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Rada města vyslechla informaci sta-
rosty ohledně spolufinancování nové
čekárny na železniční zastávce Světlá n.
S. – město. Zastupitelstvu bude navrže-
no přispět na novou čekárnu částkou
50.000,- Kč.

RM souhlasí s uzavřením dodatku ke
smlouvě s firmou TEDOM ENERGO s.
r. o. v souvislosti s napojením budovy
MěÚ a DPS na rozvod tepla.

Neschválila žádost Vlastivědného spol-
ku Světelsko o možnosti využívat další
místnost v domě čp. 23, protože ke
schůzové činnosti může spolek užívat
jednu ze zasedacích místností v budově
MěÚ.

RM projednala a schválila ukončení
nájemní smlouvy na pronájem části po-
zemku 213/2 v k.ú. Světlá n. S. k 31.
8. 2003 Milanu Pilgerovi a schválila pro-
nájem téhož pozemku Zdeňku Coufalo-
vi od 1.9.2003. Žádost manželů Bílko-
vých o prodej domu čp. 97 RM na do-
poručení komise výstavby a rozvoje
města zamítla. Žádost firmy NePe o pro-
dej části pozemku KN č. 102/2 a po-
zemku 103/3 v k.ú. Světlá n.S. byla pro-
jednána s tím, že RM doporučila ZM
prodat pouze část pozemku KN č. 102/
2 za účelem zřízení přístřešku na popel-
nice.

RM nesouhlasí s prodejem pozemku
PK č. 52/6 v k.ú. Horní Bohušice, o kte-
rý požádal ing. Stanislav Bárta. RM do-
poručila ke schválení ZM všechny na-
vrhované rozpočtové změny.

RM doporučila předložit k projednání
ZM materiály potřebné ke sloučení do-

mova důchodců s domem
s pečovatelskou službou v novou pří-
spěvkovou organizaci pod názvem So-
ciální centrum Světlá n. S. Schválila zvý-
šení limitu zaměstnanců v DD o jedno
funkční místo (vedoucí technicko-hos-
podářského a stravovacího úseku). Nej-
méně jeden zástupce města bude členem
konkurzní komise.

RM schválila organizační řád MěÚ a
kontrolní řád Města Světlá n. S. Vzala
na vědomí informace o činnosti odboru
kultury a školství, navrhla zastupitelstvu
k projednání příspěvek občanskému
sdružení Středisko rané péče Praha ve
výši 8.000,- Kč.

RM projednala záležitost rybníka
v Kochánově i péči o rybníky obecně.
Uložila odboru životního prostředí a haj-
nému zjistit rozsah prací z cenové na-
bídky a finančnímu odboru zjistit, zda
by byl zájemce o koupi rybníka
v Kochánově.

RM odložila nabídku Dokumentární-
ho filmu CZ na pořízení filmu o městě
do doby, kdy začne fungovat informač-
ní centrum.

Stížnost p. Novotného bude předána
právníkovi.

RM vzala na vědomí informaci o mož-
nosti čerpání peněz z programu PHA-
RE 2003 na rozvoj turistické infrastruk-
tury a doporučila předat informaci Ko-
misi pro rozvoj města.

RM neschválila žádost pí Bártové
z Hněvkovic o příspěvek na sportovní
aktivity jejího syna.

Na doporučení bytové komise schvá-

lila RM žádost pí Beránkové o prodlou-
žení podnájmu obecního bytu v Dolní
ul. 942 pro manžele Benešovy                do
31.8.2004 a podobnou žádost manže-
lům Vlkovým pro S. Hoskovcovou
v Čapkově ul. 487 do 31.12.2003. Byt
v Dolní Březince čp. 61 byl přidělen na
dobu jednoho roku od 1.9.2003 M. Če-
lanské.

RM navrhuje ZM poskytnout
z finanční rezervy příspěvek 5.000,- Kč
na jeden byt (celkem 20.000,- Kč) ma-
jitelům bytů v Zámecké ul. čp. 508 na
zřízení kanalizační přípojky.

RM předloží ZM rozvahy ohledně dal-
šího způsobu financování lesního hos-
podářství, městské policie a TBS.

Na dotaz Mgr. Včely ohledně zřízení
finančního úřadu ve Světlé n. S. odpo-
věděl místostarosta ing. Maleček. Žád-
né kroky ve smyslu zřízení FÚ v obcích
III. stupně, která ho nemají, se zatím
nekonají.

Další dotaz týkající se průmyslové zóny
na pozemcích kolem silnice směrem na
Havlíčkův Brod byl zodpovězen v tom
smyslu, že celá kauza týkající se majet-
ku rodiny Morawetzovy je stále otevře-
ná.

RM pověřila ing. Malečka sepsáním
dohody, která definitivně vyřeší spory
mezi sportovními oddíly ohledně půso-
bení civilní služby na fotbalovém a ho-
kejovém stadiónu.

Josef Böhm
starosta města

RM zamítla žádost O. Sýse o opětov-
né prodloužení termínu vyklizení obec-
ního pozemku u čp. 30 v Lipničce a trvá
na svém usnesení č. 237/2003 ze dne
11.8.2003. Souhlasí s pronájmem části
pozemku KN st. č. 599 o výměře 84 m2

v k.ú Dolní Bohušice manželům Pavlů.

Schůze rady

1. září

Schůze rady

15. září
Souhlasí s pronájmem objektu čp. 98

v Jelenově ul. firmě Glasspo na období
1.10.2003 – 30.6.2004. Žádost V. Hruš-
ky o pronájem prostor po městské
knihovně RM odložila až do doby pře-
stěhování knihovny do domu čp. 16.

RM vyslechla informace starosty o

odročení soudního jednání ve sporu
s firmou KRRO, o pořádání akce Čes-
ké sny krajem Vysočina v roce 2004, o
tom, že krajská knihovna zrušila výkon
regionálních funkcí v městské knihov-
ně ve Světlé n. S.

RM schválila výši vstupného do stře-
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Usnesení č. 070/2003:

ZM pověřuje RM připravit koncepci
TBS a do této koncepce zahrnout i ob-
last pronájmu skládky s termínem do
dubnového zasedání ZM v r. 2004.

Usnesení č. 071/2003:

ZM souhlasí s tím, aby městské lesy
obhospodařovalo nadále samo město
Světlá n. S. prostřednictvím svého za-
městnance.

Usnesení č. 072/2003:

ZM po projednání schvaluje nákup
pozemku PK č. 342 o výměře 198 m2

v k.ú. Horní Bohušice a pozemku KN
č. 1216/4 o výměře 81 m2 v k.ú. Horní
Bohušice od Jiřího Michelfeita, Josefo-
dol 30, Světlá n. S., za cenu 70 Kč/m2.
Usnesení č. 073/2003:

ZM po projednání schvaluje prodej
pozemku KN č. 57/6 o výměře 576 m2

v k.ú. Dolní Bohušice Markétě Svitáko-
vé, Dolní Bohušice 1009, Světlá n. S. a
Lukášovi Sobotovi, Nová Ves u Světlé
168, za cenu 70 Kč/m2.

Usnesení č. 074/2003:

ZM po projednání schvaluje prodej
části pozemku KN č. 102/2 o výměře
cca 10 m2 v k.ú. Světlá n. S. za účelem
umístění přístřešku na popelnice spo-
lečnosti NePe, v.o.s., náměstí Trčků
z Lípy 995, Světlá n. S., za cenu 100
Kč/m2.

Usnesení č. 075/2003:

ZM po projednání neschvaluje prodej
pozemku KN č. 103/3 o výměře 66 m2

v k.ú. Světlá n. S. za účelem dočasných

sadových úprav a následného využití pro
rekonstrukci domu čp. 995 ve Světlé n.
S. společnosti NePe, v.o.s., náměstí
Trčků z Lípy 995, Světlá n. S.

Usnesení č. 076/2003:

Zastupitelstvo města souhlasí
s proplacením účasti firmy Vanderlaan
na rekonstrukci komunikace na pozem-
ku 337/1, k.ú. Světlá nad Sázavou za
cenu 88.760,-Kč. Zároveň ukládá uvést
vše na právní stav.

Usnesení č. 077/2003:

Zastupitelstvo města Světlé n. S.
schvaluje poskytnout společnosti Vital
s.r.o., Lánecká 970, Světlá  n.  S.   půjč-
ku ve výši 200 tis. Kč s úrokem ve výši
4 % s jednorázovou splatností do dvou
let od podpisu smlouvy. Tato půjčka bude
poskytnuta z rozpočtové rezervy - ob-
last 1, § 6171, položka 5901.

Usnesení č. 078/2003:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpoč-
tovou změnu v předložené podobě (body
A až V).

Usnesení č. 079/2003:

Zastupitelstvo města schvaluje stano-
vy svazku obcí mikroregionu Světelsko
a zakladatelskou smlouvu o založení
svazku obcí pod názvem Svazek obcí
mikroregionu Světelsko.

Usnesení č. 080/2003:

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny
DD na příspěvkovou organizaci Sociál-
ní centrum Světlá n. S. a začleňuje do
něj oddělení pečovatelské služby.

dověkého podzemí na 20,- Kč pro do-
spělé a 10,- Kč pro děti, v případě hro-
madných návštěv ze světelských škol na
5,- Kč u žáků ZŠ a 10,- Kč u studentů a
učňů.

Místostarostka ing. Arnotová informo-
vala RM o nepříjemné situaci obyvatel
domu čp. 30 v Lipničce (Františkodol),
kam se dva měsíce dováží voda. TBS
bude situaci obyvatel řešit 20% slevou
z nájmu. Bude vedeno jednání s VaK, jak

situaci řešit s ohledem na blížící se zimu.
RM důkladně zhodnotila a prodisku-

tovala práci TBS. Přítomný ředitel TBS
František Holoubek zodpověděl dotazy
členů RM. RM se bude činností TBS
dále zabývat, všechna pracoviště po-
stupně navštíví.

Místostarostka ing. Arnotová podala
aktuální informace o výstavbě financo-
vané městem, navrhla p. Míšu jako sta-
vební dozor při rekonstrukci Haškovy

ulice, což RM schválila.
RM schválila vypsání výběrového ří-

zení na pracovníka MěÚ, který by měl
na starosti investiční výstavbu. Jednou
z podmínek bude vysokoškolské vzdě-
lání stavebního směru.

Josef Böhm

starosta města

Zasedání zastupitelstva

17. září
Usnesení č. 081/2003:

Zastupitelstvo města schvaluje návrh
smlouvy o výpůjčce dlouhodobého ma-
jetku s tím, že předmětem smlouvy je
veškerý movitý majetek související
s provozem pečovatelské služby
v dosavadním rozsahu.

Usnesení č. 082/2003:

ZM ukládá radě města, aby nechala
přepracovat organizační řád nově vznik-
lé organizace dle připomínek a zároveň
ukládá radě, aby náklady nové organi-
zace z rozpočtu města nepřesáhly ná-
klady obou organizací v r. 2003.

Usnesení č. 083/2003:

Zastupitelstvo města zřizuje osadní
výbor Radostovice dle navrhovaného
složení: Pavla Tvrdíková, Jana Topičo-
vá, Ladislav Žatečka a Petr Tvrdík. Zá-
roveň volí předsedu OV Radostovice
Pavlu Tvrdíkovou, Radostovice 29.

Usnesení č. 084/2003:

Zastupitelstvo města rozhodlo po od-
chodu Stanislava Maroně ponechat
městskou policii v počtu dvou strážní-
ků.

Usnesení č. 085/2003:

Zastupitelstvo města neschválilo dopl-
nění textu na desce cti na budově MěÚ
v navrhovaném znění.

Usnesení č. 086/2003:

Zastupitelstvo města schvaluje záměr
uskutečnění festivalu “Horácko tančí a
zpívá” ve dnech 4.-6.6.2004.
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Město Světlá nad Sázavou

vyhlašuje
dle § 6 a § 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků

výběrové řízení

na vznik pracovního poměru úředníka Městského úřadu ve Světlé n.S.,

v investiční výstavbě a správě nemovitého majetku města
platová třída 8

s nástupem nejdéle 1.1.2004
Druh práce: referent investiční výstavby města, správa nemovitého majetku města

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 10. října 2003
Písemné přihlášky přijímá podatelna Městského úřadu ve Světlé n.S.

(Podrobnosti najdete na úřední desce města nebo na internetové adrese: www.svetlans.cz)

ing. Iva Černohubová, tajemnice MěÚ

Připravujeme
Vlastivědný spolek Světelsko připravuje na středu 15. října besedu s Mgr. Ludmilou

Ludvíkovou, archeoložkou Muzea hlavního města Prahy. Její specializací je prehisto-

rie, konkrétně doba bronzová, ale povídat si můžeme o všem, co se archeologie týká.

Zveme tímto zájemce z řad světelské veřejnosti, beseda se koná v zasedací místnosti

v přízemí radnice v 17 hod.

-jv-

Ve dnech 19. a 20. září se ve
správním obvodu obce s rozšířenou
působností Světlá n.S. uskutečnil
automobilový sportovní podnik
Rallye Světlá, který zčásti zasaho-
val do správního obvodu Havlíčkův
Brod. Rallye byla součástí seriálu
závodů Volný pohár, jehož se zú-
častňují amatérští jezdci. Pořadate-
lem automobilové soutěže byl pan
Zdeněk Secký z Havlíčkova Bro-
du.

Do soutěže se přihlásilo více než 50
soutěžních posádek nejen z našeho oko-
lí, ale z Prahy, Jablonce n.N., Hradce
Králové, Zlína, Mladé Boleslavi a
z dalších měst. Trať celé soutěže mě-
řila 272,23 km a z toho plných 117,35
km patřilo rychlostním zkouškám, čini-
teli, který může zásadním způsobem
ovlivnit celkové hodnocení pro umístě-

ní jezdců. Rychlostní zkoušky byly vel-
mi náročné a vyžadovaly od jezdců
velkou dávku statečnosti a řidičského
kumštu.

K tomu, aby se tento sportovní pod-
nik mohl uskutečnit, bylo zapotřebí pro-
vést administrativní kroky z úrovně Po-
licie ČR, odboru dopravy obce s rozší-
řenou působností Světlá n.S. a v ne-
poslední řadě souhlasu rady města
Světlá n.S. Rada dne 31. července
2003 na své pravidelné schůzi schvá-
lila účast města na automobilové sou-
těži a poskytla tak pořadateli místo pro
ředitelství soutěže a prostor pro par-

Rallye Světlá
koviště vozidel a doprovodu jezdců.

Žel, automobilová soutěž byla před-
časně ukončena pro úmrtí jedné sou-
těžní posádky a tak namísto vyhlášení
vítězů a pocitu radosti z vítězství byly
oči soutěžících zahaleny smutkem.
Krásný a tvrdý automobilový sport si
vybral svoji krutou daň.

K tragické události došlo při 7. rych-
lostní zkoušce před devátou hodinou
ranní poblíž Bohušic, kdy posádka Re-
naultu Clio Ferdinand Křehlík a Eva
Návojská ve stosedmdesátikilometro-
vé rychlosti narazila v levotočivé za-
táčce čelně do stromu. Čtyřicetiletý
řidič a jeho devětadvacetiletá navigá-
torka utrpěli těžká zranění, jimž na místě
podlehli.

zpf
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TISKOVÁ KONFERENCE

Na vydání občanského průkazu se čekalo

Pro poruchu ve Státní tiskárně cenin nebyly žadatelům vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kvůli
této závadě mohl žadatel o občanský průkaz čekat déle než třicet dní. Informace o poruše přišla dne 22. srpna z Ministerstva
vnitra ČR s tím, že MV s účinností od 25. srpna  zastavuje zpracování žádostí o vydání občanských průkazů se strojově
čitelnými údaji. V případě nutnosti vydání občanského průkazu se postupovalo dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 328/
1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto důvodu Městský úřad, odbor správní, děkuje občanům za pochopení. K obnovení výroby občanských průkazů
se strojově čitelnými údaji došlo dne 5. září.

Jaroslava Zatočilová
vedoucí odboru

V pondělí 22. září se v zasedací síni
světelské radnice konala první
z pravidelných tiskových konferencí,
které budou svolávány vždy v pondělí
následující po zasedání zastupitelstva.
Pozvání přijali novináři z Mladé fronty

Dnes, Práva, Deníku Vysočina, Cesty
Vysočiny a reportér Českého rozhla-
su. Otázky, které kladli představitelům
města, se týkaly domova důchodců a
domu s pečovatelskou službou, rekon-
strukce Haškovy ulice, přestavby

domu čp. 16, neexistence průmyslové
zóny, rekonstrukce Komenského ul. a
dalších témat.

Text a foto: Jaroslav Vála

Svoz objemného odpadu
Odpad z domácností, který nelze odkládat do popelnice

(nábytek, ledničky, televizory a podobně) můžete odvézt na sběrný dvůr a nebo využít:

podzim 2003

• v pondělí 20. října
v ulicích: Na Bradle, Zahradní, U
Rybníčků, Lánecká, V Polích, Sá-
zavská, Na Sídlišti, Dolní, Nové měs-
to, Jelenova,

• v úterý 21. října
zbývající část města včetně Horních
a Dolních Bohušic,

• ve středu 22. října
Dolní a Horní Březinka, Mrzkovice,
Leštinka, Benetice, Opatovice, Žeb-

rákov, Josefodol, Horní a Dolní Dluži-
ny,

• ve čtvrtek 23. října
Radostovice, Závidkovice, Lipnička,
Kochánov, Františkodol, Mariadol.

Odpad odložte na vhodné místo na
okraji chodníku tak, aby nebránil do-
pravě a neohrozil bezpečnost silniční-
ho provozu. Takto smějí být odpady od-
kládány nejdříve den před svozovým
dnem a v den svozu do 8.00 hodin. Svoz

se týká výhradně objemných tuhých
komunálních odpadů z domácností.
Je zakázáno tímto způsobem odklá-
dat zbytkový (směsný) odpad, orga-
nický odpad, chemický odpad, od-
pad tekutý nebo znečišťující a od-
pad jehož složky by se mohly samo-
volně nebo snadno uvolnit.

Městský úřad a Technické
a bytové služby Světlá n.S.

tel. 569 452 656
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Prověřovací cvičení

V minulém článku (v letním dvoj-
čísle červenec-srpen 2003) ke kri-
zovému řízení a o jistých povinnos-
tech starostů jsem zmínil, jak celý
proces ochrany obyvatel před hroz-
bou mimořádné událostí probíhá,
respektive jaké řídící orgány má sta-
rosta k dispozici a jak a kdy je může
používat.

Avšak bezpečnostní rady nebo krizo-
vé štáby samy o sobě mimořádnou
událost (MU) nezlikvidují, k tomu je
zapotřebí nasazení jistého počtu lidí a
hlavně techniky. Přirozeně starosta
obce s rozšířenou působností má k dis-
pozici více organizačních a technických
možností, ale jedno mají starostové spo-
lečné. Při vzniku mimořádné události
mají možnost aktivovat svoji jednotku
sboru dobrovolných hasičů, která pů-
sobí do příjezdu profesionálních jedno-
tek hasičského záchranného sboru.
Potom veškerá tíha odpovědnosti za
likvidaci mimořádné události leží na
veliteli zásahu, který je ze zákona vy-
baven dostatečnými pravomocemi (viz
zák. 237, 239, 240/2000 Sb. a zák.
č.135/1985 nevyjímaje).

Přirozeně při zdolávání MU velkého
rozsahu jsou v jisté chvíli možnos-
ti jednotek hasičského záchranného
sboru (HZS) vyčerpány, například pro
nutnost boření závalů ze staveb, použi-
tí trhavin, odklízení sutě atp., což de
facto znamená nutnost použít těžkou a
speciální techniku. Potom není jiného
východiska, nežli použít jinou složku in-

tegrovaného
záchranného
systému (IZS),
kterou je Ar-
máda České
r e p u b l i k y
(AČR) a pře-
devším její zá-
chranné útvary
(dříve útvary
civilní ochra-
ny). Avšak při
vyžadování po-
moci AČR ke zdolávání následků MU
platí centralizovaný administrativní po-
stup (nikoli zdlouhavý) cestou operač-
ních informačních středisek IZS a ces-
tou orgánů krizového řízení kraje. To v
praxi znamená, že starostové obcí se
obracejí na starostu obce s rozšířenou
působností nebo přímo na operační a
informační středisko (OPIS) příslušné-
ho územního odboru (v podmínkách
okresu Havlíčkův Brod je to územní
odbor HZS kraje Vysočina) a vyžadují
pomoc od záchranných útvarů armá-
dy (starosta obce sám nemůže přímo
požádat o pomoc vojenský útvar). A
také platí pravidlo, že OPIS na zákla-
dě požadavku starosty obce dohodne
způsob a dobu nasazení záchranného
útvaru do místa likvidace MU. Proč je
toto nutné? Nu proto, aby bylo stále
zřetelné, kolik sil je na likvidaci nasa-
zeno a kolik jich ještě může být nasa-
zeno, protože lidské a materiální zdro-
je AČR nejsou nevyčerpatelné a roz-
hodně i únava lidí hraje svou nezane-

dbatelnou roli. Shrneme
– proces centrálního vy-
žadování pomoci od
AČR má právními před-
pisy přesně stanovený
postup a má své opod-
statnění v nutnosti stálé-
ho přehledu o použitých
silách při likvidaci MU
na území správních cel-
ků.

Zákon č. 239/2000 Sb.
používá termíny “prově-
řovací cvičení” a “tak-

tické cvičení” a obě tyto akce slouží
ke sladění činnosti všech relevantních
složek, které se musí a mohou na likvi-
daci MU podílet a které svojí vycviče-
ností a technickými možnostmi mohou
úspěšně čelit mimořádné události a mo-
hou zmírnit její nepříznivé dopady na
obyvatele.

***
A tak, aby byla sladěna činnost zá-

kladních složek IZS a nově vzniklého
krizového štábu obce s rozšířenou pů-
sobností Světlá nad Sázavou, bylo
v době od 18. do 20. srpna uskutečně-
no prověřovací cvičení za účasti vo-
jenského záchranného útvaru
z Jindřichova Hradce. Zásah tohoto
útvaru povolil ministr obrany ČR. Ten-
to útvar se podílel na té části cvičení,
kdy bylo nutné odstranit ze dna řeky
kontaminovanou zeminu a dopravit ji
na místo asanace. Lze říci, že IZS
okresu Havlíčkův Brod s krizovým štá-
bem obce s rozšířenou působností
Světlá nad Sázavou sladily svou čin-
nost při zajištění místa události společ-
ným působením při asanaci vody a ze-
miny a sladily svoji činnost při vyžado-
vání použití pomoci záchranného útva-
ru AČR.

Prověřovací cvičení rozhodně splnilo
své poslání a posunulo tak požadavek
připravenosti na likvidaci MU v rámci
správního obvodu obce s rozšířenou
působností k vyšší kvalitě.

František Zpěvák
rada obrany ORP

Světlá nad Sázavou
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2.8. ve večerních hodinách byl
v Lipnici nad Sázavou kontrolován ři-
dič osobního vozidla, při kontrole bylo
zjištěno, že má uložen zákaz řízení
motorových vozidel, policejním orgá-
nem mu tedy bylo sděleno podezření
z trestného činu maření úředního vý-
konu a 5.8. byl spisový materiál pře-
dán na okresní státní zastupitelství.

4.8. během dne odcizil dosud nezjiš-
těný pachatel u nádraží ČD malý mo-
tocykl Babeta, čímž majiteli způsobil
škodu cca 8.000,- Kč.

Od 4.8. do 6.8. se neznámý pacha-
tel po vypáčení okna vloupal do budo-
vy kina a zde odcizil dva reproduktory.
Škoda činí 4.500,- Kč.

V noci z 8.8. na 9.8. se neznámý pa-
chatel vloupal do restaurace v Přísece,
zde odcizil finanční hotovost a cigare-
ty, majiteli způsobil škodu ve výši
7.400,- Kč.

9.8. bylo ve večerních hodinách ozná-
meno vloupání do sklepní kóje
v Sázavské ulici, zde pachatel odcizil
horské jízdní kolo v hodnotě 11.000,-
Kč.

Zdejším oddělením bylo prováděno
šetření ve věci podezření ze spáchání
trestného činu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí, kterého se měl dopustit
pětadvacetiletý M. V. tím, že nenastou-
pil protitoxikom. ústavní ochranou léč-
bu. Věc po zadokumentování převzal
policejní rada s návrhem na sdělení ob-
vinění z uvedeného trestného činu.

15.8. bylo přijato oznámení pro po-
dezření z trestného činu zpronevěry,
kdy čtyřicetiletá podnikatelka ze Svět-
lé n. S. neodvedla tržbu ve výši cca
27.500 Kč.

19.8. v dopoledních hodinách během
patnácti minut bylo před Penny mar-

ketem odcizeno jízdní kolo, a to i přes
to, že bylo řádně uzamčeno lankovým
zámkem. Majitelce vznikla škoda ve
výši 10.000,- Kč, obdobný případ se
zde stal i 21.8., kdy bylo rovněž odci-
zeno uzamčené jízdní kolo, tentokrát
jeho hodnota činila 5.000,- Kč.

V době od 20.8. do 21.8. postříkal
neznámý “umělec” sprejem zdi
v Sázavské ulici a na náměstí Trčků
z Lípy, předběžně byla škoda vyčísle-
na na téměř 9.000,- Kč.

Další krádež dvou jízdních kol byla
oznámena 22.8., tentokrát se pacha-
tel vloupal do sklepní kóje v Dolním
Městě a majiteli tímto způsobil škodu
ve výši cca 26.000,- Kč.

Nesplácení televizoru pětačtyřicetile-
tým M. T. ze Světlé n. S., šetří zdejší
OOP. Zda muž “pouze zapomněl”, či
je v jeho jednání úmysl, bude rozhod-
nuto až po řádném zadokumentování
věci.

V době od 28.8. do 29.8. došlo
k vloupání do kanceláře Technických
a bytových služeb. Zde pachatel vy-
páčil příruční pokladnu a odcizil finanční
hotovost a stravenky Wurst, škody byly
vyčísleny na 31.000,- Kč.

31.8. ve večerních hodinách došlo na
lesní cestě v lesním prostoru Lány
k úmrtí třiapadesátiletého muže. Ob-
dobný případ byl oznámen i 1.9., ten-
tokrát již několik dní ze svého domu
v Mrzkovicích nevyšel šestašedesáti-
letý muž, který byl následně policií
uvnitř nalezen mrtev. V obou případech
bylo cizí zavinění vyloučeno jak ohle-

dáním na místě, tak i nařízenou soudní
pitvou.

Další případ trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí byl policií
zjištěn 5.9. v odpoledních hodinách,
tentokrát jednadvacetiletý muž řídil
motocykl po silnici u obce Josefodol a
to i přes to, že má v současné době ří-
zení vozidel zakázáno. Věc byla zpra-
cována ve zkráceném přípravném ří-
zení.

V noci z 5.9. na 6.9. se neznámý pa-
chatel vloupal do restaurace v Dolním
Městě. Uvnitř odcizil cigarety a
alkohol, škoda byla vyčíslena na
24.000,- Kč.

10.9. pět minut po půlnoci byla ozná-
mena výtržnost v domě čp. 955 v ul.
Na Bradle. Zde byl hlídkou policie za-
jištěn třiadvacetiletý L. K., který byl
převezen nejprve na ošetření, jelikož se
při rozbíjení skleněných výplní oken
zranil a poté na Protialkoholní záchyt-
nou stanici v Jihlavě, čemuž se však
velmi aktivně bránil s tím, že nic ne-
provedl. Ještě více byl pak překvapen
po vystřízlivění, kdy mu bylo sděleno
podezření z trestného činu výtržnictví,
věc je zdejším OOP zpracovávána ve
zkráceném řízení.

11.9. kolem 22.05 hod. vyrušil maji-
tel restaurace u nádraží pachatele, kte-
rý se nechal uvnitř pravděpodobně za-
mknout. Přestože byla hlídka policie na
místě během minuty, stačil pachatel
ještě před jejich příjezdem uprchnout.

K další krádeži jízdního kola došlo dne
12.9. v době od 6,00 do 14,30 hod. Ten-
tokrát bylo kolo v hodnotě 10.000,- Kč
uzamčeno k zábradlí u vchodu do ku-
chyně u ZŠ v Lánecké ul.

por. Pavlík
vedoucí oddělení

Kriminalita na Světelsku

KDYSI A DNES

Středověké podzemí

Tentokrát uděláme výjimku a
dlouhodobý seriál o domech ve
Světlé n.S. přerušíme několika
články o světelském středověkém
podzemí. V minulosti jsme o něm
– a o pracích, které na jeho zpří-
stupnění probíhaly – nepsali záměr-

ně, dokud nebude vše podle našich
představ. V sobotu 6. září bylo
Vlastivědným spolkem Světelsko
vyčištěné a upravené podzemí slav-
nostně “předáno” městu Světlá
nad Sázavou.

Největší dosud známá část podzem-
ních chodeb pod městem se nachází

severovýchodně od kostela sv. Václa-
va. Jedná se o soustavu chodeb a roz-
rážek o celkové délce zhruba 200 me-
trů. Šířka chodeb se pohybuje od 160
do 240 cm, výška kolísá od 170 do 210
cm. Stěny a stropy jsou opracované do
klenby, v níž jsou stopy po ručních ná-
strojích použitých při ražbě velmi dob-
ře zachovalé.
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Slavnostní otevření podzemí
Velká a předem dlouho plánovaná

sláva vypukla v sobotu 6. září o 10.
hodině. Za slavnostních tónů Trium-
fálního pochodu z opery Giuseppe
Verdiho Aida, linoucích se
z městského rozhlasu, se před vcho-
dem do domu čp. 23 shromáždilo ně-

Písemné prameny o tomto podzemí a
jeho účelu nejsou známé. V roce 1934
byl v novinách Národní politika uveřej-
něn článek a fotografie podzemní chod-
by ve Světlé nad Sázavou. “Nedale-

ko kostela se hledal kryt a nalezli

zajímavý labyrint chodeb. Jsou vy-

tesány do skály, křižují se a mají

mnoho slepých výběžků. Vedou pod

několika soukromými domy, jsou asi

2 m vysoké a 2 m široké, v celkové

délce asi 200 m a přichází se k nim

chodbou z bývalé staré hospody.

Kdy byly vytesány, kým a k jakému

účelu, zůstává hádankou. Mohl je

zřídit některý majitel zámku, který

postavil začátkem 16. století Burian

Trčka z Lípy. Před staletími byly asi

útočištěm před nepřítelem, který při-

cházel po zemi.”

Za války, v roce 1944, zde byly na pří-
kaz německé správy, která chtěla chod-
by využívat jako protiletecký kryt, pro-
váděny průzkumné práce včetně hru-
bého geodetického zaměření (a snad i
vyčištění). Později bylo podzemí láka-
dlem pro některé odvážnější kluky a pro
některé občany vhodným místem

V roce 1999 se začalo s čištěním a
k odkládání odpadků.

V roce 1999 se začalo s čištěním prů-
zkumem podzemí, čemuž se věnovalo
několik dobrovolníků za podpory měs-
ta Světlá n.S. Bylo vyvezeno neuvěři-
telné množství 40 kontejnerů odpadu
odloženého do chodeb v posledních de-
setiletích. Následně byly provedeny
další práce potřebné pro bezpečné a

důstojné zpřístupnění podzemí jako kul-
turní zajímavosti dokládající pozoruhod-
nou historii našeho města.

Spolu s proměnou podzemí došlo také
k přeměně původního seskupení dob-
rovolníků ve Vlastivědný spolek Svě-
telsko. Ten se stal pro město partne-
rem, který podstatnou část prací zajiš-
ťoval bezplatnými brigádami. Všech-
ny práce byly prováděny ručně. Po je-
jich ukončení bylo konstatováno, že
všechny čelby a rozrážky končí
v pevné hornině, takže spojení s dalšími
podzemními prostorami neexistuje. Li-
dová tradice o propojení chodeb se
sklepy některých domů na druhé stra-
ně náměstí, případně pokračování cho-
deb pod řekou k zámku či dokonce na
Lipnici se nepotvrdila.

“Přesto dnes můžeme říci, že se

jedná o nádhernou ukázku patrně

středověkých razicích prací,” říká
ing. Jan Dudík z Vlastivědného spolku
Světelsko, “o jejichž smyslu a účelu

se můžeme jen dohadovat z analogie

k obdobným dílům z jiných měst.”

Text a foto: Jaroslav Vála

 Osazování kamenných zárubní

kolik desítek pozvaných hostů, mezi
nimiž byla Mgr. Alena Štěrbová, zá-
stupkyně hejtmana pro oblast škol-
ství kraje Vysočina, starostové okol-
ních měst a obcí a nechyběli samo-
zřejmě zástupci tisku a televize.

Po krátkém proslovu ing. Hladovce,
předsedy Vlastivědného spolku Světel-
sko, starosta města Josef Böhm sym-
bolickým odemknutím velkého visacího
zámku slavnostně zpřístupnil světelské
středověké podzemí. Ve vstupní části
byly umístěny tabule s kopiemi staré
mapy, dokumentů o městě a starých po-
hlednic, ve dvou vitrínách vznikla vý-
stavka z části předmětů nalezených při
čištění chodeb. Vedle hornického špi-
čáku jsou to především keramické a
skleněné střepy, které odborně posuzo-
val Mgr. Pavel Rous

Po krátké prohlídce konečně přišel  z
Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
sestup do vlastních chodeb. Úžas ve
tvářích všech přítomných prozrazoval,

že překvapeni jsou nejen ti, kteří o exis-
tenci chodeb nevěděli, ale i ti, kteří svě-
telské podzemí znali a teprve nyní moh-
liocenit, jak obrovský kus práce se zde
vykonal.

S trochou nadsázky starosta na závěr
své řeči pronesl: “Kdyby tady podze-

mí nebylo, museli bychom ho vyko-
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pat!” Historickou atmosféru pomohla
dotvořit Camerata, flétnový soubor při
ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci. Pís-
ničku příkladnou pro obveselení všech
mladých lidí užitečnou z přelomu 15. a
16. století, která zazněla na úvod, ná-
sledovalo ještě několik dalších skladeb
a všechny byly publikem přijaty

s nadšením a  obdivem.
Temnotu chodeb prozařovaly blesky

fotoaparátů, natáčelo se pro televizi i na
video, starosta a členové městské rady,
stejně jako někteří členové Vlastivěd-
ného spolku Světelsko, poskytovali in-
terview novinářům a odpovídali na do-
tazy každému, kdo projevil zájem o po-
drobnosti.

Na dopoledním oficiálním zahájení bylo
přítomno asi 60 lidí, odpoledne přes 600
lidí, dospělých i dětí, s kterými jako prů-
vodci chodili do podzemí tři členové vlas-
tivědného spolku.

Text a foto: Jaroslav Vála

Středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou
Kdo a kdy začal razit toto podzemí se

můžeme pouze dohadovat. Můžeme mít
za to, že to byli propuštění horníci ze
stříbrných dolů, protože koncem 13. a
počátkem 14. století těžba stříbra na
Vysočině začala upadat, neboť nejbohatší
žíly byly již vytěženy. Bylo to nejen v
Jihlavské a Brodské oblasti, ale jsou dů-
kazy, že těžba byla prováděna i přímo
ve Světlé nad Sázavou. Tito lidé, když
přišli o práci v dolech, byli najímáni
měšťany, takže přebírali ražbu pod měs-
tem do svých rukou. Začalo vznikat
podzemí.

Jak vypadala práce a život tehdejších
havířů? Rubaři pracovali na tři směny,
trvající osm hodin. Z toho se sedm ho-
din pracovalo a hodinu byla přestávka.
Ranní směna začínala ve 4 hodiny ráno,
odpolední ve 12 hodin a noční ve 20
hodin. Pracovalo se pět dnů v týdnu, v
sobotu se pořádaly jakési schůze všeho

horního lidu, při nichž
byli dělníci vypláceni.
Havíři chodili oblečeni
v hrubých kalhotách a
halenách s kapucí, u pasu
nosili vzadu umístěnou
zástěru z kůže, aby ne-
docházelo k prodření kal-
hot o ostré hrany horni-
ny. Obuti byli v pevných
kožených botách. V pod-
zemí si svítili loučemi
nebo hliněnými kahany,
v nichž se pálil olej, pří-
padně hovězí lůj. Ke stí-
rání potu měli dřívka,
zvaná šavle.

Měkčí hornina byla dobývána kopáčem
nebo špičákem, a to nejprve v části u
stropu. Postupovalo se  směrem k pod-
laze. Pokud byla hornina tvrdá, měkčila
se ohněm. Na čelbu byla narovnána hra-

nice dříví, ta se omazala
jílem a odspoda zapálila.
Když se hornina  rozžha-
vila doběla, polévali ji ha-
víři vodou, do níž byl
přimíchán ocet. Skála
popukala a do pukliny
horník přiložil želízko,
které držel za násadku v
levé ruce a pravou do
něho tloukl  mlátkem.
Tímto způsobem se po-
stupně uvolňoval jeden
úlomek skály za dru-
hým. Podle dobových
zpráv touto technologií

vytěžil jeden rubač za směnu 2,5 cm
délky chodby.

Podobně byly raženy i skladovací pro-
story v podzemí, které mohly mít dříve
mnohem větší význam, než se dnes na
první pohled zdá. Tak, jak docházelo k
rozvoji řemesel, narůstala potřeba skla-
dovacích prostor. Proto byly stávající
chodby prohlubovány a zároveň raženy
nové odbočky. A jaké zboží bylo v pod-
zemí ukládáno? Tak především pivo,
které se nechávalo vyzrávat a uležet
v podzemí. Ale v podzemí se skladova-
ly i jiné potraviny. Ve výklencích a roz-
rážkách byly na policích podél stěn skla-
dovány i různé řemeslnické výrobky
všech možných druhů.

Ale chodby sloužily lidem i jako úkry-
ty v časech nebezpečí ohrožení života.
Především to bylo za válek. Tehdy se
lidé, kteří nebyli schopni bránit město,
ukrývali v podzemí. Rovněž za zničují-
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Před sto lety, 24. září 1903, pro-
jel po železniční trati mezi Káco-
vem a Světlou n. S. první vlak a
přivezl do chudého a těžko přístup-
ného kraje život a průmysl. A také
trampy, kteří romantické lokálce
záhy začali přezdívat Posázavský
pacifik. Tak se také jmenuje občan-
ské sdružení z Čerčan, tvořené
skupinou železničářů věnujících se
údržbě technických památek a pro-
pagaci železnice i krás Posázaví.
Oslavy, které se konaly ve dnech
20. a 21. září, organizovalo ve spo-
lupráci s městy a obcemi ležícími
na zmíněné trati právě občanské
sdružení Posázavský pacifik.

V sobotu v 8 hodin 20 minut vyjel
z Havlíčkova Brodu zvláštní vlak ve-
dený parní lokomotivou 433.001 s osmi
historickými vozy zvanými “Rybák”.
V tu dobu již na nádraží ve Světlé n. S.
hrála country skupina Fernet a na své
vystoupení se připravoval dětský folk-
lorní soubor Škubánek.

Na nádraží už bylo několik stovek ná-

Oslavy 100 let regionální trati Světlá n. S. - KácovOslavy 100 let regionální trati Světlá n. S. - KácovOslavy 100 let regionální trati Světlá n. S. - KácovOslavy 100 let regionální trati Světlá n. S. - KácovOslavy 100 let regionální trati Světlá n. S. - Kácov

cích požárů poskytly chodby lidem azyl.
V 19. století lidé naprosto ztratili zá-

jem o podzemí, k jeho dalšímu osudu
byli lhostejní a převážně působili jeho
devastaci. Páni domácí nechali odpad
navážet do podzemních chodeb. Zde byl
sypán stavební odpad a domovní odpad,
jako popel, střepy a kuchyňské zbytky.
Zasypáváním chodeb došlo k porušení
odtokových žlabů, jenž byly ucpány a
chodby se pomalu začaly plnit vodou.

Ve 20. století neblahé zásahy do pod-
zemí, popisované výše, nadále pokračo-
valy. Při pokládání horkovodu a kanali-
zace byly některé podzemní části města
zasypány nebo zazděny.

Realizace zpřístupnění historického

podzemí se ujala část nadšenců
z Vlastivědného spolku Světelsko v 
roce 1999. Ve spolupráci s Městským
úřadem ve Světlé n.S. se pustili do čiš-
tění chodeb, které byly místy plné od-
padu až ke stropu. Bylo také realizová-
no provizorní osvětlení chodeb, aby bylo
možno pokračovat v práci. Letos pro-
bíhaly dokončovací práce. Bylo prove-
deno zpřístupnění z budovy čp.23 na
světelském náměstí, vybudováno nové
osvětlení, osazena zábradlí a mostek. To
vše bylo financováno z rozpočtu měs-
ta.

V čem jsou podzemní chodby vyraže-
ny?

Skalní podklad historického jádra je
převážně z  biotitické pararuly, prostou-
pené malými tělesy dvojslídné žuly, in-
jektované žílami aplitu, křemene, ojedi-
něle i pegmatitu. Biotitické ruly i dvoj-
slídné žuly bývají navětralé do značných
hloubek. Při povrchu je rula i žula roz-
ložená v  hlinitý písek s úlomky výše
uvedených hornin. Horniny jsou smě-
rem do hloubky nestejně zvětralé. Zvět-
rávání je ovlivněno řadou činitelů, jako
je puklinatost, poměrné zastoupení jed-
notlivých minerálů, struktura horniny či
průsak podzemní vody.

Karel Coufal
Foto Jaroslav Vála

vštěvníků, dospělých i
dětí, které výpravčí
v pravidelných inter-
valech vítal slavnost-
ním hlášením stanič-
ním rozhlasem. Všich-
ni netrpělivě vyhlíželi
příjezd vlaku. Jejich
vzrušení stoupalo
s přibližujícím se supě-
ním lokomotivy, do-
provázeným oblakem
páry a sloupem tma-
vého dýmu. Při jejím příjezdu se mnozí
nahrnuli až k “mašině” a zvědavě si
prohlíželi všemožné technické detaily.
Skupina Fernet spustila skladbu “Oran-
žový expres” a pak se mikrofonu ujal
přednosta stanice ing. Josef Kaplan,
aby přivítal vlak i návštěvníky. Poté
předal slovo starostovi města Josefu
Böhmovi, na jehož krátký uvítací pro-
jev ještě navázal František Raška, ře-
ditel obchodně provozního ředitelství
v Brně.

Po celý den si návštěvníci prohlíželi
výstavu několika lo-
komotiv, mohli se
svézt historickou šla-
pací drezínou a mo-
torovým univerzál-
ním vozíkem, který
se používá při údrž-
bě tratí, děti měly
možnost povozit se
na zahradní železni-
ci tvořené malými
vozy taženými střída-
vě věrným modelem

parní lokomotivy nebo modelem elek-
trické lokomotivy. Ve stanici byla in-
stalována výstavka reprodukcí historic-
kých fotografií nádraží a města, byl za-
jištěn prodej publikací, kalendářů, video-
kazet, pohlednic a upomínkových před-
mětů, jako speciální turistické známky
vyrobené k této události. Doslova na
dračku šla publikace o historii trati
s množstvím údajů a fotografií, jejímž
spoluautorem je ledečský František
Pleva. Po celý den byl otevřen kiosek
s občerstvením a restaurace U Koš-
ků.

Kolem půl desáté se ozvalo táhlé za-
houkání, lokomotiva se zahalila  do
chuchvalců páry a vlak se dal znovu
do pohybu. Ve stanicích Ledeč n. S. a
Zruč n. S. byl slavnostně vítán v rámci
programu, který organizovalo každé
město.

V sobotu v 8 hodin 20 minut vyjel
z Havlíčkova Brodu zvláštní vlak ve-
dený parní lokomotivou 433.001 s osmi
historickými vozy zvanými “Rybák”.
V tu dobu již na nádraží ve Světlé n. S.
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hrála country skupina Fernet a na své
vystoupení se připravoval dětský folk-
lorní soubor Škubánek.

Na nádraží už bylo několik stovek
návštěvníků, dospělých i dětí, které
výpravčí v pravidelných intervalech
vítal slavnostním hlášením staničním
rozhlasem. Všichni netrpělivě vyhlíželi
příjezd vlaku. Jejich vzrušení stoupalo
s přibližujícím se supěním lokomotivy,
doprovázeným oblakem páry a slou-
pem tmavého dýmu. Při jejím příjezdu
se mnozí nahrnuli až k “mašině” a zvě-
davě si prohlíželi všemožné technické
detaily. Skupina Fernet spustila sklad-
bu “Oranžový expres” a pak se mik-
rofonu ujal přednosta stanice ing. Jo-
sef Kaplan, aby přivítal vlak i návštěv-
níky. Poté předal slovo starostovi města
Josefu Böhmovi, na jehož krátký uví-
tací projev ještě navázal František Raš-
ka, ředitel obchodně provozního ředi-
telství v Brně.

Po celý den si návštěvníci prohlíželi
výstavu několika lokomotiv, mohli se
svézt historickou šlapací drezínou a
motorovým univerzálním vozíkem, kte-
rý se používá při údržbě tratí, děti měly
možnost povozit se na zahradní želez-
nici tvořené malými vozy taženými stří-
davě věrným modelem parní lokomo-
tivy nebo modelem elektrické lokomo-
tivy. Ve stanici byla instalována výstav-
ka reprodukcí historických fotografií
nádraží a města, byl zajištěn prodej
publikací, kalendářů, videokazet, po-
hlednic a upomínkových předmětů,
jako speciální turistické známky vyro-
bené k této události. Doslova na drač-
ku šla publikace o historii trati
s množstvím údajů a fotografií, jejímž
spoluautorem je ledečský František
Pleva. Po celý den byl otevřen kiosek
s občerstvením a restaurace U Koš-

ků.  V sobotu v 8 ho-
din 20 minut vyjel
z HKolem půl desáté
se ozvalo táhlé zahou-
kání, lokomotiva se
zahalila  do chuchval-
ců páry a vlak se dal
znovu do pohybu. Ve
stanicích Ledeč n. S.
a Zruč n. S. byl slav-
nostně vítán v rámci
programu, který orga-
nizovalo každé město.

Ledečské nádraží překvapilo mnohé
návštěvníky novotou zářící fasádou, no-
vými nátěry a replikami starých dveří,
stejně jako novou zámkovou dlažbou.
Firma Chládek a Tintěra opravdu od-
vedla kus poctivé práce. Před výprav-

ní budovou vyhrával dechový soubor
místní ZUŠ, poté krátce promluvil svě-
telský přednosta stanice, který podě-
koval za vzornou spolupráci ledečské-
mu starostovi města Karlu Urbanovi a
již zmíněnému řediteli Františku Raš-
kovi. Oba jmenovaní – a také ing. Ja-
romír Kadlec z generálního ředitelství
ČD v Praze - pak rovněž pronesli slav-
nostní projevy.

I zde byla výstavka z historie dráhy,
prodávaly se příležitostné pohlednice a
kdo měl zájem, obdržel také otisk pa-
mětního razítka. Po více než hodinové
přestávce se vlak vydal na další cestu
přes Chřenovice a Vlastějovice do Zru-

če n. S. Na průjezd vla-
ku čekaly podél trati
stovky lidí, z nichž mno-
zí pilně fotografovali
nebo natáčeli na video
a ostatní alespoň nadše-
ně mávali.

Ve vlaku samozřejmě
nechyběl vlakvedoucí
v dobové uniformě a
s velkým zájmem se
všude setkávala skupin-
ka vojáků ve starých

uniformách a s originálními “kvéry”
(viz rozhovor s feldvéblem Ivanem
Veselým na jiném místě Zpravodaje).

Do Zruče kromě tohoto vlaku s parní
lokomotivou přijel i motorový vůz řady
830 z Čerčan. Zájemci o železnici si
mohli prohlédnout nejen parní lokomo-
tivu 434.0170 a další kolejová vozidla,
ale také rozsáhlou výstavku železnič-
ních modelů. Za zmínku stojí, že
s krátkým projevem vystoupil i hrabě
Zdeněk Sternberg, který pak pokračo-
val vlakem do Kácova. Bohatý kultur-
ní program nabízel vystoupení mažo-
retek, dechové hudby Zručan, dívčí
kapely Rošťandy, vystoupení šermířů
a také zpěváka Viktora Sodomy. Kou-
pěchtivé návštěvníky čekalo v přilehlé
Nádražní ulici tržiště s rozličným, více-
méně pouťovým zbožím.

V pozdních odpoledních hodinách se
z Kácova vlak vracel zpátky, přičemž
jej lokomotiva táhla tendrem napřed.
Po téměř tříhodinovém přerušení jízdy
ve Zruči a doplnění vody v Ledči přijel
krátce po 20. hodině do Světlé, odkud
pokračoval do Havlíčkova Brodu.

V neděli svou jízdu vlak zopakoval
s tím, že jednotlivé zastávky se již ne-
počítaly na hodiny, ale na minuty.  Pra-
videlné vlaky na této trati byly stejně
jako v sobotu  složeny ze starých os-
midveřových vozů Bai a vedeny histo-
rickými motorovými vozy a lokomoti-
vami, kterým železničáři familiérně pře-
zdívají “Hektor”, “Zamračená”, “Hur-
vínek” a podobně.

Na závěr nutno zdůraznit, že počasí
se po celé dva dny nadmíru vydařilo,
což celkový dojem z oslav ještě zná-
sobilo.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Posázavský pacifik vyjíždí do další stovky!

Dnem 24. září 2003 uplynula rov-
ná stovka let od zahájení provozu
na místní železné dráze ze Světlé
do Ledče a Kácova. V těchto dnech
tedy již Posázavský pacifik začíná
kroutit další stovku tak, jak ho
všichni z běžného života známe.

Ve dnech 20. a 21. září 2003 se však
Posázavský pacifik oblékl do slavnost-
ního šatu a my všichni jsme této naší
romantické trati blahopřáli a popřáli do
dalšího života vše nejlepší. Na oslavách
100. výročí se v těchto dnech sešlo na
nádraží ve Světlé n. S. mnoho lidí.
Krásné letní počasí, kapela Fernet a
country hudba patřící k Pacifiku, krás-
ná atmosféra po příjezdu slavnostního
vlaku do stanice, upřímná slova pana
starosty města Josefa Böhma na uví-
tanou vlaku, vystoupení dětského folk-
lorního souboru Škubánek a další akce
z připraveného programu, byly dárkem

našemu oslavenci – Posázavskému
pacifiku.

Dovolím si touto cestou poděkovat
všem občanům města Světlá n. S.,
všem návštěvníkům, hostům a dalším
příznivcům železné dráhy, kteří přišli
blahopřát a oslavili toto kulaté výročí
společně se železničáři na nádraží ve
Světlé n. S. Atmosféra, kterou jste zde
vytvořili, byla úžasná. Myslím si, že se
tato společná oslava vydařila a
v srdcích mnoha z nás zůstane v hezké
vzpomínce po dlouhá léta.

Děkuji panu starostovi Böhmovi za
vzornou přípravu města na oslavy, za
propagaci oslav, za program, který
město připravilo na uvítání slavnostní-
mu vlaku, a za jeho osobní účast na
celých oslavách. Této cesty využívám
též k poděkování panu starostovi a
městu za iniciativu a vstřícnost při bu-
dování nové zastávky Světlá nad Sá-

zavou město, na kterém se město po-
dílelo finančním krytím poloviny nákla-
dů, tedy padesáti tisíci korunami. Dě-
kuji firmě MIKO Havlíčkův Brod
s ředitelem panem ing. Františkem
Lancem, která ve velmi krátké době
od zadání realizovala stavbu nové za-
stávky.

A co popřát našemu oslavenci do další
stovky? Hodně slušných cestujících,
více peněz na údržbu a modernizaci
tratě a nové, moderní vozy pro cestují-
cí – takové, jaké můžeme vidět na re-
gionálních tratích u vyspělých železnič-
ních správ v západní Evropě. A také,
aby se dalších sto let nenašel žádný
blázen, který by tuto trať chtěl pohřbít!

Za Posázavský pacifik Vám všem
ještě jednou děkuje

ing. Josef Kaplan
přednosta železniční stanice

Světlá nad Sázavou

Rozhovor ve vlaku
Skupinka vojáků, která se zú-

častnila jízdy vlaku s parní lokomo-
tivou, byla hned po parní lokomo-
tivě nejoblíbenějším cílem objek-
tivů fotografů. Jejich veliteli, feld-
véblovi Ivanu Veselému, jsem ces-
tou položil pár otázek:

- Mohli byste se stručně představit?
  Jsme příslušníci K. und K. Infante-

rie Regiment No. 91 neboli 91. pěšího
rakousko-uherského pluku z Českých
Budějovic, u kterého – jak jistě víte –
sloužil také Švejk. Jezdíme po býva-
lém Rakousko-Uhersku a po celý rok
se zúčastňujeme různých vzpomínko-
vých akcí, ať už jsou to přehlídky nebo
bitvy. Dneska jsme přijeli podpořit ka-
marády ze spolku Posázavský pacifik.

- Prozraďte něco o vašich unifor-
mách a zbraních…

Uniformy, které máme na sobě, jsou
z období první světové války. Já mám
parádní vycházkovou uniformu feldvé-
bla, česky poddůstojníka – šikovatele.
Kolega je “frajtr” a má stejně jako
ostatní polní uniformu. Zbraně včetně
bajonetů a šavlí jsou z doby před ro-
kem 1890, uniformy samozřejmě už ne-
jsou originální, ale pouze repliky.

- Můžete uvést pár akcí z poslední
doby?

Medaile, které na našich uniformách
vidíte, jsou klubové, dostali jsme je prá-
vě za účast na některých vzpomínko-
vých akcích, většinou zahraničních,
jako například svěcení praporu nebo
ukázky bitev. Naposled jsme byli v Hel-

denbergu u Klein Wetsdorfu, kde je
pohřben polní maršál Radecký z Rad-
če, kolem jehož hrobky je vybudován
pantheon c.k. branné moci a její slávy.

Každý rok počátkem září se tam sjíž-
dějí historické jednotky z území býva-
lého mocnářství k polní mši a přátel-
skému setkání. Další slavnou akcí, kte-
ré jsme se zúčastnili, byly oslavy naro-
zenin Franze Josefa ve Vídni, při níž
se navštěvuje hrobka a koná mše.
Také jsme nedávno byli v ital-
ských Dolomitech, konkrétně
v průsmyku Passo Falzarego, zúčast-
ňujeme se obnovy vojenských hřbito-
vů, v pohoří Monte Piano se spolu
s kamarády z Itálie a Slovinska podílí-
me na udržování zákopů. U nás se
účastníme ukázek různých bitev -
z napoleonských válek je to například
bitva u Slavkova, ze sedmileté války
bitva u Kolína a pak samozřejmě
spousta prvoválečných akcí.

- Máte také nějaká soustředění nebo
cvičení, než vystoupíte před diváky?

Máme pochopitelně svá secvičová-
ní, abychom uměli zacházet se zbra-
němi a pohybovat se jako vojáci. Po-
vely jsou samozřejmě německé.

– Děkuji za rozhovor.

Text a foto: Jaroslav Vála

říjen 2003             
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Nová čekárna

Těsně před zahájením oslav 100 let
regionální trati Světlá n. S. – Kácov
byla předána do užívání nová čekár-
na na zastávce ČD Světlá n. S. –

město.  Čekárnu moderního typu tvoří
zeď, ze které vybíhá stříška, pod níž
jsou dvě místa k sezení a odpadkový

koš. Stavbu provedla firma MIKO
Havlíčkův Brod.

-jv-

             říjen 2003

Z historie před 50 lety
aneb Rozhovor se synem Rudolfa Kadlečka

V polovině srpna jsme navštívili
pana Václava Kadlečka, který žije
na Teplicku a stavení v Horní Bře-
zince užívá spolu s ostatními pří-
buznými jako rekreační chalupu.
Požádali jsme jej o rozhovor, který
by doplnil materiály o případu jeho
otce, s nímž komunistická moc zin-
scenovala “případ”.

- Jak probíhalo vystěhování Vaší ro-
diny do pohraničí?

Bylo to špatný, protože nás tam vezli
na náklaďáku čtrnáct dní před Váno-
cemi. Dali jsme si na korbě kolem do-
kola skříně, ale stejně jsme pěkně pro-
mrzli.

Táta byl odsouzený někdy v létě, ale
komunisti čekali, až zasel a udělal
všechny práce. Čtrnáct dní před Vá-
nocemi pak přišel místní policajt a řekl,
že ho má převézt do věznice do Brna.
Soud  hrozil i matce, ale ona podepsa-
la, že se zříká poloviny majetku, jen

když nás nechají odjet. Chtěli nás vy-
stěhovat na Šumavu, na nějaký statek
k hranicím. Naštěstí jsme dostali po-
tvrzení od Rudných dolů, že tam bude-
me všichni pracovat, tak okresní vý-
bor souhlasil, že se můžeme odstěho-
vat do Teplic. Otec by tady zůstal a
říkal, že když půjdou všichni do JZD

že on půjde klidně taky, že nebude dě-
lat žádné problémy.

Bydleli jsme v Mstišově u Teplic u
známých, kteří nás vzali do přístavku,
kde byly dvě malé místnosti. Oni dali
za války svoji matku z pohraničí sem,
takže teď zase pomohli nám. Na tep-
lický národní výbor přišel dopis, že
máme samozásobitelské dávky na celý
rok, takže nám nemohou vydat potra-
vinové lístky. Peníze jsme žádné ne-
měli, protože poslední, které jsme do-
stali za brambory, nám v bance zadr-
želi. Takže jsme neměli ani lístky, ani
peníze. Matka začala pracovat jako
první, byla ve sklárně Inwald v Dubí a

tam se jí ujal práv-
ník. Když mu vy-
právěla, co nám
provedli, napsal na
zdejší národní vý-
bor, že jsme bez
prostředků a po-
kud nenapíší prav-
divou zprávu, že
proti nim firma za-
hájí správní řízení.
Do týdne přišla
odpověď, že sa-

mozásobitelské dávky nemáme, že do-
šlo k omylu.

Pak už to bylo lepší, začali jsme všichni
pracovat. Otec byl zavřený a pracoval
jako vězeň na Vírské přehradě, kam je
vozili z Brna. Ve výkonu trestu s ním
byl i Jaroslav Vacek z Dolní Březinky.
Po smrti Gottwalda dostali prezident-
skou amnestii, ale museli podepsat, že
tam zůstanou ještě rok pracovat, pro-
tože jinak by byl na stavbě nedostatek
dělníků. Takže tam otec dojížděl
z Teplic, třeba na čtrnáct dnů. Když se
pak vrátil, začal pracovat v Rudných
dolech v Cínovci a tam dělal až do dů-
chodu. Protože chodil také cvičit do so-
kolovny v Dubí, tak mu navrhli, aby
dělal sokolníka, takže jsme se přestě-
hovali. Původně tam byla zaměstnaná
matka, ale pak jí řekli, že nemají tolik
peněz, aby ji mohli platit, ale že nás tam
nechají zadarmo bydlet. Matka si tedy
našla také práci v Rudných dolech, na
úpravně rudy, a v sokolovně jsme dě-
lali všechny práce, které byly potřeba,
společně. Otec cvičil žáky a dorosten-
ce a byl s nimi i na první spartakiádě
v Praze. On to nebral tak, že to už není
sokolský slet, on to bral z lásky
k cvičení. Sám uměl proto dobře cvi-
čit, že tady ve stodole měl bradla a kru-
hy a všechno si dopředu nacvičil. Do-
konce, když byl na závodech
v Havlíčkově Brodě (nebo v Jihlavě, už
nevím), tak si ho nechal zavolat Tomáš
Baťa a řekl mu, aby cvičil za Zlín, že
mu zařídí zaměstnání a byt ve Zlíně.
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Sci-fi
„Roku 2003 bylo ukončeno čás-

tečné přemístění vod Středozemního
moře do nitra Sahary a gibraltar-
ské hydroelektrárny poprvé napo-
jily proudem severoafrickou síť.
Mnoho let již uplynulo od pádu po-
sledního kapitalistického státu. Těž-
ký, bolestný a velký úsek spravedli-
vého přetváření světa se chýlil ke
konci. Bída, hospodářský chaos a
války se již nestavěly do cesty vel-
kolepým plánům obyvatel Země.

Kontinentální sítě vysokého napětí,
neomezovány hranicemi států, vol-
ně se rozrůstaly, vznikaly atomové
elektrárny, továrny-automaty, kde
nepracovali lidé, a fotochemické
transmutátory, v nichž sluneční
energie přeměňovala kysličník uh-
ličitý a vodu na cukr. Tento proces,
odehrávající se v rostlinách po mi-
liardy let, stal se již vlastnictvím člo-
věka.

Věda neměla již nikdy sloužit vý-

robě zkázonosných prostředků. Ve
službách komunismu se stala nej-
mocnějším ze všech nástrojů ku pře-
budování světa. Zdálo se, že zavod-
nění Sahary a vpuštění vod Středo-
zemního moře do turbín elektráren
je dílo, které na dlouhou dobu zů-
stane nepředstiženo, ale hned násle-
dujícího roku byly zahájeny práce
na projektu tak nesrovnatelně od-
vážném, že zastínil dokonce i Gib-
raltarsko-africký hydroenergetický

- Přišel rok 1968 a s ním období
naděje na spravedlivější společnost.
Krátké období rodící se svobody
však zadusily sovětské tanky. Reha-
bilitace panu Kadlečkovi přiznána
nebyla, ale objevily se náznaky, že
se rodina bude moci vrátit domů.
Kdy se otec vrátil sem, do Horní
Březinky?

Vrátil se sem až na důchod, v roce
1972. Když odcházel do důchodu, do-
stal asi 950 korun, i když dělal
v podzemí, kde byl radon. Ti, kteří šli
později, dostali odstupné 50.000 korun,
na tátu se to nevztahovalo, takže ne-
dostal nic. Když se potom soudil, do-
stal důchod 1.250 korun.

Tady ve Březince si to táta musel
koupit. V té době už byli na národním
výboru jiní lidé a ti mu řekli, že mu to
nemohou vrátit v rámci rehabilitace,
ale že si obytnou část může odkoupit.
Dům byl napůl zbořený, do místností
teklo, protože už dávno tady nikdo ne-
bydlel. Předtím tady byli tři nájemníci,
ale pak už to bylo tak zdevastované,
že tady nikdo ani bydlet nemohl. Mu-
seli jsme udělat novou střechu i nové
podlahy, kamarádi pomohli. Otec po-
tom ještě nějaký čas pracoval jako hlí-
dač v Palu.

- V té době jsem s ním několikrát
mluvil a vždy jsem obdivoval jeho
úžasnou vitalitu. “Moc se mnou ne-
mluvte, ať nemáte problémy, že se
stýkáte s protisocialistickým živlem,”
to byla jeho častá prosba.”Nikdy
jsem si nemyslel, že se budeme tak
dlouho bát ve své zemi před slídivý-
mi zraky komunistů. Nejen, že se
chovají jako loupežníci, ale ještě
člověka sledují na každém kroku!”
Ale pojďme k další otázce: Napadlo

Vás někdy, že byste se sem
z Teplicka vrátil a začal hos-
podařit?

Já jsem v Teplicích nejdřív
dělal v Závodech Boženy
Němcové, opravoval jsme tam
šicí stroje. Jenže málo platili a
jednou na zábavě jsem náho-
dou potkal Huberta Hlídka ze
Světlé. Oni měli na Malé Stra-
ně pekařství a sebrali jim ho.
Hubert mě vzal do Pozemních
staveb, kde jsem jezdil s tatrou
a jeřábem, a tam jsme si vy-
dělávali poměrně dost peněz.
Byl jsem svobodný, ženil jsem se až
v pětatřiceti, takže jsem rodině trochu
pomohl, protože jsme bydleli pohroma-
dě.

Otec mě přemlouval, abych sem šel
s ním. Já jsem pracoval
v Severočeských hnědouhelných do-
lech, opravoval jsem a cejchoval váhy,
takže jsem měl dobré zaměstnání a ne-
vyplatilo by se mi jít sem. Kdybych
tady chtěl hospodařit, musel bych si vzít
tak dva miliony půjčku, tady byly sto-
doly zbourané, dům pobořený, stroje a
nářadí zmizely. Ostatní si odkoupili trak-
tory nebo stroje od JZD, sice staré, ale
já bych si musel koupit úplně všechno.
Ve svých šedesáti letech se pouštět do
takovéhle věci, to by mě akorát ranila
mrtvice. Znalosti – i když jsem chodil
do dvou zemědělských škol – mám
menší než zahrádkář.

- A jak to dopadlo s otcovou reha-
bilitací?

Okresním soudem v Havlíčkově Bro-
dě byl otec plně rehabilitován v roce
1991, vrátili mu pole, les a za zbořené
budovy mu byl nabídnut domek

V Polích (viz foto). Nikdo tam nebyd-
lel, takže do domu teklo, podlahy byly
shnilé a ještě na něm bylo 750.000 ko-
run dluhu, takže kdybychom si to bý-
vali nechali napsat, museli bychom ješ-
tě splácet dluh.

Nakonec byl tedy Rudolf Kadleček
rehabilitován. Co však vůbec reha-
bilitovat nelze, je ponížení lidské dů-
stojnosti, kterého se tak vrchovatou
měrou od komunistické moci celé
rodině Kadlečkově dostalo. Je až
nepochopitelné, že tito tolik ubližo-
vaní necítí ke svým trýznitelům žád-
nou zášť, ba dokonce jim plně od-
pouštějí. S tímto krédem umíral
v ledečské nemocnici 3. ledna 1998
statečný a vždy houževnatý Rudolf
Kadleček. Dožil se jedenadevade-
sáti let a je pohřben na světelském
hřbitově ve svém sokolském kroji.

- Pane Kadlečku, děkujeme Vám za
rozhovor a přejeme Vám hodně zdra-
ví!

František Drašner
 Jaroslav Vála
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kombinát. Mezinárodní ústav pro
řízení podnebí přešel od řízení deš-
ťových mraků a přemísťování vzduš-
ných mas k přímému útoku na nej-
většího nepřítele lidstva - mráz, kte-
rý po stamiliony let vládl v oblasti
zemských pólů. Věčné ledy, pokrý-
vající šestý díl světa, Antarktidu,
krunýřem silným několik set metrů,
věznící ve svých okovech také Grón-

sko a souostroví Ledového moře,
zdroje ledových podmořských prou-
dů, měly jednou provždy zmizet.”

***
Takovéto fantasmagorie si mohli v 50.

letech přečíst milovníci sci-fi (tehdy se
spíše říkalo vědecko-fantastické litera-
tury) v románu Astronauti od tehdy po-
pulárního polského spisovatele Stani-
slawa Lema (*1921). Z husté ideolo-

gické omáčky o nepochybné jistotě ví-
tězství komunismu na celém světě čiší
skálopevná víra v neomezené možnosti
vědy a techniky. Slavné heslo “Poru-
číme větru, dešti” vyplývalo
z technologické sebedůvěry na jedné
straně, a z naprostého nedostatku úcty
k životnímu prostředí na straně druhé.

-jv-

Od uzávěrky do uzávěrky aneb fotomozaika událostí
Foto: Jaroslav Vála

Je po sklizni

Transparent zvoucí k oslavámPivnice Malý Honza – setkání spolužáků po 35 letech od
ukončení základní školní docházky

Schůzka organizátorů oslav “100 let regionální trati Světlá n.
S. – Kácov” v kanceláři zručského starosty Martina Hujera.
Druhý zleva hlavní pořadatel Lumír Běhal, vpravo Eliška Drá-
pelová a Jaroslava Kovaříková ze stanice ČD ve Světlé n. S. Stavba polyfunkčního domu na místě čp. 162 pokračuje
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Taneční terapie na židlích
S našimi obyvateli jsme s touto akcí

opět začali, neboť máme nové tance, a
tak se znovu jednou či dvakrát týdně
scházíme a procvičujeme svá těla.

Dámská jízda
Také konec prázdnin jsme slavily po

svém. Uspořádaly jsme si totiž “dám-
skou jízdu”, a že to byla jízda se vším
všudy! Patnáct obyvatelek a pět za-
městnankyň DD se vydalo zakončit
prázdniny pořádným zmrzlinovým po-
hárem. Naším cílem byl Dublin bar na
Novém městě. Kolem třetí hodiny,
když jsme se všechny “dámy” pěkně
usadily, začal nám pan číšník ve sluši-
vém obleku nosit poháry. Všechny
jsme si na něm moc pochutnaly a vět-
šina z nás neodolala a po dezertu si dala
ještě kávu. K tomu všemu se z rádia
linula báječná muzika, a tak je jasné,
že o zábavu nebyla nouze.

Den otevřených dveří
Je to k nevíře, jak ten čas letí, ale už

jsou tomu tři roky, co byl slavnostně
otevřen náš domov. Je tedy už tříletou
tradicí, že vždy na začátku září pořá-
dáme Den otevřených dveří, který je
už druhým rokem spojen se Sportovní-
mi hrami. Stejně jako vloni i letos se k
nám sjela družstva z ostatních domovů
a ústavů sociální péče v rámci bývalé-
ho okresu. Letošní rok bylo družstev
celkem třináct. Jen tak pro zajímavost:
dvě družstva byla z DD Reynkova
Havlíčkův Brod, jedno družstvo z DD
U Panských Havlíčkův Brod, dvě druž-
stva z ÚSP Háj, dvě družstva byla z
ÚSP Zboží, dvě družstva z ÚSP Věž a

nakonec náš domov byl zastoupen
čtyřmi družstvy. Jak je patrno, bylo nás
tu víc než dost. Začátek her byl v de-
vět hodin dopoledne, kdy jednotlivá
družstva plnila různé disciplíny jako
např. shazování kuželek, házení šipek,
lovení rybiček, přišívání knoflíku, ob-
kreslování obrázků atd. Celé dopoled-
ne se o dobrou náladu starala naše
domovská kapela KAJAK. Po slav-
nostním obědě následovalo slavnostní
vyhlášení výsledků. Nikdo neodešel s
prázdnou, ať už skončil třeba na po-
sledním místě. Vždyť není důležité vy-
hrát, ale zúčastnit se! K naší velké ra-
dosti první místo získalo družstvo DD
Světlá, druhé místo získal DD Reyn-
kova HB a třetí místo získalo družstvo
s ÚSP Věž. Po vyhlášení výsledků ná-
sledovala dobrá svačinka a pak už se
zábava rozjela v plném proudu. K tan-
ci a poslechu hrála skupina Klapáci pod
vedením p. Vondry.

Během dopoledne mohl kdokoliv chtěl
náš domov navštívit a přesvědčit se,
jak to u nás vypadá, a zjistit, že nuda tu
rozhodně není. Kdo přišel, určitě neli-
toval. U hlavního vchodu byl malý pro-
dejní stánek, ve kterém bylo možno za
dobrovolný příspěvek zakoupit někte-

rý výrobek vytvořený našimi obyvateli
v rámci ergoterapie.

Z pohledu našich obyvatel, soutěží-
cích z ostatních domovů a z pohledu
našich zaměstnanců se Den otevře-
ných dveří i Sportovní hry povedly na
výbornou. Co tedy dodat? Snad jen to,
že máme zase na co vzpomínat a těší-
me se na září 2004.

Výlet
Ještě jsme se ani nestačili vzpamato-

vat ze soboty, kdy u nás byl Den ote-
vřených dveří a už vyrážíme na výlet.
Den D nastal, ale ouha. Tolik jsme se
těšili, a ono nám počasí udělalo čáru
přes rozpočet, prší a prší. Po zralých
úvahách si říkáme, že to přece nevzdá-

me. I přes ošklivé počasí usedáme v
devět hodin ráno do autobusu a jede-
me. Původním cílem byl nedaleký hrad
Lipnice nad Sázavou a všem dobře
známá Stvořidla. Jelikož prší, jedeme
jinam a jinudy. Tak tedy: od domova
směrem na Okrouhlice, Lipnici nad Sá-
zavou, Dolní Město, Rejčkov, Kožlí,
vodní nádrž Želivku, Sechov, Ledeč nad
Sázavou a končíme na Stvořidlech.  Je
sice pravda, že jsme celou cestu seděli
v autobuse a vše pozorovali z okna, ale
i tak jsme mnoho viděli a někteří z oby-
vatel se po dlouhé době podívali zase
do vesniček, kde se narodili nebo kde
prožili celý svůj život. Na Stvořidlech
nás čekal oběd v restauraci a po něm
samozřejmě pohár. Jak už je u nás dob-
rým zvykem, zábavu na celé odpoled-
ne obstarala naše kapela KAJAK. Ve
tři hodiny odpoledne jsme se z restau-
race přesunuli ven na terasu, kde se
opékaly špekáčky. Když jsme kolem
17. hodiny odjížděli zpět domů, byli jsme
všichni plni dojmů a v dobré náladě.
A tak to přece má být, nemyslíte?

Spousta akcí je za námi, ale zároveň
spousta akcí před námi: poslední ví-
kend v září je tu tradiční světelská pouť.
Ani my na ní nebudeme chybět. Naši
obyvatelé se půjdou podívat, jak vypa-
dají pouťové atrakce teď a budou srov-
návat, co bylo za dob jejich mládí a co
ne. Začátkem října se u nás koná Pou-

Z činnosti Domova důchodců Světlá

Je to už pár měsíců, kdy jsme vás naposledy informovali o dění v Domově důchodců Světlá, a proto vám nyní
chceme sdělit, co se za tu dobu u nás událo. I přesto, že v době prázdnin je u nás trochu klidněji, o nudě nemůže
být ani řeč.
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ťová zábava. Ani neděle 5. října nebu-
de nudná, neboť k nám přijede ADI-
VADLO z Havlíčkova Brodu s hrou,
jež nese název “Stojí za to žít...?!” Za-
čátek je v 16 hodin v jídelně domova
důchodců a všichni jste na toto před-
stavení srdečně zváni.

Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat Dublin baru a jeho skvělým zaměst-
nancům (Petře a Lukášovi) za vstříc-

Netradiční začátek školního roku
Naše škola - VOŠ, Gymnázium,

SSŠ, SOU a OU ve Světlé nad Sá-
zavou - se letos rozhodla radikál-
ně změnit začátek výuky žáků gym-
naziálních  tříd. A tak po tradičním
zahájení v lavicích a třídách
v pondělí 1. 9. 2003 se od dalšího
dne rozjely akce zcela netradičně.
Žáci rozdělení do zájmových sku-
pin vyrazili v doprovodu svých pro-
fesorů autobusem, vlakem, na ko-
lech i pěšky za předem stanovený-
mi cíli, a to podle zájmu a zaměření
každého jednotlivce.

Jedni vyrazili poznávat květenu Svě-
telska, prohlédnout si čistírnu odpad-
ních vod v Perknově, jiní obdivovali
vzácné rukopisy a tisky Státního okres-
ního archívu v Havlíčkově Brodě, pro-
dírali se středověkou stříbrnou štolou
v Kutné Hoře, zblízka či z uctivého
odstupu si prohlíželi mumie kapucínů
v Brně nebo se seznamovali

s památkami židovské kultury v Praze.
Zkrátka nepřišla ani výuka cizích jazy-
ků, protože část výkladů na trasách
byla zajištěna v němčině a angličtině.

Skupina maturantů si vyzkoušela tý-
movou práci v projektu Lipnice, kde
mapovala historii a památky této loka-
lity po celé čtyři dny. Žáci prvního roč-
níku si připravili vlastní program, aby
se navzájem poznali hned na počátku
studia. Ani chladnější počasí je neod-
radilo od projížďky na kole po okolních
vesničkách, od večerního táboráku a
pak i noclehu v Beneticích. Zvládli bez
újmy i náročnější pěší trasu údolím
Doubravy z Bílku do Chotěboře.

Čtyřdenní blokovou výuku přijali stu-
denti s nadšením, a tak lze očekávat,
že se stane trvalou součástí práce ško-
ly.

Hned v následujícím týdnu žila škola
jinou událostí. Dne 10. září uskutečnil
výjezdní zasedání na Vysočině školský
výbor Parlamentu ČR. Po návštěvě

Humpolce vedla cesta poslanců právě
do komplexu naší školy, kde je očeká-
valo vedení školy v čele s ředitelem
ing. Jindřichem Vodičkou, zástupci
města i místních základních škol. Po-
slance doprovázela Mgr. Štěrbová, zá-
stupkyně hejtmana pro oblast školství
kraje Vysočina. Po krátkém občerst-
vení si hosté prohlédli areál školy, pře-
devším školní huť, rodící se ateliér i dílny
pro odborný výcvik brusičů, sklářů, ka-
meníků, keramiků a malířů skla.
S uznáním se vyslovili o práci celé ško-
ly, která po svém nedávném sloučení
zažívá období prosperity, zvyšuje po-
čty žáků, otvírá nové učební i studijní
obory a modernizuje nejen dílny, ale i
specializované učebny. O tom se ko-
neckonců může přesvědčit každý ná-
vštěvník v pravidelně pořádaných
Dnech otevřených dveří.

Mgr. Lenka Zadinová

nost a ochotu pomoci nám při realizaci
naší “dámské jízdy”. Také chceme
poděkovat rodině Pejcharových za bá-
ječné bábovky a rolády, které nám ke
Den otevřených dveří napekla. V ne-
poslední řadě děkujeme také panu Ja-
roslavu Fišerovi, který nás se svým
autobusem vozil.

Lucie Vadinská
sociální pracovnice

Foto: Josef Hnik

Pod tímto názvem se v polovině
září objevila publikace o městech,
obcích a jejich památkách, doplně-
ná prezentací některých podnika-
telských subjektů, které přímo
v těchto místech nabízejí své služ-
by. Sympatické je, že publikace se
nevěnuje jen známým památkám,
ale malým obcím, o kterých nikdo
nepíše, i když každá z nich má svou
historii, současnost a také pořádá
různé akce, většinou za účasti
místních podnikatelů.

Publikace je součástí projektu, který
firma Aspida začala realizovat v roce

2000, a původně byl zaměřen pouze na
Moravu, ale pro velký zájem jej stále
rozšiřuje. Brožovaná, více než stostrán-
ková publikace zahrnuje textovou a ob-
razovou prezentaci měst, obcí a firem
kraje Vysočina – samozřejmě těch, kte-
ré si příslušnou plochu zaplatily. Na-
jdete zde také abecední seznam měst
a obcí, mapu památek, zákres cyklos-
tezek a seznam nejdůležitějších tele-
fonních čísel. Jejím účelem nebylo za-
hltit spoustou informací, ale nabídnout
návod, jak si zpříjemnit víkend či dovo-
lenou a informovat o historii a součas-
nosti měst, obcí a o akcích, které se
v těchto místech pořádají.

Naše město se představuje celostrán-
kovým materiálem sestávajícím z šesti
barevných fotografií, textu o městě i
blízkém okolí a série piktogramů slou-
žících ke snadnější orientaci. Tyto pod-
klady připravil odbor kultury a školství,
který při této příležitosti děkuje světel-
skému fotografovi Pavlu Kotanovi za
nezištné poskytnutí čtyř snímků.

Distribuce této publikace je zaměře-
na na městské a obecní úřady, infor-
mační centra, památky a další veřejně
přístupná místa, jako jsou hotely apod.

-jv-

Cestujeme po Moravě a Čechách
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Nechtěl jsem věřit, když mi bylo
uprostřed prázdnin oznámeno, že ing.
Jaroslav Průša zemřel. Když pominu-
lo první dojetí nad touto zprávou, uvě-
domil jsem si, koho vlastně naše město
ztratilo.

Poprvé jsem o něm uslyšel, když jsme
s manželkou ještě žili na Ostravsku a
do Světlé jsme dojížděli, abychom si při-
pravovali bydlení na důchod. Pokud
vím, ještě v 70. letech byl iniciátorem
festivalu “Světelská flétna”, kde vystu-
povali často začínající zpěváci za do-
provodu “Big bandu”. Již tenkrát jsem
obdivoval jeho organizační schopnosti.

Po listopadu 1989 nový světelský sta-
rosta Staněk, který byl posedlý hodnot-
nou populární hudbou, založil zábavní
orchestr za úplně jiné situace, než byla
v dobách první republiky. Zatímco
ve dvacátých letech světelští muzikanti
byli schopni vytvořit téměř  celý or-
chestr vlastními silami (Přenosilové,
Punčochářové, Provazník, Wiedenové,
Old. Vlček, Milda Fiala a další), musel
Staněk oslovit schopnější muzikanty ze
všech okolních měst do 30 km. Proto

In memoriam

Co jsou to turistické známky,
jsme ve Světelském zpravodaji
psali před rokem, takže pro osvě-
žení paměti jen krátká informace,
že se jedná o kulaté, dřevěné, vy-
palované plakety, které jsou suve-
nýrem a zároveň jakýmsi “potvr-
zením” o dosažení turisticky atrak-
tivního místa. Jinde je nelze kou-
pit.

Navazující číslovaná řada známek sle-
duje hřebeny hor, toky splavných řek,
mapuje hrady, zámky, přírodní i tech-
nické památky, historická města, zpří-
stupněné jeskyně, zoologické zahrady
a mnoho dalších zajímavých míst. Tu-
ristické známky spolu s každoročně ak-
tualizovanými mapami mohou hrát roli
průvodce po krásách naší vlasti. Celý
systém je neustále rozšiřován. S turis-
tickými známkami se hraje sběratelská

hra. Když nasbíráte řadu deseti jakých-
koliv číselně navazujících papírových
kuponů, které jsou součástí turistických
známek - utrhněte je, nalepte je na po-
hled či korespondenční lístek a zašlete
na adresu jejich výrobce a distributora
Turistické známky s.r.o., Rýmařov.
Obratem vám bude zaslána prémiová
turistická známka - za každou desítku
jedna, pokaždé jiná.

Po turistických známkách okolních
turisticky atraktivních míst, jako jsou
Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou
a Humpolec, dočkali se zájemci také
Světlé nad Sázavou. Výrobu známek
zadal odbor kultury a školství MěÚ
v srpnu a už koncem měsíce dorazila
zásilka prvních 200 ks. Na dálkovém
pochodu Cestami Jaroslava Haška
uspokojili pořadatelé na třicet turistů –
sběratelů.

Dřevěnou plaketu se siluetou radni-
ce a kostela sv. Václava a s nápisem
“Město Světlá nad Sázavou, turistická
známka No. 782” můžete získat za 20
Kč v kanceláři odboru kultury a škol-
ství ve 2. patře radnice a v cukrárně
Zdenky Vopěnkové, v blízké budouc-
nosti bude samozřejmě v informačním
centru.

Jaroslav Vála

Světlá má turistickou známku

dal vzniklému orchestru název “Regi-
on”. Premiéry tohoto orchestru se ne-
dožil, vedení jsem převzal já a provedli
jsme několik koncertů ve Světlé a okolí.

Ing. Průša  přišel s návrhem nastu-
dovat Blodkovu operu “V studni”. Je
pravda, že jsme mu pomáhali, ale ne-
lze upřít, že většina práce spočívala na
něm, od dirigování, korepetice se sbo-
rem a  sólisty, jevištní výpravu – vše
většinou zařizoval sám a tak to bylo i
v následujících inscenacích (Polská
krev, Bratránek z Batávie a nakonec
Cikánský baron), kdy už mu často ne-
bylo moc dobře a přesto se musel sta-
rat i o kostýmy.

A že to nebyla maličkost, stačilo si
uvědomit, co obnáší např. obtelefono-
vání zpěváků z různých divadel a mu-
zikantů z Havlíčkova Brodu, Pelhřimo-
va, Humpolce, dokonce i z Jihlavy.

Před několika lety jsem se mu svěřil,
že bych chtěl uspořádat koncert k mým
pětasedmdesátinám. Za několik dní
přišel s návrhem, že by mě mohl or-
chestr doprovodit při mém provedení
Mozartova koncertu pro flétnu, což se

nezištně a vynikajícím způsobem na
zámku realizovalo.

Za to jsem mu velmi vděčen a dovo-
luji si mu svým jménem poděkovat za
vše, co udělal pro naše město, za jeho
obrovskou práci. Tak schopného a obě-
tavého člověka v hudební kultuře naše
město dlouho mít nebude.

Čest jeho památce!
Vladislav Beran

Odešel ing. Jaroslav Průša, skončila
existence perspektivního hudebního
tělesa, Big bandu skláren Světlá n. S.
Byl jsem požádán, abych se krátce
zmínil o činnosti Big bandu, jehož za-
kladatelem a šéfem Jaroslav byl.

Měl jsem tu čest, že jsem byl u za-
čátku Jardova muzicírování, tudíž i u
vzniku big bandu. Z doprovodného
orchestru pro doprovod amatérských
zpěváků “ Světelská flétna” se během
času stal orchestr na velmi dobré ama-
térské úrovni. Vystřídalo se v něm mno-
ho muzikantů z širokého okolí (z Havl.
Brodu, Humpolce, Ledče n. S., pocho-
pitelně Světlé n. S.). Jarda si potrpěl
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na to, aby orchestr měl neustále stou-
pající hudební úroveň, to znamená vý-
běr muzikantů do jednotlivých sekcí,
aby celkový dojem byl co nejlepší. Na
zkouškách byl nekompromisní a od
každého muzikanta vyžadoval maxi-
mum. Díky stoupající úrovni jsme si
mohli (muzikantskými plesy a vánoč-
ními koncerty) získat jméno po celé
ČR. Namátkou uvedu: Zlatá hokejka
v Jindřichově Hradci, Miss ČR v Rych-
nově n. K., koncertní vystoupení
v Karlových Varech, Lednici, Českém
Krumlově, Pelhřimově, Humpolci atd.
Snad největší odměnou pro všechny
členy big bandu byly týdenní zájezdy
do Holandska a Švédska. Orchestr
spolupracoval úzce s orchestry G. Bro-
ma, V. Kozla, Big bandu Bohemia Pra-
ha aj.

V poslední době se Jarda více věno-
val jinému žánru, ale na big band neza-
pomněl. Plánoval uvedení muzikálu a
jazzové opery, kde by kádr orchestru
tvořil právě big band. Jelikož byl per-
fekcionista, veškerou podrobnou doku-
mentaci o činnosti big bandu od jeho

počátků zakládal on do
svého soukromého ar-
chivu.

Bohužel Jaroslav ode-
šel a s ním skončila i
existence tohoto jedi-
nečného orchestru regi-
onu Vysočiny. Škoda ne-
jen pro nás muzikanty,
ale určitě bude jeho hud-
ba scházet i mnoha jeho
příznivcům.

Čest památce výborného muzikanta
a dobrého člověka.

B. Šmejkal,
Ledeč n. S., září 2003

Je jisté, že odchodem ing. Jaroslava
Průši se skončila jedna etapa kultury
v našem městě. Mám na mysli etapu
kultury naší, světelské, domácí. Trouf-
nu si říci, že to byla doba úspěšná, se-
bevědomá a gradující, během které
vznikly projekty, které nevznikají ani ve
městech mnohem větších.

I z pohledu našeho Smíšeného pěvec-
kého sboru Gaudeamus byla tato éra
spolupráce s orchestrem Region, jeho
dirigentem, jakož i s dalšími přizvaný-
mi sólisty a tanečníky, podnětnou a
obohacující. Vždyť nešlo jen o nastu-
dování Blodkovy opery V studni a ope-
ret Polská krev O. Nedbala a té po-
slední Straussovy Cikánský baron, ale
také o řadu koncertů s převážně oper-
ní tématikou, kde náš sbor spoluúčin-
koval. Spolu s Regionem jsme nastu-
dovali mnoho operních sborů autorů
jako: Smetana, Dvořák, Bizet, Verdi,

Wagner a další. I tento rozměr naší
sborové tvorby – rozměr operní a ope-
retní – přispěl bezesporu k jejímu obo-
hacení, přesvědčili jsme se o svých
možnostech a dokázali jsme si, že i
obtížná díla se zvládnout dají.

Je naší ctí, že vzájemnou spoluprací
s ing. Průšou, člověkem tolik pro hud-
bu zapáleným, vznikla pro naše město
některá prvenství: ještě nikdo (pokud
jsou historické záznamy přesné) nez-
inscenoval v našem městu operu a ope-
retu, se kterými navíc operní a operet-
ní ansámbl projezdil křížem krážem
republiku, ještě nikdo nikdy ve Světlé
n. S. nenabídl veřejnosti celou sérii
koncertů árií a sborů ze světových oper,
ještě nikdy nezazněla v našem městě
za doprovodu orchestru Smetanova
kantáta Česká píseň.

Je toho hodně, o co odchodem ing.
Průši světelská kultura a světelský ve-
řejný život přichází. Byl průkopníkem
dalšího rozměru amatérské kultury, se
svými spolupracovníky dokázal synté-
zou hudebních žánrů a baletu vystavět
i taková díla, na která jsme doposud
jezdili jen do velkých kamenných diva-
del. Jaroslav naznačil i kudy a za ja-
kých podmínek bude možno v hudebně-
dramatických projektech pokračovat.
I za to mu patří naše úcta a dík.

My v pěveckém sboru Gaudeamus
věříme, že této jeho představě někdy
v budoucnu ostudu neuděláme.

MUDr. Milan Bohanes
Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus

Městská knihovna ve Světlé nad Sázavou

6. – 10. října  2003

TÝDEN KNIHOVEN
V tomto týdnu bude:

- registrace čtenářů zdarma

- internet zdarma

- prominutí poplatků za upomínky
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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
Vstupné : 55 Kč                                                                       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.
Vstupné : 50 Kč            Česká verse/Přístupný

Neděle  12.10. 19.30 95’

Pravá blondýnka 2 (USA)                             Komedie
Světově oblíbená blondýnka se vrací. Lepší, odvážnější.
Hraje: R. Witherspoon
Vstupné : 55 Kč                                                                       Přístupný

Středa  15.10. 19.30 110’

Osamělý mstitel  (USA)                               Thriller
Muž, který nemá pro co žít, si najde něco, za co může bojovat.     Hraje:
V. Diesel
Vstupné : 55 Kč                                                                         Od 12 let

Pátek  17.10. 19.30 120’

Lara Croft Tomb Raider: Kolébka života (USA)
Angelina Jolie znovu zachraňuje svět.         Akční
Vstupné : 55 Kč                                                                       Přístupný

Neděle  19.10. 19.30 96’

KEN PARK (Francie)                                  Erotické drana
Mladí přátelé vidí smysl života pouze v sexu.
Vstupné : 50 Kč                                                                       Od 18 let

Středa  22.10. 19.30 103’

Terminátor 3 : Vzpoura strojů (USA)   Sci – fi
A. Schwarzenegger na záchranné misi v nejnovějším pokračování Terminátora
Vstupné : 55 Kč                                                                         Přístupný

Pátek   24.10. 19.30 94’

Štvanec (USA)                                                                          Thriller
…….. a jeho lovec. Kosovo 1999. Hraje: T. Lee Jones
Vstupné : 55 Kč                                                                         Od 15 let

Neděle   26.10. 19.30 103’

Charlieho andílci : na plný pecky (USA)
Komedie
Sexy agentky znovu v akci. Hrají: D. Barrymoreová, C. Diazová, L.Liu
Vstupné : 55 Kč                                                                        Přístupný

Středa  29.10. 19.30 120’

X – men 2 (USA)                                     Akční sci-fi
Přišel čas, kdy se odlišní musí spojit. Hrají: P. Stewart, H. Jackman
Vstupné : 50 Kč                                                                        Přístupný

Pátek  31.10. 19.30 120’

Zločin pátera amara (Mexiko)                      Drama
Vy, kdož jste bez viny, hoďte kamenem. Hrají: G. G. Bernal, S. Garcia
Vstupné : 55 Kč                                                          Od 15 let

Neděle  2.11. 19.30 150’

Želary (ČR)                                         Kruté i romantické drama
Krutý příběh něžné lásky. Hrají: A. Geislerová, G. Cserhalmi, M. Donutil
Přístupný

Středa  5.11. 19.30 160’

Piráti z Karibiku (USA)                          Dobrodružný
Prokletí Černé perly. Odvážní korzáři, půvabné dámy. Hrají: J. Depp, G.
Rush  Přístupný

Pátek  7.11. 19.30 90’

8. Mile (USA)                                Příběh rappového zpěváka
Volně inspirováno životním příběhem hudební hvězdy Eminem. Hrají:
Eminem, K. Basinger   Od 12 let

Neděle  9.11. 17.30 95’

Bláznivá školka (USA)                                 Komedie
E. Murphy a j.Garlin PO propuštění z práce začnou vychovávat děti,
nejenom svoje.          Přístupný/Český dabing

Středa  12.11. 19.30 110’

Mizerové II (USA)                                       Akční komedie
W. Smith a M. Lawrence – šílení poldové versus drogová mafie.

Přístupný

Pátek  14.11. 19.30 110’

Letuška 1.třídy(USA)                    Romantická komedie
Na sestupu do nebes musí překonat turbulence.  Hrají: G. Paltrowová,
M.Myers  Přístupný

Neděle  16.11. 19.30 86’

Čert ví proč (Čr)                                            Pohádka
Láska přechází do nenávisti, a opět v lásku.   Hrají: T.Pauhofová, I.

Janžurová Přístupný

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)

PŘIPRAVUJEME:
Film režiséra Davida Ondříčka JEDNA RUKA NETLESKÁ
uvede městské kino 2. prosince. Hrají: Jiří Macháček, Jan Tříska a

herecký objev roku Marek Taclík.
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KULTURA

Koncert v Loukově

V lipnickém podhradí stojí tři go-
tické kostely: sv. Martina v Dolním
Městě, sv. Jiří v Řečici a sv. Mar-
kéty v Loukově. Všechny tři jsou
dochovanými svědky gotického
umění architekturou počínaje a ná-
stěnnými malbami konče. Jsou cen-
nější o to, že dodnes slouží svému
účelu a lidé do nich přicházejí na
bohoslužby.

Přestože bylo v posledních letech pro-
vedeno několik nejnutnějších oprav,
rychlost opravování se zdaleka nevy-
rovná rychlosti, s jakou kostely chát-
rají. To je jeden z důvodů, proč bylo
v minulém roce založeno občanské
sdružení Přátelé podlipnických koste-
lů, které pořádá benefiční koncerty a
jiné akce na záchranu těchto kostelů –

takovou byl i Čtvrtý den pro podlipnic-
ké kostely, který proběhl v neděli 31.
srpna.

V jeho rámci se v kostele sv. Mar-

kéty v Loukově konal benefiční kon-
cert starých balad a renesančních pís-
ní zpěvačky a violistky Jany Lewitové,
kterou doprovázel hrou na staré hudeb-
ní nástroje i zpěvem písničkář Vladi-
mír Merta. Loukovský kostelík byl za-
plněn do posledního místečka nejen
dospělými posluchači sedícími
v lavicích a stojícími všude kolem, ale i
dětmi posedávajícími takřka až u no-
hou účinkujících. Nutno také podo-
tknout, že oba umělci se zřekli svých
honorářů ve prospěch benefiční akce.

Peníze, které pořadatelé vybrali na
dobrovolném vstupném, poslouží k po-
stupné rekonstrukci těchto památek.

Text a foto: Jaroslav Vála

Připravujeme
Koncert flétnového souboru při ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci CAMERATA,

který se uskuteční ve světelském středověkém podzemí v sobotu 15. listopadu od 18.30 hod.
V případě velkého zájmu druhý koncert ve 20.00 hod.

DNY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Pod anglickým názvem European

Heritage Days se skrývá akce, kte-
rá každoročně v souladu s cíli Rady
Evropy otevírá co nejvíce zajíma-
vých a výjimečných památek, bu-
dov, objektů i prostor – včetně
těch, které jsou zčásti nebo celé
nepřístupné. EHD jsou význam-
ným celoevropským kulturně po-
znávacím a společenským podně-
tem k zamyšlení nad naším vzta-
hem ke kulturnímu dědictví. Pro-
bíhají ve 47 zemích evropského
kontinentu, obvykle druhý zářijo-
vý víkend.

V České republice se EHD konají
pravidelně od roku 1991 a nezpřístup-

ňují se pouze prohlášené historické
památky, tedy památky zapsané
v ústředním seznamu nemovitých kul-

turních památek, ale otevírají se i po-
zoruhodné památky místního významu,
neboť je v nich zachován kus naší his-

torie. Jedním cílů EHD je rozšířit a zvý-
šit všeobecné povědomí o našem kul-
turním dědictví a jeho ochraně.

Letos poprvé se mezi pořadatele za-
řadilo také město Světlá n. S. a ote-
vřelo své středověké podzemí, které je
svědectvím o lidských ambicích, umu
a schopnostech. Jeho zpřístupnění, ke
kterému došlo týden předtím, se setkalo
s obrovským zájmem Světeláků a dá
se předpokládat, že se stane vyhledá-
vaným turistickým cílem, který do měs-
ta přivede další zástupy návštěvníků.
Dny evropského dědictví byly první
významnou příležitostí.

Jaroslav Vála



SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJstrana 22 říjen 2003

Jste s dětmi na mateřské dovolené?

Klub maminek Rolnička

vás srdečně zve na svá podzimní setkání.

Najdete nás každou středu od 9 hodin v Domě dětí a mládeže

ve Světlé nad Sázavou.

S sebou si nezapomeňte přinést dobrou náladu, tvořivého ducha

a přezutí.

Kontakt: 569 452 236, 569 453 464

Program na měsíc říjen:

1.10. Papírové vyšívání

8.10. Kaštanová zvířátka
15.10, 22.10 a 29.10. Projekt Kalendář Rolničky
(různé výtvarné techniky)

ät·flova v˝stava v LedËi
Do konce září byla v Ledči n. S.

otevřena výstava z celoživotního
díla malíře Otakara Štáfla. Pro mi-
lovníky umění byla překvapením
nejen netradičním umístěním
v bývalé škole v Barborce, ale pře-
devším rozsahem díla. Bylo umís-
těno v posledním patře budovy a
uspořádáno podle žánrů – plakáty,
ex libris, akvarely z Německého
Brodu, pražské motivy a přede-
vším tvorba z Vysokých Tater.
Malá část expozice byla také vě-

nována literární tvorbě Štáflovy
manželky Vlasty.

Výstava je součástí projektu Návrat
ztraceného syna a má částečně splatit
dluh dlouho opomíjenému umělci. Ač
byl jeho profesní záběr velmi bohatý,
dlouhá léta byl zcela ignorován a té-
měř upadl v zapomenutí, protože jeho
kulturní, společenská a politická anga-
žovanost nekorespondovala s ideologií
komunistické totalitní společnosti.

Malíř a krajinář Otakar Štáfl (1884 –
1945) často maloval zátiší starých praž-
ských uliček a domů, rodného Němec-
kého Brodu a později slovenských ve-
lehor. Byl i vynikajícím grafikem, prů-
kopníkem novodobého plakátu, vynikl
v tvorbě barevných dřevorytů a ex lib-
ris. Je autorem předlohy dvou poštov-
ních známek s námětem Vysokých
Tater. Jeho perokresby, dřevoryty a
malované obrázky doprovázejí více než
stovku knih pro mládež i dospělé, z těch
nejznámějších jsou to Karafiátovy
Broučci a Máchův Máj. Byl organizá-
torem mnoha významných společen-
ských a kulturních akcí. Nedaleko Po-
pradského plesa založil tatranský sym-
bolický hřbitov obětem hor.

Od narození mnohostranného uměl-
ce uplyne příští rok sto dvacet let. Na
domě v Mánesově ulici 20 v pražských
Vinohradech, kde žil a spolu
s manželkou zahynul při spojeneckém
náletu v únoru 1945, bude odhalena pa-
mětní deska. Vyjde také jeho monogra-
fie a souborné vydání ex libris.
V havlíčkobrodském Muzeu Vysočiny
bude výstava k vidění až příští rok
v září. Předtím totiž zavítá na Sloven-
sko a Havlíčkův Brod bude posledním
z řady měst, kde se výstava zastaví.

Text a foto: Jaroslav Vála

Limba ve Vysokých Tatrách Portrét od F. A. Jelínka
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Pozvánka na III. ročník modelářské výstavy

Leteckomodelářský klub Světlá
n.S. ve spolupráci s VOŠ, Gymná-
ziem, SSŠ, SOU a OU ve Světlé
n. S. pořádají ve dnech 24. až 26.
10. 2003 v pořadí již III. ročník
modelářské výstavy.

Návštěvníci si opět budou moci pro-
hlédnout jak starší, tak nové volné a

rádiem řízené modely letadel, případ-
ně vrtulníků, automobilů a lodí, jako
novinka se představí plastikové mode-
ly letadel a bojové techniky. Letos po-
prvé budou moci návštěvníci, přede-
vším děti, hlasovat o nejatraktivnější
modely výstavy, vylosovaní účastníci
hlasování pak obdrží věcné ceny mo-
delářského charakteru. V případě pří-
znivého počasí proběhnou venku krát-

ké letové ukázky samokřídel poháně-
ných elektromotory. Výstavu znovu do-
plní také videoprogramy
s leteckomodelářskou tématikou.

Výstava bude tradičně instalována
v zasedací místnosti v Sázavské ulici,
přístup bude značen od autobusové za-
stávky.

Otevírací doba:
24. 10. od 8 do 12 hodin školy,
od 12 do 17 pro veřejnost
25. 10. od 9 do 16 hodin
27. 10. od 9 do 16 hodin
Vstupné na výstavu bude dobrovolné.

Těšíme se na setkání s Vámi a dou-
fáme, že opět přijdete v hojném počtu.
Světelští modeláři

O posledním srpnovém víkendu po-
řádal Klub českých turistů Sklo Bo-
hemia Světlá n. S. už 22. ročník dál-
kového pochodu a cykloturistické
jízdy “Cestami Jaroslava Haška”.

V pátek navečer byl start na nejdelší
trasu – 100 kilometrů. První dálkopla-
zové se k zimnímu stadionu v Pěšin-
kách scházeli kolem 17. hodiny, celkem
se sešlo 27 stovkařů, z nichž jeden po
noční pětašedesátce skončil. V sobotu
od šesté hodiny ranní vycházeli účast-
níci postupně na trasy 50, 35, 20 a 10
km. Ironií je, že několik týdnů před po-
chodem nepršelo, až tento pátek ve-
čer a pak zase v sobotu ráno. V obou
případech sice déšť netrval dlouho, nic-
méně vliv na účast měl, zejména cyk-
listů.

O celkem 171 startujících se staralo
21 pořadatelů, kteří byli na startu a na
kontrolách v Brtné, na Lipnici, na Me-
lechově a v Hojanovicích. Pěších
účastníků bylo 136, cyklistů přijelo pět-
atřicet. Nejvíce zájemců z řad pěších
turistů (54) bylo o dvacetikilometrovou
trasu.

Každý účastník obdržel jako upomín-
ku sklenku s pískovaným portrétem Ja-
roslava Haška a jeden výtisk Turistic-
kých novin Vysočiny.

Pořadatelé touto cestou děkují spon-
zorům Sklo Bohemia, a. s., Odborové-
mu svazu Sklo Bohemia, a. s., Měst-
skému úřadu ve Světlé n.S. a firmám
Měšťanský pivovar a.s., Havlíčkův
Brod, BRANS Bohemia v. o. s.,
GLASSPO - Pospíšil, Pertlovi – brou-

Cestami Jaroslava Haška

šení skla, Dvořák Golčův Jeníkov, Pe-
kárna a cukrárna Milan Brokl a Mon-
traz. Poděkování patří také Hokejové-
mu klubu HC Sklo Bohemia Světlá n.S.
za zapůjčení vestibulu a zázemí na zim-
ním stadionu a oddílu volejbalu za za-
půjčení sokolovny pro zajištění nocle-
hu turistů.

Text a foto: Jaroslav Vála

Nejvzdálenější účastník přijel až z Popradu

Ruch na startu

Dort pro oslavence od kamarádů



SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJstrana 24 říjen 2003

Světelský zpravodaj na měsíc říjen 2003 vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, telefon 569 496 660,
fax: 569 456 549, e–mail: kostincova@svetlans.cz, horni@svetlans.cz nebo vala@svetlans.cz, webová stránka města Světlá nad Sázavou www.svetlans.cz.
• Měsíčník vychází nákladem 1100 výtisků • Redaktor: Jaroslav Vála • Redakční rada: Helena Kostincová, Zdeňka Horní • Korektury: Luděk Tomas •
Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656.  • Uzávěrka tohoto čísla 16. 9. 2003, uzávěrka dalšího vydání 16. 10. 2003 • Redakční rada si vyhrazuje právo
vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SZ • Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! •
Vytiskla Tiskárna DAVID Humpolec, ul. 5. května 525, 396 01 Humpolec, tel.: 565 533 373, 565 533 511, fax: 565 533 514.

A d v o k á t n í   k a n c e l á ř

JUDr. Lubomír Málek

JUDr. Marcela Málková

oznamuje s účinností od 22.9.2003

novou adresu

svého sídla v Havlíčkově Brodě:

Havlíčkův Brod

Horní ul. čp. 6

Vchod do domu je z Horní ulice, a to mezi Zlatnictvím Urban a realitní kanceláří REALITY HB
ing. Douchy. Kancelář se nachází v 1. poschodí budovy.

Telefonické spojení do kanceláře zůstává stejné (č. tel. 569 424 412),
stejně jako úřední hodiny pracovišť ve Světlé nad Sázavou a Habrech.

Ve Světlé se bude Běh Terryho Foxe
(BTF) konat  již popáté, letos to bude ve
čtvrtek 16.  října. Pořadateli jsou opět Klub
cyklistiky Sklo Bohemia a Městský úřad
ve Světlé nad Sázavou, v organizačním vý-
boru jsou kromě Jarmily a Zdeňka Ma-
chačových členové komise pro koordina-
ci sportů při MěÚ, které předsedá Luboš
Slabý, člen Rady města.

Základní skutečnosti zůstávají stejné jako
loni:

• BTF je akcí nesoutěžní, trať lze absolvo-
vat libovolným způsobem podle vlast-
ních sil - chůzí, během, procházkou, jíz-
dou na kole, kolečkových bruslích, na
invalidním vozíku nebo třeba s kočárkem.

• Prostředky získané od startujících jsou
věnovány na výzkum rakoviny. Podle
výše peněžitého příspěvku budou roz-
dávány upomínkové dárky s logem BTF
– čelenka nebo bavlněné tričko.

• Prezentace od 14 hodin na terase nákup-

B ě h  T e r r y h o  F o x e  2 0 0 3
ního střediska.

•  Start v 16 hodin před městským úřadem
na náměstí Trčků z Lípy.

•  Trať běhu z náměstí ulicemi Nádražní,
Poštovní, Pěšinkami, dolní částí náměs-
tí do Dolní ulice, ulicí Na Sídlišti a No-
vým Městem zpět na náměstí před MěÚ.
Okruh měří 1600 metrů.

•  V cíli bude účastníky čekat malé občer-
stvení a tombola.

-jv-

Tak jako každý rok: pluli na lodích, šla-
pali pěšky i na kole, v kopcích i po rovi-
nách,  v tu- i cizozemsku.

Výčet akcí je poměrně bohatý, ovšem na
druhé straně je třeba sebekriticky přiznat,
že účast na nich nebyla hromadná, naopak
- vždy se jednalo o malé skupinky či dvoji-
ce. Namátkou uveďme týdenní putování
Kolem republiky, Mezinárodní týden turis-
tiky ve Vsetíně, či tři dvoudenní meziná-
rodní akce IML - v Lucembursku, Rakous-
ku a v Brně. Každoročně pořádané týden-
ní Toulky po horách vedly tentokrát do
méně známých končin Slovenska – na

Co dělali světelští turisté v létě?

Oravskou Maguru a Chočské vrchy, také
týdenní pobyt ve Vysokých Tatrách
v sobě skrýval náročné túry včetně výstu-
pů na Kriváň (2494 m) a Rysy (2499 m). Na
vodu se dala dohromady skupina, která ob-

sadila tři kanoe a dva kajaky, s nimiž se
poprvé v historii vydala do zahraničí a bě-
hem týdne sjela úsek Hronu z Podbrezové
do Žiaru nad Hronom. Ani ti, kteří trávili
dovolenou na chorvatských ostrovech
Pašman a Ugljan, neleželi jenom na pláži,
ale proháněli kola a jeden “dobrodruh” se
vydal napříč makchií porostlým Pašmanem.

Na samém konci prázdnin uspořádali čle-
nové odboru KČT Sklo Bohemia také něco
pro cizí turisty, a sice 22. ročník dálkového
pochodu “Cestami Jaroslava Haška” (viz
samostatný článek).

Jaroslav Vála
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Výroba, opravy a montáž PC
Světlá nad Sázavou

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
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Kosmetický salon
Miroslava Brezanská

provozovna Lánecká ul. 55

(naproti videopůjčovně Relax)

Tel. 732 559 129

Otevírací doba:

po 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00

út 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

st 8.00 – 11.00 13.00 – 18.00

čt 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

pá 8.00 – 11.00 12.30 – 16.00

Těším se na vaši návštěvu!

Prodejna textilu
v Lánecké ulici

zahájila

doprodej značkového zboží

William & Delvin.

Jedná se o kolekce

podzim 2002 a jaro 2003.

Vybrané zboží

bude prodáváno

pouze do 31.12.2003.

Všichni jste srdečně zváni.

Kadeřnictví
Martina Tůmová

Nádražní 29

Světlá nad Sázavou

Tel. 569 453 058

732 822 715

Otevírací doba:

pondělí – čtvrtek

8.30 – 12.00   13.00 – 16.00

Těším se na Vaši návštěvu !

Sdružení Josef Choutka & Petr Choutka

Montáž vodovodních přípojek, plynových přípojek, roz-
vod  vody,  plynu  a topení   z plastů  a mědi,  opravy a
údržba vodovodního zařízení, práce zámečnické, inže-
nýrské sítě, montáž propan butanu a vybavení koupelen
vč. obkladů.

PŘESTĚHOVÁNÍ PROVOZOVNY
Oznamujeme všem občanům, zákazníkům a obchodním
partnerům, že firma JOCHOVO — JOSEF CHOUTKA
byla 1.7.2003 přestěhována do vlastního provozního
objektu na adrese     KOMENSKÉHO čp. 1121
(směr Ovesná Lhota — Habry, u Bohušického rybníka).

Telefonní čísla zůstávají nezměněna.

  Provoz: Komenského 1121, Světlá n. S.
tel./fax: 569 456 781
tel.: 569 456 640
Mobily: 602 405 974,   602 419 524
E-mail: jochovo.svetla@worldonline.cz
            choutka@atlas.cz

  Privat: Zahrádecká 656
582 91  Světlá nad Sázavou
tel.: 569 456 780
Mobily: 777 619 524,   777 605 974
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plastová — dřevěná
— Eurookna — garážová vrata

nátěry — těsnění
— žaluzie — rolety

    Jiří Dlouhý
        Světlá nad Sázavou

tel. 569 453 746
      723 338 532

PŘIJMEME OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Nemáte peněz nazbyt
a chcete si udělat alespoň malou radost?

Dovolte, abychom Vás pozvali na zajímavou nabídku

PODZIMNÍ PRODEJ

NOVÝCH ZLEVNĚNÝCH KNIH

Vhodné dárky na Vánoce

Úterý 7. října 8 – 16 hodin

Městská knihovna – vstupní prostor
Světlá nad Sázavou – Sázavská 589

Nabídka obsahuje více než 150 titulů
naučné literatury, beletrie a knih pro mládež.

Čtení pro chvíle pohody – detektivky - knížky pro děti –
omalovánky - dobrodružná literatura - knížky
pro zahrádkáře - válečná tematika – historie.

Zajímavý výběr, ceny i pro Skota!
Knihy z naší nabídky Vás potěší.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tuto akci pořádá Městská knihovna Světlá n. S.
ve spolupráci s pelhřimovským Nakladatelstvím

U Jakuba.
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KONTAKTY:
Nádražní 88, Světlá n/Sáz.

(uhelné sklady)
Tel/fax:  569 452 506

www.stavebniny-svinny.cz
Otevřeno:  Po-Pá   7.00 - 16.00     So   8.00 - 11.00

Nejlepší ceny?Kde?U nás!!
   ZDÍCÍ MATERIÁLY : SUPERTHERM (od-25%), POROTHERM (-13%), YTONG (-15%), YPOR, PORFIX

   STROPY : JISTROP (MIAKO -20%, HURDIS, BETONOVÉ, KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY (-20%)

   STŘEŠNÍ KRYTINY : CEMBRIT (-8%), BRAMAC (-10%), KM BETA (-24%), KB BLOK,
    TONDACH (až-29%) , GUTA, ONDULINE, RANNILLA, ŠINDELE, ALUKRYT, plechy FeZn, Cu

   STŘEŠNÍ OKNA : VELUX, PRIMA FENESTRA, ROTO        KOMÍNOVÉ SYSTÉMY : SCHIEDEL

   SÁDROKARTONY : LAFARGE (-15%)+ příslušenství        KLEMPÍŘINA : OKAPY, SVODY

   TEPELNÉ IZOLACE : ORSIL, ROCKWOOL, ISOVER, TERMOLAN, POLYSTYREN

   SUCHÉ SMĚSI : CALOFRIG, SAKRET + CEMENT (á 150,-Kč), VÁPNO

   HYDROIZOLACE : DECHTOCHEMA, FONDALINE

   DLAŽBY a OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA      DVEŘE : SAPELI, KRONODOOR, PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

KUPÓN

NA SLEVU

5 %
na veškeré

zboží Nelze přičíst

k ostatním slevámDOPRAVA AUTEM S HYDR. RUKOU ZDARMA

VELKÉ SLEVY??  S námi se vždy domluvíte!!
Najdete nás také ve: Svinném u Chotěboře, Jihlavě, Golčově Jeníkově a Ledči n/S.

Ušetřete 17% na DPH!!  U nás Vám zajistíme montáž DPH 5%


