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Schůze rady
28. června 

Schůze RM se konala bez ing. Šmída 
a Mgr. Včely, kteří se z jednání omluvili. 
Po kontrole plnění usnesení z minulého 
zasedání byly projednávány majetkové 
záležitosti.

RM na žádost Českých drah znovu 
projednala podmínky k rekonstrukci 
přípojky vody do domu čp. 594, pře-
hodnotila své usnesení č. 146/2004 ze 
17.5.2004 a souhlasí s překopáním chod-
níku v ulici Na Sídlišti.

RM souhlasí s uzavřením smlou-
vy o výpůjčce mezi městem Světlá 
n. S. a HZS kraje Vysočina za úče-
lem zabezpečení zázemí pro činnost 

jednotky Sboru dobrovolných hasi-
čů. Souhlasí s ukončením platnosti 
Smlouvy o výpůjčce hasičské zbrojnice 
z 30.10.2002 a Dodatku č.1 k této smlou-
vě ze 14.11.2002 dohodou k datu práv-
ního účinku Darovací smlouvy ze dne 
29.6.2004.

RM schválila přidělení bytu 2 + kk 
v Jelenově ulici čp. 101 p. MUDr. Dob-
roslavu Hájkovi.

RM uložila vedoucí sociálního odboru 
zjistit, jak postupují města, která jsou 
zřizovateli domova důchodců a vybírají 
vstupní poplatky od cizích žadatelů na 
umístění do DD.

RM schválila doplnění užšího pořad-

níku žadatelů do DD.
Termíny zasedání rady v letních měsí-

cích budou 19.7., 9.8. a 30.8. 2004.
RM vzala na vědomí informace o tom, 

že ZŠ v Komenského ulici získala titul 
Ekoškola 2004, že zpracování podkladů 
pro přivaděč vody do Mariadolu vázne 
na nesouhlasu vlastníků pozemků, 
o průběhu jednání s JUDr. Kölblem ve 
věci vydání majetku rodiny Morawet-
zovy.

Ing. Aubrecht navrhuje uskutečnění 
pietního aktu u příležitosti 100. výročí 
narození pplk. MUDr. Hradeckého 
(16.10.2004).

Josef Böhm, starosta města

Zasedání rady se pro nemoc nezúčast-
nil ing. Aubrecht.

RM projednala žádost p. Miloše 
Wichterle a schválila uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem nebytových pro-
stor v objektu čp. 40 v Závidkovicích na 
dobu od 19.7. do 14.9.2004 za jednorázo-
vou částku 200,- Kč.

RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem garáže zemědělské školy 
pro potřeby městských zahradníků na 
dobu určitou do 31.12.2004 za stejných 
podmínek jako u smlouvy minulé.

RM projednala novou žádost p. Sou-
kupa a p. Bárty o koupi pozemku KN 
č.549/28 v k.ú. Světlá n. S. a postoupila 
ji k ještě jednomu projednání v komisi 
rozvoje města.

RM vzala na vědomí informace ing. 
Malečka o jednání s JUDr. Kölblem 
a o orientačních cenách pozemků, které 
bude město nuceno pronajmout nebo 
koupit od rodiny Morawetzovy (skládka 
TDO a cesta k ní, cesta k rybníkům za 
parkem a Wolkerova ulice).

RM vyslechla informaci o přípravách 

města na zajištění projektové dokumen-
tace potřebné k žádostem o dotace na 
výstavbu koupaliště. Doporučila poptat 
minimálně čtyři firmy zabývající se pro-
jektováním podobných staveb.

RM vzala na vědomí informace ta-
jemnice MěÚ o výběrovém řízení na 
referenta a vedoucího připravovaného 
odboru regionálního rozvoje.

RM vzala na vědomí informaci staros-
ty, že po rezignaci pí Fritschové na červ-
novém zasedání Zastupitelstva města 
Světlá n. S. se zastupitelem automaticky 
stal p. MUDr. Pavel Jáchym. I on však 
na funkci v zastupitelstvu rezignoval. 
RM konstatovala, že dalším v pořadí 
na kandidátce Nezávislých je ing. Ma-
rie Kovandová a pověřila starostu, aby 
jí předal osvědčení o tom, že se dnem 
19.7.2004 stává členkou zastupitelstva.

RM projednala žádost Českého za-
hrádkářského svazu ve Světlé n. S. o po-
moc při zajištění výstavy „Světelská za-
hrádka“. Souhlasí s poskytnutím pomoci 
ve výši loňských výdajů.

RM projednala v souvislosti se stíž-
ností p. Novotného stav dětských hřišť 

ve městě a doporučila řešit tuto zále-
žitost koncepčně v souladu s platnými 
normami.

RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce mezi městem Světlá n. S. a vlast-
níky pozemků v k.ú. Dolní Březinka 
zastoupenými p. Miloslavem Bonnerem 
za účelem stavby kanalizace v Dolní 
Březince.

RM schválila prodejní cenu knihy 
„Světelsko ve fotografii“ ve výši 99,- Kč.

Josef Böhm, starosta města

Schůze rady
19. července

Možnost
pronájmu pódia

Výšková nastavitelnost je 0,8 - 1 m, 
maximální rozměry 12 x 8 m s mož-
ností sestavení plochy různých roz-
měrů. 

Pódium je vhodné i pro tanec.
Kontakt: 604 368 204
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Schůze rady
16. srpna

Po zahájení schůze a kontrole plnění 
úkolů starosta oznámil členům rady, 
že na místo členky zastupitelstva re-
zignovala ing. Marie Kovandová, čle-
nem zastupitelstva se tedy stává další 
na příslušné kandidátce, a to je ing. 
Luboš Vacek, který mandát přijal a na 
nejbližším zasedání zastupitelstva slo-
ží předepsaný slib.

Město Světlá n. S. obdrželo dva 
granty z Fondu Vysočiny v celkové 
výši 250.000,- Kč. Oba jsou určeny 
nově přistavovanému domu s pečova-
telskou službou.

Členům Rady města byl představen 
nový pracovník úřadu ing. Miloš 
Šterc.

Rada zrušila své usnesení č.167/
2004 ze dne 31.5.2004 (pronájem části 
pozemku KN č.531/1 v k.ú. Lipnička 
p. Davidu Jiříkovi) a schválila uzavře-
ní nájemní smlouvy téhož pozemku 
firmě Autodoprava Hanzalík s.r.o., 
Kamenný Újezd na dobu neurčitou za 
cenu 500,- Kč na měsíc.

Na žádost p. Miloše Rázla schválila 
rada města částečnou změnu svého 
usnesení č.194/2004 tak, že pronájem 
pozemku KN č.953/2 (931 m2) v k.ú. 
Dolní Březinka bude bezplatný s tím, 
že bude prováděna jeho údržba a údrž-
ba travnatých částí sečí minimálně 
třikrát ročně.

RM schválila podání výpovědi 
z nájemní smlouvy na pronájem po-
zemku KN stav.č.128 v k.ú. Světlá 
n. S. p. Zdeňku Bílkovi, tříměsíční 
výpovědní lhůta poběží od 1.9.2004.

RM doporučuje zrušení usnesení 
zastupitelstva č. 036/2004 ze dne 
23.6.2004, kterým město prodalo sta-
vební parcelu ing. Ladislavu Lukšíko-
vi. Ten od smlouvy odstoupil.

RM se seznámila s dopisem a poža-
davky p. Wurma (125.000,- Kč) a po 
projednání nesouhlasí s jeho požadav-
ky a nevidí důvod měnit současný stav 
věcí.

Rada města vyslechla návrh textu 
dopisu týkajícího se výzvy k řešení 
užívání částí pozemků v okolí domů 
čp. 25 – 27 v Josefodole a vyslovila 

souhlas s jeho odesláním majitelům 
bytů v těchto domech.

Rada města vyhodnotila cenové 
nabídky pěti firem na zpracování 
projektové dokumentace na výstavbu 
koupaliště a vybrala firmu DMC s.r.o., 
Havlíčkův Brod.

RM doporučuje zastupitelstvu zařa-
dit do rozpočtu na rok 2005 částku dva 
mil. Kč na dofinancování kanalizační-
ho systému v Dolní Březince.

RM projednala a schválila vypsá-
ní výběrového řízení na zakázku 

„Dokončení kanalizačního systému 
v Dolní Březince“ formou otevřeného 
řízení. Schválila hodnotící kritéria, 
kterými budou cena (55 %), záruka 
minimálně 60 měsíců (12 %), pojiš-
tění předmětu zakázky (15 %), lhůta 
nástupu k odstranění vad v záruční 
lhůtě (8 %) a výše smluvní pokuty za 
nedodržení termínu předání hotového 
díla (10 %). Podmínkami pro plnění 
zakázky budou složení jistiny ze stra-
ny uchazečů o zakázku a platební pod-
mínky (bez záloh, jen do výše 90 %, 
zbytek bude ponechán pro odstranění 
případných vad a nedodělků).

RM odložila rozhodnutí o složení 
hodnotící komise do příštího zasedání 
rady.

RM souhlasí s povolením podnájmu 

části bytu p. Stanislavu Vogelovi pro 
p. Ivana Tichého a pí Beránkové pro 
manžele Benešovy, v obou případech 
do 30.6.2005. Schválila směnu bytu 
1+1 pí Valentové za volný byt 1+2 po 
p. Kocourkovi, byt pí Valentové přidě-
lila p. Oláhovi.

Uvolněný byt v domě čp. 30 v Lip-
ničce přidělila RM p. Davidu Horní-
kovi z téhož domu, přidělení bytu po 
p. Horníkovi bylo odloženo na příští 
zasedání RM.

RM schválila nákup 100 ks knih 
„Kraj Vysočina“ za celkovou částku 
24.000,- Kč a doporučuje zastupitel-
stvu pro tento účel provést rozpočto-
vou změnu. Doporučila i účast města 
při vydání nového obrazového atlasu 
prostřednictvím příspěvku 5.000,- 
Kč. V obou případech je důvodem 
nutnost prezentace města.

RM vyslechla informaci o termínu 
senátních voleb (5. a 6. listopadu), 
který se kryje s termínem voleb do 
krajského zastupitelstva.

RM pověřila komisi pro koordinaci 
sportů zorganizovat slavnostní přije-
tí sl. Jarmily Machačové na radnici 
a ocenění jejích zásluh o sport (stříbr-
ná medaile z MS juniorů) a reprezen-
taci našeho města.

Josef Böhm, starosta města

M�sto Sv�tlá nad Sázavou
zve ob�any na tradi�ní

SVATOVÁCLAVSKOU POU� ,

která se bude konat ve dnech 

24. - 26. zá�í 2004

Upozor�ujeme ob�any na uzáv�rku nám�stí a 
p�ilehlých ulic pro ve�kerou dopravu od pátku 24.9. 
od 11 hodin do ned�le 26.9. do 20 hodin. Objí��ka
bude vedena z Josefodolu p�es Horní a Dolní 
Bohu�ice a Horní a Dolní B�ezinku. V ulici Na Sídli�ti
bude jednosm�rný provoz od benzínového �erpadla
k ul. Lánecká. Zastávky autobus� budou p�elo�eny z 
nám�stí do ul. Sázavská ji� od  pond�lí  20.9. do
ned�le 26.9. M�Ú Sv�tlá n. S.

M�sto Sv�tlá nad Sázavou
zve ob�any na tradi�ní

SVATOVÁCLAVSKOU POU� ,

která se bude konat ve dnech 
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Upozor�ujeme ob�any na uzáv�rku nám�stí a 
p�ilehlých ulic pro ve�kerou dopravu od pátku 24.9. 
od 11 hodin do ned�le 26.9. do 20 hodin. Objí��ka
bude vedena z Josefodolu p�es Horní a Dolní 
Bohu�ice a Horní a Dolní B�ezinku. V ulici Na Sídli�ti
bude jednosm�rný provoz od benzínového �erpadla
k ul. Lánecká. Zastávky autobus� budou p�elo�eny z 
nám�stí do ul. Sázavská ji� od  pond�lí  20.9. do
ned�le 26.9. M�Ú Sv�tlá n. S.
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Kriminalita na Světelsku

- 2.7. bylo oznámeno vloupání do re-
kreační chalupy v katastru obce Dolní 
Město, část Rohule. Pachatel po vytržení 
mříže okna odcizil motorovou sekačku 
a majiteli tak způsobil škodu cca 7.200,- 
Kč.

- 12.7. se doposud neznámý pachatel 
vloupal do nápojového automatu na 
nádraží ČD ve Světlé n. S., ze kterého 
odcizil část mincí. Poškozenému byla 
způsobena škoda 13.200,- Kč.

- v odpoledních hodinách dne 21.7. v pro-

dejně v Lánecké ul. využil neznámý pa-
chatel nepozornosti prodavače a z police 
odcizil  kupóny k mobilním telefonům 
v hodnotě 9.100,- Kč.

- v době od 22.7. do 5.8. se neznámý 
pachatel vloupal do tří sklepních kójí 
v ulicích Sázavská a Na Bradle a odcizil 
jízdní kola, majitelům způsobil škodu 
v celkové výši 21.650,- Kč.

- v noci z 5. na 6.8. neznámý pachatel 
Na Bradle odcizil z vozidla Audi 80 4 ks 
elektronových disků s pneumatikami, 
majiteli způsobil škodu cca 23.000,- Kč.

- zřejmě siréna zabezpečovacího zaří-

zení „vyplašila“ zloděje, který se vloupal 
dne 12.8. v 02.25 hod. do stánku v Ná-
dražní ulici. Ze stánku nestačil nic neod-
cizit, škoda na dveřích byla vyčíslena na 
cca 2.000,- Kč. 

- v noci z 11. na 12.8. došlo k odcizení 
osobního vozidla Seat Leon světle šedé 
barvy RZ 1J89511, které bylo zaparko-
váno před domem čp. 1119 Na Bradle. 
Majiteli, který vozidlo zaregistroval dne 
10.8.2004, pachatel způsobil škodu ve 
výši cca 150.000,- Kč. 

por. Jaroslav Pavlík,  
vedoucí oddělení

V úterý 13. července došlo poblíž 
obce Poděbaby nedaleko Havlíčkova 
Brodu k havárii dvoumístného moto-
rového letounu Zlín 226, při níž uhořel 
jeho dvacetiletý pilot, člen Aeroklubu 
Praha-Letňany, který měl na havlíč-
kobrodském letišti výcvikové soustře-
dění. Letoun, který za sebou vlekl 
větroně, spadl z třicetimetrové výšky 
krátce po jeho odpojení. 

Příčinou mohla být technická záva-
da, chyba pilota i silný poryv větru. 
Předpokládaná délka vyšetřování 
byla odhadována minimálně na jeden 
měsíc.

***
Ráno 15. července došlo v Perknově 

k vážné dopravní nehodě, při níž se 
střetl autobus britských studentů, kteří 
tráví prázdniny v České republice, s ta-
trou plně naloženou kládami. Tři těžce 
zraněné (čtyřiašedesátiletého řidiče 
autobusu, sedmadvacetiletého řidiče 
nákladního auta a jeho spolujezdce), 
pro které přiletěl i vrtulník jihlavské 
záchranky, nakonec sanitky odvezly 
do nemocnice v Havlíčkově Brodě, ně-
kolik dalších lidí bylo zraněno lehce. 

Podle prvotních šetření byl viníkem 
řidič autobusu, který nestačil zabrzdit 
za odbočujícím vozidlem a vjel do pro-
tisměru, kde se v mírné pravotočivé 
zatáčce střetl s nákladním automobi-
lem.

***
Hned následujícího dne, před půl de-

vátou ráno, došlo v Havlíčkově Brodě 
k přepadení banky. Vše se odehrálo ve-

lice rychle: do pobočky ČSOB v Horní 
ulici, kde v té chvíli byli tři zákazníci, 
vstoupil muž, vytáhl z kapsy revolver, 
jednou vystřelil do stropu, podruhé do 
skleněné přepážky naproti dveřím a na 
pokladním, který tam seděl, požadoval 
peníze. 

Netušil, že muž, s nímž se před 
chvílí na ulici míjel, už zavolal policii. 
Nejprve totiž uviděl mladíka s podiv-
nou šedivou parukou, pomalovaným 
obličejem, a dětskými brýlemi na 
očích. Nejpodivnější mu však připadly 
gumové rukavice na jeho rukou. Když 
se svědek podíval přes sklo do banky 
a uviděl, že lupič vystřelil do stropu, 
hned zavolal policii. Ta sídlí pouze 
několik desítek metrů od banky, takže 
lupič stačil uběhnout jen pár metrů úz-
kou uličkou a už měl v patách policejní 
auto s jedním z očitých svědků. 

V běhu Příčnou ulicí vypálil více než 
desetkrát z revolveru a následně hodil 
na auto i granát. Netrefil se, ale granát 
vybuchl. V té době už mu na penězích 
nezáleželo, trousil je po rozkopané 
ulici. Stačil ještě doběhnout na okraj 
parku Budoucnost mezi faru a kostel 
a na výzvu policistů, aby se vzdal, 
zakřičel: „Mě nedostanete!“  a odjistil 
granát. Měl pravdu. Granát explodoval 
a zabil ho. 

Jednalo se o 31letého Petra Kubáta 
z Havlíčkova Brodu, bývalého člena 
českých jednotek SFOR v Jugoslávii, 
jehož trestní rejstřík měl již několik 
záznamů.

-jv-

Orientační plán města

Koncem července byla na pro-
stranství před kostelem sv. Václava, 
mezi novinovým stánkem a tele-
fonní budkou, zabudována Technic-
kými a bytovými službami Světlá 
n. S. velkoplošná vitrína s orien-
tačním plánem města. Prosklenou 
vitrínu o rozměrech 100 x 160 cm 
s aluminiovými sloupky dodala 
firma Agence Cestr s.r.o. z Hradce 
Králové a městu ji poskytla zdarma 
na tři roky. Plán města vyrobilo vy-
davatelství Petr Teichman RAFFA-
EL-art z Červeného Kostelce. Ko-
lem celé mapy jsou plošné firemní 
reklamy, z kterých byla hrazena 
výroba vitríny a tisk mapy.        -jv-

Ke třem vážným událostem došlo zkraje prázdnin
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Ignác Bechyně z Lažan nechal postavit 
barokní zámek v roce 1743 – 1746. Měl 
sloužit za jeho sídlo a správní budovu 
Vilémovic, Pavlíkova a Kostelíku. Ne-
chal postavit i kapli sv. Jana Nepomuc-
kého a u zámku velkou oranžérii. Tyto 
stavby dodnes udávají vzhled obci. Po 
smrti Ignáce převzala majetek jeho žena 
Františka z Bechyně, rozená hraběnka 
z Věžníku. Od ní Vilémovice koupil 
v roce 1774 hrabě Leopold Kolovrat-

-Krakovský. V roce 1817 koupil světel-
ské panství hrabě František Josef Zichy 
z Vaszonykeö. Za necelé 4 roky však 
získala světelské panství, a tím i Vilé-
movice paní Valpurga, starohraběnka ze 
Salm-Reifferscheidu. Zámek se sousední 
sýpkou vyhořel v roce 1825. Rychle však 
byl majitelem panství Františkem ze 

Salmu obnoven. Od rodiny Salmů zdědil 
Vilémovice hrabě Osvald Thun z Hohen-
steina. Ten měl obec v držení až do roku 
1913. Pro velkou zadluženost vilémovic-
kého velkostatku byl prodán Pozemkové 
bance v Praze. V roce 1925 byl celý 
velkostatek rozprodán. Zámek s parkem, 
částí zahrady, sýpkou a částí pozem-
ku koupil notář JUDr. Václav Perek. 
Ostatní stavby a polnosti byly rozpro-
dány různým majitelům. Nový majitel 
v roce 1933 celý zámek opravil. V roce 
1955 předal zámek jeho poslední majitel 
Zdeněk Perek místnímu národnímu vý-
boru. Obec za podpory Osvětové besedy 
a divadelních ochotníků ve Vilémovicích 
se rozhodla využít zámku pro divadlo 
a v patře zřídila divadelní sál. V únoru 
1959  byl zámek přeměněn v kulturní 

Zámek ve Vilémovicích
dům. Na počest listopadových událostí 
byla v květnu 1990 slavnostně zasazena 
v zámeckém parku Lípa svobody. V roce 
1992 se přihlásil o vrácení zámku syn 
bývalého majitele RNDr. Luboš Perek. 
Ten mu byl na základě restitučního zá-
kona navrácen. V roce 1997 ho prodal 
ing. Bohumilu Klabíkovi. Ten je v sou-
časné době majitelem zámku s parkem 
a s velkým citem pro památky provádí 
celkovou rekonstrukci zámku.

Barokní zámek je patrová stavba 
o sedmi okenních osách se středním 
risalitem, v němž je klenutý vestibul. 
Zámek krytý valbovou střechou je archi-
tektonicky nevýrazný. Při požáru v roce 
1825 zámek i sousední sýpka vyhořely. 
Zámek byl opraven a při opravách byly 
odstraněny všechny ozdoby z původních 
barokních omítek. Úpravou dostal novou 
empírovou fasádu. Jižní a severní okna 
byla orámována plochými neprofilova-
nými šambránami. Ze široké chodby 
valeně klenutého přízemí vede široké 
schodiště do nově upravených prostor 
v patře. Při posledních opravách zde 
nebyla obnovena malá zámecká kaple. 
Patro bylo v roce 1959 přeměněno na 
divadelní sál.

Zámek obklopuje okrasná zahrada, 
zčásti nově vysázená na místě bývalého 
dvora, který nebyl po požáru již obno-
ven. Roste zde starý tis červený (Taxus 
baccata), jehož stáří se odhaduje na 
1500 – 2000 let. Tis je strom dvoudomý 
a tento unikát je samičí. Jedná se o přís-
ně chráněný tis červený, který je možná 
nejstarším stromem ve střední Evropě. 
V posledních letech je v zámeckém par-
ku pořádán koncert vážné hudby.

Text a foto: ing. Eva Horná

Kraj Vysočina vypsal grant Dotace na 
obnovu kulturních památek v kraji Vy-
sočina. Žádosti o finanční příspěvek na 
opravu památek převyšovaly částku, kte-
rá byla schválena v rozpočtu kraje, proto 
muselo zastupitelstvo kraje svým usne-
sením 225/13/2004/ZK zvýšit rozpočet 
na celkovou částku přes 25 mil. Kč.

Městský úřad Světlá n. S., jako orgán 
státní památkové péče, žádal s vlastníky 
kulturních památek o finanční podporu 

Dotace na obnovu památek
na opravu památek a získal finanční do-
taci na tyto kulturní památky: 

• Hrad Ledeč n. S. 
– statické zajištění parkánových zdí,

• město Světlá n. S. 
– oprava oplocení hřbitova z napole-
onských válek v Dolní Březince, 

• Římskokatolická farnost v Sázavce 
– oprava ohradní zdi kolem areálu 
kostela sv. Jana Křtitele v Sázavce, 

• ing. Bohumil Klabík, majitel zámku 
 ve Vilémovicích 

– oprava části střechy na zámku ve 
Vilémovicích,

• občanské sdružení Přátelé podlipnic-
kých kostelů 

– oprava římsy věže, střešní krytiny 
a krovu na kostele sv. Markéty 
v Loukově a oprava hřbitovní zdi 
kolem kostela sv. Martina v Dolním 
Městě.  ing. Eva Horná



Světelský zpravodaj září 2004 strana 6 strana 7 září 2004 Světelský zpravodaj 

Zprávy z kraje

Vysokorychlostní trať nechtějí 
na Vysočině obce ani kraj 
Stokilometrový koridor pro dopra-

vu v kraji nebude mít žádný význam, 
naopak zabrzdí další rozvoj na desítky 
let. Region zásadně poškodí i zanesení 
koridoru do územního plánu kraje, 
které požaduje vláda. To byl výstup 
pondělního setkání zástupců téměř 
80 dotčených obcí s nejvyššími před-
staviteli kraje Vysočina.

„Při vyjednávání s vládou se budeme 
snažit rozhodnutí zvrátit. V první řadě 
budeme prosazovat, aby vláda odložila 
rozhodnutí o vedení trati o desítky let, 
kdy bude ekonomická šance na realizaci. 
Nejdříve by měla diskutovat, zda Česká 
republika něco takového potřebuje,“ řekl 
krajský hejtman František Dohnal. 

Po obou stranách navrhovaných tras 
by mělo být zachováno 300 metrů široké 
ochranné pásmo, v územních plánech 
kraje i obcí by tak mělo být blokováno 
území o šířce 600 metrů. Trasy zasahují 
i do lokalit pro průmyslové zóny nebo 
bytovou výstavbu. Vlaky o rychlosti 
300 kilometrů v hodině by na Vysočině 
neměly zřejmě vůbec stavět. 

K vybudování koridoru, který má nava-
zovat na trati sousedních zemí a urychlit 
mezinárodní dopravu v Evropě, se vláda 
zavázala před pěti lety. Podle hejtmana 

předtím s dotčenými obcemi nejednala. 
Ministerstvo dopravy navrhuje dvě vari-
anty vedení trati, ty by procházely přes 
Havlíčkobrodsko, Jihlavsko a Žďársko. 
Krajští zastupitelé by měli vybrat jednu 
variantu. Na ní se ale podle hejtmana 
asi neshodnou. Územní plán však musí 
respektovat usnesení vlády. 

„Rozvojový dokument kraj potřebuje 
například pro jednodušší budování silnic 
a pro plánování dalších liniových staveb. 
Územní plán budeme schvalovat prav-
děpodobně bez ochranných pásem a je 
na vyjádření ministerstva dopravy, jestli 
s tím bude nakonec souhlasit nebo ne,“ 
uvedl Dohnal. Koncept územního plánu 
by měl být v zastupitelstvu ještě před 
novými volbami letos na podzim.

R. Burketová, ČTK

Kraj rozšířil turistický portál 
Od letošního února je v provozu 

turistický webový portál www.regi-
on-vysocina.cz, na němž návštěvníci 
kraje, ale i místní obyvatelé, najdou 
mnoho zajímavých a užitečných in-
formací o Vysočině – o její turistické 
nabídce, o kulturním, společenském 
a sportovním dění v kraji, o možnos-
tech ubytování a podobně. 

V současné době byly tyto webové 
stránky rozšířeny o nový odkaz „Aktu-
ality“, kde jsou a nadále budou zveřej-
ňovány informace o novinkách z oblasti 
cestovního ruchu, a zajímavých kultur-
ních a sportovních akcích. Kromě nového 
odkazu „Aktuality“ byla rozšířena rubri-
ka Dovolená – Tipy na výlety. Internetové 
stránky nyní nabízejí 44 tipů na výlet 
z různých částí regionu, 30 výletů je pě-
ších a 14 cyklistických. Cyklistické výlety 
jsou pak ještě vyčleněny samostatně v od-
kazu „Cyklistické výlety“. Trasa každého 
z nich je podrobně popsána a doplněna 
fotografi emi zajímavých míst, kterými 
vede a odkazy na města, včetně odkazů 
na turistické cíle – hrady, zámky, muzea 
a další. 

„Během zimních měsíců připravujeme 
další rozšíření nabídky tipů na výlety a to 
o dalších 25 turistických a cyklistických 
tras. Zajímavé tipy na výlety a také ně-
které kulturní akce uveřejňujeme rovněž 
v novinách Kraj Vysočina, dále v regio-
nální mutaci MF Dnes a slyšet je můžete 
také v sobotním vysílání Rádia Vysočina,“ 
řekla Mattyašovská. R. Burketová

Kraj podporuje rozvoj informačních 
technologií
Uvědomil jsem si to znovu při své 

účasti na akci Internet v Telči 2004. Ve 
spolupráci s městem Telč a počítačo-
vými fi rmami uspořádal na začátku 
srpna v rámci této akce kraj Vysoči-
na pro starosty a další představitele 
všech obcí kraje Vysočina prezentaci 
možností využití informačních tech-
nologií pro obce a jejich občany. 

Přestože zájem obcí byl o trochu 
nižší než jsme předpokládali, považuji 
realizaci této populárně-vzdělávací akce 
za další krok našeho kraje správným 
směrem. 

Po vyhlášení již možná více než desít-
ky grantových programů typu Obce na 
síti, GIS I, II, III nebo Metropolitní sítě, 
po zmapování úrovně vybavení a využi-
tí informačních technologií v krajských 
příspěvkových organizacích a stanovení 
standardů (například do krajských škol 
bylo v letošním roce na zlepšení vybave-
ní informačními technologiemi investo-
váno již více než 5 miliónů korun) a po 
přípravě krajského projektu ROWANET, 
který předpokládá vznik páteře budoucí 
informační sítě kraje, je nyní potřeba, 
aby na krajské projekty postupně navá-
zaly obce. 

Samozřejmě je kraj Vysočina připra-
ven při přípravě projektů i postupné 
tvorby městských a obecních sítí spo-
lupracovat. Je totiž společným zájmem 
obcí i kraje zbavit se zbytečných nákla-
dů za listinnou korespondenci a vytvořit 
systémy rychlejšího a dokonalejšího 
způsobu předávání informací. Zvláště 
v období informační společnosti se 
právě schopnost získávat rychle infor-
mace a umět s nimi správně nakládat 
stává jedním z rozhodujících podmínek 
úspěšného rozvoje fi rmy nebo obce.

Na druhé straně jednoduchost pře-
dávání informací může vést k tendenci 
nerozlišovat jejich důležitost a zbyteč-
ně zahlcovat své kolegy nedůležitými 
informacemi, případně i požadavky na 
poskytování množství zbytečných dat. 
Ale to je již na jiný článek. Obecně jsme 
si již asi zvykli, že každý pokrok s sebou, 
zvláště když si nedáme pozor, přináší 
i věci nepříjemné.

Miloš Vystrčil, 
náměstek hejtmana 

kraje Vysočina

Národní program počítačové 
gramotnosti

Ministerstvo informatiky ČR za-
čalo v prvním týdnu srpna realizo-
vat za podpory vybraných partnerů 
počítačové kurzy v rámci Národního 
programu počítačové gramotnosti. 
Tyto dotované kurzy (účastník hradí 
pouze 100,- Kč) jsou určeny pro širo-
kou veřejnost po celé ČR a budou pro-
bíhat od srpna do konce tohoto roku. 
Zájemci se mohou přihlásit na bez-
platné telefonní lince 800 800 028.

Více informací na stránkách 
http://www.micr.cz nebo 
http://nppg.computerhelp.cz.

Převzato z aktualit NIPOS
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Jedním z tvrzení zastánců reformy 
veřejných financí bylo i prohlášení, že 
občanů se reforma veřejných financí 
příliš nedotkne, neboť například 
v případě změny sazeb daně z přidané 
hodnoty (DPH) sice některé zboží pod-
raží, ale jiné naopak zlevní. A že navíc 
největší a nejdůležitější část spotřeb-
ního koše občana (potraviny) zůstává 
v kategorii zboží s 5 % sazbou DPH. 

Přestože by si, dle mého názoru, i toto 
tvrzení zasloužilo podrobnější analýzu, 
nebudu se jím nyní podrobněji zabývat. 
Mým hlavním cílem v tomto článku je 
totiž upozornit na velmi obtížnou situaci 
obcí způsobenou právě realizovanou re-
formou veřejných financí. 

Asi se shodneme na tom, že hlavním 
úkolem obcí je starat se o své občany 
z hlediska dvou základních činností. Tou 
první činností je výkon státní správy, tj. 
zjednodušeně řečeno zabezpečení obsluž-
nosti občana úřednictvem. Tou druhou 
činností je potom výkon samosprávné 
činnosti, tj. zjednodušeně řečeno péče 
o veřejné osvětlení, místní silnice a chod-
níky, vývoz odpadků, sportovní a kultur-
ní vyžití apod., tedy samé věci, jejichž 
zabezpečení vyžaduje výdaje hrazené 
právě z daňových příjmů obcí.

A právě pokud se podíváme na daňové 
příjmy obcí po reformě veřejných financí, 
zjišťujeme, že zůstanou v podstatě ne-

změněny. Je tomu tak proto, že navýšení 
příjmu obcí vlivem většího výběru DPH 
bude kompenzováno snižováním velikos-
ti příjmů obcí jako podílu z daně z příjmu 
právnických osob. Z hlediska obcí bude 
tedy nárůst výběru jedné daně (DPH) 
negován snížením výběru jiné daně (daň 
z příjmů právnických osob).

Pokud naše dnešní vláda argumentuje 
v případě občanů tím, že změna sazeb 
DPH nezpůsobí zásadní zdražení života 
občanů, neboť potraviny zůstávají v kate-
gorii s 5 % sazbou DPH, tak u obcí tento 
argument neplatí. Obce a obecní úřady 
nekonzumují potraviny, ale investují 
a starají se o pořádek v obci. Nejdůleži-
tější částí spotřebního koše obcí tedy roz-
hodně nejsou potraviny, ale výše zmíněné 
samosprávné činnosti, z nichž například 
stavební činnosti jsou zdraženy změnou 
sazby DPH o celých 14 %. Jinými slovy to 
znamená, že na změnu sazeb DPH budou 
naše obce jednoznačně doplácet a nepůjde 
o malé částky. Spotřební koš obce má 
totiž úplně jiné složení než spotřební koš 
občana.

Poměrně často dnes od některých 
našich vysoce postavených koaličních 
politiků slyšíme, že obce naprosto neo-
důvodněně naříkají na nedostatek financí 
a že se na vzniklou situaci mohly dopředu 
připravit. Toto tvrzení bychom mohli po-
važovat za pravdivé pouze v tom případě, 

Přestože většině občanů Vysočiny 
pojmy jako Společný regionální ope-
rační program (SROP), Operační 
program průmysl a podnikání (OPPP) 
atd. nic neříkají, domnívám se, že je 
vhodné upozornit na skutečnost, že 
právě v této době jsme po měsících 
diskusí a dohadů konečně svědky his-
toricky prvního ostrého startu soutěže 
o evropské peníze.

Ministerstvo pro místní rozvoj totiž na 
začátku května vyhlásilo první výzvu 
k předkládání projektů (žádostí o peníze 
z evropských fondů). Přestože se jedná 
zatím pouze o možnost podávání pro-
jektů v rámci priority Rozvoj cestovního 
ruchu, nic to nemění na tom, že se jedná 
o první aktivní operační program a vůbec 

Soutěž o evropské peníze má za sebou ostrý start

první možnost českých subjektů žádat 
o finanční prostředky přímo ze struktu-
rálních fondů Evropské unie.

Není nutné, a dle mého názoru ani 
možné, aby se většina občanů vyznala 
v operačních programech a způsobu 
předkládání žádostí (projektů) za úče-
lem přidělení dotací z evropských fondů. 
Co si myslím, že by ale většina občanů 
měla vědět, je skutečnost, že od 1. květ-
na 2004 jsme kromě jiného definitivně 
součástí složitého a administrativně ná-
ročného systému přerozdělování různých 
evropských podpor a dotací. Pro Českou 
republiku se může jednat každoročně 
řádově o desítky miliard korun. Velkou 
většinou jsme s tímto faktem v referendu 
souhlasili a vstoupili jsme tak tedy do 

„přerozdělovací“ soutěže. Je dobré si zá-
roveň uvědomit, že nyní nejsme v situaci, 
kdy lze měnit pravidla této soutěže nebo 
dokonce diskutovat o jejím smyslu. 

Pro náš kraj, město, podnik, nezisko-
vou organizaci apod. je nyní podstatné 
především to, že soutěž probíhá nejen 
mezi členskými státy Evropské unie, ale 
že začíná probíhat i mezi jednotlivými 
kraji, svazky obcí, obcemi, podnikatel-
skými subjekty, neziskovými organizace-
mi atd. Tato soutěž je a bude o projektech 
a naší připravenosti a schopnosti vůbec 
nějaké projekty předložit. Je dobré vědět, 
že karty jsou rozdány a pravidla schvále-
na. Soutěž začíná.

Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana
 kraje Vysočina, www.vystrcil.cz

kdyby zmínění politici zároveň uváděli, 
že za uváděnou přípravu na vzniklou situ-
aci považují snížení kvality samosprávné 
činnosti obcí, zejména pak zastavení vět-
ších oprav komunikací, kanalizace, škol 
apod. Pokud se tak neděje, jedná se ze 
strany vládních politiků, dle mého názoru, 
pouze o nekompetentní, alibistická a vůči 
obcím neseriózní prohlášení.

Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana 
kraje Vysočina, www.vystrcil.cz

Reforma veřejných financí ublíží obcím 
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Den s handicapem – den bez bariér
Na jeden den bude zpřístupněno město Český Krumlov (světové kulturní dědictví 

UNESCO) a jeho vybrané památky návštěvníkům se zdravotním postižením. 
Akce se koná dne 11. září 2004
Pomocí provizorních nájezdů, schodolezů, asistentů, průvodců a tlumočníků do zna-

kové řeči si handicapovaní turisté budou moci prohlédnout historické centrum města 
a podívají se tam, kam se za běžných podmínek dostanou jen s obtížemi nebo vůbec. 
Na celý den je připraven kulturní program a zábava pro návštěvníky se zdravotním 
postižením i pro jejich nepostižené přátele. Hlavním iniciátorem a pořadatelem akce 
je Kiwanis klub Český Krumlov www.kiwanis.ckrumlov.cz spolu s městem Český 
Krumlov www.ckrumlov.cz a Českokrumlovským rozvojovým fondem. Bližší infor-
mace obdržíte na těchto místech: 

Infocentrum, náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, www.ckrumlov.cz/
handicap, kiwanis@ckrumlov.cz, tel.: 380 704 622, 380 704 623.

Aby bylo možné garantovat všechny výhody a přístup do památek, je nutné se pře-
dem zaregistrovat. Registrace je možná telefonicky na čísle: 380 704 622, 380 704 623, 
faxem: 380 704 619, e-mailem: kiwanis@ckrumlov.cz nebo vyplněním elektronického 
formuláře na www.ckrumlov.cz/handicap.                           Převzato z aktualit NIPOS

Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava?

??
??

(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského kos-

tela sv. Václava ve Světlé n. S. skrý-
vají nejedno tajemství a vyvolávají 
dlouhou řadu otazníků. Každý pokus 
nalézt alespoň částečnou odpověď na 
některý z nich znamená nečekaně na-
razit na kupu dalších. Otazník č. 10 - 
Odkdy má kostel věž?

Bez této výrazné dominanty nejen 
kostela ale i samotné historické části 
města si lze jen těžko představit foto-
grafie Světlé. Tyčí se nad jeho západním 
průčelím, má tvar hranolu a pamatuje 
mnohé z dějin obce.

Za dlouhá staletí však prošla nesčet-
nými proměnami. Odkdy tu vlastně 
stojí? Známe její nejstarší podobu? Co 
zajímavého se lze o ní dočíst z málo čet-
ných nepatrných zmínek v nejrůznějších 
vlastivědných publikacích a turistických 
lexikonech připomínajících náš kostel? 
Téměř nic, ale o to více se vyplatí peč-
livé prostudování Seidlerovy kroniky. 
I drobné zprávy se mohou ukázat jako 
významné a přivést nás k zajímavým 
úvahám a předpokladům v našem úsilí 
najít odpověď alespoň na některý z do-
sud nezodpovězených či zatím nevyřče-
ných otazníků.

Z uznávaných historiků a známých 
badatelů zaujala snad jedině Augusta 
Sedláčka, který, díky ní, ve svém ne-
známějším díle Hrady, zámky a tvrze 
království českého (díl XII, Čáslavsko. 

Praha nakl. Šolc a Šimáček 1936, s. 284) 
věnoval pozornost kostelu touto jedinou 
větou: „U kostela jeho jest pamětihodná 
věž, na níž vraženo jest dřevěné podse-
bití, ven z věže povydané.“ Co asi autor 
myslel slůvkem pamětihodná? Opravdu 
jej tolik zaujal jen dřevěný ochoz po 
obvodu nejvyššího patra věže provedený 
na způsob známého středověkého obran-
ného prvku? Těžko říct.

Podsebitím byl ve středověku nazýván 
dřevěný nebo zděný ochoz po vnějším 
obvodu hradeb. Býval vysunutý na kon-
zolách nebo krakorcích nad příkop. Pod-
sebití bylo uzpůsobeno tak, aby svými 
střílnami a otvory v podlaze umožňo-
valo obranu úpatí daného pevnostního 
prvku pomocí palby metáním.

V době, kdy vznikalo Sedláčkovo ne-
smrtelné dvanáctisvazkové dílo (v letech 
1881-1927), měla kostelní věž už dnešní 
podobu. Tu dostala, jak se dozvídáme 

z našeho nejspolehlivějšího historického 
pramene, Seidlerovy kroniky, v roce 
1821. K tomuto roku se zde píše: „Kos-
telní věž musela býti, ježto hrozila sesu-
tím, obnovena a dostala onen tvar, jaký 
má dosud.“ Co si však myslet o práci 
tehdejších stavbařů, když už v roce 
1860, po necelých čtyřiceti letech, jak 
se dále v kronice dočítáme, „musela být 
za příčinou zchátralosti hořejší své části 
podepřena trámovým lešením?“

Že by byla podpírána celých deva-
tenáct let a k opravě se přikročilo až 
r. 1879, tomu se nechce věřit. Kronikář 
však k tomuto roku píše: „Na světelském 
kostele a děkanství předsevzaty značné 
opravy, jmenovitě hořejší část věže byla 
zcela obnovena. Náklad na opravu tuto 
pr. 1300 zl. kryl patron kostela J. O. 
František, starohrabě Salm-Reiffersche-
idt sám bez přispění kolaturních obcí.“ 
Kolaturními obcemi byly nazývány 
obce náležející k příslušnému farnímu 
obvodu.

Zkrátka oprav větších či menších, 
které si věž čas od času vyžádala, bylo 
asi bezpočet a některé možná nebyly 
ani zaznamenány. Pro nás je svým 
způsobem zajímavá i ta docela nedávná, 
v roce 1930. Pamětní zápis o ní byl obje-
ven v roce 2002 v souvislosti s instalací 
nového kříže. Přes všechny problémy 
a starosti, které věž za posledních dvě 
stě let způsobila, je však patrné, že vždy 
šlo jen o opravy. Vydejme se proto na 
malý výlet proti proudu času a pokus-
me se během něj zjistit vše, co se o této 
nepřehlédnutelné části kostela zjistit 
dá. Nezpochybnitelným důkazem její 
existence jsou dobové fotografie a nej-
starší vyobrazení kostela. Jedna z méně 
známých fotografií se nachází v archivu 
KČT. Jejím autorem je Jaroslav Dostál 
a prohlédnout si ji můžete v jeho pub-
likaci Posázaví z roku 1946. Hodnota 
tohoto snímku je mimo jiné i v tom, že 
zachytil dům čp. 17, který byl zbourán 
v roce 1983. Ze starých vyobrazení však 
máme k dispozici pouze dvě. Vzácný 
obraz malíře Antonína Mánesa z roku 
1832, který je majetkem Národní galerie 
v Praze a pak rytinu Světlé n. S. z roku 
1783, vůbec nejstarší dochovaný obraz 
obce.

Mánesův obraz je cenný především 
tím, že zachytil kostel v době, kdy byl 
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ještě ze všech stran obehnán zdí, což byl 
pozůstatek z doby, kdy jej obklopoval 
hřbitov. V průčelí je dobře patrná bran-
ka, kterou se vcházelo dovnitř. Kromě 
toho, že ukazuje tehdejší podobu věže, 
jíž dostala v již zmíněném roce 1821, vy-
volává i další kupičku otazníků týkající 
se historie hřbitova a samotného hrazení 
kostela.

Pravdou však je, že vysokou zdí 
obehnaný hřbitov poskytoval kostelu 
dobrou ochranu před zcela nevítanými 
návštěvami, jakými byla v oné době 
volně pobíhající a po městě se toulající 
nejrůznější zvířata. Nejčastěji museli 
být z kostelů vyháněni psi a právě z to-
hoto důvodu býval součástí kostelních 
inventářů 16. a 17. století ježkovec ne-
boli ježkova palice, dlouhá hůl končící 
paličkou pošitou ježčí kůží, vydělanou 
ovšem s ostny.

O tomto zvláštním nástroji se více do-
čtete v příspěvku vlastivědného sběrate-
le Antonína Šorma nazvaném Ježkova 
palice ve službách kostelních (Kalen-
dář domova sv. Antonína 1936, Praha, 
spolek sv. Antonína na Královských 
Vinohradech, s. 57-58), který jej tehdy, 
jak sám píše, objevil v nejmenovaném 
venkovském muzeu. Zda byl podobný 
předmět někdy používán i u nás, se neví.

Vraťme se však k věži. Nevyvrati-
telný důkaz, pro to, že existovala už 
před rokem 1821, přináší ono druhé 
vyobrazení, rytina Světlé z roku 1783, 
která je zároveň nejstarším dochovaným 
obrazem kostela. Žádná starší podoba se 
zatím nenašla, takže se od této chvíle už 
můžeme opřít pouze o písemné záznamy 
Seidlerovy kroniky, které hovoří o zvo-
nech. První naše zastávka bude v roce 

1777, kdy zásluhou hraběte Leopolda 
Kolovrata Krakovského „umíráček na 
věži světelského kostela byl obnoven...“

Nejstarším obdobím, kam díky tomu-
to historickému pramenu dohlédneme, 
je 16. století, období rozsáhlé trčkovské 
přestavby. Při této příležitosti daroval 
r. 1569 Burian Trčka z Lípy kostelu 
mimo jiné i velký zvon (ve věži je do-
dnes) nesoucí na svém plášti reliéf sv. 
Václava. Reliéf je nejstarším vyobraze-
ním světce, jaké v kostele máme a snad 
i dalším nepatrným důkazem, že kostel 
byl od počátku zasvěcen sv. Václavovi. 
Tou dobou však už byl ve věži jiný, men-
ší zvon, který mu věnoval roku 1506 Bu-
rianův předek Mikoláš Trčka z Lípy.

Latinský nápis na něm připomínal, že 
byl ulit ke chvále všemohoucího Boha 
od mistra Ptáčka v Kutné Hoře roku 
1506. Byl zničen za druhé světové vál-
ky. Památkou na trčkovskou přestavbu 
kostela je mimo jiné i kamenný portál 
hlavního vchodu opatřeného dnes že-
leznými mřížovými dveřmi, jehož dobu 
vzniku klade historik umění na přelom 
16. a 17. století.

Zápis v kronice k roku 1506 však pro-
zrazuje mnohem víc, čtete-li pozorně. 

„Prostřední zvon světelského kostela 
tomuto darován...“ Ve věži byly v té 
době, tedy před rokem 1506, jiné dva 
zvony. Z toho vyplývá, že věž už musela 
mít původní raně gotická stavba, která 
nenávratně zmizela právě s trčkovskou 
přestavbou. To, že je věž v základech 
velmi stará, potvrzuje i půdorys kostela 
nacházející se v publikaci Umělecké 
památky Čech (III. díl, P-Š, Praha, 
Academia 1980, str. 482). Je zakreslena 
stejným druhem šraf, jakým je zakreslen 
presbytář a hlavní loď.

Takže i věž zřejmě pamatuje nejstarší 
historii kostela a tajemstvím zahalenou 
dobu 13. a 14. století. Výlet do těchto 
dávných časů si uděláme i příště, kdy 
se pokusíme dát alespoň částečnou 
odpověď na jeden z nejzajímavějších 
otazníků vůbec. Jak to bylo s oltářem 
zasvěceným svaté Kateřině, který da-
rovali kostelu v roce 1381 bratři Petr 
a Damaslav z Lipničky.

Mgr. Alena Křivská
Foto: Ladislav Křivský

Dům čp. 95 v Jelenově ulici
Nejstarší objevený záznam pochází 

z roku 1853, kdy dům patřil Kateřině 
Ehrenbergerové, sestře zemřelého děka-
na Jana Ehrenbergera. V roce 1883 od 
ní dům za 8.000 zl. koupil František Ze-
man z Uhlířských Janovic, který v roce 
1877 přišel do Světlé od lékárníka Slavíka 
z Kutné Hory a zřídil si lékárnu v domě 
Josefa Suchomela na náměstí. Nyní pře-
nesl lékárnu sem a slušně vše upravil. 
V roce 1891 prodal dům i s lékárnou za 
24.000 zl. Františku Pekáčovi z Poličky 
a odstěhoval se zpět do Kutné Hory, kde 
si otevřel rozsáhlou drogerii. Světelský 
děkan František Chaloupka ve farní pa-
mětní knize píše: „Tento František Zeman 

vykonal zde mnoho pro dobro města. Byl 
to muž poctivý a obětavý, však proto 
se sem nehodil a klidil nevděk.“ V roce 
1894 František Pekáč dům s lékárnou 
prodal Juliu Fassatimu a odstěhoval se do 
Tábora. „Lékárník Fassati byl muž vzdě-
laný a světa znalý,“ píše dále Chaloupka, 

„bylť dříve v Paříži, pak asi dva roky 
v Londýně, pak ve Švýcarsku a Bulhar-
sku. Mluvil vícero jazyky, ale byl nestálý, 
nepobyl také zde dlouho, prodal lékárnu 
Juliu Pohlovi (roku 1900 – pozn. J.V.) 
a odstěhoval se do Prahy.“ 

Ze dne 6. května 1910 je následující 
dopis: „Slavný obecní, co stavební úřa-
de! V úctě podepsaný MPh. Rudolf Götzl, 
lékárník a majitel (pokr. na str 10)

Fotografie z 80. let minulého století a ze současnosti
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(pokr. ze str. 9) domu čp. 95 ve Světlé 
tímto oznamuje, že z budovy čp. 94 ve 
Světlé vytéká močůvka, čímž podmáčí zdi 
budovy mé, tím působí škodu na majetku 
mém a dále vytéká na ulici. Dle všeho 
bude as žumpa domu čp. 94 ve stavu cha-
trném a proto oznamuji toto prosím zdvo-
řile, aby s ohledem na předpisy policejní 
a stavební odstranění této závady pokud 
možno urychleně předsevzato bylo.“ 
V odpovědi sepsané o 14 dní později se 
ovšem píše: „Při komisionelním řízení 
shledáno, že vina nespočívá ze strany 
sousedících budov děkanských, nýbrž že 
sluší chybu tuto a poškození zdi hledati 
v budově lékárny samotné. Závady tyto 
možno lehce odstraniti tím, že poškozené 
zdivo opatří se asfaltovým nátěrem.“ 

V roce 1912 jsou jako majitelé domu 
uváděni PhMr. Karel a Marie Chvojko-
vi, kteří v červnu 1913 nechali udělat 
novou fasádu, v roce 1928 jsou majiteli 
Dr. Zdeněk a Marie Svobodovi. Manželé 
PhMr Ludvík a Emilie Holých z Pelhři-
mova získali dům se zahradou do svého 
vlastnictví podle smlouvy trhové ze dne 
24. 3. 1936. V roce 1938 došlo na úpravy 
domu, jako výměna dřevěných schodů 
za kamenné, výměna podlah, omítky 
a také znovuzřízení plotu na zděné pode-
zdívce a vjezdových vrat se dvěma pilíři. 
V roce 1943 byla zbořena stodola ve dvo-
ře. V roce 1961 odprodali část zahrady 
sousedům z domu čp. 139, manželům 
Petrovi a Anně Krejčovým, v roce 1964, 
po smrti PhMr Holého, se jeho manželka 
stala majitelkou celého domu.

V roce 1964 se majiteli domu se za-
hradou a příslušenstvím stali Jaroslav 
Radil, vedoucí prodejny Jednota – kovo, 
a jeho manželka Irena, oba bytem Světlá 
n. S. čp. 23. V červnu 1965 podal Jaroslav 
Radil žádost o povolení výměny dvoudíl-
ných oken za třídílná, zřízení sociálního 
zařízení a opravy fasády. Ač v přiloženém 
plánku byla zakreslena výměna všech 
oken na čelní stěně, byla výměna pro-
vedena pouze v prvním patře (viz foto). 

„V přízemí je lékárna a v prvním patře má 
dům tři pokoje a jednu kuchyň, jedná se 
o dům rodinný,“ píše se v dokumentu Po-
souzení charakteru domu Jaroslava a Ire-
ny Radilových ze dne 10.2.1983. A to se, 
jak již víme z minulého dílu, schylovalo 
k další demolici… Po odstranění stavby 
byl pozemek využit ke stavbě „ubytovny 
n. p. Sklárny Bohemia“, ve skutečnosti 
bytovky čp. 981. Jaroslav Vála

Kdysi a dnes

(pokračování)
Válečné rekvizice
V průběhu válečných let musela liberál-

ní rakouská ekonomika přejít na válečné 
hospodářství řízené státem. Některé proje-
vy tohoto systému byly velice nepopulární 
a někdy se obyvatelstvo dokonce stavělo 
na odpor.

Velice časté byly vojenské odvody. Peč-
livý kronikář zaznamenal k roku 1915, že 
v únoru a březnu byly odvody v Ledči, 
z 41 světelských branců bylo odvedeno 
35. V dubnu šli k odvodu muži od 36 do 
42 let, z 26 jich bylo odvedeno 15. V květ-
nu z 97 mužů v rozmezí 21 až 36 let bylo 
odvedeno 45, v červnu bylo z 27 osmnác-
tiletých hochů odvedeno 13. V srpnu bylo 
ze 74 mužů mezi 42 a 50 lety odvedeno 
37. V dalších letech byly odvody ještě 
častější. V čáslavském doplňovacím ve-
litelství bylo již v lednu 1917 ve vojsku 
110.000 mužů všech věkových kategorií.

Armáda nepotřebovala jen lidi. Počát-
kem ledna 1915 byly do Ledče odváděny 
vozy a koně.  Horská válka v Itálii vyža-
dovala i méně tradiční způsoby dopravy, 
a tak v březnu a prosinci 1916 proběhly 
v Německém Brodě odvody psů i pro 
okres Ledeč. 

Velice tíživě na obyvatelstvo dopadaly 
neustálé rekvizice zemědělských produk-
tů. Rolníci se snažili obilí a brambory 
ukrývat a buď pomáhat potravinami svým 
známým, nebo je výhodně zpeněžit na 
černém trhu. Na mletí obilí byly zavedeny 
tzv. mlecí výkazy. Jejich překračování 
bylo kontrolováno dozorci jmenovanými 
okresním hejtmanstvím. Mlynář Antonín 
Novotný v Dolní Březince s tichým sou-
hlasem dozorce Tomáše Kadlečka z Hor-
ní Březinky mlel obilí dle přání svých 
zákazníků a ne podle výkazů, což vedlo 
k suspendování dozorce, opakovanému 
pokutování mlynáře a nakonec k uzavření 
mlýna. 

Světlá nad Sázavou za 1. světové války

Rekviziční komise s ozbrojenou asisten-
cí četníků a vojáků kontrolovaly zásoby 
brambor a obilí, prohledávaly stodoly, sýp-
ky i různé tajné skrýše. Z nalezeného se 
majiteli nechalo na výživu na osobu a den 
366 gramů žita nebo 500 gramů brambor 
a na osetí 43 kg obilí na míru pole.

O sbírání kovů pro válečné účely jsme se 
zmínili již dříve. V květnu 1915 se ve Svět-
lé dokonce sepisovaly všechny mosazné 
kliky u dveří.

Velice citlivou záležitostí bylo rekvírová-
ní zvonů. Duchovní správci se snažili zvo-
ny zachránit, ale dařilo se to zřídka a jen 
u těch historicky cenných. Ve světelském 
kostele byly ponechány Poledník z roku 
1506 a Václav z r. 1569, zásluhu na tom měl 
tehdejší děkan P. František Khun. Sanktu-
sový zvonek i zvonek z kaple sv. Jana ale 
zabavení neušly, ačkoli dohromady vážily 
jen 13 kg. Zrekvírován byl také zvonek ze 
světelské radnice a z kapliček a zvoniček 
v Lipničce, Závidkovicích, Pohledi, Pří-
sece, Služátkách, Kunemili, Druhanově, 
Dlužinách, Žebrákově, Leštince, Beneti-
cích, Mrzkovicích, Dolní Březince a Ko-
chánově. Celková váha zvonoviny ze Svě-
telska byla téměř 330 kg, stavební oddělení 
při litoměřickém sborovém velitelství za 
ni zaplatilo církevní správě 1318 K. Rekvi-
zice zvonů proběhla v roce 1916. 

Jak se píše v kronice obce Smrdova 
(dnes Sázavka): „...byly zvony s věže ná-
silně strženy a odstraněny, když krátce 
před tím bylo jimi posledně zazvoněno. 
Poté sem přivezen jeden zvon z Dobrnic 
a ponechán tu do té doby, když zvony na-
hrazeny jinými.“

V roce 1918 byly rekvírovány dokonce 
měděné hromosvody ze školních budov 
i soukromých domů.

Proti válce a hladu
V roce 1914 německý císař Vilém II. 

prohlásil, že válka skončí dřív, než spad-
ne listí ze stromů. Stromy musely opadat 
pětkrát, než válečné běsnění skončilo. 
Jestliže v prvních válečných letech byla 
většina obyvatelstva víceméně loajální 
s Rakouskem-Uherskem, od roku 1916 se 
situace začala měnit. Rostoucí počty otců, 
synů a bratrů, kteří na frontách položili 
životy, čím dál větší nedostatek potravin, 
ošacení, bot, to vše vedlo nejprve k pa-
sivitě a pak k různým menším či větším 
revoltám. Bezprostřední příčinou byl 
zpravidla narůstající hlad a bída nejchud-
ších vrstev.

Odvody psů v Německém Brodě
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Sdružení Notorix Denatur, člen Řádu 
rytířů bílého kříže, uspořádalo Bitvu na 
Stvořidlech. Na louce stojí středověká tvrz 
a vesnice a v 16 hodin začíná velkolepá bi-
tva. Hoří chatrče i zvonice kostela, zoufalí 
vesničané se statečně brání mečům a seke-
rám barbarů, ale nakonec celí zkrvavení 
klesají k zemi. Dcera vládce nedaleké tvrze, 
unášená barbary přes řeku na druhý břeh, 
volá o pomoc. Přidává se střelba z palných 
zbraní, vesnice je vypálena…

Podívaná přilákala na tisíc návštěvníků, 
veřejné tábořiště takovouhle invazi asi ne-
pamatuje. Vlaky musely být posíleny, aby 
odvezly všechny zájemce, a svatý Petr se 
také vyznamenal, neboť konečně skončilo 
deštivé období a začalo opravdové léto. 
Teploměr ukazoval 31 oC. 

(pokračování na straně 12)

K prvnímu projevu nespokojenosti ve 
Světlé došlo 4. dubna 1917. Asi stovka žen 
demonstrovala na protest proti vzrůstající-
mu nedostatku mouky. Dále v dubnu toho-
to roku, po zimě, kdy byl velký nedostatek 
topiva, přišla obchodníku s uhlím Pro-
cházkovi zásilka – celý vagon uhlí. Lidé 
se na uhlí vrhli a většinu si ho rozebrali do 
pytlů a bez placení odnášeli domů. Peníze 
se později obchodníkovi podařilo z nezva-
ných zákazníků dostat.

Když v červenci 1917 vydalo okresní 
hejtmanství vyhlášku, podle které se 
snižoval příděl chleba na půl bochníčku, 
vzbudilo to ve Světlé velkou nespokoje-
nost, která se projevila tím, že několik set 
žen 3. července dopoledne oblehlo radnici 
a žádalo starostu o odvolání nařízení. To 
samozřejmě v kompetenci starosty nebylo. 
Pobouřené ženy se rozhodly stěžovat si 
samotnému okresnímu hejtmanovi. Dílem 
pěšky, dílem vlakem se odpoledne vydaly 
do Ledče. Narychlo svolaná městská rada 
rozhodla o nutnosti intervenovat v této zá-
ležitosti u hejtmana, aby se docílilo zlep-
šení zásobování. Bylo rozhodnuto, že do 
Ledče s protestujícími ženami odjede ná-

městek starosty Jan Kratochvíl a městský 
tajemník Čáslavský. Protest měl úspěch. 
Pan radní s tajemníkem a deputace žen 
byli přijati okresním hejtmanem a úsporné 
opatření bylo zrušeno. 

Zásobování obyvatelstva bylo ale stále 
horší. V prosinci 1917 rozhodla městská 
rada o zřízení válečné kuchyně pro ty nej-
chudší. Měla fungovat i školní polévková 
kuchyně. Skutečně od 20. ledna 1918 byla 
v hostinci „U Suchomelů“ válečná lidová 
kuchyně zřízena. Vařilo se v ní do červen-
ce pro 47 dětí a 391 dospělých. 

Podobná událost jako v červenci 1917 se 
opakovala 25. dubna 1918. I tehdy bylo 
příčinou manifestace světelských žen před 
okresním hejtmanstvím zmenšení dávek 
chleba a mouky. Na okresním hejtmanství 
jim bylo řečeno, že musí vydržet do polo-
viny května, pak že se dávky potravin opět 
vrátí na původní výši. Tato manifestace 
měla svou dohru. Okresní hejtmanství 
žádalo o vysvětlení, kdo z funkcionářů 
města dal rozkaz, aby demonstrační prů-
vod žen ze Světlé do Ledče vybubnoval 
městský strážník. Zjistilo se, že strážník 
Josef Prášek byl o vybubnování požádán 

dvěma revoltujícími ženami, sl. Laňkovou 
a sl. Voženílkovou, a radnice s ním zaháji-
la disciplinární řízení.

K vážnější události došlo 26. dubna 
1918. Dva povozy vezly pytle s mou-
kou z Malého Mlýnku v Kochánově na 
světelské nádraží. Cílem zásilky byly 
Teplice-Šanov. Skupina žen povozy zasta-
vila a část nákladu si rozebrala. Než stačil 
městský strážník reagovat na oznámení 
kočího o přepadení, bylo po všem. Zbylý 
náklad strážník doprovodil na nádraží 
a svou manželku vyslal na četnickou stani-
ci. Mezitím však přijely do města další po-
vozy s moukou a jeden z nich byl připraven 
o celý náklad. Do akce muselo nastoupit 
c.k. četnictvo. Několik dnů trvalo vyšetřo-
vání a domovní prohlídky, následoval soud 
a mírné tresty od 24 hodin do 3 dnů.

V létě 1918 si už i městská rada troufla 
na drobné neloajálnosti. 27. srpna navrhla 
jmenovat čestnými občany města Aloise 
Jiráska, Karla Kramáře a Václava Klofáče. 
Přitom ještě nedávno byli poslední dva 
vězni a odsouzenci k smrti pro své proti-
rakouské postoje.     

(pokračování příště)

Bohatý víkend
O víkendu v polovině července nemohl 

nikdo říct, že by si nevybral, kam vyrazit. 
V Loukově se konala nejen pouť, ale občan-
ské sdružení Přátelé podlipnických kostelů 
současně pořádalo 6. Den pro podlipnické 
kostely. Kromě kostela sv. Markéty v Lou-
kově probíhaly mše, přednášky a koncerty 
také v kostelech sv. Martina v Dolním 
Městě a sv. Jiří v Řečici. 

Na hradě Lipnici se usídlila skupina 
historického šermu Sígři a předvedla po-
tyčky a boje. Současně probíhal hudební 
festival Rocková Lipnice. XI. ročníku se 
zúčastnily skupiny Pražský Výběr, Žlutý 
pes, Turbo, Olympic a další. A mezi tyto 
stálice se dostala i světelská skupina 
Z-Nadoraz, která ve 13 hodin celý mara-
tón otevírala.
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(pokr. ze str. 11) Ti, kteří se nespoko-
jili s akcemi v blízkém okolí, mohli vyrazit 
do Želiva a podívat se na obnovenou premi-
éru kdysi oblíbené Neckyády, do Bratčic za 
Golčovým Jeníkovem na výstavu historic-
ké vojenské techniky nebo do westernové-
ho městečka Šiklův mlýn u Zvole nad Pern-
štejnem na Velký den koní s rychlostními 
závody, přehlídkou plemen koní, ukázkami 
parkurového ježdění apod.

Text a foto: Jaroslav Vála

Stalo se před 130 lety

Dne 12. září 1874 projížděl světel-
ským nádražím po Severozápadní 
dráze rakouský císař František Josef I. 
K jeho uvítání se dostavilo obecní za-
stupitelstvo, duchovní a učitelé, hospo-
dářští a lesní úředníci ze zdejšího pan-
ství, c. k. úředníci z Ledče n. S. a četné 
obecenstvo.                                        -jv-

(pokračování)
Bali a náboženství
Při obou našich cestách na Bali se atmo-

sféra ostrova pro Evropana zdála něčím 
zvláštní. Byla zvláštní především díky 
náboženství. I když většina Indonésanů 
vyznává islám, přes devadesát procent Ba-
lijců jsou hinduisté a jako mnoho dalšího 
i balijský hinduismus je specifický. Jeho 
vnější projevy jsou to nejfotogeničtější 
a nejbarevnější, co může Indonésie na-
bídnout. Chrámy se zvláštními stupňovi-
tými věžemi jsou sice část roku opuštěné 
a smutné, o svátcích ale zazáří barvami, 
lidé je ověnčí obětinami, omotají pruhy 
látek a vyzdobí vlajkami a slunečníky, na 
kterých převládá zářivě žlutá a bílá. Má-li 
některý z bohů svátek, práce se zastaví, 
neboť je potřeba mít dost času na výrobu 
obětin a na obětování bohům a duchům, 
kteří sídlí všude po ostrově. Krajina 
na Bali je posetá chrámy, chrámečky 
a svatyněmi, neboť balijští bozi jsou ná-
roční a každý chce mít svůj chrám a své 
obětiny. Kolik květin a rýže v miskách 
z palmového listí se klade každé ráno na 
zem před dveře, přes den se rozšlape a je 
sežráno zvířaty, večer se zamete a ráno 
se opět obnovuje, to by nikdo nespočítal 
a nezměřil. Setkáte se s nimi na ulicích, na 
schodech, v obchodech i na přístrojových 
deskách nákladních aut a zejména různých 
devítimístných tranzitů, protože osobních 
vozů zde není mnoho vidět. No, když litr 
benzínu zde stojí v přepočtu  čtyři koruny 
třicet haléřů, kdo by se utiskoval v malém 
osobáčku. Ale zpátky k bohům. Ze stovek 

CESTOPIS - Vítejte na Bali

hinduistických chrámů (v mnohých musí 
mít i turisté sárongy, které se půjčují 
u vchodu za vskutku vysoký poplatek tisíc 
rupií, v přepočtu to je tři koruny osmdesát) 
patří k nejkrásnějším mořský Tanah Lot 
a k nejatraktivnějším pak soustava asi 
dvaceti chrámů, zahrad a schodišť zvaná 
Besakih, ležící ve výšce asi 1 000 metrů 
na úbočí nejvyšší balijské sopky Gunung 
Agung. Z tohoto místa se za doprovodu 
místního průvodce vydali naši tři turisté 
na vrchol 3142 metrů vysoké sopky. Pře-
výšení bylo přes dva tisíce metrů, sklon 
asi čtyřicet pět stupňů, k tomu prach, 
odřená kolena, žízeň. Odměnou jim bylo 
absolutní ticho a panoramata, na která se 
nezapomíná.

Člověk ani nemusí mít příliš štěstí a ur-
čitě v některém z chrámů se bude konat 
nějaká slavnost, nebo potká všemi bar-
vami zářící průvod, pořádaný na počest 
některého z bohů. Není to nic neobvyk-
lého, uvědomíme-li si, že i když balijský 
rok trvá pouhých 210 dnů, je v kalendáři 
nejméně tolik svátků.

Balijští démoni jsou možná zlí, ale roz-
hodně jsou nádherní. A velcí. Jejich masky 
se vyrábějí s velkou fantazií a celou řadu 
si jich člověk může pořídit v obchodech 
a obchůdcích s vyřezávanými monumen-
ty. Předtím si ale musí vytrpět smlouvání 
o ceně, které je obvyklé ve všech soukro-
mých krámcích. Pevné ceny jsou pouze ve 
státních obchodech.

Na některých démonech, například 
ogoh-ogoh se usilovně pracuje mnoho dní 
před daným svátkem. Ratanová kostra je 
potažena ručním papírem. Pak nastoupí 
výtvarníci s barvami. Někdy i deset siláků 
má co dělat, aby si s děsem a strachem za-
kletým do papíru a barev, poradilo. Je totiž 
nutné s démonem projít ulicemi. Hodně 
se přitom křičí a obecenstvo vybírá ten 
nejpovedenější. Za tmy je tohle divadlo 
umocněno hrou světel a stínů a z řevu 
naskakuje husí kůže. O půlnoci rázem 
všechno skončí a nad Bali se rozhostí až 
neskutečné ticho.

Mgr. Jiří Veselý

Bohatý víkend
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Od uzávěrky do uzávěrky

Léto v našem městě:
1. Do dlažby před budovou radnice byly Technickými a bytový-
mi službami Světlá n. S. nainstalovány kovové stojany na kola
2. Autobusy na náměstí
3. Batohy s karimatkami mladých turistů na terase obchodního 
domu

4. Honda norských cestovatelů na světelském náměstí
5. S nafukovačkou po městě
6. Výprava francouzských motorkářů
7. Historie a současnost (účastnice Bitvy na Stvořidlech 
s digitálním fotoaparátem v ruce)

Foto: Jaroslav Vála

21
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Jaroslav Hašek - komunistický autor, nebo geniální spisovatel?

Velmi jsem přemýšlel nad tímto titu-
lem, oslovujícím haškology i veřejnost 
zajímající se o slavného humoristu. Do-
šel jsem k závěru, že tomuto heslu vlastně 
nerozumím. Nemohl jsem se smířit s ná-
zorem:  Jaroslav Hašek – komunistický 
autor. Znám jeho krátké působení mezi 
ruskými bolševiky, kdy pracoval jako 
redaktor časopisu „Krasnaja Jevropa“. 
Ale určitě vím, že nepsal komunistickou 
literaturu. O žádném manifestu či teore-
tickém rozboru komunismu jsem nikdy 
neslyšel. O Haška jsem se intenzívně 
zajímal přímo na Lipnici, kde jsem za-
počal svou kantorskou dráhu. V letech 
1965-1972 jsem snad každý den sedával 
s hostinským Alexandrem Invaldem, 
který mi život Haškův na Lipnici velmi 
přiblížil. Poznal jsem i další Haškovy 
kamarády – Klimenta Štěpánka, Josefa 
Jakla, Bedřicha Vacka, Františka Vacka, 
Antonína Krupičku a další. Proto svůj 
příspěvek zaměřuji k Haškovu pobytu 
na Lipnici a jasně se přikláním k druhé 
části titulu:  Jaroslav Hašek – geniální 
spisovatel! 

V červnu 1920 je Jaroslav Hašek ná-
hodně objeven dr. Bohumírem Šmeralem. 
Je rozhodnuto, aby se vrátil do Českoslo-
venska, kde bude prospěšnější pro šíření 
komunistické propagandy. Na příkaz tzv. 
Centrálního byra pro agitaci a propagaci, 
řízeného ústředním výborem komunistic-
ké strany bolševiků v Rusku, byl v říjnu 
Hašek povolán do Moskvy. Zde se dozvídá, 
že bude vyslán prostřednictvím Kom-
interny do Kladna, aby pomohl upevnit 
revoluční práci. Stěhuje se tam i se svou 
životní družkou Alexandrou Lvovou. Do-
stává se opět do své rodné vlasti. Do Prahy 
přijíždějí 19. prosince 1920.  Druhý den se 
píše v ranním vydání Tribuny:

„Jaroslav Hašek zase v Praze. Včera 
zažila kavárna Union nemalé překvapení; 
zčistajasna, jako blesk z modrého nebe, 
ocitl se v ní Jaroslav Hašek, vrátivší se 
z pětiletého pobytu v Rusku, tolikrát již 
prohlášený za mrtvého, jindy zas prohla-
šovaný za bolševického komisaře... Jest-
liže někdo z širší veřejnosti neví, kdo je 
Jaroslav Hašek, nelze mu to jen tak krátce 
vysvětlit. Tato lokálka je ostatně psána jen 
jako oznámení přátelům.“

Haška čekalo slavné přijetí. Patřilo však 
jen předválečnému králi bohémů. Pro 
návrat rudého komisaře, který měl plnit 
revoluční povinnosti na Kladně, již byla 

méně vhodná chvíle. Prosincové „revo-
luční“ vystoupení bylo rozdrceno. Celé le-
vicově sociálně demokratické vedení bylo 
pozatýkáno a postaveno před soud. Mezi 
zatčenými byl i Josef Handlíř, zprostředko-
vatel Haškova přijetí a seznámení se situací 
na Kladně.

Na první dojmy z pobytu v Praze, na 
20. prosinec 1920, paní Lvová vzpomíná :

„Toho dne Jaroslavčík dlouho vyspával. 
V poledne se začal strojit. Vzal si rubášku, 
kterou opásal řemenem, kalhoty zastrkal 
do vysokých bot, byly to obrovské filcové 
pimy, oblékl zimník, který dostal v Moskvě, 
a na hlavu čepici se štítkem. Políbil mne 
a řekl, že přijde brzy. A skutečně - asi za 
tři hodiny byl zpátky. Vypadal smutně 
a praštil čepicí na postel. Tak jsme všechno 
prohráli, Šuro! Přijeli jsme pozdě. Ty, na 
které jsem se měl obrátit, pozavírali. A ti, 
kteří zůstali, mi vůbec nevěří, tvrdí, že o ni-
čem nevědí.

Vypadalo to, že se dá do pláče. Utěšovala 
jsem ho, jak jsem mohla. Pojedeme přece 
zpátky do Ruska, je tam spousta práce, 
maminka a všichni nás tam měli rádi. Tady 
není ani pořádná zima, venku prší a je blá-
to. Ale Jaroslavčík seděl bez zájmu. Pak se 
zvedl, rubášku vyměnil za košili bez krava-
ty, vzal si polobotky, sako, kabát a povídal, 
že přijde. Jenže tentokrát přišel za tři dny. 
Uválený, roztrhaný. Přivedl s sebou pana 
Longena a jeho ženu Xenu. Představil mi 
je. Byli moc milí a pozvali nás na zítřejší 
Štědrý den. Jaroslav mezi tím usnul a Lon-
genovi odešli.“

V tomto okamžiku skončila veškerá 
Haškova komunistická činnost. Navíc je 
Hašek mnohými členy sociálně demo-
kratické levice považován za provokatéra. 
To vše ho úplně zlomilo. Hašek dokonce 
prohlašoval: „Neměl jsem se vracet. Tady 
mne lidi nenávidí.“ Takto duševně zlomen 
nebyl nikdy předtím při žádných životních 
nesnázích. Nejlépe Haškovu situaci vylíčil 
Emil Artur Longen:

„...pozoroval jsem Haška, jenž mne pře-
kvapil nápadnou horlivostí, kterou hleděl 
vyvolat dojem předválečného bohéma. Tím 
více nebyl. Jeho potutelné úsměvy pozbyly 
měkkosti a vábivé srdečnosti a zraky chyt-
rácky mžouraly s posupným výsměchem. 
Haškova ústa chrlila zábavná slova, ale 
oči se zřejmě posluchačům vysmívaly. Jeho 
zjev i pohyby nabyly mnoho tvrdé hrana-
tosti a v tváři zachvěl se mu občas opovrž-
livý úsměšek. I záchvěv mrzutosti chvílemi 

přeběhl Haškovým vzezřením. Tu se rychle 
napil. Pil nervózně, bez ustání, bez požitku, 
i napil se často několikrát za sebou, jako 
by chtěl odplavit jakýsi nepříjemný stav, 
jenž ho asi přepadal ve společnosti.“

A Hašek tedy, po pětiletém půstu v Rus-
ku, znovu pije. Longen dále vzpomíná: 

„Nikdy před válkou jsem Haška v takovém 
stavu neviděl. Pil a zpíval, pil a nadával. 
Nadával nám a celému světu. V největší 
opilosti neztrácel jistou dávku vědomí a za-
choval si vtip, byť i drastický a nevybraný. 
Pokusil jsem se zaujmout Haška hovorem: 
,Jardo, napiš nám nějakou veselohru pro 
Revoluční scénu. Třeba z ruského života. 
Zaplatíme ti to dobře.́  ,Kdo je revoluční? 
Obyčejná hovada jste a nepleťte se do 
revoluce!´ Prudkou ranou srazil se stolu 
sklenice a zasmál se: ,Máte Revoluční scé-
nu, Revoluční třídu, Náměstí revoluce, ale 
všem vám tady chybí revoluční  duch! “́

Od prvních dnů prožitých v Praze je 
Hašek opětovně tulákem a bohémem. Jeho 
štěstím je, že se spojuje s Frantou Sauerem, 
nakladatelem a bohémem ze Žižkova, u ně-
hož nachází poslední a nejslavnější literár-
ní zápal. V té době Hašek objevuje svůj 
původní nápad. Nechme však vzpomínat 
Alexandru Lvovou:

„Jednou koncem února (1921) přišli se 
Sauerem domů v dobré náladě. Smáli se, 
objímali, a Jaroslavčík prohlásil, že dostal 
nápad. Bude psát o vojáku Švejkovi. Já 
jsem nevěděla, že o Švejkovi psal už před 
válkou i během ní. Řekl mi teprve teď, ale 
hned prohlásil, že tohle bude docela něco 
jiného, tohle, že bude skutečná literatura. 
Vysměju se všem těm pitomcům, a zároveň 
ukážu, jaká je naše pravá povaha a co 
dokáže. Začali tím, že poslali do protějšího 
hostince u Šnorů pro pivo a pořádně se 
opili. Celé dopoledne druhého dne prospa-
li a odpoledne začal Jaroslav psát a Sauer 
chodil pro pivo. Jaroslav psal velmi rychle, 
načisto, a když ho bolela ruka, diktoval 
Sauerovi. Oba se přitom výborně bavili 
a na pivo zapomněli. Psali celou noc.“

Dne 21. března 1921 vychází první 
sešit „Osudy dobrého vojáka Švejka“. Na 
Žižkově se objevují žluté plakáty s touto 
reklamou:

„Ať žije císař František Josef I.!, zvolal 
dobrý voják Švejk. Kniha tato vychází sou-
časně ve Francii, Anglii a Americe! Vítěz-
ství české knihy v cizině! Vyhoďte ze svých 
knihoven Tarzana v pralese a různé blbé 
překlady krváků! Vzmužte se k energické-
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mu činu  a ukažte, že máte smysl pro čistou 
českou knihu! Neslibujeme však žádných 
prémií, ale ukážeme vám, že dostanete 
nový humor a satiru! Revoluce v české 
literatuře! Nejlepší humoristicko-satirická 
kniha světové literatury! Vítězství české 
knihy v cizině! Nejlevnější česká kniha! 
První náklad 100 000 exemplářů!“

Kéž by tehdy tušili oba literáti, že sku-
tečnost vydání později daleko přesáhne 
tuto nadnesenou reklamu. Tak začínají vy-
cházet prvé sešity světoznámého dobrého 
vojáka Švejka. 

Koncem léta přichází Jaroslav Hašek 
na Lipnici. Jeho ubytovatel, hostinský 
Alexandr Invald, často vypravovával zají-
mavou historku: „Jaroslav Hašek se chtěl 
dozvědět podrobnosti z historie lipnického 
hradu, a proto si nechal poslat pro vlas-
tivědnou brožuru do místního papírnictví. 
Obchodník a současně varhaník František 
Niederle přinesl Haškovi brožuru do mé 
hospody osobně. Vznikla velká debata, 
v níž se Niederle urážlivě vyjádřil o Lenino-
vi a Trockém. Hašek se cítil uražen, a proto 
se na varhaníka obořil: - Buď zticha, nebo 
Ti dám facku. Znáš je? Četl jsi jejich spisy? 
A slyšel jsi mne, že bych urážel Kramáře 
nebo Rašína? - Regenschori na to:  - Ne, to 
jsi neudělal, protože Kramář a Rašín jsou 
čestní lidé. Stejné se však nedá říct o Le-
ninovi a... - Niederle už nestačil domluvit, 
protože na jeho tvář pleskla pořádná facka. 
Já jsem přiskočil od výčepního pultu. - To 
ti, Jardo, neodpustím, to jsi neměl dělat. 
On to nemyslel tak zle, a pak je o mnoho 
let starší. Víc ti nenaleju. - Hašek přechá-
zel dlouhými kroky po lokále a tvářil se 
rozčileně. Najednou se zastavil, chytil se za 
hlavu a zalkal: - Ne, to jsem neměl dělat, já 
tu facku Niederlemu neměl vrazit! - A hned 
přiskočil k polekanému varhaníkovi. – Po-
slyš, Niederle, tu facku mi musíš vrátit. -  - 
Nechme toho, jsi pěkný hoch, aspoň jsem 
tě poznal, - vyčítal lítostivě varhaník. 

– Krucifix, pitomče, buď mi vpálíš facku 
nebo dostaneš ode mne novou, až upadneš 
za kamna, - zařval Hašek a napřahoval se 
k nové ráně. – Tak mi dáš tu facku nebo ne? 
Jedna, dvě... - Rychle jsem přiskočil, zdvihl 
varhaníkovu pravici a nechal ji jakoby do-
padnout na Haškovu tvář. - Tak, a teď jsme 
vyrovnaný, - oddechl si radostně Hašek, 
oddechl jsem si i já a celá napnutá společ-
nost v mé restauraci.“

Zřejmě se však i z veselé lipnické společ-
nosti občas našly různé narážky na Haškův 
pobyt v Rusku. Že Hašek na Rusko neza-
pomněl, dokazuje následující dopis poslaný 
předsedovi městského sovětu v Ufě. Nesl 
magické datum 22. 2. 1922:

„Vážený soudruhu předsedo! Promiňte, 
že ačkoliv se neznáme osobně, prosím Vás, 
jakýmkoliv způsobem doručte tento dopis 
vedoucímu vinného skladu v Ufě č. 1, který 
zajisté zná, kam se poděli naši známí, kteří 
žili u hlídače skladiště Andreje Dimitrijevi-
če Alexandrova.

Dopis není zalepen. Můžete si ho přečíst. 
Jde o to, aby na obálce, do které je vložen, 
byla úplná adresa. Děkuji Vám za tuto služ-
bu a zůstávám Váš Jaroslav Hašek.

Pozdravení soudruhu Gruntovi, redak-
torovi, je-li ještě v Ufě.“

Pravděpodobně se již nedozvíme, zda-li 
šlo o další Haškovu mystifikaci, kterou se 
chtěl před novou společností na Lipnici 
ukázat, ale vinný sklad, v dopise uvedený, 
to spíše potvrzuje. Další střety měl Hašek 
s podnikatelem Josefem Kolářem z Kochá-
nova, jehož bratr Jaroslav měl za manželku 
též Rusku. Jinak si oba, Hašek i Kolář, 
velmi rozuměli, zvláště, když u toho bylo 
dobré jídlo a pití. Franta Sauer se zúčast-
nil následující příhody, která se odehrála 
v Malém Mlýnku u Josefa Koláře: 

„Kolář se vrátil domů dosti pozdě večer 
a přišel do kantýny uslyšev, že je Jarda 
přítomen.

- Byl jsem v Brodě, - vypravoval, - a náho-
dou mi tam dali dnešní Rudé právo, abych 
si přečetl fejeton o tobě, Hašku. Napsal to 
Olbracht a říká v tom článku, že jsi geniální 
idiot! To je vrchol sprosťáctví, a divím se, 
že takovou sprostotu může napsat soudruh 
o soudruhovi. Aspoň vidíš, jací jsou ti ko-
munisti. Což je možno napsat o spisovateli, 
že je geniální idiot? Jak může být někdo 
geniální, a přitom idiot? –

- Já nejsem idiot, Koláři, - rozeřval se 
Hašek. - Ani geniální nejsem, a teprv ne 
geniální idiot, protože já jsem prachoby-
čejnej vůl! –

- Neblázni, Hašku, - tiše mírnil Jardu Ko-
lář. - Nesnižuj se tady před těmi lidmi, kteří 
jsou u mne zaměstnáni.-

- Jaképak snižování, -  dále řval Hašek.  
– Já dobře vím, kdo jsem, a ti lidé tady mají 
zdravější rozum, než my oba dohromady. 
A ty můžeš nejméně mluvit, protože jsi 
rovněž takový vůl jako já. A proto se moc 
nenafukuj a nedělej před těmi lidmi tady 
velkého pána, když se na tebe dřou. –

To byla silná slova pro zaměstnavatele 
před zaměstnanci. Kolář se urazil a odešel, 
neboť Hašek pokračoval v tupení pana 
továrníka.

Druhý den Hašek Koláře líbal a tvrdil, 
že nevím o ničem, že byl včera ožralý jako 
největší dobytek na celé zeměkouli. Kolář 
se smířil, ale přece domlouval Jardovi :

- Proč se schválně ponižuješ před lidmi ? 

Takový geniální chlap, jako jsi ty, nemá si 
tak nadávat. Pak se každý o tebe otře a mů-
žeš se dočkat, že někdo o tobě napíše ještě 
horší věci, než tvůj soudruh Olbracht! –

- Nezlob se, Koláři. Já sebe znám příliš 
dobře a vím, že jsem veliká mrcha, která 
nezaslouží žádné ohledy. A věř mi, že 
to Ivan Olbracht myslí dobře, když mne 
nazval geniálním idiotem. Tím mě chtěl 
vyznamenat.-“

Olbrachtův článek, o který se Hašek 
a Kolář přeli, zněl následovně :

„Nás všechny bila válka kyji do hlavy, 
když jsme psali. Seděla nám v týle a srá-
žela nám čela na papír, a dovedli-li jsme 
se vzpřímit, dělo se to jen s napětím vůle 
a všeho svalstva. Hašek neměl potřebu vál-
ku přemáhat a vítězit nad ní. Stál nad ní již 
od samého začátku, on se jí smál. Dovedl 
se jí smát celé i v podrobnostech, jako by to 
nebylo víc než opilá tahanice v žižkovské 
krčmě. K schopnosti takto se dívat je jistě 
zapotřebí notné dávky švejkovství  a – řek-
nu hned to slovo, jehož jsem chtěl užít až 
později – geniálního idiotství.“

Komunistickou ideologii si bral Hašek za 
svou spíše v humorných případech. Bylo to 
i proto, že se chtěl alespoň na chvíli zbavit 
všudypřítomné Šury. Při jednom z výletů 
do Německého Brodu se zastavil v Dolní 
ulici před Pachnerovým obchodem s liho-
vinami a zatvářil se tajemně, až se Šura 
polekala:

„Nyní se odeberu do jisté místnosti, kde 
má ilegální komunistická sekce tajnou 
schůzi a kam žádná ženská nesmí vkročit. 
Hned by tě uškrtili, kdybys tam jenom 
vkročila. Procházej se po městě, jež má 
mnoho starobylých památek, navštiv Hav-
líčkův dům a zde mne později nalezneš. Ale 
neopovažuj se za mnou vstoupit. Byl bych 
ihned zastřelen, že jsem přived ženskou. 
Pamatuj si, že ženským je zde vstup pod 
trestem smrti zakázán.“

Hašek odešel k Pachnerovi na kořalku, 
kde vesele popíjel s různými lidmi a Šura 
bloumala po ulici před Pachnerovým ob-
chodem několik hodin, dokud se Hašek ne-
nabažil zábavy a neomrzela jej společnost.

V prosinci 1921 došlo k restrikci platů 
státních zaměstnanců a ta se týkala na Lip-
nici především učitelů. Proti snížení platů 
učitelé protestovali. Řídící Jan Pavel svolal 
k Invaldům schůzku lipnických i okolních 
přespolních učitelů. Nejhorlivěji si na ní 
počínal Bedřich Mareš, který roztrhal 
legitimaci národně demokratické strany. 
Hašek Mareše popíchl, aby vstoupil do 
komunistické strany. Mareš nadšeně sou-
hlasil a Hašek mu vyplnil přihlášku. Ostat-
ní učitelé s hrůzou (pokr. na str. 16)
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(pokr. ze str. 15) a odporem sledovali 
Marešovo počínání. Ten však v sobě měl 
již nesčíslný počet piv (dle vzpomínek 
hostinského Invalda pil Mareš výhradně 
malé pivo a vždy, když zaskočil k Inval-
dům, si poroučel: - Lexo, dnes jen jedno 
malé pivo, moc a moc spěchám! - Ale 
samozřejmě jich pak bylo tolik, že pan 
Invald ani nestačil dělat čárky), Hašek jej 
navíc krmil kalíšky slivovice, a tak Mareš 
trval neústupně na svém. Horší již to bylo 
později doma, když vše začal líčit své ženě 
(Mareš dokonce Haška žádal, aby vyplnil 
přihlášku i jí a synovi, který chodil do 
druhé třídy obecné školy). Paní Marešo-
vá ihned ráno se synem odjela ke svým 
rodičům do Světlé. Rozmrzelý Mareš při 
vystřízlivění prokoukl svou nesmírnou 
hloupost, budil Haška, aby mu přihlášku 
vrátil. Hašek však tvrdil, že přihlášku 
ihned v noci poslal do Prahy. Mareš běžel 
na poštu, kde však o žádné zásilce nevěděli. 
Znovu tedy Haška žádal, aby mu přihlášku 
vrátil. Mareš padl před Haškem na kolena, 
rozplakal se a sepjatýma rukama prosil:

- Nenič mě, mám rodinu. a co na mně 
komunistům záleží ? - 

Až po dlouhých učitelových prosbách 
roztrhal Hašek přihlášku a výsměšně 
pravil:

- Snad ses nedomníval, že tenhle cár 
pošlu výkonnému výboru komunistické 
strany? Bolševici nemohou potřebovat 
takové chameleóny, jako jsi ty. Chtěl jsem 
ti pouze ukázat, jak je tvůj radikalismus 
ubohý. -

V roce 1922 uspořádal G. R. Opočenský 
řadu Haškových povídek do útlé knížečky 

„Mírová konference“. Mimo jiné knihu vě-
noval Hašek 16. září lipnickému sládkovi 
s věnováním : „Bratru Štolcovi – komu-
nista Hašek“. Stejnou knihu věnoval i ing. 
Jaroslavu Kolářovi, jenomže zde již slovo 
komunista nebylo uvedeno.

Literární úspěchy přinášely Haškovi 
stále více peněz. Největší příjem plynul ze 
Švejka, který měl již v roce 1922, přestože 
nebyl ani z poloviny hotov, čtvrté vydání 
dílu prvního a třetí vydání dílu druhého. 
Na tyto úspěchy byl Hašek velmi hrdý, ale 
největší radost mu přinesl pan Geringer, 
majitel českého deníku Svornost v Chi-
cagu. Nabídl Haškovi, že bude pravidelně 
v nedělní zábavné příloze Svornosti otis-
kovat na pokračování Švejka. Hašek sa-
mozřejmě souhlasil, a tak dostával nejen 
příjemný honorář v dolarech, ale i každé 
nedělní číslo Svornosti.

I za pobytu na Lipnici Hašek spolu-
pracoval s redakcí Rudého práva, která 
mu uveřejnila několik povídek. Postupně 
to byly povídky: „Sedmkrátstotisíc vel-
vyslanců, vyslanců a konsulů“ (20. 11.), 

„Osudné sezení odzbrojovací konference“ 
(25. 12. 1921), „Rozmluva s censorem“ 
(20. 1.) a „Změna jména“ (26. 1. 1922). 
Rudé právo však nebylo jediné, kam 
Hašek své humoresky zasílal. Daleko víc 
jich uveřejňovalo České slovo, ale objevo-
valy se i jinde. Dle vzpomínek manželů 
Invaldových Hašek zamýšlel připravit 
pro Rudé právo větší dílo, snad seriál 
povídek či divadelní hru, o práci a životě 
lipnických kameníků. Bohužel k tomu již 
nedošlo, neboť Jaroslav Hašek dne 3. led-
na 1923 náhle umírá...

V tomto příspěvku jsem se snažil doká-
zat, že Haškův komunismus vyhasl s jeho 
návratem do Československa koncem 
roku 1920. Historiky může zajímat jediná 
otázka. V blízkosti Jaroslava Haška se 
mohl objevit komunistický funkcionář 
Alois Muna z Kladna, který nějakou dobu 
působil v krajském ústředí KSČ v Němec-
kém Brodě. Nikde jsem se však prozatím 
s žádnou zmínkou o jakémkoliv styku 

Jaroslav Hašek - komunistický autor, nebo geniální spisovatel?

těchto dvou lidí nesetkal. Na Lipnici již 
docházelo jen ke komickým případům, 
když Hašek zde působil v pozici jakéhosi 

„provokatéra“ při vyvolávání legračních 
výstupů. Ostatně stejně komicky dopadlo 
prvé „revoluční komunistické vystoupe-
ní“ v roce 1920 v Čechách. V okolí Lip-
nice došlo k pokusům o zabrání majetku 
ve Světlé n. S. a také i v již zmíněném 
Kochánově. 

Drtivá většina obyvatelstva tyto „zlo-
dějské“ pokusy rázně odsoudila. Na 
Haška působilo mocně nejen estetické 
prostředí Lipnice, ale čím dál tím víc jej 
obklopovala víra lipnických, vlastenecky 
cítících obyvatel, většinou příslušníků 
Sokola. Však i o něco déle dravější „re-
volucionář“ Emil Artur Longen nemohl 
pochopit Haškův lipnický přerod a jeho 
přátelství s prostými lidmi, z nichž mimo 
hostinského Invalda byl největším kama-
rádem lesmistr Hubert Böhm. 

Velikost Haška je nesporná, škoda jen 
jeho předčasné smrti. Často na mne dolé-
há otázka: Co by říkal Jaroslav Hašek na 
miliony mrtvých, které doslova dláždily 
cestu ke „spravedlivému komunismu“?

František Drašner

Jan Werich čte Švejka

To, že jedno z nejslavnějších děl české 
literatury, Haškovy Osudy dobrého 
vojáka Švejka, má vedle knižní podoby 
také zvukovou, není nic nového. Sadu 
sedmnácti ohraných LP desek, na kte-
rých Jan Werich předčítal mezi lety 
1953 až 1970 z Haškova Švejka, opat-
rovaly mnohé domácnosti jako rodinný 
poklad. Desky vydal Supraphon v letech 
1978-84. Právě zájem posluchačů přiměl 
Supraphon, aby nahrávku vydal znovu, 
tentokrát ovšem na 12 kompaktních 
discích. 

První dvě dvojcédéčka Osudů dobrého 
vojáka Švejka ve Werichově interpretaci 
vyšla v březnu, další sada se na pultech 
objevila v červnu a celý komplet se uzavře 
v září. Obrovský ohlas, které kompletní 
vydávání Haškova a Werichova Švej-
ka vyvolalo u české veřejnosti, svědčí 
o mimořádnosti této nahrávky, jež patří 
k pravým pokladům národní kultury. Boo-
klety s Ladovými ilustracemi, které vydání 
dalších dvou dílů doprovázejí, obsahují 
stati filosofa Karla Kosíka a spisovatele 

Bohumila Hrabala. V nich se oba vyjad-
řují k Haškovu románu, k postavě Švejka 
a zasazují jej do kontextu světové literatury. 
Od nového vydání lze však čekat víc než 
pouhé digitální vyčistění zvuku od ruchů 
a šumů, se kterým si pohrál zvukař Jiří 
Charypar. Poprvé vycházejí dosud nezná-
mé kapitoly, které léta ležely zcela skryté 
v archivu Supraphonu.

To, že z nahraného Švejka vypadly celé 
kusy, vědí všichni, kteří doma schraňují 
Werichovy staré nahrávky. „Poslouchala 
jsem elpíčka a přitom znovu četla ro-
mán. Zjistila jsem, že řada věcí chybí nebo 
je naprosto časově pomotána,“ říká editor-
ka projektu Naďa Dvorská.

Důkladný průzkum archivu pracovníky 
dokumentačního oddělení přinesl nečeka-
né objevy: pásky, označené jako odpadový 
materiál z natáčení, skrývaly rozsáhlé, 
nikdy nevydané pasáže. „Jsou to přes tři 
hodiny dosud neznámého Wericha,“ upřes-
ňuje Dvorská.

Detektivku připomínalo nejen pátrání po 
ukrytých magnetofonových kotoučích, ale 
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také po důvodu, proč se pásky ocitly pod 
falešnými údaji v archivu.

„Podle tehdejšího úzu se všechny na-
hrávky předkládaly Hlavní správě tisko-
vého dohledu ministerstva vnitra. Hašek 
ve Werichově interpretaci byl náhle pro 
cenzory nepřijatelný. Tiskový dozor dopo-
ručil, aby byly zničeny. Takové doporučení 
se v podstatě rovnalo příkazu. Pozdější ře-
ditel Supraphonu Jaroslav Šeda spolu s re-
žisérem Josefem Cincibusem však usoudili, 
že zničit geniální Werichův projev by byl 
hřích, a proto nahrávky uschovali pod růz-
nými názvy,“ vysvětluje Naďa Dvorská.

Za oběť cenzorům měla padnout na-
příklad celá epizoda o dobrodružství 

„dobrého vojáka“ v Királyhidě, část Švej-
kovy budějovické anabáze, kapitoly Švejk 
před soudními lékaři či Švejka vyhodili 
z blázince. V prvním díle účinkují i Vlasta 
Burian jako polní kurát Katz, Jiřina Šej-
balová v roli paní Müllerové a František 
Filipovský jako redaktor. Jelikož však 
Werichův záměr, že by i další postavy četli 
jím vybraní herci, byl obtížně proveditelný, 
zbytek románu načetl sám.

Natáčení Švejka bylo Werichovým 
životním dílem a s několikaletými přestáv-
kami s ním prožil dvanáct roků. Zvukový 
Švejk vznikal mezi lety 1953-1970. Podle 
vzpomínek přímých účastníků natáčení se 
Werich nahrávání Haškova románu, své 
velké literární lásce, věnoval s neobyčejnou 
pečlivostí: jednu kapitolu načítal třeba mě-
síc, jednotlivé slovo dovedl obohatit hned 
několikerými významy. Pro každou figuru 
dokázal nalézt jiný odstín hlasu.

„Werich se do studia ohromně těšil. Na-
táčení, to byla pánská jízda, na kterou 
nosíval vyhlášené jednohubky z nedale-
kého lahůdkářství, kterým říkal štěstíčka. 
Nahrávání občas přerušoval košilatými 
anekdotami,“ vypráví Josef Cincibus ml., 
syn režiséra Cincibuse.

Natáčení se mohl jako kluk čas od času 
zúčastnit za odměnu. „Jednou si na mě 
táta stěžoval, že místo učení hltám právě 
Švejka, a Werich, který si s otcem zásadně 
onikal, prohlásil: Oni maj kluka, kterej 
má rád Švejka, tak jen ať jsou rádi, že ho 
nemaj blbýho,“ vzpomíná Cincibus. „Při 
čtení Werich někdy seděl, jindy stál, ale 
vždy v ruce pevně třímal vydání z roku 
1951 v silných modrých deskách. Pamatu-
ji, jak dovedl dlouho cizelovat jednu větu, 
dokud nebyla bezchybná. S otcem si také 
často hodiny telefonovali - každý seděl na 
jednom konci drátu s románem v ruce.“ 
Natáčelo se na přeskáčku – podle toho, na 
jaký kus knihy měl herec zrovna chuť.

Přes všechny překvapivé objevy existu-

je ještě šest kapitol, které Werich zřejmě 
nikdy nenamluvil. „Jde o kapitoly z prv-
ního dílu. Je možné, že Werich doufal, že 
je jednou nahraje s Vlastou Burianem. 
Přesto existuje šance, že i tyto části leží 
kdesi v archivu, třeba na páskách, které 
nemají názvy, ale jen čísla,“ dodává Naďa 
Dvorská.

Kateřina Kolářová
(převzato z MF Dnes)

Pro úplnost ještě dodejme, že kromě We-
richem namluveného Švejka existuje CD 
vydané v květnu 2001 vydavatelstvím Arco 

Diva s prvními pěti kapitolami, v nichž se 
Švejk od rozhovoru s paní Millerovou 
dostane k lékaři, na policejní komisařství 
a ještě ho vyhodí z blázince. Osudy dobré-
ho vojáka Švejka čte Pavel Landovský, na 
obalu CD je kresba Josefa Lady.

Začátkem letošního roku také vyšla – po 
téměř půlstoletí vzniku – i filmová verze 
Švejka na DVD nosičích. Snímky zvané 
Dobrý voják Švejk a Poslušně hlásím, kte-
ré v letech 1956 a 1957 natočil režisér Karel 
Steklý s Rudolfem Hrušínským v hlavní 
roli, doplňuje řada bonusů.

-jv-

Hezky česky

Mnozí uživatelé textových editorů si 
libují, jak dobře se jim pracuje s výba-
vou zvanou „kontrola pravopisu“. Píší-li 
na počítači text v editoru Word, po-
chvalují si, že odstraní většinu překlepů 
a urychlí práci. 

Ano, „kontrola pravopisu“ vás upozorní 
na slova, která v češtině neexistují, i na 
mnohé nespisovné slovní tvary, například 
dvoum, dvouch, bramborama, chybama. 
Nabízí jakousi „první pomoc“ – ale nepo-
může vždy.

Pozor si musíte dát zejména ve všech pří-
padech, kdy pro pravopisnou podobu slova 
je důležité jeho okolí ve větě (např. jde-li 
o i a y ve shodě podmětu a přísudku, muži 
byli osloveni – osoby byly osloveny, nebo 
o pádové tvary, 1. pád psi – 4. pád psy) nebo 
význam slova – v češtině máme slova rok, 
tok, bok, krok; napíšete-li, že její roky se 
vlnily místo její boky se vlnily, skoval se za 
strom místo schoval se za strom, pak auto-
matická procedura samozřejmě chybu ne-
rozpozná, a zůstane-li neopravena, může 
být zdrojem nechtěné komiky.

Kontrola pravopisu neupozorní ani na 
psaní interpunkční čárky – nenapíšete-li 
například před spojkou že (nebo před něja-
kou jinou spojkou) čárku nebo neoddělíte-li 
začátek a konec vložené věty v souvětí čár-
kami z obou stran, může dojít i k posunu ve 
významu celého souvětí. Zkuste například 
vynechat čárku za vedlejší větou v následu-
jícím souvětí: Ráno přišli dva malíři, kteří 
natřeli halu, a tři uklízečky.

Problémy mohou nastat u slov, u nichž 
Pravidla českého pravopisu (PČP) dovo-
lují variantní podobu: exkurze i exkurse, 
bazilika i basilika, kurz i kurs, kurzovné 
i kursovné, impulz i impuls, diskuze i disku-
se, balkon i balkón, realismus i realizmus 
a mnoho dalších. Mohou nastat případy, 

kdy v kontrole pravopisu je jedna z obou 
možných variant označena jako nepřijatel-
ná; může to být dokonce ta varianta, která 
je v PČP uvedena jako „základní“. Pokud 
se pisatel rozhodne pro určitou pravopis-
nou variantu nějakého slova, měl by dbát 
na to, aby dodržoval zvolenou variantu 
v celém textu a také u všech slov, u nichž se 
objevuje příslušný pravopisný jev. Neměl 
by tedy v témž textu střídat například psaní 
impuls a kurz, realismus a impresionizmus, 
i když obě varianty jsou „zkontrolovány“ 
jako správné. To si už musí uhlídat sám.

Pokud místo složeného slova spoluřeši-
tel napíšete omylem spolu řešitel, může se 
vám stát, že právě tato varianta zůstane ne-
opravena, zatímco psaní dohromady bude 
podtrženo jako nesprávné. Na dlouhá slova 
je třeba dávat zvláštní pozor.

Budete-li psát přídavné jméno dceřiný, 
nespoléhejte na počítačovou pravopisnou 
kontrolu; některá totiž ponechá bez po-
všimnutí podobu dceřinný, a tím vzbuzuje 
zdání její správnosti. Tuto pravopisnou po-
dobu uváděl první díl PSJČ (1935–7), ale 
již PČP z roku 1957, stejně jako Pravidla 
nejnovější, mají podobu dceřiný a ta je 
platná.

Automatická kontrola pravopisu nemůže 
být všemocným lékem a nahradit kodifi-
kační příručky, jako jsou například PČP 
nebo SSČ. Může se stát, že – v některé 
své verzi – neopraví zjevné chyby, nebo 
že naopak bude žádat opravu tvaru čtyřma 
ve spojení mezi čtyřma očima. Pokud vám 
tedy bude něco podtrženo jako chybné, 
může to i přesto být dobře. Různé verze 
pravopisných kontrol se v některých kon-
krétních případech vzájemně liší, avšak 
neustále se vyvíjejí, zdokonalují a ty dnešní 
mají velmi dobrou úroveň. 

Jaroslav Vála s použitím www.ujc.cz
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(pokračování)
Události 17. listopadu otevřely cestu 

k svobodě národní i skautské, po dlou-
hých a krutých normalizačních dvaceti 
letech. Již dne 2. prosince 1989 byla shro-
mážděním v pražské Městské knihovně 
obnovena činnost Junáka a zvoleny pro-
zatímní ústřední orgány. Rychle se zača-
la obnovovat činnost oddílů a středisek, 
k práci se hlásily stovky starých skautů. 
Také ve Světlé n. S. založil již v prosinci 
1989 náš skautský nestor br. Josef Šilhán 
staronový 1. oddíl Albatros a převzal dva 
objekty pro skautské klubovny: vagón 
v areálu fotbalového hřiště a altán u řeky.

1990 – vůdce střediska 
br. ing. Mil. Čapek – Tom
Dle registrace celkem 79 skautek, skau-

tů a členů střediskové rady Junáka. Skaut-
ské oddíly v roce 1990: 1. oddíl dívek 

– světlušky, ved. Hana Baštová, 2. oddíl 
dívek – skautky, vedoucí Jana Miksová, 
1. oddíl chlapců – vlčata a skauti, ved. 
Jar. Kubánek, 2. oddíl chlapců – skauti 
s křesťanskou výchovou, ved. V. Poukar, 
3. oddíl chlapců – vlčata, ved. Mil. Krato-
chvíl a Petr Včela, 4. oddíl chlapců – vod-
ní vlčata, ved. Mil. Čapek a Mir. Plachý, 
5. oddíl – oldskauti, ved. Mil. Čapek. 

Městský úřad ve Světlé n. S. předal 
k dočasnému užívání starou Wurmovu 
vilu Na Páchu pro světlušky a skautky. 
Během roku nebyly žádné významné 
skautské akce v střediskovém ani okres-
ním měřítku, pouze schůzky, vycházky, 
výlety do přírody a osvojování skautské 
praxe. Středisko i ostatní oddíly neměly 
materiální prostředky k provozování let-
ního tábora.

7. listopadu proběhl první střediskový 
sněm. Všichni řádně zvolili br. Mir. Pla-
chého za vůdce střediska. Na jeho přání 
bylo projednáno nové číselné označení 
oddílů, tj. zvlášť dívčí a chlapecký 
kmen. První vánoční pochod pořádaný 
naším střediskem se konal 23. prosince.

1991 – vůdce střediska 
br. Mir. Plachý – Miky
Dle registrace celkem 135 členů. 

Skautské oddíly v roce 1991: 1. oddíl 
dívčí – světlušky „Jitřenky“ (ved. Míla 
Moravcová, H. Kudrnová), 2. oddíl dívčí 

– skautky „Večernice“ (ved. M. Fikarová, 

Kronika světelského Junáka 1924 – 2004

ing. Z. Melounová), 1. oddíl chlapecký – 
vlčata „Albatros“ (ved. J. Kopecký, J. Šil-
hán), 2. oddíl chlapecký – vlčata – vodní 
skauti (ved. ing. M. Čapek, J. Tvrdý), 
3. oddíl chlapecký – skauti s křesťanskou 
výchovou (ved. V. Poukar, J. Jiráček), 
4. oddíl chlapecký – skauti (ved. Lad. 
Ženíšek, Jar. Hejný), 5. oddíl chlapecký 

– vlčata „Paprsek“ (ved. ing. M. Krato-
chvíl), 6. oddíl chlapecký – vlčata (ved. 
Petr Včela), 10. oddíl OS – oldskauti (ved. 
Zdena Vaňhátová).  

V červnu bylo za účasti bratrů z ORJ 
Havlíčkův Brod slavnostně předáno 
br. Lad. Ženíškovi čestné skautské vy-
znamenání „Medaile díků“ ve Wurmově 
vile Na Páchu. Byl zahájen letní tábor 
pod Melechovem, nesl název „Po letech“ 
a byl to vlastně první svobodný skautský 
tábor po dlouhém období diskriminace 
Junáka v letech 1969 – 1989 v Českoslo-
vensku. Letní tábor pod Melechovem byl 
společným táborem dívčího i chlapecké-
ho kmene, ale s oddělenými programy 
skautek a skautů u všech oddílů.

12. října při příležitosti schůzky 
oldskautů v Havlíčkově Brodě byla slav-
nostně udělena dvě skautská vyzname-
nání „Skautská vděčnost“ sestře Zdeně 
Vaňhátové a bratru Mir. Plachému.

23. prosince vánoční pochod na Me-
lechov. Před Vánocemi byl zaslán panu 
prezidentovi Václavu Havlovi vánoční 
a novoroční pozdrav a brzy jsme obdr-
želi jeho odpověď ze dne 27. prosince 
s přáním do nového roku 1992.  

1992 – vůdce střediska 
br. Mir. Plachý – Miky
Dle registrace celkem 115 skautek, 

skautů a členů střediskové rady.
6. března – v altánu, v klubovně 

1. oddílu, bratři z ORJ Havlíčkův Brod 
předali br. Jos. Šilhánovi – Šedému 
vlku skautské vyznamenání „Skautská 
vděčnost“. 

22. května složili vůdcovské zkoušky 
br. ing. Mil. Kratochvíl a br. Mir. Plachý. 
Vůdcovské dekrety byly vydané zkušeb-
ní komisí v Chrasti u Chrudimě. 

11. a 12. června poctil město Světlá 
n. S. návštěvou br. Mirko Janeček-Aki 

– kanadský Čech a exilový skaut, editor 
časopisu „Kanadské listy“.

23. a 28. června se roveři z Prahy 
vydali po stopách prvních skautů do 
Orlovských lesů s dvoukolovou károu. 
Připravili různé ukázky z minulých 
dob, např. zvonový stan s různými 
skautskými věcmi, skautské kroje, pří-
ručky, časopisy a podobně. Br. Plachý 
se zúčastnil vzpomínkové akce 80 let 
skautingu – první tábor v Orlovských 
lesích v roce 1912.

3. – 18. července letní tábor 1. oddílu 
„Albatros“ a 5. oddílu „Paprsek“ v Horní 
Vsi u Horní Cerekve. Počasí bylo poměr-
ně nestálé s déletrvajícími dešti, a proto 
dostal název „Tábor dešťů“.

3. – 16. srpna opět tábor střediska pod 
Melechovem. 

10. října na podnět kutnohorských 
oldskautů organizován pochod do Or-
lovských lesů k pomníku Jiřího Wol-
kera. Předzvěst každoročního pochodu 
do těchto míst, a to pravidelně 17. září, 
v den úmrtí A. B. Svojsíka. 

1993 – vůdce střediska 
br. Mir. Plachý – Miky
Dle registrace 115 členů. Br. Plachý 

zahájil přípravné práce k akci 70 let. 
Většina činovníků projevila malý zájem 
a vyslovila obavu, že to vyjde velmi 
draho. Br. Plachý ujistil, že oslava 
70 let bude ve skromných poměrech bez 
pompéznosti, budou vydány pouze sady 
pamětních lístků, pohlednice, skautský 
almanach a odznaky 70 let.

2. – 17. července skautský tábor 5. od-
dílu „Paprsek“ a 1. oddílu vlčat z Poličky 
u Nového rybníka (Horní Ves u Horní 
Cerekve).

3. – 17. července skautský tábor 
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1. oddílu „Albatros“ u skautské základny 
„Horky“ ledečského střediska Junáka, 
blízko Zdeslavic (u Číhoště).

2. – 15. srpna tábor u rybníka Kotrby 
blízko Nové Vsi u Batelova.

17. srpna oslavil sedmdesátiny 
br. Adolf Šalanda, nejstarší člen našeho 
střediska, vedoucí revizní komise SRJ. 

18. září se uskutečnila akce „Orlovy 
93“, kterou pořádalo středisko Junáka 
Kutná Hora, 8. oddíl oldskautů a 1. oddíl 

„Albatros“ Světlá n. S.   
1. října mimořádná volební schůze, 

program: zastoupení SRJ na sněmu ORJ 
Havlíčkův Brod a volba činovníků SRJ 
Světlá n. S. na další období: vůdce SRJ 

– br. Mir. Plachý, zást. ved. a výchovná 
zpravodajka DK sestra Jiřina Prosová, 
zást. ved. a vých. zprav. CHK – br. ing. 
Mil. Kratochvíl, tajemník SRJ – br. ing. 
Mil. Čapek a tříčlenná revizní komise 

– ved. br. Adolf Šalanda, br. Petr Včela 
a br. Jar. Hejný. 

28. října založen oddíl roverů s vůd-
cem Michalem Pospíšilem.

18. prosince – tradiční vánoční pochod 

Sdružení na ochranu vlastníků auto-
mobilů (SOVA) varuje všechny zájemce 
o koupi ojetého automobilu před rozmáha-
jícím se podvodem, kterým je umělé snižo-
vání počtu najetých kilometrů u prodáva-
ných vozů. Takováto auta se pak prodávají 
za obvykle mnohem vyšší cenu, než jaká 
by byla za vůz, který by měl na tachometru 
skutečný počet najetých kilometrů. 

Přetáčení tachometrů je podle informací 
SOVA v současnosti zcela běžnou prak-
tikou, kterou využívá mnoho prodejců 
ojetých automobilů. Přetočit jak běžný, tak 
i moderní digitální tachometr dnes z tech-
nického hlediska není žádný problém.

 „Naprosto skandální je přitom fakt, 
že se nabídky na přetočení tachometrů 
zcela běžně objevují v časopisech jako je 
Annonce. Podle českého práva je přitom 
přetočení tachometru možno klasifikovat 
jako trestný čin pokusu o podvod, pokud je 
prokázán úmysl a překročena hranice ško-
dy 5000 Kč. Vzhledem k cenám automobilů 
může o padesát tisíc kilometrů nižší stav ta-
chometru zvýšit cenu vozu i o desítky tisíc. 
Vidím tady velký prostor pro policii, aby 
důsledně stíhala autory inzerátů,“ zdůraz-
nil Petr Mikšovský ze sdružení SOVA.

Ukázky inzerátů, nabízejících nastavení 
tachometrů na libovolný počet najetých 

SOVA varuje před koupí ojetých vozů 

kilometrů, naleznete na webové stránce 
SOVA na odkazu http://www.sdruzeni-
sova.cz/co-nas-zaujalo.php.

Ani v případě nižší škody by pachatel 
neměl skončit bez trestu. Nižší prokázaná 
částka, o kterou by prodávající poškodil 
kupujícího, by totiž měla být klasifikována 
jako přestupek. U přetočení tachometru se 
v 99 % jedná o úmyslné poškození kupu-
jícího, přičemž prodávajícímu podvodem 
vzniká zisk spíše v řádech desetitisíců. 
Tuto problematiku obecně upravuje trestní 
zákon č. 140/1961 ve znění novel a přestup-
kový zákon č. 200/1990 Sb.

 „Všem zájemcům o ojetá auta bych 
doporučil důsledně trvat na uvedení počtu 
najetých kilometrů automobilu do smlouvy 
o koupi. Zdůrazňuji termín „počet najetých 
kilometrů“, který často prodejci obcházejí 
používáním termínu „stav tachometru“, 
který nemusí vypovídat vůbec o ničem,“ 
dodal Mikšovský.

Hlavním cílem SOVA je chránit práva 
spotřebitelů vůči prodejcům ojetých i no-
vých automobilů v celé České republice. 
Na stránkách www.sdruzeni-sova.cz nebo 
na emailu stiznosti@sdruzeni-sova.cz 
sdružení uvítá jakékoliv podněty poškoze-
ných vlastníků ojetých aut!

Petr Mikšovský

na Melechov. Zúčastnilo se 80 skautek 
a skautů (40 Světlá n. S., 16 Mimoň, 
10 Havlíčkův Brod, 7 Kutná Hora).

1994 – vůdce střediska 
br. Mir. Plachý – Miky
Dle registrace celkem 142 členů.
14. ledna byl založen dívčí oddíl Ran-

gers s vůdkyní ses. Jiřinou Prosovou. 
4. června proběhla oslava 70 let 

světelského skautingu. Na programu 
bylo slavnostní otevření chlapeckých 
kluboven na vodárně, vernisáž jubilejní 
výstavy s historickými materiály doku-
mentujícími vývoj skautingu ve Světlé 
n. S., návštěva symbolu světelského 
skautingu –  památníčku A. B. Svojsíka 
a Jiřího Wolkera za zámeckým parkem.

2. – 16. července 1. oddíl „Albatros“ 
pod vedením br. J. Kopeckého a br. J. Šil-
hána u vsi Tis (v okrese Havl. Brod).

15. – 31. července 5. oddíl „Paprsek“ 
pod vedením br. ing. Kratochvíla a 1. od-
díl vlčat z Poličky u  osady Javorek ve 
Žďárských vrších.  

1. – 14. srpna společný tábor oddílů 

dívčího a chlapeckého kmene: 1. oddíl 
skautek „Večernice“, 2. oddíl vodních 
skautů „Modrá kotva“ a 3. oddíl R&R 
pod vedením ses. Jiřiny Prosové u Nové 
Vsi u Batelova (okres Pelhřimov).

14. – 27. srpna – na stejném místě 
2. oddíl skautek „Jitřenka“ a 4. oddíl 

„Javor“ pod vedením ses. ing. Zdeny 
Melounové.

17. září akce „Orlovy 94“, sraz byl na 
Lipnici, kde bylo seznámení účastníků se 
zábavným programem a pak v 10.30 hod. 
přesun do Orlovských lesů k pomníčku 
skauta – básníka Jiřího Wolkera. 

Odhalením památníku v září 1996 by se 
důstojně vzpomenulo 120. narozenin 
A. B. Svojsíka a jeho zásluh o český 
skauting. ˝

Měl to být začátek uvědomělého boje 
o očistu, o návrat k idejím Svojsíko-
va skautingu a jeho přínosu pro naši 
mladou republiku, protože pořád platí 
Svojsíkova slova: „Zdravá, ušlechtilá 
a snaživá mládež je nejdůležitějším pro-
blémem českého národa“.

Mir. Plachý, ved. střediska

Informace o školním roce 
2004/2005

Období školního vyučování:
1. pololetí: 
 středa 1. 9. 2004 - pondělí 31. 1. 2005
2. pololetí: 
 úterý 1. 2. 2005 - čtvrtek 30. 6. 2005
Období školních prázdnin:
podzimní prázdniny: 
 středa 27. - pátek 29. 10. 2004
vánoční prázdniny: 
 čtvrtek 23.12. 2004 - neděle 2.1. 2005,
 vyučování začíná v pondělí 3. 1. 2005
pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2005
jarní prázdniny v kraji Vysočina: 
 pondělí 21. - neděle 27. 2. 2005
velikonoční prázdniny: 
 čtvrtek a pátek 24. - 25. 3. 2005
Zápisy do 1. ročníků ZŠ:  
 v období od 15. 1. do 15. 2.
Přijímací zkoušky na střední školy: 
 I. termín: pondělí 18. 4. 2005
 II. termín: čtvrtek 19. 5. 2005
Talentové zkoušky v uměleckých 
oborech středních škol: 15. - 31. 1. 2005
Termíny maturitních zkoušek: 
 9. 5. - 20. 6. 2005

Zdeněk Ludvík, 
ved. odboru školství, mládeže 

a sportu KÚ kraje Vysočina, tel. 
564 602 222, ludvik.z@kr-vysocina.cz
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Přečetli jsme za vás

Zákon o daních z příjmů č. 586/
1992 Sb. byl od svého přijetí změněn 
celkem 56x, z toho od 1. ledna 2000 cel-
kem 26x, zákon o dani z přidané hodno-
ty č. 588/1992 Sb. byl od svého přijetí 
změně celkem 22x, z toho od 1. ledna 
2000 celkem 13x. Za dobu od započetí 
reformy veřejné správy, jenom v případě 
uvedených dvou zákonů, vláda a parla-
ment schválily každoročně (!!!) 11 jejich 
změn. No není to úžasné – každý měsíc 
trochu jinak? Avšak konec legrácek, 
však nás smích přejde.

Místní kultura (1-2/2004)

Pobavili jsme (jste) se dobře?
Kdo se nebavil, udělal chybu, kdo ne-

volil do Evropského parlamentu, udělal 
ji taky? Vždyť ta legrace byla i za jeho 
peníze. Kandidáti na hlasovacím lístku 
č. 3 jsou jiní kabrňáci. Těch 22 osob 
se muselo bavit dobře. Nechali se volit 
pod názvem: Helax – Ostrava se baví. 
A co třeba ti ze Strany občanů republiky 
České, číslo 13? Nebo tamti z patnáctky, 
z Všeobecné občanské strany. Bavili se 
i dva řidiči a jeden zámečník z kandidát-
ky č. 16? Jenom oni tři ze všech ostatních 
rádoby-poslanců Evropského parlamen-
tu naplňují název Dělnická strana. A jak 
si to veselí užilo 32 kandidátů z hlaso-

vacího lístku č. 22 – Strana zdravého 
rozumu? Trochu jiný humor předváděla 
Nezávislá iniciativa č. 28. Kandidátku 

vedl lídr paní Nora Baumbergová alias 
Dolly Buster. A jen opravdoví drsňáci se 
zasmáli Viktorovi Koženému, státnímu 
občanovi Irska. Jeho strana č. 30 pod 
názvem: Viktor Kožený – Občanská 
federální demokracie je pro mnohé ob-
čany (všichni jsme tu srandu zaplatili) 
jistě k popukání. U kandidátek vládních 
stran a porůznu „nezávislých“ osob, 
usilujících o mocenské výšiny, mně 
však úsměv zamrzl. A neroztál ani při 
pohledu na kandidátku č. 18, Balbínova 
poetická strana.

Takže jsme (jste) se při konečném 
účtu mnoho nepobavili a třeba ani nevo-
lili? Nevolil jsem také. Svoji ne-volbou 
vyjadřuji svůj názor a postoj. Nejsem 
znechucen z politiky (svého času to 
byl můj koníček), ale z její nynější ka-
rikatury. A ze skutečnosti, že platnost 
slov politiků trvá jen o něco málo déle, 
než jsou vyslovena. Tím více v případě 
zvolených zástupců do Evropského par-
lamentu. O národní zájmy šlo zejména 
při vyjednávání do 1. května. Nyní pů-
jde o upevnění pozic, o poslanecké platy 
a předstírání plnění volebních slibů. 
Jinak se bude mluvit v Bruselu a trochu 
jinak v Praze.

Sak, 
Cesta Vysočiny (15. června)

Předvolebního mítinku Miroslava Sládka 
ve Světlé n. S. se zúčastnilo 

asi třicet posluchačů. 
(Foto: Jaroslav Vála)

Víte, že...

…dům čp. 15 v Pěšinkách je na prodej? 
Na internetových stránkách společnosti 
Prolux Consulting Int. s. r. o. můžete najít 
níže uvedenou nabídku doplněnou dalšími 
dvanácti fotografiemi exteriéru i interiéru.

Cena : 590 000 Kč 
Cena obsahuje veškeré poplatky a provi-

ze realitní společnosti.
Základní údaje:
Plocha zastavěná : 263 m2 
Plocha pozemek : 352 m2 
Typ nemovitosti : jiný komerční objekt 
Popis nemovitosti:
Nemovitost je v Světlé nad Sázavou, 

100 m od náměstí, avšak v klidném a 
nádherném prostředí, mimo provoz auto-
mobilové dopravy, s výhledem na Sázavu, 
mimo zátopovou oblast. Objekt je vhodný 
pro komerční využití (hotel, penzion, vý-
stavní síň), pod budovou jsou sklepy-kata-
komby. Rekonstrukce nutná.
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Program září

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

Komedie,horor. Možná přijde i Michael 
Jakson! Varování: Teď umřeš smíchy! 
Hraje P. Anderson
Vstupné: 55 Kč. 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

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Středa 8.9., 19.30
 Shrek 2 (USA) 100‘

Animovaná komedie. Bylo, ale možná 
nebylo …….. 

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný.
Český dabing

Pátek 10.9., 19.30
 50x a stále poprvé (USA) 99‘
 Komedie. Svou dívku musíte získávat 

stále znovu a znovu. 
Hraje: A. Sandler

 Vstupné: 55 Kč. 
 Přístupný

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

Neděle 12.9., 19.00
 Troja (USA) 160‘
 Historický. Největší bitva kvůli velké 

lásce. Hraje: B. Pitt. 
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let.

Středa 15.9., 19.30
Kill Bill 2 (USA) 120‘
Akční. „Nevěsta“ se vydává završit 
krvavou pomstu. 
Hrají: U. Thuman, D. Carradine

 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Pátek 17.9., 19.30
 Na plný plyn (USA) 104‘

Akční. Rychlá závodní auta, rivalita, 
přátelství, láska. 
Hrají: S. Stévenin, P. Y. Hills 

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 19.9., 19.30
 Český sen (ČR) 93‘

Reality show. Poslední májový den 
několik tisíc spoluobčanů přijíždí na 
zelenou louku s obří filmovou kulisou… 
V hlavních rolích: obyvatelé ČR 

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Středa 22.9., 19.30
 Krajina střelců (USA) 110‘

Western. Čtyři kovbojové bojují proti 

tyranskému šerifovi. 
Hrají: K. Costner, R. Duvall 

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 26.9., 19.30
 Pánská jízda (ČR) 75‘

Rodinná komedie ...správní chlapi si 
poraděj sami… 
Hrají: M. Dejdar, O. Vetchý, J. Abrhám 

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Středa 29.9., 19.30
 Před soumrakem (USA) 80‘
 Romantický. Jednou se již rozešli, zkusí 

to spolu znovu ? 
Hrají: E. Hawke, J. Delby

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Program říjen

Pátek 1.10., 19.30
 Kráčející skála (USA) 86‘

Akční. Město plné zločinců a drog může 
vyčistit jen „Kráčející skála“ 
Hrají: The Rock

 Od 12 let

Neděle 3.10., 19.30
 Hříšný tanec 2 (USA)  86‘

Taneční romance. Vášeň a salza v žáru 
havanských nocí! 
Hrají: D. Luna, R. Garai

 Od 12 let

Středa 6.10., 19.30
 Non plus ultras (ČR)  87‘
 Komedie. Fotbal je jen záminka… 

Hrají: V. Dlouhý, D. Novotný, K. Zima
 Přístupný

Pátek 8.10., 19.30
 Zrůda (USA) 109‘

Drama. Skutečný příběh masové vra-
žedkyně. 
Hrají: Ch. Theron, Ch. Ricci

 Od 15 let

Neděle 10.10., 19.30
 Silný kafe (ČR, Island, Slovensko) 85‘

Komedie. O lidech, kteří nevědí, co 
chtějí a nakonec jim stačí málo. 
Hrají: K. Elramly, J. Loose

 Od 12 let. České znění
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Základní organizace �eského zahrádká�ského svazu Sv�tlá nad Sázavou 
a m�sto Sv�tlá nad Sázavou 

po�ádají
      6. ro�ník výstavy kv�tin, ovoce a zeleniny 

SV�TELSKÁ ZAHRÁDKA 
Spole�enský sál ve Sv�tlé nad Sázavou 

      ve dnech 11. - 13. zá�í 22000044
sobota a ned�le 11. a 12.9.2004 9.00 � 17.00 hodin 
pond�lí 13.9.2004 8.00 � 16.00 hodin 

Vstupné: 20 K�
d�ti od 11 let, d�chodci, t�lesn� posti�ení, studenti 10 K�
d�ti do 10 let zdarma 

PRAŽSKÉ DECHOVÉ KVINTETO 
A JAN KUČERA - KLAVÍR

Koncert se uskuteční 
ve čtvrtek 16. září 

v Rytířském sále světelského zámku 
v 19.30 hodin.

V programu vynikajícího komorního 
souboru zazní skladby W. A. Mozarta, 
B. Martinů a J. Ježka.

Pražské dechové kvinteto zalo-
žil v roce 1968 a po čtvrt století jej 
vedl flétnista Jan Hecl. Navázal na 
tradici stejnojmenného souboru z let 
1929 – 1956, jehož inspirátorem byl 
známý český dirigent a hobojista 
dr. Václav Smetáček. Vynikající tradici 
souboru vytvořili vždy hráči nejvyš-
ších kvalit, dnešek nevyjímaje. Soubor 
se tak může v celé své historii pyšnit 
ojedinělou souhrou mimořádných in-
terpretačních individualit.

Pražské dechové kvinteto hraje 
v obsazení Jan Riedlbauch – flétna, 
Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš 
– klarinet, Jan Vobořil – lesní roh a Mi-
loš Wichterle – fagot. Všichni členové 
uvedeného souboru jsou vynikajícími 
komorními hráči s mimořádnou tech-
nickou a tónovou vybaveností a bohatý-
mi interpretačními zkušenostmi doma 
i v zahraničí. Výsledný zvuk kvinteta 
vyniká vysokou kultivovaností a sto-
procentní souhrou. Pražské dechové 
kvinteto je držitelem řady významných 
ocenění. K nejprestižnějším patří např. 
francouzská cena “CHOC DU MON-
DE DE LA MUSIQUE DE Ĺ  ANNÉ 
1999” za nejlepší nahrávku roku z celo-
světové produkce, kterou byly v podání 
tohoto souboru komorní skladby Leoše 
Janáčka.

PŘIPRAVUJEME 
výstavu obrazů a grafik 

Dagmar Toman ŠIMKOVÉ

Výstava v Galerii Na Půdě bude zahájena 
v sobotu 18. září v 15 hodin a potrvá do 10. října 
2004. Otevřeno bude mimo pondělí denně od 9 
do 17 hodin.
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reprezentativní výběr snímků amatérských 
fotografů z pěti ročníků stejnojmenné sou-
těže, organizované městem Světlá nad Sá-
zavou. Objektivy čtyřiadvaceti fotografů 

– a to nejen z našeho města, ale prostě těch, 
kteří k němu mají nějaký vztah – zachytily 
z různých pohledů naše město a nádherné 
kouty přírody v jeho okolí.

Je to kniha obrazová, která by měla 
čtenáři ukázat to, co mu dosud zůstalo 
utajeno nebo co jenom tušil. Já myslím, 
že tato kniha to dokáže. Mnozí s údivem 
zjistíte, že chodíte kolem motivu, který 
Vám dávno zevšedněl (pokr. na str. 24)
(pokr. ze str. 23) a vidíte jej až na foto-
grafii. Teprve při výběru z mnoha desítek 
záběrů byla vidět bohatost a krása – a věř-
te, že bylo z čeho vybírat a že to byl těžký 
úkol.

Jsem přesvědčen o tom, že kniha před-
stavuje to nejlepší, co fotografové zvěčnili. 
Fotografie, byť jsou pořízeny amatéry, jsou 
v profesionální kvalitě. Stejně tak odvedla 
profesionální práci Tiskárna Polička, za 

V pátek 2. července v 16 hod. byla při 
příležitosti 1. výročí úmrtí ing. Jaroslava 
Průši ve vestibulu městského kina odha-
lena pamětní deska s textem:

V tomto divadelním sále byly nastudo-
vány a provedeny pod vedením dirigenta 
ing. Jaroslava Průši pěveckým sborem 
Gaudeamus a operetním orchestrem 
Region opera V studni (premiéra 
1.5.1994), operety Polská krev (premi-
éra 18.10.1998), Bratránek z Batávie 
(premiéra 15.10.2000), Cikánský baron 
(premiéra 20.10.2002). Svému dirigen-
tovi a organizátorovi hudebního dění 
v našem městě věnuje orchestr Region.

Současně byla možnost zhlédnout 
v těchto prostorách výstavku fotografií 
dokumentujících bohatou činnost jme-
novaného na poli kultury.

Jaroslav Vála
Foto: Josef Vincenc

Vzpomínka na Jaroslava Průšu

Křest nové knihy

Půl roku uběhlo od okamžiku, kdy 
město Světlá n. S. reagovalo na výzvu 
k předkládání projektů v rámci programu 
Edice Vysočiny, grantového programu na 
podporu edičních počinů s vazbou na kul-
turu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny. 
Finanční podpora byla určena především 
pro vydání tištěných či obrazových publi-
kací regionálního nebo místního významu 
s širším společenským přínosem v regionu. 
Rozhodnutím řídícího výboru grantového 
programu Edice Vysočiny byla finanční 

podpora (byť snížená) projektu přiznána 
a práce na nové publikaci o Světlé a okolí 
se rozeběhly naplno.

Křest knihy Světelsko ve fotografii se 
konal v Galerii Na Půdě ve středu 14. čer-
vence. Po úvodním slovu starosty Josefa 
Böhma dostal prostor Jiří Vencovský se 
svou kytarou a poté se ujal slova Jaroslav 
Vála, který knihu sestavil.

„Vážení fotografové, vážení hosté,
publikace Světelsko ve fotografii, kterou 

za několik okamžiků pokřtíme, představuje 
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šindelovou krytinou. Špýchar je samostat-
ná přízemní stavba z kamenného zdiva na 
obdélné dispozici. Ve střeše nad vstupním 
otvorem se nachází takzvané volské oko. 
Pilířová kůlna je částečně otevřená a uvnitř 
je vyhlouben kulatý otvor používaný jako 
vápenka. Druhá pilířová kůlna je průjezd-
ná, sloužila jako stodola se seníkem, část je 
podsklepena klenutým prostorem a staveb-
ně navazuje na první kůlnu do písmene „L“. 
Obytný dům čp. 40 – vejminek, pocházejí-
cí z počátku 20. století, je přízemní stavba 
obdélníkového půdorysu se sedlovou stře-
chou. Uprostřed dvora se nachází kruhová 
studna, jež je vyzděná z kamene.

Současným majitelem je obec Pohleď, 
která nemovitost převzala ve velmi špat-
ném stavebně-technickém stavu, ale v mi-
nulých letech provedla některé zásadní 
opravy. V letošním roce, po dokončení 

což jejím pracovníkům, z nichž někteří 
jsou zde přítomni, patří moje poděkování.

Co říci na závěr? Věřím, že knihu uvítají 
jak obyvatelé města, tak jeho pravidelní či 
náhodní návštěvníci, kterým bude trvale 
připomínat chvíle zde strávené. Autorům 
fotografi í přeji dobré světlo a předpoklá-
dám, že se s jejich další tvorbou setkáme 
v příštím ročníku soutěže Světelsko ve 
fotografi i.“

Dlužno ještě podotknout, že před 
vlastním křtem obligátním šampaňským 
J. Vála knihu „tajně“ obalil, neboť – jak 
říká – je milovníkem knih i šampaňského, 
ale polévat knihu šampaňským mu přece 
jenom připadá poněkud barbarské. 

Konečně byla tedy kniha představena, 
každý z přítomných hostů obdržel jeden 
výtisk a mohla se rozproudit debata nad 
jejími stránkami.                                    -jv-

Foto: Pavel Domkář
Tento projekt se uskutečnil s fi nanční 

podporou Fondu Vysočiny.

Křest nové knihy

V neděli 1. srpna byl slavnostně ote-
vřen malý skanzen ve staré zemědělské 
usedlosti v Pohledi. V březnu loňského 
roku byla rozhodnutím Ministerstva 
kultury ČR prohlášena bývalá ze-
mědělská usedlost Michalův statek v  
Pohledi za kulturní památku. Jedná 
se o významný soubor staveb lidového 
stavitelství z oblasti Posázaví, který je 
dokladem vývoje lidové architektury 
z přelomu 17. a 18. století. 

Michalův statek stojí přímo na návsi a 
sestává z obytného stavení čp. 16 s navazu-
jícími chlévy, špýcharu, vstupu do sklepa, 
dvou kůlen, studny a obytného domu čp. 
40. Obytné stavení čp. 16 s navazujícími 
chlévy je přízemní objekt obdélníkového 
půdorysu. Střecha stavby je sedlová se 

Tip na výlet – Michalův statek
rekonstrukce, se z usedlosti stal malý skan-
zen lidových staveb Vysočiny a je otevřen 
pro veřejnost.

V kuchyni obytného stavení je nabílená 
pec s litinovým kamnovcem, který sloužil 
k ohřevu vody. Uprostřed stojí mohutný 
dřevěný stůl, v rohu malovaná truhla. Část 
vybavení zapůjčila ze svých depozitářů 
muzea v Havlíčkově Brodě a Jihlavě, něco 
sehnal starosta Jindřich Holub od lidí 
v okolí. Komorou se prochází do chléva, 
v kterém bude po dokončení kráva staro-
českého plemene Česká červenka, několik 
ovcí a také koza. Proti obytnému domu 
stojí sýpka, přístřešky na vozy a nářadí 
a průjezdná stodola, s mlatem uprostřed. 
Dvůr uzavírá novější stavba, kde počátkem 
minulého století bydleli staří hospodáři.

Text a foto: ing. Eva Horná

Původní stav 
špýcharu a kůlny

Světelští zahrádkáři

Členové základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Světla n. S. při-
pravují na dny 11. - 13. září již 6. roč-
ník výstavy ovoce, zeleniny a květin 
pod názvem Světelská zahrádka (viz 
pozvánka na jiném místě Světelského 
zpravodaje). 

Vyzýváme nejen členy ZO ČZS, ale 
i ostatní pěstitele, kteří mají pěstitel-

ské úspěchy, aby přinesli své exponáty 
a pochlubili se svými výsledky. 

Příjem výpěstků bude dne 9. září od 
17 do 20 hod. a 10. září od 10 do 17 hod. 
ve společenském sále.

Bližší informace podá Josef Skala, Sá-
zavská 580, tel. 604 346 355.

Josef Skala, 
ZO ČZS Světlá n. S.

Vlastivědný spolek Světelsko 
Vás zve  na přednášku Mgr. Aleny Křivské, kterou pravidelní 

čtenáři Světelského zpravodaje znají jako autorku seriálu 
Otazníky kolem děkanského kostela sv. Václava. 

Beseda pod názvem

Co nebylo v otaznících
se koná  v pátek 24. 9. od 17.00 hodin 

v zasedací místnosti v přízemí radnice ve Světlé nad Sázavou



Světelský zpravodaj září 2004 strana 24 strana 25 září 2004 Světelský zpravodaj 

Jste s dětmi  na mateřské dovolené?
Klub maminek Rolnička

vás srdečně zve do klubovny v pro-
storu šaten pro účinkující v budově svě-
telského kina, kde se scházíme každou 
středu od 9 hod. a pátek od 18 hodin.

Program na nejbližší období:
Středy:
8. 9. Zářijový list do kalendáře
15. 9. Papíroví dráčci 
22. 9. Předpouťová burza receptů
29. 9. Kaštanová zvířátka
6. 10. Říjnový list do kalendáře
Pátky:
10. 9. Ubrousková technika na textil
17. 9. Projekt Kalendář 2005
24. 9. Malba na hedvábí
1. 10. Savování  

S sebou si nezapomeňte přinést dobrou 
náladu, tvořivého ducha a přezutí.

Kontakt: 728 228 565, 569 453 464

V Galerii Na Půdě, otevřené letos na 
jaře, stíhá výstava výstavu. Ani o prázd-
ninách nebylo zavřeno a místní i mnozí 
návštěvníci města mohli zhlédnout dvě 
zajímavé výstavy.

 Od 9. července do 11. srpna to byla 
výstava ročníkových prací žáků sklářské 
školy, kterou vám můžeme již jen připo-
menout několika záběry.

Foto: Jaroslav Vála

2 x Galerie Na Půdě

Folklorní soubor ŠKUBÁNEK
při ZŠ v Komenského ul., Světlá nad Sázavou přijme členy na do-

plnění členské základny. Připravujeme se na zahraniční zájezd. Věk dospělých, 
mládeže a dětí od 3 let – neomezeně.

Škubánek má 3 soubory (rozlišené věkem) – od nejmenších, až po dospělé. 
Soubor hledá členy taneční, pěvecké a hudební složky – klarinetisty, houslisty, 
kontrabasistu, hráče na fagot, violu, akordeon aj. Stupeň pokročilosti, talentu, ani 
věk nerozhodují. Důležitý je zájem a u dětí též podpora rodičů.

  Eva Pejchalová
 Kontakt: 604 368 204

V pondělí 16. srpna se konala vernisáž 
výstava fotografií a kreseb Martina Souku-
pa. Kulturní program obstarala světelská 
skupina Fernet, zahájení provedl starosta 
Josef Böhm a nakonec se  krátce představil 
autor fotografií a kreseb.

Na výstavě, která potrvá do 15. září, 
mohou návštěvníci vidět fotografie z cest 
z domova i ze zahraničí, především archi-
tektonické detaily, krajinný detail. Nikoli 
však makro, nýbrž nevšední pohledy na 
všední prvky v krajině, které běžně míjíme. 
Část záběrů představují portréty, což je 
i hlavním tématem doplňujících kreseb.

-jv-, Foto: David Kotyza
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HOKEJOVÝ KLUB SV�TLÁ NAD SÁZAVOU 

Vás zve na 

XX II II .. PP II VV NN ÍÍ SS LL AA VV NN OO SS TT II
na zast�e�eném zimním stadionu ve Sv�tlé nad Sázavou

24. - 25. zá�í 2004 

�Zlatý  mok� jako ka�doro�n� dodají:

M���anský pivovar Havlí�k�v Brod REBEL, Pelh�imovský POUTNÍK,
Plze�ský pivovar PRAZDROJ, Pivovar Hlinsko RYCHTÁ�

P R O G R A M O V É  B L O K Y :  

Pátek 24. zá�í
2100 hod. DISKOTÉKA spole�enský sál 

Sobota 25. zá�í
odpolední blok: 1400 � 1700 hod.   zimní  stadion 

X I I .  S V � T E L S K Á P I V N Í O L Y M P I Á D A
PIVNÍ SPRINT (jedno pivo na �as)
PIVNÍ OTESÁNEK (konzumace 3 párk� v rohlík� na �as) � dle po�tu p�ihlá�ených
SV�TELSKÝ  TUPLÁK (vypití tupláku na �as pomocí hadi�ky) � 2-�lenná dru�stva 
PIVNÍ MARATÓN (kdo zdolá nejvíce piv za 15 min.)

Pivní olympiádu uvede, o pivu a k pivu pohovo�í KOUDA a  FUGAS 
za doprovodu skupiny FERNET ze Sv�tlé nad Sázavou

P�ihlá�ky na Pivní olympiádu osobn� v hlavní pokladn� ZS od 1300 hod. 
Sout��ní disciplíny jsou vypsány pro paní a sle�ny i pány!

Pivní výkon se zapo�ítá bez �viditelného �íhnutí� na pódiu p�ed ukon�ením sout��e!!!
Pivní olympionici mají pobyt hrazený po�adateli!!!

V programu vystoupí � zahájí - �sv�telské  ma�oretky�

1. ve�erní blok:  2000 hod.  zimní  stadion
SVATOVÁCLAVSKÉ DISKO  Mirka SKLENÁ�E

2. ve�erní blok  2000 hod. spole�enský sál
TANE�NÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU   N A D O R A Z 

V S T U P N É  n a  j e d n o t l i v é   p r o g r a m o v é  b l o k y 50 , - K �

NA VA�I Ú�AST SE T��Í PO�ADATELÉ!
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K Y N O L O G I C K Á  A K C E

Česká pobočka Klubu chovatelů československého vlčáka (KCHČSV) a Kynologická organizace – ZO Světlá n. S. zve 
všechny majitele a přátele ČSV na dvoudenní setkání spojené s Mezinárodním přeborem ČSV dle ZVV1 a Speciální výstavou. 

Akce se uskuteční na kynologickém cvičišti a zimním stadionu ve Světlé n. S. 

PROGRAM AKCE:
PŘEBOR ČSV DLE ZVV1 - sobota 11. září:
8.00 hod. – zahájení závodu
8.30–12.00 hod. – provádění disciplín
12.00–13.00 hod. – přestávka
13.00 hod. – provádění disciplín
15.00 hod. – ukončení závodu
Místo konání – kynologické cvičiště 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA ČSV – neděle 12. září:
8.00 hod. – prezence a veterinární přejímka psů
9.00 hod. – slavnostní zahájení výstavy a posuzování v kruzích
13.00 hod. – ukončení výstavy a slavnostní zakončení celého  

  setkání 
Místo konání – zimní stadion 

ÚČASTNICKÉ POPLATKY:  Závod dle ZVV 1: 200,- Kč
    Speciální výstava: 350,- Kč pro členy KCHČSV, 500,- Kč ostatní

Tyto akce si kladou za cíl jednak představit československého vlčáka – toto krásné národní plemeno – jako psa 
širokého využití (rodinný, společenský, záchranářský, stopařský, služební pes) a jednak ukázat široké veřejnosti 
jedinou možnou cestu soužití člověka se psem, spočívající v jeho trvalé výchově a dokonalé ovladatelnosti.

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ!

Ve dnech 17. a 18. září 2004 se usku-
teční 3. ročník Rallye Světlá, a protože 
celá soutěž sebou nese mnohá doprav-
ní omezení, chceme informovat touto 
cestou občany, kterých se to týká. 
Celý tento podnik bude mít následu-
jící průběh: 

Pátek 17. září 
8:00 - 12:00  prezentace
11:00 - 17:00 technická přejímka 
 vozidel
18:00 zveřejnění oficiálních 
 startovacích časů, rozprava  
 s jezdci
19:00 nám. Trčků z Lípy, start 
 prvního soutěžního vozu 
 do dvou nočních RZ: 

1) Olešnice - Malčín, 
 trať bude uzavřena od 18:30 
 do 22:00 hod., 
2) Dobrovítova Lhota - Rejčkov, 
 trať bude uzavřena od 19:00 
 do 23:00 hod.

Sobota 18. září
7:00 slavnostní start nám. Trčků 
 z Lípy do tří RZ, které se jedou  
 třikrát:

1) Olešnice - Malčín, trať bude 
 uzavřena od 6.00 do 17.00 hod. 
2) Dobrovítova Lhota - Rejčkov, 
 trať bude uzavřena od 6.00 
 do 17.00 hod.
3) Dolní Město - Světlá n. S., trať 
 bude uzavřena od 6.00 
 do 17.00 hod

16:30 předpokládaný dojezd do cíle  
 poslední posádky
18:00 vyhlášení vítězů a předání cen,  
 nám. Trčků z Lípy

Trať jednotlivých RZ je následující: 
RZ Olešnice - Malčín: Olešnice, Lu-

čice, Horní Pohleď, Příseka, Malčín, 
Služátky, objížďka vede po komunikaci 
č. 3473 a 347. 

RZ Dobrovítova Lhota - Rejčkov: 
Dobrovítova Lhota, Bilantova Lhota, 
Trpišovice, Koňkovice, Meziklasí, Dol-

ní Město, Dobrá Voda, Rejčkov, ob-
jížďka vede po komunikaci č. 34761.

RZ Dolní Město - Světlá n. S.: Dolní 
Město, Smrčensko, Kochánov, Radko-
vec, Františkodol, Mariadol, Lipnička, 
Světlá n. S., objížďka vede po komu-
nikaci č. 34761.

Objízdné trasy u jednotlivých uza-
vírek budou vyznačeny dopravními 
značkami.

Trať rychlostní zkoušky bude ote-
vřena vždy po průjezdu celého star-
tovního pole (cca 2 hodiny) a bude 
umožněn průjezd soukromých vozidel 
na místo uzávěry. Linkovým autobu-
sům hromadné dopravy bude povolen 
průjezd za doprovodu pořadatele, poté 
bude trať opět uzavřena uzavíracím 
vozem. Do 12.9. bude ve všech obcích, 
kterých se rallye týká, plakátováno 

„upozornění občanům“, kde budou 
znovu jednotlivé objížďky uvedeny. 
Pořadatelé děkují za pochopení těch, 
kterých se tyto uzávěry týkají.

R A L LY E  S V Ě T L Á  2 0 0 4
17. – 18. září

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 
na uzávěry a omezení na těchto komunikacích:
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Pozvánka na modelářskou 
výstavu

Leteckomodelářský klub Světlá 
n. S. ve spolupráci s VOŠ, Gym-
náziem, SSŠ, SOU a OU ve Světlé 
n. S. pořádá ve dnech 24. až 26. září 
IV. ročník modelářské výstavy. 

Výstava bude tradičně instalována 
v zasedací místnosti školy, přístup bude 
značen od autobusové zastávky v Sá-
zavské ulici. Co bude letos k vidění? 
Nové, rádiem řízené modely letadel, 
vrtulníků, lodí a automobilů, plastikové 
modely letadel a bojové techniky, dio-
ráma s plastikovými modely. Letošní 
novinkou budou ukázky stavby a pati-
nování plastikových modelů, expozice 
paraglidingu a motorového paragli-
dingu. Výstavu doplní videoprogramy 
s leteckomodelářskou a paraglidingo-
vou tématikou. Také letos proběhne 
dětská anketa o nejatraktivnější modely 
výstavy. Losovaní účastníků hlasování, 
kteří obdrží věcné ceny modelářského 
charakteru, proběhne v sobotu 25. září 
v 15.00 hod. 

Otvírací doba výstavy:
24. 9. od 8 do 12 hodin školy, 
  od 12 do 17 pro veřejnost
25. 9. od 9 do 17 hodin
27. 9. od 9 do 16 hodin.
Vstupné na výstavu bude dobrovolné.
Na setkání s Vámi se těší 

modeláři LMK Světlá n. S.

Druhý víkend v červenci proběhla 
již IV. Všeobecná aviatická sešlost na 
letišti v (Horní) Pohledi. Od pátečního 
rána až do nedělního odpoledne si příz-
nivci UL, paraglidingu a volného létání 
opravdu přišli na své. Užívali si na pře-
kvapení bohaté akci i pěkného počasí.

Na IV. Všeobecné aviatické sešlosti 
první přistál Eurostar, pilotovaný Mírou 
z havlíčkobrodského letiště. Perličkou 
mezi letadly, které na pohleďském letišti 
v průběhu víkendu přistály, je bezesporu 
replika historického letounu Morane typ 
138. Majitelem a zároveň i pilotem je náš 
kamarád Míra „Pini Špágr“.

V sobotu odpoledne předvedli vše, co 
umí se svými modely letadel, modeláři 

z Chotěbořska. Na letištní ploše se tak 
odehrál vzdušný souboj upoutaných 
modelů typu Combat. Modeláři sebou 
přivezli na ukázku i další nádherné mo-
torové a volné modely letadel.

Sobotní odpoledne zahájil seskok 
parašutisty z ultralightu Cora Allegro, 

pilotovaného Radkem z letiště Čikov na 
Velkomeziříčsku. Hlavní událostí však 
byl odvážný seskok našeho kamaráda 
Milana z motorového rogala, který se 
v našem okrese uskutečnil vůbec popr-
vé a jsme opravdu rádi, že právě u nás. 
Spolu s Milanem předvedl seskok z Cory 
i jeho kamarád Pavel. Dva parašutisty 
najednou nad sebou letištní plocha v Po-
hledi doposud nezažila.

Poslední překvapení čekalo v pozdním 
odpoledni. Světoznámý žonglér Pepino 
Veselský ze Světlé n. S. předvedl své 
umění i našem letišti. Žonglování se 
sekyrkami a noži nadchlo úplně všechny 
a zaslouženě tak sklidilo velký úspěch. 
I při žonglování s vejci a ošatkou dopadlo 
vše dobře. A Pepino poznamenal: „Ještě 

Letu zdar, všichni fandové létání

štěstí, že jsem ta vejce nerozbil, byl bych 
bez večeře.“  Ale i kdyby se náhodou 
vystoupení s vejci nepovedlo, Pepinovi 
by určitě v břiše hlady nekručelo. Po 
celý víkend se z grilu usmívaly vepřové 
kejtičky, z udírny uzení lososi a od soud-
ku orosené půllitry. Děti lákaly buřtíky 
na opékání a maminky pečená kuřecí 
křidélka. 

Nedělní dopoledne bylo věnováno vy-
hlídkovým letům. Létalo se na Radkově 
Coře a motorovém rogalu našich kamará-
dů Milana „Mazlíka“ a Tomáše „Piniho“ 
z letiště Sazomín. 

IV. Všeobecná aviatická sešlost 
by se ovšem nevydařila bez pomoci na-
šich kamarádů. Chceme tedy touto ces-
tou poděkovat za pomoc Monče Křížové, 
Kájovi Křížovi a Honzovi Vepřovskému 
z Pohledi, Dandovi a Ondrovi Holkovým 
a Ondrovi Svobodovi z Hradce Králové 
a Pavlovi „Užovce“ a Mančině Kamará-
dovým z Havlíčkova Brodu. A nesmíme 
zapomenout na počasí, které nám na-
vzdory předpovědím přálo.

Při letišti v Pohledi zakládáme pro 
všechny příznivce létání Spolek přátel 
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aviatiky, chystáme koupi ultralehkého 
letadla a výstavbu hangáru s leteckou 
klubovnou. Pro dobrodružné povahy 
máme výcvikové rogalo s možností vý-
cviku. A pro šikovné ruce letecký mode-
lářský kroužek. Pracuje se také na knize 
Hrady, zámky a významné vodní plochy 
ČR z ptačí perspektivy. Už nyní začíná-
me připravovat jubilejní V. Všeobecnou 
aviatickou sešlost. Můžeme prozradit, že 
bude prodloužena o jeden den, který bude 
celý patřit jen a jen našim nejmenším.  

Pokud někoho z vás naše činnost 
zaujala, kontaktujte nás, prosím, na tel. 
608 823 622, 775 190 103 či na e-mailu 
spolekpratelaviatiky@seznam.cz.

Letu zdar a příznivý vítr!
Marťas a Zdenda Vošičtí
za Spolek přátel aviatiky

Rok se s rokem sešel a mladí ho-
kejisté opět trávili týden na letním 
soustředění v rekreačním zařízení na 
Ředkovci.

Tradičně se soutěžilo v desetiboji 
a olympiádě družstev. Nechyběly roz-
cvičky, míčové hry, hokejové cvičení 
a střelba na brankáře, koupání, projížď-
ky na lodičkách, stezka odvahy, táborák, 
přenocování v přírodě pod stanem, pěší 
túra na Lipnici s prohlídkou hradu, před-
náška o zbraních, atd. I letos přijely za 
mládím hokejové osobnosti – J. Augusta 
a J. Vašíček.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
manželům Roučkovým a zaměstnancům 
RZ Ředkovec, pí Pospíšilové (Glasspo), 
pí Čapkové, p. Pecovi a Eriku Šrámkovi.

Všem přejeme krásný zbytek léta 
a úspěšnou hokejovou sezónu.

Bušková Leona, Beránek Petr, 
Provazník Petr 

Ředkovec 2004

V sobotu 3.7. 2004 uspořádali FK Pre-
mium Světlá n. S. pivnice Na Zastávce 
a cukrárna Pavel Bílek ve Věži 7. ročník 
turnaje Premium cup. Patnáct přihláše-
ných mužstev se ráno po rozlosování 
rozdělilo do třech skupin a za  - v tomto 
létě - výjimečně pěkného počasí se zača-
lo bojovat o účast ve čtvrtfinále.

Po zápasech ve skupinách byly sestave-
ny tyto čtvrtfinálové dvojice:
Kojkovice – SDA Světlá n. S.   8:0
Křepiny – Plzeňská pivnice H. B. 3:2
Tragédi H. B. – KOPCHR G. J.   0:4
Rossi H. B. – Nagano H. B.   3:0

Po vydatné půlhodinové sprše z oblak 
se pokračovalo semifinálovými boji:
Kojkovice – Křepiny   6:1
KOPCHR – Rossi   4:1

V zápase o třetí místo zvítězili na pe-
nalty hráči Křepin nad týmem Rossi 4:
3, ve finále porazili fotbalisté Kojkovic 
jeníkovský KOPCHR 3:0. Nejlepším 
střelcem turnaje se stal kojkovický 
Hartman se 17 brankami, nejlepším 

Premium Cup

A REBELOVÉ
VĚŽ FC MUNI 

SVĚTLÁ
NAGANO 

HAVL.BROD
SK KOJKO-

VICE
FC PANKRÁC SKÓRE BODY POŘADÍ

REBELOVÉ A 1:3 1:4 0:5 3:1 5:13 3 4
FC MUNI 3:1 A 1:5 3:3 1:1 8:9 5 3
NAGANO 4:1 5:1 A 0:3 3:3 12:8 7 2

SK KOJKOVICE 5:0 3:3 3:0 A 12:1 23:4 10 1
FC PANKRÁC 1:3 1:1 3:3 1:12 A 6:19 2 5

B
SPORTBAR 
HUMPOLEC

ROSSI 
HAVL.BROD

KOPCHR 
G.JENÍKOV

KŘEPINY PREMIUM SKÓRE BODY POŘADÍ

SPORTBAR 
HUMPOLEC

B 0:0 2:3 2:1 1:1 5:5 5 4

ROSSI 0:0 B 2:1 0:1 5:4 7:6 7 2
KOPCHR 3:2 1:2 B 1:3 3:2 8:9 6 3
KŘEPINY 1:2 1:0 3:1 B 3:1 8:4 9 1
PREMIUM 1:1 4:5 2:3 1:3 B 8:12 1 5

C GEJŠA VĚŽ
PLZEŇSKÁ 

PIVNICE H.B.
PTÁCI VĚŽ

SDA 
SVĚTLÁ

TRAGÉDI 
HAVL.BROD

SKÓRE BODY POŘADÍ

GEJŠA C 2:3 9:3 0:6 1:9 12:21 3 4
PLZEŃSKÁ PIVNICE 3:2 C 3:0 2:1 0:3 8:6 9 2

PTÁCI 3:9 0:3 C 0:1 0:10 3:23 0 5
SDA 6:0 1:2 1:0 C 0:2 8:4 6 3

TRAGÉDI 9:1 3:0 10:0 2:0 C 24:1 12 1

brankářem byl vyhlášen Petr Adamec 
z Křepin.

Pořadatelé tímto děkují obci Věž 
a sponzorům turnaje: Sklo Bohemia a.s., 
restauraci Alfa, hostinci Příseka, drogerii 
pí Holoubkové, diskotéce Bazén, OVD 
Jednota, vodoinstalatérství Petr Lorenc, 
firmě Erte glass, restauraci Pohoda, firmě 
Miroslav Kysela broušení skla a samo-
zřejmě všem zúčastněným hráčům a roz-
hodčím.

Text a foto: Petr Krupička

Mužstvo Křepin
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V roce 1991 vstoupila do prostředí 
českého sportu nová a do té doby 
neznámá instituce: Nadace českoslo-
venské sportovní reprezentace. Zalo-
žili si ji sportovci sami. Po rozdělení 
státu a přeregistraci v roce 1999 do-
spěla až k dnešnímu názvu Česká 
nadace sportovní reprezentace.

„Nadace slouží společensky pro-
spěšnému účelu – české sportovní 
reprezentaci. Jejím cílem je pomáhat 
sportovcům všestrannou podporou, 
umožňující jim získání a rozvíjení vy-
soké sportovní výkonnosti a současně 
zmírňování sociálních dopadů, vyvola-
ných reprezentační sportovní činností 
v jejím průběhu i po skončení repre-
zentačního působení. Za 13 let činnosti 
Česká nadace sportovní reprezentace 
podporovala více než 700 sportovců 
ze 35 sportovních odvětví a vyplatila 
jim na podporách přes 21 milionů 
korun. Dalších 7 milionů poskytla Na-
dace v minulosti na aktivní sportovní 
činnost zdravotně postiženým spoluob-
čanům,“ říká Běla Hejná, členka správ-
ní rady této Nadace. Dodejme také, že 
v letech 1992 a 1994 nadace zajistila 
a financovala první televizní přenosy 
z paralympijských her a zprostředko-
vala je veřejnosti.

Nadace spolupracovala nebo ještě 
spolupracuje s takovými osobnostmi 
českého sportu jako jsou atleti Ludmila 
Formanová, Pavla Hamáčková, Jaro-
slav Bába nebo Svatoslav Ton, kanoista 
Martin Doktor, lyžaři Kateřina Neu-
mannová, Martin Koukal, Lukáš Bauer 
i Aleš Valenta, plavci Ilona Hlaváčko-
vá, Květoslav Svoboda a Daniel Málek, 
gymnasté Jana Komrsková a Martin 
Konečný, vodní slalomářka Štěpánka 
Hilgertová, střelci Kateřina Kůrková 
a Tomáš Caknakis, zdravotně postižení 
sportovci Jiří Ježek, Michal Stark, Běla 
Hlaváčková, Jana Hoffmanová a další. 

„Je jen dobře, že za vedením stojí tak 
zvučná jména, výrazně to pomáhá 
její prestiži. Kromě toho někteří dnes 
slavní k tomu mají pádný důvod. Mnozí 
z nich se totiž ocitli v době svých začát-
ků na prvních místech ankety nadace 

„Juniorský sportovec roku“, která je 
nadací vyhlašována pravidelně od 
roku 1996 a tři nejlepší jsou dotováni 
vždy částkou 110.000,- Kč. Každoročně 

S Bělou Hejnou o České nadaci sportovní reprezentace

mizí většina těchto talentů v nená-
vratnu. Nadace se proto snaží získat 
prostředky na záchranu těchto talentů 
v nejcitlivějším věku jejich sportovní 
kariéry,“ tvrdí Hejná.

Na olympijských hrách v Aténách 
reprezentuje celkem 40 sportovců, kte-
ří někdy v minulosti prošli podporou 
z nadace. Další budou reprezentovat 
ČR na paralympijských hrách.

biatlonistce Evě Hákové, kanoistovi 
Petru Procházkovi…

Ve skupině podporovaných aktiv-
ních reprezentantů se zdravotním 
postižením patřili mezi nejúspěšnější 
slavní paralympijští vítězové ze Syd-
ney 2000 Jiří Ježek, Běla Hlaváčková 
a Jana Hoffmanová. Cyklista Jiří Ježek 
se stal dvojnásobným mistrem Evropy 
2003 v závodě na 1 km s pevným star-

Z bývalých reprezentantů byli od po-
čátku podporování například hrdinové 
povídek Oty Pavla kanoista Alfréd 
Jindra a cyklista Jan Veselý, hokejis-
té Stanislav Bacílek po neodkladné 
amputaci obou nohou a motocyklový 
závodník František Šťastný s vážnými 
problémy zbytkové ledviny. V dalších 
letech k nim přibyli gymnasta Jaroslav 
Šťastný po těžké operaci vnitřního 
ucha, vzpěrač Hans Zdražila s prohlu-
bujícími se potížemi s páteří, hokejisté 
František Tikal po operaci plic a Vlas-
timil Bubník po operaci srdce. Pod-
porováni jsou i sáňkař Radim Lanča, 
který utrpěl těžké zranění při přípravě 
na ZOH v Naganu, gymnasta Zdeněk 
Růžička, jenž se těžce zranil v přípravě 
na OH v Mnichově a nejstarší žijící 
olympijští vítězové kanoisté Josef Ho-
leček a František Čapek. S návratem 
ke sportu po dlouhodobém zranění 
pomohla plavkyni Iloně Hlaváčkové, 

tem a ve stíhacím závodě jednotlivců 
na dráze v nejcennější cyklistické dis-
ciplíně – silniční časovce jednotlivců – 
dobyl stříbrnou medaili. Plavkyně Běla 
Hlaváčková přivezla 6 zlatých medailí 
v Evropském poháru EUROWAVES, 
který v roce 2003 nahradil plavecké 
mistrovství Evropy. Ve stejném závodě 
vybojovala Jana Hoffmanová tři stříbr-
né medaile – výsledek o to cennější, že 
je dosáhla po roční přestávce, strávené 
bojem s pokračující zákeřnou chorobou 
páteře. Nadace jí v době, kdy nemohla 
závodit, poskytla potřebnou finanční 
a psychickou podporu.

Zlaté medaile přivezli i další podpo-
rovaní sportovci Ivan Karabec z mis-
trovství Evropy jednotlivců ve stolním 
tenisu a Radim Lanča, dlouhodobě 
podporovaný Nadací, který z Evrop-
ského poháru 2003 přivezl zlatou 
medaili ve slalomu monoski (sedících 
invalidních lyžařů). Stříbrné medaile 

S Jarmilou Kratochvílovou
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z mistrovství Evropy vybojovali cyk-
lista Michal Stark a stolní tenistky Jo-
lana Matoušková a Michaela Žáková.

„Tyto a další úspěchy českých han-
dicapovaných sportovců měly, stejně 
jako v předchozích letech, velký vliv 
na zájem zdravotně postižených spo-
luobčanů o sport, zejména o plavání. 
Žádoucí účinek, tj. příliv nových zdra-
votně postižených, kteří ve sportu vidí 
vhodnou náplň svého volného času 
i způsob rehabilitace, se opět zvýšil. 
Jsem ráda, že v roce 2003 bylo celkem 
vyplaceno na podporách zdravotně 

S Emilem Zátopkem

roku 1997. Zlatý diplom čestného člena 
jí byl udělen za spolupráci a podporu při 
řešení problémů nadace a jejích svěřen-
ců. Dr. Hejná, kandidátka na post sená-
tora v obvodu Kutná Hora, vykonávala 
v té době funkci náměstkyně ministra 
práce a sociálních věcí a velmi se an-
gažovala ve prospěch nadací a obecně 
prospěšných společností. Nadaci spor-
tovní reprezentace pomohla vyřešit 
obtížné problémy péče o dlouhodobě 
nemocné bývalé reprezentanty, mezi 
nimi například o nejstaršího žijícího 
olympijského vítěze Františka Čapka 
(90), hlavní postavu jedné z povídek 
Oty Pavla Alfréda Jindru a nejslavnější 
sportovkyni naší historie Věru Čáslav-
skou. Za tyto zásluhy byla Dr. Běla 
Hejná v září 1998 spontánně zvolena za 
člena správní rady nadace a tuto funkci 
vykonává dodnes. Ve správní radě ved-
le ní zasedají takové osobnosti českého 
sportu, jako jsou olympijští vítězové 
Dana Zátopková, Jiří Raška, Oldřich 
Svojanovský nebo předseda Českého 
olympijského výboru MUDr. Milan Ji-
rásek. Všichni si velice váží spolupráce 
Dr. Hejné a její účasti na dění v nadaci 
i v Klubu českých olympioniků.

Bez její pomoci si už nikdo neumí 
činnost nadace sportovní reprezentace 
představit. Všichni také věří, že ještě 
společně vykonají mnoho dobrých 
skutků ve prospěch českého sportu 
a jeho reprezentantů.

ing. Jan Linger

Malý triatlon
Pod názvem „Malý železný muž - žena Melechova“ se 24. července konal triatlono-

vý závod, kterého se zúčastnilo 78 závodníků a závodnic. Sportovní klub Kožlí připra-
vil závod s disciplínami: plavání 400 m, jízda na kole 35 km a běh 6,5 km. V kategorii 
veteránů se na 1. místě umístil Petr Horný z Ledče nad Sázavou  s časem 1:40:20, který 
trénuje pod vedením Jozefa Foťka v atletickém oddíle ve Světlé n. S.             -jv-

Pozdrav na vstupence od bývalého sportovního komentátora Štěpána Škorpila

postiženým sportovcům 1.003.410,- Kč 
a to jistě není málo,“ doplnila Hejná.

***
V roce 2002 se Česká nadace spor-

tovní reprezentace stala nositelem 
evropské ceny Fair Play. Cenu uděluje 
Evropský výbor Fair Play pod patrona-
cí Sdružení evropských olympijských 
výborů. Cena se uděluje v jediném 
exempláři za rok.

Kandidátka na senátorku Dr. Běla 
Hejná je čestným členem nadace od 

Vítěz kategorie veteránů,
Petr Horný z Ledče nad Sázavou
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