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Schůze rady
31. května 2004

Zasedání RM se nezúčastnili ing. Arno-
tová a Mgr. Včela.

Nejprve RM projednala žádost obyvatel 
domu čp. 30 v Lipničce o přehodnocení 
vyúčtování nákladů na dodávku pitné 
vody. Vedoucí bytového hospodaření TBS 
pí Kaňkovská vysvětlila členům rady kal-
kulaci ceny vody a RM rozhodla žádosti 
nevyhovět.

K záležitosti opravy lesní cesty Ra-
dostovice – Vilémovec RM rozhodla ve 
spolupráci s obcí Dolní Město provést s co 
nejmenšími náklady vyštěrkování nejhor-
šího úseku.

RM souhlasí se zřízením bezú-
platného věcného břemene práva 
chůze a jízdy ve prospěch pozemku 
parc.č. stav. 46 v k.ú. Světlá n.S. a doporu-
čuje prodej cca 100 m2 pozemku parc.č.stav. 
52 v k.ú. Světlá n. S. panu Wollasovi za cenu 
100,- Kč/m2.

RM schválila zřízení trvalého parkovací-
ho místo pro pí Moravcovou na parkovišti 
před domem čp. 981. Žadatel ponese třeti-
nu nákladů.

RM byla seznámena s informací o tom, 
že SÚS Havl. Brod neví nic o opravě 
komunikace Horní Březinka – Benetice 

– Vilémovice, kterou RM podmínila svůj 
souhlas ke konání Rallye Světlá.

RM vzala na vědomí informaci o tom, 
že v důsledku nevyhovujících výsledků 
měření tvrdosti pláně v Haškově ulici se 
musela vybudovat stabilní betonová vrstva 
v síle 20 cm a tím se náklady na tuto stavbu 
zvýší o cca 200.000,- Kč.

RM vyslovila souhlas s konáním ve-
řejného koncertu skupiny Z-Nadoraz na 
zimním stadionu 12. června.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
s p. Jiřím Pospíšilem na pronájem objektu 
čp. 97 v Jelenově ulici na dobu od 1.7. do 
31.12. 2004.

RM po projednání záležitosti s osadním 
výborem v Lipničce schvaluje uzavření ná-
jemní smlouvy na pronájem části pozemku 
KN č. 531/1 v k.ú. Lipnička s p. Davidem 
Jiříkem za účelem parkování nákladního 
automobilu za 500,- Kč měsíčně.

RM projednala žádost p. Josefa Vin-
cence ml. o pronájem části pozemku 
677/12 v k.ú. Světlá n. S. a rozhodla odložit 

konečné rozhodnutí až po jednání s p. Jose-
fem Vincencem st., který je spolumajitelem 
nemovitosti.

RM schválila uzavření smlouvy na pro-
nájem části pozemků parc.č. 839/2 a 839/
1 v k.ú. Světlá n. S. s Kateřinou a Lukášem 
Kalenskými. Současně vyslovila souhlas 
s oplocením pronajatého pozemku.

V případě opakované žádosti manželů 
Janákových a Sobotkových o prodej částí 
pozemků trvá RM na svém usnesení 
č. 144/2004 ze dne 17.5.2004.

RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemku parc.č. 854/
29 v k.ú. Světlá n. S. s p. Josefem Kosíkem.

Osadní výbor v Radostovicích požádal 
o vrácení užívacího práva k části budovy 
bývalého MNV v Radostovicích. RM žá-
dosti vyhověla a schválila výpověď nájem-
ní smlouvy s p.Michalem Večeřou.

RM souhlasí s ukončením smlouvy 
o výpůjčce počítače s ing. Ivou Černohu-
bovou.

RM nedoporučila prodej pozemku KN 
č. 549/28 v k.ú. Světlá n. S. p. Jiřímu Bárto-
vi a p. Jaroslavu Soukupovi.

RM vzala na vědomí, že je vypracován 
znalecký posudek na objekt bývalé školy 
v Mrzkovicích.

RM doporučuje v případě zajištění pří-
stupu do lokality Bradlo v místech hasičské 
zbrojnice postupovat dle návrhu komise 
rozvoje města.

RM schválila návrhy dvou organi-
začních změn přednesené tajemnicí ing. 
Černohubovou: byl povýšen pracovní 
úvazek uklízečky v městské knihovně ze 
4 na 6 hodin, byl schválen návrh na zřízení 
odboru majetku, investic a regionálního 

rozvoje a na vypsání výběrového řízení 
na místo vedoucího tohoto odboru. Pro-
tože Mgr. Vadinský podal výpověď, bude 
vypsáno výběrové řízení i na místo regio-
nálního pracovníka.

RM souhlasí s tím, aby agendu Pro-
gramu obnovy venkova dočasně pro náš 
obvod vykonával MěÚ Havlíčkův Brod. 
Důvodem je dočasné neobsazení místa 
pracovníka pro regionální rozvoj.

RM souhlasí s umístěním informační 
tabule Občanské poradny Havlíčkův Brod 
na budovu čp.23 na náměstí i s umístěním 
dvou stožárů na vlajky u vchodu do Obvod-
ního oddělení PČR.

RM souhlasí se záměrem členů orchest-
ru Region umístit na památku jejich zesnu-
lého kapelníka ing. Průši pamětní plaketu 
v prostorách kulturního domu (podrobnos-
ti na jiném místě – pozn. J.V.). Doporučuje 
zastupitelstvu poskytnout dodatečný pří-
spěvek Regionu ve výši 25.000,- Kč.

RM vzala na vědomí poděkování ob-
čanského sdružení Lungta městu za jeho 
připojení k akci Vlajka pro Tibet.

RM souhlasí s použitím prostředků 
z fondu reprodukce a rezervního fondu 
na dofinancování opravy střechy na ZŠ 
v Lánecké ulici.

RM nedoporučuje přijmout nabídku 
firmy Dosip z Třebíče na měření rychlosti 
vozidel v obci.

Rada vzala na vědomí informaci o orga-
nizačních opatřeních na radnici v souvis-
losti s volbami do Evropského parlamentu 
a o tom, že stížnost MVDr. Romana Dok-
tora bude řešena po šetření, které provede 
Inspekce životního prostředí.

Josef Böhm, starosta města

Středověké podzemí
Prohlídky se konají: Út až So ve 13 hod. 
a po tel. dojednání i mimo tuto hodinu.

Vstupenky se prodávají výhradně 
v informačním centru, 

nám. Trčků z Lípy 16, tel. 569 496 676, 
info@svetlans.cz

Otevřeno: 
   Po až Pá 9 – 17 hod.
   So 9 – 14 hod., přičemž, sejdou-li se zájem-
ci, koná se ve 13 hod. prohlídka podzemí
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Schůze rady
14. června 2004

Rada města se sešla v plném počtu.
Vzala na vědomí informaci o spolupráci 

města s obcí Dolní Město při opravě částí 
cesty mezi Radostovicemi a Vilémovcem.

Schválila pronájem cca 150 m2 pozemku 
KN č. 677/12 v k.ú. Světlá n. S. manže-
lům Vincencovým s podmínkou umož-
nění vstupu dalšímu vlastníkovi domu 
čp. 483 a přilehlých pozemků.

RM doporučila zastupitelstvu prodej 
bývalé MŠ v Mrzkovicích a pozemků KN 
st.č. 137, KN č.264/3 a KN č. 264/10 v k.ú. 
Mrzkovice společnosti Envirenment Com-
merce Cz, s.r.o. Doporučila schválit záměr 
prodeje částí pozemků KN č. 264/2, KN 
264/8 a PK č. 264/5 (cca 150 m2) v k.ú. 
Mrzkovice téže firmě. Tento záměr bude 
předem projednán s osadním výborem.

RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem pozemku parc. č. 329/2 a 329/
4 (vodní plocha) v k.ú. Světlá n. S. s MO 
ČRS Světlá n. S.

RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem pozemku parc. č. 365/6 v k.ú. 
Závidkovice s Agro Posázaví, a.s., Okrouh-
lice.

RM schválila uzavření dohody o vzá-
jemném užívání pozemků mezi městem 
Světlá n. S. a Základní kynologickou orga-
nizací č.129 ve Světlé n. S.

RM schválila pronájem 10 m2 prostoru 
za účelem umístění „zahrádky“ před re-
stauracemi Sportbar a Pohoda v Sázavské 
ulici na období od 1.6. do 30.9.2004 s pod-
mínkou provozování do 22.00 hodin a udr-

žování čistoty a pořádku.
RM doporučila prodej garáží na pozem-

ku KN st.č. 1921 v k.ú. Světlá n. S. Auto-
motoklubu Světlá n. S.

RM doporučila prodej pozemku parc. 
č. 549/22 v k.ú. Světlá n. S. ing. Ladislavu 
Lukšíčkovi za účelem výstavby rodinného 
domu.

RM doporučila prodej pozemku KN 
st.č. 128 v k.ú. Světlá n. S. za nejvyšší na-
bídnutou cenu.

RM nedoporučuje zastupitelstvu pro-
dej pozemku KN č. 447/1 v k.ú. Světlá 
n. S. manželům Hurychovým.

RM schvaluje pronájem pozemku KN 
č. 953/2 v k.ú. Dolní Březinka p. Miloši 
Rázlovi a souhlasí s rozšířením parkoviš-
tě na pronajatém pozemku, pokud bude 
v souladu s územním plánem města.

RM doporučuje prodej svého podílo-
vého vlastnictví u pozemků KN č.526, 
261/1 a 260 v k.ú. Zahájí ve prospěch obce 
Hněvkovice.

RM projednala doporučení komise pro 
rozvoj města na komplexní řešení plochy 
za bytovými domy v Josefodole. Pověření 
členové RM navštíví Josefodol a RM bude 
na příštím zasedání seznámena s výsled-
kem šetření.

RM doporučuje uzavření dohody o změ-
ně katastrální hranice obcí dle předložené-
ho návrhu.

RM potvrdila souhlas s případnou vý-
stavbou marketu ve městě a jako vhodné 
doporučila lokality Na Bradle, bývalý 
plavecký areál v Pěšinkách, zemědělskou 

půdu na okrajích města ve směru na Novou 
Ves a Závidkovice. Žádný z pozemků není 
v majetku města.

RM doporučila zastupitelstvu ke schvá-
lení návrh darovací smlouvy, na jejímž 
základě bude ZUŠ Světlá n. S. darován 
movitý majetek a návrh obdobné smlou-
vy, na jejímž základě budou téže škole 
darovány finanční prostředky od bývalé-
ho zřizovatele (kraj Vysočina) jako zdroj 
rezervního fondu. Doporučila i záměr 
technického zhodnocení budovy ZUŠ, do 
něhož by město v roce 2005 vložilo nutnou 
finanční částku.

RM doporučila zastupitelstvu ke schvá-
lení závěrečný účet města, výrok auditora, 
rozbor hospodaření města a rozbor hospo-
dářské činnosti města za rok 2003.

RM doporučila zastupitelstvu Rozpočto-
vé opatření č. 3/2004 a schválila ZŠ Lánec-
ká použít prostředky z rezervního fondu 
k úhradě výdajů na rekonstrukci střechy.

RM projednala výsledky soutěže pro do-
stavbu domu s pečovatelskou službou a po 
posouzení nabídek a na doporučení výbě-
rové komise schvaluje uzavření smlouvy 
na zakázku „Dostavba přístavby DPS ve 
Světlé n. S.“ s firmou Fast HB, s.r.o.

RM projednala i výsledky soutěže na 
dokončení rekonstrukce bývalé ubytov-
ny v Josefodole a po posouzení nabídek 
a na doporučení komise schvaluje uzavření 
smlouvy na zakázku „Dostavba rekon-
strukce domu čp. 24 v Josefodole s firmou 
Fast HB, s.r.o.

Josef Böhm, starosta města

Usnesení č. 034/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. počtem 15 hlasů schva-
luje prodej části pozemku KN st.č. 52 (cca 
100 m2) v k.ú. Světlá n. S. p. Miroslavu 
Wollasovi, U Stadionu 765, Humpolec, 
pí Věře Adamcové, Sázavská 926, Světlá 
n. S. a Libuši Kvášové, Jihlavská 1105, 
Havlíčkův Brod za účelem zlepšení pří-
stupu k jejich domu čp. 102 na pozemku 
KN st.č. 46 v k.ú. Světlá n. S. za cenu 
100,- Kč/m2.

Usnesení č. 035/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. počtem 18 hlasů schvalu-
je prodej pozemku KN č. 549/30 (745 m2) 
v k.ú. Světlá n. S. p. Marcelu Vytasilovi, 
Dolní 936, Světlá n. S. za účelem výstavby 
RD za cenu 350,- Kč/m2. Prodej bude reali-
zován Smlouvou o budoucí kupní smlouvě 
s termínem jejího uzavření do 31. 8. 2004.

Usnesení č. 036/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. počtem 18 hlasů schvalu-
je prodej pozemku KN č. 549/22 (979 m2) 

v k.ú. Světlá n. S. ing. Ladislavu Lukšíkovi, 
Pincova 29, Ústí nad Labem za účelem 
výstavby RD za cenu 350,- Kč/ m2. Prodej 
bude realizován Smlouvou o budoucí kup-
ní smlouvě s termínem jejího uzavření do 
31. 8. 2004.

Usnesení č. 037/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. počtem 18 hlasů schvalu-
je prodej svého podílového vlastnictví u po-
zemků v k.ú. Zahájí – část pozemku KN 
č. 526 (cca 1140 m2), (pokr. na str. 4)

Zasedání zastupitelstva - 23. června 2004
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Zasedání zastupitelstva - 23. června 2004

(pokr. ze str. 3) část pozemku KN 
č. 261/1 (cca 110 m2)  a část pozemku 
KN č. 260 (cca 340 m2) obci Hněvkovice 
u Ledče n.S. za cenu dle znaleckého po-
sudku. Prodej bude realizován Smlouvou 
o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení č. 038/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. počtem 18 hlasů:

I. Schvaluje prodej objektu čp. 52 na 
pozemku KN st.č. 137, části pozemku KN 
st.č. 137 o výměře 431 m2, pozemku KN 
č. 264/3 o výměře 225 m2 a části pozemku 
KN č. 164/2 o výměře 494 m2 vše v k.ú. 
Mrzkovice společnosti Environment Com-
merce CZ, spol. s.r.o., Papírenská 6b/199, 
Praha 6 za cenu 1,000.000,- Kč.

II. Schvaluje záměr prodeje části po-
zemku KN č. 264/2, části pozemku KN 
č. 264/8 a části pozemku PK č. 264/5 v k.ú. 
Mrzkovice.

Usnesení č. 039/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. počtem 18 hlasů schva-
luje prodej objektu čp. 985 na pozemku 
KN st.č. 1921 v k.ú. Světlá n. S. Autoklubu 
v ČSAK Světlá n. S., Panuškova 985, Svět-
lá n. S. za cenu 100,- Kč.

Usnesení č. 040/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. po projednání:

Počtem 17 hlasů schvaluje záměr prodeje 
části bytového fondu ve Světlé n. S.

Schvaluje záměr prodeje následujících 
bytů (domů) ve Světlé n. S. dle zákona 
č. 72/1994 Sb.:

Lánecká ul. čp. 59 počtem 11 hlasů
Poštovní ul. čp. 313 počtem 17 hlasů
Zelená ul. čp. 338 počtem 16 hlasů
Sázavská ul. čp. 598 počtem 11 hlasů
Nové Město čp. 943-945 počtem 17 hlasů
Havlíčkova ul. čp. 688 počtem 18 hlasů
Josefodol čp. 7 počtem 17 hlasů
Josefodol čp. 16 počtem 16 hlasů
Dolní Březinka čp. 61 počtem 17 hlasů
Počtem 18 hlasů schvaluje eventuální 

prodej výše uvedených bytů (domů) reali-
zovat přes vybranou realitní kancelář.

Usnesení č. 041/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. počtem 18 hlasů schvalu-
je darování movitého majetku příspěvkové 
organizaci Základní umělecká škola Světlá 
n. S., Nádražní 228, Světlá n. S. za účelem 
zabezpečení její činnosti dle přiloženého 
návrhu darovací smlouvy.

Usnesení č. 042/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. počtem 18 hlasů:

I. Schvaluje poskytnutí finančního 
daru ve výši 56 688,44 Kč příspěvkové 
organizaci Základní umělecká škola Světlá 
n. S., Nádražní 228, Světlá n. S. jako zdroj 

rezervního fondu dle přiloženého návrhu 
darovací smlouvy.

II. Schvaluje záměr provedení tech-
nického zhodnocení budovy čp. 228 ve 
Světlé n. S. s tím, že v letošním roce budou 
využity získané finanční prostředky ve 
výši 500.000,- Kč a pro rok 2005 budou 
v rozpočtu města Světlá n. S. zabezpečeny 
finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč 
k dokončení tohoto záměru.

Usnesení č. 043/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. počtem 18 hlasů schva-
luje uzavření „Dohody o změně katastrální 
hranice“ dle předloženého návrhu, na 
jejímž základě bude požádáno o změnu 
hranice obce dle zákresu v mapovém 
podkladu.

Usnesení č. 044/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. po projednání:

I. Počtem 18 hlasů schvaluje zadání změn 
č. III územního plánu sídelního útvaru 
Světlá n. S. u lokalit: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44

II. Počtem 19 hlasů na základě nesou-
hlasného stanoviska Krajského úřadu kraje 
Vysočina, odboru životního prostředí, 
neschvaluje zadání změn č. III územního 
plánu sídelního útvaru Světlá n. S. u lokalit: 
2, 4, 5, 6, 12, 19, 27, 28, 29, 35, 36, 39 

III. Počtem 19 hlasů ukládá odboru 
stavebního úřadu a územního plánování 
MěÚ Světlá n. S. pokračovat v procesu 
zpracování výše uvedených odsouhlase-

ných změn č. III územního plánu sídelního 
útvaru Světlá n. S.

IV. Počtem 19 hlasů souhlasí s dohoda-
mi o financování změn č. III u žadatele ing. 
Jana Takáče ve výši 5.000,- Kč (lokalita 
č. 16) a u žadatele p. Petera Pláteníka ve 
výši 10.000,- Kč (lokalita č. 17)

V. Počtem 19 hlasů ukládá odboru sta-
vebního úřadu a územního plánování MěÚ 
Světlá n. S. uzavřít dohody o financování 
změn územního plánu s výše jmenovaný-
mi žadateli.

Usnesení č. 045/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. po projednání:

I. Schvaluje počtem 19 hlasů předložený 
závěrečný účet města Světlá n.S. za rok 
2003 včetně výsledku inventarizace

II. Schvaluje počtem 19 hlasů předlože-
ný rozbor hospodaření města Světlá n.S. za 
rok 2003 

III.Schvaluje počtem 19 hlasů předlože-
ný rozbor hospodaření hospodářské čin-
nosti města Světlá n.S. za rok 2003 

IV. Schvaluje počtem 19 hlasů před-
loženou zprávu auditora o přezkoumání 
hospodaření a ověření účetní závěrky za 
rok 2003 včetně výroku auditora.

Usnesení č. 046/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. počtem 18 hlasů schvaluje 
odpis pohledávky firmy Everent spol. s.r.o., 
Dolní Město čp. 99 ve výši 28.600,- Kč.

Usnesení č. 047/2004: Zastupitelstvo 
města Světlé n. S. po projednání počtem 
19 hlasů schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2004.

Chov a držení zvířat
Každý vlastník a držitel psa je povinen:
a) Udržovat psa v čistotě.
b) Na veřejných místech a v souvislé 

domovní zástavbě musí být psi voděni na 
vodítku (toto ustanovení se nevztahuje na 
služební psi ozbrojených složek, pokud 
jsou pod dozorem odpovědné osoby). 
Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. 
Vstup zvířat na dětská hřiště a pískoviště 
je přísně zakázán. Vstup zvířat na plochy 
městské zeleně je v souvislé domovní zá-
stavbě zakázán. 

c) V domě a prostorách k němu patřících 
musí být psi zabezpečeni tak, aby neohro-
zili život, zdraví nebo majetek do těchto 
míst přicházejících osob. Psi musí být bez-
pečně uvázáni, volně se mohou pohybovat 
jen v prostorách  dokonale uzavřených 

nebo tam, kde k ohrožení dojít nemůže.
d) Dbát, aby pes neznečišťoval společné 

prostory domu (včetně výtahů), domov-
ní průčelí, chodníky, portály obchodů, 
stánky, plochy parkových cest, parkující 
auta, veřejná zařízení, aby neznečišťoval 
květinové záhony a trávníky na veřejných 
prostranstvích a na sídlištích, dětská hřiště 
a pískoviště.

e) Odstranit nečistotu způsobenou psem 
v místech, jejichž znečišťování je na záva-
du ostatním uživatelům, nevstupovat se 
psy na dětská hřiště a sportoviště.

Za porušení vyhlášky může být uložena 
pokuta do výše 30.000,- Kč. 

Dohled nad dodržováním této vyhlášky 
provádí městská policie, č. tel. 569 496 694, 
mobil 777 567 025. Sáčky na psí exkremen-
ty jsou k vyzvednutí na městském úřadě. 

Výňatek z vyhlášky č. 1/1993 
o čistotě města platné od 1. 2. 1993 
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Volby do Evropského parlamentu konané na území ČR 
ve dnech 11. - 12. června 2004

Výsledky hlasování 
za územní celky

Obec: Světlá nad Sázavou 
Okrsky
 celkem 9; zpracováno 9;  tj. 100%
Počet voličů 5 687
Vydané obálky     1 328
Účast v%  23,35
Odevzdané obálky   1 327
Platné hlasy celkem  1 324

Jediný kandidát ze Světlé n. S. – Zdeněk 
Kučírek – získal v rámci Strany práce 
33,33% hlasů, což ovšem vyjádřeno v ab-
solutních číslech značí, že při celkovém 
počtu tří hlasů jej ve Světlé n. S. volil 
jeden volič. Celkem získal 28 hlasů, což je 
z 1717 hlasů 1,63%.

Co přinese Vysočině evropský poslanec?
Kraj Vysočina má po víkendových vol-

bách svého zástupce v Evropském parla-
mentu. Žďárský pedagog a překladatel Ivo 

EUROVOLBY ČR
Kraj 

Vysočina
Okres HB Světlá n. S.

účast 28,32% 29,05% 29,24% 23,35%
ODS 30,04% 26,17% 28,82% 28,92%

KSČM 20,26% 21,40% 22,03% 21,45%
SNK-ED 11,02%  8,84%  8,01% 6,64%
KDU-ČSL  9,57% 17,20% 13,85% 11,85%

ČSSD  8,78%  8,29%  8,25%  7,55%
Nezávislí 8,18%  7,17%  7,98%  9,96%

Kód Název strany
Platné hlasy
celk. v %

1
SNK sdruž. nez. 
a Evropští dem.

88 6.64 

2 
Koruna Česká 
(monarch.strana) 

1 0.07 

3 
Helax-Ostrava se 
baví 

1 0.07 

4 ČSSD 100 7.55 
5 Národní koalice 4 0.30 
6 ODS 383 28.92 

7 
Str. pro otevřenou 
společnost 

3 0.22 

8 
Strana demokrat. 
socialismu 

0 0.00 

9 Strana zelených 49 3.70 

10 
Humanistická 
aliance 

3 0.22 

11 
Konzervativní 
strana 

4 0.30 

12 
„Sdružení nestra-
níků“ 

2 0.15 

13 
Strana občanů 
republiky České 

1 0.07 

14 
Masarykova de-
mokratická strana 

4 0.30 

15 
Všeobecná občan-
ská strana 

0 0.00 

16 Dělnická strana 7 0.52 
17 Strana práce 3 0.22 

18 
Balbínova poetic-
ká strana 

8 0.60 

19 
Za zájmy Moravy 
ve sjedn. Evr. 

1 0.07 

20 KDU-ČSL 157 11.85 
21 Pravý Blok 28 2.11 

22 
Strana zdravého 
rozumu 

4 0.30 

23
Unie liberálních 
demokratů 

17 1.28 

24 KSČM 284 21.45 

25 
Str. venkova-spoj. 
občan. síly 

4 0.30 

26 
Strana za životní 
jistoty 

8 0.60 

28 
Nezávislá iniciati-
va (NEI) 

10 0.75 

29 SVOBODNÍ 0 0.00 

30 
„V. Kožený - Ob-
čan.feder.demokr.“ 

1 0.07 

31 
Republikáni Miro-
slava Sládka 

17 1.28 

32 NEZÁVISLÍ 132 9.96 

Strejček se stal poslancem za Občanské 
demokraty a je jediným poslancem Evrop-
ského parlamentu z Vysočiny. „Přestože je 
jasné, že český europoslanec nezastupuje 
v Evropském parlamentu jeden kraj, ale 
celou republiku od Aše až po Jablunkov, 
minimálně jednu výhodu oproti některým 
jiným krajům jsme zvolením Ivo Strejčka 
získali“, okomentoval volební výsledek ná-
městek hejtmana Miloš Vystrčil (ODS).

„Jsem přesvědčen, že právě přítomnost 
Ivo Strejčka v „Bruselu“ bude pro Vysoči-
nu velmi dobrým zdrojem informací přímo 
z centra unie. Bude záležet na naší aktivitě 
a schopnostech, jak dokážeme této infor-
mační výhody využít. Jak praví jedno staré 
české přísloví, je lepší chodit přímo ke ko-
váři než ke kováříčkovi. Obrazně v tomto 
smyslu řečeno svého kováře u evropské 
výhně dnes Vysočina má a tak je třeba plně 
využít jeho síly, důvtipu a znalostí“, uzavřel 
s trochou nadsázky Miloš Vystrčil.

tisková zpráva

▲Slavnostní přestřižení pásky

► Jak se ve Světlé n. S. jezdilo kolem 
parku a přes pole v době rekonstrukce 
Haškovy ulice. (Fota: Jaroslav Vála)

Od uzávěrky do uzávěrky
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Studenti se zúčastnili 
výtvarného kurzu

V druhém červnovém týdnu se 
vybraní studenti uměleckořemesl-
ných oborů VOŠ, Gymnázia, SSŠ, 
SOU a OU ve Světlé n. S. zúčastnili 
odborného Výtvarně-fotografic-
kého kurzu v italském Misanu 
Adriaticu.

Tento kurz byl uspořádán jako 
doplňovací studium k odborným 
výtvarným předmětům. V krásném 
přímořském letovisku se nabízí 
zcela odlišné náměty pro výtvarné 
zobrazování. Jednak je zde dosti 
odlišná architektura, množství různé 
vegetace, samozřejmě i jiné obzory 
mořských hladin, nádherné horizon-
ty vlnících se Apenin. Blízký přístav 
Porto Verde skýtá nejen osobitou 
středomořskou atmosféru, ale i mno-
ho moderních a historických lodí. 
I světelné podmínky jsou zde odlišné 
a rozšiřují tak povědomí v oblasti 
dokumentární a umělecké fotografie. 
Výtvarná činnost se odehrávala nejen 
v oblasti kresby, malby a fotografie, 
ale i v tzv. artlandech, což jsou díla 
vytvořená z přírodních materiálů, 
která setrvávají na místě vytvoření 
a jejich dokumentace je pomocí fo-
tografie. V tomto případě šlo o díla 
zhotovená z písku. Každý den vy-
tvořili studenti několik zajímavých 
objektů, které se staly terčem obdi-
vu turistů, ale i místních obyvatel. 
Studenti měli též možnost zúčastnit 
se výletů do blízkých historických 
center. Někteří využili možnosti ná-
vštěvy blízké Republiky San Marino, 
kde poznali množství zdejších histo-
rických památek a navštívili několik 
muzeí a výstav.

Studenti byli ubytováni v po-
měrně komfortním prázdninovém 
domě Stella Maris. Měli k dispozici 
i množství sportovních atrakcí, které 
využívali ve svém volném čase.

Kurz se tedy vydařil. Snad všichni 
byli spokojeni s aktivně stráveným 
časem v krásných podmínkách, pe-
dagogové i studenti. Dokonce již 
několik studentů projevilo zájem zú-
častnit se podobného kurzu i v příš-
tím roce.

Mgr. Alena Ratajová, učitelka 
a odborná vedoucí kurzu

„V Česku se zpomalil čas“, to je název 
historicky první reklamy na Česko, něco 
jako: „Dej si pauzu! Dej si KitKat!“ Sleduji 
tu slabomyslnou reklamu v televizi a nevě-
řím vlastním očím. Fakt mi nedá, abych 
vám to nevyprávěl! Začíná to pohledem na 
šneka, který se plazí travou a má symbo-
lizovat klid a pohodu, jež tady vládne. No 
a tenhle šnek se tam tak nějak slabomyslně 
šine a hned na něj navazuje golfista, co 
odpaluje míček (ale vzhledem k tomu, že 
bude jistě také slabomyslný, tak možná 
odpaluje šneka) a ten letí kamsi do daleka 
a do výšky a asi má s sebou kameru, proto-
že následují letecké snímky Staroměstské-
ho náměstí v Praze a Hradčan, Karlštejna, 
Konopiště a Českého Krumlova. Díky 
tomu letícímu šnekovi si to můžete všech-
no prohlédnout pěkně z výšky a nakonec 
vám ta reklama připomene, že Čechy leží 
v Evropě. Paráda! Nevím, který mozkový 
trust to vymyslel, ale v komentáři nám čísi 
sonorní hlas připomíná, že „Někde jinde 
lidé spěchají do práce…“ Cílem je prý 

Nová právní úprava zemědělského podnikání

Dnem 1. května 2004 nabyla účinnos-
ti novela zákona o zemědělství, a to zá-
kon 85/2004 Sb. Podle tohoto zákona je 
každá fyzická anebo právnická osoba, 
která chce podnikat v zemědělství, po-
vinna se zaevidovat. Evidenci zeměděl-
ského podnikatele povedou příslušné 
obecní úřady s rozšířenou působností 
a zaevidované osoby obdrží osvědčení 
o zápisu do této evidence.

Fyzické osoby, které dosud zeměděl-
skou výrobu provozovaly jako tzv. samo-
statně hospodařící rolníci, se mohou podle 
přechodných ustanovení citovaného záko-
na zaevidovat do jednoho roku od nabytí 
jeho účinnosti, tj. do 1. května 2005. Do té 
doby jim platí dosavadní osvědčení.

U právnických osob, pro které z dosud 
platné právní úpravy žádné omezení při 
provozování zemědělské výroby nevyplý-
valo, nastává jiná situace a dnem 1. května 
2004 pro ně vzniká povinnost se v souladu 
s výše uvedenou novelou zemědělského 
zákona zaevidovat u obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností v místě jejich 
podnikání. Registrační poplatek přitom 
činí 1.000 korun. 

Zemědělcům registrovaným už v minu-
losti stačí pouze podání žádosti, na jejímž 

základě bude registrace pouze převedena 
do nového evidenčního systému.

Citovaný zákon v této souvislosti umož-
ňuje obecnímu úřadu uložit fyzické nebo 
právnické osobě, která provozuje země-
dělskou výrobu, aniž by byla zapsána 
v evidenci zemědělského podnikatele, 
pokutu až do výše 200.000 Kč.

Zavedení registrace zemědělců přispěje 
k získání vědomostní záruky v podni-
kání v zemědělské oblasti stejně, jako je 
tomu v jiných oborech a podnikatelských 
činnostech. Bezpečnost potravin, jejich 
kvalita a dobrá úroveň výrobních techno-
logií jsou prioritou nejen v zemědělském 
a potravinářském sektoru, ale celospole-
čenskou.

Ve Světlé n. S. na živnostenském  úřadu 
se registrují fyzické a právnické osoby 
z těchto obcí: Bělá, Bojiště, Číhošť, Dolní 
Město, Druhanov, Hněvkovice, Horní 
Paseka, Pohleď, Hradec, Chřenovice, 
Jedlá, Kamenná Lhota, Kouty, Kozlov, 
Kožlí, Kunemil, Kynice, Ledeč n. S., Leš-
tina u Světlé, Malčín, Nová Ves u Světlé, 
Ostrov, Ovesná Lhota, Pavlov, Prosíčka, 
Příseka, Sázavka, Služátky, Světlá n. S., 
Trpišovice, Vilémovice, Vlkanov.

Živnostenský úřad Světlá n. S.

Pasy pro psy
Po vstupu České republiky do EU jsou 

žadatelé o vydání tzv. „pasu pro psa“, 
kterým je třeba opatřit zvíře při cestách 
v zemích EU, nesprávně posíláni na měst-
ský úřad obce s rozšířenou působností. Psí 
pasy vydávají se souhlasem státní vete-
rinární správy privátní veterinární lékaři, 
kteří vyhovují podmínkám, stanoveným 
předpisy v této oblasti. V Havlíčkově 
Brodě byl souhlas udělen MVDr. Vlčkovi 
a MVDr. Štursovi.

J. Zatočilová, ved. správ. odb. MěÚ

Přečetli jsme za vás

přesvědčit cizince že „dovolená v Česku 
je pohodová.“ Napadl mě jediný důvod 
proč navštívit Čechy. Přijeďte se k nám do 

„Šnekova“ přesvědčit, že všichni nejsme 
takoví idioti jako ti, kteří se tak zoufale 
snaží propagovat naši zem. Věřte mi, že 
i tady můžete najít pár lidí, kteří spěchají 
do práce. Zaplaťpánbů za ně!

Petr Šabach, MF Dnes (29. dubna)
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Dětský den  VOŠ, Gymnázia, SSŠ, SOU a OU Světlá n. S.

V dubnu letošního roku se na naší 
škole zrodila myšlenka uspořádat 
také něco pro malé i velké děti. Ideální 
příležitostí je Den dětí, a tak jsme pro 
tuto příležitost začali vymýšlet zábav-
ný, ale také poučný program. Postup-
ně vznikl realizační kolektiv, který si 
rozdělil úkoly a pustil se do  příprav. 
O tom, že to nebylo nic jednoduchého, 
svědčí fakt, že se během dopoledne 
na všech našich připravovaných sta-
novištích muselo postupně vystřídat 
několik set dětí, a tak se do příprav 
nesměla vloudit žádná chybička. 

A co tedy mohly děti v rámci Dětského 
dne absolvovat? Bylo pro ně připraveno 
mnoho zábavných stanovišť v areálu 
školy a v zámeckém parku. Začněme 
areálem naší školy. 

Pro snazší orientaci bylo u vstupu do 
školy zřízeno informační a řídící cent-
rum, které měla na starosti děvčata ze 
II. G pod vedením Zuzany Myslivcové. 
Odtud byla každá skupina dětí dovedena 
na jednotlivá stanoviště a navíc zde při 
odchodu jako pozornost všichni dostali 
malou sladkost či pozornost věnovanou 
městem a sponzory. Každá třída také 
obdržela pamětní keramickou medaili 
vyrobenou naším ateliérem keramiky. 

Děti postupně navštívily keramický 
ateliér a huť, kde si mohly prohlédnout, 
jak vznikají nejrůznější výrobky. Tyto 
krátké exkurze byly vždy doprovázeny 
jednoduchým a výstižným výkladem. 
Keramiku měla na starosti Emilie Maš-
ková z I. SB, huť Veronika Cefferová 
a Dan Šťastný z II. SA.   

Na školním hřišti byly připraveny 
různé hry pro chlapce. S ohlasem se 
setkalo skákání v pytlích i překážková 
dráha, kde bylo úkolem přenést tenisový 
míček na raketě. U informačního centra 
pak ještě čekaly kuželky. Tato stanoviš-
tě připravila a po celou dobu s úsměvem 
zajišťovala děvčata  z I. a II. G. 

Pro dívky nachystala Jindřiška Kalvo-
dová z II. SB veselý dětský aerobik ve 
školní tělocvičně. S pestrým repertoá-
rem  písniček si mohla děvčata vyzkou-
šet různé cviky, kroky či figury. 

Pro žáky druhých stupňů obou zá-
kladních škol byla v zasedací místnosti 
připravena beseda o paraglidingu (pa-
dákovém létání). Hlavním aktérem byl 
Jaroslav Šembera, dlouholetý pilot padá-
kového kluzáku a cestovatel. Seznámil 
děti s tím, co padákové létání obnáší, 

a předvedl jim, jak vypadá potřebné 
vybavení a padákový kluzák. Za spolu-
práce Miroslava Sklenáře pak promítl 
několik krátkých filmů ze svých četných 
cest a závodů na padácích. 

V parku byla nachystána tři stano-
viště. Pod hrází prvního parkového 
rybníka hráli studenti  I. G pod vedením 
Mgr. Lenky Zadinové netradiční formu 
pohádky O Červené Karkulce. Všude 
byl slyšet smích, neboť pohádka byla 
pojata humorným způsobem. Zaujala 
zejména postava neposlušné Červené 
Karkulky, zlého vlka, staré babičky, 
dvojrole prasátka a vlčice, či uvaděčky 

– Japonky. 
Hladina rybníku za parkem se na 

dopoledne proměnila v oceán, který 
brázdily velké i malé lodě. Děti tak 
mohly vidět model německého křižníku 
Bismarck z druhé světové války, polský 
zaoceánský parník Sobieski, různé 
rychlé jachty nebo závodní čluny, jejichž 
vystoupení zajistili světelští modeláři. 

Na hrázi ale čekala i další překvapení, 
která připravili studenti I. G za pomoci 
Josefa Pavlů. Bylo možné zasoutěžit si 
ve stavění hradů z písku, proběhnout 
překážkovou dráhu, či zkusit trefit míč-
kem cíl.

Jak je vidět, program Dětského dne byl 
bohatý, o čemž svědčí i obrazová repor-
táž, doprovázející tento článek. Velkým 
štěstím bylo, že počasí, které celý týden 
vytrvale zlobilo deštěm a chladem, se 
v pátek umoudřilo a hřálo všechny 
svými paprsky. Přispělo tak k dokonalé 
pohodě, která celou akci provázela. 

Závěrem bych jménem realizačního 
kolektivu chtěl poděkovat všem, kteří 
nám při přípravách pomohli. Jsou to 
zejména ing. Jindřich Vodička, který 
nad celou akcí převzal záštitu, dále 
Mgr. Jana Kupčíková z odboru kultury 
a školství a ředitelé obou základních škol, 
PhDr. Jana Myslivcová a Mgr. Vlastimil 
Špatenka. Velký dík patří také všem žá-
kům a pracovníkům naší školy, kteří se 
do práce s nadšením zapojili. Zdravotní 
dohled zajistily členky ČČK. Za spon-
zorské dary bych rád poděkoval MÚ 
Světlá n. S.,  ing. Karin Karasové, Evě 
Doležalové a Janu Kolářovi.  

Věříme, že se náš Dětský den 
2004 všem líbil, a doufáme, že se znovu 
všichni setkáme u příležitosti dalšího 
Dětského dne v červnu 2005.  

Mgr. Michal Šimek, organizátor akce

Jarmark řemesel 
na náměstí

Sobotní počasí přidělalo na tvářích 
pořadatelů vrásky, neboť od noci pr-
šelo. Kolem půl deváté sice přestalo, 
ale to byl – jak se brzy ukázalo – jen 
chvilkový rozmar, protože doopravdy 

déšť ustal až kolem poledne. Právě pro 
nepřízeň počasí na jarmark nepřijeli 
mnozí z řemeslníků, kteří svoji účast 
potvrdili. Mezi asi čtyřiceti avizova-
nými řemesly bylo například sedlář-
ství, pletení košíků, výroba dřevěných 
škopků, či zdobení perníčků, někteří 
dokonce přislíbili účast v krojích. Na-
konec jich byla sotva třetina, naštěstí se 
nenechali odradit studenti obou světel-
ských středních škol. Na náměstí, přímo 
před radnicí, měli postavené jednotlivé 
stánky, v nichž předváděli malování 
a broušení skla, tvarování skleněných 
figurek, u malé sklářské pece si mohli 
zájemci zkusit foukat do sklářské píš-
ťaly. Opodál předváděli kameníci práce 
na replice ostění gotického okna, byli 
zde i hrnčíři a kováři.

Současně od 9 do 13 hodin přímo 
ze světelského náměstí živě vysílala 
rozhlasová stanice Region. Před radnicí 
stál modrý stan, (pokr. na str. 9) 
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Fotoreportáž z Dětského dne

1. Na návštěvě v ateliéru keramiky
2. Zábava při skákání v pytlích
3. Překonávání překážkové dráhy
4. Veselé cvičení aerobiku
5. Paragliding s Jaroslavem Šemberou
6. Aktéři pohádky O Červené Karkulce
7. Hry na hrázi rybníka

Foto: Mgr. Michal Šimek
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(pokr. ze str. 7) do kterého si 
moderátorka Míša Prokopová zvala 
k mikrofonu jednotlivé hosty. Jako 
první to byl Jaroslav Vála, s nímž si 
povídala o historii a památkách města, 
středověkém podzemí a okolní přírodě, 
o kronice města a Vlastivědném spolku 
Světelsko. Starosta Josef Böhm hovořil 
o záležitostech týkajících se například 
opravy Komenského ulice či budoucího 
autobusového nádraží, Miroslav Ku-
čera mluvil o historii sklářství, sklář-
ském učilišti a škole, Eva Pejchalová 
především o festivalu, jeho programu 
a samozřejmě také o Škubánku.

Součástí živého vysílání byl také 
vědomostní kviz pro příchozí, v němž 
zvítězila Jana Vacková z Dolní Březin-
ky. Jako odměnu za prokázané znalosti 
z historie i současnosti našeho města 
obdržela knihu Světlá v zrcadle dějin 
a propagační tiskoviny.

V dalším bloku se před mikrofonem 
objevil Míla Brtník, nestor horáckého 
folkloru a zakladatel souboru Vysočan, 
který vyprávěl o tom, jak zapisoval 
písničky po vesnicích kolem Jihlavy, 
o tradicích a zvycích na Horácku a  
také o své knize. Dva členové souboru 
Škubánek, Jára  a Jana, zazpívali Chytil 
jsem slepici a závěr vysílání patřil Mar-
ku Hanzlíkovi, kastelánovi hradu Lip-
nice, který si s moderátorkou povídal 
o historii hradu, o Jaroslavu Haškovi, 
o akcích na hradě i v podhradí.

Text a foto: Jaroslav Vála

Horácko zpívá a tančí - V. folklorní bienále

Světlá nad Sázavou
4. až 6. června 2004

I v menších místech se dají dělat
velké věci
Co je k tomu potřeba? Především 

velké nadšení mnoha lidí, jejich sku-
tečně vysoce profesionální schopnosti 

– i amatérů, potřeba přispět k dobré věci, 
napnout všechny možné (i nemožné) síly, 
spojit úsilí velkého týmu ve jménu dobré 
věci, neohlížet se – „co za to“. Velkorysá 
pomoc mnoha podnikatelů, jednotlivců 
i podniků, bez nichž bychom nezmohli 
téměř nic. I diváci, jimž všichni rozdáva-
jí potěšení, nemohou chybět. To vše pod-
ložené srdcem a schopností radovat se. 

Ve dnech 4. až 6. června 2004 proběhl 
pátý ročník folklorního festivalu „Ho-
rácko zpívá a tančí“. Jedná se o největší 
setkání souborů z Vysočiny. Festival si 
již našel ve Světlé nad Sázavou své místo 
nejen u četných pravidelných diváků, ale 
i v celém městě, v širokém okolí, na ce-
lém Horácku, v kraji Vysočina. Uskuteč-
nil se v nádherném prostředí světelského 
zámku, které je vždy obdivováno všemi 
hosty.

Záštitu nad festivalem přijal ministr 
životního prostředí Libor Ambrozek, 
první náměstek ministryně školství 
Václav Pícl a hejtman kraje Vysočina 
František Dohnal. Svou návštěvou fes-
tival poctila řada dalších významných 
osobností, například starosta polského 
městečka Wawolnica, odkud přijel též 
partnerský soubor Škubánku - Bystr-
zacy, Dimitr Christof, tajemník Me-
zinárodního svazu Bulharů ve střední 
Evropě, Martina Matějková, radní kraje 
Vysočina pro oblast kultury, Zdeněk 
Pšenica, předseda Folklorního sdružení 
ČR. Hlavními pořadateli festivalu byly 
Folklorní sdružení České republiky, 
město Světlá n. S., Folklorní soubor 
Škubánek, Horácké folklorní sdružení 
a kraj Vysočina za fi nančního přispění 
Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR a Fondu Vysočina. 

Festivalu se zúčastnilo celkem 
17 horáckých folklorních souborů. Po-
zvání přijaly nejen folklorní soubory 
Bajdyš a Bajdyšek z Třebíče, Bystřinka 
a Studánka ze Žďáru nad Sázavou, Groš 
a Rožínka z Dolní Rožínky, Kalamajka 
z Havlíčkova Brodu, Kuřátka z Chru-
dimi, Podjavořičan z Telče, Pramínek, 
Šípek a Dřeváček z Jihlavy, Velen z Bo-
skovic, Vysočánek z Hlinska, tři domácí 

soubory Škubánku, ale i hosté – Jiskra 
z Plzně, Bystrzacy z Polska a Balkan 
Youth z Bulharska. 

Námětem V. ročníku folklorního fes-
tivalu „Horácko zpívá a tančí“ se stalo 
140. výročí prvního úplného vydání 
sbírky lidové slovesnosti „Prostonárod-
ní české písně a říkadla“(1864) Karla 
Jaromíra Erbena. Erben je proslulý pře-
devším vlastním – jediným dílem Kyticí 
z pověstí národních, které však také 
vyvěrají z bohatých zkušeností při sběru 
pohádek, písní, říkadel, her, rozpočita-
del, hádanek, pořekadel, pranostik, zaří-
kání, popisů obyčejů a zvyků. Záměrem 
pořadů festivalu byla proto popularizace 
méně známé záslužné sběratelské práce 
Karla Jaromíra Erbena, jež se svým vý-
znamem řadí k těm, kteří se zasloužili 
o zachování tohoto kulturního bohatství 
našich předků.

Páteční program (4. června) byl celý 
věnován dětem – ostatně byl nazván 
zcela oprávněně Dnem dětí. Zcela 
jistě velmi úspěšně navázal na loňský, 
nesmírně nápaditý a pro všechny zú-
častněné zajímavý zábavný program ke 
Dni dětí. Kromě účinkujících dětských 
folklorních souborů se jej zúčastnilo 
na 1 000 dětí a mládeže ze škol míst-
ních, i ze škol v okolí. Bohatý program 
naplnily sportovní soutěže, aerobic, 
přednášky o adrenalinových sportech, 
exkurze v malírně, na huti, okouzlující 
modely lodí na rybníce v zámeckém 
parku, či parodie pohádky Červená 
karkulka v podání studentů prvního 
ročníku Gymnázia ve Světlé. Děti byly 
odměněny za své výkony sladkostmi 
a keramickými výrobky. Toto vše obě-
tavě vymyslel a zorganizoval Michal 
Šimek, pedagog výše uvedené školy. Sa-
mozřejmě za velké podpory vedení školy, 
zvláště ředitele Jindřicha Vodičky. 

Zábavy si všichni užili též při, opět pa-
rodické, dramatizaci Erbenovy Svatební 
košile v podání třídy 8.A ZŠ v Komen-
ského ul., kterou s dětmi nastudovala 
paní učitelka Jana Vočková. Naučnou 
stezku o K. J. Erbenovi pro děti připravil 
a v dobovém kostýmu uvedl Jan Prášek. 
Skvělá organizace všech akcí tohoto 
dopoledne byla provázána se dvěma 
koncerty folklorních souborů.

Odpolední přehlídkový pořad dět-
ských folklorních souborů „Pramínky“ 
ukázal krásu a bohatost horáckého folk-
loru, a zároveň byl (pokr. na str. 10)
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(pokr. ze str. 9) též příslibem do bu-
doucna, že se na horácké lidové umění 
nezapomene. Před „Pramínky“ tradičně 
zahrála na veselou notu dětská dechovka 
ZUŠ Světlá n. S. Již mnoho let se jí věnu-
je, kromě jiných kantorů, Ján Vajo.

Při večerním setkání „Děti se baví“ se 
mladí účastníci, tanečníci i muzikanti 
vzájemně učili své oblíbené tance, za-
hráli si řadu tvořivých her a navázali 
i nová přátelství mezi sebou, případně 
potvrdili dřívější. Chudáci vedoucí 
souborů – dalo jim asi dost práce uspat 
rozdováděnou drobotinu. Atmosféra 
tohoto večera byla neopakovatelná. Za-
sloužila se o to i moderátorka Radka 
Ehrenbergerová z Chrudimi. A na závěr 
už zaznívají první chvály na ozvučení, 
provedené vždy ochotným a příjemným 
panem Olišarem.

Sobotní dopoledne provázel déšť. Pře-
veliká škoda, protože jarmark lidových 
řemesel patří vždy k velkým ozdobám 
celé akce. Přijeli proto pouze ti „skal-
ní“. I s nepřízní počasí je však nutné se 
vyrovnat. Přesto se mohli návštěvníci 
seznámit s řemesly, které k našemu měs-
tu historicky patří – kamenictví, výroba 
skla na huti, malování na sklo, broušení, 
kovářská výheň – téměř vše bylo možno 
na místě vyzkoušet.

Protože pršelo, tančit se venku nemoh-
lo. Jen Kuřátka z Chrudimi si našla úto-
čiště pod podloubím obchodního domu 
a úkryt před deštěm našel i Luboš Janů 
s hudební skupinou Vánek. Současně 
v této době vysílal ze světelského ná-
městí přímým přenosem několik hodin 
Český rozhlas Rádio Region Jihlava. 
Nejen že aktuálně komentoval folklorní 
festival v přímém přenosu, ale představil 
posluchačům celé naše město.

Odpoledne a večer se uskutečnila 
nesoutěžní přehlídka dospělých folklor-
ních souborů Prameny – Horácko. Vy-
hlašovatel přehlídek Folklorní sdružení 
České republiky tak zaštítil již 55. pořad 
tohoto typu. Stuha s nápisem „Prameny 

– Horácko – Světlá nad Sázavou“ mohla 
být připjata na putovní valašku.

Členové, vedoucí souborů i hosté, např. 
starosta mateřské obce polského soubo-
ru Wąwolnice, byli přijati starostou měs-
ta Světlá nad Sázavou Josefem Böhmem. 
Oba starostové začali jednat o vzájemné 
spolupráci mezi městy. 

Cílem nedělního průvodu souborů 

bylo opět nádvoří světelského zámku, 
kde proběhl hlavní festivalový pořad 

„Mateřídouška vlasti naší milé“. Úvodem 
zazněly lidové písně v podání vynika-
jícího světelského pěveckého souboru 
Gaudeamus. V průběhu hlavního po-
řadu byl pokřtěn „Zpěvník horáckých 
písní po lidech sebraných“ Míly Brtníka. 
Obsahuje nejen na 330 horáckých písní 
z původních sběrů autora, ale i osobní 
vzpomínky a pojednání o skřípáckých 
muzikách na Jihlavsku. Kmotry zpěvní-
ku byli ministr životního prostředí Libor 
Ambrozek, generální ředitel Českého 

– Jiskry z Plzně a bulharského souboru 
Balkánské mládí. Závěrečné roztančené 
nádvoří světelského zámku za doprovo-
du všech muzikantů vytvořilo radostnou 
a působivou tečku za tímto setkáním.

Součástí festivalu byla výtvarná sou-
těž „Erben dětem“ pro žáky a studenty 
i národopisná výstava uspořádaná ve 
spolupráci s Muzeem Dr. Hrdličky 
v Humpolci. Výtvarné práce potěšily ne-
jen tvůrce samotné, ale zcela jistě i jejich 
vynikající pedagogy a samozřejmě četné 
návštěvníky výstavy – laiky i odborní-
ky. Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 
3. června v milém prostředí místní gale-
rie Na Půdě. Výběr nejkrásnějších prací 
nebyl lehký, vítězi byli vlastně všich-
ni. Výstava trvala do 9. června 2004. 
„Dobré jídlo, dobré pití, základ všeho 

živobytí.“ Jak jedli naši praprapradědeč-
kové a prapraprababičky a se mohli pře-
svědčit i strávníci školní jídelny vedoucí 
L. Doležálkové a ředitele ZŠ v Lánecké 
ul. V. Špatenky. V předfestivalovém týd-
nu tak mohly děti ochutnat houbového 

kubu, chlupaté knedlíky i škubánky.
Vynikající folklorní soubor Balkánské 

mládí již od pondělí 31. května, kdy 
přijel do Světlé, byl oceněn vděčným 
publikem nejen v našem městě, v do-
mově důchodců, ale i v Ústavu sociální 
péče ve Zboží a v Základní škole v Led-
či n. S. Polský dětský folklorní soubor, 
s nímž se domácí Škubánek setkal již po 
čtvrté, účinkoval i na hradě Lipnici. Spo-
lu se Škubánkem podnikl po skončení 
festivalu společné výlety a zažil spoustu 
legrace. Středeční dopoledne 9. června 
proběhlo ve znamení velkého loučení. 
Opět jsme zavítali do slzavého údolí. 

V. ročník světelského folklorního festi-
valu skončil. Právem jej můžeme nazvat 
slavnostmi celé Světlé. Spolupracovníci 
by se dali počítat na desítky. Bez žádné-
ho z nich by festival nebyl tím, čím byl. 

Obětavou podporu festivalu, po-
skytnutí kouzelného prostředí zámku, 
včetně veškerého zázemí, poskytlo celé 
vedení školy v čele s ředitelem Pavlem 
Mrkvičkou. Velké uznání a ocenění si 
zaslouží za nesmírnou vstřícnost a ocho-
tu zaměstnanci ISŠ ve Světlé n. S. při 
zajišťování stravování (vedoucí H. Pa-
ďourková), ubytování (vedoucí B. Ho-
rajsová). Ubytování poskytla tato škola 
též v Ledči n. S. Za ekonomické a tech-
nické zabezpečení děkujeme J. Boumovi, 
Z. Pohankové a R. Mauerovi. Ubytování 
účastníkům slavností poskytla ve městě 
i na Lipnici též VOŠ, Gymnázium, Střed-
ní sklářská škola, SOU a OU ve Světlé 
n. S. Nesmírně si ceníme též materiální 
pomoci, včetně poskytnutí možností 
exkurzí do školních provozů. Kromě 
již zmíněných aktivit tohoto školského 
zařízení přispěly velkou pomocí též stu-
dentky Gymnázia ve Světlé n. S., které 
vzorně zastupovaly nejen svoji školu, ale 
i celé naše město a Českou republiku. 
Celých osm dnů se o soubory příkladně 
staraly – J. Siková (ujala se též získávání 
hostesek), L. Breuerová, A. Bártová, 
J. Poupětová, K. Obselková, L. Dvořáko-
vá, M. Fialová, Z. Jiráková, M. Dušková, 
M. Dvořáková, P. Kotyzová, E. a J. Vac-
kovy. Nechyběl ani zástupce mužů – 
M. Sika, žák ZŠ v Lánecké ul.

Přímo při realizaci festivalu přilo-
žili poctivě ruku k dílu i koordinátoři 
štábu, učitelé ZŠ v Komenského ul., 
Iveta Mindlová a Jan Mikeš. Dále pak 
Jaroslava Zmrhalová z odboru kultury 

souborů – dalo jim asi dost práce uspat 
rozdováděnou drobotinu. Atmosféra 
tohoto večera byla neopakovatelná. Za-
sloužila se o to i moderátorka Radka 
Ehrenbergerová z Chrudimi. A na závěr 
už zaznívají první chvály na ozvučení, 
provedené vždy ochotným a příjemným 

Sobotní dopoledne provázel déšť. Pře-
veliká škoda, protože jarmark lidových 
řemesel patří vždy k velkým ozdobám 
celé akce. Přijeli proto pouze ti „skal-
ní“. I s nepřízní počasí je však nutné se 
vyrovnat. Přesto se mohli návštěvníci 
seznámit s řemesly, které k našemu měs-
tu historicky patří – kamenictví, výroba 
skla na huti, malování na sklo, broušení, 
kovářská výheň – téměř vše bylo možno 

Protože pršelo, tančit se venku nemoh-
lo. Jen Kuřátka z Chrudimi si našla úto-

Ambrozek, generální ředitel Českého 
rozhlasu Václav Kasík, hejtman kraje 
Vysočina František Dohnal, předseda 
Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pše-
nica, starosta města Světlé n. S. Josef 
Böhm a předsedkyně Horáckého folk-
lorního sdružení Eva Pejchalová. Křest 
této knihy byl významnou událostí 
celého festivalu. Však se neobešel bez 
slziček na jevišti, v hledišti i v zákulisí. 
Autor publikace a přítel mnoha světel-
ských občanů si prokázané pocty zcela 
jistě zaslouží. Mysleme na takovéto 
osobnosti a prokazujme jim svá uznání, 
dokud se jimi mohou ještě v plné síle za-
slouženě těšit. Překročme to tradující se, 
že „doma není nikdo prorokem“.

Zaplněné hlediště tleskalo účinkujícím 
tříhodinového pořadu, jehož vyvrchole-
ním bylo vynikající vystoupení hostů 

– Jiskry z Plzně a bulharského souboru 

proběhlo ve znamení velkého loučení. 
Opět jsme zavítali do slzavého údolí. 

V. ročník světelského folklorního festi-
valu skončil. Právem jej můžeme nazvat 
slavnostmi celé Světlé. Spolupracovníci 
by se dali počítat na desítky. Bez žádné-
ho z nich by festival nebyl tím, čím byl. 

Obětavou podporu festivalu, po-
skytnutí kouzelného prostředí zámku, 
včetně veškerého zázemí, poskytlo celé 
vedení školy v čele s ředitelem Pavlem 
Mrkvičkou. Velké uznání a ocenění si 
zaslouží za nesmírnou vstřícnost a ocho-
tu zaměstnanci ISŠ ve Světlé n. S. při 
zajišťování stravování (vedoucí H. Pa-
ďourková), ubytování (vedoucí B. Ho-
rajsová). Ubytování poskytla tato škola 
též v Ledči n. S. Za ekonomické a tech-
nické zabezpečení děkujeme J. Boumovi, 
Z. Pohankové a R. Mauerovi. Ubytování 



Světelský zpravodaj strana 10 strana 11 Světelský zpravodaj 

a školství městského úřadu. O ubytování 
souborů a mnoho dalších organizačních 
záležitostí se staral Jiří Pejchal. Nechy-
běla pomoc zdravotní hlídky místní or-
ganizace Českého červeného kříže a do-
hled Sboru dobrovolných hasičů. Stavění 
i odklízení pódia zajistili pracovníci 
městského úřadu S. Dušek, M. Hroch 
a J. Kotlík a školník ZŠ v Komenského 
ul. Z. Poledne.  

Zvláštní poděkování je nutné věnovat 
dětem, mladým členům, rodičům a pří-
znivcům souboru Škubánek. Mezi ně 
jmenovitě patří T. Siková, L. Dvořáková, 
M. Adamová, L. Vidunová. 

Roční přípravě festivalu se věnoval 
přípravný štáb ve složení – Josef Male-
ček, Míla Brtník, Zdeňka Horní, Jana 
Myslivcová, Jana Kupčíková. Na pří-
pravách se podíleli též Alena Totterová, 
Helena Kostincová, Jaroslav Vála, Jiřina 
Roženská a další.

Velké díky organizátorů patří všem 
sponzorům a podporovatelům, které 
ráda uvádím:

EVOS - HYDRO, s.r.o., Ledeč 
n. S., JUDr. Lubomír MÁLEK, Ha-
vl.Brod, PROBAS, s.r.o., Světlá n. S., 
SKLO BOHEMIA, a.s., Světlá n. S., Ge-
nerali Pojišťovna a.s., KOMERČNÍ 
BANKA a.s., MĚŠŤANSKÝ PIVO-
VAR, Havl. Brod, KVĚTINÁŘSTVÍ 
PHOENIX - Ilona Dolejší, Světlá n. S., 
CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE a.s., 
Josefodol, TEDOM ENERGO s.r.o., 
Třebíč, BOMACO - ROSSI, Poděbra-
dy, ELEKTRO DVOŘÁK, Světlá n. S., 
LESNÍ DRUŽSTVO OBCÍ Ledeč n. S., 
Hněvkovice, EMIL WURST, Pardubice, 
SRPDŠ při ZŠ Komenského ul., Svět-
lá n. S., JEDNOTA OVD Havl. Brod, 
TIME s.r.o., Leština u Světlé, V. Hušek 

- DROGERIE, Světlá n. S., CHLÁDEK & 
TINTĚRA s.r.o., Havl. Brod, PATROL 
GROUP, s.r.o., Jihlava, VIA TOUR, D. 
Březinka, PNEUSERVIS – ing. M. Šmíd, 
Světlá n. S., M. Rázl - MONTRAZ, D. 
Březinka, F. VLACH - ZEMOS, Svět-
lá n. S., A. VOJTĚCHOVÁ, obchodní 
zastoupení ČMSS a.s., Zboží, L. SOJ-
KOVÁ, Světlá n. S., M. Jenčík - HOTEL 
BARBORA, Světlá n. S., J. Choutka - 
JOCHOVO, Světlá n. S., J. FIŠER, Ledeč 
n. S., J. Havlová - KREDO, Světlá n. S., 
TISK HERMANN & SPOL., Havl. Brod, 
GLASSPO – M. Kupčík, Světlá n. S., 
PEKÁRNA A CUKRÁRNA BROKL, 
Světlá n. S., Ochranný svaz autorský, 
CAC LEASING, a.s., Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, Sdružení TRA-
DICE ČR, Zlaté stránky MEDIATEL, 

Z průvodu městem
foto: Jaroslav Vála

Festival netradičně

Jeden z folklorních souborů na prohlídce 
středověkého podzemí

Míla Brtník, dojatý k slzám tak, že se zmohl 
jen na pár vět. Ta poslední se týkala jeho 
zpěvníku: „Já to sesbíral, vy to zpívejte!“

Ing. Vladimír Kunc z Havlíčkova Brodu 
celý průběh festivalu fotografoval a snímal 

videokamerou

IGF, IOV, Základní škola v Lánecké ul., 
Světlá n. S., Základní umělecká škola, 
Světlá n. S., Sportovní kluby ze Světlé 
n. S., Integrovaná střední škola, Světlá 
n. S., VOŠ, Gymnázium, Střední sklář-
ská škola, SOU a OU, Světlá n. S.

Poděkování patří i mediálním part-
nerům festivalu, kterými byly Český 
rozhlas Region, Mediatel Zlaté stránky, 

Radio Proglas, Dětská tisková agentura, 
Noviny Havlíčkobrodska Vysočina, Ces-
ta Vysočiny a další sdělovací prostředky.

V. ročník svátku našeho města je za 
námi. Byl VELKÝ, BAREVNÝ, SVĚ-
TOVÝ. Co přát ročníku dalšímu? Aby 
našel dost nadšených organizátorů, pří-
zeň města i sponzorů.

Eva Pejchalová
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Během měsíce května zjistili pra-
covníci věznice ve Světlé n. S., že 
do větracích otvorů pláště budovy 
vlétají rorýsi. Tyto otvory měly být 
podle původního plánu rekonstruk-
ce budov zakryty tepelně izolačním 
opláštěním. Věznice upozornila na 
tuto skutečnost odbor životního 
prostředí MěÚ Světlá n. S. a Agen-
turu ochrany přírody v Havlíčkově 
Brodě. 

Přítomnost rorýsů byla zjištěna již 
v průběhu rozpracované investiční 
akce, jejíž odložení by zabránilo do-
končení celé rozsáhlé rekonstrukce 
objektu. Po společné prohlídce bylo 
nalezeno jednoduché technické řeše-
ní, které umožnilo opláštění budovy 
v plánovaném termínu dokončit tak, 
aby hnízdiště místní kolonie rorýsů 
obecných nebylo poškozeno.

Rorýs je zvláště chráněným druhem 
podle zákona v kategorii ohrožených 
živočichů. Pro letošní rok byl dokon-
ce Českou ornitologickou společností 
vyhlášen „ptákem roku“. Zimoviště 
rorýsů obecných je v jižní Africe, od-
kud se k nám vracejí počátkem května. 
Po vyhnízdění se kolonie hromadně 
vydává na druhou stranu planety. 
V druhé polovině srpna zahlédneme 
rorýse u nás už jen výjimečně. Jde 
o vynikající letce známé i takřka ne-
uvěřitelnou schopností nocovat v letu 
ve vysokých výškách.

Přístup pracovníků vězeňské služby 
je dobrým příkladem respektu k záko-
nu i upřímného vztahu k přírodě. Po-
děkování patří vedení věznice a všem 
dalším zainteresovaným pracovníkům 
této instituce a zvláště pak panu Jiří-
mu Ptáčníkovi.

A rorýsi, symbol volnosti a svobody, 
se budou dál do věznice vracet...

S použitím materiálu ČSOP 
odbor životního prostředí 

MěÚ Světlá n. S.

Dobří rorýsi se vracejí Erben dětem

Doprovodnou akcí folklorního festiva-
lu byla výtvarná soutěž žáků a studentů 

„Erben dětem“ a následná výstava v ga-
lerii Na Půdě ve dnech 3. - 10. června. 
Výstava dětských prací byla spojená 
s národopisnou výstavou připravenou ve 
spolupráci s Muzeem Dr. Aleše Hrdlič-
ky v Humpolci a Městskou knihovnou ve 
Světlé n. S.  Foto: David Kotyza

SOVA podporuje novelu zákona umožňující výrobu 
levnějších autodílů

Sdružení na ochranu vlast-
níků automobilů (SOVA) 
podporuje možnost změny 
zákona o průmyslových 
vzorech, která by umožnila 
tuzemský prodej neoriginál-
ních náhradních dílů na au-
tomobily přímo jejich výrob-
ci. Toto opatření by mohlo 
cenu náhradních dílů značně 
snížit. Zákon je v současné době pro-
jednáván Poslaneckou sněmovnou.

V současné době subdodava-
telé (výrobci dílů a náhradních 
dílů) smějí díly označené jako 
originální dodat výlučně vý-
robci vozidla, který je použije 
buď pro výrobu nebo ho jako 
náhradní díl dále distribuuje 
do opravárenského sektoru. 
Subdodavatelé sami kvůli zá-
konným omezením díly přímo 

opravnám prodávat nemohou.
Výrobci vozidel se tímto systémem 
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Ve čtvrtek 10. června postihla část 
Ledče n. S. ničivá povodeň. Vysoká 
povodňová vlna valící se údolím jin-
dy nenápadného Olešenského potoka 
ničila vše, co jí stálo v cestě a způso-
bila mnohamilionové škody. Majitelé 
postižených nemovitostí i místní 
samospráva se pochopitelně zajímají 
o to, jaké jsou příčiny této situace, zda 
jí bylo možné předejít nebo alespoň 
zmírnit. Již druhý den po události za-

zněla z úst krajského hejtmana zprá-
va, že správce toku chtěl situaci řešit 
úpravami koryta, ale tyto úpravy mu 
nebyly umožněny ze strany ochránců 
přírody. 

Olešenský potok je skutečně přírodo-
vědně velmi cennou lokalitou, žije zde 
mimo jiné unikátní populace mihule 
potoční. Správce toku hodlal stabilizo-
vat dno potoka, zpevnit břehy a odtěžit 
náplavy písku pod ústím potoka v Sáza-
vě. Nešlo tedy o žádná protipovodňová 
opatření, která by pomohla bezpečně 
provést velkou vodu zastavěným úze-

mím, ale pouze o opatření, která měla 
stabilizovat koryto a dočasně omezit 
splavování zeminy do Sázavy. Provede-
ní těchto úprav by na průběh čtvrteční 
povodně zcela jistě nemělo žádný vliv, 
způsobilo by pouze zničení unikátních 
přírodních hodnot.

Velikost povodně je vždy dána pře-
devším stavem celého povodí a nejen 
stavem koryta v místě povodňových 
škod. V případě Olešenského potoka 

jde bohužel o silně 
svažité údolí, navíc 
s vysokým podílem 
protierozně nezajištěné 
orné půdy,  která odtok 
srážkové vody do toku 
ještě zrychluje. Po 
enormních srážkách 
dochází za této situace 
ke vzniku nárazové po-
vodňové vlny, obvykle 
s ničivými účinky. 
Přestože úpravami 
v horních částech po-
vodí lze významně 
zvýšit schopnost kra-

jiny zadržet vodu, shodují se odborníci 
v názoru, že při enormních srážkách 
nelze vzniku povodně  zabránit. Voda 
vždy teče dolů, a když jí spadne velké 
množství, je vznik povodně zákonitý. 
Jediným opatřením, jak systémově 
předcházet povodňovým škodám, je 
nechat údolní nivy volné, nestavět vodě 
do cesty žádné překážky. Velkým pro-
blémem jsou především nedostatečně 
dimenzované mostní objekty, které se 
při povodni ucpou a způsobí vždy vzdutí 
vody a velké škody na okolních stavbách. 
Ohrožení zvyšuje také skládkování dře-
va u toků nad obcí – právě tento plovoucí 
materiál je nejčastější příčinou ucpání 
mostů. Situaci mohou velmi kompliko-
vat také další nevhodně umístěné stavby. 
Pokud stavba zužuje průtočný profil 
údolní nivy, způsobí při povodni další 
vzdouvání vody a tím i řetězovitý nárůst 
v poškození dalších objektů.

Průběh povodní nelze tedy ovlivnit 
úpravou krátkého úseku toku, ale pou-
ze trvalou péčí o stav celého povodí, 
o co největší schopnost pozemků zadr-
žet vodu a uvážlivé povolování staveb 
v okolí vodních toků.

ing. Václav Hlaváč, ved. stř. Agentury 
ochrany přírody a krajiny  ČR 

v Havlíčkově Brodě

Nerealizované úpravy části Olešenského potoka nesměřovaly
k snížení povodňového nebezpečí na tomto toku

Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Světlé n. S. obdržel v srpnu loňského 
roku od správce toku Olešenského potoka – Lesů ČR, s. p. žádost o povolení realizace 
úprav toku nazvaných „Olešenský potok I“. Zahájené správní řízení bylo přerušeno 
z důvodu chybějících náležitostí podání v souvislosti s výskytem zvláště chráněných 
živočichů. Navržená opatření spočívala především:

• ve stabilizaci a mírném zvýšení nivelity dna na asi kilometrovém úseku potoka 
v přírodní části toku nad pilou 

• v odtěžení splavenin naplavených do koryta řeky Sázavy z Olešenského potoka. 
Navržená opatření neměla za cíl snížení povodňového nebezpečí na Olešenském po-

toce. Jejich realizace by mohla mít pozitivní vliv pouze na průběh povodně na Sázavě. 
Úvaha o vlivu neprovedení uvedených úprav na Olešenském potoce na zhoršení průbě-
hu povodně na Olešenském  potoce je proto  neodůvodněná a chybná.

odbor životního prostředí MěÚ Světlá n. S.

brání přímé distribuci náhradních dílů 
od jejich skutečných výrobců přímo 
do opravárenského sektoru. Výrobcům 
náhradních dílů takto diktují nákupní 
ceny a na straně druhé sami dále ná-
hradní díly prodávají opravnám s ob-
rovskými přirážkami. Tento stav nejen 
díly prodražuje, ale také brání rozvoji 
tuzemského podnikání v této oblasti.

„Pokud by zákon umožnil vyrábět 
a prodávat náhradní díly i někomu ji-
nému, než samotným výrobcům, mohly 
by se jejich ceny dílů snížit až o desítky 
procent. To by byla dobrá zpráva pro 
všechny majitele automobilů. Dalo 
by se také očekávat, že by se v příštích 
letech nemusely také tak dramaticky 
zvyšovat ceny povinného ručení. Opra-
vy aut by se totiž mohly tímto novým 
opatřením zlevnit,“ prohlásil Petr Mik-
šovský ze sdružení SOVA.

Obavy z toho, že by náhradní díly, 
vyrobené někým jiným, než výrobcem 
originálů, nebyly bezpečné, Mikšov-
ský odmítá. „Všichni výrobci dílů 
a náhradních dílů se musejí řídit stej-
nými normami a zákonnými požadavky, 
takže argumentovat nižší bezpečností 
neoriginálních náhradních dílů je ne-
smysl,“ zdůraznil.

Hlavním cílem SOVA je chránit 
práva spotřebitelů vůči prodejcům 
ojetých i nových automobilů v celé 
České republice. Do tohoto cíle spadá 
i snaha zlevnit jejich opravy, k čemuž 
by umožnění výroby neoriginálních 
dílů jistě přispělo. 

Na stránkách www.sdruzeni-sova.cz 
nebo na e-mailu:

stiznosti@sdruzeni-sova.cz 
uvítá sdružení jakékoliv podněty po-

škozených vlastníků ojetých aut!

Petr Mikšovský

K příčinám povodně v Ledči n. S.
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Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava???

??
(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského kostela 

sv. Václava ve Světlé n. S. skrývají nejed-
no tajemství a vyvolávají dlouhou řadu 
otazníků. Každý pokus nalézt alespoň 
částečnou odpověď na některý z nich 
znamená nečekaně narazit na kupu 
dalších. Otazník č. 9 - Odpovídá obraz 
knížete Václava na okně v presbytáři 
historické skutečnosti? Kde se vzaly 
četné atributy, s nimiž je zde světec 
zpodobněn?

Nejkrásnější uměleckou památkou 
připomínající v současné době zasvěcení 
kostela sv. Václavovi je jeho obraz posklá-
daný z barevných skel na prostředním ze 
tří oken v presbytáři. Vznešeného mladého 
muže v knížecí čapce, rudém plášti, brnění, 
drátěné košili, s mečem po boku, držícího 
v pravé ruce kopí s praporcem ozdobeným 
orlicí a levou se opírajícího o mohutný štít 
nesoucí stejné znamení jako praporec, ne-
lze přehlédnout ani zaměnit s nikým jiným. 
S právě vyjmenovanými četnými atributy 
a ještě i několika dalšími byl zpodobňován 
už dříve než před půl tisíciletím. Této pra-
staré tradici zůstal věrný i jeden z našich 
největších malířů vůbec, Max Švabinský, 
jehož dílem portrét svatého knížete - mu-
čedníka a statečného vojevůdce, který pod-
le lidových pověstí jednou přijde na pomoc 
těžce zkoušené české zemi, je.

Čím se inspirovali dávní mistři cechu 
malířského a kde se vzaly předměty, bez 
nichž si už nelze sv. Václava představit? 
Odpovídá obraz udatného rytíře uchys-
taného každým okamžikem naskočit do 
sedla koně a postavit se do čela blanického 
vojska historické skutečnosti? Vše, na co se 
nyní ptáme, zodpoví tentokrát česká histo-
rie a Dr. Václav Ryneš, přesněji řečeno jeho 
práce nazvaná Kopí sv. Václava (Náš rok. 
Rodinný kalendář 1947, Nakladatelství 
Universum v Praze).

Na knížecí čapku čekal vnuk prvního 
historicky doloženého Přemyslovce, kní-
žete Bořivoje, zřejmě velmi dlouho a po 
prohraném vojenském střetu s německým 
císařem Jindřichem I. Ptáčníkem bylo jen 
otázkou času, kdy ji ztratí a s ní i život, jak 
bylo v jeho době běžné. Také kopí, obvyklá 
zbraň urozeného bojovníka z 10. století, mu 
náleží. O tom, že se nevyhýbal boji, svědčí 
jím navržené jedinečné řešení sporu se 
zlickým knížetem Radslavem, novodobým 
výzkumem dochované světcovy lebky zjiš-

těné zhojené zranění na hlavě a skutečnost, 
že podle legendy provozoval několik hodin 
před svou smrtí jezdecké hry a ačkoliv byl 
varován, zůstal do osudného druhého dne.

Dodnes nevíme, jaký rok se psal, když 
ráno 28. září vydechl naposled před dveř-
mi kostela na Boleslavově hradě, které před 
ním s největší pravděpodobností zavřel 
s vrahy domluvený kněz. Už po třech 
letech však byl odtud převezen a pohřben 
v rotundě sv. Víta, kterou sám založil, čímž 
byl vlastně kanonizován. Brzy nato byly 
o jeho životě sepisovány legendy a objevila 
se i první vyobrazení jako světce – mučed-
níka.

Jedno z nejstarších je v Gumpoldově sva-
továclavské legendě ve wolfenbüttelském 
rukopisu, který vznikl koncem 10. sto-
letí na rozkaz kněžny Emmy, manželky 
knížete Boleslava II. Kněžna se v něm 
nechala zpodobnit, jak se koří světci, na 
jehož hlavu klade mučednickou korunu 
sám Kristus. Barevnou celostránkovou re-
produkci tohoto vyobrazení můžeme vidět 
v obrazové publikaci nazvané Románské 
umění v Čechách a na Moravě (Praha, 
Odeon 1983, s. 35). Podobně je psáno i pod 
reprodukcí otištěnou v publikaci určené 
dětem s názvem Nejstarší české dějiny 
v obrazech (Praha, Fragment 2002). Jenže 
to samé vyobrazení známe již dříve z kni-
hy M. Ivanova Vražda Václava knížete 
českého (Praha, Československý spisovatel 
1975) a tady se dozvídáme, že Bůh tu ode-
vzdává Václavovi přilbu.

Motiv je tedy vysvětlován různě. Nás 
však velmi zajímá, protože na malém 
kruhovém okénku nacházejícím se právě 
nad prostředním oknem se světcovým 
obrazem, dva navlas stejní andělé drží nad 
hlavou knížete korunu podobnou koruně 
královské. Na to, co ona koruna znamená, 
jsem se tentokrát zeptala akademického 
malíře a restaurátora Josefa Kuldy. Ten 
se domnívá, že je to koruna věčné slávy, 
kterou si světec zajistil svojí mučednickou 
smrtí. Že jde o mučedníka prozrazuje 
nakonec i rudá barva jeho dlouhého splý-
vavého pláště.

Vedle legend ovlivnily nejvýrazněji 
zpodobňování také hmotné památky, do-
chované staré předměty připisované sv. 
Václavovi, patřící dodnes ke svatovítskému 
pokladu. Jde o součásti zbroje - konickou 
přilbu s nánoskem, kroužkové brnění 
a meč, což vedlo k zobrazování světce jako 

rytíře. Černá orlice na štítu a na praporci 
je připomínkou přemyslovského původu 
nositele erbu. Podrobnější výzkum však 
prokázal, že nashromážděné věci jsou 
většinou mladšího data (tzv. svatováclav-
ský meč pochází dokonce až ze 14. století) 
a přilbu, v níž jej vidíme např. na Myslbe-
kově jezdeckém pomníku na Václavském 
náměstí v Praze, by navíc ani neoblékl.

Co však ve svatovítském pokladu už 
dlouho chybí, je kopí s praporcem, dva nej-
zajímavější a nejdůležitější atributy, s nimiž 
byl světec zobrazován už od prvopočátku 
na mincích a pečetích přemyslovských 
knížat. I v tomto případě se jednalo o kdysi 
existující předměty mu připisované, které 
navíc sehrály důležitou roli v dějinách čes-
kého knížectví i pozdějšího království.

První zmínku o kopí přisuzovaném sv. 
Václavovi najdeme v kronice Kosmova 
pokračovatele, kanovníka vyšehradského. 
Jako vzácná relikvie bylo neseno kapla-
nem Vítem r. 1126 do bitvy mezi knížetem 
Soběslavem I. a německým císařem Lotha-
rem III. u Chlumce v Krušných horách. Ke 
zprávě o této bitvě je připojen i další cenný 
doplněk. Kopí sv. Václava bylo v oněch 
rozhodujících chvílích opatřeno korouhví 
biskupa sv. Vojtěcha.

Ta byla zavěšena do té doby v kostele sv. 
Václava ve Vrbčanech na Kolínsku, odkud 
ji před bitvou zmíněný kaplan přivezl. 
Nelze zjistit, zda se jednalo opravdu o pa-
mátku na druhého pražského biskupa nebo 
jen o lidovou fantazii, jíž byla tomuto vý-
znamnému Slavníkovci přisuzována. Pod-
le místní pověsti totiž praporec zazděný ve 
sklepení pod sakristií vrbčanského kostela 
čeká dodnes a právě odtud si jej sv. Václav 
vyzvedne, až přijde jeho čas (777 kostelů, 
klášterů, kaplí České republiky, Kartogra-

Kníže Václav očima současného umělce 
Vladimíra Pechara 
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fie Praha 2002, s. 287). V každém případě 
to však byla další relikvie, do jejíž ochrany 
se chytrý a průbojný kníže Soběslav I. 
v těžké chvíli odevzdal. 

Druhá zpráva o kopí a praporci pochází 
z doby vlády krále Přemysla Otakara II. 
Tentokrát mělo pomoci 12. září 1260 ve 
vítězné bitvě u Kressenbrunnu. Pražský 
purkrabí a velitel Přemyslovy těžké jízdy 
Jaroš z Poděhus prý dosvědčil před praž-
ským biskupem, děkanem a kanovníkem, 
že šik, v jehož středu byla nesena korouhev 
sv. Václava, neutrpěl žádného úrazu ani 
ztráty na koních a lidech...

Citovaný výrok nasvědčuje, že v polovi-
ně 13. století byla již vrbčanská neboli sva-
tovojtěšská korouhev zapomenuta, neboť 
kronikář už hovoří o korouhvi sv. Václava. 
Tím však zprávy o vzácných relikviích kon-
čí. Naposledy snad byly neseny do bitvy na 
Moravském poli, kde došlo k jejich zničení. 
Jediným pozdějším svědectvím o existenci 
svatováclavského kopí je záznam v nej-
starším inventáři svatovítského pokladu 
z roku 1354, kde je mezi svatováclavskými 
památkami uvedena i zlatá pochva pro kopí 
křížem opatřená... Později byla roztavena 
a získaným zlatem ozdobeny jiné, dnes už 
také bohužel neexistující relikviáře.

Připomínkou bohulibých činů svatého 
knížete je i vinný keř obtížený zralými 
hrozny, který vidíme ve čtverci pod jeho 
postavou. Na svou dobu jeden z nejvzdě-
lanějších tehdejších panovníků měl podle 
legend i kněžské svěcení a sám pěstoval 
vinnou révu. Z hroznů pak lisoval víno, 
které sloužilo při mších. Prostor pod keřem 
vyplňují dva znaky. Přemyslovská orlice 
a stříbrný dvouocasý lev se zlatou korun-
kou na hlavě, znak české země, za jejíhož 
dědice je považován.

Ani slova dávné prosby, kterou se po 
staletí národ v modlitbách obracel na svého 
patrona, tu nechybí. Věřící spoluobčané 
a pamětníci si také určitě vzpomenou na 
malou zajímavost. V minulém století býval 
v den světcovy smrti při slavnostní nedělní 
mši jeho portrét na okně zakryt fialovou 
látkou. Podobně je tomu i s vypodobněním 
obou dalších světců, sv. Prokopem a Voj-
těchem. Oděv a opatská a biskupská berla 
připomínají významné společenské posta-
vení, kterého dosáhli, a drobný motiv pod 
obrazem stěžejní událost z jejich života. 
V případě sv. Prokopa jde o setkání s kní-
žetem Oldřichem, předávajícím tehdy ještě 
poustevníkovi model kostela sázavského 
kláštera, který na jeho radu založí. Co se sv. 
Vojtěcha týče, jsme svědky jeho mučednic-
ké smrti u pohanských Prusů.

Mgr. Alena Křivská

Dům čp. 139
Údajně byl postaven v roce 

1850. Nejstarší objevený dokument 
pochází z 12. července 1880 a jedná se 
o protokol z ohledání stavebního místa 
za účelem povolení stavby nového domu 
p. Josefa Čermáka, v němž se konstatuje, 
že „proti této obmyšlené stavbě žádných 
překážek nepozůstává.“

V roce 1881 dům koupil Otakar 
Herout, v roce 1885 je jako majitelka 
uváděna Josefa Čmugrová. Ta píše 
18. července 1906 obecnímu úřadu: „Na 
přízemní dům čp. 139 hodlám postaviti 
I. patro dle plánů dvojmo přiložených 
a dle předpisů stavebního řádu pro krá-
lovství České vyhotovených. Zvláštní 
schodiště do I. patra a na půdu vedoucí  
postaví se do dvorku, krytina šinde-
lová zamění se za krytinu břidlicovou. 
Uvedený dům hraničí po levé straně 
s domem p. V. Vlčka, po pravé straně 
s domem p. J. Pohla, lékárníka ve Svět-
lé.“ Se stavbou bylo započato 13. srpna 
1906, dokončena byla 27. března násle-
dujícího roku.

V roce 1920 jsou jako majitelé uvedeni 
Jan a Marie Srbovi, roku 1924 Kateřina 
Křivohlavá. V listopadu 1937 podal 
řezník Petr Krejčí žádost u Okresního 
úřadu v Ledči n. S. o schválení provo-
zovny řeznické a uzenářské. Ve výměru 
ze dne 22. února 1938 se dočteme, že 

„…řeznická a uzenářská dílna ve své ny-
nější úpravě nevyhovuje platným před-
pisům, zejména pokud se týče úpravy 
vchodu, osvětlení a větrání, zejména pak 
pokud se týče nedostatečné výšky pro-
vozovny. Z tohoto důvodu nemůže býti 
tato provozovna schválena po stránce 
živnostensko-právní jako definitivní 
provozovna, nýbrž toliko nejvýše jako 
dílna provisorní a to na dobu nejdéle do 
konce roku 1938, do kteréžto doby musí 

žadatel postarati se o novou předpisům 
vyhovující dílnu.“

 Po komisionelním řízení dne 
16.12.1942 bylo 9. ledna následující-
ho roku Okresním úřadem v Ledči 
n. S. uděleno schválení této provozovny 
a povolení k jejímu užívání s nařízením, 
aby celá řeznická dílna byla obložena 
kachlíky a chladírna byla opatřena vět-
racím zařízením vedoucím přes kuchyni 
na dvůr. Mezi inzeráty tehdejší doby 
lze nalézt: „Ludmila Divoká – švadlena 

– módní síň – čp. 139“.
V roce 1959 je jako majitelka domu 

uváděna Anna Krejčová, roz. Křivohla-
vá, v roce 1968 vlastnictví bylo převe-
deno na syna a snachu Pavla a Boženu 
včetně práva bytu pro Ludmilu Divokou, 
roz. Křivohlavou.

Ze dne 12. července 1968 je dopis 
MěstNV manželům Krejčovým: „Na 
základě Vaší žádosti provedl stavební 
úřad I. stupně při MěstNV ve Světlé 
n. S. za spoluúčasti Okresní hygienic-
ké stanice Havlíčkův Brod a zdravotní 
komise MěstNV prohlídku bytů v domě 
čp. 139 a stanovil ve smyslu zákona 
o hospodaření s byty, že 1) jedna míst-
nost v přízemí domu užívaná jako 
pokoj  jest zdravotně závadná podle § 
64 zák.č. 41/64 Sb., 2) další dvě místnosti 
v přízemí, které užívají Josef Martínek 
a Eva Martínková se třemi dětmi, jsou 
podle § 65 zák.č. 41/64 Sb. jako byt zdra-
votně nevhodný pro přeplněnost. Tento 
byt jest navíc vlhký a ve stěnách jest 
houba. (pokračování na str. 16)
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(pokr. ze str. 15) 
Poslední dokument z archivu je ze 

dne 23. ledna 1984 a týká se nejen domu 
čp. 139, ale i sousedního čp. 95. Jmenuje 
se „Rozhodnutí o odstranění stavby“ a je 
adresován Sklárnám Bohemia, n.p., zá-
vod Světlá n. S. (kráceno):

„Odbor výstavby, komunálního hos-
podářství, služeb a obchodu MěstNV ve 
Světlé n. S. na základě § 90 zákona č. 50/
1976 Sb. projednal Vaši žádost o povole-
ní k odstranění stavby rodinných domků 
čp. 95 a 139 ve Světlé n. S. v Jelenově uli-
ci. Na podkladě výsledku provedeného 
řízení Vám odbor podle § 88 odst. 2 zá-
kona č. 50/1976 Sb. povoluje odstranění 
stavby rodinných domků čp. 95 a 139 ve 
Světlé n. S. v Jelenově ul. za těchto pod-
mínek: 

1. Stavba bude odstraněna do 
31. 12. 1984

2.  Odstranění stavby bude prove-
deno oprávněnou organizací Pozemní 
stavby Havlíčkův Brod

3. Bouráním získaný materiál bude 
uložen do skládky

4.  Po odstranění stavby bude 
pozemek využit ke stavbě ubytovny 
n. p. Sklárny Bohemia

Odůvodnění: Stavební úřad v pro-
vedeném řízení zjistil, že odstraněním 
předmětné stavby nejsou ohroženy zá-
jmy společnosti. Stavba je ve špatném 
stavebním a technickém stavu, opravy 
by byly nehospodárné a neúčelné. Roz-
hodnutí o odpadu bytů v čp. 95 a 139 bylo 
vydáno OVÚP KNV v Hradci Králové 
dne 5. 1. 1983.

   Jaroslav Vála

(pokračování)
Škola za války
Školy všech stupňů byly do válečné 

reality vtaženy velmi brzy. Bylo na nich 
požadováno, aby se žáci zúčastňovali 
všech oficiálních oslav, podíleli se na 
různých sbírkách, vykonávali pomocné 
práce. Učitelé byli zařazování do rekvi-
zičních komisí a vykonávali různé admi-
nistrativní úkony.

Uveďme několik příkladů účasti žac-
tva na oficiálních oslavách. 5. prosince 
1914 se všechna školní mládež ze Světlé 
a okolí zúčastnila bohoslužeb u příleži-
tosti dobytí Bělehradu. Podobná oslava 
se konala 26. června 1915, protože císař-
ské vojsko dobylo Lvov dříve obsazený 
Rusy. V prosinci 1916 se konaly boho-
služby, kterými se slavil pád Bukurešti. 
Děkovné bohoslužby se konaly i tehdy, 
když se na italské frontě v roce 1917 po 
pádu do rozvodněné řeky neutopil mladý 
císař Karel. Školy také pravidelně osla-
vovaly císařské jmeniny i narozeniny.

Smutný byl konec školního roku 
1914 – 1915 v měšťanské škole, když 
na shromáždění žactva v kreslírně, kde 
v čele místnosti stál vyzdobený obraz cí-
saře, žáci zpívali rakouskou hymnu a po 
ní ředitel věnoval vzpomínku prvním 
deseti padlým bývalým žákům školy. Ze 
Světlé to byli Ladislav Podpěra, Alois 
Hubka, Antonín Dušátko a František 
Kavka, z Dolních Bohušic Jan Rejnek, 
z Lipničky Jan Paďourek a Josef Poniklý, 
z Radostovic Jan Nečil, z Dolních Dlu-
žin Karel Nedvěd, z Dolního Města Josef 

Světlá nad Sázavou za 1. světové války

Bednář.  Později k nim přibyly desítky 
dalších.

Žáci obecných i měšťanských škol 
se často podíleli na tzv. vlasteneckých 
sbírkách nedostatkových surovin. „Hoši 
a dívky pilně sbírali listí jahodové a os-
tružinové na náhražky čajové,“ píše se 
v kronice chlapecké měšťanské školy ve 
Světlé n.S., „stonky kopřiv na tkaniny 
a oves na krmivo.“ Ke sběru listí byly 
obecní úřady a správy škol vyzvány c.k. 
okresním hejtmanstvím. C.k. okresní 
školní rada zase nařídila, aby při hodi-
nách ručních prací byly zhotovovány věci 
potřebné pro vojsko v poli (nátepničky, 
ponožky, kukly, nákolenky, kamaše).

V dubnu 1915 nařídilo okresní 
hejtmanství sbírku barevných kovů, což 
se později několikrát opakovalo. V listo-
padu 1915 pomáhala školní mládež při 
sběru vlny a kaučuku, v květnu 1916 pro-
bíhala sbírka cínových a olověných před-
mětů, v červnu téhož roku se znovu 
sbírala vlna. Mezi různými rostlinnými 
náhražkami se objevil i sušený vřes jako 
krmivo.

Učitelé jako loajální zaměstnanci státu 
byli často využíváni k nepopulárním čin-
nostem, zejména při soupisu zásob obilí, 
mlýnských výrobků a luštěnin, také upi-
sování válečných půjček se neobešlo bez 
organizační pomoci učitelstva.

Většina mladších učitelů musela ob-
léknout uniformu. Někteří se po těžkých 
zraněních vrátili ještě v průběhu války 
opět za katedry, jiní skončili v lepším 
případě v zajetí, v tom horším na někte-
rém válečném hřbitově. Již nikdy se před 
své žáky nepostavili Josef Rejnek, učitel 
II. třídy na obecné škole v Dolním Městě 
a Josef Cakl, který před válkou vyučoval 
na expozituře světelské obecné školy 
v Mrzkovicích.

Z historie lazaretu
 „První ranění vojíni nalezli pečlivé-

ho ošetření ve zdejším lazaretě, který 
zřízen byl nákladem místního a okol-
ního obětavého občanstva…“ píše se 
v kronice chlapecké měšťanské školy ve 
Světlé n. S. Vojenský lazaret byl otevřen 
20. září 1914. Místnosti pro něj poskytl 
majitel světelského velkostatku Richard 
Morawetz v budově lesního úřadu. Také 
v Morawetzově zámku v nedalekém 
Zboží fungovalo zhruba rok podobné 
humanitární zařízení.

Ředitelkou lazaretu byla Klára Duff-
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ková, manželka MUDr. Otokara Duffka, 
zdejšího obvodního lékaře, který byl 
jedním z organizátorů celé věci. Ošet-
řujícím lékařem byl poručík v záloze 
MUDr. Honzík. 

V lazaretu pracovaly místní mladé 
dámy, a to slečny Libuše a Ludmila 
Duffkovy, Klára Podpěrová, dále Novot-
ná, Šenkýřová, Kolářová, Blochová, Vlč-
ková, Pužíková, Nováková a Kmentová.

Ranění a nemocní vojáci byli pět měsí-
ců vyživováni z peněžních darů občanů 

– sbírky konané dům od domu vynesly 
4.878 K. Dne 21.2.1915 se status lazaretu 
změnil, stala se z něj záložní nemocni-
ce Červeného kříže, který poskytoval 
částku dvě, později tři koruny na muže 
denně. Celkem Červený kříž poskytl 
světelské nemocnici 18.399 K.

V lazaretu  se léčilo postupně 
208 vojáků různých národností. Čechů 
bylo 168, Němců 13, Poláků 9, Chorvaté 
3, Bosňáci 2 a Rumun 1. Pětapadesát 
vojáků si léčilo těžké zranění, 59 bylo 
lehce zraněných, 4 utrpěli omrzliny, 
4 onemocněli tyfem, 85 trpělo vnitřními 
chorobami. Prvním zemřelým byl sho-
dou okolností místní rodák a syn koň-

ského řezníka Antonín Dušátko, který 
zemřel na tyfus v lednu 1915. Leželi zde 
i další Světeláci, konkrétně František 
Špíra a Jan Aubus od 21. pěšího pluku, 
Alois Kafka od 12. zeměbraneckého 
pěšího pluku, Gustav Mahler od 12. do-
mobraneckého pěšího pluku a Václav 
Svoboda od turnovského 94. pěšího 
pluku. Léčil se zde i František Rymeš 
z Ovesné Lhoty (21. pěší pluk), Fantišek 
Vávra a Vladislav Křivský z Nové Vsi 
(21. pěší pluk), Bedřich Hájek z Jose-
fodolu (12. domobranecký pluk), Josef 
Aubrecht z Vlkanova, Josef Vacek 
z Malčína (12. domobranecký pluk) 
a František Krov z Pohledě (12. země-
branecký pěší pluk). Další zranění a ne-
mocní pocházeli z Ledče, Pavlova, Kožlí, 
Chřenovic, Nezdína či Lipnice.

Vojáci se velmi sžili s místním oby-
vatelstvem, pro něž pořádali divadelní 
představení a přátelské večírky, jejichž 
výtěžek plynul do pokladny lazaretu. 
V listopadu 1915 dokonce nedaleko jo-
sefodolských skláren vykopali střelecké 
zákopy, aby místním lidem přiblížili 
realitu války.

Lazaret fungoval do 17. ledna 1916, 

kdy byla jeho existence uzavřena po-
sledním přátelským večírkem pořáda-
ným v hostinci „Na poště“.

Světlá si připomněla svou pomoc 
raněným ještě 4. července 1916, kdy se 
na náměstí konal koncert hudby pěšího 
pluku č. 60 a večer opět v hostinci „Na 
poště“, kde byl divadelní sál. Zde byli 
MUDr. Duffek, jeho manželka a pan 
František Novotný dekorováni stříbr-
nými kříži Červeného kříže II. Třídy 
a Richard Morawetz byl vyznamenán 
čestným důstojnickým odznakem Čer-
veného kříže s válečnou dekorací.

Fotogafii ze života vojáků léčících se 
ve světelském lazaretě přinesl dokonce 
pražský „Světozor ve válce“ ve 42. čísle 
ročníku 1914. 

Značný počet válečných uprchlíků, 
raněných vojáků a zajatců na Světelsku 
přinesl riziko zavlečení nemocí, proto 
bylo na jaře 1915 zahájeno rozsáhlé oč-
kování dětí i dospělých proti neštovicím, 
tyfu a choleře. Přesto se ani Světelsko 
nevyhnulo na konci války epidemii 
španělské chřipky s mnoha oběťmi na 
životech.

   (pokračování příště)

Z domova důchodců

Jistě jste se již v mnoha číslech Světel-
ského zpravodaje mohli přesvědčit, že 
v domově důchodců, který se snažíme 
propagovat jako zařízení pro poskyt-
nutí klidného a důstojného stáří, se 
stále něco děje. Není týdne a rozhodně 
měsíce, abychom vás neměli o čem in-
formovat. I tentokrát proběhlo mnoho 
akcí, kterých se účastnili naši obyvatelé 
společně se seniory z domu s pečovatel-
skou službou.

Počátkem květnových dnů jsme se roz-
hodli, že si přiblížíme letní dny opékáním 
špekáčků. Počasí nám vcelku přálo a nám 
nic nebránilo, abychom se sešli u altánku 
na zahradě, kde bylo připravené ohniště, 
špekáčky, dobré pití a hlavně několik 
opékačů. K tomu, aby nálada byla ještě 
veselejší a táboráková pochoutka ještě vo-
ňavější, přispívala naše kapelka KAJAK se 
svými písničkami a prostořekými vtipy. 
Naše táborákové sešlosti hodláme opako-
vat i v dalších letních měsících a už teď 
mohu říct, že se moc těšíme.

Otevření nové knihovny a také galerie 
Na Půdě jsme nenechali bez povšimnutí. 
V každém roce jsme navštěvovali vý-

tvarnou výstavu „posázavských malířů“, 
která vždy sklidila mezi našimi obyvateli 
velký úspěch. Proto i několik obdivovatelů 
nejenom výtvarného umění s radostí přiví-
talo možnost navštěvovat výstavy v nové 
galerii. Bohužel zde chybí výtah, který 
by umožnil návštěvu i hůře chodícím se-
niorům nebo těm, kteří se pohybují pouze 
pomocí vozíku. Naštěstí jsme z těchto dů-
vodů nemuseli vyloučit takto handicapova-
né obyvatele z prohlídky nově vybudované 
knihovny, kterou navštívily hlavně naše 
čtenářky „zamilovaných románů“. Díky 
ochotné knihovnici paní Kodýmové, která 
nás provedla čtenářskými prostory v době, 
kdy je normálně zavřeno, jsme se mohli 
v klidu kochat příjemným interiérem a vy-

bírat si ze široké nabídky různých knižních 
titulů.

Velkou událostí, která se odehrála pří-
mo v budově domova, byly prováděné 
praktické zkoušky z dospělosti. Maturitu 
po dva dny skládaly studentky ze 4. roč-
níku Integrované střední školy ze Světlé 
n. S., jejichž jedním z důležitých předmě-
tů bylo pečovatelství. Po celý školní rok 
pravidelně docházely do našeho zařízení 
a zapojovaly se do pracovního provozu. 
Vše se uskutečnilo poprvé a tak trochu 
na zkoušku, ve které jsme obstáli, neboť 
už v září se tu budeme seznamovat s dal-
šími novými studentkami. Bylo vidět, že 
děvčata byla před zkouškou nervózní, ale 
určitě ne víc, než naši (pokr. na str. 18)
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(pokr. ze str. 17) „senioři-studenti“, kteří 
se také zkušebního klání osobně účastnili 
a sami byli zvědaví, zda maturitou prošli 
s pěkným výsledkem nebo zcela vyhořeli. 
Musím pochválit nejen absolventky, které 
vylosovaná témata zvládly skoro všechny 
na výbornou, ale i naše „maturantky“, kte-
ré děvčata odměnila velkou červenou růží 
a nejednou pusou. Aby se toho ve dnech 
plného zkoušení nekonalo málo, přijela 
na krátkou návštěvu náměstkyně ministra 
obrany paní Přibylová, která se hlavně za-
jímala o různé stavební úpravy v domově 
uskutečněné od její poslední návštěvy. 
Podle slov vepsaných do domovské kroni-
ky se dalo usoudit, že se jí náš domov líbí 
a nenechá si v budoucnu ujít další možnost 
opět nás navštívit.

Pro světelské rodiče a prarodiče malých 
předškoláků navštěvujících školku Bambi-
no paní učitelky Chladové je každoročně 
přichystaná „Zahradní slavnost“, při které 
probíhá jako hlavní program pasování 
předškoláků na školáky. Pokaždé se sejdou 
rodiče, babičky a dědečkové, další pozvaní 
hosté i městští představitelé. Pokaždé je 
připravené dětské vystoupení, které po zá-
sluze sklízí největší úspěch diváků, bohaté 
občerstvení, spousta dárků a květin. Naši 
obyvatelé se výše zmíněné slavnosti také 
zúčastnili. Jako každý rok byli pozváni 
paní učitelkou. Vždycky jsme byli obda-
rováni hezkým zážitkem z roztomilého 
tanečního a pěveckého výstupu malých 
dětí, také jsme dostali mnoho dárků a vše-
lijakých dobrot. Možná je škoda, že tak 
významný den hlavně pro ty malé človíčky 
a jejich rodiče byl tentokrát provázen ma-
lou předvolební kampaní jedné z politic-
kých stran.

Během prvních červnových dnů se naše 
město stává hostitelem několika taneč-
ních souborů, které přijíždějí představit 
se široké veřejnosti v rámci folklorního 
festivalu. Je výborné, že se drží již několi-
kaletá tradice a my tak můžeme zhlédnout 
šikovnost, nápaditost dětí i dospělých, kteří 
se věnují tomuto koníčku. Měli jsme veliké 
štěstí, že nám paní učitelka Pejchalová za-
jistila vystoupení jednoho souboru, který 
byl uváděn jako host festivalu. Přímo do 
domova nás přišli obveselit svým tempera-

mentem, živostí a neskutečnou hbitostí čle-
nové souboru Balkánské mládí. Podobnou 
přehlídku barevných kostýmů, tanečních 
kreací a bulharských lidových písní jsme 
ještě v domově nezažili. Zážitek byl tak sil-
ný, že se našim obyvatelům vůbec nechtělo 
odejít z jídelny, kde zhlédli celé vystoupení. 
Ještě dlouho si o všem mezi sebou povídali. 
Samozřejmě jsme si nenechali ujít i jiné 
účastníky festivalu, na které jsme se šli 
podívat na zámecké nádvoří. V sobotu, 
přestože počasí bylo nemilosrdné, vyrazily 
některé obyvatelky i na jarmark. Program 
celého festivalu byl velmi bohatý a my se 
už těšíme, jaké překvapení nám připraví 
festival následující.

M.Z.

Informace pro vodáky:
přeprava sportovních plavidel

Sportovní plavidla lze přepravovat 
jako spěšninu do hmotnosti 15 kg 
a délky 5,2 metru mezi stanicemi ČD, 
které mají oprávnění pro podej a výdej 
spěšnin. U těchto zásilek není časové 
omezení a je možno na jeden „Přeprav-
ní list“ pro přepravu spěšnin podat tři 
plavidla.

Přeprava spor-
tovních plavidel 
těžších než 15 kg 
je dovolena jako 
výjimka v období 
od 1. května do 

30. září mezi stanicemi uvedenými 
v Plánu spojů pro dopravu vozů se spěš-
ninami, část Seznam stanic, mezi který-
mi lze přepravovat spěšniny o hmotnos-
ti jednoho kusu vyšší než 15 kg. Tyto 
stanice jsou označeny v seznamu hvěz-
dičkou. Maximální hmotnost jednoho 
plavidla nesmí přesáhnout 40 kg. 

Při přepravě sportovních pravidel 
těžších než 15 kg musí být dodrženy 
následující podmínky:

• Při podeji do vodáckých oblastí musí 
být zásilka podána „na přihlášku“.

• Na jeden „Přepravní list“ pro přepra-
vu spěšnin může být podáno jen jedno 
sportovní plavidlo.

• Sportovní plavidlo musí být ozna-
čeno na přídi po obou stranách čísly 
nejméně 10 cm vysokými a trvanlivou 
barvou.

• Druh lodi, její barvu a označení 
je nutno uvést v přepravním listu pro 
spěšniny.

• Hmotností sportovního plavidla se 
rozumí hmotnost bez příslušenství (tj. 
bez pádel, podvozků apod.

• Železnice může požadovat, aby 
odesílatel vzhledem k délce a hmotnosti 
sportovního plavidla vypomohl při na-
kládce do vozu.

• Do spěšninových vozů mohou být 
sportovní plavidla ukládána na sebe 
nejvýše ve třech vrstvách.

Stanice pro nakládku lodí: Čáslav, 
Čerčany, Havlíčkův Brod, Jihlava, Ká-
cov, Kolín, Ledeč n. S., Sázava – Černé 
Budy, Světlá n. S., Zruč n. S., Žďár 
n. S. Ceny jako za spěšninu. Přeprava ve 
spěšninových vozech nákladního vlaku, 
v našem případě brzy ráno z Havlíčkova 
Brodu do Kácova (č. 82500), odpoled-
ne z Kácova do Havlíčkova Brodu 
(č. 85201).                                     ČD
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V pátek 21. května po 22. hodině vy-
jížděl autobus se 36 poutníky z náměstí 
ve Světlé n. S. a mířil si to k rakouským 
hranicím. Těsně před odjezdem naší 
pouti požehnal náš Mons. ing. Josef 
Pospíšil. Jeli jsme do známého měs-
tečka Mariazell, kam po několik století 
putovali naši předkové i pěšky v pro-
cesích. Po společné modlitbě růžence 
jsme ještě domlouvali organizační 
věci a pak většina poutníků podřimo-
vala. Nad ránem se autobus šplhal po 
vinutých silnicích výše do Alp, které 
byly zahaleny mraky, z nichž vydatně 
pršelo. A to již se začala tvořit kolona. 
Do Mariazellu jsme vjížděli po půl šes-
té hodině ranní, od pořadatelů dostali 
číslo autobusu, které jsme si zapsali 
do průkazek a kartiček, a pokračovali 
k jezeru. Zde jsme kolem osmé hodi-
ny vystoupili. Seřadili jsme se kolem 
transparentu tvaru oválu s nápisem 
Světlá nad Sázavou, znakem Středo-
evropských katolických dnů a číslem 
autobusu. Transparent nám sponzorsky 
zajistila firma Dušek-truhlářství, byl na 
dvoumetrové kovové tyči a vlály od něj 
dvě stuhy – trikolory, takže byl dobře 
vidět. Velmi nám to pomohlo, protože 
se všude valily davy poutníků. Šli jsme 
asi 4-5 km na letiště, které se po dešti 
změnilo ve velkou bahnitou plochu. Ta 
znepříjemňovala chůzi hlavně starším 
lidem o holích či na vozíku. A poprchá-
valo pak prakticky celý den. Jen v dáli 
jsme zahlédli vrcholy Alp pokryté 
sněhem a věže baziliky, kam jsme se 

pro davy lidí vůbec nedostali. Na letišti 
bylo pódium 35 m dlouhé a 20 m široké 
a na něm oltář, konstrukci držely dva 
ohromné jeřáby. Nad ním byla umístě-
na velkoplošná obrazovka. Sešlo se zde 
necelých 100 tisíc poutníků, z nichž 
nejvíce bylo Rakušanů (30 tisíc) a pak 
Čechů a Slováků po 15 000. Většina 
účastníků dostala rádia se sluchátky pro 
simultánní překlad. V 11 hodin začala 
slavnostní bohoslužba za účasti 130 bis-
kupů, 12 kardinálů, několik tisíc kněží, 
jáhnů a bohoslovců. Hlavním celebran-
tem byl zástupce Svatého Otce  státní 
sekretář  Angelo Sodano, kázání měl 
vídeňský arcibiskup kardinál Christoph 
Schönborn. Ten zdůraznil význam této 

„Pouti národů,“ kdy prosíme za celou 
Evropu postavenou na křesťanských 
základech, za Evropu, která potřebuje 
spravedlnost, solidaritu, pokoj, ochra-
nu lidského života, zachování neděle, 
otevřené kostely,  Evropu pod ochranou 
Panny Marie, kde Kristus je opravdo-
vou nadějí Evropy. Kolem 14. hodiny 
obřady skončily.  Všichni jsme dostali 
teplou polévku a do 30 min. jsme se 
vydali zpět k autobusu. Přešli jsme po 
silnici kolem jezera, prošli další dvě 
vesnice. Autobusů bylo hodně (celkem 
kolem tisíce), parkovaly při levém okra-
ji poměrně úzké vozovky, ale náš to 
stále nebyl. Šplhali jsme serpentinami 
do kopce, zase dolů až konečně mezi 
18. a 19. hodinou většina nás dorazila 
k cíli. Čekali jsme ještě na  ostatní 

Naše pout, do Mariazellu

a po 20. hodině jsme vyjížděli unaveni, 
navlhlí, zabláceni, ale spokojeni zpět 
k našim hranicím. Z lidského hlediska 
hodnotit tuto pouť by bylo bláznovství, 
ale z duchovního hlediska měla velký 
význam. Uvědomili jsme si smysl oběti, 
význam putování, kde na jeho konci 
v Rakousku byla jistota, že tam bude 
čekat náš autobus a na životní pouti nás 
očekává náš Pán.

Někteří z vás mohli v televizi sle-
dovat přímý přenos, viděli zastoupené 
i naše krásné národní kroje. Viděli otce 
F. V. Lobkowicze, s nímž pěšky přišlo 
170 poutníků a otce biskupa J. Kajneka, 
který přijel do Mariazell se 110 cyklisty. 

Pouť národů o víkendu 21.5.-
23.5. 2004 byla vyvrcholením oslav 
Středoevropských katolických dnů. 
Akce trvala od června 2003, kdy byl 
vydán společný pastýřský list osmi bis-
kupských konferencí (Rakouska, Bosny 
a Hercegoviny, Chorvatska, Polska, 
Maďarska, Slovenska, Slovinska a Čes-
ké republiky), a poté se v zúčastněných 
zemích konaly různé akce, poutě, setká-
ní. Toto vše spojilo 107 diecézí a kolem 
60 miliónů katolíků u příležitosti zno-
vusjednocení Evropy – rozšíření Ev-
ropské unie. Jejich společným mottem 
bylo a bude i do budoucna: „ Kristus 

– naděje Evropy“. Jak řekl Svatý Otec 
Jan Pavel II.: „Rakousko v srdci Evropy 
slouží jako most“ a „ Evropa dýchá obě-
ma  plícemi“.

MUDr. Stanislava Brhelová
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CESTOPIS - Vítejte na Bali

(pokračování)
Cestování na Bali a po Bali
Když se rozhodnete vycestovat do Indo-

nésie na ostrov Bali, je to jednoduché. Buď 
si na internetu najdete patřičnou leteckou 
společnost a let si rovnou zamluvíte – to 
dělají ti bohatí, kterým nezáleží na ceně 
letenky. V opačném případě dlouhé měsíce 
před odletem hledáte a využíváte všechny 
možné slevy, ať už množstevní, kdy je le-

tenka levnější nad sedm osob, nebo časové, 
kdy ji máte zamluvenou a zaplacenou řadu 
týdnů před odletem. Vyřídíte si vízum, 
pojištění, očkování a celou řadu s tím spo-
jených administrativních libůstek a začnete 
se zabývat zdánlivě jednoduchou otázkou, 

- co si s sebou vzít. Bagáž, která jde do 
zavazadlového prostoru, smí vážit nejvíce 
20 kg, plus mínus dva kilogramy. Člověk, 
který cestuje na druhý konec světa kvůli 
potápění, se snaží do kufru nacpat maxi-
mum svého „nádobíčka“, manželka zase 
vybavuje toho svého od kapesníků a košil 
až po toaletní papír a nakonec je skutečnost 
taková, že pod rovníkem potřebujete pouze 
plavky, něco na hlavu a maximálně ručník.

 Když má člověk všechno připravené, 
nastává praktická část cestování. Do In-
donésie se dá přepravit několika leteckými 
společnostmi, ale já mám dobré zkušenosti 
s indonéskou Garudou, která létá z Amste-
rodamu přes Singapur až do Djakarty a je 
finančně výhodná. Mimo to jsou letušky 
velmi příjemné a ochotné, a tak asi pat-
náctihodinový let uběhl vcelku přijatelně, 
neboť jsme se uspali dobrým indonéským 
pivem Bintang a výbornou whisky.

Po příletu do hlavního města Bali, Den-
pasaru, se po odbavení před námi otevřely 
poslední dveře a my vystoupili z klimati-
zovaných prostor, ve kterých se pohybujete 
z Prahy až do místa určení, do čtyřice-
tistupňové „prádelny“, která vás rázem 
obklopí. Nutno říci, že si na ni člověk velmi 
rychle zvykne. Spolu ze zavazadly jsme 
nastoupili do připraveného klimatizova-

ného mikrobusu a vydali se vstříc „silnič-
nímu“ dobrodružství napříč ostrovem, do 
sto kilometrů vzdáleného Tulambenu, sídla 
našeho pobytu. Našinec je zvyklý na jízdu 

„vpravo“ v jízdním pruhu. Náš mikrobus 
vyrazil do levého a aby to nebylo tak jedno-
duché, rázem nás obklopila hejna motorek, 
na kterých nás obratní jezdci míjeli vpravo, 
vlevo v nepřetržitém sledu. To, že na nich 
mnohdy seděli v pořadí spící nemluvně na 
nádrži, řídící hlava rodiny, druhý potomek 
a poslední vždy matka, fascinovalo našeho 
kamaráda povoláním policistu, který tento 

„blázinec“ na kolečkách komentoval slovy: 
„Ty brďo, Ježíši, podívej se, dyť ti by se 
u nás nedoplatili“ a podobně a ostošest vše 
natáčel na kameru, aby se záběry pochlubil 
u nás doma svým kolegům. To ale nebylo 
zdaleka vše. Když jsme přijeli do hor, kde 
se začaly serpentiny pěkně kroutit, v úžasu 
jsme ztuhli, když náš řidič suverénně na ta-
kovýchto místech předjížděl nejen motorky, 
ale i auta. Okamžitě jsme byli propoceni 
až „tam“. Tímto stylem jsme se během 
asi tří hodin dopravili až na naši základnu 
v Tulambenu.

Na druhé straně je ale pravda, že jsme za 
celý pobyt na ostrově neviděli jedinou ne-
hodu, všichni řidiči jezdí maximální rych-
lostí 60 až 70 km za hodinu a všichni jsou 
ohromně tolerantní a úslužní. Postupem 
času si na jejich řidičské umění člověk do-
cela zvykl a mimoděk je začal obdivovat. 
Z nich by si měla vzít příklad i celá řada 
našich rádobyřidičů.

Mgr. Jiří Veselý

Skrytá tajemství

O tom, že do Stvořidel se nemusí 
jezdit jenom za koupáním, není pochyb. 
Udělejte si odtud vycházku přes Pav-
líkov a osady Mezilesí a Na Modlani 
do Světlé n. S. Odměnou vám budou 
nádherné výhledy na Lipnici. O jedné 
zajímavosti, kterou byste mohli cestou 
přehlédnout, se můžete dozvědět z to-
hoto článku.

V březnu roku 1943 si skupina lesních 
dělníků z Leštinky rozdělala ohýnek 
v lese, aby si ohřála jídlo. Tehdy bylo 
v tomto období již delší dobu velké 
sucho a foukal silný vítr. Dělníci po 
práci oheň sice uhasili, ale nedostatečně. 
Vítr jej rozfoukal a vznikl požár, který 
zachvátil různověký les po obou stra-
nách. Oheň byl uhašen, ale shořelo šest 
hektarů lesa. Dělníci byli vyslýcháni 
v Ledči nad Sázavou, kde byla zřízena 
od 1. října německá policie (Schutzpo-
lizei). Úmyslné zavinění požáru jim 
prokázáno nebylo.

Správce daných pozemků p. Ambrož 
nechal postavit kameníky z Benetic 
a z Březinky památník s nápisem: „Po-
žár  23.3.1943“ a uvedená lokalita má od 
těch dob místní název „Spáleniště“.

Památník najdete vpravo od cesty, 
půjdete-li ze Stvořidel k Pavlíkovu.

Text a foto: ing. Eva Horná a -jv-
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Hezky česky
Píše se správně náměstí Trčků 
z Lípy nebo Náměstí Trčků z Lípy?

V názvech veřejných prostranství 
se výrazy třída, nábřeží, náměstí 
píší s malým písmenem (ulice Pplk. 
Hradeckého, náměstí Trčků z Lípy). 
Velké písmeno je v nich na místě 
jen tehdy, pojmenovávají-li stanici 
hromadné dopravy, což ve Světlé 
n. S. zatím nehrozí (stanice metra 
Náměstí Míru).

V názvech ulic, sadů, zahrad a ji-
ných veřejných prostranství, podobně 
jako v názvech domů, restaurací, 
lékáren, galerií apod., které začínají 
předložkou, píšeme s velkým počá-
tečním písmenem také první jméno 
po předložce, například Na Hrázi, 
Nad Tratí, U Stromečku apod.

Tento způsob psaní zavedla Pravi-
dla českého pravopisu 1993. Inovace 
sledovala cíl zjednodušit dřívější 
dvojí způsob psaní, které se řídilo po-
měrně složitou zásadou: Aby se mohl 
píšící rozhodnout, zda napsat napří-
klad Na Skalce, anebo Na skalce, mu-
sel vědět, jak pojmenování vzniklo. 
Musel vědět, zda jde o pojmenování 
podle zaniklé osady Skalka – v tom 
případě bylo třeba psát Na Skalce, 
anebo o pojmenování podle přírod-
ního útvaru – pak bylo třeba psát Na 
skalce. Takové historické znalosti 
ovšem lze u laiků, zejména u žáků 
základních škol, stěží předpokládat. 
Nový, jednotný způsob psaní tuto 
situaci píšícím značně zjednodušil: 
nemusí už pátrat po původu pojme-
nování, což nebyl vždy snadný úkol. 
V Praze například byly ulice (psáno 
podle původního pravopisu) Na hor-
ce, Na Horkách, Na hřebenech, Na 
Hřebenkách, Na dědinách, Na Dě-
dince a mnohé další. Pisatel z jiného 
konce Prahy, natožpak třeba ze Světlé 
n. S., těžko mohl vědět, že „jezírka“ 
jsou obecné jméno, ale „Rybníček“ je 
název zaniklé osady, a že má tedy na-
psat ulice V jezírkách a Na Rybníčku. 
Od roku 1993 je tedy jasno – píše se 
V Jezírkách a Na Rybníčku.

V názvech ulic Nová čtvrť a Nové 
město  píšeme velké počáteční pís-
meno pouze v prvním slově (ovšem 
pozor, nezaměňovat s označením 
městských částí Nové Město, Malá 
Strana!).                                         -jv-

Orient-Express
Ve čtvrtek 24. června, krátce po 

15. hodině, projížděla nádražím ve 
Světlé n. S. legenda na kolejích, „vlak 
králů, král vlaků“ – Orient-Express. 
Leckomu se možná vybaví proslulá 
detektivka Agathy Christie nebo 
její stejně slavné filmové zpracování 
z roku 1974.

Vlak jezdil od 4. října 1883 do jara 
roku 1977, ale jeho sláva postupně uva-
dala. Toho roku objevil americký hoteli-
ér James Sherwood na aukci v Monaku 
dva vozy Orient-Expressu. Poté skoupil 
po světě dalších více než třicet vagónů, 
nechal je všechny za půl miliardy korun 
zrestaurovat a 25. května 1982 vyjel vlak 
opět v plné kráse. Nyní jezdí od jara do 
podzimu s přestávkou v červenci každý 
týden mezi Benátkami a Paříží s návaz-
ností do Londýna, jen jednou do roka 
jede až do Istanbulu. Používají se dva sa-
mostatné vlaky: mezi Londýnem a Fol-
kestone tradiční pullman z 20. a 30. let 
a originální spací vozy po kontinentální 
Evropě. Přes La Manche je zajištěna pře-
prava na vznášedle – katamaránem Sea-
Cat. Cesta z Londýna do Benátek trvá 
31 hodin a je dlouhá 1715 km. Do Prahy 
zavítal Orient Express poprvé v roce 
1994. Od té doby jezdí trasu Benátky 

- Vídeň - Praha - Frankfurt - Paříž - Lon-
dýn celkem čtyřikrát do roka: v květnu, 
červnu, září a říjnu. Jízdenka z Benátek 
do Prahy vyjde na 40.000 korun, z Pra-
hy do Paříže na 60.000 korun, v ceně je 
ovšem veškerý komfort tohoto vlaku. 

Délka soupravy činí 400m a hmot-
nost 920 tun. V současné době vlak 

není tažen žádnou parní lokomotivou, 
pouze v úseku Kutná Hora - Praha je 
vždy tažen muzejní elektrickou loko-
motivou řady E 499 „Bobina“. Vlak má 
zpravidla 17 vagónů, z nichž jedenáct je 
lůžkových, tři jídelní, jeden barový a dva 
služební. Cestuje v něm až 190 pasažérů 
a 40 členů personálu, výhradně mužů: 
elitní francouzští kuchaři, italští číšníci 
a angličtí a francouzští osobní stevardi. 

Text a foto: Jaroslav Vála

…Integrovaná střední škola ve Světlé 
n. S. pozvala na přání svých studentů 
známého sexuologa Radima Uzla? 
Přednáška, či vlastně beseda, se konala 
v kinosále Společenského domu a mezi 
tématy nechyběly otázky sexuální pro-
miskuity, antikoncepce, homosexuality 
či trestné činnosti.

***
...světelská amatérská fotografka 

Daniela Švandová vystavuje svoje foto-
grafie v galerii a kavárně Knihkupec-
tví Academia na Václavském náměstí 
v Praze? Výstava pod názvem „Vysoči-
no, kraji náš, s duší svou“ potrvá od 3. do 
30. července a je přístupná v pondělí až 
pátek od 9 do 20 hod., v sobotu a neděli 
od 9.30 do 18 hod.   -jv-

Víte, že ...
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Co je Jaro Evropy, anglicky Spring 
day in Europe? Projekt, jehož smyslem 
je zvýšení zájmu škol o Evropskou unii 
a jejich motivace získávat o ní více in-
formací. Projekt má povzbudit studen-
ty k získávání nových informací o člen-
ských státech EU, ke sdílení informací 
o jejich regionu.

Do tohoto projektu je zapojena také ZŠ 
Lánecká. V 5. třídách žáci vybarvovali 
mapy se členskými státy EU a přiřazovali 
jim vlajky. Žáci 6. až 9. tříd vypracovali 
příspěvky na témata: Místní poklady, 
Objev Evropu, Vodní příběhy a Symbol 
Evropy. Uveřejňujeme nejzdařilejší práce.

Bažina a Martínek
U nás v malé obci Druhanov, hned ved-

le našeho domu je velká zelená zarostlá 
bažina. Už od pradávných let se o ní 
vypráví, že tam žil zelený mužík jménem 
Martínek. Zelený mužík každý čtvrtek 
vylézal z bažiny. Chodil na palouček, kde 
kvetlo mnoho krásných květin – sluníčko 
martínkovité. Proto mu lidé začali říkat 
Martínek. Jednou ale sedlák ze sousední 
vsi palouček plný květin posekal a z hod-
ného Martínka se stal zlý, tvrdohlavý a na-
myšlený mužík přezdívaný Hrůzostrašný 
Martin. Od té doby lákal malé děti blíž 
a blíž k bažině a vtáhl je k sobě do bažiny. 
Mnoho nešťastných rodičů trpělo. Asi po 
sedmi letech, poprvé od těch nešťastných 
událostí, vykvetla na paloučku první kvě-
tinka sluníčka martínkovitého. A protože 
byl čtvrtek, ještě ten den vylezl Martínek 

i z dětmi z bažiny. Všichni byli velice 
šťastni a dávali si pozor, aby palouček už 
nikdy žádný sedlák neposekal.

Dodnes se povídá, že zelený mužík 
Martínek ještě žije a každý čtvrtek k ve-
čeru vylézá z bažiny a chodí na palouček. 
Tato pověst se traduje mezi lidmi v Dru-
hanově a nikdo neurčí, jestli v bažině kdy 
žil podivný mužík nebo ne.

Jediné co vím, že máme skoro vedle 
domu bažinu, která v létě ošklivě zapá-
chá.

Tereza Svitáková,8.A

Pověst
Toto  je pověst, kterou bych přiřadila 

k pověstem o městě Světlá nad Sázavou. 
Před mnoha a mnoha lety se plavil po 

řece Sázavě mladý rybář. Chytal ryby, vy-
tahoval plné sítě a úplně zapomněl na ply-
noucí čas. Náhle se setmělo. Už byla skoro 
půlnoc a on měl veliký hlad a ukrutnou ží-
zeň. Proto se snažil rychle doplout domů. 
Ale cesta se mu zdála delší a delší. Protože 
byla veliká tma, nevěděl, kde je a myslel si, 
že se plaví po širém moři. V tom okamži-
ku mu začalo něco strkat do loďky. Byla 
to ryba, nebo znamení? Rybář se tak lekl, 
že upustil dřevěná pádla a jeho loďka se 
převrhla. On se začal potápět ke dnu. 

Po dlouhé hodině se probudil na trav-
natém břehu modré řeky. A tak zjistil, že 
není na širém moři. Před sebou uviděl 
světélko. Byl to odrážející se stříbrný 
měsíc na hladině řeky. V paprscích se 
zjevila malinká modrá měsíční víla Sáza-
věnka. Ta mu pravila: „Do roka na břehu 
této řeky postavíš nové město a nazveš ho 
podle světélka, které jsi uviděl, Světlá nad 
Sázavou.“ A tak se i stalo.

Nejprve musel vykácet okolní husté 
smrkové lesy. Z toho dřeva začal stavět 
první nové domy. Vše mu šlo, jakoby 
mu někdo stále pomáhal. Byla to kouzla 
a čáry malé měsíční víly. Brzy se o krás-
ném městě dozvěděli lidé z okolí řeky 
a začali se do města stěhovat.

Protože se lidé potřebovali dostat z jed-
noho břehu na druhý, vybudovali most. 
Při této náročné stavbě naposledy svými 
kouzly pomáhala měsíční víla.

Po dokončení stavby si rybář vzal vílu 
za ženu, která se po svatbě proměnila 
v krásnou černovlasou dívku. Jejich děti 
si hrály na březích modré řeky a město 
dostalo jméno Světlá nad Sázavou.

Markéta Pinkasová, 8.A

Objev Evropu – Světlá nad Sázavou
Ve středu Evropy se nachází malý stát, 

Česká republika. V tomto státě žije asi 
10 miliónů obyvatel. Přibližně v jeho 
středu, na Českomoravské vrchovině leží 
malé sedmitisícové městečko Světlá nad 
Sázavou. Je charakteristické výrobou 
skla. Největší závod se specializuje na 
bílý křišťál, barevný se zpracovává v Jo-
sefodole, což je nedaleko Světlé, a pak je 
tu ještě několik soukromých dílen.

Přijedeme-li na náměstí, upoutá nás 
svou výstavností radnice, kde sídlí měst-
ský úřad. Opodál stojí kostel sv. Václava, 
ve kterém je několik obrazů významného 
barokního mistra Petra Brandla. Sv.Vác-
lavu jsou zasvěceny poutě, které se konají 
každý rok a přilákají spoustu návštěvníků. 
Vedle kostela nalezneme budovu městské 
knihovny, ve které sídlí informační cent-
rum, kde každý zjistí potřebné informace 
o městě a okolí. Zde vás nalákají na pro-
hlídku světelského podzemí, procházku 
po zámeckém parku, který je uspořádán 
v anglickém stylu. Součástí parku jsou 
tři rybníky. Dále vám mohou nabídnout 
ubytování v hotelu Barbora.

Milovníci zimních sportů si přijdou na 
své na sjezdovce „Kadlečák“, na zimním 
stadionu nebo při projížďce na běžkách 
podél řeky. Toho, kdo má raději léto, jistě 
také nezklame mnoho turistických tras 
v okolí Světlé.

Světlá se nachází v dolíku, který lemu-
je řada kopců a kopečků. Na nejvyšším 
z nich, Melechově, je rozhledna. Vy-
hledávaným turistickým cílem je také 
přírodní rezervace Stvořidla. Krajinu 
dotváří mnoho kamenů různých velikostí, 
roztroušených v korytu řeky Sázavy, vy-
hledávanou také vodáky. Další význam-
nou památkou v okolí je hrad Lipnice, 
který se mohutně vypíná nad krajinou. 
Lipnice se především proslavila tím, že 
ve vesničce, která se nachází v podhradí, 
strávil poslední etapu svého života spi-
sovatel Jaroslav Hašek. Své nejznámější 
dílo „Osudy dobrého vojáka Švejka“ na-
psal právě zde. V domě, který si Hašek 
koupil, je dnes muzeum a v poslední době 
byla zrekonstruována hospoda, kterou 
rád navštěvoval.

A teď už zbývá jen nasednou do vlaku, 
vyrazit do střední Evropy na Českomo-
ravskou vrchovinu a uvidět vše na vlastní 
oči.

Iveta Nejedlá, 9.B

Jaro Evropy

Červená Karkulka v parku

V pátek 4. června jsme v zámeckém 
parku hráli celé odpoledne asi osm 
repríz improvizovaného představení 
O Červené Karkulce. Kdybyste však 
čekali, že Karkulka bude milé něžné 
děvčátko, babička hodná stařenka 
a jejich zachránce zkušený pan mysli-
vec, moc byste se spletli! Sexy Karkul-
ka i pomatená babča byli vlastně převle-
čení kluci z naší třídy. Už při zkouškách 
bez kostýmů jsme užili spoustu legrace, 
no a když se ještě ustrojili do patřičných 
převleků, smáli se s námi i páni učitelé. 
Podle rozzářených tvářiček malých 
diváků i podle pobavených úsměvů při-
hlížejících dospělých jsme poznali, že 
naše úsilí stálo za to!     „Herci“ z I. G
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šejníky“ a sledovali jsme výskyt druhů 
lišejníků, které rostou v okolí Světlé 
nad Sázavou a jsou ukazateli čistoty 
našeho životního prostředí.

Tyto projekty se uskutečnily v rámci 
projektu „Modré z nebe“ a od roku 
1997 jsme zkusili v rámci projektu 
„Přes tři schody do života aneb co se 
v mládí naučíš ….“ svoje projekty:

• 1997 jsme si ve škole zbudovali stá-
lou výstavu minerálů.

• 1998 jsme třídili odpad. Tento 
projekt jsme přihlásili do soutěže 
a získali jsme cenu Zlaté stránky – za 
upozornění na problémy v hospodaření 
s odpady.

• 1999 v projektu „Ptačí budky v par-
ku“ jsme zhotovili 20 ptačích budek, 
rozmístili je po zámeckém parku a po 
10 týdnů sledovali jejich obsazení ptáky.

• 2000 – celých 12 měsíců jsme 
dvakrát týdně měřili a vyhodnocovali 
hladinu podzemní vody na pěti moni-
torovacích stanicích v parku. Za tuto 
aktivitu jsme se mohli zúčastnit expe-
dice Mediteran 2000 v Chorvatsku, kde 
jsme zkoumali přímořské oblasti.

• 2000 až 2003 – ve znamení „Pravě-

V letošním školním roce naše ZŠ 
Komenského ul. dosáhla mimořád-
ného úspěchu, když získala titul 

„EKOŠKOLA 2004“ za dlouhodobou 
ekologickou činnost a dlouhodobý 
projekt „Pravěk“. Ráda bych vás, 
milí čtenáři, seznámila s cestou, kte-
rá vedla k tomuto úspěchu.

První krůčky jsme učinili v roce 
1993, kdy ekologický kroužek naší ško-
ly začal spolupracovat s Terezou, eko-
logickým sdružením pro děti a mládež 
v Praze. Zpočátku jsme pracovali na 
projektech, které nám Tereza nabídla, 
později jsme se osamostatnili a zkusili 
projekty svoje: 

• 1993 – „Kyselé deště“ – na školní 
zahradě jsme měli monitorovací stanici 
a po danou dobu jsme zjišťovali množ-
ství srážek a jejich kyselost.

• 1994 – „Ozón“ – pěstování tabáku 
– to jsme pro změnu na školním pozem-
ku pěstovali tabák a zjišťovali, jak na 
něj působí přízemní ozón.   

• 1995 – „Kyselé deště“.
• 1996 – zpracovali jsme projekt „Li-

Když jsme se koncem května dozvě-
děli, že jsme za náš dlouhodobý projekt 

„Pravěk“, ve kterém jsme širokou veřej-
nost po tři roky seznamovali se životem 
a prací našich předků, získali titul 

„Ekoškola 2004“, měli jsme obrovskou 
radost. A ještě větší radost nám udělala 
paní učitelka Jana Chladová, když nám 
řekla, že s ní pojedeme tento titul pře-
vzít na ministerstvo školství do Prahy. 
A tak jsme se v pondělí 14. června 
všichni sešli na našem malém nádraží 
a slavnostně naladěni jsme vyjížděli ku 
Praze.

S ostatními zástupci oceněných škol 
jsme se sešli v Labyrintu, centru Te-
rezy, ekologického sdružení pro děti 
a mládež. Odtud jsme se všichni vydali 
na ministerstvo školství, do Velkého 
zrcadlového sálu. Každá oceněná škola 
(bylo jich 22) prezentovala třemi až pěti 
minutami svůj projekt. Odměnou nám 
byl nejen titul, ale i kniha a drobné 
dárky.

ku“, který jsme realizovali v zámeckém 
parku a kde si široká veřejnost mohla 
všechny předváděné činnosti vyzkou-
šet.

V prvním „Pravěku“ jsme činnosti 
rozdělili do tří tematických celků – pa-
leolit (starší dobu kamennou), neolit 
(mladší dobu kamennou) a starší dobu 
bronzovou. Tento krátkodobý projekt 
jsme přihlásili do soutěže „Ekoškola“ 
a tento titul jsme v roce 2002 získali.

Druhý „Pravěk“ – Cesta za předky 
v roce 3005? – se lišil od prvního tím, 
že všechny činnosti byly soustředěny 
do centrální vesnice a navíc si návštěv-
níci mohli vyzkoušet znalosti na nauč-
né stezce, prohlédli si vernisáž výrobků 
dětí a studentů a na modelech znečiště-
ného mořského dna a těžko rozložitel-
ných předmětů se mohli zamyslet, co 
po nás zbude v roce 3005. Akci natoči-
la TV Prima a odvysílala ji v regionál-
ním vysílání. Za tuto aktivitu jsme se 
mohli zúčastnit „Historických hrátek“ 
v Železné u Berouna.

Třetí „Pravěk“ – „Pravěk očima ar-
cheologa“ – byl vyvrcholením našeho 
snažení. Tentokrát kromě základních 
činností si návštěvníci mohli na nauč-
né stezce připomenout nejdůležitější 
naleziště v ČR a našem okolí, na pěti 
místech mohli okusit pocit vzrušení při 
hledání vykopávek, prohlédli si model 
hrobu únětické kultury ze starší doby 
bronzové a na letáčcích, které všich-
ni dostali, se seznámili s významem 
archeologie. Novinkou byla pravěká 
hudba, kterou nastudovali naši „pravě-
cí“ hudebníci a hráli ji na originální hu-
dební nástroje. Za tento projekt jsme se 
mohli zúčastnit „Historických hrátek“ 
v Golčově Jeníkově, kde naše čtyřčlen-
né družstvo zvítězilo. 

Pravěk jako ucelený dlouhodobý pro-
jekt jsme přihlásili do soutěže o titul 

„Ekoškola“ a k naší velké radosti jsme 
jej získali.

Dovolte mi, abych ještě jednou po-
děkovala všem účastníkům, kteří se 
podíleli na realizaci „Pravěků“ a měli 
tak velkou zásluhu na tomto, pro naši 
školu tak významném úspěchu. Jsme 
jedinou takto oceněnou školou v kraji 
Vysočina.

Jana Chladová, 
učitelka ZŠ Komenského ul.

Po třech hodinách jsme se vrátili zpět 
do Labyrintu, kde nás čekaly seznamo-
vací hry a krásná večerní procházka 
Prahou. Nikdo se nemůže divit, že jsme 
po tak náročném programu radostně 
ulehli na kutě. 

Druhý den, posilněni spánkem a sní-
daní, jsme byli připraveni na další pro-
gram. Byla jím procházka po pražských 
královských zahradách s odborným 
doprovodem. Počasí nám přálo, za-
hrady byly krásné a dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí o rostlinách a his-
torii zahrad.

Po procházce jsme se v Labyrintu 
všichni rozloučili a odjeli z Prahy plni 
zážitků a nových poznatků. Celá akce 
se nám velmi líbila a chtěli bychom 
proto touto cestou poděkovat SRPDŠ  
ZŠ  Komenského ul., které nám cestu 
uhradilo.

Eva Huderová a Aleš Špíra,
žáci ZŠ Komenského ul., Světlá n. S.

Cesta k titulu Ekoškola 2004

Ekoškola 2004
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(pokračování)
1968 – vůdce střediska 
br. Josef Šilhán
Optimismus národa po příchodu 

„pražského jara“ a jeho „socialismu 
s lidskou tváří“, které umožnily ob-
novu našeho Junáka, netrval dlouho. 
Občanské svobody, za „pražského 
jara“ stále více rozšiřované, začaly po 
invazi vojsk Varšavské smlouvy ubý-
vat. Také světelstí skauti měli obavu 

o svobodu vlasti a o budoucnost čes-
koslovenského skautingu. Br. J. Šilhán 
obdržel na návrh ORJ Havlíčkův Brod 
čestné skautské vyznamenání Medaile 
díků.

8. dubna – znovu založen 1. oddíl 
Albatros (32 členů ve čtyřech 
družinách)

13. dubna – první oddílový výlet (vla-
kem do Stvořidel a odtud pěšky 
do Smrčné)

24. – 25. května – kurz pro rádce a po-
drádce u rybníku Kachlička

29.6. – první skautský táborák u Svoj-
síkova pomníku

16.8. – první slibový oheň, u něhož 
slibovalo prvních osm bratrů

28. srpna – založen oddíl vodních 
skautů, poprvé v dějinách světel-
ského skautingu. Kapitán oddílu 
Jan Miksa-John, klubovna v al-

Kronika světelského Junáka 1924 – 2004

Vlčata Pavel Švanda, Petr Žák, Gustav Žák, Vladimír Pípal, Jiří Bárta, Václav Pejchar, 
Jiří Miksa, Jan Miksa

tánu u řeky, lodě uschovány ve 
mlýně ve skladu u jezu.

26. října – táborový oheň na počest 50. 
výročí vzniku republiky

1969 – vůdce střediska br. Josef 
Šilhán, později br. Zdeněk Fikar
1. dívčí oddíl – skautky (vedoucí 

Jiřina Prosová, Zd. Vaňhátová, Zd. 
Tyčová), 2. dívčí oddíl – světlušky (ve-
doucí Dolejší, Bradáčová), 1. chlapec-
ký oddíl Albatros (vedoucí J. Šilhán, 
Vl. Vlček), 2. chlapecký oddíl – vodní 

skauti (vedoucí J. Miksa), 3. chlapec-
ký oddíl – vlčata (vedoucí L. Ženíšek, 
Mikšíček).

21. až 23. února – sraz kapitánů a ka-
pitánek vodních skautů z Čech, 
Moravy a Slezska v Rytířském 
sále světelského zámku. Organi-
zaci skvěle zvládli světelští vodní 
skauti.

V březnu založena smečka vlčat při 
oddílu vodních skautů (vůdkyně V. 
Plachá).

24. dubna – světlušky a vlčata složili 
skautské sliby u pomníku A. B. 
Svojsíka a J. Wolkera

1. května – hojná účast skautek, skautů, 
světlušek a vlčat v prvomájovém 
průvodu

Světlušky

Skauti 1. oddílu Albatros před svou klubovnou ve starém vagónu v areálu 
fotbalového stadionu
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Víte, že ...
...rekonstrukce rodného domu 

Gustava Mahlera v Kalištích získala 
hned dvě prestižní ceny v renomova-
né soutěžní přehlídce architektonic-
kých prací Grand Prix 2004, kterou 
uděluje Obec architektů? Grand 
Prix 2004 v kategorii rekonstrukce 
získali architekt Vladimír Krátký 
a za interiér staré části architekt Jiří 
Pelcl. Čestné uznání pro investora 
získalo Občanské sdružení Mahler 
2000 a obec Kaliště.

***
…desetníky a dvacetníky, který-

mi se od 31.10.2003 nedá platit, se 
z 90 % České národní bance ne-
vrátily? Vydat se s nimi do banky 
na výměnu za platné mince se totiž 
rozhodl jen málokdo, a tak je mezi 
lidmi ještě neuvěřitelných 623 mi-
lionů kusů desetníků a 437 milionů 
dvacetníků, to je téměř 150 milionů 
korun.

***
...podle údajů, které zveřejnil Čes-

ký statistický úřad, byl za letošní 
první čtvrtletí průměrný plat v kraji 
Vysočina nejnižší v celé republice? 
Jeho výše, na rozdíl od celorepub-
likových 16.722,- Kč, činila 14.286,- 
Kč (přičemž v havlíčkobrodském 
okrese to bylo 13.849,- Kč). Jak se 
říká, statistika je jen „přesný součet 
nepřesných čísel“, ale i ten může 
o lecčems vypovídat...                 -jv-

Staří skauti se svými „kolosaněmi“ na světelském náměstí

Skauti 1. oddílu v Nádražní ulici

3. května – slavnostní otevření klu-
bovny vodních skautů v altánu 
nad splavem

5. – 20. 7. – první vodácký tábor vod-
ních skautů společně s bechyň-
ským oddílem vodních skautů na 
levém břehu Lužnice nedaleko 
Bechyně

19. července až 2. srpna – společný 
skautský tábor u Senožat pro 1. a 
2. dívčí oddíl a 1. chlapecký oddíl 
Albatros

12. září – v tajných volbách zvolen br. 
Z. Fikar novým vůdcem středis-
ka

15. prosince – J. Šilhánovi a L. Ženíš-
kovi zkušební komisí v Havlíč-
kově Brodě vydány vůdcovské 
dekrety

16. prosince – černý den v našem 
středisku – tragicky ukončil 
svůj život nový vůdce střediska 
Z. Fikar

1970 – vůdce střediska 
br. Jan Miksa – John 
3. února – novým vůdcem jednomysl-

ně zvolen br. J. Miksa
17. až 19. dubna – sraz kapitánů a ka-

pitánek vodních skautů z Čech, 
stejně jako v minulém roce v Ry-
tířském sále světelského zámku

26. června – světelští skauti poctěni 
návštěvou prvních skautů, účast-
níků skautských táborů s A. B. 
Svojsíkem v orlovských lesích. 
Po téměř 60 letech se znovu vy-
dali s „kolosaněmi“ z Prahy do 
Orlovských lesů a zastavili se ve 

Světlé za parkem u pomníku A. 
B. Svojsíka a J. Wolkera.

Červenec – skautský tábor 1. oddílu 
Albatros nedaleko Horní Vsi u 
Horní Cerekve a společný tábor 
světelských a bechyňských vod-
ních skautů na Šumavě na břehu 
Horní Vltavy u Nové Pece.

Konec školních prázdnin byl ve zna-
mení likvidace Junáka. Organizace 
byla násilně včleněna do Pionýrské 
organizace SSM a potom úředním 
výnosem ministerstva vnitra zrušena. 
Přišlo dlouhé období temna zvaného 
normalizace.

Mir. Plachý, vedoucí střediska
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Program červenec

Pátek 16.7., 19.30
 Kameňák 2 (ČR) 100´

Komedie. Další tok vtipů. 
Hrají: V. Vydra, J. Paulová, H. Vondráč-
ková, M. Maxa

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let.

Neděle 18.7., 19.30
 Umučení Krista (USA) 127´

Drama. Posledních 12 hodin života 
Ježíše z Nazaretu. 
Hrají: J. Caviezel, M. Bellucci
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let.

Středa 21.7., 19.30
 Mazaný Filip (ČR) 92´

Parodie. Ostře nabitá parodie. 
Hrají: T. Hanák, V. Cibulková
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let.

Pátek 23.7., 19.30
 Návrat bažantů (Francie) 92´

Komedie. Staří dobří známí „bažanti“ 
se opět vracejí. 
Hrají: Les Charlots
Vstupné: 30 Kč. Přístupný. Český 
dabing.

Ne 25.7., St 28.7., Pá 30.7.
Dovolená

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

Program srpen

Ne 1.8. - Dovolená

Středa 4.8., 19.30
 Návrat do Cold Mountain (USA) 155´

Drama. Něžná vášeň v drsné době. 
Hrají: N. Kidman, J. Law. 
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let.

Pátek 6.8., 19.30
 Experiment Philadelphie 2 (USA) 97´

Akční sci-fi. Hrdina z minulosti proniká 
časem, aby zachránil budoucnost. 
Hrají: B. Johnson
Vstupné: 30 Kč. Od 12 let. Český dabing.

Neděle 8.8., 19.30
 Šimpanz Mookie (Francie) 96́

Komedie. Co všechno může potkat 
šimpanze, který umí mluvit. 
Hraje: E. Cantona.
Vstupné: 30 Kč. Přístupný

Středa 11.8., 15.30
 Gothika (USA) 97´

Thriller. Jestliže je někdo mrtvý, nezna-
mená to, že odešel. 
Hrají: H. Berry, P. Cruz. 
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let.

Pátek 3.8., 19.30
 Americká stopa (Francie) 107´

Thriller. Masový vrah řádí. 
Hraje: Ch. Mastroianni.
Vstupné: 30 Kč. Od 12 let.

Neděle 15.8., 19.30
 Úsvit mrtvých (USA) 97´

Akční zombie horor. Až v pekle nebude 
místo, mrtví vyjdou na zem. 
Hrají: S. Polley, V. Rhames.
Vstupné: 55 Kč. Od 18 let.

Úterý 17.8., Středa 18.8. - 17.30
 Harry Potter a vězeň z Azkabanu 

(USA) 142´
Rodinný. I třetí rok ve Škole čar a kou-
zel v Bradavicích bude plný překvapení 
a nebezpečí. 
Hrají: D. Radcliffe, R. Grint, E. Watson.
Vstupné: 60 Kč. Přístupný. Český 
dabing.

Pátek 20.8., 19.30
 Den poté (USA) 127´

Katastrofický. Výpravný příběh 
o přežití, hrdinství a vítězství lidského 
ducha. Hraje: D. Quaid
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let.

Neděle 22.8., 19.30
 Post Coitum (ČR) 100´

Mrazivá city komedie. Chcete mít lásku 
za každou cenu? Plaťte! 
Hrají: F. Nero, J. Langmajer.
Vstupné: 55 Kč. Od 15let.

Středa 25.8., 19.30
 Lupič paní domácí (USA) 104´

Komedie. Nejgeniálnější loupež všech 
dob byla uskutečněna…. 
Hraje: T.Hanks
Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Pátek 28.8., 19.30
 Van Helsing (USA) 104´
 Akční. Jediné jméno, ze kterého má zlo 

strach!  Hrají: H. Jackman, K. Bec-
kinsaleová.
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let.

Neděle 29.8., 19.30
 Kat (USA) 124´

Akční. Připravili ho o důvod k životu, 
on připraví o životy je. Hrají: T. Jane, 
J. Travolta. Vstupné: 60 Kč. Od 15 let.

Program září

Středa 1.9., 19.30
 Spy Kids 3D – Game over (USA) 89´

Sci-fi komedie. Třetí mise, třetí dimenze. 
Nasaď si brýle 3D. Hrají: A. Banderas, 
C. Gugino. Přístupný.

Pátek 3.9., 19.30
 Scary Movie 3 (USA) 84´

Komedie, horor. Možná příjde i Michael 
Jakson! Varování: Teď umřeš smí-
chy! Hrají: P. Anderson. Přístupný.

Neděle 5.9., 19.30
 Baba na zabití (USA) 85´

Černá komedie. Našli dům svých snů, 
ale roztomilá stařenka jim ho promění 
v peklo. Hraje: B. Stiller. Od 12 let.
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M � s t s k ý   ú � a d  -  odbor kultury a �kolství, Sv�tlá nad Sázavou
zapisuje zájemce do 

JAZYKOVÝCH KURZ�:

n�mecký jazyk   - pro za�áte�níky
           - pro mírn� pokro�ilé

anglický jazyk   - pro za�áte�níky
 - pro mírn� pokro�ilé

(zahájení kurz� v �íjnu 2004) 
UZÁV�RKA P�IHLÁ�EK: 24. zá�í 2004

Zájemci se mohou zapsat v kancelá�i odboru kultury ve 2. pat�e radnice (tel. 569 496 660) 

Město Světlá se k oslavám připojilo 
poprvé v roce 2001. Od té doby se 
v nich vystřídala snad všechna svě-
telská hudební uskupení. V letošním 
roce to byla:

Text a foto: Zdena Horní

Skupina lidových 
a trampských písní Vánek

 Dechový orchestr ZUŠ 
ve Světlé n. S. za řízení Jána Vaja

Oslavy 10. ročníku 
Evropského svátku hudby v ČR

 Country skupina Fernet

Dechový orchestr ZUŠ 
ve Světlé n. S. za řízení Jána Vaja

Country skupina FernetSkupina Adrien rock

Výstavka
Od pátku 2. července, kdy byla ve ves-

tibulu městského kina odhalena pamětní 
deska k 1. výročí úmrtí ing. Jaroslava 
Průši, dirigenta operetního souboru, je 
možnost zhlédnout v těchto prostorách 
malou výstavku fotografií dokumentu-
jících bohatou činnost jmenovaného na 
poli kultury.                                         -jv-
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