považuji za maximálně neprofesionální. 

Skutečně vážně přijímáme omluvu paní 
starostky. Přesto si myslím, že by měl ně-
kdo za celou záležitost nést zodpovědnost. 
Pokud by se měla záležitost opakovat, bu-
deme nuceni reagovat ještě zásadněji.

Reálnou kompenzací by bylo vybu-
dování silničních retardérů, doplněných 
zákazem průjezdu v ulici Nově město. 
Vyřešilo by to mnoho zde nezmíněných 
problémů, které rádi s radou projednáme 
a uvítáme zájem o jejich řešení.

S pozdravem a přáním rozvoje našeho 
města, ke kterému jsme ochotni přispět

Ilona Dolejší, 
Nové město 79, Světlá n. S. 
(+ dalších devět podpisů)

▶ Vyjádření ke stížnosti na postup při povolení trhů

K rukám paní starostky byla doru-
čena stížnost na postup při povolení 
a organizaci stánkového předvánoč-
ního prodeje v ulici Nové město dne 
13. 12. 2006 s tím, že kopie této stíž-
nosti bude předložena redakci Světel-
ského zpravodaje. Na stížnost bude 
oficiální cestou odeslána odpověď. 
Pro čtenáře zpravodaje máme toto 
vyjádření:

Město Světlá n. S. samo pořádá 
trhy čtyřikrát ročně a zvládá to díky 
perfektní organizaci celého týmu lidí 
z úřadu, městské policie a technických 
služeb, kteří – obzvláště v době pouti 

– usměrňuji trhovce, kontrolují dodržo-
vání stanovených pravidel. Nelze však 
požadovat, aby stejný tým lidí korigo-
val trhy, které pořádá soukromá osoba.

Pořadatel vánočních trhů požádal 
před časem město o konání těchto trhů 
s tím, že by měl zájem provozovat je 
pravidelně jednou za měsíc. Městská 
rada uzavřela s podnikatelem smlouvu 
na jedny trhy dne 13. prosince s tím, že 
chtěla rozšířit nabídku zboží pro své 
občany. Záměrem v žádném případě 
nebylo likvidovat obchodníky v „ka-
menných obchodech“ a přiznáváme, že 
jsme dostatečně nedocenili nezbytnost 
tuto záležitost projednat i s nimi. 

Jde o stejný typ trhů jako se provo-
zuje již několik let na náměstí v Ledči 
n. S. Podnikatel uzavřel smlouvu 
s městem o užívání veřejného prostran-

ství a odbor dopravy městského úřadu 
mu stanovil podmínky pro zvláštní uží-
vání pozemní komunikace, kde je mimo 
jiné uvedeno, že musí zajistit bezpečný 
průchod a průjezd motorových vozidel, 
dále že stánky nesmí zasahovat do 
vchodů a vjezdů k domům v této ulici. 
Součástí jeho žádosti bylo i vyjádření 
Technických a bytových služeb. Za do-
držení podmínek stanovených odborem 
dopravy si zodpovídá plně osoba, která 
trhy provozuje, a pokud neučiní opatře-
ní vedoucí k nápravě, jsou z toho vyvo-
zeny patřičné důsledky. Odbor dopravy 
zahájil správní řízení pro správní delikt, 
který vznikl porušením stanovených 
podmínek v rozhodnutí o zvláštním 
užívání komunikace. 

Městská rada dne 18. prosince zhod-
notila průběh těchto vánočních trhů, 
zkonstatovala, že sortiment nabízeného 
zboží neodpovídal příliš tvrzení o tom, 
co bude na trzích nabízeno (rozhlas, 
plakáty) a dále diskutovala o možnosti 
umístit trhy na jiné místo. 

Pokud bude ze strany provozovatele 
zájem o jejich další provozování, bude 
městská rada pečlivě zvažovat rozsah 
trhů a jejich umístění, bude chtít usměr-
nit výběr nabízeného sortimentu a další 
podmínky tak, aby se nestaly přítěží 
pro podnikání, ale pouze a právě zpest-
řením nabídky zboží pro naše občany.

ing. Iva Černohubová
tajemnice MěÚ

Poděkování za vrácenou 
peněženku

Vážená redakce,
před Vánocemi jsem vlastní nepozor-

ností ztratil někde ve městě svoji peněžen-
ku, ve které vedle tisícikoruny byly veške-
ré moje doklady. Ztrátu peněženky jsem 
zjistil až doma a vůbec jsem nevěděl, kde 
bych ji měl hledat. Již jsem si uvědomoval, 
že mě čeká obtížné zajišťování nových 
dokladů, ale měl jsem štěstí, když ještě 
ten den se mi peněženka vrátila i s celým 
obsahem. Tu mi až domů přinesly dvě dív-
ky – kamarádky, Pavla Korytová a Jarmila 
Machačová. Oběma bych chtěl prostřed-
nictvím Vašich stránek veřejně poděkovat 
za jejich pěkný čin.

Miloš Novotný, Světlá nad Sázavou

Doba se bleskově měnila, funkce před-
sedy MěNV se proměnila ve funkci sta-
rosty města. Nejpodstatnější však bylo, 
že v této funkci překlenul nejisté politic-
ké období až k prvním demokratickým 
komunálním volbám, ve kterých byl 
zvolen místostarostou a tam pracoval až 
do svého odchodu do důchodu. Bohumil 
Novotný se stal v roce 1991 předsedou 
Místní organizace KDU-ČSL, jímž byl 
dlouhých dvanáct let do roku 2003, kdy 
ze zdravotních důvodů odstoupil. Zastá-
val též funkci člena v okresním výboru 
KDU-ČSL v Havlíčkově Brodě.

Výčet prací pro Světlou a nejbližší 
okolí, na nichž se Bohumil Novotný 
podílel, by byl nekonečně dlouhý. Připo-
meňme na tomto místě, že se mj. zásad-
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Z činnosti ČSŽ ve Světlé n. S.

Na výroční členské schůzi Českého 
svazu žen 1. prosince 2006 bilancovaly 
jeho členky činnost organizace v uply-
nulém roce. Schůze se zúčastnila také 
starostka města ing. Lenka Arnotová 
a paní Kateřina Kolářová, která podala 
informace o výsledku akce Na pomoc 
Ukrajině. 

Kromě zájmové činnosti (např. zájezdy 
na divadelní představení a za nákupy 
do Polska) jsme se zúčastnily přednášek 
(o zdravém životním stylu, psychologa). 
V květnu naše členky pomohly při akci 
Na pomoc Ukrajině a již tradičně nabízely 
kytičky při Květinovém dni. V listopadu 
proběhla burza dětského oblečení a spor-
tovních potřeb. Pořádáme i společné výle-
ty, na kterých poznáváme krásy Vysočiny. 

***
Při našem krajském středisku ČSŽ 

v Havlíčkově Brodě pracuje již více než 
rok Informační a poradenské centrum. 
Jeho činnost je zaměřena především na po-
moc nezaměstnaným ženám a maminkám 
na mateřské dovolené. Je zde i poradna 
psychologická, sociální, právní, pedago-
gicko-psychologická. Nezaměstnané ženy 
a maminky připravující se na návrat do 

ním způsobem zasloužil o rekonstrukci 
kapliček ve Světlé i v přidružených 
obcích. Nemělo by se zapomenout, že 
na jejich opravu věnoval nejen mnoho 
energie, ale také vlastní finanční pro-
středky. Tyto sakrální stavby dodnes 
zdobí naše vesničky, a připomínají tak 
svého obnovitele. 

Jako každý konzervativní politik, měl 
i Bohumil Novotný v úctě práci a život 
minulých generací;  zajímal se o historii 
města a z jeho iniciativy vznikl realizač-
ní výbor pro vydání knihy Světlá nad Sá-
zavou v zrcadle dějin od RNDr. Eduarda 
Doubka. Tato kniha dodnes slouží nejen 
jako cenný zdroj informací z minulosti 

Poděkování 

Chtěla bych tímto upřímně poděkovat 
všem, kteří se přišli rozloučit s mým 
manželem Bohumilem Novotným na 
jeho poslední cestě. Děkuji za jimi pro-
jevenou úctu a soustrast.

Marie Novotná

Světelska, ale také jako reprezentativní 
reklama pro všechny zájemce o Světlou. 
Aby umožnil vydání této knihy, nevá-
hal Bohumil Novotný přispět nemalou 
částkou z vlastní kapsy na náklady tisku. 
Iniciativou a pomocnou rukou přispěl 
i při shromažďování materiálu o našem 
městě pro knihu Františka Plevy „Toul-
ky Vrchovinou“. 

Pan Novotný měl vždy pro každého 
vlídné slovo a všem se snažil pomoci. 
Byl skromným a pracovitým člověkem, 
k jeho povinnostem, kromě práce na 
MěÚ,  patřila i péče  o rodinu a rozsáhlé 
hospodářství.  Za neúnavnou práci pro 
město, občany a KDU-ČSL si zaslouží 

naši vděčnost. Nejen obnovené kapličky, 
ale i další počiny (tradiční oslava Dne 
matek) nám budou Bohumila Novotného 
připomínat.

Výbor MO KDU – ČSL, Světlá n. S.

zaměstnání se mohou zapojit do motivač-
ních kurzů, jejichž součástí je také výuka 
práce s počítačem. Veškeré tyto aktivity 
jsou zdarma. Informační a poradenské 
centrum vzniklo v rámci projektu EQUAL 
MoPSS a je financováno z Evropského so-
ciálního fondu a z rozpočtu ČR. Více se 
dozvíte na www.rovnesance.cz nebo na 
telefonním čísle 569 428 879.

Děkujeme touto cestou městskému 
úřadu za umožnění uspořádání výroční 
schůze v zasedací místnosti MěÚ a pří-
spěvkové organizaci KyTICe – Kulturní 
zařízení Světlá n. S. za propůjčení Spole-
čenského domu. 

Eva Lukešová
předsedkyně místního sdružení ČSŽ

Čertovskou nadílku našel pan Jiří Kru-
pička, když ráno 6. prosince přišel na svo-
ji zahrádku v Pěšinkách. Jedno dřevěné 
pole plotu povalené, plaňky rozházené po 
břehu Sázavy, sloupek vyvrácený. A aby 
toho nebylo málo, u zahradního krbu a ve 
vzorně upravené okrasné skalce střepy 
z několika pivních lahví. 

Kdo si tímto způsobem dokazoval, 
jaký je pašák, se neví, jisté je jen to, že 
to nebyli návštěvníci Pekla v podzemí, 
protože po ukončení akce byl plot ještě 
v pořádku. A nebyli to ani čerti, protože 
ti by jistě místo plotu odnesli vandaly.

Text a foto: -jv-

Proč je čerti neodnesli?Zájemců o rodinné pasy 
přibývá

Více než padesát nově registrova-
ných rodin denně zaznamenával před 
Vánocemi kraj Vysočina v projektu 
Rodinné pasy. První oficiální pasy na 
rodinné slevy obdržely rodiny v rám-
ci zasedání posledního loňského kraj-
ského zastupitelstva. 

O projekt Rodinné pasy, který  mo-
hou od 28. října 2006 využívat také 
rodiny z Vysočiny, projevilo zájem 
(k 12. 12. 2006) více než 1800 rodin 
z celého kraje Vysočina. Stejně rychle 
jako skupina uživatelů pasů se rozrůstá 
i databáze poskytovatelů. Při rozjezdu 
projektu nabízelo v našem regionu vý-
hody zhruba osm desítek komerčních 
i nekomerčních subjektů. Dnes se toto 
číslo téměř zdvojnásobilo a s kartou 
rodinného pasu se veřejnost dočká 
slevy už u více než 150 poskytovatelů 
na území kraje Vysočina. Další výhody 
nabízí všem držitelům pasů také široké 
podnikatelské spektrum v Jihomorav-
ském kraji. 

Jitka Svatošová, 
tisková mluvčí KrÚ
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Místní skupina České křest́anské akademie

Betlémské světlo ve Světlé

17. prosince, o třetí adventní neděli, při-
vezli brněnští skauti rychlíkem č. R670 
do Světlé n. S. Betlémské světlo, zapále-
né v betlémské jeskyni Narození. Přesně 
podle jízdního řádu v 8:13 hod. zastavil 
vlak z Brna do Prahy na světelském ná-
draží. Z posledního vagonu vystoupila 
trojice ve skautských krojích a s lucer-
ničkou, ze které převzal zaměstnanec 
ČD Slávek Čech onen uctívaný plamínek, 
který je chápán jako vánoční pozdrav 
všem lidem dobré vůle a jehož původním 
posláním bylo poděkování těm, kteří po-
máhají zrakově handicapovaným. 

Hořící svíčka na vyzdobeném štědro-
večerním stole představuje světlo, které 
je jedním ze symbolů Vánoc a o to je 
vzácnější, když ten plamínek má pů-

vod až v historickém Betlémě. Všichni 
zájemci, kteří chtěli mít doma světlo 
z Betléma si ho mohli připálit až do 
odpoledních hodin Štědrého dne ve ves-
tibulu dopravní kanceláře na světelském 
nádraží. 

Text a foto: jív

Vánoční trhy 

Atmosféru blížících se Vánoc připo-
mínají každoroční trhy v mnoha obcích 
na Vysočině. Nejinak tomu je i ve Světlé 
nad Sázavou.  

V sobotu 9. prosince se na světelské 
náměstí vydalo mnoho lidí, kteří se tak 
pokoušeli dokoupit chybějící dárky nebo 
se alespoň inspirovat. Vedle tradičních 
stánků se jmelím, medovinou a perníčky 
byla k vidění i řada prodejců s oblečením. 
Tradičně již předvánoční atmosféru do-
kreslovaly koledy ze zdejšího rozhlasu. 

A co říkají na trhy sami stánkaři? „Jsem 
tu již po několikáté a trhy jsou rok od roku 
lepší,“ tvrdí výrobce obrázků J. Bártl. 

Text a foto: Zuzana Nevoralová

Rozhovory všední i sváteční: 
psychologie v praxi
Místní skupina ČKA ve Světlé n. S. při-

pravila na čtvrtek 25. ledna další z řady 
svých akcí. Tentokrát jde o setkání s psy-
chologem, psychoterapeutem a hypno-
terapeutem PhDr. Vlastimilem Sojkou. 
Akce proběhne jako vždy od 19.30 hod. 
v zasedací místnosti střední školy v Sá-
zavské ulici.

Pokud vás přitahuje vědní obor zvaný 
psychologie, pokud chcete zjistit, na 
jaké úrovni se psychologické výzkumy 
v současné chvíli pohybují, pokud chcete 

bezpečně a pod vedením profesionála na-
hlédnout do svého nitra, pokud si chcete 
vyzkoušet konkrétní postupy současné 
psychologie a psychoterapie zaměřené na 
rozhovor a další bezpečné minitechniky, 
máte jedinečnou příležitost.

Vlastimil Sojka je jednak zdatným teore-
tickým znalcem oboru, jednak zkušeným 
praktikem, jenž má za sebou nekonečnou 
řadu konkrétních, často spletitých případů, 
především však dokáže své zkušenosti 
předat srozumitelnou a při tom výstižnou 
formou.

Hynek Bouchal
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předvánočního shonu. Manželé Ho-
lubovi připravili vyzdobené místnosti 
statku tak, jak vánoční dobu prožíval 
venkovský lid před dvěma sty lety. 
Proto tam také chyběl ozdobený stro-
meček, bez kterého si my Vánoce ne-
dovedeme představit.Pozornost poutal 
tradičně prostřený stůl selského lidu, 
stejně tak návštěvníky zajímala výro-
ba svíček z včelího vosku, kterou tam 
předváděl včelař Jiří Sláma z Hlístova 
se svým synem. Nechyběla ani lidová 
umělkyně Marie Karlová z Lučice 
s ukázkami pečení a zdobení medo-
vých perníčků, koledy návštěvníkům 
zpívaly malé zpěvačky ze světelského 
Škubánku.

Ten kdo navštěvuje Michalův sta-
tek pravidelně, byl překvapen dalším 
zrekonstruovaným objektem, kterým 
je sklep s novou doškovou střechou 
z ječné slámy, jak se Jindřich Holub 
s oprávněnou hrdostí pochlubil, jedi-
nou na Havlíčkobrodsku. 

K vánočnímu programu ještě dodal: 
„Nechceme z toho dělat jarmark, proto 
sem například nezveme žádné trhov-
ce. Vždyť advent byl pro naše předky 
dobou zklidnění, duchovní příprava 
na Vánoce.“ Pro všechny, kteří 16. 
a 17. prosince do Pohledě přijeli auty, 

Staročeské Vánoce na Michalově statku

Skanzen Michalův statek v Pohle-
di se pomalu stává pojmem, zejména 
o velikonočních a vánočních svát-
cích, kdy tam Jindřich Holub, duše 
celého historického objektu, pořádá 
stále navštěvovanější výstavy s pro-
gramem. 

Letošní Vánoce se opět těšily znač-
nému zájmu návštěvníků i zástupců 
medií, kteří dokázali vysadit z toho 

Karolína a Jindřich Holubovi za 
prostřeným svátečním stolem

Zrekonstruovaný sklep s krásnou 
doškovou střechou

Vzpomínka na pouť aneb Chlupatý kaktus mám tak rád, je to můj zelený kamarád… 
Foto: Evžen Doležal ml.

Nová restaurace

V těsném sousedství hřbitova byla 
v budově čp. 556, kde bývala prodejna 
potravin, otevřena nová restaurace. 
Protože se nachází v Komenského ulici, 
majitel jí dal název Ámos.

-jv-

vlakem nebo přišli „po svých“, byla 
návštěva Michalova statku pohlaze-
ním po duši. 

Text a foto: jív

!
Vážení čtenáři – fotografové,

do únorového čísla Světelského 
zpravodaje opět připravujeme ba-
revnou přílohu Rok 2006 hledáčkem 
fotoaparátu. Pokud si myslíte, že 
máte zajímavé digitální snímky do-
kumentující události uplynulého roku 
v našem městě a nejbližším okolí, po-
šlete nám je na adresu: 

redakce@svetlans.cz. 

Upozorňujeme ovšem, že jejich pří-
padné otištění nehonorujeme.

Redakce
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ných 600 korun za parkování jednoho 
autobusu nebo že trenér Hadamszik ne-
měl možnost sestavit tým z nejlepších 
hráčů. Při rozbruslení mužstev před 
zápasem upoutal pozornost diváků, 
kterých bylo v hale více než deset tisíc, 

hráč s devítkou na zádech a jmenovkou 
Jan Krol. To prý měla být tajná zbraň 
lodivoda Hadamczika, nasadit do zápa-
su hrdinu televizního seriálu Poslední 
sezona. 

V samotném zápase  však hrál s čís-
lem 9 Josef Straka a ta jmenovka byla 
pouze šprýmem masérů a kustoda naší 
reprezentace na účet centra druhého 
útoku. Josef Straka není v současné 
době v žádné sestavě týmů české ex-
traligy, hraje totiž ve finském Lukko 
Rauma a v tamní lize vede soutěž v ka-
nadském bodování. 

Pro všechny malé světelské hokejis-
ty, kteří měli možnost zasednout do 
pohodlných vypolštářovaných křesel 
v hledišti překrásné haly, byl ten večer 
ohromným zážitkem, a nejen pro ně.

Text a foto: jív

Světeláci navštívili Sazka Arenu

Předčasný dárek k Vánocům do-
stali nejmenší hokejisté HC Sklo 
Bohemia ve fomě vstupenky do hoke-
jového chrámu pražské Sazka Areny 
na přátelské utkání naší reprezentace 
s mužstvem Běloruska. 

Český svaz ledního hokeje rozeslal 
7 000 vstupenek do mnoha klubů po 
celé republice s tím, aby se do hlediště 
dostali malí hokejisté. Tento čin hokejo-
vých bossů určitě přispěl k další propa-
gaci našeho zlatého sportu mezi mláde-
ží. Však si toho děti, oblečeny do dresů 
svých klubů, náležitě užívaly a pranic 
jim nevadilo, že například pořadatelé 
na parkovišti u haly vybírali neuvěřitel-

S maskoty naší hokejové reprezentace: J. Zikmunda, J. Uhlíř, M. Vála, T. Kohout, 
D. Piskač, T. Kupolím, F. Lacina, P. Zvěřina a J. Dudáček.

Část světelské výpravy v hledišti 

Jarmila vybojovala 5. místo 

Na druhém podniku Světového po-
háru 2006/2007 v dráhové cyklistice, 
který se konal v polovině prosince 
v Moskvě na olympijském velodromu 
v Krylatském, se dařilo Světelačce Jar-
mile Machačové. 

Do Moskvy vyslala naše cyklistika dva 
týmy: vedle reprezentačního družstva 
startoval profesionální tým Track Team 
ASC Dukla Praha, jehož členkou byla 
právě dráhařka ze Světlé. Jarmila nejprve 
získala cenný bod do Světového poháru 
v bodovacím závodě na 20 km, když skon-
čila 18. Mnohem lépe se jí však vedlo ve 
scratchi – v silné konkurenci osmadvaceti 
závodnic světového pelotonu vybojovala 
5. místo (další z reprezentačního družstva 
Růžičková byla 11. a  Kozlíková 24.). Body 
ze závodů Světového poháru jsou důležité 
pro pořadí světového žebříčku a ten je ur-
čující pro kvalifikaci na mistrovství světa 
i olympiádu. Dva týdny před moskevským 
Světovým pohárem vybojovala Jarmila 
Machačová na dráze v Praze Motole titul 
mistryně republiky v omniu, což je šest 
závodů ve dvou dnech, když první a závě-
rečnou disciplínou je bodovací závod.

Ještě jedno cenné umístění zaznamena-
la Jarmila Machačová na závěr loňského 
roku. V tradiční anketě Peloton Top Ten 
v kategorii žen silničářek obsadila 4. místo 
za vítězkou Ladou Kozlíkovou, stříbrnou 
Martinou Růžičkovou (obě ASC Dukla 
Praha) a třetí Jiřinou Ščukovou z týmu 
PSK Whirlpool. Jarmila tak potvrdila, že 
vedle dráhy umí jezdit i na silnici. Do této 
ankety se započítávají body za výsledky 
v předem určených závodech celé sezony, 
proto je umístění spravedlivým obrazem 
výkonnosti každého cyklisty. 

Text a foto: jív
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Není sezona jako sezona

v listopadu na sníh dobře připraven. Ani 
před letošní zimou neporušili provozova-
telé sjezdovky tradici, že do každé sezony 
vstupují s nějakou novinkou. Tou letošní 
je kamera umístěná na sloupu u horní 
stanice vleku, na obrazovce v chatě 
u dolní stanice tak bude moci služba na 
vleku monitorovat situaci při výstupu 
lyžařů z vleku, přenášený obraz umožní 
službě též vyhledávat poškozené kotvy. 
Kamera se tak stává dalším prvkem ke 
zvýšení bezpečnosti provozu vleku. 

Text a foto: jív

Zcela opuštěný byl o Štědrém dnu 
lyžařský areál na Kadlečku, teploměr 
na chatě u dolní stanice vleku ukazoval 
v pravé poledne +2° C, po sněhu ani 
památky a předpovědi počasí nedávaly 
naději, že by členové lyžařského klubu 
mohli pomýšlet na umělé zasněžování. 

Poslední zima všechny milovníky ly-
žování pořádně namlsala, vždyť na Ka-
dlečku se začalo s výrobou technického 
sněhu v polovině prosince a pořádný pří-
děl přírodního sněhu, který přišel shůry 
18. prosince umožnil odstartovat lyžař-

skou sezonu  ještě před Vánocemi, což 
nebylo v předcházejících letech obvyklé. 
Navíc každodenní noční mrazy umož-
ňovaly pravidelné zasněžování. Však 
se také  světelská sjezdovka pečlivou 
úpravou povrchu vyrovnala skiareálům 
v horských střediscích. 

Letošní opravdové zimní počasí na 
sebe nechává nezvykle dlouho čekat, 
přitom lyžařský svah na Kadlečku byl již 

Turistika

Opuštěná nástupní stanice vleku o Štědrém dnu 2006  

Část světelské výpravy v hledišti 

Ani v prosinci světel-
ští turisté nezaháleli, 
týden před Vánocemi 
se zúčastnili tradiční-
ho Vánočního pochodu 
a o druhém vánočním 
svátku Jeníkovského 
vánočního pochodu 
třemi kraji.

Pod názvem Vánoční pochod se skrývá 
akce pořádaná odborem KČT Lokomotiva 
Kolín, letos se konal jubilejní 30. ročník. 
Pokud byste si pod dojmem písničky „Ko-
líne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině“ mysleli, 
že se šlapalo krajinou nudně placatou, pak 
vězte, že čtyři trasy od 12 do 35 kilometrů 
alespoň částečně vedly pěkným zalesně-
ným hřebínkem mezi Býchorami, Jelenem 
a Konárovicemi, ty delší se pak vracely 
podél Labe zpátky do Kolína. Šlapalo 
přes čtyři stovky účastníků, příjemně pře-
kvapených nezvykle teplým a slunečným 
počasím. V cíli každý obdržel kromě ob-
vyklého diplomu také výroční turistickou 
známku.

Také golčovojeníkovští pořadatelé 
vstoupili se svým pochodem již do čtvrté 
desítky. Na 33 kilometrů dlouhou trasu se 
vypravilo přes tři desítky turistů, kteří na 
Štěpána opovrhli vánočním nicneděláním 
a využili krásného počasí k výšlapu přes 
Tisou skálu, Žleby a Ronov nad Doubra-
vou.

Jaroslav Vála

Setkání se zástupci sportovních klubů

Dne 20. prosince se na radnici konala 
neformální schůzka zástupců všech spor-
tovních klubů ve Světlé n. S. s vedením 
města. Starostka předala všem přítomným 
přehled o výši příspěvků poskytovaných 
z rozpočtu města do sportu v průběhu mi-
nulého volebního období. Na jednání byla 
diskutována problematika sportu – neutě-
šený stav zimního stadionu, zlepšení zá-
zemí fotbalového hřiště, tenistů, na pořad 
přišla i potřeba řešení koupání a sportovní 
haly pro volejbalisty a atlety. Ze strany zá-
stupců klubů vzešel požadavek, aby město 
pomohlo řešit správu sportovních zařízení, 
především zimního stadionu a fotbalového 
hřiště. 

Bylo dohodnuto, že do konce ledna 
předloží jednotlivé kluby potřeby na nutné 
opravy, případně investice do jimi spravo-

vaných sportovišť. Na základě předlože-
ných požadavků budou stanoveny priority. 
Na investice musí být  zpracovány projekty, 
které město, podle svých možností může 
formou příspěvku zafi nancovat a potažmo 
bude (podle vypsaných dotačních titulů) 
žádáno o dotace. Je škoda, že hokejisté 
nepodali žádost o dotace na rekonstrukci 
mrazící technologie (cca 10 mil.Kč). Ter-
mín podání pro rok 2007 byl 20. října 2006. 
Požadavek zástupců klubu ledního hokeje, 
aby si město převzalo zimní stadion do 
svého majetku, se bude řešit.. Starostka 
vyzvala všechny přítomné k součinnosti, 
upozornila, že řešení těchto záležitostí 
se musí stát společnou věcí jednotlivých 
klubů, města i sponzorů.

ing.Lenka Arnotová 
starostka
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Zachrání trenér Žejdlík Světlou v kraji?

Fotbalisté FK Sklo Bohemia s tré-
ninkem na jaro, které by mělo přinést 
především záchranu v krajském přebo-
ru, neotálejí. Vždyť se zimní přípravou 
začali dokonce dříve než extraligová 
pražská Sparta. Ta začne až 11. ledna 
zatímco světelským fotbalistům první 
trénink naordinoval nový trenér Jaro-
slav Žejdlík již na středu 27. prosince. 
Je přeci jenom nezvyklé, aby fotbalisté 
začínali zimní přípravu již mezi vá-
nočními svátky a Novým rokem, ale 
trenér Žejdlík nechce promarnit ani 

den. Proto se hráči sešli ke kondiční 
přípravě ve všech třech pracovních 
dnech od 27. do 29. prosince. 

K svému příchodu k mužstvu nový 
trenér poznamenal: „Do Světlé jsem 
přišel s vírou, že mužstvo v krajském 
přeboru zachráním, jinak bych sem 
nechodil, ovšem také bude záležet na 
samotných hráčích, jak oni se k fotba-
lu postaví. Nerad bych to zakřikl, ale 

Stolní tenisté na jedničku

Znamenitě si vedou světelští stolní 
tenisté TJ Sklo Bohemia ve II. třídě 
krajského přeboru Vysočiny. Ač v roli 
nováčka, jsou po polovině soutěže na 
druhém místě dvanáctičlenné tabulky 
se stejným počtem devětadvaceti bodů 
jako vedoucí Sokol Rovečné. V jedenác-
ti odehraných kolech sestava Ladislav 
Vosyka, Radek Vosyka, Josef Bříza 
a Martin Karel jen dvakrát byla pora-
žena. Ve třetím kole vyhrálo Rovečné 
ve Světlé 10:6 a v devátém kole prohráli 
světelští v Humpolci, který je v tabulce 

třetí, 4:10. Navíc v hodnocení úspěšnosti 
jednotlivých hráčů je na čele tabulky 
suverénně Ladislav Vosyka, který 33 
svých zápasů vyhrál a jen třikrát odešel 
od stolu poražen. Do tohoto hodnocení 
jsou zahrnuti pouze hráči, kteří ode-
hráli nejméně 50 %  utkání a těch je po 
jedenácti kolech 48. Na desáté příčce je 
Radek Vosyka s poměrem vyhraných 
a prohraných zápasů 24/10, Josef Bříza 
na šestnáctém místě 18/13 a čtvrtý Svě-
telák Martin Karel je 35. s 12 vítězstvími 
a 18 prohrami.

Druhá polovina krajského přeboru 
odstartuje v sobotu 13. ledna a Světlá 
pojede hrát na stoly předposledního 
týmu tabulky Jiskry Havlíčkův Brod. 
Do Rovečného se vydá tým kolem Ladi-
slava Vosyky 27. ledna.

Čelo tabulky krajského přeboru II. třídy:
 vítězství remízy prohry body
1. Sokol Rovečné
 9 0 2 29
2. SB Světlá n. S. 
 9 0 2 29
3. Jiskra Humpolec
 8 1 2 28
4. Sokol Bystřice n. P.
 6 1 4 24

Jiří Víšek 

Martin Karel, který je současně 
vedoucím družstva

ve své trenérské kariéře jsem s žádným 
mužstvem ještě nesestoupil, zažil jsem 
dvanáctkrát postup, když počítám i pů-
sobení u žáků. S Chotěboří, kde jsem 
doma, jsme šli dvakrát z I.B třídy až 
do kraje. Pokud najdeme s hráči spo-
lečnou řeč, potom věřím v záchranu, ta 
by měla být naším prvním cílem.“

A kdo je nový trenér Světlé padesáti-
letý Jaroslav Žejdlík? Dlouhá léta stál 
v brance Chotěboře, kde současně od 
svých devatenácti let trénoval, pocho-
pitelně začínal s žáky. Ve své trenérské 

kariéře zažil štace vedle Chotěboře 
ještě v Hlinsku, Ždírci a Rváčově, 
když Chotěboř a Hlinsko vedl v kraj-
ském přeboru, Ždírec do kraje přivedl 
a krajský přebor by chtěl zachránit i ve 
Světlé. 

Text a foto: jív

Nový trenér Žejdlík sleduje hráče při rozcvičce

Asistent trenéra Mirek Hubený a nový 
světelský trenér Jaroslav Žejdlík




