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Schůze rady
30. srpna 

Na zasedání RM byli pozváni vedoucí 
obv. oddělení PČR a velitel městské po-
licie a byly s nimi probrány množící se 
stížnosti občanů na rušení nočního klidu. 
Bylo konstatováno, že město nemůže 
různé hudební či jiné produkce zakázat, 
ale omezit je určitými podmínkami. 
V případě rušení nočního klidu obyvatelé 
sice volají polici, ale pak nejsou ochotni 
svědčit, proto většinou není koho stíhat. 
Této záležitosti budou obě policejní slož-
ky věnovat zvýšenou pozornost.

RM se seznámila s výsledky šetření 
ohledně vybírání poplatků od zájemců 
o pobyt v domově důchodců, kteří nejsou 
ze Světlé n. S., a pověřila zástupce města 
zjistit v těch městech, která poplatky vy-
bírají, konkrétní podmínky.

RM doporučila provést směnu částí 
pozemků mezi městem a pp. Zatočilem 
a Vogelem. Účelem směny je vytvoření 
přístupové komunikace na Bradlo v pro-
storu stanice HZS.

RM nedoporučuje prodej pozemku KN 
č. 807/2 v k.ú. Dolní Březinka p. Sobotko-
vi. Nedoporučuje ani prodej části pozem-
ku KN č. 36/7 v k.ú. Leštinka pí Chout-
kové a ukládá odboru majetku a investic 
uvést tento pozemek do řádného stavu.

Ani obnovenou žádost pp. Bárty 
a Soukupa o prodej pozemku KN č. 549/
28 v k.ú. Světlá n. S. komise rozvoje 
města nedoporučila a stejné stanovisko 
zaujala i RM.

RM uložila odboru majetku a investic 
zajistit zpracování projektové dokumen-
tace na část komunikace u sídliště rodin-
ných domků pod Kalvárií.

RM projednala novou skutečnost, kte-
rá vyšla najevo při projednávání žádosti 
manželů Vincencových, a to, že část 
pozemku ZE-EN parc. č. 1066/1 v k.ú. 
Světlá n. S. (cca 180 m2) je majetkem 
kraje Vysočina. Doporučila požádat kraj 
o bezúplatný převod pozemku na město 
Světlá n. S.

RM projednala problém vzniklý zá-
konem o DPH č. 235/2004 Sb., který je 
v platnosti od 1.5.2004. Problém spočívá 
v tom, že nevyčlení-li se správa lesů 
z hospodaření města, stane se město 
nejpozději na začátku roku 2005 plátcem 

DPH. Záležitost DPH bude projednána 
v zastupitelstvu 15.9.2004. Vedení města 
zjistí podrobnější informace o tom, jaké 
by byly podmínky pro zřízení samostatné 
společnosti s ručením omezeným nebo 
pro převedení lesního hospodaření do 
TBS a ověří možnosti pronájmu lesních 
pozemků fyzické či právnické osobě.

RM projednala a doporučila rozpočtové 
opatření č. IV/2004 k projednání v zastu-
pitelstvu.

RM schválila provozní řád městského 
odchytového zařízení pro opuštěná zvířa-
ta s účinností od 1.9.2004.

RM uložila odboru majetku a investic 
vyzvat další firmy ohledně vykonávání 
stavebního dozoru na akci „Kanalizace 
Dolní Březinka“.

RM vzala na vědomí informaci starosty, 
že na svůj mandát členky zastupitelstva 
rezignovala Mgr. Jana Volfová (ČSSD). 

Dalším v pořadí na této kandidátce  je 
Mgr. Stanislav Čech.

RM uložila řediteli TBS, aby domluvil 
s p. Choutkou, který žádá o navrácení po-
platků za svoz TDO, frekvenci vyvážení 
odpadu.

RM projednala žádost lyžařského klu-
bu o poskytnutí půjčky ve výši 50.000,- 
Kč. Poskytnutí bezúročné půjčky dopo-
ručuje, předává ještě žádost k projednání 
komisi pro koordinaci sportů.

RM souhlasí s vydáním doporučení pro 
MŠ Bambino, které potřebuje k žádosti 
o příspěvek od Nadačního fondu „Most 
naděje“.

Zástupce starosty Ing. Maleček infor-
muje o jednáních s úřadem práce o zřízení 
jeho pobočky ve Světlé n. S.

RM schválila přidělení bytu 1+1 v Lip-
ničce čp. 30 pí Miloslavě Bajerové.

Josef Böhm, starosta města

Odpad z domácností, který nelze odkládat do popelnice (nábytek, ledničky, 
televizory a podobně), můžete odvézt na sběrný dvůr  a nebo využít akce:

Svoz objemného odpadu 
podzim 2004

• v pondělí 18. října
 Na Bradle, ul. Zahradní, U rybníčků, Lánecká, V Polích, Sázavská, 
 Na Sídlišti, Dolní ulice, Nové město, Jelenova

• v úterý 19. října
 zbývající část města včetně Horních a Dolních Bohušic

• ve středu 20. října
 Dolní a Horní Březinka, Mrzkovice, Leštinka, Benetice, Opatovice, 
 Žebrákov, Josefodol, Horní a Dolní Dlužiny

• ve čtvrtek 21. října
 Radostovice, Závidkovice, Lipnička, Kochánov, Františkodol, Mariadol

Odpad odložte na vhodné místo na okraji chodníku tak, aby nebránil dopravě 
a neohrozil bezpečnost silničního provozu. Takto smějí být odpady odkládány 
nejdříve den před svozovým dnem a v den svozu do 8.00 hodin. Svoz se týká vý-
hradně objemných tuhých komunálních odpadů z domácností (pračky, koberce, 
matrace, radiátory atd.). Je zakázáno tímto způsobem odkládat zbytkový (směs-
ný) odpad, organický odpad, chemický odpad, odpad tekutý nebo znečišťující 
a odpad, jehož složky by se mohly samovolně nebo snadno uvolnit.

Městský úřad a Technické a bytové služby Světlá n. S. 569 452 656
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Schůze rady
13. září 

RM zasedala v plném počtu. Po za-
hájení schůze provedl starosta kontrolu 
zápisu, nebylo zatím splněno usnesení 
č. 245/2004. Pan Slabý seznámil radu 
se stanoviskem komise pro koordinaci 
sportů, která souhlasí s poskytnutím 
půjčky lyžařskému klubu, ale za podmí-
nek, které zajistí vrácení půjčené částky.

RM projednala žádost provozovatelky 
Sport Baru o povolení rozšířit venkovní 
posezení ve dnech 24. – 26. září a vyjád-
řila s ním souhlas.

RM vzala na vědomí informaci o jed-
nání ve věci poskytnutí příspěvku na vy-
budování vrtané studně pro zásobování 
domu čp. 32 v Mrzkovicích.

RM projednala záležitost zásobová-
ní prodejny potravin v Sázavské ulici 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o zříze-
ní věcného břemene mezi městem Světlá 
n. S. a společností Pramen CZ s.r.o. na 

právo chůze a jízdy po části pozemku 
parc.č. 68/1 v k.ú. Světlá n. S. s tím, že 
se upraví rozsah nákladů na údržbu pro 
Pramen na 40 %.

RM projednala a doporučila zastupitel-
stvu ke schválení žádost p. Jelena o pro-
dej části pozemku parc.č. 1749 a části 
pozemku parc.č. 68/1 za účelem přístav-
by jeho objektu pro podnikání za cenu 
250,- Kč/m2. Užívání přístřešku na po-
pelnice bude řešeno věcným břemenem.

RM projednala žádost investora na 
možnost odkoupit od města objekt čp. 97, 
případně 313 nebo 688 a rozhodla zadat 
zpracování znaleckého posudku na dům 
čp. 313 (Poštovní ul.) a 688 (Havlíčkova 
ul., tzv. „radonový dům“) a projednat 
v komisi pro rozvoj města záměr prodeje 
domu čp. 97 (bývalá hasičská zbrojnice 
Na Páchu) včetně stanovení možné za-
stavěné plochy.

RM vyslechla infor-
maci o tom, v jakém 
stádiu je prodej bývalé 
školy v Mrzkovicích. 
Doporučila zastupi-
telstvu prodej části 
pozemků KN č. 264/2, 
264/8 a 264/5 (celkem 
cca 200 m2) zájemci 
o koupi školy v rámci 
dohodnuté ceny.

RM projednala 
prodej pozemku KN 
st.č. 128 v k.ú. Světlá 
n. S. a neshledala zatím 
důvod pro prodloužení 
termínu výstavby objek-
tu, který chce zájemce 
o pozemek vybudovat 
(31.12.2005).

RM projednala zá-
ležitost uzavření nové 
smlouvy o budoucí kup-
ní smlouvě s novými 
majiteli rozestavěného 
objektu v ulici F. A. Je-
línka. Vzhledem k tomu, 
že prodávající dosud 
nepředložila usnesení 
o dědickém řízení, nej-
prve bude nutné uzavřít, 
event. zrušit smlouvu 

s ní. Odbor majetku a investic zajistí 
urychlené projednání záležitosti, aby 
mohla být předložena zastupitelstvu 
města.

RM vyslechla informaci o jednání 
starosty, místatostarostů a tajemnice ve 
věci změny statutu městských lesů a do-
poručuje uzavřít smlouvu mezi městem 
Světlá n. S. a Lesním družstvem Ledeč 
n. S. se sídlem v Hněvkovicích o proná-
jmu lesů.

RM projednala žádost Diakonie Brou-
mov o možnost uspořádání humanitární 
sbírky. Ing.Aubrecht zjistí zájem oblast-
ní charity a ing.Maleček ČČK a ČSŽ 
o spolupráci při organizování sbírky.

RM projednala žádost JUDr. Málka 
o zvýšení odměny za poskytované 
právní služby a schvaluje s účinností od 
1.10.2004  navýšení o 50%.

RM vyslechla informaci starosty 
o prvním jednání přípravného výboru 
pro zřízení městského muzea a dopo-
ručila zastupitelstvu schválení záměru 
muzeum do roku 2007 vybudovat.

RM projednala žádost provozovatele 
Pivnice Na Zastávce o povolení ven-
kovních hudebních produkcí a schválila 
je na 17.9. a 1.10. od 19.00 do 24.00 a na 
24.9. od 19.00 do 02.00 hod.

Starosta seznámil členy rady města 
s návrhem zastupitelů z kandidátek 
KDU-ČSL, Nezávislí a ODS na zlepše-
ní fungování úřadu, upevnění pracovní 
kázně a úsporná opatření (např. snížení 
počtu odborů). RM návrhy prodisku-
tovala s tajemnicí a zjistila, že některá 
opatření nelze provést, protože by odpo-
rovala zákonu. Uložila ale vedení města 
objednat personální audit a provádět 
dvakrát ročně hodnocení práce vedou-
cích odborů a ředitelů příspěvkových 
organizací.

RM doporučuje zastupitelstvu zafi-
nancovat náklady na přípravu dokumen-
tace po územní řízení potřebné k žádos-
tem o peníze na výstavbu koupaliště 
z rozpočtové rezervy.

Zástupkyně starosty ing. Arnotová 
podala informaci o výsledku auditu na 
hospodaření města, který konstatoval, 
že bylo hospodařeno v souladu s před-
pisy. (pokračování na str. 4)
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RM vzala 
na vědomí informaci zástupce starosty 
ing. Malečka o tom, že 14.10.2004 se 
v našem městě uskuteční Běh Terryho 
Foxe a pověřila pí Jaroslavu Holoubko-
vou zapečetěním pokladniček pro vybí-
rání příspěvků.

RM schválila, aby se veřejná produkce 
při pivních slavnostech na zimním stadi-
onu dne 25.9. konala do 02.00 hod.

V průběhu zasedání rady města se 
uskutečnilo slavnostní přijetí sl. Jarmily 
Machačové, která na MS juniorů v USA 
získala stříbrnou medaili, a pí Jarmily 
Machačové st., která na MS veteránů 
v Rakousku získala bronzovou medaili. 
Od rady města se jim dostalo poděková-
ní a obdržely květinové a věcné dary.

Josef Böhm, starosta města

(pokračování ze str. 3)

Schůze rady 13. 9.Zasedání zastupitelstva dne 15. 9. 2004

Usnesení č. 048/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje prodej pozem-
ku KN st.č. 128 (100 m2) v k.ú. Světlá 
n. S. pí Danuši Šemíkové za účelem vý-
stavby objektu pro obchodní služby for-
mou smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
s termínem dokončení výstavby nového 
objektu do 31. 12. 2005 za cenu 95.000,-

- Kč.

Usnesení č. 049/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 18 hlasů schvaluje prodej části po-
zemků KN č. 264/2, části pozemku KN 
č. 264/8 a části pozemku PK č. 264/
5 (celkem cca 200 m2) v k.ú. Mrzkovice 
společnosti Environment Commerce 
CZ, spol. s.r.o., Papírenská 6b/199, Pra-
ha, zastoupenou jednatelem společnosti 
Ing. Ivanem Bidenkem, CSc. Části po-
zemků budou prodány v rámci cenové 
nabídky žadatele na koupi objektu 
bývalé MŠ v Mrzkovicích, tj. v rámci 
1 mil. Kč.

Usnesení č. 050/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 18 hlasů ruší své usnesení č. 036/
2004 ze dne 23. 6. 2004 ve věci prodeje 
pozemku KN č. 549/22 (979 m2) v k.ú. 
Světlá nad Sázavou za účelem výstavby 
RD p. ing. Ladislavu Lukšíkovi.

Usnesení č. 051/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 18 hlasů schvaluje nabytí pozem-
ku PK č. 1066/1 (485 m2) v k.ú. Světlá 
n.S. od kraje Vysočina formou bezplat-
ného převodu za účelem využití pro 
veřejně prospěšné účely.

Usnesení č. 052/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S.  

počtem 18 hlasů schvaluje záměr pro-
deje části pozemku KN č. 1749 a části 
pozemku KN č. 68/1 v k.ú. Světlá 
n. S. včetně přístřešku na popelnice.

Usnesení č. 053/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 18 hlasů souhlasí se zrušením plat-
nosti Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
ze dne 14. 9. 2004 uzavřené s paní 
Anežkou Málkovou, bez vymáhání 
dohodnutých sankcí s podmínkou, že 
závazky z uvedené smlouvy budou pře-
vzaty dalšími zájemci.

Usnesení č. 054/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání:
I.Počtem 17 hlasů schvaluje převe-

dení správy lesů do pronájmu jinému 
subjektu, který se správou lesů zabývá 
k 1. 1. 2005.

II.Počtem 18 hlasů doporučuje oddě-
lené vedení ekonomické činnosti v účet-
nictví města, kde je nutno podle zákona 
o DPH sledovat výši obratu.

Usnesení č. 055/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 18 hlasů schvaluje  Rozpočtové 
opatření č. 4/2004.

Usnesení č. 056/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 18 hlasů schvaluje zařadit do roz-
počtu města Světlá nad Sázavou na rok 
2005 částku 2 mil. Kč na dofinancování 
akce „Dokončení kanalizačního systé-
mu v Dolní Březince“.

Usnesení č. 057/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 18 hlasů schvaluje:
I. Návrh zadání změn č. III územ-

ního plánu sídelního útvaru Svět-
lá n. S. u těchto lokalit: 1, 3, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 
44.

II. Neschvaluje návrh zadání změn 
č. III územního plánu sídelního 
útvaru Světlá n. S., na základě 
nesouhlasného stanoviska Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina, od-
boru životního prostředí, Jihlava, 
u lokalit: 2, 4, 5, 6, 12, 19, 27, 28, 
29, 36, 39.

III. Ukládá odboru stavebního úřa-
du a územního plánování MěÚ 
Světlá n. S. pokračovat v proce-
su zpracování výše uvedených 
odsouhlasených změn č. III 
územního plánu sídelního útvaru 
Světlá n. S. a pokračovat v aktu-
alizaci celého územního plánu 
města Světlá n. S., která probíhá 
současně se změnami č. III.

IV. Souhlasí s předloženými pode-
psanými dohodami o financo-
vání změn č. III ÚPSÚ Světlá 
n. S. u žadatele p. Petera Plátení-
ka a ing. Jana Takáče. 

Usnesení č. 058/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 19 hlasů schvaluje poskytnutí bez-
úročné půjčky ve výši 50.000,- Kč (z 
rozpočtové rezervy) Lyžařskému klubu 
Kadlečák za účelem zakoupení odba-
vovacího systému k lyžařskému vleku 
s termínem její splatnosti 31. 3. 2005.

Usnesení č. 059/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 19 hlasů schvaluje zahájení prací 
na přípravě výstavby městského muzea 
ve Světlé n. S.

Usnesení č. 060/2004:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 19 hlasů schvaluje plán činnosti 
výborů na 2. pololetí roku 2004 násle-
dovně:

Kontrolní výbor:
 • kontrola plnění závěrů 
 z kontroly u DD Světlá
 • koncepce školství zaměřená 
 na mateřské školy
Finanční výbor:
 • kontrola čerpání rozpočtu 
 města k 30. 6. 2004
 • kontrola čerpání příspěvků 
 poskytnutých neziskovým 
 organizacím v roce 2004
 • spolupráce na dopracování 
 „Zásad pro poskytování 
 příspěvků neziskovým 
 organizacím z rozpočtu města   

 Světlá n. S. pro rok 2005“
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Kriminalita na Světelsku

- 8.8. došlo v kolárně Sklo Bohemia 
a.s. ke krádeži uzamčeného jízdního 
kola. Doposud neznámý pachatel tímto 
poškozenému způsobil škodu ve výši 
12.300,- Kč.

- v době od 18.8. do 19.8. se do-
posud neznámý pachatel vloupal do 
rodinného domu v Zahrádecké ulici. 
Odcizením finanční hotovosti a šper-
ků způsobil škodu v předběžné výši 
131.000,- Kč.

- 27.8. byl oznámen úhyn ryb v rybníce 
„Babí“ v katastru obce Dolní Město. Šet-
řením na místě bylo zjištěno, že zde uhy-
nulo přibližně 400 kusů ušlechtilých ryb 
v hodnotě cca 30.000,- Kč. Jelikož měl 

poškozený podezření, že k úhynu došlo 
v důsledku přítomnosti chemické látky 
ve vodě, byly odebrány vzorky vody 
a tyto zaslány k rozboru. Rozborem však 
přítomnost chemické látky byla vylou-
čena a věc bude odložena.

- 29.8. byl u Dolního Města kontrolo-
ván 22letý řidič osobního vozidla z okre-
su Pelhřimov. Přestože hlídce policie 
tvrdil, že nic nepil, že je abstinent, bylo 
rozborem krve zjištěno 2,64 promile al-
koholu v krvi (!). Věc byla oznámena na 
Městský úřad ve Světlé n. S.

- 2.9. byly oznámeny krádeže dvou 
jízdních kol. Obě kola byla odcizena po 
vloupání do sklepních kójí v ulici Dolní 
a Sázavské, škoda v souhrnu přesáhla 
10.000,- Kč.

- v době od 3.9. do 4.9. doposud 
neznámý pachatel po rozpletení plotu 
u oplocení autobazaru v Sázavské ulici 
zde odcizil motocykl zn. Honda Cross 
80 v hodnotě 22.000,- Kč.

- šetřením policistů se podařilo zjistit 
jednoho ze spolupachatelů krádeže vlou-
páním do pekárny Brokl z 20.6.2004. Je 
jím 23letý muž z Hodonína, který se 
k činu doznal. 

por. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

***
70. odběr krve
Dobrovolný dárce krve kpt. Jiří Kalaš 

z Obvodního oddělení Policie ČR ve 
Světlé n. S. dne 16. září daroval tuto nej-
cennější tekutinu již posedmdesáté! 

Běh Terryho Foxe 2004

Ve Světlé se bude Běh Terryho Foxe 
(BTF) konat  již posedmé, letos to bude 
ve čtvrtek 14.  října. Pořadateli jsou 
tradičně Klub cyklistiky Sklo Bohemia 
a Městský úřad ve Světlé n. S., v orga-
nizačním výboru jsou kromě Jarmily 
a Zdeňka Machačových Mgr. Stanislav 
Čech,  ing. Josef Maleček a členové ko-
mise pro koordinaci sportů.

BTF je dobrovolná humanitární akce. 
Všechny prostředky získané ve jménu 
Terryho Foxe od startujících jsou dle 
jeho přání věnovány na výzkum rakoviny. 
BTF je akcí nesoutěžní, trať lze absolvo-
vat libovolným způsobem podle vlastních 
sil – chůzí, během, procházkou, jízdou na 

kole, kolečkových bruslích, na invalidním 
vozíku nebo třeba s dětským kočárkem. 
Podle výše peněžitého příspěvku budou 
rozdávány upomínkové dárky s logem 
BTF – suvenýry, cyklistické láhve, čelen-
ky a bavlněná trička.

 Prezentace je od 14 hodin na terase ná-
kupního střediska, start v 16 hodin před 
budovou radnice na náměstí Trčků z Lípy. 
Trať vede z náměstí ulicemi Nádražní, 
Poštovní, Pěšinkami, dolní částí náměstí 
do Dolní ulice, ulicemi Na Sídlišti a Nové 
město zpět na náměstí před MěÚ. Okruh 
měří 1600 metrů. V cíli bude účastníky 
čekat malé občerstvení a tombola. 

   -jv-

Informace HZS kraje Vysočina

Dne 1. října 2004 došlo v rámci Hasič-
ského záchranného sboru kraje Vysočina 
k integraci operačního střediska územ-
ního odboru Havlíčkův Brod do kraj-
ského operačního střediska (KOPIS). To 
bylo zprovozněno v první polovině roku 
2004 v Jihlavě společně s telefonickým 
centrem tísňového volání (TCTV). Ří-
zení zásahů jednotek HZS a koordinaci 
složek integrovaného záchranného 
systému na území havlíčkobrodského 
okresu převezme KOPIS, který bude po-
sílen o operační důstojníky z Havlíčkova 
Brodu. Operátorské pracoviště přijme 
hovory na tísňové lince 150 z pevných 
linek. Tím budou veškerá tísňová volání 
na linky 112 i 150 (z mobilních sítí i pev-
ných linek) zajištěna obsluhou TCTV. Po 
přijetí tísňového hovoru jsou informace 
předány jednotce HZS, SDH obcí a měst, 
operačnímu středisku Policie ČR, popří-
padě dispečinku Zdravotní záchranné 
služby, a to v závislosti na charakteru 
hlášené události. 

S integrací operačního střediska 
v Havlíčkové Brodě s KOPIS dojde také 
ke změnám ve způsobu komunikace 
HZS s jednotkami Sborů dobrovolných 
hasičů. Ty budou s těmito změnami se-
známeny v průběhu září.  

Za HZS kraje Vysočina – územní odbor 
Havlíčkův Brod 

pplk. Jaroslav Nácovský
ředitel územního odboru



Světelský zpravodaj říjen 2004 strana 6 strana 7 říjen 2004 Světelský zpravodaj 

(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 od-
pověď na některý z nich, znamená 
nečekaně narazit na kupu dalších. 
Otazník č. 11 - Kde stál oltář za-
svěcený sv. Kateřině, který darovali 
kostelu v roce 1381 Petr a Damaslav 
z Lipničky?

Jde o jeden z největších a nejzajíma-
vějších otazníků vůbec, jehož řešení 
vyžaduje pečlivé vyhodnocení středo-
věkých písemných pramenů zmiňují-
cích světelský kostel i dějiny nedaleké 
obce Lipnička, z níž pocházeli dárci 
oltáře. Co se tehdy podle dochovaných 
zpráv dělo? Světlá patřila vilémovské-
mu klášteru a opatové coby patroni 
kostela rozhodovali o všem důležitém. 
Mimo jiné i o tom, kdo bude dosazen 
na uvolněné místo zdejšího duchov-
ního.

Díky dochovaným církevním 
pramenům především z doby císaře 
a krále Karla IV. známe konkrétní 
jména, jejichž počet svědčí o tom, že 
na místě plebána – faráře a duchovní-
ho správce osady, se v oněch dávných 
časech vystřídalo více světských kně-
ží přicházejících sem z nejrůznějších 
koutů království. Důvodem ke změně, 
jak se přesvědčujeme, nebylo zdaleka 
jen úmrtí osoby vykonávající zde du-
chovní poslání.

V roce, kdy věnují bratři Damaslav 
a Petr z Lipničky kostelu oltář sv. 
Kateřiny, se připomíná plebán Dami-
án. Nechme však promluvit dochovaný 
historický pramen. „1381 Damaslav 
a Petr z Lipničky zakládají oltář sv. 
Kateřiny: věno šest kop úroku ze vsi 
Búsovny (Bousovny) pro oltářníka 
a jednu kopu pro plebána. Povinnost 
mj. aby oltářník s plebánem a jinými 
ministy vykonával nešpory, jitřní 
a ostatní hodinky, mimo vikáře, jehož 
plebán vydržovati má.“ Přečíst si jej 
můžeme v práci emer. faráře Josefa 
Kurky nazvané Archidiakonáty... 
(Místopis církevní do r. 1421, Praha 
1914, str. 78).

Stručný zápis představující nejstarší 
a zároveň jedinou zmínku o kostel-

ním mobiliáři 14. století vyvolává 
zvědavost a velké množství otazníků. 
Jednalo se o hlavní oltář, který stál 
v presbytáři? Jak vypadal? Kterak 
bylo naloženo s penězi věnovanými 
dárci oltáře? Proč dostal tak velký 
obnos právě oltářník a co vlastně bylo 
jeho posláním? Kdy a za jakých okol-
ností oltář z kostela zmizel? Otazníky, 

na které nikdy nedostaneme odpověď, 
řeknete si asi. Ale je tomu doopravdy 
tak? Nedá se vypátrat vůbec nic?

Zkusme to a jako první se zastavme 
v nedaleké Lipničce, sídle donátorů. 
Vše zajímavé z její historie, co pomů-
že dát odpověď na náš velký otazník, 
jsem čerpala opět z výše zmíněné 
publikace Archidiakonáty... (Místopis 
církevní do r. 1421, Praha 1914, str. 78) 
a odborné práce Č. Sameše Klášter vi-
lémovský (Zvláštní otisk z Časopisu 
Společnosti přátel starožitností česko-
slovenských v Praze, roč. XLI (1933) 
a XLII (1934), Praha 1934, vydalo Be-
nediktinské opatství v Břevnově.).

Ves Lipnička patřila nejprve vi-
lémovskému klášteru. Ten ji roku 
1318 s pustým dvorem a částí řeky 
Sázavy postoupil doživotně Mark-
vartovi řečenému Černý. Od druhé 
poloviny 14. století zde sídlili manové 
pánů z Lipé. Man byl vazal, který při-
jal léno (statek, hrad) vázaný službou 

Kamenná křtitelnice (foto: Karel Coufal)

králi či velmoži (v tomto případě pá-
nům z Lipé).

Damaslav a jeho bratr Petr tu žili 
v letech 1368-1391. Podle Dr. Čeňka 
Sameše byl Damaslav (tudíž i jeho 
bratr Petr) potomkem Markvartovým. 
Oba bratři na sebe upozornili už 
v roce 1368, kdy prodali klášteru dva 
lány ve vsi Bousovně za 50 kop grošů, 

což lze podle Č. Sameše považovat za 
jakousi výplatu zástavy. Následujícího 
roku 1369 pak věnovali vilémovskému 
klášteru polovici řeky Sázavy mezi 
obcemi Pavlíkovem a Leštinou, kte-
ré tehdy také patřily ke klášternímu 
zboží. V roce 1396 se však připomíná 
už Hertvík a v ještě v témže roce Da-
maslavův syn Mikuláš.

Z toho vyplývá, že ani jeden z bratrů 
v těch časech už nežil a oltář sv. Ka-
teřiny byl trvalou památkou, která je 
dlouho připomínala. Jak vypadal, to 
zůstane zřejmě navždy tajemstvím. 
Předpokládat snad lze, že byl dřevěný 
s malovanými postavami světců a měl 
nejspíš kamennou mensu. Zbývá dát 
odpověď na to nejdůležitější, zda byl 
hlavním oltářem stojícím v presbytáři 
anebo oltářem bočním, postranním.

Ani na to nelze bohužel odpovědět 
jednoznačně, ale s největší pravděpo-
dobností se jednalo o oltář postranní. 
Toto se domnívá historik a děkan 

Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava?

??
??
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Kraj uzavře smlouvu s každým 
dopravcem, který splní podmínky
Na základě výměru se zavádějí 

nové kategorie slev jízdného „zvlášt-
ní žákovské jízdné“ s účinností od 
1. 9. 2004. Žáci do 15 let platí 37,5 % 
z ceny plného jízdného a studenti od 
15 do 26 let 75 % z uvedené ceny. Sleva 
je poskytována pouze ve dnech škol-
ního vyučování. Studenti dojíždějící 
do internátů a na koleje, což musí 
potvrdit škola na žákovském průka-
zu, mohou uplatnit slevu i o sobotách 
a nedělích. 

Na žákovské jízdné mají nárok všich-
ni, kteří se prokáží platnou průkazkou, 
navíc tento žákovský průkaz žáka do 
15 let může současně sloužit k prokázání 
věku dítěte a uplatnění slevy 50% i pro 
jízdy nad rámec žákovského jízdného. 
Smlouvu k žákovskému jízdnému uza-
vře kraj Vysočina s každým dopravcem, 
u něhož budou splněny tyto tři základní 
podmínky:

1. Dopravce o uzavření takové smlou-
vy projeví zájem 

Pedagogické fakulty Univerzity 
v Hradci Králové Profesor PhDr. Vla-
dimír Wolf, s nímž jsem tento problém 
konzultovala.

Takto usuzovat je možné podle jeho 
názoru právě z oné jediné dochované 
zprávy, která hovoří o poměrně vy-
soké peněžní částce náležející oltář-
níkovi a povinnostech, které jsou mu 
zároveň tím dány. Připomeňme si, že 
oltářník byl ve středověku kněz peču-
jící o postranní oltáře a vykonávající 
u nich mše. Vzhledem k tomu, že mu 
náleželo z daru šest kop grošů a plebá-
novi, jeho nadřízenému, jen jedna, lze 
se domnívat, že peněžní dar měl být 
použit především k udržování nově 
zřízeného oltáře zasvěceného sv. Ka-
teřině, který byl oltářem postranním.

Přínosem k poznání nejstarších dě-
jin kostela i samotné obce je i zazna-
menaný výčet povinností z toho pro 
oltářníka vyplývajících. Vykonávat 
s plebánem a jinými ministy nešpory, 
jitřní a ostatní hodinky, mimo vikáře... 
znamenalo sloužit společně s plebá-
nem a žáky veškeré mše. Nešpory se 
nazývala odpolední či podvečerní po-
božnost. Jitřní byla ranní mše.

Pro nás však má největší cenu zmín-
ka o ministech (žácích), což je vůbec 
první zmínka o zdejší škole, v níž byli 
zřejmě světelskými knězi vyučováni 
synové okolní drobné šlechty. Kdo ví, 
zda mezi nimi nebyl v té době i Da-
maslavův syn Mikuláš.

V každém případě se však lze do-
mnívat, že oba bratři žijící na nedale-
ké, pouze 1,5 km vzdálené tvrzi, kostel 
pravidelně navštěvovali, a poskytnutý 
dar vyjadřoval vztah, který k němu 
měli. Podobné dary ale byly v té době 
zcela běžnou záležitostí, protože jsou 
zaznamenány i u většiny dalších tehdy 
existujících svatyní.

Tak např. r. 1365 bratři z nedaleké 
Kunemile vystavěli ve své vsi kostel 
Panny Marie a Všech svatých jako 
filiální kostela smrdovského a nadali 
jej dvěma kopami úroku z 1 lánu ve 
vsi Lobšice (?) a desátky z 1 popluží. 
Za to byl plebán smrdovský povinen 
týdně tři mše v kostele kunemilském 
sloužiti. Co si představit pod slovem 
popluží? Nejstarší pozemkovou míru, 
která udávala zhruba výměru, jíž bylo 
možno spřežením dvou volů nebo jed-
noho koně vůbec obdělat.

Snad vás bude také zajímat, kde se 
nacházela ona dvakrát už zmíněná 
ves Bousovna, z níž pocházelo boha-

té věno šest kop úroku pro oltářníka 
a jedna kopa pro plebána. Také o ní 
se více dočtete v Archidiakonátech a, 
jak se zdá, byla ve 14. stol. významná, 
protože tou dobou tu byla fara a kostel, 
k němuž měl patronátní právo právě 
vilémovský klášter. R. 1374 se tu při-
pomíná Matyáš. Díky Dr. Č. Samešovi 
(1902-1981) víme, že je to dnešní obec 
Bousov u Ronova nad Doubravou.

To je opravdu vše, co se zatím dá 
s jistotou říci. Kolik staletí oltář sv. 
Kateřiny přečkal, kdy a z jakého dů-
vodu z kostela zmizel, kde skončil ani 
jaký nový jej nahradil, se nejspíš už 
nikdy nedozvíme. Nabízí se možnost, 
že to bylo při vybavování interiéru při 
trčkovské přestavbě, ale mohlo to být 
dříve i později.

Těžko se dopátrat více. Od doby, 
kdy se vše odehrálo, uplynulo už víc 
než šest století a jediným svědkem 
někdejšího dění (mimo těch jmenova-
ných už v předchozích příspěvcích) je 
nedávno objevená kamenná raně go-
tická křtitelnice, pocházející s největší 
pravděpodobností z vybavení původní 
raně gotické světelské svatyně.

Mgr. Alena Křivská

Přečetli jsme za vás

Soud s Rázlovou začne v listopadu
Hlavní líčení v kauze Skloexportu, 

kde čelí obvinění i bývalá herečka Re-
gina Rázlová, se bude konat v Liberci. 
Vrchní soud v Praze před časem rozhodl, 
že místně příslušný je liberecký krajský 
soud. „Jednání nařídím asi na listopad,“ 
řekl včera soudce Petr Neumann.

Policie v kauze vyšetřovala pode-
zření, že byla liberecká vývozní fi rma 
Skloexport vytunelována. Podle spisu 
se šest lidí pokusilo převést  majetek 
Skloexportu za zhruba tři miliardy 
korun na fi rmu rodiny Rázlových Sklo-
export Group. Za zneužívání informací 
v obchodním styku hrozí Rázlové až 12 
let vězení, jejímu synovi Lukáši Olivovi, 
dceři Adéle a dalším třem lidem též.

Rázlová se však podle dřívějšího vy-
jádření soudce pravděpodobně procesu 
nezúčastní. Bývalá herečka se odvolává 
na svůj zdravotní stav; lékaři ho ozna-
čují za dlouhodobě vážný.

db
(Vysočina, 21.9.2004)

2. Dopravce s obsahem smlouvy sou-
hlasí 

3. Odbor dopravy a silničního hospo-
dářství Krajského úřadu kraje Vysočina 
bude pro uzavření takové smlouvy pří-
slušný, tedy:

• s tímto dopravcem (i třeba z jiného 
kraje) má ODSH KrÚ KV na přísluš-
nou linku (nebo její část) již uzavřenou 
klasickou smlouvu o závazku veřejné 
služby, nebo

• dopravci ODSH KrÚ KV na přísluš-
nou vnitrostátní linku udělil licenci.

„V současné době máme smlouvy při-
praveny. Prozatím není novelizována 
vyhláška 50/1998 o prokazatelné ztrátě, 
ale byli jsme informováni, že na dopo-
ručení komise legislativní rady vlády 
bylo přijato rozhodnutí řešit situaci vy-
dáním nařízení vlády, které bude svým 
obsahem totožné s návrhem předmětné 
vyhlášky. Toto nařízení bude projedná-
no ve vládě v září,“ řekl Ladislav Staněk, 
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství.

Radka Burketová

Zprávy z kraje
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jak pro automobilisty, tak i pro chod-
ce. Přípojka ta má býti provedena po 
nezastavěných pozemcích před městem, 
vyúsťující mezi lékárnou a děkanstvím, 
jak již svého času p.t. pan rada zem-
ského výboru zjistil a uznal, že náklad 
tím vzešlý bude mnohem nižší než-li 
náklad, který by vzešel při rozšiřování 
Dolní ulice, kde by mnoho domů muselo 
se vykupovati. K příkazu p.t. pana rady 
zemského výboru byla k úřední potřebě 
panem okresním cestmistrem pořízena 
kopie regulačního plánu obce Světlá 
n. S., v němž pamatováno na novou ulici 
mezi lékárnou a děkanstvím, takže upra-
vení příjezdu nestávají překážky, pro 
něž by se provedení mělo oddáliti. Na 
základě stížností stále docházejících od 

Přeložka silnice na Ledeč n. S.
Málokterého z mladších obyvatel 

města dnes asi napadne, že směrem na 
Ledeč n. S. se nejezdilo vždy Sázavskou 
ulicí. Jak se píše v dobových dokumen-
tech: „Obec Světlá n. S. byla stavbou 
okresní silnice Mrzkovice – Dolní Bře-
zinka – Světlá n. S. vyúsťující v Dolní 
ulici, provedenou v roce 1921-1922, 
s obcemi sousedícími spojena.“

První zmínka o úvahách postavit 
silnici novou, je ve zprávě ze dne 
15. června 1931 o místním šetření 
nové silnice a dále v dopise adre-
sovaném „P.T. Pánům majitelům 
pozemků ve Světlé n. S“: „Okresní 
úřad v Ledči nad Sázavou provede 
v sobotu dne 10. října 1931 po 8mé 
hodině ranní trasování okresní 
silnice Dolní Březinka – Světlá 
nad Sázavou, která se má vystavěti 
v katastru obce Světlá nad Sázavou 
v části „místní trať“ zvané s vyús-
těním na náměstí mezi lékárnou 
a děkanstvím.“

Dne 19. května 1932 píše starosta 
města Dr. Weinstein Okresnímu úřa-
du v Ledči n. S.: „Občanstvo v Dolní 
ulici ve Světlé n. S. stěžuje si na stálé 
hrozící nebezpečí chodcům v této 
ulici projíždějícími tam automobily. 
Ulice ta, místy jen 3-3,5 m široká, 
nehodí se pro jízdu automobilovou, 
zvláště né  pro nákladní široká auta, 
která zaujmou celou šířku ulice, tak-
že chodci nemají ani možnost vyhnu-
tí. Sdílíme tuto oprávněnou stížnost 
Okresnímu úřadu se zdvořilou žádos-
tí, aby laskavě působil na brzké prove-
dení silniční přípojky již projektované 
z okresní silnice Dolní Březinka – Světlá 
n. S., která má vyústiti na náměstí mezi 
děkanstvím a lékárnou.“

Zmíněný silniční projekt na rekon-
strukci v délce 642 m vypracoval Fran-
tišek Hladík, vrchní okresní cestmistr 
v Ledči n. S., přičemž „…trasa silniční 
má vésti přes děkanské pozemky a vyús-
ťovati na světelském náměstí. Vozovka 
silnice projektuje se v šíři 6 m, s obou-
strannými chodníky 2 m širokými.“

Další dopis Okresnímu úřadu v Ledči 
n. S. psal starosta dne 18. ledna 1933: 

„Okresní silnice Vilimovice – Leštinka 
– Mrskovice – Dolní Březinka – Světlá 
n. S. je značně používána všemi vo-
zidly, hlavně pak auty, jak osobními, 
tak i nákladními, jedoucími z Ledče 

zdejšího občanstva prosíme, aby pokud 
možno v nejkratší době potřebné bylo 
zařízeno k provedení přípojky shora 
označené.“

Nevíme, zda se pan starosta při konsta-
tování neexistence překážek mýlil nebo 
to bylo jeho zbožné přání, ale před vybu-
dováním nové „přípojky“ byly popsány 
ještě stohy papíru a proschůzovány desít-
ky a desítky hodin. Nechť čtenář promi-

ne, ale není možné probírat se touto 
historií krok za krokem… 

Výnosem ze dne 3. dubna 
1937 OÚ V Ledči n. S. oznámil, že 
„… 9. dubna bude proveden výkup 
pozemků, ku kterémuž se tímto 
všichni sousedé, jimž pozemky mají 
býti zabrány, zvou.“ Soukromí 
majitelé projevili zásadní ochotu 
pozemky postoupiti, pokud však 
dotýká se projektovaná rekonstruk-
ce děkanských scelených pozemků 
ve Světlé n. S. v celkové asi výměře 
16 měr, z nichž pro rekonstrukci 
bylo by zapotřebí as 6.000 m2, 
zástupci patronátního děkanského 
úřadu ve Světlé n. S. odpírají k pro-
jektu se vyjádřiti, pokud nebude 
dán zásadní souhlas konzistoří 
a zemským úřadem.

Dne 17. listopadu 1937 sešla se 
vodoprávní komise, která vyko-
nala pochůzku po navržené trase. 
Zajímavá je v této souvislosti 
omluva z téhož dne, adresovaná 
Ctěné vodoprávní komisi pro stav-
bu okresní silnice: „Promiňte, že 
jsem se odstranil, bylo mně poně-
kud nevolno. Dovoluji si proto svo-
je požadavky ohledně zavodňování 

mé louky tímto podati. Dle projektu jsem 
seznal, že strouha, která vyúsťovala na 
děkanské louce, bude nejméně o 1 m 
hlubší jako jest dnes. Tím tedy veškerá 
voda, která zavodňovala jak děkanskou 
louku, tak i moji, by byla pro budouc-
nost skonsumována pouze děkanskou 
loukou, a přirozeně, jelikož voda do 
kopce neteče, by se na moji louku vůbec 
nedostala. Žádám tedy, aby to bylo zaří-
zeno tak, aby jako dosud vodou tou moje 
louka byla zavodňována. Jinak nemám 
námitek. V dokonalé úctě Josef Podpěra, 
výroba žulového a mramorového zboží 
ve Světlé n. S.“

Panu Podpěrovi bylo vyhověno před-
ložením návrhu položení roury podél 
propustku a Správa okresních silnic ve 

Na starých pohlednicích je dobře patrná levotočivá 
zatáčka silnice u prvních domů na okraji Světlé n. S. 

a nezregulovaný tok Sázavy u Černého víru.

n. S. do Světlé n. S. a naopak. Příjezd 
z této okresní silnice do Světlé n. S. děje 
se Dolní ulicí, která je tak úzká, že chod-
ci musí se vyhýbati do dvorků a domů. 
Tím je ohrožena bezpečnost osob v ulici 
té bydlících i osob v ulici té jdoucích. 
Z toho patrno, že příjezd do města je 
zcela nevyhovující, a je proto naléhavou 
potřebou přikročiti k provedení přípoj-
ky vhodnější, která by byla bezpečnou 
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Světlá nad Sázavou za 1. světové válkyshodě s výsledkem vodoprávního řízení 
projekt z roku 1936 přepracovala. 

V zápisu pořízeném v kanceláři OÚ 
v Ledči n. S. dne 21. března 1938 se mj. 
píše: „Silniční osa prochází stodolou pa-
třící beneficím ve Světlé n. S. a zasahuje 
v dalším průběhu ostatní hospodářské 
pozemky fary tak, aby bylo docíleno 
náležité průjezdní šířky silnice v těchto 
místech. /…/ Účastníci dnešní komise 
přesvědčili se na místě, že projekt vše-
stranně vyhovuje a navrhuje řešení jedi-
ně možné. Jest na obci, aby se dohodla 
přímo s děkanstvím o postupu a náhradě 
pozemků, poněvadž ke stavbě nebude 
moci býti přikročeno, dokud okresu 
nebudou dány k dispozici pro stavbu 
potřebné pozemky.“

Dne 24. února 1939 obec Světlá 
n. S. požádala děkanský úřad o sdělení 
vyjádření, načež děkan Jan Šorf odpově-
děl, že dotaz osobně předložil dotyčnému 
referentu biskupské konzistoře v Hradci 
Králové a bylo mu přislíbeno brzké vy-
řízení. 

Dne 15. června téhož roku se měst-
ské zastupitelstvo usneslo, že okresu 
pozemky postoupí, neboť je s děkan-
stvím smění za pozemky na Kalvárii ve 
výši dvojnásobné výměry. Průtahy, až 
29. prosince 1939 mimořádná veřejná 
schůze zastupitelstva – opět se usneslo, 
že pozemky postoupí.

Dne 19. února 1940 přišla odpověď 
z konzistoře v Hradci Králové, v níž se 
píše: „… pro větší vzdálenost a přístup 
k pozemkům bychom žádali výměru 
trojnásobnou. Ještě milejší by nám byl 
pozemek u hřbitova, který by se snad dal 
koupiti od soukromníka (p. Suchomela – 
pozn. J.V.).“ Přesně o měsíc později smě-
řuje do Hradce Králové dopis ve smyslu, 
že požadavek na trojnásobnou výměru 
je neúměrný a nepřijatelný. Následovala 
řada dopisů tam a zpátky, až došlo ke 
kompromisu a dne 10. prosince 1940 se 
zastupitelstvo všemi hlasy usneslo po-
stoupit 2,5 násobek obecních pozemků 
na Kalvárii za pozemky děkanské. Vy-
padalo to, že události již budou mít 
rychlý spád, 3. února 1941 odešla žádost 
o povolení směny pozemků přídělovému 
komisaři do Kolína, ze dne 20. února 
pochází nástin směnné smlouvy a dne 
5. září sdělila biskupská konzistoř, že 
s navrženou směnou souhlasí. 

Zdálo by se, že zahájení zemních prací 
už nebude nic stát v cestě, přesto byla 
realizace přeložky protektorátní správou 
odložena. Byla druhá světová válka. 
(dokončení příště)                                -jv-

(pokračování)

Na frontách Velké války
Po vyhlášení obou mobilizací v čer-

venci 1914 odcházely stovky vycvičených 
záložníků ze Světelska ke svým plukům. 
V pozdějších letech rukovaly stále mladší, 
ale také starší ročníky, aby doplňovaly pro-
řídlé řady císařských ozbrojených sil. Vět-
šina záložníků i nových branců odcházela 
k pěším plukům, malá část k jezdectvu, 
dělostřelectvu a dalším zbraním včetně 
válečného námořnictva. Císařovo vojsko 
bylo dvojí. Pro celé Rakousko-Uhersko 
existovala početnější společná armáda 
a námořnictvo, pro jednotlivé části mo-
narchie pak zemská obrana. Pro Rakous-
ko c. k. zeměbrana, pro Uhersko královští 
honvédi. Starší záložníci vyřazení z obou 
výše zmíněných vojsk byli evidováni u tzv. 
domobrany. I domobrana se v závěru vál-
ky účastnila vojenských operací, ačkoliv 
k tomu nebyla určena.

Říše byla rozdělena na doplňovací okre-
sy a branci i záložníci z jednoho území 
odcházeli po celé generace zpravidla 
ke svému předem danému vojenskému 
tělesu. Území Světelska spolu s celým 
ledečským okresem patřilo k doplňo-
vacímu okresu Čáslav, který zahrnoval 
politické okresy Čáslav, Kutná Hora, 
Ledeč n. S., Německý Brod, Chotěboř 
a Chrudim. Z tohoto území byl doplňován 
c.a k. pěší pluk č. 21. S ním prošla mno-
ha bitvami většina vojáků ze Světelska. 
Čáslav byla sídlem i doplňovacího okresu 
zemské obrany, který ale zahrnoval i Krá-
lovéhradecko, Mladoboleslavsko a Vyso-
komýtsko. Z tohoto rozsáhlého území se 
doplňoval c. k. zeměbranecký pěší pluk 
č. 12 a v době války i c. k. domobranecký 
pěší pluk č. 12. 

Na vysvětlenou dodejme, že zkratka c. 
a k. (císařský a královský) se používala 
pro označení společných rakousko-uher-
ských institucí, v našem případě armády. 
Zkratka c. k. (císařský královský) označo-
vala instituce pouze rakouské.

***
Nejvíce mužů ze Světelska bojovalo na 

frontách v řadách 21. pěšího pluku, který 
patřil k tradičním útvarům habsburské 
armády. Byl založen již v roce 1733, zú-
častnil se všech válek, které Habsburkové 
vedli v 18. a 19. století. Od roku 1888 byla 
posádkovým městem pluku Kutná Hora 
(štáb, II., III. a IV. prapor), I. prapor byl 
rozmístěn v Brčce (Bosna) a po celé čtyři 

roky války působil mimo svůj mateřský 
pluk. V Čáslavi bylo pouze doplňovací 
velitelství. Po vyhlášení mobilizace byla 
5. srpna na cvičišti v Kutné hoře odslouže-
na polní mše a druhý den se pluk stěhoval 
do Čáslavi a okolních obcí, kam pak při-
cházeli záložníci. Po pochodovém cvičení 
9. srpna opouští pluk postupně a nadlouho 
domov. Dne 10. srpna odjíždí z čáslavské-
ho nádraží II. polní prapor, o den později 
štáb a oba zbylé prapory.

Kolik padlých, raněných a zajatých 
21. pěší pluk za čtyři roky měl, můžeme 
jen odhadovat, ale bylo jich několik tisíc. 
Přesná evidence existuje u důstojníků, 
praporčíků a kadetů, kterých postupně 
působilo u pluku 986. Z nich padlo nebo 
zemřelo následkem zranění a válečných 
útrap 118, raněno bylo 172 a zajato 
128. Světelských občanů se z války nevrá-
tilo více než sedmdesát. 

Mnoho vojáků ze Světelska se v prů-
běhu války ocitlo v ruských, srbských, 
italských a rumunských zajateckých 
táborech a strávilo tam mnoho let. Řada 
jich tam zemřela v důsledku nedostatku 
potravin a hygieny. Více než 150 mužů ze 
Světelska vstoupilo do československého 
dobrovolnického vojska, tzv. legií, převáž-
ně v Rusku a v Itálii. Stali se tak v očích 
rakousko – uherských úřadů vlastizrádci 
a podle toho s nimi bylo v případě zajetí 
zacházeno. Hlavně na italské frontě došlo 
k několika hromadným popravám zajatých 
legionářů. 16. června 1918 bylo na cvičišti 
v Coneglianu popraveno 15 českosloven-
ských dobrovolníků, kteří byli zajati na 
Montellu a patřili k 39. pluku čs. legií. Byl 
mezi nimi také Josef Matějka z Leštiny 
u Světlé n. S., nar. 25.8.1895. „Odsouzenci 
měli být podle původního rozkazu oběše-
ni… Později změněn rozkaz v tom smyslu, 
aby legionáři byli odstříleni, a to vždy po 
dvou. S popravou započato v 7 hod. ve-
čer. Kordon vojska a četnictva uzavíral 
popraviště… Odsouzení legionáři šli klid-
ně a sebevědomě, majíce ruce spoutány 
na zádech drátem a vedeni 20 četníky. Na 
místě popravy musili pokleknouti, načež 
jim byly ruce rozvázány. Oči nedali si 
zavázati… Do odsouzenců stříleno ze 
vzdálenosti půl metru…“ 

Konečně mír!
Na podzim 1918 byl již brzký konec 

války očekáván většinou obyvatelstva. 
Vojáci na dovolené se již často nevraceli 
ke svým útva- (pokračování na str. 10)
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rům a odchá-
zeli do lesů k tzv. „zelenému kádru“. 
Dolnobřezinský kronikář vzpomíná, že 

„...asi 15. října 1918 byla nějaká schůze ve 
Světlé, na které poslanec Hyrš z Okrouh-
lice prohlásil, který vojín jest doma, sdělte 
mu, aby na vojnu nechodil již, blíží se 
konec války a počátek našeho osvoboze-

ní. To byla zpráva! Zprávu tu přinesl Jan 
Vacek, můj bratr. Já jsem byl ten čas již 
dva měsíce doma a po okolí jako vojenský 
zběh, četníci mne několikrát hledali a nyní 
tato zvěst.“ 

A skutečně, uběhly pouhé dva týdny 
a celé Čechy s nadšením přivítaly vyhlá-
šení republiky a faktický konec války 
(Rakousko-Uhersko oficiálně kapitulo-
valo teprve 3. listopadu 1918). Do Světlé 
n. S. se zpráva o událostech v Praze v pon-
dělí 28. října 1918 dostala buď již v 11 ho-
din dopoledne prostřednictvím telegrafu 
rakouských drah (Pamětní kniha děkanátu 
ve Světlé n.S.), nebo ji přivezl z Prahy po 
14. hodině přednosta železniční stanice 
Max Lederer, který ji sdělil starostovi měs-
ta Josefu Podpěrovi (Kronika chlapecké 
měšťanské školy ve Světlé n.S., str. 167). 
Budeme-li věřit prvnímu pramenu, přišel 
na nádraží telegram tohoto znění: „V naší 
Praze je prohlášena samostatnost, lid na 
ulicích zpívá a pláče, celými proudy valí se 
na náměstí k soše sv. Václava, kde dr. Za-
hradník řeční.“ Zanedlouho prý přišel na 
městský úřad další telegram, podle něhož 

„…v Praze slavíme dnes konečně prohlá-
šení našeho osvobození, naší samostatné 
republiky… Poslanci jsou ve shromaždišti 
a mluví k lidu… Jsme svobodni a jsme re-
publika!“ Text tohoto telegramu byl na rad-
nici neprodleně rozmnožen a vyvěšován po 
městě. Na kostelní věži, na městských bu-
dovách i na soukromých domech byly vy-
věšeny teď už jen červenobílé české vlajky. 
Ve tři hodiny odpoledne byla rozsvícena 
elektrická světla a začaly vyzvánět zvony. 
V 17 hodin byl na městský úřad doručen 
další telegram, ve kterém kromě jiného 
stálo: „…ihned odstraňte veškeré odznaky 
bývalého rakouského státu. Veškeré zásil-
ky vozové i kusové jdoucí do Vídně a do 
Německa ihned zastaviti…“ To bylo rychle 
provedeno. Vojáci zahazovali kokardy 
s císařovým monogramem a nahrazovali 
je trikolorami, na nádraží zabarveny ně-
mecké nápisy, z veřejných prostranství 
odstraněna slova c.k. a v úřadech a ve ško-
lách obrazy a busty starého i nového císaře. 
Na nádraží byly skutečně zabaveny dva 
vagony salámu a tvarohu určené pro Vídeň 
a v příštích dnech bylo zboží rozprodáno 
místnímu obyvatelstvu. 

K večeru se na náměstí tísnily zástupy 
domácích i přespolních a všichni vychut-
návali rajský pocit svobody a míru. Hudba 
vyhrávala „Hej, Slované!“ a „Kde domov 
můj?“ Pak promluvili k lidem ředitel 

Hezky česky
V souvislosti Rallye Světlá, která 

se v našem městě konala v minulém 
měsíci, je aktuální otázkou, jak se 
toto slovo správně píše. Následující 
článek jsme převzali z internetových 
stránek www.rallyejournal.cz.

K nejpopulárnějším motoristickým 
odvětvím patří bezesporu automo-
bilové soutěže. Někteří sportovní 
redaktoři používají k označení této 
disciplíny slovo rallye, avšak v posled-
ních letech stále sílí snaha toto slovo 
nahrazovat výrazem rally, jak původní 
slovo přepisuje angličtina. Chtěl jsme 
znát názor jazykovědce, a proto jsem 
oslovil PhDr. Táňu Holasovou, CSc. 
z Výzkumného ústavu pedagogického 
v Praze s principiálním dotazem: Který 
z těchto výrazů je po jazykové stránce 
správný pro použití v českém textu? 

„Slovo rallye (vyslovujeme reli), které 
jsme do češtiny převzali z angličtiny, je 
nesklonné a může se používat v rodě 
ženském nebo středním,“ píše v odpo-
vědi Dr. Holasová. „Podle současných 
platných pravidel pravopisu (Pravidla 
českého pravopisu, Academia, Praha 
1993 nebo jejich školní vydání Pravidla 
českého pravopisu, Pansofia, Praha 
1993) je povolena dvojí podoba tohoto 
slova - rallye nebo rely. Přestože druhá 
varianta působí i na současné uživatele 
jazyka poněkud nezvykle, jedná se 
o pomalé zdomácnění původně cizího 
slova (např. fotbal z football). Dokonce 
jsem zjistila nahlédnutím do Slovníku 
spisovného jazyka českého (čtyřsvaz-
kový slovník vydaný v Academii roku 
1966), že již v něm upřednostňují autoři 
variantu rely (3. díl, strana 45). Závěr 
tedy zní: slovo má pouze dvě podoby 

- rallye a rely, nikoli rally, tato podoba 
je nesprávná, protože ji pravidla nepři-
pouštějí.“ 

Jaroslav Štauber 

měšťanských škol Alois Moravec, učitel 
František Janouch a přednosta stanice 
Max Lederer. Nato byl utvořen průvod, 
který šel od radnice přes most na Malou 
stranu, vrátil se, prošel Dolní ulici a Nové 
město, Láneckou ulicí přes náměstí do 
Nádražní a Kolovratovy a zpět k radnici. 
Zde si občané z úst starosty Josefa Pod-
pěry vyslechli text posledního telegramu 
z Prahy, který obsahoval text zákona 
o československém státě vydaného Ná-
rodním výborem.

V úterý 29. října oslavy pokračovaly. Již 
ráno po sedmé hodině se konal nový prů-
vod s hudbou, v němž bylo vidět také ital-
ské zajatce, pro které končil pobyt v dosud 
nepřátelské zemi. V 9 hodin ve světelském 
chrámu sloužil děkan František Khun mši 
svatou s Te Deum. „Po ukončení bohoslu-
žeb za doprovodu chórové hudby zazněla 
poprvé, slavně chrámovou klenbou hym-
na československá. Lid klesal na kolena 
a co mohutný zpěv a hudba mohutně 
a velebně rozléhal se chrámem, citlivější 
lidé hlasitě štkali.“

Vyhlášení republiky ve Světlé n. S. bylo 
ukončeno v neděli, když na náměstí byly 
sneseny z celé obce obrazy panovníka 
a císařské rodiny a veřejně spáleny. 

Závěr
Bylo po všem. Habsburkové jako 

by nikdy nebyli, Rakousko-Uhersko se 
rozpadlo jak domeček z karet. Jak zby-
tečné musely najednou připadat každému 
oběti, které si válka vyžádala. Statečný 
boj českých vojáků v císařské armádě 
byl rychle zapomenut, co bylo nedávno 
zradou, stalo se hrdinstvím. Vznikaly 
nové legendy, lidé se loučili lehce s ra-
kouským „žalářem národů“, aniž by tušili, 
co všechno je ještě čeká v tom nádherném 
20. století. Netušili, kolikrát ještě budou 
jásat a radovat se z vítězství nad něčím, 
čemu ještě nedávno sami sloužili.

Velká válka začala i skončila potoky slz. 
Jednou bolesti, podruhé radosti. V tomto 
nebo obráceném pořadí začíná a končí 
mnoho historických událostí i sám lidský 
život.

Padlí ve Velké válce
Josef Štros uvádí ve svých zápiscích 

71 příjmení bez křestních jmen, pamětní 
kniha města Světlá n. S. zaznamenává, že 
z města „padlo neb zemřelo následkem 
útrap válečných 77 lidí“, ale neuvádí žád-
ná jména.

   J.B.

(pokračování ze str. 9)

Světlá nad Sázavou za 1. světové války
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Mezi významné světelské rodáky pat-
ří beze sporu podplukovník MUDr. Ka-
rel Hradecký, od jehož narození v těchto 
dnech uplyne právě sto let. Mnozí z nás 
chodí kolem jeho pamětní desky v Dolní 
ulici, aniž by tušili, proč je tam umístě-
na. Následující řádky jsou věnovány jeho 
památce.

Světlo světa spatřil Karel Hradecký 
16. října 1904 v domku čp. 191 v Dolní 
ulici. Rodina byla velmi početná, z celkem 
jedenácti dětí však čtyři zemřely v krátké 
době po narození. Karel byl nejmladší. 
Otec Alois patřil k sedmi tehdejším svě-
telským řezníkům a s uživením rozsáhlé 
rodiny měl hodně starostí, hlavně v letech 
1. světové války.

Když válka skončila, byl již Karel stu-
dentem německobrodského gymnázia, 
které ukončil s vyznamenáním v červnu 
1925.

Chlapec od dětství ministroval ve světel-
ském kostele, tuto službu vykonával i jako 
student lékařské fakulty UK v Praze. Jeho 
kolegové ze studií i pozdější spoluvězňové 
vzpomínali na jeho nelíčenou, opravdovou 
zbožnost, která mu později pomáhala 
snášet strázně nacistických věznic i cestu 
na šibenici. 21. března 1931 Hradecký 
promoval a již 1. dubna nastoupil základní 
vojenskou službu (tehdy se ovšem říkalo 
prezenční) u 28. pěšího pluku v Praze, kde 
absolvoval školu pro důstojníky zdravotní 
služby v záloze. Vystřídal několik posádek. 
Sloužil v divizní nemocnici v Josefově, 
u 8. jezdeckého pluku v Přelouči a znovu 

v josefovské nemocnici. 
Rozhodl se zůstat v ar-
mádě a jako nadporučík 
přichází v září 1933 do 
divizní nemocnice na 
Karlově náměstí v Pra-
ze. V roce 1938 už jako 
kapitán a později štábní 
kapitán se stává primá-
řem interního oddělení 
vojenské nemocnice 
na Pohořelci a pak ve 
Strašnicích.

S koncem Československa je rozpuštěna 
i armáda a MUDr. Hradecký již jako civi-
lista odchází do Strakonic, kde je 6. června 
1939 jmenován opět primářem interny.

MUDr. Hradecký nebyl jenom lékař 
a křesťan, ale také voják a vlastenec 
a v době okupace neodmítl pomoc české-
mu odboji. Od jara 1941 společně s četnic-

Pro MUDr. Hradeckého si gestapáci 
přijeli do Strakonic 5. srpna 1942. Byl věz-
něn v Plzni-Borech a pak v Berlíně. S dal-
šími dvěma lékaři byl souzen v březnu 
1943 a trest pro něj zněl deset let káznice. 
Následovalo převezení do věznice v Keis-
heimu. Proti rozsudku se však odvolal 
vrchní říšský zástupce, kterému se zdál 
trest mírný, a v srpnu 1943 proběhl druhý 
proces. Tentokrát byl ortel pro všechny tři 
lékaře stejně krutý – smrt.

Poslední dny svého života strávil 
MUDr. Hradecký v berlínské věznici Plöt-
zensee. Ta byla na začátku září zasažena 
spojeneckým bombardováním, a tak byli 
odsouzenci k smrti urychleně v noci ze 
7. na 8. září popraveni.

Hradeckého spoluvězeň pplk. Halbhuber 
vylíčil v dopise lékařově snoubence po-
slední chvíle jeho života. Odcházel na smrt 
statečně, smířen se svým osudem. Jeho po-
slední slova byla: „Pozdravuj a vyřiď vše.“

Po porážce nacistického Německa byl 
MUDr. Karel Hradecký in memoriam 
povýšen na podplukovníka a vyznamenán 
válečným křížem. Ani jeho rodné město 
na něj nezapomnělo. V neděli 2.  listopadu 
1947 byla na jeho rodném domě odhalena 
pamětní deska. 

Nezapomínejme ani my! J.B.

MUDr. Karel Hradecký

MUDr. Karel Hradecký nad mikroskopem

kým nadporučíkem Felixem Peřkou a kato-
lickým knězem P. Josefem Jílkem dokázali 
pomoci mnoha skrývajícím se odbojářům 
a vybavit je falešnými dokumenty. Všichni 
tři však v tomto tichém boji položili svoje 
životy. Skupina byla odhalena gestapem 
v srpnu 1942. P. Josef Jílek byl popraven až 
20. dubna 1945, nadporučík Felix Peřka se 
zastřelil, aby se vyhnul zatčení.

Z domova důchodců

Naposledy jsme vás o tom, co se u nás 
děje, informovali v letním dvojčísle, ale 
od té doby se toho u nás zase spousta 
a spousta udála.

Ještě v červnu k nám přijel kouzelník 
se svou asistentkou, kteří nám předvedli 
spoustu triků a kouzel. Marně jsme se 
snažili některá jejich kouzla odhalit. Bo-
hužel se nám to nikomu nepovedlo, přes-
tože někteří z nás se osobně na kouzlech 
podíleli.

Prázdninové období u nás bývá klid-
nější, ale i tak jsme se rozhodně nenudili. 
Hned zkraje července jsme opékali špe-
káčky. Tuto dobrotu máme velmi v oblibě, 
a když nám k tomu celé odpoledne hraje 
naše kapela KAJAK, jsme spokojeni 
dvojnásob. Proto jsme si ke konci prázd-
nin posezení u ohýnku rádi zopakovali. 
Příjemných zážitků není nikdy dost, 
a proto se je snažíme uskutečňovat co 
nejvíce.

Je již tradicí, že k nám každé léto při-
jíždí hudební skupina pana Černohouze 

„Viola“ z Olomouce. I letos nám přijeli 
zpříjemnit pondělní dopoledne svými 
písničkami.

Posledních 14 dní v srpnu jsme měli na-
pilno. Blížil se měsíc září a s ním i „Den 
otevřených dveří“. V ten den se u nás sou-
běžně konají sportovní hry, které pořádá-
me již třetí rok. Čtrnáct dní uteklo jako 
voda a sobota (pokračování na str. 12)
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4. září byla tu. 
Od rána se k nám sjížděli klienti z ostat-
ních domovů důchodců a ústavů sociální 
péče. O půl deváté proběhlo slavnostní 
zahájení sportovních her a pak už mohlo 
začít samotné sportovní klání ve třinácti 
disciplínách. Celkem se ho zúčastnilo 
jedenáct družstev: dvě družstva byla 
z DD Reynkova Havlíčkův Brod, jedno 
družstvo z DD U Panských z Havlíčko-
va Brodu, dvě družstva z ÚSP Háj, dvě 
družstva z ÚSP Věž a náš domov, který 

byl reprezentován čtyřmi družstvy. Celé 
dopoledne nám zpříjemňovala kapela 
KAJAK. Po slavnostním obědě jsme se 
všichni sešli na zahradě u altánku, kde 
pan ředitel vyhlásil sportovní úspěchy. 
Malý dáreček, který jsme sami vyrobi-
li, dostali všichni soutěžící, vždyť není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A jak 
to nakonec dopadlo? Na třetím místě se 
umístila hned dvě družstva se stejným 
počtem bodů, a to ÚSP Háj a družstvo 
z ÚSP Věž, na druhém místě se umístilo 
družstvo z DD Reynkova z Havlíčkova 
Brodu a – tramtadadá – na prvním místě 
se umístilo naše družstvo z DD Světlá 
(mimochodem naše družstvo ve stejném 
složení se na 1. místě umístilo již potřetí). 
Když už bylo jasné, jak naše dopolední 
snažení dopadlo, mohli jsme si v klidu 
vychutnat vystoupení ledečské šermířské 
skupiny Notorix Denatur, která je členem 
Řádu rytířů bílého kříže. Poté, co jsme 
zhlédli souboje šermířů a plivání ohně, 
jsme se přesunuli zpět do jídelny, kde nás 

čekalo bohaté občerstvení, které nám za-
jistilo Pekařství Brokl a Ovoce a zelenina 
Cemper. Touto cestou jim za sponzorské 
dary děkujeme. K poslechu a k tanci nám 
celé odpoledne vyhrávala pardubická 
hudební skupina Duo Acord. Vše dobře 
dopadlo, všichni byli spokojeni, dobře 
se bavili a my si oddechli, že se nám to 
tak hezky vydařilo. Velikou zásluhu na 
hladkém průběhu celého dne měli naši 
zaměstnanci, kteří pomáhali při soutě-
žích jako rozhodčí nebo jako kapitáni 

družstev, kteří se věnovali fandícím oby-
vatelům a kteří pro všechny návštěvníky 
a soutěžící připravili všelijaké dobroty.

Ještě plni dojmů ze dne otevřených 
dveří jsme hned v pondělí nasedli do 
aut a uháněli směr Havlíčkův Brod, kde 
nás čekalo vystoupení Zuzany Bubílkové 
a její satirický program „Politické hara-
šení“. Po celé dvě hodiny jsme se smáli 
a bavili se vtipy a historkami Zuzany 
Bubílkové.

Je to jen pár týdnů, co jsme v našem do-
mově prožívali maturity děvčat z Integro-
vané střední školy ze Světlé nad Sázavou 
a už jsou tu další studentky, které k nám 
budou pravidelně docházet a trávit s námi 
náš volný čas. 

Neopomněli jsme se zastavit ani na 
výstavě světelských zahrádkářů, kde 
jsme potichu i nahlas obdivovali veškeré 
vystavené plody a květiny. 

V měsíci září a říjnu nás toho čeká ještě 
moc a moc, ale o tom zase v příštím čísle.

 Lucie Vadinská, 
sociální pracovnice

Akce České křest́anské akademie 

Po prázdninové přestávce se čte-
nářům Světelského zpravodaje opět 
hlásí Místní skupina České křes-
ťanské akademie.  Na měsíc říjen 
jsme připravili dvě akce: koncert 
a besedu.

 První z nich je koncert Jiřího 
Krejčího a Slávka Klecandry, kte-
rý se uskuteční ve čtvrtek 7. října 
v sále Městské knihovny od 19.30 ho-
din. Oba vystupující doprovázejí svá 
sólová vystoupení kytarou. Jiří Krejčí, 
původem Světelák, zhudebňuje verše 
českých básníků Ivana Blatného, Kon-
stantina Biebla, Jana Skácela a dalších. 
Slávek Klecandr je zkušený písničkář, 
zpěvák, kytarista a kapelník skupiny 
Oboroh  (viz www.oboroh.cz). O ori-
ginalitě jeho tvorby vypovídají citace 

z recenzí: „A pokud jde o sílu jeho 
osobnosti, sálá z každé odehrané 
noty.“- Jindřich Göth v časopise Big 
Beng! „A když se vám někdy podaří 
slyšet Slávka živě a samotného, budete 
překvapeni, kolik muziky dokáže ještě 
dnes jeden člověk s kytarou udělat.“ - 
Milan Tesař, redaktor Rádia Proglas. 

„Netušil jsem ale, jaká síla bude vy-
zařovat ze Slávka Klecandra...“ - Jiří 

„moravský“ Brabec v časopise Folk 
& Country. Sám o své tvorbě říká: 
„Sólové vystupování mi - na rozdíl 
od hraní s kapelou – umožňuje volný 
pohyb v čase své muzikantské historie. 
Znamená to, že můžu hrát zhudebně-
né biblické žalmy z raného období 
Oborohu a písně z ještě starších časů, 
stejně jako ty úplně nejnovější, které 
by měly časem tvořit obsah buď mého 

(pokračování ze str. 11)

Z domova důchodců
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příštího sólového alba, nebo dalšího 
CD naší skupiny. A samozřejmě mohu 
kdykoli sáhnout po ledačems, co lze 
nalézt mezi tím. Ačkoli má každý kon-
cert jisté proporce a  stavbu, lze jej 
operativně přizpůsobovat momentální 
situaci, náladě a prostředí. Svou roli 
při výběru písní hraje samozřejmě 
i roční období, v němž se právě kon-
cert odehrává. 

V čase adventním nebo vánočním, 
navíc třeba v sakrálním prostoru, 
vystoupení logicky vypadá jinak než 
uprostřed léta pod širým nebem na 
festivalu na plovárně. Tvář koncer-
tu do jisté míry často určují i přání 
posluchačů. Přesto, že vystupuji sám, 
činím tak s pomocí kvalitní aparatury, 
několika různých kytar a foukacích 
harmonik. 

Jde mi o to, aby i u písní nahraných 
s muzikanty z Oborohu nebo s jinými 
přáteli nespadla instrumentální strán-
ka mých sólových koncertů do roviny 
jednoduchých doprovodů, nýbrž aby 
sama o sobě nesla přesvědčivé hudeb-
ní sdělení.“

***
Druhou říjnovou akcí ČKA je bese-

da s Václavem Ctiradem Pospíšilem 
na téma Křesťanství a jiná nábo-
ženství. 

Beseda proběhne v pondělí 25. října 
od 19.30 hodin v obřadní síni městské-
ho úřadu ve Světlé n. S. Ctirad Václav 
Pospíšil je členem Řádu menších brat-
ří (tedy františkánů, přesněji napsáno 
observantů). Známý je především jako 
profesor tří fakult: Katolické fakulty 
Univerzity Karlovy, Cyrilometodějské 
fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci a Husitské teologické fakulty 
Univerzity Karlovy, ve své odborné 
a přednáškové činnosti se zaměřuje 
na christologii, soteriologii, teologii 
kříže a trinitologii. 

Neocenitelnou předností profesora 
Pospíšila je schopnost formulovat zá-
važná témata srozumitelným a přitaž-
livým způsobem. Této jeho schopnosti 
bohatě využívají česká média - je 
autorem celé řady článků v novinách 
i časopisech. 

Ctirad Václav Pospíšil je bratrem 
františkánky Ludmily Pospíšilové, 
která okouzlila návštěvníky červ-
nové besedy světelské skupiny ČKA 
svou otevřeností a strhujícím vypra-
věčským talentem, s nímž hovořila 
o svých životních zkušenostech.

Hynek Bouchal

(pokračování)
Bali nad a pod vodou
O Bali nad vodou jsem toho již napsal 

dost, tak snad již jenom několik perliček. 
Například: Pozor na svatební obřady. 
Před 10 lety se na Bali ženil Mick Ja-
gger. Když se s ním chtěla před časem 
Gery Hallová rozvést, zjistilo se, že není 
co rozvádět. Svatbu řídil hinduistický 
kněz, ale civilní obřad se nekonal a man-
želství tedy nemohlo být uznáno.

Také pozor na rozlučku se starým ro-
kem. Počítejte s tím, že se bude od té naší 
v několika „detailech“ lišit. Rozhodně 
bude bez sněhu a bujaré silvestrovské 
noci. A bez půlnočního přípitku. A bez 
novoroční kocoviny. A taky proběhne 
v úplně jiném letopočtu a nebude to po-
slední prosincový den. 

Hinduističtí Balijci se řídí a žijí 
podle hinduistického kalendáře Wuku. 
Novému roku se na ostrově říká nyepi 
a přichází každých 210 dnů (teď už tedy 
pomalu vyhlížejí rok 1925). Nyepi v pře-

CESTOPIS - Vítejte na Bali

sonál prochází pokoje hostů a kontroluje 
zatemnění. Semada je zákaz jakékoliv 
činnosti včetně sexu. S šestou hodinou 
ranní hinduistický přechod do nového 
roku končí. Na Nový rok jsou na ostrově 
liduprázdné ulice, žádný provoz, jsou 
zavřené obchody a úřady, letadla neléta-
jí, zato se očekává přelet roje démonů slí-
dících po známkách života. Kde to žije, 
tam zasejí zlo. Jedinou možností, jak je 
zmást, je udělat ostrov co nejtišším – ne-
obyd lený m. 

kladu znamená ticho a balijský konec 
roku ve znamení ticha je. Co kdyby se 
rozhněvali démoni? Balijci musí dodr-
žovat tapa, to je zákaz jakýchkoli zvuků. 
Když se třeba rozpláče dítě, je třeba 
ho ihned ukonejšit. V rámci „hlukové“ 
prevence se místní ani nenapijí chutné-
ho piva Bintang a dokonce ani nekouří 
cigarety, aby zlého ducha dým nepřivedl 
na stopu. Brapa je zase zákaz svícení 
a používání ohně. 

Situace je tak vážná, že hotelový per- (pokračování na str. 14)
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Na druhé straně tulambenské zátoky je 
útes zvaný Drop off, což je stěna, která 
spadá do hloubky 60 metrů a pak se šik-
mo svažuje do ještě větších hlubin. Zde 
máme velkou šanci potkat se s útesový-

mi žraloky, ale největším problémem je 
dostat se k nim náležitě blízko, protože 
jsou mimořádně plaší. Nejvíce se vy-
skytují v hloubkách od 30 do 50 metrů, 
kde poklidně plavou okolo výše jmeno-
vaného útesu. Neznám vznešenější pocit, 
než pozorovat tyto majestátné tvory, jak 
se bez sebemenší námahy pohybují ve 
svém živlu. 

Pokud se vám podaří, že se „trefíte“ do 
období s nádhernou čtyřicetimetrovou 
viditelností pod vodou, je váš zážitek do-
konalý a vaše mysl je oproštěna od všech 
běžných starostí a problémů. Stanete se 
nepatrnou součástí tohoto obrovského 
ekosystému, který nás všude obklopuje, 
je velmi křehký a náchylný na poškození 
a jmenuje se modrá planeta.

   Mgr. Jiří Veselý

Taková místa 
démony nelákají, a proto letí jinam.

Za další: Jak získat ženu? V první řadě 
sugescí. Pokud tuhle vědu ještě, pánové, 
neovládáte, musíte vystačit s tím, že bu-
dete třeba nejchutnější sousta ze svého 
talíře dávat stranou pro svou vyvolenou. 

Dalším předpokladem úspěšného 
„lovu“ je nezabírat při spánku celé lůžko. 
Jeho podstatná část by měla být volná 
pro dámu, i když tam není (co kdyby 
se tam najednou objevila?). Pokud se ve 
svém zájmu dopracujete až sem, zbývá 
jediné: Dotknout se své vyvolené hadí 
slinou, dětskou slzou a mlékem z koko-
su, který se urodil na palmě, pod kterou 
seděla těhotná žena. A máte vyhráno.

A Bali pod vodou?
Představte si, že by vás již nebavilo 

chodit po zemi, ale chtěli byste se nad 
tím božím světem vznášet jen tak bez 
námahy nahoru a dolů, doprava a doleva. 
Toto je vám dopřáno v míře vrchovaté, 

když se ponoříte pod hladinu a rázem se 
ocitnete ve zcela jiném světě – podle J.Y. 
Cousteaua ve světě ticha, který každého 
okamžitě uchvátí nespočetným množ-
stvím organizmů, tu zaplavujících dno, 
či unášených křišťálově čistou vodou. 

Když jsme v Tulambenu na sebe 
v bungalovu navlékli potápěčskou vý-
stroj a výzbroj a ponořili se před místní 
restaurací do vody, v hloubce okolo dvou 
metrů již byly nádherné korály, ověnče-
né tisíci různobarevnými rybičkami, 

které se táhly do nedohledna na obě 
strany i do hloubky. Pod obrovskými 
houbami měly svůj domov ošklivé, ale 
přece tak milé murény, které se nechaly 
i pohladit, a okolo nás se ve volné vodě 
vznášeli kanici a pyskouni, kteří nás 
zvědavě okukovali.

Když jsme se chtěli potápět na vraku 
americké dopravní lodi, potopené za 
druhé světové války Japonci, nebyl to 
žádný problém. Nosičky nám po břehu 
celou výstroj odnesly na hlavách až na 
místo ponoru, které je vzdálené asi půl 
kilometru, my jsme se milostivě ustrojili, 
potápěli se a po svlečení výstroje zase 
ten samý rituál. Mimochodem – samot-
ný  vrak je již celý obrostlý korály, které 
tvoří spolu s prostorami v lodi domov 
pro množství větších druhů ryb, které na 
nás koukají z různých úkrytů. 

Jedním z nejkrásnějších zážitků je 
krmení bodloků, asi půl metru dlouhých 
ryb, kterým nesmírně chutná banán, 
takže se okolo nás shluknou v počtu 

několika desítek a my si je hladíme a do-
týkáme se jich a právem můžeme říkat: 

„Byl jsem v rybí polévce“. Okolo vraku 
se v písku povalují trnuchy modroskvrn-
né, což jsou až jeden metr velcí rejnoci. 
Každý, i ten nejmenší výklenek má své 
obyvatele, ať už to jsou klipky, čtver-
zubci, kanici, ostenci a celá řada dalších 
druhů ryb. Když se vznášíme pod vodou, 
doprovází nás některý druh netopýrníka, 
který není dál než metr a zvědavě pozo-
ruje naše počínání.

(pokračování ze str. 13)
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(pokračování)
1995 – vůdce střediska 
br. Mir. Plachý – Miki
Dle registrace celkem 124 členů. Ho-

rečné přípravy pro významnou celostátní 
akci Orlovy 96. Na podnět br. vůdce stře-
diska byly rozdány letáčky „Světelská 
výzva“: „Založení českého skautingu 
profesorem A. B. Svojsíkem je spojeno 
s Orlovskou myslivnou nedaleko Světlé 
n. S., kde se konalo i několik prvních 
skautských táborů u nás. To se ale žádný 
tudy procházející poutník nedozví. Při-
pomenut je mu pouze básník Jiří Wolker, 
který se prvních skautských táborů účast-
nil. Důležitost události a místa s ní spoje-
ného nás vede k výzvě zřídit u Orlovské 
myslivny památník prvního náčelníka 
českého Junáka v září 1996. Žádáme 
skautstvo České republiky i Slovenské 
republiky a taktéž české exilové skauty 
ve světě, aby zvážili pro český skauting 
dalekosáhlý symbolický význam mysliv-
ny v Orlovských lesích. V roce 1911 zde 
vznikl rukopis knihy Základy junáctví 
a o rok později se uskutečnil první zku-
šební skautský tábor. Bratři a sestry, pod-
pořte naši iniciativu, pomozte vybudovat 
památník A. B. Svojsíka a zrodu českého 
skautingu.“ 

Leden – br. Šilhán nabídl zhotovení 
pamětní desky A. B. Svojsíka.

Únor – v klubovně na Staré pile stře-
diskový sněm – opět zvolen br. Plachý, 
ostatní členové střediskové rady zůstali 
jako předtím.

Březen – br. Šilhán poděkoval sestře 
Moutelíkové za uspořádání 1. junáckého 
karnevalu pro děti, který se konal v úno-
ru v kulturním domě.

Duben – br. vůdce střediska poděkoval 
za blahopřání k získání Řádu čestné lilie 
v trojlístku a řekl, že není sám, kdo se 
zasloužil o rozkvět světelského Junáka. 
Navrhl některé činovníky na vyzname-
nání.

Květen – oddíly Hvězdička a Javor 
(manželé Moutelíkovi) se zúčastnily 
skautského závodu „Georgiáda 95“ 
v Praze-Uhříněvsi, oba oddíly získaly 
1. místo. Sestra Rocmanová z Prahy 
(ÚRJ) navrhla znění textu na desku 
A.B.S.: „Vorlovská myslivna – kolébka 
českého skautingu. Zde psal A. B. Svoj-
sík první příručku a nedaleko stály v le-
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tech 1912 – 1918 první skautské tábory.“
Červen – oddíl Albatros tábořil u Pro-

seče, oddíly Hvězdička a Javor v Horce 
u Ledče n. S., oddíly Večernice, Jitřenka, 
Modrá Kotva a Paprsek u Adršpašských 
skal.

Září – akce Orlovy 95, zajištění nocle-
hů pro skauty z Pardubic a Prahy-Uhřině-
vsi. Br. Odehnal-Sam zhotovil různá ra-
zítka pro akci Orlovy 96. Příspěvky pro 
pamětní desku A.B.S. celkem 5.700 Kč.

Listopad, br. Šilhán – pamětní des-
ka A.B.S. z velké části hotová. Návrh 
br. vůdce střediska k akci „Sluneční 
zátoka 97“ – vybudování památníku 
k poctě skautského spisovatele Jaroslava 
Foglara na louce u lesa naše středisko 
odmítá. 

Prosinec – pamětní deska je hotová 
a připravená k zasazení na stěnu orlovské 

myslivny, které má provést středisko Ju-
náka Humpolec.

1996 – vůdce střediska 
br. Mir. Plachý – Miki
Dle registrace celkem 89 členů. 
Leden – zahájena příprava na celostát-

ní akci Junáka – odhalení pamětní desky 
na Orlovské myslivně. Peněžní sbírky od 
sponzorů, přátel a příznivců skautingu, 
kamenorytec p. Žáček dobře a kvalitně 
provedl na desce portrét A. B. Svojsíka 
s jeho podpisem a textem o prvním tábo-
ru u myslivny.

Únor – deska A.B.S. uschována 
u br. vůdce střediska, zhotovení pozvá-
nek k akci „Orlovy 96“.

Březen – br. vůdce střediska zaslal dě-
kovný dopis ORJ z Kolína za 1.000,- Kč 
na pořízení pamětní desky A.B.S.    

Duben – oddíly Hvězdička a Javor se 
zúčastnily junáckého závodu „Georgi-
áda 96“ v Praze-Uhříněvsi. Na počest 
120. výročí A.B.S. podán návrh na slib 
nováčků před památníkem Jiřího Wolke-
ra u zámeckého parku dne 24. dubna. 

Květen – pamětní deska odvezena 
br. Šilhánem a Čapkem na orlovskou 
myslivnu. 

Červen – minuta ticha za br. Vlčka 
– Slavíka. Rekonstrukce objektu Staré 

Portrét A. B. Svojsíka

Pamětní deska

Orlovská myslivna

pily pro oddíly světlušek a skautek fir-
mou Montraz z Dolní Březinky. Br. Šil-
hán zajistil umístění reklamy a.s. Sklo 
Bohemia. Od p. Bonnera na náš účet 
přišly 3.000,- Kč.

Září – všem činovníkům rozděleny dílčí 
úkoly pro akci „Orlovy 96“, program od-
halení památníku A.B.S., ubytování hos-
tů z celé republiky atd. 14. září slavnostní 
zahájení akce „Orlovy 96“ s odhalením 
desky A.B.S. Akce měla velký ohlas, 
ani deštivé a chladné počasí neodradi-
lo od hojné (pokračování na str. 16)
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Leden – návrh br. Šilhána pořádat akci 
„Orlovy“ neofi ciálně každý rok a slav-
nostně se širokou účastí každý 5. rok 
nebo jednou za 10 let.

Únor – akce „Sluneční zátoka 97“ se 
rozjela pod patronací br. Baye, vůdce 
střediska Ledeč n. S. Blok kamene pro 
památník Jar. Foglara, fi nanční sbírka, 
objednávka pamětní pohlednice, razítka 
apod. zajistil br. Plachý, taktéž br. Bay 
z Ledče. Ostatní zajišťuje br. Foglar 

– Jestřáb s Pražskou Dvojkou.
Březen –   4. oddíl Javor je smíšený 

CHK+DK. Br. vůdce střediska zhotovil 
pro všechny oddíly barevné mapky okolí 
Světlé v rámečcích z březových a lísko-

vých kmínků. 
Duben – sestra Vaňhátová, hospodář-

ka SRJ, zaslala dopis vůdci střediska, že 
ukončuje členství v Junáku. Všichni jí za 
vše moc a moc děkovali, pomáhala všude, 
kde to jen šlo.

Květen – čestná stráž skautek a skautů 
u pamětní desky obětí I. a II. světové vál-
ky na radnici dne 8. května v 18 hod.

Červen – br. vůdce střediska obdržel 
od ORJ Havl. Brod vůdcovské dekrety 
pro sestry Moutelíkovou a Martinu 
Vlachovou a poblahopřál jim k dobré 
skautské stezce ve vedení dívčích od-
dílů. Nutno poznamenat, že jsou jako 
první v dějinách světelského Junáka, 
které úspěšně absolvovaly vůdcovské 
zkoušky.

Červenec – dnem 5. července vyvrcho-
lila akce „Sluneční zátoka“ k 90. naroze-
ninám skautského spisovatele Jar. Fogla-
ra – Jestřába. Nebylo to pro br. vůdce 
střediska lehké zorganizovat odhalení 
památníku ještě žijícího (90letého!) bra-
tra Jestřába. Ten opravdu přijel a osobně 
se zúčastnil!  

Mir. Plachý,
vedoucí střediska

…na Lipnici budou mít nově upravený 
střed obce? Radnice nechala vypracovat 
tři návrhy na jeho úpravu a na výběru 
vítězné varianty se vedle odborníků 
a zastupitelstva podíleli také občané. 
Investice převýší sedm milionů korun, 
nyní se pokládá nová dlažba, budou 
opraveny polorozpadlé zídky a doplněn 
mobiliář. 

***
..o našem městě se píše i v tak „exotic-

kém“ tisku jako jsou Stavební listy, časo-
pis pro stavebnictví a architekturu? Let-
ní dvojčíslo 7-8/2004 přineslo na dvou 
stránkách formátu A4 článek o zámku 
a zámeckém parku „Chráněné památky 
na období romantismu ve Světlé n. S.“ 
s barevnými fotografi emi. Jeho autorem 
je Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc. 
z Jihlavy. 

***
…zhruba před rokem přišel humpolec-

ký rodák Stanislav Kotyza, žijící a pod-
nikající v Americe, s nápadem věnovat 
Humpolci unikátní varhany? V Americe 
je prý běžné, že podnikatelé část svých 
zisků věnují na dobročinné účely a zá-
kony umožňují investovat fi nance i do 
jiných zemí. Nedávno byly varhany za 
4,5 milionu korun nejen vyrobeny 
a v humpoleckém kostele sv. Mikuláše 
instalovány, ale zásluhou města, fary 
i místních podnikatelů byl zrekonstruo-
ván kostelní kůr a novou fasádu dostala 
i věž kostela. Podařilo se totiž dát dohro-
mady více než milion korun, za které se 
pořídily i nové hodiny, které původně 
nebyly v plánu.                                   -jv-

Víte, že...

účasti skauty, 
skautky, přátele a příznivce Svojsíkova 
skautingu z celé České republiky. Česká 
televize byla při tom a později odvysílala 
pořad s názvem „Květ lilie – skautské 
Orlovy“.

Listopad – oddíly Hvězdička a Javor 
uspořádaly mikulášskou besídku v kul-
turním domě v Přísece. 

Prosinec – připravovanou akci „Slu-
neční zátoka“ zajišťuje br. Jar. Foglar 
s Pražskou Dvojkou. 27. prosince pose-
zení s oldskauty v Kutné Hoře.

1997 – vůdce střediska 
br. Mir. Plachý – Miki
Dle registrace celkem 92 členů.

Akce „Orlovy 96“ – br.. Hájek
Balú konferuje 

Víte jak se nespálit při výběru zboží a služeb?

Všichni jsme každodenně zavaleni 
nabídkou zboží všech možných druhů, 
až zrak přechází. Inzeráty se předhánějí 
v nabídce různých služeb. Jak se v tom 
mají lidé vyznat? Jsou spotřebitelé nějak 
chráněni?

Ano jsou… Ale většinou o tom nevě-
dí. Existuje totiž program Česká kvalita, 
který každému umožňuje lepší orientaci 
při nákupu zboží. Hledejte proto vždy na 
výrobku nebo u dodavatele služeb značku 
kvality. Výrobní značka totiž nemusí být 
automaticky zárukou kvality. 

Co značka Česká kvalita garantuje?
• Výrobek či služba je kvalitní.
• Kvalitu ověřila nezávislá zkušebna. 

Nestačí, že výrobce prohlásil svůj produkt 
za kvalitní, ale že to potvrdila nezávislá 
renomovaná zkušebna.

• Kvalita je průběžně kontrolována a ově-
řována spokojeností zákazníků. Je-li dodr-
žování kvality porušeno, či jsou zákazníci 
oprávněně nespokojeni, je značka kvality 
odebrána.

Co je tedy cílem programu Česká 
kvalita?

V prvé řadě chránit spotřebitele vůči 
prohřeškům našich či zahraničních do-
davatelů. Dále pak podporovat domácí 
výrobce, kteří na kvalitu dbají.

***
My všichni samozřejmě chceme výrob-

cům i dodavatelům v oblasti kvality věřit, 
ale s programem Česká kvalita si je také 
dokážeme pohlídat. Nejsme tak bohatí, 
abychom si mohli kupovat nekvalitní zbo-
ží. Hledejte proto značku České kvality 
(viz logo) na výrobcích, sledujte letáky 
v obchodech a napište nám o svých zku-
šenostech s Českou 
kvalitou.

Příště o jednot-
livých značkách 
kvality.

PhDr. Běla Hejná
poradkyně 

ministra průmyslu 
a obchodu

Kronika světelského Junáka 1924 – 2004

(pokračování ze str. 15)



Světelský zpravodaj říjen 2004 strana 16 strana 17 říjen 2004 Světelský zpravodaj 

Začali jsme jinak
Náhodný návštěvník by v naší 

škole 1. září  neviděl nic, čím by se 
lišila od desítek jiných v celé zemi, 
ale už další den bylo všechno jinak. 
Gymnaziální třídy zely prázdnotou 
a každý, kdo by chtěl vidět jejich 
žáky, by se za nimi musel vydat 
často i dost daleko od Světlé. Už 
druhým rokem zde totiž probíhala 
čtyřdenní bloková výuka, jejímž 
cílem bylo nabídnout netradiční 
vstup do nového školního roku 
a motivovat studenty gymnázia 
ke snaze proniknout hlouběji do 
oblastí poznání, které jsou jim 
blízké a kterým se chtějí věnovat 
i v budoucnu.

Zaměstnat víc než stovku žáků 
není jednoduché, a tak vlastní pří-
prava proběhla už v dubnu a květnu 
letošního roku, kdy se na nástěnkách 
objevily nabídky na nejrůznější akce. 
Studenti si z nich vybírali podle svého 
zaměření a v září už se jelo naplno 
podle předem připravených scénářů.

Jedni vyrazili do přírody poznávat 
květenu Světelska, prohlédnout si 
čistírnu odpadních vod v Perknově, 
prozkoumat památky Humpolce či 
Havlíčkova Brodu, jiní obdivovali ru-
kopisy a tisky Muzea knihy ve Žďáru 
n. S. a pak šplhali k poutnímu kostelu 
sv. Jana Nepomuckého, který byl 
nedávno zapsán na seznam památek 
UNESCO, další se seznamovali s ži-
dovskou kulturou v Praze a pohnu-
tými osudy jejích obyvatel za války 

– a tím ještě není počet akcí úplný! 
Některé programy probíhaly v cizích 
jazycích a jejich účastníci si mohli vy-
zkoušet, co všechno už zvládnou.

Žáci prvního ročníku měli připra-
ven vlastní program, aby se sžili hned 
na počátku studia. Nejdříve poznávali 
společně nejbližší okolí a zavítali 
i do světelského středověkého pod-
zemí, v dalších dnech zhlédli kulturní 
památky Ledče n. S. a Havlíčkova 
Brodu a jejich program vyvrcholil 
celodenním výjezdem do Prahy na 
výstavu Příběh Pražského hradu.

Letos celou akci provázelo i krásné 
počasí, které přispělo k pohodě a dob-
ré náladě všech účastníků.

Mgr. Lenka Zadinová
VOŠ, Gymnázium, 

SSŠ a SOU, Světlá n. S.

Beseda se starostou města 

Dvanáctidenní pobyt na světelském 
zámku si pochvalují studenti z ukra-
jinského města Rivne (krajské město, 
450.000 obyvatel, nám známé spíše 
v ruské transkripci jako Rovno). Na 
tamější vysoké škole se věnují studiu 
slovanských jazyků: češtině, slovenšti-
ně a polštině, každý rok jezdí někam 
na praxi. 

Denně věnují studiu českého jazyka 
dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny 
odpoledne, ale s češtinou se samo-
zřejmě setkávají stále – v rozhovorech 

s našimi studenty, při procházkách 
městem a na výletech po okolí. Líbí se 
jim krásné okolí i město, i když je na 
jejich poměry malé.

Vedoucím jedenadvaceti devate-
náctiletých studentů a studentek je 
Vasil Vasiljuk, který na zmíněné 
vysoké škole vyučuje mezinárodní 
styk a tělesnou výchovu. Umí dobře 
česky – a není divu, pět let hrál fotbal 
za Baník Ostrava (naposled v sezóně 
1989 – 1990).

Text a foto: Jaroslav Vála

Vasil Vasiljuk a „jeho“ studenti

Ukrajinští studenti na zámku
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Program říjen

Pátek 1.10., 19.30
 Kráčející skála (USA) 86́

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

 Vstupné : 57 Kč. Od 12 let.

Neděle 3.10., 19.30
 Hříšný tanec 2 (USA)  86́
 Taneční romance. Vášeň a salza v žáru 

havanských nocí!  Hrají: D. Luna, 
R. Garai

 Vstupné : 55 Kč. 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
 Vstupné : 60 Kč. Přístupný

Pátek 8.10., 19.30
 Zrůda (USA) 109´

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

 Vstupné : 50 Kč.  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
 Vstupné :55 Kč. Od 12 let
 Česká Verze

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

Středa 13.10., 17.30
 U nás na farmě (USA) 77´

Rodinný animovaný. Nejnovější ani-
movaný film z produkce společnosti W. 
Disneye. 

 Vstupné : 50 Kč. Přístupný
 Česká verze

Pátek 15.10., 17.30
 Spider – man 2 (USA) 120´

Dobrodružný. Hrdinou proti své vůli. 
 Hrají: T. Maquire, K. Dunst
 Vstupné :60 Kč. Přístupný Česká verze

Neděle 17.10., 19.30
 Život s Helenou (USA) 127´

Komedie. Co nejvíce potřebujeme, 
nemusí být to, co máme. 
Hrají: K. Hudson, J. Cobrbett

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Středa 20.10., 17.30
 Scooby Doo 2: 

Nespoutané příšery USA) 97´
komedie. Přišli, viděli, utekli. 
Hrají: F. Prince JR, S. M. Gellarová

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný Česká verze

Pátek 22.10., 17.30
 Garfield ve filmu (USA) 77´

Komedie. Nejlínější kočka na světě má 
konečně důvod vstát ze svého křesla. 

 Hraje: B. Never
 Vstupné: 50 Kč. Přístupný
 Český dabing

Neděle 24.10., 19.30
 Táta na plný úvazek (USA) 102´

Komediální drama. On ví, co chce, ale 
ona to ví líp!  Hrají: B. Affleck, J. Lopez 

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Středa 27.10., 19.30
 Můj soused zabiják 2 (USA) 99´

Komedie. Zabiják na odpočinku naštěstí 
neztratil nic ze svých schopností. 

 Hraje: B. Willis
 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Pátek 29.10, 17.30
 Harry Potter a vězeň z Azkabanu 

(USA) 142´
 I třetí rok ve Škole kouzel v Bradavicích 

je plný překvapení. 
Hrají: D. Radcliffe

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný. 
Český dabing

Neděle 31.10., 19.30
 Umučení Krista (USA)  127´

Drama. Posledních 12 hodin života 
Ježíše z Nazareta. 

 Hrají: J. Caviezel, M. Bellucci
 Vstupné: 55 Kč.  Od 12 let

Program listopad

Středa 3.11., 17.30
 Shrek 2 (USA) 100´

Animovaná komedie. Bylo, ale možná 
nebylo… Přístupný. Česká verze

Pátek 5.11., 19.30
 Já, robot (USA) 110´

Sci-fi thriller. On jediný to tušil. Hrají: 
W. Smith, B. Moynahanová. Od 12 let

Neděle 7.11., 19.30
 Terminál (USA) 123´

Komedie. Týdny a měsíce strávené 
v tranzitní části letiště jsou nekoneč-
né. Hraje: T. Hanks. Přístupný

Středa 10.11., 19.30
 RIDDICK: KRONIKA TEMNA (USA) 

114´
 Akční sci-fi . Ani všechna síla vesmíru 

osud nezmění. Hrají: V. Diesel, T. New-
ton . Od 12 let
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Přímo naproti vchodu vítala návštěvníky babka kořenářka s bylinkami v jedné a s kor-
noutem koření v druhé ruce. Ve skutečnosti to ovšem byly „oblečené“ obří dýně pěstitelů 

Maškových ze Světlé n. S.

Od soboty 11. do pondělí 13. září si 
mohli zájemci ve společenském sále ve 
Světlé n. S. prohlédnout výstavu ovoce, 
zeleniny a květin pod názvem Světelská 
zahrádka, kterou již pošesté připravili 
členové základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Světlá n. S. 

Svými výpěstky se pochlubili nejen 
místní zahrádkáři, ale i ostatní pěstitelé, 
kteří se měli (a chtěli) čím pochlubit. Nej-
více produktů samozřejmě pocházelo ze 
Světlé n. S. a blízkého okolí. A nebyly to 
jen brambory, jablka, hrušky a švestky, ale 
také papriky, rajčata, hroznové víno a do-
konce i broskve. Kromě toho růže a jiřiny 
všech možných barev a velikostí, nechy-
běly ani okrasné keře, kaktusy a bonsaje. 
Zájem občanů o výstavu byl poměrně vel-
ký, pondělku navíc využili žáci a studenti 
místních škol.

Text a foto: Jaroslav Vála

Světelská zahrádka

Koncert BAD NAME s Petrem Poláčkem,
finalistou soutěže SuperStar – Bon Jovi Revival

Divadelní sál ve Světlé nad Sázavou v pondělí 11. října v 19.30 hod., vstupné je 150, 140, 130 a 100 Kč.
Předprodej vstupenek je v informačním centru v budově městské knihovny, tel. č. 569 496 676.

Připravujeme: Koncert Petra Spáleného 18. listopadu v 19.30 hod. v divadelním sále ve Světlé n. S.

Bon Jovi Revival založil v roce 
2002 Petr Poláček, devatenáctiletý 
pěvecký objev Evy Urbanové, kterého 
jste již mohli vidět několikrát na tele-
vizních obrazovkách i živých koncer-
tech ve společnosti opravdových hvězd. 
Petr je totiž, jak známo, letitým fandou 
rockové legendy z New Jersey, která se 
v osmdesátých letech vedle např. Guns 
n´ Roses stala jednou z nejslavnějších 
a nejúspěšnějších kapel.

Petr začal pomalu realizovat svůj sen 
a spolu s Davidem Stárkem, baskytaris-
tou ze skupiny Jiřího Helekala, se jali 
hledat vhodné muzikanty, což bohužel 
zabralo nějaký čas, než se zformovala 
současná sestava Bad Name.

Za bicí soupravu usedl David Jaroš, 
za klávesové nástroje Tomáš Shydlov-
sky. Kapelu doplnil kytarista Ondřej 
Toul (ToulBox). Po přípravách a zkou-
šení se konečně mohla konat premiéra, 
1. března se BJR poprvé předvedli ve 
Frýdku Místku.

Bad Name má zatím v repertoáru na 
dvacet skladeb ze všech alb Bon Jovi, 
známých i méně známývh. Kromě 
revivalu Bon Jovi začíná kapela pra-
covat i na vlastní tvorbě ve spolupráci 
s labelem BMG. BJR nedávno ukončili 
spolupráci s Davidem Jarošem a na 
jeho místo nastoupil nový bubeník Mi-
loš Meier. 
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Křest knihy

V polovině září byla pokřtěna 
nová kniha regionálního historika 
Františka Drašnera. Jmenuje se 
Jaroslav Hašek na Vysočině a autor 
v ní zachytil především vyprávění 
lipnického hostinského Alexandra 
Invalda, u něhož se Hašek po příjez-
du na Vysočinu ubytoval.

Slavnostní křest knihy se samo-
zřejmě nemohl konat nikde jinde než 
U České koruny na Lipnici, v re-

Haškovy první kontakty s Vysočinou, 
další kapitoly jsou věnovány Haško-
vým pobytům v Německém Brodě 
a Chotěboři, z nichž spisovatel vytěžil 
některé svoje povídky, jako Zrádce ná-
roda v Chotěboři nebo Host do domu, 
Bůh do domu. Leccos ozřejmuje také 
kapitola s názvem Proč právě Lipnice?

Publikace s ilustracemi Jana Šafrán-
ka má 250 stran včetně obrazové pří-
lohy na křídovém papíře. Byla vydána 
v nákladu 1000 výtisků za finanční 
podpory Fondu vysočiny a vytiskly ji 
Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Kniha 
má stejný formát i grafickou úpravu 
jako předchozí Drašnerova kniha Ka-
rel Havlíček na Vysočině a podle slov 
autora se čtenáři mohou těšit na další 
knihu, a sice Jiří Wolker na Vysočině.

Text a foto: Jaroslav Vála

Předčítá herec Ivo Niederle

Křest knihy plzeňským pivem

D N Y  V L N Y
V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU - EVROPSKÁ KONFERENCE

Veřejnost zveme do areálu firmy Habitat, a. s. na:
 • 8. - 10. 10. - Výstava výrobků vlny od 9.00 do 18.00 hod. Představí se výrobky jak řemeslné, tak tovární výroby z ČR 
 a dalších zemí. Některé vystavené exponáty je možno zakoupit.
 • 8. 10. - Den řemesel vlny od 9.00 do 18.00 hod. Nabízí se možnost prohlédnout si nejrůznější historické i současné 
 metody tvorby oděvních i bytových doplňků. Techniky zpracování budou předváděny zkušenými výtvarníky, kteří Vám  
 rádi poradí, jak danou metodu zvládnout.
 • 8.10. - Filcování - staré řemeslo - ukázka norskou lektorkou od 16.00 - 18.00 hod. V rámci představení této techniky 
 je možné vyzkoušet si vyrobit touto technikou balónek (zvládnou i děti předškolního věku).
 • 8. 10. - Stříhání oveček a třídění vlny od 16.00 do 18.00 hod. Ukázka střihu ovcí bude provedena zkušeným britským  
 lektorem střihu ovcí Colinem Mc Gregorem,  třídění ukáže Bc. Vladimír Štork z Textilního zkušebního ústavu ČR Brno.
 • 7. - 9. 10. - V programu „Poznej svou ovečku“ - soutěž o nejhezčí namalovanou ovečku, kreslicí potřeby najdete  
 v areálu firmy Habitat a.s. Zveme všechny - věk nerozhoduje - k malování oveček. Odborná mezinárodní komise 
 v předposlední den konference večer, to je 9. 10. 2004, rozhodne o vítězi soutěže.  Vítězná ovečka se stane logem konference  
 a první tři úspěšní kreslíři budou odměněni hezkými cenami. 

Všechny obrázky budou vystaveny v areálu firmy Habitat a.s., kde se bude konat celý říjen a listopad akce Bydlení s vlnou 
Pokračování ukázek využití a přednosti vlny v bydlení, výstava řemeslné výroby a nové kolekce koberců.

Stane se toto nové setkání každoroční tradicí? Těšíme se na setkání.  

Případné dotazy na tel. 568 620 069, 602 772 964.

stauraci, kde Jaroslav Hašek sedával 
a psal svého Švejka. Kmotry knihy 
se stali Petr Pithart, předseda Senátu 
PČR, a Richard Hašek, spisovatelův 
vnuk, přítomni byli František Dohnal, 
hejtman kraje Vysočina, Jan Schwarz, 
patriarcha Církve československé hu-
sitské a mnoho dalších hostů. 

Kniha čtenářům přibližuje závěreč-
nou životní etapu našeho nejslavnější-
ho humoristy. V úvodu jsou vylíčeny 
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sklo
& kámen

18. �íjna  - 12. listopadu 2004
GALERIE NA P�D�

Sv�tlá nad Sázavou

VO�, Gymnázium, SS� a SOU Sv�tlá nad Sázavou
 si Vás dovoluje pozvat na výstavu prací sv�telské,

ho�ické a novoborské �koly.

Nad výstavou p�evzala osobní zá�titu nám�stkyn�
ministryn� �kolství Mgr. Alena �t�rbová
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Galerie Na Půdě

V sobotu 18. září se v Galerii Na Půdě 
konala vernisáž výstavy Obrazy a grafi-
ka Dagmar Toman Šimkové. Úvodní slo-
vo přednesl publicista Jaroslav Kreibich, 
příjemnou atmosféru vytvořil hrou na 
renesanční loutnu Jindřich Macek, ře-
ditel havlíčkobrodské ZUŠ.

Dagmar Toman Šimková (*1968) vystu-
dovala Vysokou školu chemicko-techno-
logickou, žije a tvoří v Havlíčkově Brodě. 
Svůj umělecký výraz nalézá nejen v olej-
omalbě, ale i v dalších výtvarných techni-
kách, především v grafice, kde je jí nejbližší 
technika suché jehly. Její obrazy nám dávají 
nahlédnout do sféry snů, umožňují pohled 
do zrcadla imaginace a fikce. Vyzařuje 

z nich klidná harmonie a jemnost. Přiroze-
ná umělecká inspirace se kloubí s citem pro 
barvu a kompozici. Z jejích samostatných 
výstav připomeňme v roce 2001 Štáflovu 
chalupu v Havlíčkově Brodě a Městskou 
galerii v Humpolci, v roce 2002 Městské 
muzeum v Ledči n. S. a Městskou galerii 
v Třemošnici, v roce 2003 Hotel Gustav 
Mahler v Jihlavě. Výstavu v Galerii Na 
Půdě ve Světlé n. S. můžete zhlédnout 
ještě do 10. října. Galerie je otevřena 
mimo pondělí denně od 9 do 17 hodin.  
      Text a foto: Jaroslav Vála

Divadelní představení 

THE GIN GAME
(KARETNÍ HRA)

v úterý 2. listopadu 2004 v 19.30 hodin 
v divadelním sále ve Světlé n. S.

Džin je druhem karetní hry, ale i metaforou o životních prohrách a nadějích. 
THE GIN GAME  slavnou americkou tragikomedii pro dva herce a publikum, 
které umí vnímat smích i slzy „mezi řádky“. V hlavních rolích uvidíte Blanku 
Bohdanovou a Josefa Somra. Oba herci byli oceněni za hru The Gin Game 
cenou Thálie 2001 v kategorii mimořádný ženský / mužský jevištní výkon 

- činohra.
„… To je taková hra, která obletěla celý svět, pak trošku usnula, a teď se 

znovu vrací a hrajou to velmi slavní herci. Té představitelce, když jsem ji za-
čala zkoušet, bylo přesně tolik, jako mně. Takže já říkám, že si s tou postavou 
nesmírně rozumím, protože už ty její problémy jsou mi velmi blízké,“  řekla 
laureátka Thálie za rok 2001 herečka Blanka Bohdanová. 

Předprodej vstupenek bude v informačním centru od 12. října. 

Tip na knihu

Ti, na něž se nedostala kniha ledeč-
ského fotografa a publicisty Františka 
Plevy „Želivka, naše řeka“, mají nyní 
druhou šanci, neboť Nová tiskárna 
v Pelhřimově uvedla na trh druhé 
vydání. 

Výpravná publikace na křídovém pa-
píře formátu A4 má 279 stran a na 650 
fotografií, prodává se za 500 korun.

-jv-
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 zahájení provozu pro veřejnost  od 
25.10.2004

veřejné bruslení v sobotu a v neděli 
od 14 hod. v sobotu ještě od 19 hod. 

 každou 1. sobotu v měsíci Disko-
bruslení

Program mistrovských zápasů pro letoš-
ní rok na domácím ledě:

1. KRAJSKÁ LIGA MUŽI
Účastníci: CHOTĚBOŘ, HLINSKO, 

ST. JESENČANY, CHOCEŇ, K. HORA, 
LITOMYŠL, M. TŘEBOVÁ, SB SVĚT-
LÁ N. S.

Zápasy doma: Začátky utkání v 17 hod. 
(středa v 18 hod.)

31. 10.  neděle HLINSKO
10. 11. středa KUTNÁ HORA
21. 11. neděle CHOTĚBOŘ
5. 12. neděle M. TŘEBOVÁ
12. 12. neděle  LITOMYŠL
15. 12. středa CHOCEŇ
1. KRAJSKÁ LIGA JUNIOŘI
Účastníci: CHOTĚBOŘ, HLINSKO, 

CHRUDIM, CHOCEŇ, K. HORA, LITO-
MYŠL, SB SVĚTLÁ N. S.

Zápasy doma: Začátky utkání v 17 hod.
15. 10. pátek CHOTĚBOŘ
22. 10. pátek CHOCEŇ
5. 11.  pátek CHRUDIM
12. 11. pátek LITOMYŠL
17. 12. neděle  HLINSKO
1. KRAJSKÁ LIGA DOROST
Účastníci: CHOTĚBOŘ, HLINSKO, 

CHRUDIM, CHOCEŇ, LITOMYŠL, 
K.HORA, SB SVĚTLÁ N. S., M. TŘE-
BOVÁ, POLIČKA

Zápasy doma: Začátky utkání v 17 hod.
23. 10.  sobota CHRUDIM
30. 10. sobota KUTNÁ HORA
6. 11.  sobota M. TŘEBOVÁ
20. 11. sobota CHOCEŇ
27. 11. sobota CHOTĚBOŘ
4. 12. sobota LITOMYŠL
11. 12. sobota POLIČKA
1. KRAJSKÁ LIGA ML. A ST. ŽÁCI 
 - skupina A
Účastníci: CHOTĚBOŘ, HLINSKO, 

SKUTEČ, K. HORA, SB SVĚTLÁ N. S.
Zápasy doma: Začátky utkání v 9 hod.

31. 10. neděle CHOTĚBOŘ
13. 11. sobota SKUTEČ
14. 11. neděle K. HORA
20. 11. sobota HLINSKO
1. KRAJSKÁ LIGA ELÉVOVÉ 
 - skupina A
Účastníci: CHOTĚBOŘ, HLINSKO, 

SKUTEČ, CHRUDIM, KUTNÁ HORA, 
SB SVĚTLÁ N. S.

Zápasy doma: Začátky utkání v 9 hod.
31. 10. neděle SKUTEČ
14. 11. neděle CHOTĚBOŘ
28. 11. neděle KUTNÁ HORA

Zimní stadion informuje

12. 12. neděle HLINSKO
1. KRAJSKÁ LIGA PŘÍPRAVKA 
 - skupina A
Účastníci: CHOTĚBOŘ, HLINSKO, 

SKUTEČ, CHRUDIM, KUTNÁ HORA, 
SB SVĚTLÁ N. S.

Turnaje doma: Začátky utkání v 9 hod.
30. 10. sobota
SKUTEČ, CHOTĚBOŘ, SVĚTLÁ N. S.
4. 12. sobota
HLINSKO, CHOTĚBOŘ, SVĚTLÁ N. S.
18. 12. sobota
HLINSKO, K. HORA, SVĚTLÁ N. S.

Přijetí sportovců na radnici

Na stupních vítězů 

Starosta Josef Böhm a rada města 
Světlá n. S. přijali na radnici vý-
znamné světelské sportovkyně, Jar-
milu Machačovou ml. a paní Jarmilu 
Machačovou st. Posledním úspěchem 
studentky světelského gymnázia je 
stříbrná medaile z mistrovství světa 
juniorů v dráhové cyklistice v USA, 
Jarmila Machačová st. zase získala 
na MS veteránů v Rakousku bronzo-
vou medaili. 

Na mistrovství světa juniorů v drá-
hové cyklistice v Los Angeles se sešli 
závodníci ze 34 zemí světa. Slečna 
Jarmila Machačová hájící barvy Duk-
ly Praha získala stříbrnou medaili 
v disciplině scratch na 7,5 kilometru. 
Při neformální besedě na radnici jí 
členové městské rady položili několik 
otázek a Jarmilka se rozpovídala: 

Na závod jsme odletěly už 21. čer-
vence, aby- (pokračování na str. 24)
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Jezdíme na ní dvakrát týdně. „Ale tré-
novali jsme i venku, po silnicích, které 
jsou klidnější“ dodal Jarmilin otec 
Zdeněk Machač.

- Jaké máš dojmy z Ameriky? Podíva-
la jsi se vůbec někam?

Když jsme přiletěly, nechtěli nás ni-
kam pouštět, ale když jsme zjistily, že 
z 21 krabic s koly přišly jenom tři, tak 
naši pečovatelé vzali auta a zeptali se, 
kam chceme jet. Vybraly jsme si Hol-
lywood, byly jsme v zábavním parku, 
ale jinak jsme toho moc neviděly. Pou-
ze na závěr jsme se vykoupaly v oceánu. 
Ráno jsme jezdily na kole na tréninky 
po silnici a odpoledne jsme trávily na 
dráze. Los Angeles je vlastně souměstí 
pěti měst, takže na kole jsme z města 
vůbec nevyjely. Třicet kilometrů tam 
a třicet zpátky.

Text a foto: Jaroslav Vála (4)

chom se 
trošku aklimatizovaly. První závod 
jsem jela osmadvacátého, bodovačku, 
druhý den stíhačku a potom obden 
scratch. To se jede na 40 kol, celkem 
7,5 kilometru. V téhle disciplíně, když 
někdo ujede o kolo, závod pro něho 
končí a ostatní spurtují v následujícím 
kole o konečné pořadí. Když ale nikdo 
neujede, jede se celá vzdálenost 7,5 km 

Přijetí sportovců na radnici
(pokračování ze str. 23)

a spurtuje se až do cíle. 
- Jak se stalo, že jsi dojela druhá?
Asi pět kol před cílem se snažily dvě 

holky ujet, my jsme je dojely, ale pak 
ještě nastoupila jedna, myslím, že byla 
z Koreje, já jsem šla po ní, ale žádná 
další už nechtěla jet, takže jsem byla 
dole na té klopené dráze. Zbývalo asi 
tři čtvrtě kola do cíle, když to seshora 
spustila Italka Annalisa Cucinottová 
a ta se dostala přede mě. Já jsem po-
řád čekala, kdo mě ještě předjede, ale 
udržela jsem si odstup až do cíle.

- Jak se ti líbil losangeleský velo-
drom?

Od konce loňského roku je tam nová 
dřevěná dráha, moc se mi líbila. Já 
jezdím na dřevě raději než na betonu.

- Jak jste trénovaly?
V Praze, ale tam máme dráhu dlou-

hou jenom 153 metrů, což je málo. 

Tenisový turnaj

Ve dnech 21. a 22. srpna se uskuteč-
nil již 8. ročník tenisového turnaje žen 

„Ledečský zámek“. Vítězkou turnaje se 
stala Radka Hovorková z Jihlavy, která 
ve finále zdolala 6:1, 6:4 Zuzanu Mysliv-
covou ze Světlé n. S. Na 3. až 4. místě 
skončily Eliška Tlučhořová ze Sokola 
Žiželice a Dominika Brůnová z Jihlavy. 
Ve čtyřhře se stala vítěznou dvojice Zu-
zana Myslivcová – Barbora Šolcová ze 

Světlé n. S., která ve finále zdolala 7:5, 
3:6, 6:2 jihlavský pár Radka Hovorková 
– Hana Turková. 

Poděkování patří pořadatelům: rozhod-
čímu p. Víškovi ze Světlé, MUDr. Vy-
roubalovi a p. Václavu Hořejšovi. 

Pořadatelé děkují touto cestou všem 
sponzorům, protože jen díky jim si 
všechny hráčky odvezly pamětní dárek 
ze skla a první čtyři hráčky i finanční 

cenu (100, 50 a 2 x 25 eur). Marku 
Kroutilovi touto cestou přejí kolegové 
pořadatelé brzké uzdravení po operaci 
kolena a loňské vítězce Marcele Vašáko-
vé ze Světlé n. S., kterou turnaj zastihl 
na mateřské dovolené, brzký návrat k te-
nisu. Věříme, že ze své dcery Michaly 
vychová stejně dobrou tenistku, jako je 
ona sama. 

Celý turnaj se vydařil, i když v letoš-
ním roce přijelo méně tenistek než v mi-
nulých letech, ale na herní kvalitě turnaj 
nijak netratil. Jak již napsal p. Víšek do 
Novin Vysočiny, že nad Ledečským 
zámkem sice neuvidíme hrát Justine 
Heninovou ani Anastásii Myškinovou, 
ale poslední ročníky ukazují, že kvalita 
tohoto turnaje neustále stoupá. Vždy se 
na turnaji objeví některá hráčka z první 
stovky žebříčku ČR a diváci, kteří tento 
turnaj navštíví, říkají, že takový tenis, 
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O posledním prázdninovém ví-
kendu pořádal Klub českých turistů 
Sklo Bohemia Světlá n. S. 23. ročník 
dálkového pochodu a cykloturistické 
jízdy „Cestami Jaroslava Haška“ za-
řazeného do mezinárodní organizace 
IVV. Ideální počasí přilákalo rekord-
ní počet účastníků.

Již v pátek navečer se na trasu 
100 km vydalo 30 dálkoplazů. Čekal 
je noční okruh v délce 65 kilometrů na 
trase Světlá n. S. - Závidkovice - Dol-
ní Město - Rejčkov - Podivice - Hoja-
novice - Želiv – Brtná, kde byla kon-
trola s občerstvením v podobě slepičí 

polévky a piva či nealko pití. Odtud se 
pokračovalo přes Sedlice - Humpolec 

- Čejov - Radostovice - Závidkovice 
do Světlé n.S. Cíl noční etapy pro ně 
byl současně startem na zbývajících 
35 km, takže po krátkém odpočinku, 
během něhož se posilnili poctivou 
porcí guláše a nějakým pitím, vyráželi 
znovu na trasu. 

Současně v sobotu od šesté hodi-
ny ranní vycházeli turisté na trasy 
50 km a 35 km a od půl osmé na 
trasy 20 a 10 km. Potvrdil se trend 
posledních let, protože právě na tyto 
kratší trasy se opět vypravilo nejvíce 
zájemců. 

Pro všechny trasy pořadatelé připra-
vili malé překvapení v podobě vlastní-
ho značení ze Stvořidel přes Pavlíkov, 

Turistika
Mezilesí na Modlaň  (pro nejkratší 
trasu ze železniční stanice Mrzkovice 
přímo na Modlaň), kde byla kontrola. 
V cíli na zimním stadionu očekávali 
pořadatelé účastníky do 20. hodiny, 
každý obdržel diplom a skleněný 
suvenýr s motivem pochodu, zájemci 
pak i razítko IVV.

O celkem 207 startujících se stara-
lo 21 pořadatelů, kteří byli na startu 
a v cíli na zimním stadionu a na kont-
rolách v Brtné, na Lipnici, na Melecho-
vě a v Hojanovicích. Pěších účastníků 
bylo 165, cyklistů přijelo dvaačtyřicet. 
Nejvíce zájemců z řad pěších turistů 
(65) bylo o dvacetikilometrovou trasu. 

Víte, že...

...koncem června byla žlutou značkou 
vyznačena nová trasa okolím Světlé n. S.? 
Vede z náměstí do Rozkošného údolíčka, 
přes Horní Březinku na Žebrákovský 
kopec, přes Svatojánské Hutě do Pavlova 
a odtud přes Vilémovice na železniční za-
stávku Vilémovice. Škoda, že dosud chy-
bějí kovové směrovky, zejména ta výchozí, 
která by turistům oznámila kilometrické 
údaje. Prý jsou ještě ve výrobě, řekl Vla-
dimír Maršík, vedoucí havlíčkobrodských 
značkařů, kterého jsem „přistihl“ se dvěma 
pomocníky při výměně směrovek na roz-
cestí turistických značek před informač-
ním centrem. 

-jv- 
Foto: Jaroslav Vála

Pořadatelé touto cestou děkují spon-
zorům:

Sklo Bohemia, a. s., 
Odborovému svazu Sklo Bohemia, a. s., 
Městskému úřadu ve Světlé n.S. 
a fi rmám 
Měšťanský pivovar a.s., H. Brod, 
BRANS Bohemia v. o. s., 
GLASSPO - Pospíšil, Pertlovi 
 – broušení skla, 
Dvořák Golčův Jeníkov, 
Pekárna a cukrárna Milan Brokl. 
Poděkování patří také Hokejovému 

klubu HC Sklo Bohemia Světlá n.S. za 
zapůjčení vestibulu a zázemí na zimním 
stadionu a oddílu volejbalu za zapůjčení 
sokolovny pro zajištění noclehu turistů.

-jv-
 Foto: Václav Blažek

které hráčky předvádějí, se v Ledči vidí 
právě jen jednou v roce. Je nám trochu 
líto, že na tenisové kurty po dobu tak 
kvalitního turnaje nepřijde více teniso-
vých příznivců.

Tak snad v srpnu příštího roku na 
9. ročníku. 

Josef Hnik
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O víkendu 11. - 12. září se ve Světlé 
n. S. konal mezinárodní přebor ve vý-
cviku československých vlčáků – podle 
národního zkušebního řádu (ZVV 1) 
a speciální výstava. Obou akcí se zúčast-
nilo celkem 52 zvířat, vesměs typických 
představitelů tohoto krásného národní-
ho plemene. 

Vlastní závod se koná v sobotu na 
kynologickém cvičišti a to ve třech dis-
ciplínách – stopa, poslušnost a obrana. Je 
osmá hodina ranní, ještě notné chladno, ale 
na louce pod lesem začíná být rušno a ně-
kterým přítomným – těm s čísly na plecích 

– možná i pěkně horko. Počalo kladení stop 
4. ročníku přeboru ve výkonu českosloven-
ských vlčáků dle ZVV1. Startovní pole čítá 
celkem osm závodních dvojic a až na jednu 
výjimku jsou to samí psovodi-muži. 

První čtveřice má stopy již za sebou 
a výsledky zatím slibují poměrně vyrov-
naný boj: 84, 84, 63, 83. Druhá polovina 
startovního pole posouvá laťku ale pod-
statně výš: 95, 82, 90, 93, takže atmosféra 
nabývá na napínavosti a diváci se těší na 

„poslušnost“, která možná pořadím zajíma-
vě zamíchá. 

Ještě před zahájením „poslušnosti“ jsou 
psovodi svoláni na nástup (trochu netradič-
ně až po stopách, ale z časového hlediska 
to mělo své výhody), kde jim rozhodčí 
Marcela Nalezená popřeje mnoho zdaru 
a poskytne poslední možnost kratičkého 
tréninku. 

„Poslušnosti“ jsou zhruba srovnatelné, co 
do stylu provedení, a bodové rozdíly způ-
sobuje především selhání na jednotlivých 
cvicích. Výrazné vybočení předvádějí pou-
ze Hero Jaroslava Hospodky svou přesností 
a Kelt Kamila Horáka svým temperamen-
tem – obě dvojice po 96 bodech! V čele 
startovního pole zůstává (již se značným 
náskokem) stále dvojice č. 5 – Jaroslav 
Hospodka s Herem, za nimi je loňský vítěz 

Kamil Horák s Keltem, těsně následován 
Karlem Štochlem s Asterixem. Jako vždy 
rozhodne ale obrana, která může způsobit 
naprostý zvrat v pořadí. Figurování se ujal 
Michal Andrýs, takže rozhodně nemůže 
být pochyb o korektnosti a rovných pod-
mínkách pro všechny závodníky.

Začátek obran posouvá čekání na zku-

šebního psa, nervozita stoupá a atmosféra 
se dá téměř krájet. „Nástřelák“ konečně 
splnil svou funkci a jede se naostro. První 
dvojice nezačíná nejšťastněji – celý výkon 
poznamenává nepovedený přepad. Z celé-
ho startovního pole se ještě jeden pes do-
stává notně pod hranici 70 bodů – zkrátka, 
někdy se nedaří. Naopak pěknou razanci 
a chuť do kousání předvedl Kelt Kamila 
Horáka. Bohužel, technická část byla již 
podstatně slabší, takže celkem 79 bodů, 
které Kamilovi na vítězství nestačí. Tech-
nicky velmi pohlednou obranu s odpovída-
jícími zákusy a razancí ukazuje ostřílená 
závodnice „Cita“ – Ira z Litavské kotliny 
Václava Zeiska, a tak si tato dvojice odnáší 
zasloužených 90 bodů! 

Probíhá rychlé sčítání bodů a už je zná-
ma vítězná dvojice – Jaroslav Hospodka 
a Hero od Úhoště. Druzí jsou Václav Zei-
sek s Irou z Litavské kotliny a třetí místo 
obsazují Kamil Horák s Keltem z Molu 
Es.

Závodníky čeká již jen slavnostní vy-
hlášení výsledků a předání krásných cen 
z rukou Františka Dohnala, hejtmana kraje 
Vysočina. Nikdo neodchází s prázdnou, 
rozdávají se nejen klasické kovové poháry, 
ale i velmi pěkné broušené sklo a drobné 
upomínkové dárky. 

Čtvrtý ročník mezinárodního přeboru ve 
výkonu československých vlčáků skončil, 
nezbývá, než poděkovat všem organizáto-
rům za bezvadně připravenou akci a těšit 
se na ročník pátý.

Helena Hubáčková

Mezinárodní přebor

Jméno
St. 
č.

Stopa
Po-
řadí

Posluš-
nost

Po-
řadí

Průb . 
poř. 

Obrana Pořadí
Body 

celkem
Celkové pořadí

Lumír Kovačik Dorin 
Dakmat

 1 84 4-5 80 6 5-6 25 8 189 8

Lada Sikorová Michal Šedá 
eminence

2 84 4-5 76 7 7 75 4 235 6

Karel Vavřík Argos Mrazivé 
ticho

3 63 8 90 3 8 83 2 236 5

Václav Zeisek Ira z Litav-
ské kotliny

4 83 6 86 4 4 90 1 259 2

Jaroslav Hospodka Hero 
od Úhoště

5 95 1 96 1-2 1 70 5-6 261 1

Kamil Horák Kelt z Molu Es 6 82 7 96 1-2 2 79 3 257 3
Václav Zeisek Jessica 
z Litavské kotliny

7 90 3 74 8 5-6 37 7 201 7

Karel Štochl Asterix Eden 
severu

8 93 2 84 5 3 70 5-6 247 4
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Na snímku vlevo vítěz otevřené třídy psů Mikky Passo del Lupo italského chovatele 
Fabia Caselliho.

Speciální výstava ČSV se konala v neděli na zimním stadionu

Krásné sobotní slunečné počasí se 
jako mávnutím kouzelného proutku 
změnilo v nedělní vytrvalý déšť. 
Jako by to pořadatelé tušili, naplá-
novali si výstavu na zimní stadion, 
takže psi, chovatelé i diváci byli 
pod střechou a „psí počasí“ jim 
nevadilo. 

zúčastnilo 18 a fen bylo předvedeno 
26. Nejpočetněji obsazenou kategorií 
byla třída mladých fen. Zde se pre-
zentovalo 12 zvířat a rozhodčí určitě 
neměla lehkou práci vybrat čtyři nej-
lepší. Po posouzení všech tříd a krátké 
přestávce na občerstvení přišly na 
řadu soutěže a závěrečné vybírání 
těch nejkrásnějších jedinců. V soutěži 
párů, kde se prezentuje pes a fena, byly 
k vidění tři dvojice – z Moravy, Polska 
a Itálie. Pohár za nejlepší pár nakonec 
putoval do Itálie největší chovatelské 
stanici ČSV na světě – Passo del Lupo, 
pro Mikyho a Vicky. Po párech se po-
suzovala nejlepší chovatelská stanice. 
Zde se předvádí nejméně tři jedinci 
z jedné chovatelské stanice, minimálně 
po dvou různých otcích nebo matkách. 
Prezentovaly se dvě stanice (z Polska 
a ČR) a trofej putovala české stanici 

„z Molu Es“. Napětí stoupalo. Pohár 
pro nejlepšího mladého jedince výsta-
vy si odnesla vítězka třídy mladých 

– Rasty z Molu Es v majetku rodiny 
Šímových. Titul BOS psi (Best of Sex) 
aneb Nejlepší pes obdržel  Last Navar-
re Arimminum italské majitelky Sus-
anne Cirincione, pes italského chovu 
po českých rodičích. Stejný titul mezi 
fenami získala Upstream Arimminum 
v majetku Moniky Soukupové a Šárky 
Matrasové. Za zmínku stojí, že nejlepší 
pes i fena pocházejí ze stejné chovatel-
ské stanice. Vrcholem výstav je udělení 
titulu BOB (Best of Breed) – Nejlepší 
z plemene. Do kruhu nastoupili nejlep-

Začátek výstavy se oproti programu 
opozdil, jelikož někteří účastníci lehce 
bloudili a kolegiálně se na ně čekalo. 
Úvod výstavy byl poněkud netradiční 

– KCHČSV a pořadatelé ze Světlé blaho-
přáli k životnímu jubileu paní rozhodčí 
Anně Šimáčkové, která svůj kynolo-
gický život zasvětila československým 
vlčákům.Vedoucím kruhu byl pan Karel 
Hartl, spolutvůrce plemene ČSV, který 
se ve svých osmdesáti letech stále aktiv-
ně účastní většiny akcí klubu.

Na výstavě bylo předvedeno 44 čes-
koslovenských vlčáků majitelů z Čes-
ké republiky, Polska a Itálie. Psů se 

Vlevo vítězný Jaroslav Hospodka
 a pes Hero

ší mladý, veterán a nejlepší pes a fena. 
Vítězem celé výstavy se stal Last 
Navarre Arimminum, k velké radosti 
italských majitelů.

Všichni účastníci výstavy obdrželi 
diplom, vítězové tříd pohárky a gra-
nule Astor od sponzora výstavy firmy 
VAFO Praha s.r.o. 

Závěrem je třeba poděkovat organi-
zátorům výstavy za perfektní přípravu 
a průběh celé akce. Prostorný kruh 
a ozvučení, občerstvení pro hladové 
a prokřehlé účastníky, i možnost od-
nést si fotografie z celé výstavy na 
CD jistě všechny potěšilo. Tato akce 
se může směle řadit k nejlépe zajiště-
ným a organizátorský tým si zasluhuje 
opravdu velký obdiv a poděkování.

Eva Špreňarová
Foto: Jaroslav Vála(3)

Spanilá jízda

Každým rokem na počátku léta 
pořádají světelští majitelé starých 
mopedů, sdružení ve Stadion klubu 
S11, týdenní propagační Spanilou jíz-
du po republice, při níž ujedou kolem 
700 kilometrů.

Letošní propagační Spanilá jízda byla 
díky informačnímu centru ve Světlé n. S. 
skutečně propagační. Už při startu před 
budovou radnice na nás čekali tři redak-
toři různých novin, rozhlas a televize 
čekali až na trase. 

Startovalo jedenáct jezdců a klubové 
doprovodné vozidlo Škoda 1203. Po 
krátké zastávce u naší klubovny, kte-
rou jsme si zřídili v bývalém hradle 
u železničního přejezdu směrem na 
Příseku,  jsme pak už pokračovali po 
trase Litomyšl, Vrbno pod Pradědem, 
Český Těšín, Plumlov a Domanínský 
rybník. Za devět – převážně zmoklých 

– dnů jsme ujeli celkem 646 kilometrů. 
Všichni „mopeďáci“ je absolvovali bez 
vážnějších poruch. 

Za finanční podporu chceme touto 
cestou poděkovat především světelské-
mu Autoklubu a dále sponzorům: 

Tomáši Kučerovi 
 – pískování skla, 
Václavu Křížovi 
 – montáže konstrukcí,
Pavlu Holasovi a Františku Mozgovi.

Výbor Stadion klubu S11
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Sklářské město Světlá n. S. hostilo bě-
hem 17. – 18. září předposlední podnik 
Volného poháru v amatérských soutě-
žích. Třetí ročník Rallye Světlá, organi-
zovaný havlíčkobrodským TV studiem, 
přilákal na start 78 soutěžních posádek. 
Mezi favority patřili jezdci na lanciích, 
Kohout a domácí Vak. V popředí výsled-
kových listin se chtěl prosadit i Kubata 
na mitsubishi, Svoboda s toyotou a další 
jezdci se silnými čtyřkolkami. Výsledky 
na předních pozicích však mohli zamí-
chat i jezdci s papírově slabšími vozy. 

Pořadatel připravil pro soutěžící rych-
lostní zkoušky na třech úsecích, které byly 
obdobou testů z loňska. Olešnice – Malčín 
patří ke Světlé již od prvního ročníku. Trať 
RZ startující z Dobrovítovy Lhoty byla 
oproti loňsku pozměněna a její druhá část 
z Dolního Města se jela jako samostatná 
rychlostní zkouška. Jak je již ve Světlé 
zvykem, dvě rychlostní zkoušky se odjely 
v pátek večer jako prolog soutěže a z jejich 
výsledků bylo sestaveno startovní pořadí 
do druhého dne, kdy se jely všechny tři 
úseky třikrát. 

Celkem tak soutěžící absolvovali 107 os-
trých kilometrů. Protože rychlostní zkouš-
ky vedly po obou březích Sázavy a mosty 
přes řeku jsou zde jen ve větších městech, 
připadl na trať poměrně velký příděl pře-
jezdových kilometrů. Někteří závodníci to 
nesli nelibě, jiní naopak s povděkem. Tren-
dem dnešních soutěží je sice kompaktní 
trať, kde rychlostní zkoušky navazují jedna 
na druhou s minimálními přejezdy, ale na-
skýtá se otázka – je to pak ještě rallye? 

První etapa soutěže odstartovala v pá-
tek v 19 hodin na náměstí ve Světlé. Již 
samotný začátek zdramatizovala přítom-
nost velkého množství policistů. Přijeli na, 
říkejme tomu „pozvání“ lidí, kteří mají 
zájem na tom, aby se Volný pohár nejel. To, 
jaké k tomu měli důvody, si musí najít sami 
ve svém svědomí. O celé této záležitosti se 

pokusíme přinést podrobnější informace 
později. Policie kontrolovala technický 
a formální stav automobilů a odhalila ně-
které prohřešky, které na místě pokutovala. 
Všem posádkám však dovolila pokračovat 
v soutěži. 

Uchazeči o vítězství zdramatizovali boj 
hned od první rychlostky. Nebylo to vyrov-
naným bojem o desetinky, ale technickými 
problémy, které je od samého začátku 
trápily. Vakovu lancii zlobila elektrika 
a výrazně mu znepříjemňovala jízdu v noci. 
Přesto obě noční zkoušky vyhrál. Elektri-
ka zlobila i Kohouta. Motor neměl výkon 
a v první erzetě musel dokonce svému nej-
většímu rivalovi uhnout, nechat ho předjet 
a propadl se za hranici první desítky. 

Po RZ 1 druhého Čubu s escortem zas 
zradila převodovka, a protože nechtěl 
riskovat její další poškození, ze soutěže ra-
ději odstoupil. Překvapivé druhé místo po 
první etapě tak náleželo Královi s replikou 
Škoda 130RS. Překvapivé? Král už něko-
likrát dokázal, že má své auto perfektně 

Rallye Světlá

Start na náměstí před radnicí

v rukách, dělá minimum chyb a dokáže 
být hodně rychlý. Pokud vydrží technika, 
většinou se vejde do první pětky. Třetí byl 
po noci Kubata s Mitsubishi, který právě 
s Králem sváděl zajímavý a vyrovnaný boj 
o vteřinky. 

V sobotu se Světlá probudila do chlad-
ného rána. Přestože kalendářní léto ještě 
neskončilo, k ránu byl teploměr na nule 
a okna soutěžních speciálů pokrytá ná-
mrazou. 

Sobotní etapa pak byla sólem pro Ko-
houta. Ve večerním servisu našel závadu 
ve vadném relátku, odstranil ji a pokoušel 
se dohnat ztrátu na prvního Vaka. Přestože 
ani v jediné sobotní rychlostní zkoušce 
nenašel přemožitele, smazat celou ztrátu se 
mu nepodařilo. Vak je v okolí Sázavy doma, 
dokáže využít potenciál své postarší lancie 
do posledních rezerv a 3. ročník Rallye 
Světlá po zásluze vyhrál. Kohoutovi patřila 
v cíli po velké stíhací jízdě stříbrná příčka. 
V boji o bronz byl nakonec lepší Kubata, 
který se za světla rozjel a Krále odsunul 
na čtvrté místo. Mezi historiky nedal již 
poněkolikáté nikomu šanci Padrián se Ško-
dou 100, druhý dojel do cíle Kašpar s Mini 
Cooperem a třetí Padrůněk se Škodou 
120 S Rallye. Myslím si, že všichni tři zde 
jmenovaní jezdci by ve své kategorii těžce 
zatápěli i ostříleným posádkám z MČR 
HA. Jedou opravdu skvěle a na jejich jízdu 
i soutěžní stroje je radost pohledět. 

Rallye Světlá byla, jak je již u havlíč-
kobrodských pořadatelů zvykem, perfekt-
ně zorganizovaná a zabezpečená a obešla 
se bez vážnějších nehod a podobných 
dramatických událostí. 

Finále letošního ročníku Volného poháru 
proběhne 22. - 23. 10. v Hořovicích. Šanci 
na letošní titul mají již jen Kohout a Vak, 
ale dá se očekávat, že právě oni svedou 
v Hořovicích ještě napínavý souboj.

Jan Šust, RallyeJournal.cz
Foto: Jaroslav Vála

Š kodovka světelské posádky 
J. Doubrava – E. Bednářová Historický Mini Morris

Rychlostní zkouška v Lipničce
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PŘÍJMU OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 
KE KLIENTŮM ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ 

SPOŘITELNY 

POŽADAVKY:  
 ZÁKLADY PC, KOMUNIKATIVNOST, ŘIDIČSKÝ  
 PRŮKAZ sk. B, OSOBNÍ AUTOMOBIL, NÁSTUPNÍ  
 GARANTOVANÁ PROVIZE 10. 000,- Kč

                     V případě zájmu volejte na 602 455 976

PŘÍJMU OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 
KE KLIENTŮM ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ 

SPOŘITELNY 

POŽADAVKY:  
 ZÁKLADY PC, KOMUNIKATIVNOST, ŘIDIČSKÝ  
 PRŮKAZ sk. B, OSOBNÍ AUTOMOBIL, NÁSTUPNÍ  
 GARANTOVANÁ PROVIZE 10. 000,- Kč

                     V případě zájmu volejte na 602 455 976

nově otevřená prodejna ve Světlé n. S. 
nám. Trčků z Lípy 995

tel. 569 453 222

NABÍZÍ ZA ZAVÁDĚCÍ AKČNÍ CENY:

široký sortiment audio a video techniky, domácích el. 
spotřebičů, digitálních fotoaparátů a kamer, dále pak 

kamna, kotle, boilery a počítače

Možnost nákupu na splátky nebo platební kartou. 
Odvoz zboží zdarma.

V den zahájení prodeje – pondělí 11. října

VÝRAZNÉ SLEVY! 

Elektro Edison s.r.o. Krejčovství
Štěpánková

Lánecká 55
Světlá nad Sázavou
tel. 569 452 514

Zakázkové šití kalhot, sukní, šatů, kostýmů, 
pánských kalhot a opravy všeho druhu. 

Šití z doneseného materiálu 
nebo velký výběr vzorků na objednávku. 
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HLEDÁME
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 

pro přímý prodej knih 
ve Světlé a okolí.

Pracovní poměr – brigáda – spolupráce na ŽL.
Vlastní auto podmínkou.

Tel.: 603 276 895
e-mail: dag.p@tiscali.cz

ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ 
(I ZPĚTNĚ), 

• DPH • daňové přiznání • 
• mzdy • výplaty •

• zastupování na úřadech •
• skladovou evidenci •

Serióznost a spolehlivost 
samozřejmostí – dlouhodobá 

praxe.

Tel.: 775 110 185, 777 890 271
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