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Schůze rady

30. června

Město Světlá nad Sázavou

zve občany na tradiční

SVATOVÁCLAVSKOU POUŤ,

která se bude konat ve dnech

26. - 28. září 2003

*************************************************
Upozorňujeme občany na uzávěrku náměstí a přilehlých ulic pro veškerou
dopravu od pátku 26.9. od 11 hodin do neděle 28.9. do 20 hodin. Objížďka
bude vedena z Josefodolu přes Horní a Dolní Bohušice a Horní a Dolní
Březinku. V ulici Na Sídlišti bude jednosměrný provoz od benzínového čer-
padla k ul. Lánecká. Zastávky autobusů budou přeloženy z náměstí do ul.
Sázavská již od  pondělí  22.9. do neděle 28.9.

MěÚ Světlá n. S.

Rada města nejprve projednala ma-
jetkové záležitosti. Vzala na vědomí
žádost p. Lamberského o pronájem
prostoru v Jelenově ul. čp.119
v případě, že by se v budoucnu uvolnil,
a uložila odboru správy majetku a in-
vestic (OSMI) vést žádost v patrnosti.
Vyhověla žádosti Oblastní charity
v Havlíčkově Brodě o poskytnutí míst-
nosti pro zřízení detašovaného praco-
viště občanské poradny v našem měs-
tě a to v objektu čp.23. RM schválila,
aby pronájem místnosti byl bezplatný.
Projednání žádosti p. Jana Kosa o pro-
nájem objektu čp.1051 v ul. Na Sídlišti
bylo odloženo do příštího zasedání a
OSMI uloženo vypracovat přesnou
kalkulaci na demolici tohoto objektu.
Odboru stavebního úřadu bylo uloženo
zjistit kroky potřebné k legalizaci sta-
vu (objekt není zapsán v katastru ne-
movitostí). Ohledně umístění popelnic
za čp.995 uložila RM OSMI, aby vy-
zval společnost NePe  k instalaci mon-
tovaného přístřešku na popelnice na
pozemku města. K žádosti p. Luboše
Solnaře o koupi pozemku parc.č. 1044
v k..ú. Dolní Březinka přijala usnese-

ní, kterým doporučuje pouze pronájem
tohoto pozemku. Nedoporučila prodej
pozemku parc.č. 641/10 a 641/16
v k.ú. Světlá n. S. manželům Charvá-
tovým do doby vyřešení zástavby po-
zemků pod Nádražní ulicí. Doporučila
prodej pozemku parc.č. 57/6 v k.ú.
Dolní Bohušice Markétě Svitákové a
Lukáši Sobotovi. Doporučila výkup
pozemků parc.č. 1216/4 a 342 v k.ú.
Horní Bohušice od p. Jiřího Michelfei-
ta. Uložila vedoucímu OSMI znovu
nabídnout k prodeji formou inzerátu
volné parcely na Kalvárii.

Dále RM projednala materiály byto-
vé komise.Schválila přidělení bytu 1+1
I.kat. v Sázavské ulici čp.598 pí Evě
Fojtíkové a bytu 1 + 1 II.kat.
v Nádražní ulici čp.185 pí Haně Ma-
cové. Souhlasila se směnou bytu mezi
p. Karlem Nápravníkem, Sázavská
546 (3+1) a p. Pavlem Maroněm, Sá-
zavská  546 (1+kk). Zrušila své usne-
sení č.151/03 ze dne 12.5.2003 a
schválila prodloužení nájemní smlouvy
p. Petru Dobrozemskému, Jelenova
119 na jeden rok. RM souhlasila s tím,
že svolení k úpravám obecních bytů

budou dávat TBS, nájemce si však prá-
ce bude moci zadat u kohokoliv.

RM se seznámila se stavem nemovi-
tostí v majetku města. Nastolila otáz-
ku, zda některé z 324 jednotek (z toho
je 256 bytů I.kategorie) neprodat a zís-
kat tak peníze např. na výstavbu kou-
paliště. RM doporučila projednat
v zastupitelstvu města, zda prodávat či
neprodávat byty.

Rada vzala na vědomí výroční zprá-
vu Regionální rozvojové agentury Vy-
sočina, s kterou členy seznámil staros-
ta, a výroční zprávou VaK, s kterou
seznámil RM místostarosta ing. Male-
ček.

RM vzala na vědomí dopis p. Maliny,
předsedy představenstva a.s. Relaxa,
se kterou bylo jednáno o obnovení pla-
veckého areálu v Pěšinkách. Pro Měs-
to Světlá n. S. byly jeho finanční poža-
davky nepřijatelné. Protože možnosti
koupání jsou ve Světlé omezené, uloži-
la RM OSMI vytipovat prostory pro
vybudování koupaliště a stavebnímu
úřadu zjistit možnosti získání případ-
ných dotací.

RM se seznámila s fungováním od-
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Schůze rady

21. července

boru životního prostředí. Vyslechla z úst
vedoucího odboru jeho hodnocení situ-
ace na odboru (málo pracovníků, mno-
ho agendy související se státní sprá-
vou).

Místostarosta Ing.Maleček informo-
val o tom, že 23. června se uskutečnila
schůzka mikroregionu Světelsko a že
je již zpracována strategie rozvoje mi-
kroregionu. Z ní bude vycházet i stra-
tegie rozvoje města.

RM již byla informována o stanovis-
ku Mgr. Štěrbové, náměstkyně hejtma-
na, ke sloučení středních škol v našem
městě schválenému zastupitelstvem
kraje. RM podporuje myšlenku učinit
další kroky, tentokrát na ministerstvu
školství, které rozhoduje o zařazení do
sítě škol. Ing Maleček seznámil RM
s výsledky konkurzu na místa ředitelů
obou základních škol. Na místo ředi-
telky ZŠ v Komenského ul. komise
doporučila stávající ředitelku PhDr.
Janu Myslivcovou od 1.7.2003 po dobu
výkonu funkce současného starosty
města. Na místo ředitele ZŠ v Lánecké
ul. doporučila komise Mgr.Vlastimila
Špatenku, a to od 1.8.2003. Rada měs-
ta oba navržené schválila.

RM vyslovila souhlas  s návrhem od-
boru sociálních věcí ve čtyřech bodech:

1. souhlasí  s návrhem užšího po-

řadníku žadatelů o byt v domě
s pečovatelskou službou.

2. souhlasí s vyřazením pí Kotě-
rové z užšího pořadníku.

3. souhlasí s tím, že uvolněný byt
2+1 v DPS bude přednostně
nabízen partnerským dvojicím.

4. souhlasí, aby žadatelé do DPS,
kteří nereagovali na výzvu
k aktualizaci, byli po došetření
žádostí vyřazeni z evidence.

RM vzala na vědomí informace o
dotacích a grantech zpracované odbo-
rem stavebního úřadu a územního plá-
nování.

RM odložila projednání žádosti spo-
lečnosti Vital s.r.o. o návratnou půjčku
ve výši 200.000,- Kč a pověřila mís-
tostarostku ing. Arnotovou zjistit, zda
může vůbec město poskytovat půjčky
podnikatelským subjektům.

RM projednala stížnost p. Josefa
Novotného, Sázavská 582 na hlučnost
dětí při jejich hrách v okolí domu a po-
věřila tajemnici MěÚ, aby situaci po-
soudila a p. Novotnému odpověděla.

RM souhlasila se žádostí ředitele do-
mova důchodců o ponechání hospodář-
ského výsledku z roku 2002 ve výši
171.658,50 Kč a jeho rozdělení do fondů
reprodukce a rezervního.

RM schválila, aby se v případě ne-

příznivého počasí uskutečnil 10.ročník
festivalu “Rocková Lipnice” ve dnech
11. a 12. července na zimním stadionu
ve Světlé n. Sáz.

RM uložila OSMI vést v patrnosti
žádost Klubu maminek “Rolnička” o
pomoc při zajištění nebytových prostor
pro jeho činnost.

Ing. Arnotová seznámila radu
s vypracováním smlouvy s firmou
FAST na přestavbu objektu čp.16 na
knihovnu. RM schválila uzavření
smlouvy na vykonávání stavebního
dozoru na této stavbě s p.Pavlem Chlá-
dem.

RM po projednání souhlasila
s doporučením výběrové komise na
zakázku “Haškova ulice – oprava ko-
munikace, chodníků, kanalizace…”
Zakázku obdrží firma Evos-Hydro,
s.r.o. Rozhodla o omezení zakázky
vzhledem k výši rozpočtovaných fi-
nančních prostředků (8,385 tis.Kč),

RM projednala požadavek občanů na
doplnění autobusové čekárny
v Sázavské ulici o lavičku a stížnost
občanů z domu čp.929 na špatný sklon
chodníku a pověřila prověřením OSMI
a TBS.

Josef Böhm
starosta města

RM doporučí Zastupitelstvu města
poskytnutí půjčky společnosti Vital,
s.r.o. ve výši 200.000,- Kč s úrokem
ve výši 4 %.

RM vyslechla informaci vedoucího
odboru správy majetku a investic
(OSMI) týkající se kalkulace na odstra-
nění objektu čp. 1051 (stavební bouda
pod železniční zastávkou). Odborná
demontáž a likvidace azbestových
materiálů provedená firmou
EKOSTAV Praha by stála 1,210.650,-
Kč.

RM schválila prodloužení nájemní
smlouvy na pronájem garáže (na ulo-
žení zahradní techniky) s ISŠ ve Svět-
lé n.Sáz. na další rok. Schválila proná-
jem části pozemku KN č.794/68 o vý-
měře cca 100 m2 v k.ú. Světlá n.S.
k užívání jako zahrádka pí Jarmile
Boudníkové, Lánecká 698, Světlá n.S.

na dobu neurčitou.
Na žádost p.Miloše Wichterleho o

pronájem místnosti v budově čp. 40
v Závidkovicích reagovala RM tak, že
uložila tajemnici MěÚ projednat žádost
s osadním výborem v Závidkovicích a
v případě jeho kladného stanoviska se
obrátit na OSMI, aby byla sepsána
nájemní smlouva.

RM schválila prodloužení poskytnu-
tého přístřeší v Josefodole čp.16 pro pí
Lucii Krejčiříkovou do 31.12.2003.

Projednala chod odboru dopravy, vy-
slechla informace i odpovědi vedoucí-
ho a konstatovala, že odbor dopravy
funguje velmi dobře, drobné nedostat-
ky jsou průběžně odstraňovány.

RM projednala návrh místostarostky
ing. Arnotové na zrušení OSMI a roz-
dělení jeho pracovníků do odboru fi-
nančního a kanceláře starosty. Vedou-

címu odboru bude nabídnuto uvolněné
místo vedoucího bytového hospodář-
ství. RM uložila místostarostce a ta-
jemnici projednat tyto chystané orga-
nizační změny s pracovníky, jichž se
budou týkat.

RM vyslechla informaci starosty o
jednání předsednictva i valného shro-
máždění Svazu obcí Vysočiny. Staros-
ta dále informoval radu města, že pro-
běhla úspěšná jednání se zástupcem
Správy dopravní cesty ohledně vybu-
dování nové čekárny na žel. zastávce
Světlá n.S.-město do poloviny září, pro-
tože 20.9. se uskuteční oslavy 100 let
dráhy Světlá n.S. – Kácov. Na nákla-
dech 80.000,- Kč by se mělo město
podílet jednou polovinou.

Místostarosta ing.Maleček sdělil, že
rekonstrukce kanalizace v Haškově
ulici bude z důvodu uzavření mostu
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v Havlíčkově Brodě rozdělena do dvou
etap. V letošním roce proběhnou prá-
ce na komunikaci III. třídy ve směru
na Lipničku, v příštím roce ve vlastní
Haškově ulici.

RM vyslechla informaci o krocích
směrem k vybudování koupaliště ve
Světlé n.S. Zástupci města navštívili
koupaliště v Humpolci a konzultovali
tuto problematiku s tamními představi-
teli města. OSMI vytipoval dvě vhod-
né lokality. RM rozhodla předložit zá-
měr vybudovat koupaliště zastupitelstvu
města, připravit obrazový materiál hum-
poleckého koupaliště a hledat možnosti

dotací, kterými by se alespoň částeč-
ně mohla stavba financovat.

RM doporučila projednat
v zastupitelstvu návrh p. Ladislava
Kafky, Čapkova 299, Světlá n.S. na
doplnění nápisu na pamětní desce na
budově radnice o text “1948-1989 –
obětem komunismu”

RM povolila veřejné hudební produk-
ce v pivnici “Na zastávce” ve dnech
25.7., 15.8., 29.8. a 19.9. tak, že budou
ukončeny ve 24.00 hod. Schválila po-
skytnutí materiální pomoci MO ČSZ ve
Světlé n.S. při zajištění výstavy Svě-
telská zahrádka ve dnech 4. – 6.10.

Schválila zahájení prodeje propagač-
ních materiálů města (plán města a
cykloatlas) i jejich cenu.

RM schválila účast města na moto-
ristické akci Rallye Světlá ve dnech 19.
a 20.9. s výhradami k návrhu
p.Seckého. Uložila Dr. Zpěvákovi za-
stupovat město při jednáních
s organizátorem a tajemnici MěÚ in-
formovat osadní výbory v místech le-
žících na trase závodu.

Josef Böhm
starosta města

Rada města zamítla žádost p. Kosa
na pronájem budovy čp. 1051. Zamítla
žádost p. Síse o pronájem pozemku u
domu čp. 30 ve Františkodole, který
neoprávněně užívá. Prodloužila p. Sí-
sovi termín vyklizení pozemku do
30.9.2003. Pozemek po vyklizení bude
nabídnut k pronájmu všem nájemníkům
domu včetně p. Síse.

Žádost p. Nešpora a p. Výborného o
pronájem pozemku u zahrádkářské
kolonie na Rozkoši byla zamítnuta s tím,
že bude znovu projednána v okamžiku,
kdy p. Výborný začne na svém pozem-
ku stavět rodinný dům.

Žádost o prodej pozemku v Dolní
Březince patřící Pozemkovému fondu
ČR podaná p. Štěpánkem a sl. Kyse-
lovou bude na MěÚ evidována, rych-
lost rozhodování PF ČR nelze ovlivnit,
může trvat i několik let. Žádost pí Švar-
cové o zřízení věcného břemene ke

Schůze rady

11. srpna
vstupu na obecní pozemek z důvodu
přístupu ke studni v Horní Březince byla
zamítnuta s tím, že na obecní pozemek
má každý občan volný přístup.

RM zrušila odbor správy majetku a
investic. Agenda odboru bude od
1.9.2003 rozdělena mezi odbor finanč-
ní, stavební a kancelář starosty. Dal-
ším rozhodnutím snížila RM počet úřed-
níků na MěÚ o dva rovněž s platností
od 1.9.2003.

RM schválila pro Domov důchodců
Světlá n.S. možnost realizovat z fondu
DD nákup myčky v částce 160.000,-
Kč.

RM neschválila žádost Čs. ústavu
zahraničního o příspěvek do veřejné
sbírky na vybudování památníku T. G.
Masaryka pro Filologickou fakultu Pe-
trohradské státní univerzity.

Starosta města informoval o tom, že
6.9. bude slavnostně otevřeno světel-

ské podzemí a předal členům RM po-
zvánky Vlastivědného spolku Světel-
sko. Informoval o tom, že pro občany
města bude odpoledne zajištěna mož-
nost prohlédnout si podzemí zdarma.

Do 15.9. bude vybudována nová če-
kárna na železniční zastávce Světlá
n.Sáz.–město, ve středu 13.8. proběh-
ne definitivní jednání mezi zástupci ČD
a města.

Starosta dále informoval o přípravách
Rallye Světlá, město se snaží, aby jeho
finanční podíl byl co nejmenší.

Místostarostka ing.Arnotová infor-
movala RM o rekapitulaci financování
radnice, o příjmech a vydáních rozpočtu
města k 30.6.2003, podala přehled
předpisů pokut a pohledávek k témuž
datu.

Josef Böhm
starosta města

Rada města Světlá nad Sázavou na svém zasedání dne 17.3.2003 schválila

Z  Á  M  Ě  R      P  R  O  D  E  J  E

části pozemku KN č. 745/1, pozemku KN st.č. 217 a pozemku KN č. 747
o celkové ploše 2016 m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou

za účelem výstavby víceúčelového objektu v souladu se Směrným územním plánem města
Světlá nad Sázavou (smíšené funkce městské)

Bližší informace - Městský úřad ve Světlé n. S., odbor správy majetku a investic tel. 569 496 624
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M Ě S T O  SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
nabízí   k    p  r  o  d  e  j  i

p o s l e d n í   4  pozemky na výstavbu rodinných domků
v lokalitě „Kalvárie“ ve Světlé nad Sázavou - cena 350 Kč/m2

Bližší informace - Městský úřad ve Světlé n. S., odbor správy majetku a investic tel. 569 496 624

Prověřovací cvičení složek IZS
Za účasti Armády ČR proběhlo dne 18. srpna v našem městě prověřovací cvičení integrovaného záchranného systému

(IZS) s tématem odstranění sudů s dehtovými oleji a následným odstraněním kontaminované zeminy ze dna řeky Sáza-
vy. Na tomto cvičení působily jednotky Hasičského záchranného sboru (HZS) kraje Vysočina ze stanic Havlíčkův Brod,
Světlá n. S., Ledeč n. S., Sboru dobrovolných hasičů Světlá n. S., zdravotnická záchranná služba (ZZS) Ledeč n. S.,
Policie ČR okresu Havlíčkův Brod a Hygienická stanice kraje Vysočina - územní pracoviště Havlíčkův Brod. Více
informací najdete v příštím čísle Zpravodaje.

ing. Iva Černohubová
tajemnice MěÚ

�����������	��	
�������
V noci z 12.6. na 13.6. došlo ke

vloupání do stánku ve Světlé n. S., do-
datečně byl šetřením zjištěn dvacetile-
tý pachatel z Havlíčkova Brodu, který
má podobných případů na svědomí
více.

13.6. byla oznámena krádež dvou
jízdních kol z kolárny domu v Dolní ulici
se škodo 6.500,- Kč

V noci z 15.6. na 16.6. bylo z uza-
mčené garáže v Dobrovítově Lhotě
odcizeno vozidlo Škoda Favorit, maji-
telce vznikla škoda cca 90.000,- Kč

16.6. byly zahájeny úkony trestního
řízení ve věci zanedbání povinné výži-
vy, otec v tomto případě dluží 15.000,-
Kč. Jelikož se zdržuje na neznámém
místě, bylo po jeho pobytu vyhlášeno
pátrání.

17.6. bylo oznámeno vloupání do In-
tegrované střední školy ve Světlé n. S.
Ze deset dní byli pachatelé vypátráni a
bylo jim sděleno obvinění z trestného
činu krádeže.

18.6. bylo oznámeno odcizení kamen-
né dlažby z Granitu a.s. Lipnice n. S.
se škodou bezmála 50.000,- Kč.

19.6. bylo oznámeno odcizení Škody
Favorit v hodnotě 70.000,- Kč v ulici
Na Sídlišti.

25.6. v ranních hodinách odcizil se-
dmadvacetiletý muž z kanceláře vý-
pravčího ČD ve Světlé n. S. peněžen-
ku s finanční hotovostí, majiteli vznikla
škoda 4.500,- Kč. Pachatel stačil

z místa činu uprchnout a po jeho poby-
tu policie pátrá.

Téhož dne byl v lesním porostu “V
lánech” nalezen oběšený čtyřiadvace-
tiletý muž. Na místě byly nalezeny do-
pisy na rozloučenou, ohledáním těla
bylo cizí zavinění vyloučeno.

26.6. došlo u obce Koňkovice ke krá-
deži motorové pily v hodnotě 16.000,-
Kč. Krádeže se dopustil pravděpodob-
ně muž ze Soběslavi, který byl u po-
škozené na návštěvě. Po jeho součas-
ném pobytu opět pátráme, jelikož
v trvalém bydlišti se již delší dobu ne-
zdržuje.

1.7. bylo oznámeno další neplacení
alimentů, v tomto případě dosáhl dluh
výše 12.000,- Kč.

3.7. byl nahlášen obdobný případ, ten-
tokrát “zapomnětlivý” otec dluží své-
mu dítěti 7.000,- Kč.

4.7. v časných ranních hodinách od-
cizil pachatel před barem Tequila uza-
mčené jízdní kolo v hodnotě 5.500,-
Kč.

Téhož dne byl v dopoledních hodi-
nách nalezen v obci Lipnice n. S. mrt-
vý muž. I zde bylo cizí zavinění vylou-
čeno, což potvrdila i nařízená soudní
pitva.

5.7. opět v časných ranních hodinách

oznámila poškozená, že jí byla
z neuzamčeného domu v Lipnici n. S.
odcizena finanční hotovost společně
s mobilní telefonem. Škoda v souhrnu
dosáhla 19.000,- Kč.

6.7. byl na zdejší oddělení předveden
muž, který byl nalezen v Sázavské uli-
ci bez dokladů, odmítal komunikovat a
byl zjevně ve špatném psychickém sta-
vu. Byl předán na PL Havlíčkův Brod
a jeho totožnost byla zjištěna dle pro-
vedené daktyloskopie.

8.7. došlo v rekreační oblasti Stvo-
řidla ke krádeži “kasírtašky” s finanční
hotovostí 18.000,- Kč. Provedeným
šetřením policie byl pachatel zjištěn,
peníze zajištěny a vráceny majiteli.

9.7. byl v Arkádii odcizen z ledvinky
mobilní telefon v hodnotě 4.000,- Kč.

11.7. bylo započato šetření ve věci
podezření z trestného činu podvodu,
kdy podezřelý na základě úvěrové
smlouvy odebral televizor, určené splát-
ky však nehradí.

Téhož dne bylo oznámeno vloupání
do bytu Na Bradle, kde pachatel odci-
zil věci za cca 30.000,- Kč.

14.7. bylo z chodby Městského úřa-
du odcizeno jízdní kolo v hodnotě
8.000,- Kč.

V období od dubna 2003 do 15.7. od-
cizil nezjištěný pachatel ze sklepa domu
Na Bradle horolezeckou výstroj
v hodnotě 11.500,- Kč.

por. Pavlík
vedoucí oddělení
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Rekonstrukce věznice

zdárně pokračuje
Na rekonstrukci věznice se

v současné době podílí vedle generál-
ního dodavatele IMOS Brno 26 firem,
a to nejen z regionu, ale takřka z celé
republiky. Již přes 300 pracovníků růz-
ných profesí se vystřídalo na změnách
vně i uvnitř vězeňského areálu. Práce
probíhají dle stanoveného harmonogra-
mu, průběh stavby a dodržování termí-
nů jsou za účasti projektanta (S-pro-
jekt Zlín), investora (GŘ VS Praha),
generálního dodavatele (IMOS Brno)
a technického dozoru sledovány a
vyhodnocovány při pravidelných kont-
rolních schůzkách.

Z celkového plnění stavby 155 mil. Kč
bylo proinvestováno 24 mil. Kč.
V červenci začalo motoristům sloužit
nové parkoviště. Nejblíže k termínu
předání je zařízení nové kuchyně, kte-
rá by měla být po úspěšné kolaudaci
zprovozněna během srpna letošního
roku. V předstihu je výstavba ohradní
zdi a sedlových střech. Průběžně se
provádějí vnitřní úpravy  objektů a po-
kračují  přeložky inženýrských sítí.

Mgr. F. Kolbábek
Věznice Světlá n. S.
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Před několika lety začalo pár míst-
ních nadšenců za podpory města
s čištěním podzemních chodeb, které
jsou v prostoru mezi náměstím a ná-
břežím Pěšinky. Došlo nejen na vyve-
zení neuvěřitelného množství odpadu
odloženého do chodeb v posledních
desetiletích, ale následně byly prove-
deny další práce potřebné pro bezpeč-
né a důstojné zpřístupnění světelského
podzemí jako kulturní zajímavosti do-
kládající pozoruhodnou historii města.

Spolu s proměnou podzemí došlo také
k přeměně původního seskupení dob-
rovolníků ve Vlastivědný spolek Svě-
telsko. Spolek se stal pro město part-
nerem, který nejen zajišťoval podstat-
nou část prací bezplatnými brigádami,
ale pomáhal organizovat všechny další
činnosti potřebné k zpřístupnění měst-
ského podzemí pro veřejnost. Běžný
provoz pak bude zajišťovat odbor kul-
tury a školství městského úřadu – in-
formační středisko.

Slavnostní zpřístupnění za účasti mé-
dií proběhne v sobotu 6. září dopoled-
ne a od 14.00 do 17.00 hodin bude pod-
zemí bezplatně otevřené pro veřejnost.
Vstup do podzemí je z domu čp. 23 na
náměstí.

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
přičinili o zdárné dokončení celé této
akce, patří upřímné poděkování.

Těšíme se především na vás, milí
Světeláci, protože podzemí je část va-
šeho města.

Vlastivědný spolek Světelsko
a město Světlá nad Sázavou

Dne 2. července bylo provedeno havarijní
pokácení lípy srdčité v obci Dolní Březinka.
Na základě podnětu p. Mareše z Dolní Bře-
zinky, který nahlásil na Městský úřad ve
Světlé n. S. poškození lípy během bouřky z
pondělí 1. na úterý 2. července, bylo prove-
deno pracovníkem odboru životního prostředí
na místě šetření. Bylo konstatováno, že
strom je natolik poškozen, že jej nelze za-
chránit a bude nutné přistoupit k jeho poká-
cení. Kmen stromu byl prasklý od úžlabí až

k patě kmene. Zlomení stromu zabránila vaz-
ba koruny provedená v minulých letech. Jeli-
kož strom byl v havarijním stavu a ohrožoval
okolní majetek a zdraví lidí, požádali jsme pra-
covníky hasičského záchranného sboru, aby
provedli pokácení stromu. Hasiči použili spe-
ciální vozidlo s výsuvnou plošinou.

Na podzim bude na tomto místě vysazena
nová lípa srdčitá.

 Ing. Josef Pecha
odbor životního prostředí

���������	
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Pozvánka na oslavy 100. výročí  regionální dráhy Světlá – Ledeč – Kácov

Takto vypadal plakát k zahájení do-
pravy na místní dráze Světlá – Le-
deč – Kácov dne 24. září 1903, který
vydalo C.k. ředitelství státních drah
v Praze. Od té doby uplynulo již sto let.
Myslím si, že právě toto je důvod
k veřejné oslavě, ke vzpomínání,
k hodnocení přínosu této dráhy pro ži-
vot zdejších obyvatel.

Vzhledem k tomu, že doprava na této
trati je věcí veřejnou, budou i oslavy
určeny široké veřejnosti. Dovolím si
Vás proto, vážení spoluobčané, upozor-
nit na konání oslav a zároveň Vás na

tyto oslavy pozvat.
Ve dnech 20. a 21. září 2003 se pod

patronací generálního ředitele ČD, a.s.
ing. Petra Kousala konají oslavy 100.
výročí zahájení provozu na železniční
trati ze Světlé nad Sázavou do Káco-
va. Tyto oslavy organizuje občanské
sdružení Posázavský pacifik z Čerčan.
Hlavní činností tohoto sdružení, které
vede pan Lumír Běhal, je propagace
železnice a turistiky v Posázaví. Na
oslavách se budou podílet i města a
obce, kterými “železná dráha” vede,
dále pak podnikatelé a firmy z Posázaví

jako sponzoři.
Magnetem oslav bude určitě jízda

zvláštního vlaku vedeného parní loko-
motivou 433.001 s osmi historickými
vozy “Rybák”. Parní vlak vyjede po oba
dny již v ranních hodinách
z Havlíčkova Brodu. Příjezd vlaku do
Světlé nad Sázavou se předpokládá
kolem 9. hodiny s půlhodinovým poby-
tem. V sobotu 20. září pojede tento
vlak jako slavnostní a také jako takový
bude po příjezdu do železničních sta-
nic ve Světlé nad Sázavou, v Ledči nad
Sázavou, ve Zruči nad Sázavou a
v Kácově uvítán v rámci programu,
který bude organizovat každé město.
Ve Světlé nad Sázavou bude v sobotu
program v prostoru nádraží již od osmé
hodiny ranní. Ve vlaku bude možnost
zakoupit si zvláštní pamětní jízdenku.
Organizátor oslav u příležitosti 100.
výročí této trati vydá publikaci
s historickými údaji a fotografiemi, kte-
rá bude na oslavách v prodeji
s možností zakoupit si i dotisk publika-
ce “100 let trati Čerčany – Ledečko –
Kácov” z roku 2001. Publikace čítá
celkem 236 stran, z toho 216 stran
s černobílými fotografiemi a 20 stran
s barevnými fotografiemi. Po oba dny
budou pravidelné vlaky na této trati
vedeny historickými motorovými vozy
a lokomotivami.

V železničních stanicích budou po oba
dny zajímavé programy, výstavy vozi-
del, zajištěn bude prodej upomínkových
předmětů, dále bude možnost získat
otisk zvláštního pamětního razítka. Ve
stanici Světlá nad Sázavou bude také
výstavka drážních vozidel, prodej upo-
mínkových předmětů, veřejnost se
bude mít možnost svézt historickou dre-
zínou, děti se budou moci povozit na
malinkých vozech, které budou taženy
věrným modelem parní lokomotivy po-
háněným skutečnou párou. K ohřátí
vody je použit místo uhlí plyn. Možnost
svezení po obvodu stanice bude též
motorovým univerzálním vozíkem, tzv.
MUVkou, který se používá při údržbě
tratí.

Na závěr nelze opomenout, že i u pří-
ležitosti 100. výročí “naší” trati pokra-
čuje dobrá spolupráce města a nádraží
ve Světlé n. S. Děsivá “ozdoba” za-
stávky ve městě zmizí a bude nahra-
zena novým, moderním přístřeškem,
který již nebude možno využívat k “se-
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dánkám a lotrovinám”. Tato zastávka,
jejíž realizaci zajišťuje firma MIKO
Havlíčkův Brod a na jejímž zainvesto-
vání se rovným dílem podílí město a
ČD, by měla být dána ku prospěchu
veřejnosti k 15.9.2003. Touto cestou si
dovolím poděkovat panu starostovi
Böhmovi a městskému zastupitelstvu
za vstřícnost ve věci řešení letitého
problému s touto zastávkou. Jsem rád,
že oslavy 100. výročí trati Světlá –
Ledeč – Kácov proběhnou ve slušném

prostředí železničních stanic a zastá-
vek, které patří do obvodu stanice Svět-
lá n. S. Hlavní nádraží a zastávka ve
městě Světlá nad Sázavou jsou či bu-
dou na slušné úrovni. Nesmím opome-
nout ani tu skutečnost, že bude opra-
vena i fasáda nádraží v Ledči nad Sá-
zavou, kde realizaci zajišťuje firma
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a
investorem jsou ČD, a.s.

100. výročí je prostě jenom jed-
nou za sto let! Proto přijďte všichni,

jste srdečně zváni. Časově přesně sta-
novený program budete mít možnost
zjistit na plakátech, které budou vyvě-
šeny ve městě i na nádraží ve Světlé
n. S. na počátku září. Na Vaši návště-
vu se těší Posázavský pacifik, Město
Světlá n. S. a Vaše České dráhy.

Ing. Josef Kaplan
přednosta železniční stanice

Světlá nad Sázavou

Dům čp. 119

Nachází se v Jelenově ulici
a sousedí z jedné strany s domem
čp. 100 “Na kopečku” a z druhé
strany s bývalým špitálem. Objekt
je zděný dvojtrakt nepravidelného
lichoběžníkového půdorysu dvou
nadzemních podlaží.

V roce 1878 jsou jako majitelé domu
uváděni Václav a Eleonora Vobořilovi,
od roku 1882 František Livora a Tere-
zie Suchomelová. Nejstarším doku-
mentem dochovaným v archivu MěÚ
je protokol sepsaný komisí obecního
úřadu města Světlé n. S. v městské
radnici dne 12. července 1883:

Předmětem jest odbývání stavební
komise na ústní žádost pí Teresie
Suchomel, majitelky domku čp. 119
ve Světlé za udělení politického po-
volení ku stavbě nových zdí u chlé-
va místo starého shnilého dříví. An
stavba těchto zdí s regulováním čáry
stavební se dvorem a zahrádkou u
školní budovy souvisí, odebrala se
komise na místo stavby a shledala i
ustanovila čáru stavební od rohu zdi

pana Davida Müllera na zadní roh
usedlostí pí Teresie Suchomel. /…/

Co se týče stavby zdi chléva, uzná-
no, že zdi do této nové čáry regu-
lační stavěny býti musí, na zeď čelní
místo staré prkenné lomenice zděný
štít zhotoven býti musí. Dále uzná-
no, že ze dvorka musí být zřízen dů-
kladný kanálek do hlavního kaná-
lu kvůli zamezení všech nečistých
výtoků a výparů. Ku straně souse-
da, nadačního špitálu ve Světlé, zho-
toví pí Teresie Suchomel místo staré
ohnilé roubeniny kamennou zeď,
s čímž přítomný patronátní komisař
souhlasí a žádné námitky proti tomu
nečiní. /…/

***
Dne 7.6.1904 oznámil Antonín Sucho-

mel, majitel domu čp. 102, zřízení pe-
kařské dílny v domě čp. 119. “Na zá-
kladě výsledku místního komisionel-
ního šetření prohlašuje se zřízení
pekařské dílny ze stanoviska živnos-
tensko policejního za přípustné a
tudíž schvaluje se, zároveň pak se
dává povolení k živnostenskému po-
užívání této již dohotovené dílny.”

Dne 23. srpna roku 1906 požádali
manželé Antonín a Julie Suchomelovi
povolení zbourání domu a vystavění
nového jednopatrového z cihel a kame-
ne. Z této doby je výkres nadepsaný
“Návrh na postavení jednopatrového
domu pro velectěného pana Antonína
Suchomela ve Světlé n. S.” od tech-
nické stavební kanceláře Emil Prück-
ner. Dne 10. září 1906 byl dům zbou-
rán a hned následujícího dne počala
stavba kopáním základů. Dne 22. 10.
1907 bylo oznámeno dokončení stav-
by a dne 28.10. byl sepsán protokol o
“šetření úřadu stavebního v příčině

povolení k obývání domu čp. 119.
Komise obecního co stavebního úřa-
du, sestávající ze tří členův obecní-
ho výboru, znalce stavebního a
znalce zdravotního, /…/ odebravši
se na místo stavby, prozkoumala
každou čásť nové stavby a porov-
navši ji se schváleným nástinem,
shledala, že stavba řádně a dle plá-
nu provedena. /…/ Stavení shledá-
no řádně vyschlé a dnem 1. listopa-
du 1907 je za obyvatelné prohlásiti
lze”

***
  V červnu 1914 jsou jako majitelé

uváděni Josef a Vratislava (roz. Sed-
láková) Zikmundovi. (Josef Zikmund
– droguerie). V létě roku 1923 prove-
dl stavitel Antonín Herink přeměnu jed-
noho okna za dveře a zvětšení dvou
oken za výkladce.
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***
Z června roku 1934 je “Plán krámu

pro výsek masa v čp. 119 velectěné-
mu panu Janu Hradeckýmu, řezní-
kovi a uzenáři ve Světlé n/S.” vyho-
tovený stavební kanceláří Antonín
Herink. Na základě komisionelního ří-
zení ze dne 18. února 1935 dostal Jan
Hradecký povolení k prozatímnímu zří-
zení řeznické provozovny. Výměr ze
dne 18.11.1938 “povoluje užívání
řeznické provozovny, a to vzhledem
k jejímu provizornímu umístění do
30. června 1940. Živnostenský úřad
vyhražuje si pro případ, že by pro
sousedstvo závodu nastaly závady
ze stanoviska živnostenské policie
nepřípustné, vydati dle svého uvá-
žení potřebná nařízení, aby tyto zá-
vady byly uvedeny na míru pokud
možno nejmenší, a majitel závodu
bude povinen je splniti.”

***
Dne 29. ledna 1942 úplně vyhořel dům

čp. 119, majetek dětí Vratislavy Zik-
mundové. Zůstaly stát pouze obvodo-
vé zdi, stropy jsou propadlé a po celou
dobu bylo spáleniště vystaveno pově-
trnostním vlivům. Paní Zikmundová
bydlí s dcerou Dagmar v čp. 24 u p.
Julia Janáčka, po vyhoření bydlely v čp.
203 (bývalý majetek Josefa Krause
zajištěný svého času jako židovský) a
pak v čp. 457 u p. Josefa Ptáčníka,
koláře (Zápis komisionelního řízení
MNV, asi r. 1945, předseda MNV Tej-
kal).

Dne 9. února 1946 podal Josef Hra-
decký žádost o udělení stavebního po-
volení a výjimky ze zákazu staveb
k znovuzřízení vyhořelého domu. Dne
4. března bylo provedeno místní komi-
sionelní šetření a vzhledem k jeho vý-
sledku komise navrhla, aby Josefu Hra-
deckému v zastoupení nezletilých dě-
diců Zikmundových (děti Helena, Jo-
sef, Vratislav, Jiří, Květoslav a Dag-
mar) bylo stavební povolení uděleno.

“Se stavbou smí býti započato tepr-
ve po obdržení výjimky ze zákazu
staveb. Lhůta k provedení a dokon-
čení stavby určuje se do dne
31.12.1946.”

***
V 50. letech byl dům dán k užívání n.

p. Jihomoravská Prefa Brno, v letech
1955-1956 byl opravován (Montostav
Dolní Březinka) a v roce 1958 byl pře-
vzat do správy MNV.

V roce 1999 byla odstraněna střešní
konstrukce, tzn. eternitová krytina,
klempířské prvky a vaznicový krov a
ve stávající půdní nadezdívce  byly vy-
bourány okenní otvory. Provedením
nástavby se získaly další dvě bytové
jednotky 3+1 ve 3. a 4. nadzemním
podlaží. Komunikační propojení jednot-
livých podlaží je po novém tříramen-
ném lichoběžníkovém schodišti. Kolau-
dační řízení proběhlo 25.7.2000.

-jv-
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(pokračování)

Dne 27. srpna 1952 se v Horní Bře-
zince objevuje SNB. Strážmistr Marek
navštěvuje rodinu Kadlečkovu a
s panem Kadlečkem pořizuje protokol
o výslechu. V něm Rudolf Kadleček
uvádí: “Vlastním hospodářství o vý-

���������	�
�	�����	��
měře 21,60 ha. Na uvedeném hos-
podářství pracuji společně
s manželkou, dcerou, synem. Dříve,
za prvé republiky a okupace, jsem
měl celoročně najatého kočího. Po
okupaci jsem měl asi deset měsíců
přiděleného jednoho Němce (zajat-
ce) a od té doby, jak jsem již uvedl,

hospodařím s manželkou a dětmi.
Na uvedenou výměru bylo mně MNV
naplánovány dodávkové úkoly a to:
v pšenici 13 q, v žitě 71 q, ječmene
4 q, ovsa 16 q, hovězího masa 17,08
q, vepřového masa 9,18 q, vajec
2960 kusů a mléka 7000 litrů.
Z uvedených produktů jsem nespl-
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nil pouze 8,60 q žita a z pololetní
dodávky mléka, kterou jsem si sám
naplánoval, a to 2800 litrů, jsem ne-
splnil 1045 litrů. Plánovaný stav ho-
vězího dobytka mám zastaven a do-
konce ještě jeden kus mám nad
plán. Chybí mi však do plánované-
ho stavu 1 dojnice. Plánovaný stav
prasat nemám zastaven a chybí mi
do plánovaného stavu 8 prasat 1
kus.

Na svoji omluvu udávám, že jsem
nesplnil plánovanou dodávku žita,
že na pozemcích, na kterých  jsem
měl naseté žito, ležel zjara dlouho
sníh, neboť pole jest ze třech stran
obklopeno lesem a žito bylo hodně
vyžené. K nesplnění mléka podotý-
kám, že jsem jej nemohl splnit pro-
to, jelikož jsem přišel na podzim
v roce 1951 o dvě dojnice, kdy bylo
zjištěno, že jedna měla hřebík a dru-
há byla nemocná se srdcem. Další
dojnice jsem zastavil novými, které
tolik nedojily a pak zjara jsem ne-
měl dostatek píce a jadrného krmi-
va”.

Předseda MNV v Dolní Březince
František Novotný byl povolán na ob-
vodní oddělení VB ve Světlé n. S. dne
28. srpna 1952, kde plánovaný stav
dodávek, tak jak je Rudolf Kadleček
uvedl, potvrdil. Veřejná bezpečnost po-
dala na Rudolfa Kadlečka trestní ozná-
mení. Podobně tak se postupovalo i
v případě Jaroslava Vacka. Veškeré
přípravy k veřejnému zasedání trestní
komise ONV proběhly v rychlém tem-
pu. Již 3. září 1952 o 20. hodině večer
v hostinci v Dolní Březince zasedla
okresní trestní komise v následujícím
složení: Josef Marek, předseda, Karel
Viktora a František Holenda, členové.
Dále byli přítomni předseda ONV Le-
peška a živnostenský referát zastupo-
val Čech. Zapisovatelem se stal Josef
Fanta, zástupce III. ref. ONV v Ledči
n. S. Oba zemědělci, Rudolf Kadleček
i Jaroslav Vacek, vypovídali stejně jako
při předešlém výslechu. Nemohli nej-
dříve pochopit absurdnost situace, pak
si však uvědomili, že nejsou prvými od-
souzenými, když slyšeli o “divadlech”
v mnoha sousedních obcích. Předse-
da komise jim oznámil, že jsou odsou-
zeni podle trestního zákona č. 86/1950
Sb. Dle paragrafů 39 a  56 obdrželi
Rudolf Kadleček trest odnětí svobody
v délce 18 měsíců a pokutu 30.000 Kč
s náhradou odnětí svobody v délce 6

měsíců, Jaroslav Vacek 12 měsíců
s pokutou 10.000 Kč s náhradou 2
měsíců. Dle par. 12 oba odsouzení trest
odpykají v táboře nucených prací
(TNP). Použitím  ustanovení par. 21
se prohlašuje veškeré jmění za propad-
lé státu a konečně par. 23 vyslovuje
zákaz pobytu v obci nejen odsouzeným,
ale i jejich rodinám. Celý nález trestní
komise je označen č.R-636/1952 a je
uložen ve sbírkách Státního okresního
archivu v Havlíčkově Brodě.

Trestní komise ONV v Ledči odved-
la kus “poctivé” práce. Oběma odsou-
zeným sice nehrozí bezprostřední po-
byt ve vězení, nejsou přímo z dramatu
odvedeni v poutech. Musí se nejdříve
postarat o dokončení všech zeměděl-
ských prací. Kdyby neodvedli poctivou
práci, jednotný hospodářský plán by byl
ještě více ohrožen dalším prohloube-
ným neplněním.

Padesátiletému Jaroslavu Vackovi
(*1.11.1902) byl k nucenému vystěho-
valeckému pobytu určen blízký Jose-
fodol. Též Kadlečkovi chtěli obelstít
komunistickou moc a proto se snažili
jejímu dalšímu zákroku předejít. Nej-
mladší, tehdy jedenáctiletou dceru He-
lenu nechali zapsat ke školní docházce
u svých příbuzných ve Mstišově u Tep-
lic. Obec leží asi 4 km severozápadně
od Teplic a ani v 50. letech se nena-
cházela v nejhorším ovzduší, které bylo
tolik ničeno v celém Podkrušnohoří
hnědouhelnými doly a chemickým prů-
myslem. Kadlečkovi ihned napsali
svým příbuzným, zda budou MNV ve
Mstišově přijati. Dně 15. září 1952 do-
stali kladnou odpověď s vyjádřením
souhlasu k pobytu a navíc paní Marie
Kadlečková se svou dcerou Marií do-
staly oznámení, že jsou – a třeba ihned
– přijaty do podniku Západočeské rud-
né doly v Dubí, které je od Mstišova
vzdálené jeden kilometr západně. Syn
Václav si tehdy odbýval vojenskou pre-
zenční službu.

Podzimní práce jsou úspěšně dokon-
čeny a Rudolf Kadleček dostává před-
volání, že se má 6. listopadu dostavit
na okrsek ve Světlé, odkud bude es-
kortován do TNP. S ozbrojeným dopro-
vodem odjel vlakem v 10 hodin smě-
rem na Brno. Zde byl v Lidické ul. č.63
ve 20.15 hod. předán k převýchově.
Doprovod konstatoval, že během ces-
ty nedošlo k žádným závadám. Pro
tento nucený pobyt si musel Kadleček
vzít 1 pracovní a 1 vycházkový oblek,

1 pár pracovní a 1 pár vycházkové
obuvi a 3 garnitury prádla. Tak se šest-
ačtyřicetiletý vlastenecky založený ze-
mědělec ocitl v úplně neznámém pro-
středí, kde se stal jenom pouhým čís-
lem. Lidská důstojnost musela být za
každou cenu co nejvíce ponížena.

Po zatčení Rudolfa Kadlečka se zlo-
ba komunistické moci obrátila proti jeho
ženě Marii. I na ni bylo podáno trestní
oznámení, kterému předcházel výslech.
Z protokolu o výslechu uvádím:

“V hospodářství jsme zaměstnávali
Josefa Augustu, který je svobodný a
pracoval již dříve u rodičů manžela a
pak pracoval u nás při různých hospo-
dářských pracích. Augusta je hlucho-
němý a dosud se o něj starám, jest již
práce neschopen, je stár 80 roků. Dří-
ve mu manžel platil mzdu a stravu jsme
mu dávali, nyní pobírá důchod a stra-
vuje se u mě. Veškeré dodávky všech
hospodářských produktů odevzdával
manžel, dodávky byly vždy řádně pl-
něny, až letošního roku jsme nesplnili
mléko, což bylo zaviněno tím, že nám
uhynuly dvě dojnice, jinak by bylo mlé-
ko také splněno. Ostatní produkty byly
splněny na sto procent, a to jak roku
letošního, tak i v letech předešlých. Za
nesplnění dodávek byl manžel potres-
tán ONV v Ledči n. S. trestem 18
měsíců TNP a konfiskací veškerého
majetku. Až do 6. listopadu 1952 žila
jsem s manželem ve společné domác-
nosti, tj. do doby, kdy byl vzat do TNP.
Nyní jsem v hospodářství sama s dětmi
a mám 15 kusů hovězího dobytka, 8 ks
vepřového dobytka, jeden pár koní, tři
ovce a drůbež, o kteréžto hospodářství
se řádně starám. V hospodářství je vše
sklizeno, pole jsou oseta a nikde není
žádná hospodářská ztráta. Více ne-
mám k podotknutí, jen to, že bych se
chtěla s dětmi přestěhovati do okresu
Teplice, kde bych pracovala v rudných
dolech i se svojí dcerou.”

Výslech proběhl v Ledči n. S. dne 28.
listopadu 1952 na Okresním oddělení
VB, II. referátu a vedl jej por. Jaro-
slav Konopka, bývalý předseda ONV
(do roku 1950). Pod výše citovaným
protokolem o výslechu je ještě doplně-
no: “Trestní řízení provedeno na zákla-
dě trestního oznámení na Rudolfa Ka-
dlečka, který byl trestní komisí již od-
souzen.”

Trestní komise ONV v Ledči vydala
4. prosince následující nález: “Manžel-
ka Rudolfa Kadlečka jako spolumaji-
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telka usedlosti čp. 4 je spoluzodpověd-
ná za nesplnění dodávek. Trestní ko-
mise ONV upouští od vynesení trestu
a vyslovuje jmenované zabrání majet-
ku a zákaz pobytu v okrese (nebylo
dodáno 1045 l mléka, 860 kg žita a ne-
dodržen stav dojnic o 1 kus a prasat
rovněž o 1 kus).”

Dne 11. prosince obdržel podnik
ČSAD v Ledči n. S. od ONV příkaz,
že na následující den z důvodu veřej-
ného zájmu má připravit nákladní au-
tomobil do Horní Březinky ke Kadleč-
kům. Komunisté si libovali
v dodržování oslav určitých a dobře
vyvolených výročí. Mezi ně patřil i 12.
prosinec, který každoročně uzavíral tzv.
Měsíc československo-sovětského přá-
telství. Toho dne roku 1943 byla
v Moskvě podepsána smlouva o přá-
telství, vzájemné pomoci a poválečné
spolupráci mezi Československem  a
Svazem sovětských socialistických re-
publik. Smlouva byla uzavřena na zá-
kladě velké Benešovy iniciativy, kte-
rou vyvíjel po předchozím mnichov-
ském zklamání. Špatná politická orien-
tace a prozíravost exilové vlády vedly
až k neštěstí nevinných lidí, kteří byli
za malé prohřešky trestáni neúměrně
vysokými tresty. 12. prosince 1952 je
tedy paní Kadlečková s dětmi vystě-
hována z Horní Březinky. Jejich velkou
oporou se stává rodina Boh. Patočky,

která je s Kadlečkovými
v příbuzenském poměru. Osmdesátile-
tý hluchoněmý Josef Augusta je umís-
těn v ústavu pro přestárlé.

Nadcházející rok 1953 však nebyl pro
komunistické zřízení u nás nikterak jed-
noduchý. Komunisté sice vyčistili své
vlastní řady (3.12 1952 bylo poprave-
no 11 úředních soudruhů z tzv. spikle-
neckého centra Rudolfa Slánského),
ale přišly velké rány. Smrt Stalina, smrt
Gottwalda, měnová reforma a s ní ná-
sledné povstání pracujícího lidu, které
se úspěšně dařilo komunistům dlouho
držet v tajnosti před širokou veřejnos-
tí.

A právě smrt Klementa Gottwalda
(14.3.1953) výrazně pomohla nespra-
vedlivě odsouzenému Rudolfu Kadleč-
kovi. Národní shromáždění zvolilo 21.
března novým prezidentem Antonína
Zápotockého, který 3. května udělil
amnestii osobám odsouzeným podle
trestního práva. Tak se 4. května 1953
ocitl Rudolf Kadleček na svobodě
s výměrem promíjejícím zbytek trestu
vězení, též i peněžitou pokutu, pokud ji
nezaplatil. Zabavený majetek i zákaz
pobytu však zůstaly v platnosti.

Pan Jaroslav Vacek, jek jsme již vi-
děli z úvodníku Vesnických novin okre-
su Ledeč n. S., byl poprvé odsouzen
Okresním soudem v Ledči 24.4.1949
podle par. 32/2 zákona č. 231/48 Sb za

šíření poplašné zprávy ke třem měsí-
cům odnětí svobody a peněžitému tres-
tu 10.000 Kč. Ve skutečnosti byl však
odsouzen proto, že se vysmíval jisté-
mu soudruhovi a ukazoval mu svůj od-
znak holubářského spolku, o kterém
tvrdil, že má větší cenu než jeho ko-
munistický odznak. Ten  mu také
s klopy strhl. Urážka vedoucí úlohy
strany ho přivedla až před soud.

Dne 25. září 1951 vypukl na půdě
zemědělské usedlosti u Vacků požár,
který způsobil celkovou škodu 300.000
Kč. Trestní nález z 21. prosince 1951
označil za příčinu požáru zkrat
v elektrickém vedení pro motorový
proud, které bylo nad chlévem vydáno
působení vlhka z chléva vycházejícího.
Jaroslav Vacek byl potrestán pokutou
5.000 Kč nebo při případné nedobyt-
nosti 30 dny vězení.

***
Amnestie mnohým nespravedlivě

odsouzeným sice vrátila svobodu, ale
komunistická moc udeřila nečekaně ji-
ným způsobem. Přišla sobota 30. květ-
na 1953, kdy rozhlas a následujícího
dne i Rudé právo přinesly zprávu o
měnové reformě.

Ale to už je jiná kapitola našich dějin,
o které Světelský zpravodaj přinesl
obšírný materiál v letošním květnovém
čísle.

František Drašner

První z propagačních materiálů urče-
ných do budoucího turistického infor-
mačního centra je na světě! Plán Svět-
lé nad Sázavou v měřítku 1:9000
z kartografického vydavatelství SHO-
Cart Zádveřice je vymezen sjezdovkou
na Kadlečáku a nádražím
v horizontálním směru, Horními Bohu-
šicemi a rybníky za parkem ve směru
vertikálním. Ve zvětšeném výřezu je
zobrazeno centrum, rubová strana ob-
sahuje rejstřík ulic a ve třech jazycích
informuje ve zkratce o historii města,
významnějších budovách a parku.

Plán města se prodává v novinovém
stánku na náměstí, v knihkupectví
Marie Bedrníčkové, na poště, v hotelu
Barbora a na nádraží. Cena byla sta-
novena na 20,- Kč.

Jaroslav Vála

Plán města
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Naplavenina v Sázavě vynikla zvláště když bylo
sucho a přes splav netekla voda

Posezení před pivnicí Na zastávce při vystoupení
čáslavské skupiny Garde

Údržba věže kostela sv. Václava
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Foto: Jaroslav Vála
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Přestože po léta byla na restau-
raci u mostu přes Sázavu vývěsní
tabule Malostranská restaurace,
my starší Světeláci jsme jí ani
v časech Jednoty ani v době ne-
dávné neřekli jinak než U Gusty.
Nyní se toto familiérní označení
stalo oficiálním. Restaurace (a ze-
jména její kuchyně) prošla náklad-
nou rekonstrukcí a v neděli 3. srp-
na byla znovu slavnostně otevře-
na. O týden později jsem se sešel
s Augustinem Žákem na kus řeči.

Když jsem se před dvanácti roky
vrátil z Finska, zavzpomínal syn
“Gusty”, chtěl jsem hospodu koupit,
ale pak z toho sešlo a dělal jsem
hokej. Teď za mnou přišli brácha
s mámou, že bychom tuhle hospodu
udělali jako památku na tátu, který
byl vždycky hostinský, a já si mys-
lím, že to nedělal špatně.

Pustili jsme se do toho celá rodi-
na, protože jsme chtěli, aby to také
trochu vypadalo, ne že bychom vza-
li hospodu a jenom otočili ubrusy.
Dost jsme do toho investovali, hos-

�������
podu jsme přestavěli k obrazu své-
mu a já to chci dělat podle sebe.
Nebudu nikoho kopírovat a nebu-
du se s nikým srovnávat. Chci vytvo-
řit hospodu pro všechny, aby tady
bylo pěkné prostředí, dobré pivo a
dobré jídlo. Legrace to nebude, lidé
jsou nároční a navíc já jsem to ni-
kdy nedělal, ale každým dnem se
učím. Myslím, že budeme mít jednu
velkou výhodu, když budeme jako
rodina dělat na sebe a nebudeme
muset nikoho poslouchat. Máme
tady registrační kasu, takže všech-
na jídla se markují přes počítač. Ze
začátku jsou s tím problémy, proto-
že pro servírky je to novinka, ale to
je otázka nejvýše jednoho měsíce.
Máme tady také salónek pro 20-25
lidí, kde mám historii Dukly Jihla-
va.

Chtěli bychom samozřejmě, aby
tady byli lidé spokojení. To je podle
mně měřítko.

Děkuji za informace a přeji mnoho
spokojených hostů.

Co ještě dodat? Běžte se podívat,
pokud jste to ještě neudělali. Čeká vás

příjemné pro-
středí,  v němž
nebude nakou-
řeno – ale nikoli
proto, že jsou
otevřena okna,
je tu totiž klima-
tizace. Dřevěné
obložení, závěsy,
lustry i dlažba,
všechno barev-
ně ladí.  Celý in-
teriér totiž navr-
hoval architekt,
konkrétně ing.
Jan Hlavín
z Milevska. Na-

bídka jídel je široká, každý den asi osm
druhů hotových jídel a na padesát dru-
hů minutek. Na čepu je Prazdroj a
Gambrinus, k jejichž kvalitě přispívají
zdejší dobré sklepy (i když, po pravdě
řečeno, v dnešní době už jsou problé-
my s chlazením piva málokde).

Jaroslav Vála

� � �
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Jedním z našich největších kar-
tografických vydavatelství je vizo-
vická firma SHOCart. Založili ji v
roce 1991 ing. Bohumil Háj a ing.
Jiří Šumbera, což také vysvětluje
její název, původně psaný SH O-
Cart (Šumbera Háj Orienteering
Cartography). Když se v pražském
Veletržním paláci konal veletrh
Svět knihy, využil jsem příležitosti
a položil ing. Hájovi pár otázek.

- Jak jste se dostal k tvorbě a vydá-
vání map?

Mapy a orientace mně odjakživa ba-
vily a zajímaly. Nastartovalo to naplno
asi ve 12 – 13 letech, kdy jsem něja-
kou dobu byl ve skautském oddíle, než
nám jej normalizátoři zakázali. Osob-
ně jsem s mapováním začal asi od pat-
nácti let v oddíle orientačního běhu
v Jihlavě. V tehdejší době masivního
utajování, evidování a povolování bylo
mapování pro orientační běh na laické
- řekl bych až diletantské – úrovni.
Nicméně snaha o vytvoření relativně
podrobné a přesné mapy za absence
kvalitních podkladů a technických po-
můcek byla pro nás dobrou školou a
naučila nás vytvořit kvalitní mapu
v podstatě “z vody”, někdy i na čistém
papíře. S touto zájmovou podobou kar-
tografie jsem prošel studii a nějakou
dobou i zaměstnáním až k roku 1989.
Ještě v posledním roce v „totáči“ jsme
se dostali přes známosti našich kama-
rádů do Francie a zpracovali jsme tam
v rámci dovolené mapu na mistrovství
Francie v orientačním běhu. Francou-
zi z ní byli nadšení, a tak v okamžiku,
kdy se po sametové revoluci vše změ-
nilo, rozhodli jsme se s kamarádem Jir-
kou Šumberou, že do toho půjdeme.
Absolvovali jsme martýrium po vše-
možných úřadech, kde jsme jako úpl-
ně první vlaštovky vyřizovali povolení
a licence kartografického vydavatele,
do nevěřících očí úředníků jsme ne-

��������� �� �	
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sčetněkrát vysvětlovali, že se skuteč-
ně chceme živit vydáváním vlastních
map, že to jde a že se to už skutečně
smí. Přes navázané vztahy jsme se
zabývali především prací na zakázku
na západní straně Evropy. Jezdili jsme
tisíce kilometrů starým autem, které
jsme někdy museli po cestě opravovat,
chodili jsme týdny a měsíce po fran-
couzských a švýcarských horách a le-
sích. Tam jsme zpracovávali terénní
originály, které jsme pak doma překres-
lovali na fólie, zajišťovali tisk a hotové
mapy dodávali našim zákazníkům až na
stůl – tzv. full service. Zpočátku tro-
chu nedůvěřivé vedení francouzského
svazu orientačního běhu si nás také
prověřilo, zda jsme řádně registrovaní,
zda odvádíme daně, zda řádně vede-
me doklady, apod. Všechno bylo
v pořádku, takže pak se zakázky jen
hrnuly a my jsme se v těch oblastech
docela prosadili. Přibrali jsme několik
známých, o nichž jsme věděli, že tuto
práci umí a rozumí jí. Vznikl z toho pro-
gram, který nás docela slušně živil. Byl
to dobrodružný – zálesácký – způsob
života, člověk někam odjel na týdny
nebo na měsíc. Ubytování v nějaké
chatě v horách (naši zákazníci nám
většinou zajišťovali ubytování) a od rána
do večera v lese, den co den, za pěk-
ného počasí zcela bez pauzy. Naše ro-
diny z nás znaly jen pozdravy
z exotických koutů Evropy, hromady
špinavých věcí po návratu, a tatínka do
nocí sedícího s rýsovacími pery a tu-
šemi za prosvětlovacím stolem.

Mezitím jsme přemýšleli, jak dál a
když jsme zjistili, že ve Švýcarsku ně-
jaký Hans Steinegger vyvíjí kartogra-
fický počítačový program, tak jsme se
u něho v městečku Baar nedaleko Zü-
richu při cestě zastavili. Program nás
nadchl a brzy jsme jej od něho koupili,
zainvestovali jsme tehdy pro nás straš-
livé peníze do prvního počítače a za-
angažovali jsme lidi tak, že počítač se

ani nevypínal a oni si u něj jenom pře-
sedali. Když tak vzniklo zázemí tech-
nologie a zvýšila se produktivita, začali
jsme přemýšlet, jak ty možnosti využít
dál. Zjistili jsme, že je hlad po plánech
měst, které buď neexistovaly nebo byly
doslova tragické. Z turistických map
byly k mání vlastně jenom ty staré z
Kartografie v měřítku jedna ke stu ti-
sícům, navíc záměrně zdeformované.
Tak jsme zkusili první vlastní turistické
mapy a plány měst a zájem byl obrov-
ský. Zpočátku jsme zkoušeli shánět
reklamy, ale cestu akvizice reklamy
jsme velice rychle opustili. Koupili jsme
další počítače, vybudovali důstojnější
pracoviště a zaměstnali pracovnice -
kresličky na směny. Prioritu měly stá-
le ještě zakázkové sportovní mapy.
Postupem doby ale pro nás přestávaly
být tak důležité, protože jsme začali
rozvíjet domácí vydavatelský program.
Zkusili jsme zpracovat a vydat turis-
tické mapy Jeseníků a Beskyd a zá-
jem byl o ně veliký, dobře se prodáva-
ly a začali se ozývat i zákazníci se za-
kázkami.

Začali jsme také s mapami pro cyk-
loturistiku v měřítku 1:75 000. Měli jsme
velkou výhodu, protože jsme si tuto
problematiku okoukli ve Švýcarsku a
ve Francii, což jsou cyklistické velmo-
ci. V té době, na začátku 90. let, kdy
tady bylo ještě s boomem horských kol
ticho po pěšině, tam už byla MTB cyk-
loturistika na vysoké úrovni. Například
při jedné velké zakázce v Juře, na fran-
couzsko-švýcarské hranici, jsme byli
ubytovaní v horském hotelu. Jeho ma-
jitel měl v suterénu půjčovnu se stopa-
desáti horskými koly. Kromě toho, že
nám je bez řečí půjčil k dojíždění do lesa
(poprvé v životě jsem se projel na
V.T.T., což je francouzsky Vélo tout
terrain = horské kolo), jsme také
s otevřenýma očima vnímali, jak může
vypadat areál cyklistických rekreač-
ních tras i bikových trailů, v zimě kom-
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binovaný s úžasným areálem udržova-
ných lyžařských tratí. Měli jsme mož-
nost poznat, jak vypadá celý program,
který na horská kola láká zákazníky,
jak se o ně pak provozovatelé areálu
starají, co jim nabízí, jak je zabaví a
motivují, jak jsou ti lidé spokojení a nad-
šení. To by měli zažít a vidět na vlastní
oči i někteří “autoři” pseudocyklotras
u nás.

Jak se pak rozvíjely vydavatelské
aktivity u nás v republice, začali jsme
cestování do zahraničí omezovat. Na
první pohled to sice bylo krásné a ro-
mantické - Švýcarsko, Rakousko, Fran-
cie, Itálie a Španělsko, ale rodiny a děti
nás pomalu přestávaly znát. Byla to
řehole a teprve až když si to člověk
zkusí, zjistí co to je za romantiku, nebýt
dlouhodobě řadu měsíců doma. Loni,
při závodu finále světového poháru v
orientačním běhu v Brně, jsem osobně
zažil takovou malou satisfakci. Tech-
nický ředitel a hlavní kartograf fran-
couzské federace, kteří přijeli s jejich
výpravou, vyhledali nás, kartografy,
kteří jsme tam připravovali mapový
program a otevřeně nám řekli, že je
velká škoda, že jsme u nich přestali
působit. Tím, že jsme pro ně za osm
roků zpracovali ve Francii asi šedesát
map, jsme se zasloužili o znatelný po-
sun v kvalitě celého francouzského
orientačního sportu. Orienťácký pro-
gram tedy už léta nemá s firmou nic
společného. Kartografickou práci pro
tento sport si držíme jen jako vlastního
koníčka, jako dobrý skutek pro oddíl,
abychom měli kde závodit a děcka
měla kde trénovat. Dá se říci, že ori-
entačním během se v našich podmín-
kách zatím uživit nedá.

- Jak se vyvíjel sortiment a vydava-
telský plán SHOCartu až do dneš-
ka?

Z počátku jsme plány měst a turistic-
ké mapy vydávali spíše nahodile, pod-
le toho, kde bylo zajímavé území a kde
jsme si sehnali nějakou podporu či za-
kázku. Brzy jsme ale zjistili, že nemá
význam formulovat vydavatelský pro-
gram takovýmto zmatečným způso-
bem, a rozhodli jsme se, že se pustíme
do kompletního mapového díla a uce-
lených edičních řad. Protože Klub čes-
kých turistů již vydával turistické „pa-
desátky“ a Kartografie „stovky“, viděli
jsme volné místo v “pětasedmdesát-
kách“. Ty se pro cyklo náplň docela

hodí, protože jednak k orientaci při jíz-
dě na kole nejsou potřeba až tak de-
tailní informace a pak také z mapové-
ho listu pětasedmdesátky hned tak „ne-
vyjedete“. Takže jako první ediční řadu
jsme začali cyklomapy v 1:75 000.

Od počátečního nadšení a kamarád-
ských způsobů jsme se dostali k tvrdé-
mu byznysu - i když kamarádské vzta-
hy ve firmě dál přetrvávají. Pustili jsme
se do zpracování kvalitního, komplet-
ního, celoplošného digitálního mapové-
ho díla. Sháníme si různé zdroje infor-
mací, spolupracujeme s řadou organi-
zací, jako jsou Lesy ČR, Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů a mapová
služba armády, které nám rády vychá-
zejí vstříc. Mapové dílo pravidelně udr-
žujeme a doplňujeme, doufám, že je to
v našich mapách poznat a že si je uži-
vatelé dokáží porovnat s mapami jiných
vydavatelství a vybrat si takové, které
jim nejlíp konvenují.  S výběrem, který
typ mapy je lepší, vhodnější, je to sa-
mozřejmě relativní, někdo má radši
padesátky, někdo stovky, někdo pěta-
sedmdesátky. Dnes je alespoň ta vý-
hoda, že už si každý může vybrat pod-
le své potřeby, svého vkusu a kapsy.

- Ale dnes už děláte i mapy
v jiných měřítcích, 1:100 000 a
1:50 000?

To je pravda, teď už máme i ce-
lou řadu „stovek“. Převzali jsme
myšlenku tradiční stovkové řady
po Kartografii, která ji vlivem ně-
jakých organizačních a vydavatel-
ských problémů přestala vydávat.
Když už absence řady na trhu tr-
vala dva roky, chopili jsme se pří-
ležitosti my a poptávku jsme napl-
nili vlastní řadou. Její princip je
založen na tom, aby na co nejmen-
ším počtu mapových listů byla zob-
razena celá republika a dalo se tak
co nejlevněji pořídit kompletní
mapové dílo pokrývající celé úze-
mí - na třiadvaceti mapových lis-
tech. Já si myslím, že dobře udě-
laná stovka je optimální mapa jak
pro pěší, tak i pro ostatní formy
turistiky. Je totiž otázkou, jestli tu-
rista všechny informace z podrob-
nější mapy je schopen využít.

Klub českých turistů nám také
víceméně vnutil impulz k vydávání
turistické řady padesátek SHO-
Cartu. Po té, co jsme s KČT ně-
kolik let úspěšně spolupracovali a

vypadalo to i na vydavatelskou spolu-
práci, se jejich ústřední výbor rozhodl
pro tradičního vydavatele – slovenský
VKÚ Harmanec a pro konkurenční dis-
tribuci. Následně nám vypověděli
smlouvy o spolupráci a postavili nás
před nutnost zásobit naše distributory
mapami z vlastní produkce. Oboustran-
ně výhodnější by určitě byla spoluprá-
ce, oni se však rozhodli jít touto ces-
tou, je to jejich rozhodnutí, mají na ně
právo. Znamenalo to ovšem tvrdý kon-
kurenční boj. Asi věřili, že to nezvlád-
neme, ale to nás tedy fatálně podceni-
li. Kompletní ediční řada našich vlast-
ních turistických padesátek je už od
loňského roku na trhu, má zajištěnou
plošnou distribuci a má spousty spoko-
jených turistických uživatelů.  Jejím
završením je turistický autoatlas 1:100
000 se všemi turistickými trasami a
novinka minulé vánoční sezóny Cyklo-
atlas ČR, specializovaný na komplexní
informace o cyklo tématice.

Jako doplňky jsme potom pořídili ediční
řady zimních lyžařských map, které
zobrazují vybraná území s lyžařským
zázemím. Máme jich šest nebo sedm
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a o dalších už se asi nedá uvažovat.
Pak je docela zajímavá nová řada ry-
bářských map - sami jsme byli příjem-
ně překvapeni, jaký je o ně zájem, ko-
lik rybářů si je kupuje.

- Pojďme se tedy podrobněji podí-
vat na cykloturistiku a cyklotrasy.

V současnosti je v ČR vytvořena řada
cyklotras, cykloturistika je hodnocena
jako megatrend cestovního ruchu, ale
některé věci, které nebyly koncepčně
řešeny, zrají do podoby značných pro-
blémů. Je to téma velmi obsáhlé a je to
na delší debatu. V principu jde o to,
jaké trasy jsou projektanty a zřizova-
teli vytvářeny, pro koho jsou určeny a
jak jsou vlastně vymyšleny, jakou mají
koncepci. Jestli je trasa vybudována
tak, aby byla pro lidi zajímavá, zda se
někdo zamýšlel na tím, jak ji budou
cyklisté užívat, jaké zážitky jim poskyt-
ne, jak je vybavena zázemím a služba-
mi. V současné době je s tím u nás
v Česku docela problém, protože
spousta dosavadních tras byla vytvá-
řena jenom jako produkt pro produkt,
leckde převládlo pojetí, že trasu tvoří
značky instalované kolem silnic – tyto
trasy jsou vytvořené spíše technicky,
jako síť zaplňující určité území.

Chce to začít přemýšlet o projekto-
vané trase jak z pohledu uživatelů –
cyklistů a výletníků, tak z pohledu zři-
zovatelů, z pohledu marketingu cestov-
ního ruchu a marketingu regionu a dnes
moderního pojmu – destinace. Investi-
ce do areálu cyklistických tras přece
má přinášet regionu prospěch – rozvoj
aktivit cestovního ruchu, zvýšení ná-
vštěvnosti, prodloužení pobytu návštěv-
níků, propagaci regionu atd. Takový
komplexní pohled na problematiku cyk-
lotras, bohužel, u nás v republice lec-
kdy dodnes chybí.

Takže v cyklistických mapách, které
vydáváme, se často potýkáme s pro-
blémem, co do nich vlastně zachytit,
jaké trasy v nich mají být popsané, aby
byly pro cykloturisty zajímavé. Vyzna-
čené oficiální trasy se proto snažíme
doplňovat doporučenými trasami, kte-
ré vyhledali a popsali naši externí au-
toři. Spousta cyklistů si je chválí jako
zajímavé alternativy. Na druhé straně
se samozřejmě najdou uživatelé, kte-
rým nevyznačená trasa nevyhovuje,
protože při jízdě po takovéto trase si
musí cestu v terénu najít sami. Nic je
v terénu nevede - kromě zákresu v

mapě. Jako kartografové tuto situaci
dobře známe a uvědomujeme si, že
vyznat se ve volné přírodě podle mapy,
zvláště při rychlejším pohybu na kole,
není vůbec jednoduché. Těžko se s
nějakým produktem dá zavděčit všem,
ale obecně mohu říct, že odezva je pří-
znivá, lidé si doporučené cyklotrasy
chválí a mapy s nimi se prodávají veli-
ce dobře.

Jako doplněk programu cykloturistic-
kých map jsme donedávna vydávali i
řadu průvodců. V zahraničí (Rakous-
ko a Německo apod.) tyto produkty
běžně fungují, jsou vydavatelství, kte-
rá se tím živí. Bohužel u nás je to tak,
jak už jsme o tom mluvili v souvislosti s
úrovní služeb a cyklotras. Je sice pěk-
né vydat průvodce některou dálkovou
cyklotrasou, ovšem když ten produkt
ve skutečnosti v terénu skoro neexis-
tuje, značení, které bylo instalováno
před lety, postupně zaniká a nejsou
navázány služby, propagace a produk-
ty, které by např. prodávaly cestovky,
znamená to vydávat materiál o něčem,
co v zásadě nefunguje, na co lidé ne-
jezdí. A protože průvodce nešly příliš
na odbyt, musíme jako podnikatelé ten-
to program utlumit. Je to ale škoda,
protože materiály jsou to zajímavé a
pěkné...

- U nás – v Posázaví – se dost dis-
kutuje o Posázavské cyklotrase, ke
které jste dělali mapu i průvodce.
Jaký je Váš názor na její průběh v
terénu?

Posázavská stezka (uvědomuji si, že
teď asi nepotěším několik lidí
ze Sdružení měst a obcí Posázaví, kte-
ré ji zřizovalo) je v podstatě jako pro-
dukt pro rekreační cyklisty nepoužitel-
ný. Trasa, která lidi naladí imagem řeky
Sázavy, totiž je typickým produktem,
pořízeným instalací cykloznaček na sil-
nice. Ty ve většině vůbec nevedou za-
jímavou přírodou podél řeky, ale šplha-
jí po příkrých stoupáních po úbočích
kaňonovitého údolí Sázavy, po městeč-
kách a obcích a po okolní krajině. Po-
sázavskou trasu sem tam určitě někdo
zkusí absolvovat, ale masový provoz na
ní podle mého názoru nikdy nebude.
Jako například moji známí - jsou po-
měrně sportovního založení, a zdatní
cykloturisté, ale asi v polovičce trasu
vzdali, protože děti to věčné šplhání po
silnicích nezvládly.

- V současné době se u vás připra-
vuje do tisku plán našeho města
Světlé nad Sázavou. Kolik měst máte
takto zpracovaných?

Máme plány asi osmdesáti jak vět-
ších, tak menších měst v měřítkách 1:8
000 až 1:20 000. Hlavní město a kraj-
ská města jsou vydávány podle potřeb
distribuce – podle poptávky na trhu.
Mapové dílo měst naše redakce pravi-
delně udržuje. V současnosti se děje
ve městech velká stavební činnost, plá-
ny měst rychle stárnou, je potřeba je
stále aktualizovat a průběžně vydávat
inovované verze.

- A další sortiment?
Ten tvoří automapy a autoatlasy Čes-

ka, Slovenska a evropských zemí, do
kterých se nejčastěji jezdí. Máme na-
příklad sadu map chorvatského pobře-
ží 1:100 000, které vznikají ve spolu-
práci s vydavatelstvím Geodetski zá-
vod Slovenije. Na letošní letní sezónu
jsme přichystali novinku, která právě
vyšla - Atlas chorvatského pobřeží.

Dále máme v sortimentu zeměpisné,
školní fyzické i politické mapy stolní i
nástěnné. Připravujeme také Atlas
Světa, zeměpisný a školní.

- A co zakázková činnost?
Za roky práce jsme pro zákazníky

zpracovali a vydali řadu turistických a
cykloturistických titulů map, průvodců,
reklamních a propagačních tisků. Nej-
většími zákazníky byly správní úřady,
dříve okresní nyní krajské, magistráty
a radnice měst, sdružení měst a obcí,
regionální agentury, Národní parky i
soukromé organizace a firmy.

Zajímavým sortimentem jsou pro řadu
uživatelů také informační tabule a vý-
věsní mapy, které zpracováváme v
kooperační spolupráci s profesionálními
tiskovými studii. Z celého spektra mož-
ných materiálů a způsobů výroby do-
kážeme vybrat a doporučit nejvhodnější
variantu podle kompromisu ceny a užit-
ných vlastností tak, aby vyrobené ma-
pové kompozity dokázaly co nejlépe
vzdorovat vlivům počasí a do určité
míry i nevlídnému zacházení. Vždy se
snažíme zákazníkovi vyhovět a naplnit
jeho záměr co nejlépe.

- Děkuji za rozhovor, přeji další dob-
ré nápady a hodně spokojených uži-
vatelů Vašich map.

Jaroslav Vála
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Dovolte mi, prosím, podělit se s vámi
o jednu z příjemných vzpomínek na
nezapomenutelný zážitek. Stalo se to
v době asi před čtyřiceti lety, kdy jsem
pracoval ve zdejší rybářské organizaci
jako jednatel a účetní. Tenkráte, bylo
to v poslední den ukončení výlovu na-
šeho rybníka Ředkovák, převážně lo-
veného v měsíci září, před naší tradič-
ní svatováclavskou poutí. V té době pří-
roda počíná pozvolna nabývat překrás-
ných barev a odstínů nadcházejícího
podzimu a tím prakticky nastává lou-
čení s nezapomenutelnou letní sezónou.
Jak to s příslušníky cechu sv. Petra,
patrona rybářů, bývá, je samozřejmé,
že u každého výlovu nejen u nás, ale
snad v celém světě, je nutno udržovat
patřičný dozor při slovování, které i
s přípravami trvá více či méně dnů a
nocí. To vše dle velikosti a množství
průtoku vody dotyčného rybníka či je-
zera. Při této příležitosti bylo vždy zvy-
kem, že nesmí chybět zvláště za noci
nějaké to pití – sodovka, pivo i krapet
tvrdého alkoholu pro zahřátí, ale také
pro přípitek na zdárný výlov.

My jsme toho posledního dne po vý-
lovu odváželi vlastním malým náklad-
ním autem Tatra 1,5 t různé kádě, sudy
a jiné potřeby do Světlé n. S. Tento
převoz a poslední cestu nás absolvo-
valo celkem šest převážně starších čle-
nů, já z nich nejmladší. Usedli jsme růz-
ně mezi naložený náklad a vše se dělo
za zpěvu a veselí a takto rozjařeni od-
jížděli jsme domů. Nevím na čí nápad
jsme zastavili pod Novou Vsí, na kopci
u známého křížku pod lipami a vystou-
pili či slezli z auta a usedli do sluncem
vyhřáté trávy. Já jsem se jen šetrně
optal, co se nyní bude dít, ale hlavně si
živě pamatuji, jak jsem pronesl snad
podivný dotaz: “Hoši, co nyní vidíte?”

Malinko se porozhlédli po sluncem
krásně do dáli ozářené krajině
s Melechovem a údolím líbezné Sáza-
vy a téměř jednohlasně odpověděli
úryvky z “Jihočeských písní”: “…ty
háje, lesy zelené, tu krásnou modravu
a rybníky tolik vábné ve světě nena-
jdeš…”

To vše v tuto zvláštní chvíli za zpěvu
a veselí vyznělo pro mě tak dojemně a
zapůsobilo to na mé city, s kterými jsem
se právě dostal do té nejnižší polohy,
čili k slzám, což všichni ihned  postřehli.

I když sám jsem nepřítelem jakého-
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koliv druhu alkoholu, což všichni dobře
věděli již od doby mého vstupu do ry-
bářského cechu, vůbec nevím, kde tak
rychle nalezli lahvinku s vodkou a malé
kalíšky, které ihned naplnili a téměř jed-
nohlasně prohlásili, že vše se děje při
zvláštní, výjimečné příležitosti, a že mě
posilní a pozvedne ztracenou náladu.
Současně jsem byl objat kolem ramen
a všichni jsme si připili na všechny do-
sud dosažené úspěchy naší organiza-
ce za léta 1950-1960, tj. za deset let
budování nových rybníků. Současně
jsme zavzpomínali, jak počátkem roku
1950 vzhledem k častým otravám ryb
v Sázavě zatoužili jsme vlastnit nějaké
rybníky. Nejpříhodnější podmínky jsme
viděli na čistém potůčku pramenícím
v lesích pod Novou Vsí a protékajícím
celým Zlatokopským údolím. To byl
impuls k zahájení jednání prostřednic-
tvím pražského zástupce dosavadního
majitele továrníka R. Morawetze, kte-
rý se těsně před druhou světovou vál-
kou s celou rodinou odstěhoval do ka-
nadského Toronta. Jmenovaný k naší
radosti nám k realizaci soustavy rybní-
ků udělil souhlas. Od všech našich nad-
řízených úřadů včetně Ústředního ry-
bářského úřadu v Praze jsme rovněž
obdrželi souhlas i podporu, a tak za-
plať Bůh dne 6. června 1950 zahájili
jsme budování prvého rybníka a poz-
ději za menší oslavy pojmenovali tento
po našem městečku “Světelský”. O
téměř tři léta později započata výstav-
ba druhého rybníka pojmenovaného
“Sázavan” po naší řece a později do
roku 1960 vybudováno ještě šest men-
ších odchovných rybníčků včetně úpra-
vy rybníka u Bohušic. S odstupem dal-
ších let postupně vybudovány zbývají-
cí rybníky pojmenované “U Vrbí” a
“Zlatokopský”, čímž byla celá pláno-
vaná výstavba zdárně ukončena. Už
jen pro všeobecnou informaci uvádím,
že v letech 1950-1960 odpracovalo
v průměru našich sto členů celkem
23.150 brigádnických hodin. Jenom
hráz Světelského obnášela přesun cca
6000 m3 zeminy, což je lehké počítání,
když hráz u paty má šíři 12 m, v koruně
6 m, její výška je rovněž 6 m a celková
délka 110 m. Toho času to byl v rámci
kraje nejlepší dosažený výkon, s kterým
se nikdo jiný nemohl pochlubit a při-
znám se, že bylo mým jediným přáním
někdy se o toto rozdělit s naším lidem,

neb dnes zajisté málokdo ví, že za na-
ším parkem ještě před pětapadesáti lety
byly jen normální louky s mnohými
mokřinami a protékajícím potůčkem.

Po všem tom vzpomínání s přípitkem
a za tak nádherného slunného počasí
počali jsme se dívat na tu nádherně vy-
jímající se krajinu před námi s naším
městečkem uprostřed. Jen jsme si
v této chvíli uvědomili, v jaké to krás-
né, kouzelné krajině vlastně žijeme, a
tak nastalo zvláštní určité přirovnávání
k naší rovněž nádherné Šumavě. Jed-
nohlasně jsme říkali, dívajíce se do dáli
až na samý Melechov porostlý hlubo-
kými modravými lesy směřujícími
z jedné strany k hradu Lipnici a
z druhé strany přes líbeznou Sázavu do
kopců kol Benetic a dále. Pod tím vším
roztroušené, malebné “chaloupky čes-
ké”, ohraničené zelenými háji, malými
políčky, tyto přerušované zachovalými
zelenými remízky, skalicemi, leckde i
skalisky. Dále většími i menšími strá-
němi s údolíčky oddělenými tmavými,
melancholicky laděnými zákoutími a
jako nitkami protkanými cestičkami.
Tolik nádherných barev a změn
s převládající zelení všech možných
tónů a nesčíslných množství odstínů při
jediném pohledu. Postupně, blížeji
k nám, bylo již přesněji vidět pole i lou-
ky pod Závidkovicemi a ještě blíže již
provoz na silnici vedoucí ze Světlé n.
S. přes Dolní Město do Humpolce.
Nakonec, jak vpředu uvedeno, ty ryb-
níky naše, tolik vábné, rozprostírající se
před námi, vzdálené jen asi 500 m. Ze
všeho toho různorodého stromoví a
všech porostů nejvíce však upoutaly a
ladily oku pozorovatele četné jednotli-
vé, ve skupinkách i v souvislých poros-
tech neobyčejně krásné svěží břízy
dominující nad ostatní vegetací. Nemo-
hu si odpustit zvláštní srovnání, když
se zmíním o kouzelném pohledu, zvláš-
tě za jitra, na celou probouzející se pří-
rodní říši ve zlomu, kdy se všecičko
mění do krásného, jasného dne. Právě
zvláště ty orosené břízy ozdobené mi-
riádami skvoucích, třpytivých krůpějí
rosy při polibku a dotyku prvními pa-
prsky slunka působí tak dojemně a ne-
odolatelně jako tajemný pohled na sa-
motné sličné princezny či víly.

Po celém tom poznání mluvili jsme
spontánně, že před námi se rozprostírá
zemský ráj to na pohled, sice stěsna-
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nější na menším prostoru, ale právě o
to přehlednější v poměrně  nevelké
oblasti a vzdálenosti. A tak nastalo to
další srovnávání všech krás se Šuma-
vou, kterou každý z nás svého času
navštívil a procestoval. Jednohlasně
jsme říkali, že Šumava s jižními Čecha-
mi jsou bez diskuse světově uznávané,
svůdné, rozložené do daleko větších
prostorů. Buď je kouzelný pohled na
hluboké lesy s údolími neb přímo na
jezera, či na svěží blata s neznámými,
ošidnými hlubinami. Nakonec ty svě-
toznámé jihočeské rybníky splývající
s okolní krajinou jsou za každého po-

časí – častých mlh, slunných dnů i ne-
obyčejně prudkých bouří – prostě kou-
zelné. Toto vše, jak jsem již výše uve-
dl, je přírodou rozložené do velkých
prostorů. Všechny ty krásy Šumavy
můžeme shlédnout jen zřídka, a to ješ-
tě s ohledem na přízeň počasí, kdežto
celý prostor Lipnice n. S. – Melechov
s ostatními kopci kol našeho městečka
je u nás doma a za jakéhokoli počasí
ať již pěšmo, na kole, či v autě jej mů-
žeme třebas denně absolvovat a vidět.
Tedy naše srovnávání nakonec vyzně-
lo s přihlédnutí ke všem oboustranným
kladům i záporům přibližně stejně. Náš

podiv i údiv nad celým kouzelným pro-
středím slunkem ozářené krajiny – i
když se děl při posezení v přírodě za
zpěvu a veselí, s občasným posilňová-
ním malými kalíšky vodky – prostě
obstál na výtečnou. Tak skončilo ne-
plánované, ale ve všech směrech nád-
herné sezení téměř poloviny výboru
rybářské organizace. Bez dalších prů-
tahů jsme nastoupili do auta a odjeli
k nám, do Světlé n. S. a auto zagará-
žovali jako obvykle ve mlýně u mostu.

Jaroslav Škvor
(redakčně kráceno)

Jaroslav Max Kašparů: Živá a mrtvá víra
Místní pobočka České křesťanské akademie ve Světlé n. S. zve čtenáře Světelského

zpravodaje na první besedu v podzimním semestru, která se uskuteční ve čtvrtek 9.
října od 19.30 hodin v zasedací místnosti sklářského učiliště ve Světlé nad Sázavou.

Tomáš Halík v předmluvě k nové knize Maxe Kašparů “Do výšky volím pád” představuje dalšího
z hostů světelské pobočky takto: “Max Kašparů je tak trochu renesanční osobnost: psychiatr a
jáhen, neúnavný lektor a autor populárních publikací, a jak se dozvídáme z knihy, též například
ochotnický herec a “věčný student” – muž širokých zájmů a širokého srdce, gejzír energie a nápa-
dů, dychtivý vždy poznat nové věci, nové myšlenky, nové informace, nové vtipy, a zejména nové lidi.

Přes všechny akademické diplomy v sobě nosí přemnohé ctnosti obyčejného venkovského doktora, který je především
zkušený, blízký životu, ochotný poradit a potěšit – a který má z celé duše rád lidi a své povolání. Jaroslav Kašparů je
člověk, který přinesl za těch asi pětatřicet let, co ho znám, do mého života hodně radosti.” Pro ty, kteří milují suchá fakta
se sluší dodat, že MUDr. Dr. Mgr. Jaroslav Max Kašparů (1950), diakon - tc. OPraem vystudoval stomatologii v Praze
a všeobecné lékařství v Bratislavě, pedagogiku a etiku v Českých Budějovicích. Působil jako primář psychiatrického
oddělení v Pelhřimově, po roce 1990 byl ředitelem OÚNZ. Po diakonském svěcení pracoval dva roky v Praze jako
prezident České katolické charity. Vyučuje a vyučoval na teologických fakultách po celé ČR. V roce 1997 založil v
Pelhřimově Norbertinum – centrum pastorální medicíny. Je autorem celé řady knih a článků.

Hynek Bouchal
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Program též najdete – http://www.svetlans.cz.
                                                                                     Změna programu vyhrazena.

Začátek prodeje vstupenek: 30 minut před představením,

Případný předprodej – videopůjčovna Relax, Lánecká ulice 279, Světlá nad Sázavou (relax.3web.cz)

Středa  3.9. 19.30 124’

O Schmidtovi (USA)                                                Drama
Skutečný muž svůj osud na hřebík jen tak nepověsí.Hrají: J. Nicholson
Vstupné : 55 Kč                                                                       Od 12 let

Pátek  5.9. 19.30 105’

Hlubina (USA)                              Thriller / válečný / sci – fi
Teror přichází z hlubiny. Hrají: D. Crow, O. Williams
Vstupné : 50 Kč                                                                         Od 15 let

Neděle  7.9. 19.30 120’

Rychle a zběsile 2 (USA)           Akční kriminální
Jak rychle chceš ? Hrají: P. Walker, T. Gibson
Vstupné : 55 Kč                                                                       Od 12 let

Středa  10.9. 19.30 103’

Nuda v Brně (ČR)                                      Smutná komedie
Podle povídky P. Beďury “ Standa debutuje”.
Hrají: M. Donutil, K. Holanová
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 12 let

Pátek  12.9. 19.30 81’

Telefonní budka (USA)                                  Thriller
Mluv, nebo jsi mrtvej … Hrají: C. Farrell , F. Whitaker
Vstupné : 50 Kč                                                                         Od 12 let

Neděle  14.9. 19.30 128’

Jádro (USA)                                                            Akční sci – fi
Jediná cesta ven vede dovnitř. Hrají: A. Eckhart, H. Swanková
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 12 let

Středa  17.9. 19.30 179’

Pán prstenů – Dvě věže (USA)         Fantasy
Válka s Mondorem ještě zdaleka není vyhraná…   Hrají: E. Wood , I. Mc
Lellen
Vstupné : 55 Kč                                                                         Od 12 let

Pátek  19.9. 19.30 90’

Líbánky (USA)                                                          Komedie
Byly to krásné líbánky, dokud to nezačalo…
Hrají: A. Kutcher , B. Murphy
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 12 let

Neděle  21.9. 19.30 105’

Taxi 2003 (Francie)                                      Akční komedie
Hyperaktivní mix s adrenalinovou příchutí.
Hrají: S. Naceri , M. Cotillard
Vstupné : 50 Kč                                                                      Přístupný

Středa  24.9. 19.30 112’

28 dní poté (USA)                                                    Sci – fi
Dny jsou sečteny, nikdo neví, kde číhá hrozba.
Hrají: C. Murphy, N. Harris
Vstupné : 50 Kč                                                                         Od 12 let

Neděle   28.9. 19.30 100’

Zkurvená existence (Velká Británie)   komedie
Každá minuta může být tvoje posední. Hrají: M. Beesley, J. Isaacs
Vstupné : 50 Kč                                                                         Od 15 let

Středa  1.10. 19.30 130’

Hulk (USA)                                                    Dobrodružný akční
Neví, kdo je, jak vznikl, ale nebudete ho mít rádi až se rozzlobí.
Hrají: E. Bana
                                                                                                 Od 12 let

Pátek  3.10. 19.30 120’

Matrix Reoaded (USA)                                   Sci – fi
Druhé pokračování  trilogie Matrix. Hrají: K. Reeves
                                                                                                  Od 12let

Neděle  5.10. 19.30 86’

Blbý a ještě blbější (USA)                           Komedie
Jak Harry potkal Lloyda. Jsou mladí, srandovní, ale v palici mají temno.
Hrají: E.Ch. Olsen

                            Od 12 let

Středa  8.10. 19.30 160’

Gangy New Yorku ( USA)          Historický, akční
Mladý muž se pokusí pomstít smrt svého otce.
Hrají: L. Di Caprio , C. Diaz

                            Od 12 let

Pátek  10.10. 17.30 90’

Prasátko a jeho velký příběh (USA) Animovaný
Prasátko je dalším  kamarádem medvídka Pú , o kterém W. Disney
natočil film.
Česká verse                           Přístupný

Neděle  12.10. 19.30 95’

Pravá blondýnka 2 (USA)                               Komedie
Světově oblíbená blondýnka se vrací. Lepší, odvážnější.
Hrají: R. Witherspoon                                                         Přístupný

Středa  15.10. 19.30 110’

Osamělý mstitel (USA)                                     Thriller
Muž, který nemá pro co žít, si najde něco, za co může bojovat.
Hrají: V. Diesel

                             Od 12 let
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SMUTNÁ ZPRÁVA
Všem kolegům hudebníkům, posluchačům, divákům a celé kulturní veřejnosti oznamujeme smut-

nou zprávu. Po těžké nemoci zemřel 2. července náš dirigent, pan ing. Jaroslav Průša. Poslední
rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu v Jihlavě. Jak vzpomenout na tohoto velkého muzi-
kanta a organizátora hudebního dění v našem městě?

Orchestr Region byl pro Jaroslava Průšu vedle vlastní kapely a Big bandu dalším hudeb-
ním směrem a cestou. Po převzetí orchestru od zakladatele Josefa J. Staňka a posléze
pana Vladislava Berana pokračoval v dosavadním repertoáru. Vedle pravidelných kon-
certů vánočních to byl mimo jiné koncert k výročí Bedřicha Smetany – výběr árií ze
všech jeho oper v provedení orchestru a sólistů s Regionem spolupracujících, dále kon-
cert k životnímu jubileu vynikajícího flétnisty a dirigenta, pana V. Berana a jiné.

Velkým snem J. Průši byla práce na rozsáhlejším hudebním díle. Tím se stala opera V.
Blodka V studni (premiéra 1.5.1994), následovaly operety Polská krev (premiéra
18.10.1998), Bratránek z Batávie (premiéra 15.10.2000) a Cikánský baron (premiéra
20.10.2002).

Blíží se datum 1. výročí premiéry této poslední, nejnáročnější operety. Místo na dirigent-
ském stupínku osiřelo, odešel muzikant uprostřed své práce, člověk pověstný v muzice
svou důsledností.

Všichni členové orchestru, pěveckého sboru a sólisté si v sobě uchováme jeho způsob vedení, nesmlouvavost i
v nejmenším detailu. Výsledky se dostavily v ohlasech a v návštěvnosti našich hudebních produkcí.

Čest jeho dílu a památce.
Orchestr Region

V úterý 8. července se ve společen-
ském sále Společenského domu konala
vernisáž soutěže “Světelsko ve fotogra-
fii”. Na úvod zazpívala dvě skladby sleč-
na Aneta Hamříková, kterou na kytaru
doprovázel učitel místní ZUŠ Jiří Ven-
covský. Po krátkém úvodním projevu
starosty města Josefa Böhma pronesl pár
slov také odborný porotce, kterým byl
– stejně jako loni – fotograf Jiří Novák:

“Úroveň fotografií je ve srovnání
s předloňskem podstatně vyrovnanější,
takže rozhodování bylo hodně těžké. Ale
přece jenom některé fotografie pana
Soukupa trošku vybočují, ale tohle je
přece jenom trochu jiné pojetí než ostatní
fotografie. Tak asi proto se stalo, že jsme
se rozhodli, že by to mělo být to nejlep-
ší.

Jak říkal už pan starosta, je to ama-
térská soutěž, ale já mám dojem, že je
to dost nevhodný název, protože většina

����������
fotografií je přímo na profesionální
úrovni. Děkuji všem, kteří se zúčastnili
a blahopřeji – i těm, co nezvítězili.”

Fotosoutěže se zúčastnilo celkem 22
autorů (z nichž však jeden nesplnil pod-
mínky) s 267 fotografiemi (z toho přes
200 je vystavených).

V kategorii Krajina nebylo 1. místo
uděleno, 2. místo obsadila Lenka Vola-
ninová s fotografií Zátočina v údolíčku,
na 3. místě se sešli Martin Soukup
(Stvořidla), Miloslav Bonner (Podzim)
a Hana Grünfeldová (Zrození nového
dne).

V kategorie Architektura se na 1. mís-
to dostal Martin Soukup s fotografií
Barvy města, druhé a třetí místo nebylo
uděleno. Na otázku, zda jde o náhodný
záběr nebo předem promyšlenou kom-
pozici, Martin Soukup odpověděl: “Když
je dobré světlo, odráží se kostel
v tabulích oken protějších domů. Šlo jen

o to být ve správném čase na správném
místě…”

V kategorie Lidé Světelska obsadil 1.
místo opět M. Soukup, tentokrát
s fotografií Temná kytara z rockového
koncertu. Druhé místo si zasloužil Petr
Šebesta svým souborem pěti fotografií.
Třetí místo uděleno nebylo, zato porota
přiřkla zvláštní cenu Daně Půžové za
soubor čtyř fotografií Skleněná krása
zobrazující práci světelského výtvarní-
ka Miloše  Jírovce.

Dále porota udělila čestná uznání Mi-
loslavu Bonnerovi (soubor Podzimní
Lipnice), Daniele Švandové (Sv. Jan Ne-
pomucký u Pohledi), Janě Žáčkové
(černobílá fotografie Vodní detail) a Lu-
boši Maškovi (Elektrický sloup a Ohňo-
stroj na Nový rok).

Jaroslav Vála
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KULTURA

PŘIPRAVUJEME

Jedna z nejúspěšnějších komedií slavného au-
tora (The Sunshine Boys) o nekončících pa-
táliích dvou klaunů na penzi. Willie Clark a Al
Lewis – slavné komické duo z éry vaudevillu. Po
jedenácti letech se mají opět sejít a pro televizi
natočit nejzdařilejší číslo – je to vlastně jejich
labutí píseň. Staří páni se ale nemohou dohod-
nout, ačkoliv se v podstatě mají rádi, vzájemně
se jen dráždí a vůbec není jisté, jak to s oběma
tvrdohlavci nakonec dopadne.

Účinkují:
Petr Nárožný - Willie Clark
Ladislav Mrkvička - Al Lewis
Jan Čenský - Ben Silverman
Libuše Švormová - ošetřovatelka

Divadelní sál ve Světlé nad Sázavou v úterý 7. října v 19.30 hodin.
Předprodej vstupenek je v kanceláři odboru kultury na radnici – tel. 569 496 660.

M ě s t s k ý   ú ř a d  -  odbor kultury a školství, Světlá nad Sázavou

zapisuje zájemce do

JAZYKOVÝCH KURZŮ:

německý jazyk   - pro začátečníky

           - pro mírně pokročilé

anglický jazyk   - pro začátečníky

 - pro mírně pokročilé

(zahájení kurzů v říjnu 2003, ukončení v červnu 2004)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  26. září 2003
Zájemci se mohou zapsat v kanceláři odboru kultury ve 2. patře radnice (tel. 569 496 660)
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Zápis do studia Univerzity volného času
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod oznamuje všem posluchačům a zájemcům o studium Univerzity

volného času, že zápis do zimního semestru 2003/2004 se uskuteční ve dnech 8. až 11. září 2003 v době od 13 do
18 hodin v 1. patře Staré radnice (v prostorách před sálem) v Havlíčkově Brodě. Výuka zimního semestru bude
zahájena v říjnu a potrvá do ledna následujícího roku.

Pro zájemce jsou připraveny následující studijní obory: Zdravý životní styl, Základy psychologie, Sociologie, Vy-
brané kapitoly z české literatury a Kapitoly z dějin evropského výtvarného umění. Z počítačových oborů se jedná
o První kroky s počítačem a Internetem, Počítač pro pokročilé a Počítač pro handicapované.

Posluchače, kteří v uplynulém letním semestru navštěvovali kurz První kroky s počítačem a Internetem a mají
zájem o pokračující kurz upozorňujeme, že zápis do těchto pokračujících kurzů se v knihovně uskuteční již
v posledním srpnovém týdnu (případně v prvním zářijovém týdnu dle osobní domluvy).

Výše školného zůstává nezměněna. Částka za nepočítačové obory činí 200 Kč, za počítačové obory 300 Kč.
Senioři, handicapovaní, maminky na mateřské dovolené a nezaměstnaní mohou uplatnit slevu 100 Kč.

Podrobné informace získáte v Krajské knihovně Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, 580 02 Havlíčkův Brod 2, Ivana
Rösslerová, tel.: 569 400 493,
e-mail: rosslerova@kkvysociny.cz, http://www.kkvysociny.cz/uvc.
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V rámci vojnoměsteckého kulturního
léta se v pátek 1. srpna konala verni-
sáž výstavy nazvané Výtvarníci Svě-
telska. Po následující dva víkendové
dny představili v radnici své práce tři
výtvarníci ze Světlé nad Sázavou –
Adéla Hrochová (grafika), Milan Pil-
ger (kámen, reliéf) a Martin Soukup
(fotografie, kresba).

Adéla Hrochová
- studentka grafiky brněnské střední
školy uměleckých řemesel
- grafiky, kresby, malby, koláže

Adéla Hrochová
(autoportrét)

Martin Soukup
- fotograf, malíř
- fotografie, kresby

Milan Pilger
- výtvarník
- kamenný reliéf, graverace

John Lennon
(graverace na skle)

Umíráček (kamenný reliéf)
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Po třech letech folklórní soubor
Škubánek opět vycestoval do za-
hraničí. Většina členů souboru se
velice těšila, neboť jsme jeli do
nám už známého městečka v Pol-
sku, do Wawolnice. Na pozvání
dětského folklórního souboru Bys-
trzacy.

Vyjeli jsme 25. června z našeho do-
movského působiště (ZŠ Komenská)
brzy ráno. Příjemným překvapením byl
pro nás mladý a fešně vypadající řidič,
kterému nic nedělalo problém. S téměř
profesionálním navigátorem  (naší ve-
doucí Evičkou Pejchalovou) jsme vy-
razili. S dvaadvaceti dětmi a mládežní-
ky ze souboru jely mimo zmíněné ve-
doucí ještě čtyři ženy: my skalní – Táňa
Siková a Lenka Dvořáková – a dvě
nové maminky Jitka Černá a Stáňa
Machálková.

Po úmorné patnáctihodinové cestě
jsme dojeli do Wawolnice. Naše děti
měly být ubytovány v rodinách a tak
už na ně čekaly polské děti i s rodiči.
Nebylo to pro naše děti jednoduché jít
do neznámého prostředí, kde nerozu-
mí, co se jim povídá. Ale protože máme
velice šikovné děti, problém byl během
dvou dnů pryč. Nás dospělé s řidičem
Luďkem a se dvěma nejstaršími mlá-
denci z našeho souboru ubytovali pod
dozor “nejvyššího” hned vedle koste-
la, na faru.

Naši přátelé měli pro nás připravený
bohatý program. Druhý den po našem
příjezdu jsme jeli do krytého bazénu v
Poniatowej. S těmi, kdo nemohli nebo
nechtěli do bazénu, jsme se prošli po
městě. Den končil táborákem, bygo-

sem (dušená zahuš-
těná kapusta s klo-
básou a uzeným ma-
sem), buřty, písnič-
kami a tancem. To
bylo ve čtvrtek 26.
června. V pátek nás
čekal výlet do Lubli-
nu. Podívali jsme se
na nádvoří muzea a
něco se dověděli o
historii a využití mu-
zea. Před přesunem
na další místo děti
utratily několik zlotých na tržnici. Naše
cesta dále směřovala na zámek Koz-
lowka. Zámek a přilehlé parky byly
krásné. I páv, po mírném naléhání, uká-
zal svá nádherná ocasní pera pro náš
fotoaparát. Výlet jsme ukončili na přání
starších dětí prohlídkou části koncent-
račního tábora Majdanek. Čtvrtý den
probíhal “Den Wawolnice” s různými
soutěžemi. Mezi jinými i běh okolo ryn-
ku (náměstí), při kterém nás zastoupi-
la naše atletka Denisa. Doběhla ve své
kategorii na pěkném 4. místě. Večer
náš soubor a také pozvaný pěvecký
sbor z Běloruska vystoupily v lázeň-
ském paláci v Naleczowě. Děvčata a
chlapci z Běloruska zpívali pěkně, ale
moc dlouho. Naše mládež, těšící se na
večerní diskotéku, nebyla vůbec nad-
šená dlouhým čekáním na ně. Připa-
dali jsme si jako řidič limuzíny čekající
na svého pána. Tou limuzínou byl sa-
mozřejmě náš autobus. Ukončení ve-
čera bylo trochu jiné než byla předsta-
va hostitelů. Pouštění věnečků po vodě
o Svatojánské noci proběhlo velice
rychle, kdo měl hlad, měl možnost se

posilnit v kulturním
středisku a hurá na
diskotéku pod širým
nebem na rynku. Ta-
nec pro naše brouč-
ky končil o půlnoci.

V neděli, v den svá-
teční, se zástupci
obou souborů spolu s
válečnými veterány
za doprovodu koní a
kočárů účastnili slav-
nostního průvodu
končícího u kostela a
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všichni se odebrali na mši. Bylo velice
dojemné přivítání našich dětí panem
proboštem a na závěr mše jeho podě-
kování, že v tichosti a důstojně celou
dlouhou mši až do konce děti vydržely.
Moje oči dojetím zaslzely. Dny Wawol-
nice pokračovaly odpoledne na rynku
vystoupením všech zúčastněných sou-
borů. Spodničky našich děvčat po “Ru-
sadlech” ztratily svoji sněhobílou bar-
vu na prknech podia. Náladu to však
nikomu nezhoršilo. Další den se nám
vydařil. V pondělí nás přijal okresní
hejtman ve městě Pulawy. A protože
nás čekalo odpolední vystoupení, tak
jsme si hlásky procvičili nejen u pana
hejtmana, ale také v koncertním sále
zámečku v Pulawách, který jsme na-
vštívili. Akustika v něm byla úžasná.
Odpolední tancování na ulici bylo těž-
ší, protože bylo strašné teplo, a to není
s lidovým tancem dobrá kombinace.
Naše skvělá mládež opět přežila bez
větší újmy. Cestování  jsme v tento den
ukončili návštěvou starého městečka
Kazimierz Dolny. Úterní dopoledne měli
chlapci a děvčata odpočinkové. Jen
my, děvčata odrostlejší a náš jedineč-
ný řidič, jsme byli na společném setká-
ní s panem starostou Wawolnice. Po
předání dárků a po příjemném rozho-
voru nás pan starosta ujistil, že by rád
osobně navštívil v příštím roce naše
město a dál prohluboval spolupráci a
přátelství mezi našimi městy. Odpoled-
ne nás čekalo ještě jedno vystoupení
společně s našimi polskými kamarády
před kulturním domem v lázních Na-
leczow. Den příjemně končil společ-
ným táborákem, zpíváním, švédským
stolem, zmrzlinou a dortem na rozlou-
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Domov důchodců Světlá n. S.
srdečně zve světelskou veřejnost

ve středu 17. září v 15 hod.
na povídání s bývalým hokejových reprezentantem a trenérem Jaroslavem Holíkem, který usedne do křesla pro

hosta v jídelně domova důchodců.

Folklorní soubor  Š K U B Á N E K, který v příštím roce oslaví 20 let trvání,
přijme další členy.

Ve středu 10. září 2003 se uskuteční od 17 hodin informační schůzka
v budově ZŠ Světlá n. S., Komenského ul.

Věk dospělých, mládeže a dětí od 3 let – neomezeně.
Škubánek má 3 soubory (rozlišené věkem) – od nejmenších po dospělé.
Soubor hledá členy taneční, pěvecké a hudební složky – klarinetisty, houslisty, kontrabasistu, hráče na fagot, violu,
akordeon aj. Stupeň pokročilosti, talentu, ani věk nerozhodují. Důležitý je zájem a u dětí též podpora rodičů.
Rádi uvítáme i zájemce o pomoc při vedení souboru, výuky zpěvu či dramatické výchovy.
Kontakt: 604 368 204 Eva Pejchalová

Domov důchodců Světlá

pořádá

v sobotu 6. září 2003 v 8.30 hod.
při příležitosti III. výročí otevření DD Světlá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Návštěvníkům bude umožněna prohlídka
celé budovy DD s průvodcem

v dopoledních hodinách 9.00 – 11.00.

V průběhu dopoledne se v rámci
SPORTOVNÍCH HER utkají soutěžní družstva

z jiných domovů a ústavů sociální péče.

V odpoledních hodinách proběhne
slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců

za fanfár kapely,
která bude hrát k poslechu i tanci.

Všichni jste srdečně zváni!

Právě vyšlo 17. číslo vlastivědného sborníku Hav-
líčkobrodsko, které je věnováno Karlu Havlíčkovi
Borovskému.

V úvodním zamyšlení “Jeden z nás, ale…”  se Petr Pi-
thart zamýšlí nad tím, jak naše dnešní generace přijímají
Havlíčkův mravní odkaz. Okolnostmi brixenského vyhnan-
ství se zabývají Jiří Gruša (“Karel Havlíček Borovský, 150
let exilu”) a František Drašner (“Po návratu z Brixenu”).
Michal Šimůnek sleduje v příspěvku “Pro památku Havlíč-
kovu 1861-1962” vznik havlíčkovského politického mýtu,
Jaromír Slomek (“Havlíček a Havel a rozbité zrcadlo”)
poukazuje na několik styčných momentů v osudech a dí-
lech Karla Havlíčka a Václava Havla. Zina Zborovská
v článku “Dcera národa” shrnuje, jak čerstvě zrozený Hav-
líčkův nacionálně-politický kult poznamenal krátký život
Havlíčkovy dcery Zdenky.

Obsah sborníku je doplněn výročními zprávami obou vy-
davatelů, muzea a archivu. Nové číslo Havlíčkobrodska
(cena 130,- Kč) lze také objednat na adrese: Muzeum Vy-
sočiny, Havlíčkovo nám. 159, 580 01  Havlíčkův Brod.

Pavel Rous,
Muzeum Vysočiny
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čenou. Nemilý byl liják, který se po se-
tmění spustil, ale náš řidič, přerušiv
spánek, přichvátnul i s autobusem a aby
děti nenastydly, do polských rodin je
rozvezl. No nebyl skvělý? S tak pří-
jemným, obětavým a starostlivým řidi-
čem jsme cestovali poprvé.

Středa 2. července byla naším dnem
rozloučení s Wawolnicí a s milými přá-
teli. I slzičky tekly po tvářích. Opět bylo
za námi krásné setkání a pro mnohé z
nás další zkušenost do života. A ještě
jsme si osvojili užitečnou větičku naše-

ho řidiče “To neřeš!”
Návštěvu u pol-

ských přátel podpoři-
ly: Město Světlá n. S.,
Sklo Bohemia, a. s.,
ZŠ Komenského ul.
a SRPDŠ při ZŠ Ko-
menského ul. Srdeč-
né díky.

Taťána Siková
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Mánesův obraz

Světlé n. S. opět

vystaven
Jeden z nejvzácnějších obrazů

Světlé n. S. je zase k vidění. Pro-
hlédnout si jej můžete na výstavě
nazvané “Malířská rodina Má-
nesů” otevřené od 20. června do
2. listopadu denně (mimo pondě-
lí) od 10 do 18 hod. v paláci Kin-
ských na Staroměstském náměs-
tí v Praze. Obdivovat můžete ne-
jen dílo sourozenců Amálie, Josefa
a Quida Mánesových, ale také
jejich otce Antonína a strýce Vác-
lava.

V prvním patře věnovaném
z velké části tvorbě Antonína
Mánesa najdete i obraz Světlá nad
Sázavou, 1832, olej na plátně ve-
likosti 76 x 102 cm, na jehož rubu
je nečitelný přípis “…in Böhmen
gemalt von Manes”. Tyto infor-
mace se nacházejí na kartě obra-
zu uložené v kartotéce Sbírky
umění 19. století v Národní gale-
rii ve Veletržním paláci. Repro-
dukce zmíněného obrazu zdobí
obálku knihy Dr. Eduarda Doub-
ka “Světlá nad Sázavou v zrcadle
dějin.”

Mgr. Alena Křivská

��������	�
����
��

Již po jedenácté zvou pořadatelé – Hokejový klub Sklo Bohemia Světlá
n. S. – všechny přátele dobré zábavy a chutného zlatavého chmelového
moku k návštěvě prostor zimního stadionu ve Světlé n.S., kde se usku-
teční 26. a 27. září tradiční pivní slavnosti.

 Druhou desítku – XI. Pivní slavnosti – zahájí pořadatelé novým složením
programu. V pátek večer na zimním stadionu proběhne LASER-MAXI-DIS-
CO SHOW Ivana Mejsnara z pražské agentury DISK. Dokonalou reprodukci
mohli naši nejmenší a jejich doprovod ocenit při letošním dětském dnu.

Po loňském úspěšném vystoupení se o zábavu v pátek večer ve Společen-
ském domě postará přední severočeská rocková skupina Causa rock (dříve
Kyselé hrozny). Její profesionální zkušenosti umožňují velmi kvalitní živou re-
produkci. Repertoár tvoří převážně klasický rock 60. a 70. let skupin Beatles,
Rolling Stones, Deep Purple, CCR, Status Quo apod.

V sobotu proběhnou opět tři programové bloky. Odpolední od 14.00 hodin
zahájí Kouda s Fugasem vlastní Pivní olympiádu. Sobotní slavnosti zahájí svě-
telské mažoretky. Hostem programu bude moderátor a zpěvák Martin Tan-
kway. Hudební doprovod odpoledního programu obstará skupina Fernet.

Soutěžní část odpoledne – pivní olympiáda bude mít nový model. Pivní sprint a
maratón zůstává, ale čtveřice soutěží bude doplněna o “Pivního Otesánka” –
konzumace tří párků v rohlíku na čas (bez možnosti zapíjení) a “Pivního fajn-
šmekra” – originální soutěžní disciplína spočívající ve vyprázdnění tupláku piva
pomocí hadičky s vnitřním průměrem 3 mm. Soutěžit mohou dvou a čtyřčlenná
družstva – podle počtu přihlášených. Všechny soutěže jsou vypsány pouze pro
kategorie dospělých žen a mužů.

Večerní sobotní programové bloky budou v duchu osvědčené světelské tradi-
ce a kvality. Na zimním stadionu Svatováclavské disco Mirka Sklenáře, který je
stálicí pivních zářijových diskoték. V druhém večerním sobotním bloku skupina
Nadoraz naplní Společenský dům k prasknutí.

Všechny večerní programové bloky začínají ve 20.30 hod. Vstupné je
stále stejné – 50,- Kč na každý blok.

Pro reprezentační prodej piva byly pozvány pivovary Rebel Havlíčkův Brod,
Prazdroj Plzeň, Budvar České Buděkovice, Rychtář Hlinsko a Regent Třeboň.

Příjemnou zábavu přejí a na Vaši účast se těší
pořadatelé

Předposlední víkend v červnu
skončil již třetí ročník celorepubli-
kového žákovského turnaje
v kopané, nazvaný Coca-Cola
školský pohár 2003. Klukům ze
Světlé se podařil historický úspěch.
Po druhé za sebou se probojovali
přes družstva z Lučice, Ledče n.
S., Humpolce, Chotěboře a Karda-
šovy Řečice mezi šestnáct nejlep-
ších a od 20. do 22. června  bojo-
vali o celkového vítěze turnaje
v Písku. Družstvo ve složení Jelí-
nek, J. Mrkvička, P. Mrkvička, Ro-

sický, Štefáček, Doležal, Nešpor,
Hart, Pavlas, Plesl, Náděje, Karel,
Holcman, Aubrecht, Smejkal a
Šopor v základní skupině podlehlo
jen pozdějšímu celkovému vítězi
celého turnaje ZŠ Kelč u Vsetína
1:2. Ale po dvou nerozhodných vý-
sledcích se ZŠ Libochovice a ZŠ
Ostrava, ulice Generála Píky (vždy
1:1) se dostalo do skupiny bojující
o deváté až dvanácté místo. Svě-
teláci pak jednoznačně porazili
Poličku 2:0 a v posledním zcela
vyrovnaném zápase podlehli Vim-

perku 2:3. Obsadili tak celkově de-
sáté místo z celé České republiky.
Každý z hráčů turnaje obdržel ma-
lou sportovní tašku a pro školu klu-
ci získali krásné sportovní dresy.
Chci všem hráčům ještě touto

cestou poděkovat za vzornou re-
prezentaci školy i města a popřát
jim mnoho radostí i úspěchů
v jejich sportovním i školním živo-
tě.

Vlastimil Špatenka

Světelští kluci se v Písku neztratili
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19. – 20. ����
����������	�
����	��	�������	�	�������	��	������	�������������

Pátek 19.9.
��������	
���������
od 18.00 do 21.30 hodin���������	
�������
��
zahájení, prostory pro vystavovatele)

RZ ������������������������ !"�#������� !""#
III./34712
Mezi obcemi �������������������������������
����������������� ��!���
od 18.30 do 22.00 hodin.
�$%�&'����(��(�)�������� !����� !

RZ *(��+(,(����-(����./������
Mezi obcemi "���������������"��#������$����
"��#����
od 18.30 do 22.30 hodin.
�$%�&'�������

Sobota 20.9.
��������	
���������

od 18.00 do 18.30 hodin���������	
������
	�������������������

RZ ������������������������ !"�#������� !""#
III./34712
Mezi obcemi �������������������������������
����������������� ��!���
od 6.00 do 16.00 hodin.
�$%�&'����(��(�)�������� !����� !

RZ *(��+(,(����-(����./������
Mezi obcemi "���������������"��#������$����
"��#����
od 6.00 do 16.30 hodin.
�$%�&'�������

RZ -($
(0��(0���1(�����20�������,�2���0()
III./34740,III./13016
Mezi obcemi Dobrovítova Lhota, Bilantova Lhota,
Trpišovice, %�&��'�������#��������$�����������
 ����������Kochánov, (�)��'����Františkodol,
Mariadol, ��
�����
od 6.00 do 17.00 hodin.
�$%�&'����(��(�)�������� !3"

	
�4�
��1�(�������()����$),��(��0/����0&,���(��
%��,)����51(����
�(0��1(��(���67�1(,���8���$),�
)�(&�����
%��,��()�
(�9�1�0(��,����������(�)��0�
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��������)�($)��1
(��,�5��/��
�0��$),���(0(�����
%��,����,(�
(0(,)��(/�,�������	
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I. etapa - pátek 19.9.2003 km RZ �����
celkem

km
jízdní
doba 1. ��� 80. ���

*%�+ Start rallye �������   0,00   0,00 19:30 20:50
*%�, Olešnice 10,05 11,45 18 19:48 21:08
RZ 1 Olešnice - ������ 11,47   3 19:51 21:11
*%�- Josefodol 11,10 34,02 28 20:19 21:29
RZ 2 Bohušice - -(���./������   4,95   3 20:22 21:42
*%�. Cíl I. etapy   3,15 42,12 15 20:37 21:57

I. etapa celkem 16,42 25,70 42,12

II. etapa - sobota 20.9.2003 km RZ �����
celkem

km
jízdní
doba �	
��� 80. ���

CK 5 Start II. etapy �������   0,00 (42,12) 07:00 08:20
CK 6 Olešnice 11,25   53,37 18 07:18 08:38
RZ 3 Olešnice - ������ 11,47   3 07:21 08:41
CK 7 Josefodol 11,10   75,94 37 07:58 09:18
RZ 4 Bohušice - -(���./������   4,95   3 08:01 09:21
CK 8 Dobrovítova Lhota 16,18   97,07 35 08:36 09:56
RZ 5 -���1(�����20��������2� 13,67   3 08:39 09:59
CK9a Seskupení in   1,00 111,74 18 08:57 10:17
CK9b Seskupení out/Servis in 15 09:12 10:32
CK9c Servis out (30,09) (111,74) 30 09:42 11:02
CK 10 Olešnice 10,45 122,19 17 09:59 11:19
RZ 6 Olešnice - ������ 11,47   3 10:02 11:22
CK 11 Josefodol 11,10 144,76 37 10:39 11:59
RZ 7 Bohušice - -(��./������   4,95   3 10:42 12:02
CK 12 Dobrovítova Lhota 16,18 165,89 35 11:17 12:37
RZ 8 -���1(�����20��������2� 13,67   3 11:20 12:40
CK13a Seskupení in   1,00 180,56 18 11:38 12:58
CK13b Seskupení out/Servis in 15 11:53 13:13
CK13c Servis out (30,09) (180,56) 30 12:23 13:43
CK 14 Olešnice 10,45 191,01 17 12:40 14:00
RZ 9 Olešnice - ������ 11,47   3 12:43 14:03
CK 15 Josefodol 11,10 213,58 37 13:20 14:40
RZ 10 Bohušice - -(���./������   4,95   3 13:23 14:43
CK 16 Dobrovítova Lhota 16,18 234,71 35 13:58 15:18
RZ 11 -���1(�����20��������2� 13,67   3 14:01 15:21
CK 17 Cíl rally ������� (30,09)   2,45 250,83 19 14:20 15:40

II.etapa celkem   90,27 118,44 208,71

Rallye celkem 106,69 144,14 250,83

Hokejová přípravka
Týden prázdnin od 3. do 9. srpna trávili hokejová přípravka a mladší žáci na letním soustředění na Ředkovci. Pobyt

proběhl v báječné náladě a program byl opravdu pestrý. I přes
tropická vedra chlapci sportovali. Tradičně se soutěžilo
v desetiboji a olympiádě družstev, nechyběly “oblíbené” roz-
cvičky, fotbal, volejbal, střelba ze vzduchovky, koupání, pro-
jížďky na lodičkách, stezka odvahy, diskotéka, táborák
s přenocováním ve stanech atd. Velký ohlas měla besídka o
zbraních a pyrotechnice. A jaké by to bylo soustředění bez
hokejových hvězd? Tentokrát za hokejovým potěrem přijeli
Jaroslav Holík a Pepa Vašíček.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat manželům Roučko-
vým a zaměstnancům rekreačního azřízení Ředkovec, dále za
sponzorství pí Pospíšilové (Glasspo), pí Holoubkové (Droge-
rie na Novém městě) a ing. Švorcovi (oddíl LH).

Takže, kluci, ahoj na ledě a na Ředkovci 2004. A ne, že ne!
L+P+L
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První polovina letošního roku byla pro
závodníky programově velmi náročná.
Zúčastnili se řady soutěží v aerobiku,
silovém trojboji a kulturistice, a to jak
na úrovni oblastní, tak republikové. Zá-
stupce SK Fitness Bohemia bojoval do-
konce i za reprezentaci České republi-
ky na mezinárodním mistrovství Slo-
venska.

Aerobic
24. května se v Praze konalo Mistrov-

ství ČR v Master Classu. Za náš oddíl
soutěžila Monika Švorcová, která je zá-
roveň i trenérkou dětského aerobiku.
Na výborně obsazeném mistrovství se
umístila z 58 závodnic na skvělém 3.
místě, což je její zatím největší úspěch
v této soutěži.

25. května proběhla soutěž Aquila Ae-
robic Cup v Praze Hostivaři, které se
zúčastnil Fitness tým pod vedením tre-
nérky Moniky Švorcové ve složení: Cih-
lářová Barbora, Koťarová Lucie,
Krausová Jana, Slámová Jaroslava,
Štefanová Zuzana a Wolfová Marie.
V těžké konkurenci obsadila děvčata
11. místo.

31. května se v Hostivaři uskutečnila
druhá soutěž Aquila Aerobic Cupu, na
které náš klub reprezentoval druhý Fit-

ness tým ve složení: Kabrhelová Lu-
cie, Vaněčková Iveta, Vošická Alexan-
dra a v soutěži jednotlivců Barbora Za-
hradníčková – všichni pod trenérským
vedením Moniky Švorcové. Fitness
tým obsadil 11. místo, Barbora Zahrad-
níčková         19. místo.

Na výkonu všech děvčat se velmi
projevila nervozita z první soutěže.
V příští sezóně je proto čeká velká
porce tréninkových hodin, aby předve-
dené výkony byly srovnatelné s těmi
nejlepšími.

Kulturistika
8. března se v Hrádku nad Nisou ko-

nalo Mistrovství Čech staršího doros-
tu. Josef Těšínský, který startuje ve
váze do 75 kg, obsadil 3. místo, čímž
se kvalifikoval na Mistrovství České
republiky. Na tomto mistrovství, které
proběhlo 15. března v Orlové, potvrdil
svoji formu a obsadil 6. místo. Tímto
skvělým úspěchem si otevřel dveře do
reprezentace ČR. V jejích barvách pak
svoji výbornou formu předvedl na Me-
zinárodním mistrovství Slovenské re-
publiky, které se konalo 17. května
v Šuranech. Tam obsadil 2. místo, což
je největším úspěchem v jeho zatím
krátké závodní kariéře.

Další závodník Milan Dušek
startující v kategorii mužů ve
váze do 80 kg se zúčastnil Mi-
strovství Čech v Hořicích, kde
obsadil pěkné 6. místo.

Silový trojboj
8. února se v Mělníku usku-

tečnilo oblastní mistrovství
mužů v této disciplíně. Miloslav
Kabrhel, který na  této soutěži
startoval ve váze do 75 kg, se
umístil na 2. příčce výkonem

595 b a tím se kvalifikoval na Mistrov-
ství Čech. To se konalo 15. března
v Nymburce, Miloslav tam výkonem
575 b obsadil 6. místo a mohl se zú-
častnit Mistrovství České republiky
v Mladé Boleslavi. Zde výkon 595 b
stačil v celkovém hodnocení na 6. po-
zici. Tento výsledek byl i závěrečnou
tečkou v jeho letošní sezóně.

***
Velké poděkování patří našemu hlav-

nímu sponzorovi akciové společnosti
Sklo Bohemia a také firmě INTREST
s.r.o.

Tomáš Vorel
SK Fitness Bohemia

SK Fitness Bohemia

Turnaj v malé kopané
Dne 28. června uspořádaly

v Druhanově Pivnice Na zastávce,
Cukrárna Pavel Bílek a FK Premium
turnaj v malé kopané Premium Cup.
Zúčastnilo se devět mužstev, která
v horkém letním počasí hrála ve dvou
skupinách o postup do závěrečných
bojů.

Čtvrtfinále:
Litrpůl – SDA 6:0, Dolní Město –
S.U.D. 0:2, Česká Třebová – Maxim
3:4 P.K., Křepiny – Premium 0:1

Semifinále:
Litrpůl – S.U.D. 3:2, Maxim – Křepi-
ny 1:4

Oba poražení semifinalisté se společ-
ně umístili na 3. místě. Ve finále nepo-
nechal favorit Litrpůl nic náhodě a pře-
svědčivě zvítězil nad Křepinami 6:0.
Jako nejlepší brankář turnaje byl vy-
hlášen Vopěnka z týmu Maxim, nejlepší
obránce Radek Moravec z celku Li-
trpůl a jako nejlepší střelec s třinácti
brankami Josef Křivohlavý z týmu
Dolního Města.

Pořadatel FK Premium děkuje za
podporu těmto sponzorům: Sklo Bohe-
mia, a. s., Jednota OVD Havlíčkův
Brod, Sportbar Světlá n. S., Restau-
rant Bar Maxim Světlá n. S., Ivana
Bílková – rytectví, Potraviny Iveta
Pavlíčková, Dublin bar, Restaurace
Alfa, Diskotéka “Na bazéně”, trafika
p. Šrámka, M.B.Glass, Pekárna M.
Brokl, JAHAMI, ERTE Glass, Sport
Tichý a Doležal, Taxi City Pardubice a
Řeznictví M. Pertlíček. Pořadatelé
všem děkují za účast a těší se na příští,
již sedmý ročník turnaje.
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Prodej včelích produktů

včelí med
propolis
pyl
včelí matky
vosk
svíčky ze včelího vosku

        VČELAŘSKÁ  FARMA
                URBAN Jiří

                Zahrádecká 641
                   Světlá n. S.
             � 603 373 831
          Těšíme se na Vaši návštěvu
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Za
rozumnou
cenu!!!

TOMÁŠ JELÍNEK
Přípravné práce pro stavby

Provádíme veškeré zemní práce!

Světlá nad Sázavou,U Stromečku 809
Tel/Fax: +420 569 456 608, mobil: +420 607 866 890

t.jelinek@centrum.cz

P-./0101234563789632:;<=>?51
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PROVEDU

VEŠKERÉ
 MALÍŘSKÉ

A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

• nátěry oken, dveří, střech

• malování bytů

• lakování

• nátěry fasád

či dle dohody.

LUDĚK BARCÍK
DOLNÍ BOHUŠICE 822

582 91  SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

tel. 569 456 830 (po 17. hod.)
mobil   603 910 856

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Světlá nad Sázavou
a Město Světlá nad Sázavou

pořádají

      5. ročník výstavy květin, ovoce a zeleniny

SVĚTELSKÁ

ZAHRÁDKA

Společenský sál ve Světlé nad Sázavou

      ve dnech 4. - 6. října 2003

sobota a neděle 4. a 5.10.2003 9.00 – 17.00 hodin

pondělí 6.10.2003 8.00 – 13.00 hodin

Vstupné: 20 Kč

10 Kč děti od 11 let, důchodci, tělesně postižení, studenti

děti do 10 let zdarma
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AMD Athlon 2200+ XP Intel Pentium 4   2,66 GHz
HDD 60 GB 7200 Ot.                                              HDD 80 GHz 7200 Ot.
256 MB DDR 333 MHz                                            512 MB DDR 333 MHz
CD-RW 52x24x52x ( Vypalovačka) RW 52x24x52x
GeForce 4 MX 440 64MB DDR DVD 40x 16x
Modem Microcom 56i GeForce 5200  128 DDR + TV out
Klávesnice, myš, repro, FDD 3,5” Klávesnice,myš,repro,FDD 3,5”

Cena s DPH    14 950,- Kč Cena s DPH   25 490,- Kč

 Poskytujeme tyto služby
 

- Sestavení PC dle Vašich požadavků - Kompletace PC z dodaných součástí
- Otestování funkčnosti komponentů PC - Zvýšení výkonu Vašeho PC
- Přestavba starších  PC - Detekce problémů při nefunkčnosti PC
- Reinstalace poškozených systémů - Instalace software
- Zálohování dat z poškozeních systémů - Poradenské činnost
- Konfigurace internetového připojení - Jednoduché WWW prezentace

 

 Nabízíme tyto a další komponenty za zajímavé ceny (vše s DPH)

GeForce  5200 128MB DDR, TV Out 2 460,- Kč
GeForce 4  440 64 MB DDR  TVOut                             1 520,- Kč
17” monitor Lite-On TCO 99 3 590,- Kč
IBM 40GB 7200ot.min 2 500,- Kč
Tiskárna HP 3325 A4 1 690,- Kč
Scanner HP 3530C                           2 990,- Kč
 512 MB DDR PC 333MHz 2 490,- Kč
 TV karta PCI TV+FM tuner + dálkové ovládání 1 990,- Kč
 Faxmodem interní 56k 530,- Kč
 

Uvedené sestavy slouží pro příklad,
počítač Vám sestavíme podle Vašich představ a požadavků.

Bezouška Martin
Světlá nad Sázavou

� 777 827 321
montazPC@seznam.cz      www.montazPC.net


