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Schůze rady
27. září 

Zasedání rady probíhalo za nepřítom-
nosti ing. Arnotové a p. Slabého.

Po kontrole plnění usnesení bylo kon-
statováno, že nadále trvají úkoly týkající 
se vypracování znaleckého posudku na 
prodej domů čp. 313 a 688 a zajištění 
personálního auditu.

RM souhlasí se zřízením věcného 
břemene práva přístupu a příjezdu přes 
pozemek KN č.36/7 v k.ú. Leštinka pro 
pí Choutkovou a manžele Dundáčkovy, 
aby se dostali ke své nemovitosti.

RM schválila pronájem kotelny v MŠ 
v Lánecké ul. včetně zařízení firmě TE-
DOM, která na základě smlouvy o pro-
nájmu zajišťuje vytápění většiny objektů 
vlastněných městem.

RM schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku KN 
č.855/1 v k.ú. Světlá n. S. s p. Josefem 
Lacinou a schvaluje uzavření smlouvy 
na pronájem téhož pozemku s manželi 
Kovandovými.

RM doporučuje prodej pozemku 
KN č.549/26 v k.ú. Světlá n. S. formou 
smlouvy o smlouvě budoucí manželům 
Skalickým.

RM vzala na vědomí stanovisko ko-
mise pro rozvoj města k prodeji domu 
čp. 97 v Jelenově ulici.

RM na základě stanoviska osadního 

výboru doporučuje prodej částí pozem-
ků KN č.679/1 a 983/1 v k.ú. Dolní Bře-
zinka pí Ludmile Černé.

RM po projednání a na základě usku-
tečněné prohlídky schvaluje pronájem 
pozemku KN č.255/1 v k.ú. Kochánov 
p. Vladislavu Limburskému.

RM doporučuje prodej části pozemku 
KN č.1749 a 68/1 v k.ú. Světlá n. S. (cca 
60 m2) p. Zdeňku Jelenovi.

RM ukládá odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje (MIRR) vyzvat 
p. Bidenka k předložení závazného sta-
noviska ve věci koupě objektu bývalé 
školy v Mrzkovicích.

RM schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem 280 ha měst-
ských lesů Lesnímu družstvu obcí 
Ledeč se sídlem v Hněvkovicích od 
1.1.2005. O konkrétních podmínkách 
smlouvy bude dále jednáno.

RM projednala návrh odboru školství 
a kultury na novou koncepci Světelské-
ho zpravodaje a vyslovila s ním souhlas. 
Schválila redakční radu ve složení: 
Mgr. Jana Kupčíková, Jaroslav Vála, 
Mgr. Jan Prášek, Mgr. Michal Šimek, 
Věra Chladová, ing. František Aubrecht 
a někdo z členů komise pro koordinaci 
sportů (bude doplněno na příštím jed-
nání RM).

RM projednala přání hokejového 

a fotbalového klubu, aby město pomohlo 
se zajišťováním správy a údržby obou 
stadionů, protože od 1.1.2005 již nebude 
fungovat civilní služba. RM pověřila ing. 
Arnotovou jednat s vedením TBS o mož-
nosti zajistit tuto službu bez navýšení 
příspěvku z městského rozpočtu.

RM schvaluje zadání stavebního do-
zoru na budování kanalizace v Dolní 
Březince firmě Drupos Projekt Havlíč-
kův Brod.

RM vzala na vědomí informaci staros-
ty o jednání ohledně projektové doku-
mentace koupaliště.

RM vzala na vědomí nabídku Asocia-
ce rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí a doporučila materiál předat odboru 
sociálních věcí.

RM vzala na vědomí informaci staros-
ty o negativních jevech doprovázejících 
pouť, o vysvětlení vedoucího zdejšího 
oddělení PČR a o možnostech města 
těmto jevům čelit.

Místostarosta ing. Maleček informo-
val RM o jednáních, která jsou vedena 
s úřadem práce o možnosti umístění po-
bočky tohoto úřadu v našem městě.

Ing. Aubrecht navrhl sloučení údržby 
parku s činností TBS, Mgr. Včela pro-
jevil přání, zda by mohl úklid po pouti 
začít v časnějších hodinách.

Josef Böhm, starosta města
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Schůze rady
11. října

Zasedání rady města se nezúčastnil 
p. Josef Böhm (dovolená).

RM souhlasí s tím, aby nájemní 
smlouva na část pozemku parc. č. 926/
99 (141 m2) v k.ú. Světlá n. S. uzavře-
ná s p. Končelem přešla po jeho úmrtí 
na pí Alenu Končelovou.

RM projednala žádost p. A. Žáka 
o pronájem části pozemku KN č. 1097/
9 (cca 50 m2) před jeho restaurací. 
S pronájmem nesouhlasí, schvaluje 
záměr řešení křižovatky v Haškově 
ulici a ukládá pokračovat na přípravě 
projektu. Odboru MIRR ukládá zjistit 
celkové náklady na dopravní řešení 
této části města.

RM ukládá odboru MIRR vypraco-
vat do příštího zasedání rady návrh na 

zmírnění podmínek budoucí smlouvy 
kupní na prodej pozemků pro vý-
stavbu rodinných domů na sídlišti 
Kalvárie. Navrhuje, aby v podmín-
kách smlouvy byly zakotveny omítky 
včetně nátěru, provedení podezdívek 
pouze směrem ke komunikaci a hrubé 
terénní úpravy.

RM schválila konání pietního aktu 
konanému u příležitosti 100. výročí 
narození pplk. MUDr. Karla Hradec-
kého, popraveného nacisty. Akt se 
uskuteční 18. října v 15 hodin.

RM jmenovala hodnotící komisi 
pro výběrové řízení na veřejnou za-
kázku „Dokončení kanalizace v Dol-
ní Březince“ ve složení: ing. Marie 
Kovandová (náhradník Pavel Chlád), 
ing. Miloš Šterc (náhradník ing. Pavel 

Wagner), ing. Luboš Vacek (náhradník 
ing. Zdeněk Vacek), Miloslav Bonner 
(náhradník ing. Zdeněk Polák) a ing. 
Miroslav Maša (náhradník ing. Jiří 
Čapek a ing. Jaroslav Krejčí). RM 
souhlasí s vyplacením odměn autori-
zovaným členům komise ve výši 250,- 
Kč a neautorizovaným členům ve výši 
150,- Kč za hodinu.

RM vzala na vědomí informaci 
ing. Arnotové o problémech s odstra-
ňováním následků povodně v Ledči 
n. S. a o nevyjasněném postavení obcí 
III. stupně v této oblasti.

Ing. Aubrecht pozval členy rady na 
křest CD smíšeného pěveckého soubo-
ru Gaudeamus.

ing. Josef Maleček, 
zástupce starosty

Územní plán řeší funkční a prosto-
rové uspořádání území. V územním 
plánu jsou stanovena pravidla, která 
musí stavebník při stavbě nových bu-
dov dodržet. Stručně řečeno – územ-
ní plán určuje parcely, na kterých je 
možné postavit např. rodinný dům, 
podnikatelskou stavbu, občanskou 
vybavenost, sportoviště, infrastruk-
turu, a které parcely se zastavět 
nesmí.

Pokud chce stavebník koupit poze-
mek a prodávající mu tvrdí, že je na 
něm možné bez problémů postavit ro-
dinný dům nebo jinou stavbu, měl by si 
to kupující ověřit na městském úřadě, 
odboru stavebního úřadu a územního 
plánování. Územní plán je veřejně pří-
stupný každému.

Zastupitelstvo města na svém  zase-
dání ze dne 17.5.2004 schválilo, že jed-
notliví žadatelé o změnu územního plá-
nu si hradí náklady spojené s pořízením 
změny územně plánovací dokumentace 
sami (dle § 19 stavebního zákona). 
Zpracování změny územního plánu je 
zdlouhavý proces, který trvá přibližně 
jeden a čtvrt roku a provádí jej projek-

tová společnost ve spolupráci s MěÚ. 
K jednotlivým etapám zpracování změ-
ny územního plánu se vyjadřují dotčené 
orgány státní správy (DOSS), správci 
sítí technického vybavení, ostatní or-
ganizace, orgány územního plánování 
sousedních obvodů a veřejnost. Jestliže 
některý DOSS vydá zamítavé stanovis-
ko k navrhované změně a nesouhlasí 
ani s navrhovanou dohodou ze strany 
pořizovatele, potom tato změna územ-
ního plánu nemůže být schválena zastu-
pitelstvem města.

Postup při podání podnětu na poříze-
ní změny ÚP:
1. Podání návrhu na pořízení změny 

územního plánu musí být písemnou 
formou, která obsahuje identifikaci 
území (číslo pozemku a katastrál-
ního území), kterého se navržená 
změna týká, a popis navrhované 
změny (změna funkce pozemku, 
prostorové uspořádání, přístupová 
komunikace, zajištění infrastruk-
tury).

2. Doklad o vlastnickém právu nebo 
odůvodněném zájmu k předmětné-
mu území.

3. Snímek katastrální mapy se zákre-
sem navržené změny.

4. Stručné odůvodnění navrhované 
změny, v případě potřeby i s pod-
klady dostatečně prokazujícími 
potřebu navrhované změny.

Dne 8. prosince 2004 proběhne 
zasedání zastupitelstva města Světlá 
n. S. a bude se schvalovat nové poří-
zení změn jednotlivých žadatelů. Proto 
doporučujeme těm, kteří zjistili, že 
zamýšlejí stavět na pozemku, který 
k tomu není územním plánem určen, 
aby si včas podali žádost o změnu 
územního plánu.

ing. Eva Horná

Územní plán a změny

Po uzávěrce
Rada města na své schůzi 25. 

října přijala čestného občana města 
RNDr. Václava Zajíčka u příleži-
tosti jeho 80. narozenin. Při slav-
nostním setkání mu byly předány 
drobné dárky.
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V polovině září započala výstavba 
nové vodovodní sítě v příměstské části 
Mariadol, kde stávající řad  byl v tak 
dezolátním stavu, že mnohdy nebylo 
možné při současném odběru více uži-
vatelů vodu vůbec natočit.

Ani při nástupu pracovníků firmy 
Stavak z Havlíčkova Brodu však nebylo 
ještě vyhráno, protože podklad, který se 
objevil pod vozovkou, nebylo možné po-
mocí běžné techniky rozbít. Teprve když 
byla dopravena další technika, mohly 
zemní práce pokračovat. Přes veškerou 
snahu pracovníků firmy se stavba o ně-
kolik dnů opozdila, ovšem výsledek stojí 
za to.

Dovolte, abych tímto článkem poděko-
val jménem obyvatel osady Mariadol jak 
všem pracovníkům firmy, tak všem pra-
covníkům Městského úřadu ve Světlé 
n. S. a jmenovitě paní místostarostce ing. 
Lence Arnotové, která s touto akcí měla 

– a dosud má – nejvíce starostí.
Text a foto: Josef Vincenc st.

Kriminalita na Světelsku

- v době od 14.9. do 19.9. doposud 
neznámý pachatel v lese v katastru obce 
Nová Ves pokácel a následně odcizil 
3 ks vzrostlých smrků v hodnotě cca 
4.000,- Kč.

- od 17.9. do 19.9. neznámý pachatel 
vypáčil vstupní dveře do prodejního 
stánku u pekárny v Zámecké ul. a uvnitř 
odcizil cigarety a alkohol. Škoda byla 
poškozenou vyčíslena na téměř 34.000,- 
Kč.

- 19.9. byla při silniční kontrole u Lip-
nice n. S. vypátrána osoba, na kterou 
byl soudem vydán příkaz k dodání do 
výkonu trestu odnětí svobody. Z tohoto 
důvodu byla eskortována do věznice 
v Hradci Králové.

- další hledaná osoba byla vypátrána 
dne 21.9. v obci Meziklasí. Dle požadav-
ku byla následně eskortována k Okresní-
mu soudu v Mostě.

- 25.9. v pravé poledne byl u nádraží 
ČD nalezen muž v tak podnapilém sta-
vu, že nebyl schopen samostatné chůze. 
Byl převezen na „záchytku“ do Jihlavy 
a dále oznámen na městský úřad pro 
podezření z přestupku.

- 25.9. kolem 15. hod. v Nádražní ul. 
vytrhl neznámý zloděj tašku s věcmi 
v hodnotě 1.200,- Kč z ruky ženě a v zá-
pětí zmizel i s lupem v davu návštěvníků 
poutě. 

- 25.9. v odpoledních hodinách neda-
leko nám. Trčků z Lípy poškrábal ne-
známý „umělec“ lak vozidla Š Octávia. 
Oprava přijde majitelku dle odborníka 
na cca 25.000,- Kč.

- rvačka se strhla 25.9. ve večerních 
hodinách v Nádražní ulici mezi ná-
vštěvníky poutě a trhovci. Věc je šetřena 
jako trestné činy výtržnictví, ublížení 
na zdraví a pokusu těžkého ublížení na 
zdraví. Šetření případu bude složitější 
a zdlouhavější vzhledem k velkému po-
čtu osob zúčastněných na rvačce a svěd-
ků. Většina z nich samozřejmě tvrdí, že 
nic neviděli, neslyšeli a vyjma jednoho 
prodejce jim ani žádná škoda nevznikla.

- střelbou z dětské kuličkové pistole 
na projíždějící auta se dne 26.9. bavil 
35letý(!) muž v Radostovicích. Pistole 
byla policisty zajištěna a věc bude mít 
dohru na městském úřadě.

- umístnění na „záchytce si vysloužil“ 
dne 27.9. 40letý muž ze Světlé n. S. poté, 
co v podnapilém stavu napadl slovně 
i fyzicky svoji matku.

- v noci z 28. na 29.9. bylo v ul. Na Síd-
lišti odcizeno vozidlo Škoda Fabia bílé 
barvy se zeleným pruhem a logem fi P+L 
zemědělská technika Žďár nad Sázavou 
registrační značky 1J9 7384 v hodnotě 
392.000,- Kč. Další Š Fabia šedé barvy 
r.z. LNH 71-66 v hodnotě 170.000,- Kč 
byla ukradena v Sázavské ulici. 

- 30.9. byli zjištěni pachatelé kráde-
že 4 ks elektronových kol z vozidla 
zn. Audi ze dne 6.8.2004 se škodou 
22.720,- Kč. Ještě týž den jim bylo sděle-
no obvinění z trestného činu krádeže.

- dvě osoby se budou zodpovídat z po-
dávání alkoholu osobám mladším 18 let. 
Po zadokumentování bude věc předána 
městskému úřadu.

- sklo dveří u vozidla Škoda Fabia 
rozbil 4.10. odpoledne v Nádražní ulici 
neznámý pachatel a z vozidla odcizil 
dámskou kabelku a tašku s nákupem. 
Škoda v souhrnu přesáhla 4.000,- Kč.

- nepozornosti využil neznámý zloděj 
6.10. v dopoledních hodinách a v prosto-
rech pošty ve Světlé n. S. odcizil odlo-
ženou dámskou peněženku poškozené, 
která ji na chvilku odložila při vypiso-
vání složenky.

- podezřelý z podvodu je 48letý muž 
z Lipnice n. S., který pod záminkou 
opravy plotu vylákal na poškozeném 
částku 7.000,- Kč. Plot neopravil a pe-
níze utratil. Po pachateli bylo vyhlášeno 
pátrání, jelikož se v místě bydliště ne-
zdržuje a jeho pobyt není znám.

- rovněž z podvodu je podezřelý 49letý 
muž, který si v prodejně Elektro ve 
Světlé n. S. vybral chladničku, hifi věž 
a mikrovlnnou troubu, zavázal se ke 
splátkám, ale splácet ani nezačal. Škoda 
vyčíslena leasingovou společností do-
sáhla částky 17.000,- Kč.

- podvodné jednání tentokrát 45leté 
ženy, která na základě podvodně uzavře-
ných smluv vylákala 165.000,- Kč bylo 
zadokumentováno dne 12.10. Vzhledem 
k tomu, že k podvodům došlo v Kutné 
Hoře, byl spisový materiál postoupen 
tamní Policii ČR.

- vyspat se obyvatelům domu 
čp. 945 na Novém městě nedal jejich 
25letý spolubydlící. Na rušení nočního 
klidu byl upozorněn a věc byla již po-
několikáté oznámena městskému úřadu 
k projednání.

 por. Jaroslav Pavlík, 
vedoucí oddělení

Nový vodovod v Mariadole
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Hasičský vůz

Předvolební kampaň

V rámci předvolební kampaně 
navštěvovali naše město kandidáti 
do Senátu za senátní volební obvod 
č. 40 – Kutnohorsko a Havlíčkobrod-
sko. 

Naše fotografie jsou z návštěvy ing. 
Zemana (nezávislý kandidát), který ne-
přijel s prázdnou, ale přivezl s sebou dvě 

Simulátor nárazu

lo 20 až 30 kilometrů v hodině, přivezl 
díky několikaleté spolupráci s Ústřed-
ním automotoklubem České republiky. 
Zájemci si tak mohli na vlastní kůži 
vyzkoušet tuto atraktivní a poučnou 
ukázku a přesvědčit se o tom, jak je při 
jízdě automobilem důležité použití bez-
pečnostních pásů.

Text a foto: Jaroslav Vála

„atrakce“ zdánlivě spolu nesouvisející 
– starou hasičskou stříkačku a simulátor 
nárazu. „Hasičská záchranná služba,“ 
říká ing. Zeman, „je pro mě ne koníčkem, 
ale posláním. Pět let jsem řídil hasičské 
profesionální složky, jedenáct let jsem 
členem Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, v současné době ve Sdružení 
dobrovolných hasičů ve Zbýšově.“ 

Vystavený nákladní automobil Laurin 
& Klement, vyrobený počátkem minulé-
ho století, byl firmou Smejkal přestavěn 
na hasičskou stříkačku, která je nyní 
vlastnictvím kolínských hasičů. Po  ná-
ročné celkové renovaci slouží k jejich 
propagaci na srazech, závodech veteránů 
a dalších významných akcích.

Simulátor nárazu, který umožňuje ná-
zorně předvést, jak reagují těla pasažérů 
při střetu vozidla s pevnou překážkou 
již v relativně malých rychlostech oko-

Běh Terryho Foxe

Již pošesté se ve Světlé n. S. konal 
Běh Terryho Foxe. Stejně jako loni 
museli se pořadatelé obejít bez pří-
tomnosti Jarmily Kratochvílové a Iva 
Domanského, role startéra a moderá-
tora se ujal světelský DJ Miroslav 
Sklenář. Mezi 125 účastníky bylo 
nejvíce dětí, několik maminek s ko-
čárky a tradičně obyvatelé domova 
důchodců. 

Krátce po 16. hodině vyrazili na trať 
nejprve mladí – a již nedočkaví – cyk-
listé a hned po nich ostatní. Samozřejmě, 
že nepříznivé počasí se projevilo na 
účasti, přesto diváky udivil počet senio-
rů z domova důchodců.

V cíli čekalo závodníky malé občer-
stvení a v samotném závěru losování 
bohaté tomboly. Na  zdárném průběhu 
závodu se podíleli také studenti Střední 

nočasových aktivit, které sloužily jako 
dárky pro nejmenší účastníky.

Na příspěvcích bylo vybráno 6.136,- 
Kč. Částka byla odeslána na účet spra-
vovaný velvyslanectvím Kanady a bude 
věnována na výzkum a léčbu rakoviny 
v České republice.

Text a foto: Jaroslav Vála

V cíli

Odstartováno

sklářské školy, pracovníci Technických 
a bytových služeb a  členové Sboru dob-
rovolných hasičů. 

Sponzory BTF byly Všeobecná zdra-
votní pojišťovna České republiky, Duho-
vá energie a další, ze světelských firem 
Sklo Bohemia, a. s., GLASSPO, Pekár-
na a cukrárna Milan Brokl, Montraz 
a Eurest. Úspěch měly hračky z textilu, 
vytvořené v ženské věznici v rámci vol-



Světelský zpravodaj listopad 2004 strana 6 strana 7 listopad 2004 Světelský zpravodaj 

(pokračování)
Stavba i mobiliář děkanského kostela 

sv. Václava ve Světlé n. S. skrývají nejed-
no tajemství a vyvolávají dlouhou řadu 
otazníků. Každý pokus nalézt alespoň 
částečnou odpověď na některý z nich 
znamená nečekaně narazit na kupu 
dalších. Otazník č. 12 - Co zajímavého 
lze o Světlé n. S. a jejím kostele vyčíst 
z nejstarších církevních pramenů?

Další velký otazník, na který je třeba znát 
odpověď, jestliže chceme postoupit alespoň 
o krůček dál. Vzhledem k tomu, že histo-
rie kostela i obce byla po dvě stě let spjata 
s osudy vilémovského kláštera, ve své době 
jednoho z nejvýznamnějších benediktin-
ských konventů v zemi, je třeba pátrat také 
v jeho dějinách.

Nejlepší odbornou prací mapující nejpo-
drobněji třistaletou historii za husitských 
válek zaniklého kláštera je publikace 
Dr. Čeňka Sameše s názvem Klášter vilé-
movský (Praha 1934, vydalo Benediktinské 
opatství v Břevnově). Ze starších prací 
čerpajících převážně z pro nás už zcela ne-
dostupných církevních dokumentů máme 
zatím k dispozici pouze známou knihu 
J. Kurky Archidiakonáty.../Místopis církev-
ní do r. 1421/, Praha 1914 a zmínky o kostele 
nacházející se v konfirmačních knihách ar-
cibiskupa Arnošta z Pardubic, které pro nás 
vypsal náš nepostradatelný spolupracovník 
PhDr. Pavel Pokorný.

Vydejme se opět proti proudu času 
a zastavme se až v roce 1417, kdy klášter 
upadající stále do větších dluhů získal 
Světlou zpět od Šternberků, jimž ji ve velké 
finanční tísni zastavil roku 1385. Patronátní 
právo nad kostelem si však v onom roce 
1385 ponechal.

Důvod? Byla zde velmi bohatá fara. Opat 
Mikuláš z Tupadel najal r. 1396 důchod fará-
ře světelského z farnosti plynoucí na 2 roky 
za 17 kop grošů ročně a jako v mnohých ji-
ných případech usiloval i zde o inkorporaci 
(přivtělení kostela ku klášteru), jíž nakonec 
dosáhl. Povolena byla r. 1401 z Říma bulou 
papeže Bonifáce IX., čímž se klášteru do-
stalo potvrzení patronátního práva na fary 
ve Světlé, Bojanově a Heřmani, uskuteč-
něna však asi nebyla. V povolovací listině 
se praví, že klášter má 33 farních kostelů 
a ročně odtud příjem 300 hřiven stříbra... 
(Č. Sameš)

Nezodpovězenou otázkou však zůstá-
vá, odkud pramenilo ono velké bohatství 

Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava?

??
??

světelského kostela i samotné obce. I na ni 
snad dostaneme odpověď právě v dějinách 
kláštera. Už v otazníku č. 6 byla vyslovena 
domněnka, že by bohatství Světlé a vznik 
dochovaného poměrně rozsáhlého podze-
mí mohly souviset s těžbou stříbra. Určitě 
si vybavíte i tehdy zmíněné jméno opata 
Heřmana. Dnes už také víme, že šlo o opata 
Heřmana I. (1200-1222), významného 
církevního diplomata a pravděpodobného 
zakladatele klášterních stříbrných dolů.

Dr. Č. Sameš píše, že v klášterních do-
lech pracovali převážně němečtí horníci 
a ve 13. stol. soutěžil klášter v těžbě stříbra 
s Jihlavany, klášterem želivským, žďár-
ským i s Lichtemburky. Nejpozoruhodnější 
jeho zprávou však je, že v této době vzniklo 
na území, které patřilo ke klášternímu ma-
jetku, i několik horních městeček. Z toho se 
lze domnívat, že jedním z nich byla i Světlá, 
což by potvrzovala jak nezvyklá výše pa-
pežského desátku odváděná kostelem, tak 
i nález středověké stříbrné štoly objevené 
v Lánecké ulici.

V polovině 14. stol. to bylo zřejmě na svou 
dobu bohaté horní městečko. Tím by byl ko-
nečně vysvětlen onen velký zájem kláštera, 
který o Světlou měl. Patřila k jeho vlastnic-
tví na řece Sázavě, ale podle Č. Sameše ji 
však nevlastnil celou.

Zmiňovanou výši pololetního papežské-
ho desátku, 36 grošů (v otazníku č. 6 bylo 
mylně uvedeno ročního, za což se čtenářům 
omlouvám), zaznamenala podle J. Kurky 
Registra decimarum papalium (Rejstřík 

desátkový) počínající r. 1352. Desátkem se 
rozumělo desátý díl z hospodářství odvádě-
ný církevním úřadům. Vzájemným porov-
náním zde uvedených stanovených částek 
tak můžeme zjistit, jak bohatý v té době 
který kostel byl. A to je, co se světelského 
kostela týče, velké překvapení.

Se svými 36 groši byl kupodivu nejbo-
hatší na vilémovském klášterním panství. 
Posuďte sami. Habry odváděly 9 gr., Heř-
manice 9 gr., Polom 9 gr., Stusyně (kostel sv. 
Martina u Ronova) 9 gr., Libice 21 gr., Smr-
dov 21 gr., Vilémov (farní kostel Panny Ma-
rie stojící v areálu kláštera) 23 gr., Heřmaň 
27 gr. Bez zajímavosti není ani porovnání 
s lipnickým panstvím, které tehdy platilo 
48 grošů, ovšem za 3 kostely. Farní kostel sv. 
Jana Křtitele (nyní kostel sv. Martina v Dol-
ním Městě), filiální kostel pod hradem (nyní 
sv. Víta) a hradní kapli sv. Vavřince.

V rámci německobrodského děkaná-
tu, k němuž kostel ve Světlé tou dobou 
patřil, platil stejný desátek jen Nížkov 
a o mnoho bohatší byly pouze kostely 
v Polné a Německém (Havlíčkově) Brodě, 
které odevzdávaly celou 1 kopu, a nedaleké 
královské město Čáslav dokonce kopy dvě. 
Nejpřekvapivější však je, že světelský kostel 
patřil k těm bohatším i mezi všemi kostely 
v knize uvedenými.

14. století zanechalo zprávy i o tom, kdo 
zde působil jako duchovní. Zajímá vás, čí 
hlas zněl tehdy z kazatelny raně gotické 
svatyně? Roku 1346 zde byl plebán Jan, 
děkan brodský. V roce 1362 Václav Křížek, 
téhož roku opat vilémovský (Ondřej I.) 
potvrzuje Konráda z Trutnova po zemře-
lém Václavovi. O dva roky později, r. 1364, 
tentýž opat potvrzuje Damiána, kanovníka 
u sv. Jiljí, podle Č. Sameše i konfirmačních 
knih arcibiskupa Arnošta z Pardubic však 
kdysi kanovník u sv. Apolináře, který 
směnil s Konrádem. Libri confirmationum 
Libri primi ab anno 1363 Pragae 1874, 
s. 47 uvádějí dokonce přesné datum změny, 
20. duben 1364.

Roku 1390 se souhlasem už nového 
opata Petra II. s Damiánem směnil Blažej 
z Vyškovic (olomoucká diecéze). Diecézí 
bylo nazýváno území spravované bisku-
pem. V roce 1394 nástupce Petra II., nám 
dobře známý Mikuláš z Tupadel, potvrzuje 
Jana ze Staré Plzně, který směnil s Blažkem 
a v roce 1406 pak Jana z Týnce, (podle 
Č. Sameše Jan Morava), který směnil 
s předchozím Janem.

Okno v presbytáři s obrazem Sv. Vojtěcha 
- pohled zvenčí, foto: Ladislav Křivský
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Tato změna se uskutečnila podle Liber 
sextus 1399-1410 (6. svazek Libri confir-
mationum) dne 28. 9. 1406. K poslední za-
znamenané výměně došlo v roce 1408, kdy 
s Mikulášovým vědomím s Janem směnil 
Mikoláš (oltářník v Českém Brodě).

Co se dochovaných zpráv o kostele týče, 
je 14. stol. jistě nejbohatší, ale bohužel zá-
roveň i stoletím, v němž ve výše uvedených 
pramenech nacházíme zatím i nejstarší 
zmínku. „...až k záduší kostela Světel. 
1318 opat Jaroslav pronajal dočasně pustou 
ves Lipničku s řekou mezi mlýnem mrz-
kovickým a záduším kostela světelského.“ 
(J. Kurka: Archidiakonáty, str. 78 a str. 182-
183). Jak rozumět tomuto středověkému 
sdělení?

Zádušní nebo též kostelní jmění zname-
nalo veškeré movité i nemovité jmění kos-
tela, jehož užitky byly určeny k uhrazování 
kostelních potřeb, především k udržování 
dobrého stavebního stavu. Záduší (dar, ur-
čitou část majetku, např. pole) věnoval za 
svého života dotyčný věřící kostelu pro 
spásu své nesmrtelné duše.

Možná se vám při vyřčení tohoto slova 
vybaví pohádka B. Němcové Noční stráž, 
kdy farář navrhuje kantorovi, aby zlato 
získané při poslední noční hlídce u hrobu 
lakomého mlynáře věnoval k záduší... 
Vrátíme-li se k středověkému zápisu, tedy 
mezníky ohraničující část řeky patřící od 
té doby novému majiteli byly mrzkovický 
mlýn a pozemek (pole?) patřící světelskému 
kostelu, který mu kdosi trvale odkázal, aby 
si zajistil posmrtně spásu své duše. 

Hlouběji do historie této pro náš region 
tak důležité stavební památky pomocí výše 
zmíněných publikací sepsaných na základě 
početných, v odkazech bohatě citovaných, 
církevních dokumentů už nepronikneme 
ani o rok. Místní kronikář Seidler však 
uvádí nejstarší zmínku o obci a kostele už 
k r. 1207 a odvolává se na klášterní knihy 
a spisy. Otázkou je, jak je možné, že právě 
on zná obsah těchto, jak se zdá, už defini-
tivně ztracených vzácných historických 
pramenů, z nichž nečerpá a neodkazuje se 
na ně ve svých odborných pracích žádný 
z našich nejvýznamnějších historiků.

To je snad největší místní záhada, na niž 
dosud nikdo nedal a možná ani nehledal 
odpověď. Zabývat se jí budeme příště.

Mgr. Alena Křivská

Mgr. Alena Křivská děkuje paní 
Benákové, pracovnici Krajské knihovny 
Vysočiny v Havlíčkově Brodě, za ochotu, 
vstřícnost, laskavost a příkladný přístup 
k návštěvníkům knihovny.

Svatováclavská pout́

Jak je patrné z fotografií, tradiční 
Svatováclavské pouti letos počasí pří-
liš nepřálo. Zejména čtvrtek a pátek, 
které pouti předcházely, zcela propr-
šely a v sobotu i neděli bylo nezvykle 
chladno. 

-jv-

Pivní slavnosti
Součástí svatováclavské pouti v na-

šem městě jsou pivní slavnosti. Konají 
se na zimním stadionu a na letošním 
XII. ročníku bylo možno okusit piva 
Rebel z Havlíčkova Brodu, Bernard 

z Humpolce, Poutník z Pelhřimova, 
Gambrinus a Prazdroj z Plzně. Bylo 
však natolik chladno, že rekordy 
v konzumaci piva diváky rozhodně 
nepadaly.

SPRINT (sec.) TUPLÁK (min.) OTESÁNEK (min.) MARATÓN (počet piv/15 min.)

1.
PILAŘ Pavel, 

Údavy 
3,9

HOSPODKA 
Karel+Petr, Ji-
lem (Jilemáci) 

1:11

FUGAS, 
Rádio Vysočina 

4:03

DVOŘÁČEK Zdeněk, 
Golčův Jeníkov 

6

2.
MALEČEK Jiří, 

Syrov 
3,9

NOVÁK 
/PELINKOVÁ, 
Bačkov 1:27,1

POUPĚ Zdeněk, 
Vilémovice 

4:19

NĚMEC Jaromír,
Žižkovo Pole 

4,5

3.
NOVÁK Laďa,

Opatovice
5,1

JAKOUBEK Jiří 
+ Viktor, Praha 

1:28,1

OLAH Vláďa, 
Světlá n. S. 

4:39

DOLEŽAL Vlastimil, 
Ledeč n. S. 

4

►
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Pivní slavnosti

► Podstatnou částí pivních slavností 
byla opět Pivní olympiáda. Nemohu 
se ovšem zbavit dojmu, že už se stává 
záležitostí poněkud stereotypní. Ostat-

ně posuďte sami: opět byla uváděna 
moderátory Rádia Vysočina Koudou 
a Fugasem, opět hrál Fernet, opět se 
na ploše i na pódiu předváděli Hoblík 
s Mr. Beanem. Loňský vítěz Pivního 
sprintu skončil druhý, loňský druhý byl 
letos první a na třetím místě skončil ten, 
co byl i loni třetí... A tak jedinou změnou 

– a to ještě poněkud zlomyslnou – bylo, 
když se v disciplíně Pivní Otesánek 

Zleva: Hoblík, Kouda, Mr. Bean

pořadatelé rozhodli podávat soutěžícím 
párky v rohlíku bez hořčice. Ovšem ví-
těz byl stejný jako loni – Fugas...

-jv-

Zprávy z kraje

Grantový systém kraje by 
neměly volby narušit

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo za tři 
roky téměř 100 grantových programů

Troufám si říci, že většina obcí a měst 
Vysočiny a spolu s nimi i mnoho dalších 
organizací i jednotlivců se během uply-
nulých tří let setkala s Fondem Vysočiny. 
Tento rozsáhlý grantový systém, jehož 
prostřednictvím kraj Vysočina každo-
ročně uvolňuje na rozvoj kraje desítky 
miliónů korun, je založen na pravidelném 
vyhlašování grantových programů ve 
všech významných rozvojových oblas-
tech kraje. Grantové programy (celkem 
jich bylo vyhlášeno téměř 100) jako Sport 
pro všechny, Edice Vysočiny, Obce na 
síti, Regionální kultura, Rozvoj vesni-
ce, Čistá voda atd. se staly významnou 
součástí pravidelné podpory různých 
oblastí rozvoje kraje a jeho společenské-
ho života. 

Grantové programy budou normálně 
vyhlášeny

Protože se nacházíme ve volebním 
roce (v pátek a v sobotu 5. a 6. listopadu 
2004 proběhnou krajské volby), je dle 
mého názoru správné připravit na úrovni 
stávající rady kraje a stávajícího zastupi-
telstva kraje vše takovým způsobem, aby, 
pokud k tomu bude u nově zvoleného 
zastupitelstva vůle, mohlo vyhlašování 

a vyhodnocování grantových programů 
bez většího přerušení normálně pokra-
čovat.

Nové zastupitelstvo rozhodne 
o vyhodnocení
Právě z těchto důvodů navrhla a navrhu-

je stávající Rada kraje Vysočina stávající-
mu Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit 
vyhlášení grantových programů zhruba ve 
stejném rozsahu, v jakém k tomu v tomto 
období každoročně dochází. V návrhu 
zastupitelstvu je však jedna změna, kte-
rá spočívá v tom, že rada kraje navrhuje, 
aby tzv. hodnotící skupinu (řídící výbor) 
a vlastní vyhodnocení programu již pro-
vádělo nově zvolené zastupitelstvo. Zjed-
nodušeně řečeno to znamená, že stávající 
zastupitelstvo vše připraví (programy vy-
hlásí), a umožní tak žadatelům připravit si 
projekty v rámci vyhlášených grantových 
programů a nově zvolené zastupitelstvo 
potom rozhodne jakým způsobem, kdy 
a kdo bude žádosti hodnotit. 

Tím může být zachována kontinuita vy-
hlašování grantových programů a zároveň 
nebude nově zvolenému zastupitelstvu 
bez jeho vůle předurčen čas, způsob 
a osoby, které budou programy vyhod-
nocovat.

Některé změny nás přesto čekají
Na závěr si dovolím ještě jednu po-

známku. Vzhledem k postupnému pře-
chodu k využívání peněz evropských 
fondů v rámci Společného regionálního 

operačního programu lze předpokládat, 
že v roce 2005 bude potřeba upravit roz-
sah podpory z Fondu Vysočiny a to jak 
z hlediska objemů, tak z hlediska alokace 
(umístění). Bude nutné analyzovat a dů-
kladně vyhodnotit, zda některé „evropské“ 
peníze nemohou nahradit peníze z Fondu 
Vysočiny. Ono tomu totiž bude i naopak. 
V rámci některých evropských projektů 
bude zase kraj Vysočina povinen úspěš-
ným žadatelům přispívat. Mezi první 
příklady tohoto typu budou zřejmě patřit 
grantová schémata, která budou snad již 
v listopadu pro drobné, malé a střední 
podnikatele Vysočiny vyhlášena. Ale 
o tom zase až v jiném článku.

Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana 
kraje Vysočina

Na počátku roku 2005 bude 
hospodaření kraje zajištěno
Přestože návrh rozpočtu kraje Vysoči-

na pro rok 2005 bude s největší pravděpo-
dobností nejpozději v úterý 2. listopadu 
připraven ke schválení, rozhodlo končící 
zastupitelstvo, že vlastní schválení roz-
počtu na rok 2005 přenechá až nově zvo-
lenému zastupitelstvu. Protože složení 
nového zastupitelstva bude známo již 
po skončení krajských voleb v sobotu 
6. listopadu 2004, považuji to za krok 
logický a správný. Zároveň ale tento 
krok vyvolává potřebu se již nyní dobře 
připravit na všechny možnosti, které 
mohou v kraji Vysočina po volbách do 
krajských zastupitelstev nastat.

Skupina Fernet
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Slavonice – Fratres, spolupráci v oblasti 
integrovaného záchranného systému na 
obou stranách hranice a také spolupráci 
v oblasti informačních technologií a rych-
lostních informačních sítích. „Pracovní 
program chápu jako neustále aktualizo-
vaný dokument, který bude znázorňovat 
aktuální zájmy partnerů nad konkrétními 
tématy spolupráce,“ řekl hejtman Vyso-
činy Dohnal.

Podle Prölla by Češi mohli vyplnit 
některé mezery na trhu práce v Dolních 
Rakousích, kde chybějí například zaměst-
nanci v sociálních službách. Rád bych se 
proto zasadil o částečné umožnění vstu-
pu pracovních sil z nových zemí EU do 
Rakouska. „Dokážu si představit, že tyto 
rozhovory se budou samozřejmě týkat 
určitých omezených počtů pracovních 
sil, které budou omezeny jednak časově, 
ale také prostorově. Zatím ale nedokáže 
odhadnout, jak jednání dopadnou,“ řekl 
na tiskové konferenci dolnorakouský 
hejtman. „Obavy Rakušanů z přílivu 
pracovníků z nových zemí Evropské unie 
nebyly opodstatněné a nyní se zdá, že 
poptávka na dolnorakouském trhu práce 
nemůže být ze strany domácích pracovní-
ků pokryta,“ připustil Pröll. 

Přechodné období pro omezení volné-
ho pohybu pracovníků platí pro všechny 
nově přistoupivší země kromě Malty 
a Kypru. Dosavadní členové mohou 
omezit příliv pracovní síly z nových člen-
ských zemí po dva roky. Poté bude toto 
omezení revidováno. Přechodné období 
by mělo skončit po pěti letech, ale může 
být prodlouženo o další dva roky.

R. Burketová

Pelhřimovská nemocnice má 
novou RTG stěnu
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková 

organizace zřizovaná krajem Vysočina 
dokončila na svém radiodiagnostickém 
oddělení instalaci nové skiaskopicko skia-
grafické stěny. Slavnostní zahájení provo-
zu tohoto rentgenového zařízení proběhlo 
za účasti vedení nemocnice, zástupců 
kraje Vysočina a odborné společnosti ve 
středu 13. října 2004. Jedná se o univerzál-
ní, plně digitální, dálkově ovládanou RTG 
stěnu s příslušenstvím, televizním řetěz-
cem a digitalizací obrazu s vysokou rozli-
šovací schopností pro provádění základní 
skiaskopických a skiagrafických vyšetření 
včetně snímků skeletu. Cena přístroje byla 
částkou 8 310 tis. Kč hrazena z rozpočtu 
kraje Vysočina. Stavební úpravy financo-
vala nemocnice z vlastních zdrojů.

R. Burketová

Schválení návrhu rozpočtu kraje 
na rok 2005 nemusí nově zvolené 
zastupitelstvo stihnout
Je nutné počítat i s možností, že nově 

zvolené zastupitelstvo se teoreticky 
k prvnímu zasedání může sejít až ve 
čtvrtek 16. prosince 2004 (nejpozději do 
40 dnů po ukončení voleb). Pokud by se 
tak stalo, není asi příliš pravděpodobné, 
že by ihned nově zvolení zastupitelé byli 
ochotni hlasovat o jimi dosud neprojed-
naném návrhu rozpočtu. 

Návrh rozpočtového provizória 
je připraven
Pokud skutečně nově zvolené zastu-

pitelstvo nestihne ještě na svém zase-
dání v roce 2004 rozpočet kraje na rok 
2005 schválit, je za účelem zajištění 
bezproblémového fungování kraje při-
praven návrh rozpočtového provizória na 
rok 2005. Návrh rozpočtového provizória 
by byl předložen ke schválení nově zvole-
nému zastupitelstvu do konce roku 2004.

Předpokládaná základní pravidla 
rozpočtového provizoria na rok 2005

• Rozpočtové provizorium by platilo od 
1. ledna 2005 do okamžiku schválení roz-
počtu kraje Vysočina na rok 2005 nově 
zvoleným Zastupitelstvem kraje Vyso-
čina.

• Objem celkových výdajů by nesměl 
měsíčně přesáhnout jednu dvanáctinu 
upraveného rozpočtu kraje pro rok 2004.

• V době platnosti provizoria by nebylo 
zahajováno financování nových investič-
ních akcí, financování již zesmluvněných 
pokračujících investičních akcí by pokra-
čovalo.

Důležité také je, že hospodaření s fon-
dy kraje Vysočina (Fond Vysočiny a Fond 
strategických rezerv) se v každém přípa-
dě řídí příslušnými statuty a nemá vazbu 
na pravidla rozpočtu ani rozpočtového 
provizoria.

Domnívám se, že ze stručného popisu 
připravenosti kraje na nadcházející „vo-
lební“ období je zřejmé, že standardní 
fungování kraje i krajského úřadu je 
slušně a zodpovědně zabezpečeno. Od-
cházející zastupitelstvo dostálo svým 
povinnostem i vůči svému nástupci 
a snažilo se maximálně přispět k zacho-
vání kontinuity fungování kraje.

Já osobně bych chtěl na konci tohoto 
článku ještě poděkovat čtenářům i redak-
ci za dlouhodobou a příjemnou spoluprá-
ci. Čas ukáže, zda bude trvat i nadále.

Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana 
kraje Vysočina

Vysočina získala 2. místo 
za www stránky
Na festivalu TOUR REGION FILM 

Karlovy Vary, který se konal ve dnech 
5. – 9. října 2004, získala internetová 
prezentace turistických možností 
Vysočiny (www.region-vysocina.cz) 
druhé místo v kategorii multimedia 
a to v konkurenci 77 přihlášených we-
bových stránek a CD-ROMů. 

TOUR REGION FILM je jako soutěžní 
přehlídka regionálních turistických pre-
zentací od loňského roku součástí meziná-
rodního filmového festivalu TOURFILM, 
který se v Karlových Varech konal již po 
sedmatřicáté. „Toto spojení umožňuje 
všem účastníkům festivalu – tvůrcům 
i zadavatelům – přímou konfrontaci 
mezinárodní a národní tvorby a odbor-
ný doprovodný program jim navíc dává 
možnost seznámit se s novými trendy 
a formami zpracování jak filmů, tak mul-
timédií. Této příležitosti využilo hned ně-
kolik měst a obcí 0kraje, která své snímky, 
popř. multimediální prezentace v soutěži 
představila,” přiblížila Ivana Mahelová 
z odboru regionálního rozvoje Krajského 
úřadu kraje Vysočina.

Turistické webové stránky přihlásil do 
soutěže krajský úřad, jehož pracovníci 
z oddělení cestovního ruchu a odboru in-
formatiky se na jejich vytváření a aktuali-
zaci zveřejňovaných dat podílejí. Ve stejné 
kategorii udělila porota diplom webovým 
stránkám s unikátní virtuální procházkou 
městem Třebíč (www.trebic.cz/unesco). 

Vysočina zazněla během slavnostního 
předávání cen ještě jednou – cenu za 
druhé místo v kategorii filmů s tématikou 
prezentace regionů, měst a turistických 
atraktivit převzal majitel společnosti 
VIDEO KUNC z Havlíčkova Brodu za 
sedmiminutový snímek Vysočina.

R. Burketová

Češi by mohli vyplnit některé 
mezery na trhu práce 
v Dolních Rakousích
Dolnorakouský hejtman Erwin Pröll 

podepsal ve středu 13. října v Českých 
Budějovicích spolu s hejtmany krajů Ji-
homoravského, Jihočeského a Vysočiny 
pracovní program, který má prohloubit 
dosavadní spolupráci regionů. Budou ko-
operovat například v oblasti hospodářství, 
cestovního ruchu a dopravy.

František Dohnal se na tiskové kon-
ferenci zmínil, že do budoucna doufá 
v další rozšíření témat pracovního pro-
gramu. Zdůraznil především tři oblasti 
spolupráce: znovuzprovoznění železnice ►
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Zahájení prací v dubnu 1958, foto: Karel Seiner Ústí Sázavské ulice v říjnu 2004, foto: Jaroslav Vála

foto: Karel Seiner Pohled z věže kostela, 80. léta 20. století

Vysočina se připravuje 
na zimu
Zimní údržba na silniční síti v kraji 

Vysočina se provádí podle Plánu zimní 
údržby. Správce komunikace podle to-
hoto připraveného Plánu odstraní nebo 
alespoň zmírní závady ve sjízdnosti 
komunikace ve stanovených časových 
lhůtách. Zimní období je legislativně 
stanoveno na dobu od 1. listopadu do 
31. března následujícího roku. Pokud 
vznikne povětrnostní situace mimo toto 
období, zmírňují se závady ve sjízdnosti 
komunikace bez zbytečných odkladů 
přiměřeně k vzniklé situaci.  V kraji 
Vysočina se zimní údržba provádí na 

4 815,37 km silnic II. a III. třídy. 
Silničáři v kraji Vysočina se na zimní 

období 2004/2005 intenzivně připravují. 
Pro zabezpečení zimní údržby je v našem 
regionu připraveno 158 sypačů pro che-
mický a inertních materiál. Dále jsou pro 
odstranění sněhu k dispozici šípové pluhy, 
traktory s radlicí, sněhové frézy a nakla-
dače. Na jednotlivých správách a údržbách 
silnic jsou připraveny zásoby chemického 
materiálu v celkovém množství 10 900 tun 
což je 89 % z celkové kapacity skladů a zá-
soby inertního materiálu (drtí) v celkovém 
množství 93 700 tun což je 70 % z celkové 
kapacity skladů. Ve finančním vyjádření 
představují zásoby chemického materiálu 

►

Zprávy z kraje
pro letošní zimu částku 18.530 tis. Kč a zá-
soby drtí částku 14.500 tis. Kč. 

 „Na každé Správě a údržbě silnic kraje 
Vysočina je pravidelně v zimním období 
zajištěna nepřetržitá dispečerská služba, 
která v případě potřeby aktuálně reaguje 
na vzniklou situaci. Bezproblémové zvlád-
nutí zimní údržby a situací na silnicích je 
věcí nejen silničářů, ale i všech účastníků 
silničního provozu s důrazem na vzájem-
nou toleranci. U silničářů bude kladen 
důraz především na ohleduplnost při pro-
vádění zimní údržby v průjezdních úsecích 
obcí a měst,“ shrnul předzimní přípravy 
vedoucí odboru dopravy a silničního hos-
podářství Ladislav Staněk. J. Svatošová

Přeložka silnice na Ledeč
(pokračování)
Z mladších obyvatel města dnes asi 

málokterého napadne, že na Ledeč se 
nejezdilo vždy Sázavskou ulicí, ale jak 
se píše v dobových dokumentech: „Obec 
Světlá n. S. byla stavbou okresní silnice 
Mrzkovice – Dolní Březinka – Světlá 

n. S. vyúsťující v Dolní ulici, provede-
nou v roce 1921-1922, s obcemi sousedí-
cími spojena.“

***
V jednom spisu z 30. července 1947 se 

mimo jiné píše: „Přeložka nebyla dosud 
provedena. Okresnímu národnímu výboru 
v Ledči n. S. na vědomí s tím, že rekon-

strukce silnice v dohledné době se nebude 
prováděti.“ A byla to pravda, neboť trvalo 
dalších bezmála deset let, než se něco zača-
lo dít… V roce 1956 silniční správa upra-
vila a asfaltovala vozovku v Dolní ulici. 
Důležitější než tato zpráva je ovšem dopis 
ze dne 7. července 1956, adresovaný Kraj-
ské správě silnic v Jihlavě: „Rada místního 
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národního výboru ve Světlé n. S. navazuje 
na žádost národního podniku Montostav 
(v Dolní Březince, pozdější Prefa, dnešní 
Montraz – pozn. J.V.) o přeložení státní sil-
nice Ledeč n. S. – Světlá n. S. přes pozemky 
děkanství. Plně podporujeme tuto žádost 
a uvádíme bližší podrobnosti. Již v roce 
1933 byl dán popud na přeložení této trasy, 
a to ze stejných důvodů jako dnes, kdy dnes 
stává se však ještě aktuálnější problém 
naléhavosti okamžitého řešení. Nemůžeme 
přehlédnout hledisko bezpečnosti chodců, 
vozidel a nemůžeme také nadále omezovat 
hospodářský rozmach v našem prostoru. 
Vidíme, že vzrůst technické výroby a vyba-
vení již v samotném Montostavu potřebuje 
samozřejmě komunikační přísun, dodávky 
strojních zařízení značných rozměrů, kte-
ré není možno dopravit soutěskou ulice 
v Dolní ulici ve Světlé n. S. Stejně tak odsun 
plánovaných výrobků značných rozměrů 
nelze provádět touto cestou. Železniční 
přeprava lokální tratí nemůže tento nedo-
statek odstranit. Vznikají ztráty objížďkami, 
případně rozebíráním strojních větších cel-
ků. Bývalý okresní výbor již v roce 1936 dal 
vypracovat projekt. /…/ Mohou tedy již tyto 
dřívější technické podklady posloužit při 
řešení projektu v současné době. Skutečné 
provedení této přeložky pak bylo odloženo 
protektorátní správou. Je pochopitelné, že 
léta čekání neutlumila stížnosti občanů 
v dosavadní ulici, kdy stoupá nebezpečí 
úrazů, poškozování domů širokými vozidly, 
znečišťování blátem apod. Rada MNV se 
proto usnesla plně podporovat a doporučit 
žádost n. p. Montostav, která vyplynula 
z potřeb hospodářského provozu, a tedy 
doplňuje požadavek, který staví naši ob-
čané již od roku 1933, sledují ho orgány 
silniční a zábranné inspekce, a staví ho tak 
na první pořadí inkameračních prací pro 
rok 1957.“

***
Bohužel, dokumenty z dalšího období se 

mi nepodařilo nalézt, pouze záznam kro-
nikáře Karla Suchopára v Pamětní knize 
MNV Světlá n. S. z roku 1958, který je více 
než strohý: „Průtah silnice přes děkanství 
byl otevřen k provozu, čímž byl vyřešen 
obtížný komunikační problém i otázka 
nových stavebních míst. Zároveň tím bylo 
dokončeno upravování náměstí.“ Navíc 
v poněkud zmateném zápise z roku násle-
dujícího se můžeme dočíst: „Dokončeno 
dláždění v dolní části náměstí doděláním 
a asfaltováním silniční přeložky okolo fary 
a lékárny.“

Takže – trvalo bezmála třicet let, než 
došlo od slov k činům a ve Světlé n. S. byla 
vybudována výpadovka na Ledeč n. S. -jv-

Z domova důchodců

V druhé polovině září jsme se s naši-
mi obyvateli vydali na celodenní výlet. 
Chtěli jsme využít poslední dny s pěk-
ným počasím, abychom si zpříjemnili 
nadcházející podzim. Naším cílem byl 
zámek Kačina, podzimní výstava kvě-
tů u zahradníka Starkla a pozdní oběd 
ve Vilémovicích v hospůdce U Čerta 
(foto č. 1).

V bohaté houbové sezóně vášniví 
houbaři nelenošili a své dopolední 
chvilky trávili procházkami po lese. 
Nezbytnou součástí jejich výzbroje byl 
samozřejmě košík, který plnili svými 
úlovky (foto č. 2).

Nepříjemné počasí rozhodně neza-
bránilo pouťovému řádění našich se-
niorů. Možnost navštívit a vyzkoušet 
jakoukoli atrakci využili všichni s ra-
dostným nadšením. Ani jsem netušila, 
kolik elánu v sobě ještě skrývají, stačí 
jim svézt se na horské dráze a veškeré 
zdravotní neduhy jsou v nedohlednu 
(foto č. 3).

Komu bylo málo povozit se na ko-
lotoči, mohl pokračovat na pouťové 
zábavě v našem domově. Do tance a do 
skoku hrála skupina Č.A.S.S., která 
umí svou hudbou i toho nejotrlejšího 
odpůrce tance rozparádit. Zábavu za-
hájily svým velkolepým vystoupením 
světelské mažoretky, které vede a učí 
slečna Irena Bogdánová. Děkujeme jim 
za návštěvu a těšíme se na další setkání 
(foto č. 4).

1. října jsme byli pozváni na Den 
otevřených dveří do ÚSP Zboží. Měli 
jsme možnost prohlédnout si celé zaří-
zení a přilehlé okolí. Pro zábavu byly 
připraveny soutěže pro všechny zúčast-
něné, opékaly se špekáčky, mohli jsme 
ochutnat připravené pohoštění a na-
koupit si výrobky z pracovních dílen  
klientů ÚSP (foto č. 5).

Tradiční Běh Terryho Foxe jsme 
ani tentokrát nevynechali. Sice se nás 
nezúčastnilo tolik jako v letech přede-
šlých, ale aspoň pár zástupců seniorů 
se přidalo ke skupině účastníků a pro-
šlo vyměřenou trať (foto č. 6).

V současné době probíhá v našich 
pracovních dílnách čilý ruch. Blíží se 
totiž Vánoce a s nimi předvánoční trh. 
Rádi vás uvítáme na vánočních trzích 
u našeho stánku s bohatým výběrem 
ručních výrobků klientů Sociálního 
centra města Světlá nad Sázavou.

sociální pracovnice DD

1

3

2

4

5

6
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Akce České křest́anské akademie 

Pokud vás nudí dlouhé podzim-
ní večery, nebo jste podlehli po-
chmurné „dušičkové“ melancholii, 
pak právě pro vás připravila svě-
telská skupina České křesťanské 
akademie svoji další akci. V pátek 
19. listopadu v 19.30 hod. bude bás-
ník a novinář Miloš Doležal hovořit 
na téma „Literatura a Vysočina“ 
v zasedací místnosti zdejšího sklář-
ského učiliště. 

Snad žádná zmínka o současné 
české poezii se nemůže obejít bez to-
hoto rodáka z Horních Pasek u Ledče 
n. S. Doležalovy verše, charakteristic-

ké úspornou sevřeností, nesou zřetel-
nou stopu „jeho“ Vysočiny, k níž se 
při každé příležitosti hlásí a jež ho 
spojuje také s avizovaným tématem. 
Nutno podotknout, že součástí besedy 
bude autorské čtení.

Miloš Doležal se narodil 1. červen-
ce 1970. Vyrůstal na rodovém statku 
v Horních Pasekách a později v Ledči 
n. S. Vystudoval Fakultu sociálních 
věd Univerzity Karlovy. Pracuje jako 
redaktor Českého rozhlasu. Vydal tři 
básnické sbírky a knihu fejetonů. Píše 
do Lidových novin, Revolver revue, 
Perspektiv, Babylonu, Souvislostí 
a dalších periodik.

   Hynek Bouchal

Podzim začíná rozhazovat sítě 
(na okrasném kultivaru borovice 

u pomníku na náměstí)

Oprava střechy na domě čp. 27

Opět se v novinách něco dočteme 
o Světlé n. S.

Silný vítr v polovině října zapříčinil pád 
staré lípy mezi volejbalovými kurty 

a sokolovnou

Od uzávěrky do uzávěrky

Sdružení na ochranu vlastníků au-
tomobilů (SOVA) provedlo průzkum 
výše poplatků za přihlášení doveze-
ných ojetých vozů v řadě členských 
zemí Evropské unie a zjistilo alar-
mující skutečnost: v České republice 
jsou tyto poplatky nejnižší a jsou 
tak dalším faktorem, který přispívá 
k tomu, že se tuzemské silnice stávají 
vrakovištěm Evropy.

„Třeba v Maďarsku jsou tyto poplatky 
v hodnotě často přesahující osmdesát 
procent ceny ojetého vozu. U nás je 
to jenom pár korun. To jasně ukazuje, 
že se česká vláda málo stará o to, aby 
příliv nekvalitních ojetin zastavila,“  
prohlásil Petr Mikšovský ze sdružení 
SOVA. V Maďarsku je v poplatcích za-
hrnuta řada daní, včetně daně spotřební 
a „daně z luxusu“, vysoké jsou však 
i poplatky za samotné přihlášení vozu.

„Myslím, že by se u nás výše poplatků 
za STK a registraci pro dovážené ojeté 
vozy měla zvýšit. Různým vykukům, 
kteří sem vozí totálně bouraná auta 
jenom proto, aby je svařili a prodávali 
jako nebourané kousky, by se pak už 
jejich nekalá činnost nevyplácela tak 
jako dosud. U automobilů, splňujících 
nejpřísnější normy Euro 3, by naopak 
poplatky mohly zůstat nízké,“ zdůraznil 
Mikšovský.

Hlavním cílem SOVA je chránit 
práva spotřebitelů vůči prodejcům oje-

tých i nových automobilů v celé České 
republice. Na stránkách www.sdru-
zeni-sova.cz nebo na e-mailu stiznos-
ti@sdruzeni-sova.cz sdružení uvítá ja-
kékoliv podněty poškozených vlastníků 
ojetých aut!  Petr Mikšovský

SOVA varuje před koupí ojetých vozů 

země konečné náklady 
na zakoupení 
vozu po započtení 
všech poplatků 
a daní

Portugalsko 18 770 eur

Maďarsko 18 318 eur

Nizozemsko 12 842 eur

Polsko 12 800 eur

Lotyšsko 12 055 eur

Estonsko 11 900 eur

Litva 11 800 eur

Španělsko 10 982 eur

Slovensko 10 554 eur

Francie 10 300 eur

Německo 10 245 eur

Belgie 10 160 eur

Česká republika 10 150 eur

Celkové náklady na pořízení vozidla 
v ceně 10.000 eur:

Fota: Jaroslav Vála
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(pokračování)
1998 – br. vůdce střediska 
Miroslav Plachý – Miki
Dle registrace celkem 95 členů.
Leden – po střediskovém časopise 

Marabu vyšel nový střediskový časo-
pisek formátu A4 Světelský skautík, 
s menším rozsahem, který slouží pouze 
pro potřeby našeho střediska. 

Únor – střediskový sněm Junáka, opě-
tovně zvolen dosavadní vůdce střediska 
Miki.

Duben – br. Vráťa Propilek chtěl zalo-
žit smíšený oddíl Kanaďanů, část z bý-
valých členů oddílu Javor, cca 14 chlapců 
a děvčat. Proti přijetí br. Propilka se vy-
jádřili manž. Moutelíkovi, pro se vyjád-
řili ostatní, kteří dávají šanci br. Propil-
kovi na zkušební dobu.  

Květen – Svatojiřické závody světlu-
šek a vlčat ve Světlé n. S.

Červen – přípravy na letní tábory: od-
díly Večernice, Modrá kotva a Paprsek 

– společný tábor v Olešinkách u Radešín-
ské Svratky,  oddíly Hvězdička a Javor 
(manž. Moutelíkovi) – tábor Horky 
u Ledče n. S., oddíl Albatros – putovní 
tábor.

Září – slavnostní oheň na zahájení 
skautského roku 1998 – 1999. Malá účast 
na akci „Orlovy 98“.

Říjen – návrh br. Hájka-Balua z Cho-
těboře, aby někdo převzal odborný do-
zor nad prací při rekonstrukci Orlovské 
myslivny, navrženi br. Ženíšek a Kopec-
ký, protože oba měli dobré zkušenosti 
při rekonstrukci Vodárny a Staré pily.

Listopad – předání diplomů manž. 
Moutelíkovým za akci „Sázení lípy 
svobody“.

Prosinec – Vánoční pochod na Me-
lechov se bude vzhledem k nedostatku 
času vedoucích oddílů uskutečňovat 
natrvalo jako „Novoroční pochod na 
Melechov“. 

1999 – br. vůdce střediska 
Miroslav Plachý - Miki 
Dle registrace celkem 75 členů.
Leden – je třeba shánět sponzory pro 

naši činnost a zviditelňování skautingu 
vůbec. Uskutečnil se Novoroční pochod 
na Melechov 9. ledna 1999. 

Únor – světelský starosta p. Jenčík 
zaslal faxem kopii anonymu br. vůdci 

Kronika světelského Junáka 1924 – 2004

střed. od „Světelských trampů“, že je 
zanedbaný Svojsíkův památník u zá-
meckého parku. Br. vůdce střediska byl 
osobně na místě a posoudil, že památník 
je v dobrém stavu a po br. Šilhánovi pře-
vzal nad ním patronát. Dětský karneval 
v sále hotelu Košek organizovali manže-
lé Moutelíkovi.

Květen – oslavy 75 let skautingu ve 
Světlé n. S. se pro malý zájem neusku-
tečnily, pouze byly vydány pamětní 
pohlednice a razítko.

Červen – br. Miloš Kratochvíl skončil 
se svým 5. oddílem Paprsek a nikdo neví, 
z jakého důvodu. Od 1. června již není 
zaměstnán v a.s. Sklo Bohemia.

Červenec a srpen – letní tábory: Javor 
a Hvězdička – Sedlo u Jindřichova Hrad-
ce, Večernice a Modrá kotva – Olešinky 
(Zvole u Nového Města na Moravě).

Září – malá účast na akci „Orlovy 99“. 
Nový program – pochod z Humpolce 
přes hrad Orlík do Orlovské myslivny 
a zpět autobusem z Kejžlice.

Říjen – chybí informace o činnosti 
br. Kratochvíla, takže v případě, že 
do konce měsíce nedá o sobě žádnou 
zprávu, budou jeho klubovny otevřeny 
a předány k dalšímu užívání jinému od-
dílu. Návrh ses. Moutelíkové o nutnosti 
vybudování stálého tábořiště. 

Prosinec – Mikulášskou nadílku v ho-
telu Česká koruna s kytarami pořádaly 
oddíly Javor a Hvězdička.

2000 – br. vůdce střediska 
Miroslav Plachý - Miki
 Dle registrace celkem 62 členů.
Leden – 8. ledna se konal Novoroční 

pochod na Melechov.
Březen – vagón poblíž vločkárny 

v Mrzkovicích se dle p. Koláře pro 
dětskou rekreaci vůbec nehodí a bude 
se muset nakonec jako „černá stavba“ 
z doby 1968 (br. Šilhán) zlikvidovat. 

Květen – skautské setkání v Kutné 
Hoře.

Červen – brigáda na úpravu terénu 
v zámeckém parku. Br. Propilek chce 
zaregistrovat svůj oddíl Kanaďani, ná-
vrh střediska až od září. Zatím se mu 
půjčila klubovna Večernic na Staré pile. 
Jeho oddíl již zboural staré dřevníky.

Září – akce „Orlovská šlápota“.
Říjen – návštěva p. Brožíka z Prahy, 

televizního pracovníka a tlumočníka 
neslyšících, fotil a psal článek o vůdci 
střediska do časopisu Gong. 

Listopad – br. Ženíšek navržen na vý-
chovného zpravodaje pro oldskauty.

Prosinec – střediskový sněm s volbou 
střediskové rady, obsazení funkcí zůstá-
vá stejné. Nové kroje, barva podobná 
jako u kanadských skautů, jsou velmi 
pěkné. Vánoční setkání ve Vodárně, klu-
bovně Albatrosu.

2001 – br. vůdce střediska 
Miroslav Plachý – Miki
Dle registrace celkem 65 členů. 
Leden – vzniká nová Krajská rada 

Junáka v Jihlavě, nové číslování 
– Světlá má číslo 611 07. – Novoroční 
pochod na Melechov se vydařil, ale 
jako obvykle malá účast našeho stře-
diska.

Únor – br. Večeřa-Rolf chce opět 
uspořádat Lesní kurz roverů na Vo-
dárně, středisková rada souhlasí. Pro-
vizorně opravena střecha na Vodárně, 
plynofikace zatím odsunuta. 

Březen – v sobotu 24. března „Ví-
tání jara“. Sbírka víček od PET lahví 

– recyklují se a vyrábí se z nich různé 
užitečné věci pro hřiště v dětských 
domovech. 

Květen – Svojsíkův závod ve Světlé 
n. S., start u dvora Rozinov.

Červen – brigáda na úklidu v par-
ku. Příprava oslav 80 let světelského 
skautingu v roce 2004, zajistí br. vůdce 
střediska.

Kovolijec Jindřich Janeček z Vamberka

►
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Červenec a srpen – letní tábory 
našeho střediska: 1. oddíl DK Večernice 
+ 2. oddíl CHK Modrá kotva – Ostrov 
u Ledče n. S., 2. oddíl DK Hvězdička + 

4. odd. CHK Javor – Novosedly u Kato-
vic (Strakonice), 1. oddíl CHK Albatros 

– Nová Ves (Pelhřimov).
Září – X. ročník pochodu „Orlovská 

šlápota“, účast byla slušná, k plné spoko-
jenosti všech účastníků.

Říjen – Pohádkový les, akce 2. odd. 
DK Hvězdička + 4. odd. Javor. Ubytování 
a program pro oddíl „Potkani“ (oddíl 
neslyšících skautů a skautek) – pomohly 
a program zajistily skautky 2. odd. Hvěz-
dička a skauti 4. odd. Javor. Pražáci na-
vštívili Sluneční zátoku, prošli proti prou-
du řeky Sázavy přes Stvořidla do Smrčné 
a pak vlakem do Světlé n. S. Byli nadšeni 
s krásou Stvořidel a celého Posázaví.

Listopad – návštěva předsedkyně ORJ 
Havl. Brod ses. Jany Jiráskové a br. Kinšt-
nera-Tapina (vých. zpravodaj CHK ORJ). 
Br. vůdce má starost o budoucnost našeho 
střediska, máme málo oddílů. Ses. Jirás-
ková nabádá k udržení našeho střediska 
i přes malý počet oddílů a členů středis-
kové rady.

Památník 
ve Sluneční zátoce

► Prosinec – objednána oprava střechy na 
Vodárně – bude provedena do konce roku. 
28. prosince Vánoční setkání na Vodárně. 

2002 – br. vůdce střediska 
Miroslav Plachý – Miki
Dle registrace celkem 40 členů.
Leden – velmi slabá účast našich od-

dílů na akci Novoročního pochodu na 
Melechov, celkem 42 účastníků z Prahy, 
Chotěboře, Kutné Hory, Brna, Havlíčkova 
Brodu a Městce Králové.

Únor – střecha na Vodárně s novými 
taškami, chybí jen lávka ke komínům.

Duben – Den otevřených dveří skaut-
ských kluboven v  celé České republice 
a také ve Světlé n. S. 

Květen – Květinový den, prodáno 
800 ks kytiček.

Kronika světelského Junáka 1924 – 2004

Červen – sjezd netradičních plavidel 
od Vodárny k altánu u jezu – akce 1. odd. 
Albatros. Zábavní program se soutěžemi 
u altánu, účast dospělých s dětmi byla 
slušná.

Červenec a srpen – u Staré pily 
v druhém týdnu v červenci tábořili skauti 
a skautky ze Štoků (15 – 20 dětí). Letní 
tábory: 1. odd. Albatros – Kotrba, 1. odd. 
Večernice + 2. odd. Modrá kotva – Ostrov 
u Ledče n. S., 2. odd. Hvězdička + 4. odd. 
Javor –  Chvalov u Blatné.

Říjen – odsouhlaseno zaslání 2.000 Kč 
na obnovu skautských základen v ČR 
po povodních. 1. oddíl Albatros pořádá 
Drakiádu.

Listopad – od ledna nabude účinnosti 
nový hospodářský řád Junáka. 

Mir. Plachý, vedoucí střediska

V Tiskárně David
V humpolecké Tiskárně David, 

která nám několik let tiskla Světel-
ský zpravodaj, se před časem konala 
slavnost: po jedenácti letech provozu 
tiskárna otevřela novou výrobní halu 
o rozloze 1200 m2 a předvedla nový 
tiskařský stroj. 

Poněkud netradičního zahájení se 
ujal moderátor Kouda z Rádia Vysoči-
na velice vtipným dialogem s majitelem 
tiskárny ing. Milanem Davidem. Přišla 
řeč i na velorexy, jejichž obdivovate-
lem ing. David je (sám vlastní stroj, 
se kterým podnikl například jízdu do 
Portugalska). Příjemným překvape-
ním proto bylo, když se u mikrofonu 
objevil konstruktér plátěné tříkolky 

Mojmír Stránský, na svůj věk velice 
vitální muž, krátce pohovořil a na závěr 
slavnostně odhalil rouchem přikrytý 
nejnovější stroj SM 74 řady B2 od firmy 
Heidelberg.  

„Do této haly jsme přestěhovali kom-
pletní strojový park,“ řekl ing David, 

„Heidelberg SM74, Heidelberg QM46/2, 
Heidelberg TOK, linku na vazbu V1, fal-
covací stroj, řezačky, výsekové stroje, 
stroj na vazbu V2, číslovací a perforo-
vací stroje a řadu dalších doplňkových 
strojů. Chtěli jsme tak představit naši 
tiskárnu jako malý, pružně reagující 
podnik s nejmodernějším strojovým 
parkem a  rychlými a kvalitními služba-
mi“.   Text a foto: Jaroslav Vála
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Nová kavárna

V pátek 24. září, těsně před svato-
václavskou poutí, byla v rozporuplně 
přijímaném multifunkčním domě 
Mont Blanc v Lánecké ulici otevřena 
nová kavárna. Nese název Daneli café 

– podle fi rmy, jejíž produkty nabízí.
Prostory v prvním patře jsou více než 

rozlehlé a zatím jen sporadicky vyba-
vené, ale předpokládám, že až se ukáže, 
jaká klientela bude kavárnu navštěvovat 
(mládež, střední generace), dojde k je-
jich dotvoření. Osobně bych preferoval 

rozčlenění na boxy, doplnění květinami, 
případně plastikami a grafi kou. Také 
pracovní doba může doznat změny, pod-
le toho, zda se více návštěvníků bude 
soustřeďovat do odpoledních, či večer-
ních hodin.

V současné době si zde můžete vybrat 
asi z osmi druhů kávy Daneli, od turec-
ké, přes vídeňskou až třeba po alžírskou. 
Podle internetové reklamy je exkluzivní 
káva Daneli dodávána pouze v jedné, 
a to nejvyšší kvalitě jako zrnková v ba-
lení 1 kg a mletá 500 g. Firma dodává 
také široký výběr doplňků ke kávovarům 
a kávě, jako cukrovinky, cukry, moka 
lžičky a v neposlední řadě široký výběr 
keramiky.

Kromě kávy je v nové kavárně sa-
mozřejmě také výběr zákusků, můžete 
si objednat zmrzlinový pohár a různé 
nealkoholické nápoje, bílé i červené víno 
a kvalitní alkohol. Z piv výhradně láhvo-
vý Prazdroj.    Text a foto: Jaroslav Vála

Foto: Jiří Víšek

Výuka znakového jazyka na světelském zámku 

V loňském školním roce proběhla 
v bývalé ISŠ ve Světlé n. S. (od července 
je škola součástí Střední odborné školy, 
Středního odborného učiliště zeměděl-
ského a technického a Učiliště Humpolec) 
výuka znakového jazyka. Škola tak vyšla 
vstříc požadavku studentů oboru Sociál-
ní péče a zajistila dva kurzy, kterých se 
zúčastnilo 30 studentů. Byli rozděleni do 
dvou skupin, každá absolvovala 30 hodin.

Po zvládnutí znakového jazyka se stu-
denti aktivně zapojí do práce se sluchově 
postiženými. Předpokládáme, že vedle 
aktivit pro sluchově postižené budou 
někteří studenti pokračovat v kurzech 
a stanou se tlumočníky znakového jazyka. 
V neposlední řadě budou naše budoucí 
pečovatelky a sociální pracovnice umět 
komunikovat s touto skupinou našich 
spoluobčanů.

Znakový jazyk vyučuje paní Jiřina 
Kocmanová, tlumočnice znakového jazy-
ka a vedoucí pobočky Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v Havlíčkově Brodě. Její 
zkušenost se projevila, takže kurz účastní-
ci i lektorka hodnotili více než kladně.

 V letošním školním roce máme proti 
loňským třiceti zájemcům šedesát, jsou 
3 kurzy pro začátečníky a 1 pro pokročilé. 
Protože jsme se setkali se zájmem i z řad 

studentů nástavbového studia a jiných škol, 
učitelů a úředníků, rozhodli jsme uspořá-
dat také kurz pro veřejnost. Probíhá jednou 
týdně, v celkovém rozsahu 60 hodin.

Obsah kurzu:
- seznámení s historií a vývojem znakové 

řeči u nás a v zahraničí    
- prstová abeceda 
- slovní zásoba   
- syntax - spojování jednotlivých znaků 

do širších větných celků, rozvoj schopnosti 
správně vyjádřit myšlenku a děj 

- mimika

Děvčata zařazená do kurzu pro pokro-
čilé jsou velmi aktivní, absolvovala již s pí 
Kocmanovou  prázdninový pobyt a nyní 
chystají Mikulášskou besídku pro děti se 
sluchovým postižením a jejich rodiny. Jde 
o další z celé řady aktivit studentů oboru 
Sociální péče a je potěšující, že jejich 

budoucí povolání se jim stává posláním 
pomáhat potřebným. Věříme, že tímto du-
chem se „nakazí“ i ostatní účastníci – ved-
le studentů oboru Sociální péče docházejí 
do kurzu i studenti z nástavbového studia 
naší školy, z gymnázií ve Světlé n. S., Led-
či n. S. i Havlíčkově Brodě, Střední sklář-
ské školy, studentka Vyšší školy sociální 
v Jihlavě, učitelky SŠ, MŠ a pracovnice 
MÚ a Sociálního centra ve Světlé n. S.

 Plánujeme také uspořádání víkendové-
ho pobytu, kterého se zúčastní i členové 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
z Havlíčkova Brodu, takže si absolventi 
kurzů znakový jazyk vyzkouší v praxi. 

Kurzy se uskutečňují za podpory  Fondu 
Vysočiny. Bylo by hezké, kdyby výuka 
znakového jazyka na zámku zdomácněla.

Mgr. Eva Kořínková
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Na naší škole je stále něco nového. 
Začněme třeba jménem: od 1. září  
máme upravený název Vyšší odborná 
škola, Gymnázium, Střední sklář-
ská škola a Střední odborné učiliště. 
A není týdne, aby se u nás nepořádala 
nějaká akce. Naším cílem totiž není 
jenom vzdělávat, ale být také místem, 
kde jsou žáci rádi i po skončení výuky. 
Proto se snažíme připravovat i pest-
rý program pro volný čas studentů. 
Pojďme se tedy společně podívat, co 
vše se ve škole konalo v září letošního 
roku.

Návštěva družební školy 
v Chorvatsku
Již delší dobu probíhají vzájemné 

kontakty mezi Klesarskou školou (kle-
sar v chorvatštině znamená kameník) 
a naší světelskou školou. Klesarska 
škola se nachází v malebném městečku 
Pučišče na ostrově Brač. Zástupci této 
školy Světlou navštívili již před rokem 
a pozvali naše pracovníky na přátelskou 
návštěvu. 

Začátkem letošního září se do Chor-
vatska vydala tříčlenná výprava, kterou 
tvořili Mgr. Michal Šimek v roli řidiče 
a koordinátora, Miroslav Kubíček a Bo-
leslav Dlouhý jako zástupci Učňovského 
kamenického střediska Lipnice. Dejme 
tedy slovo účastníkům výpravy, aby se 
mohli podělit o své zkušenosti: 

Po asi dvanáctihodinové cestě jsme 

a opravách místních budov. Jak jsme se 
dozvěděli, téměř z ničeho jiného než 
kamene se zde nestaví a kamenictví zde 
má dlouhou tradici. 

Dva dny, které jsme měli na návštěvu, 
uběhly díky nabitému programu velmi 
rychle a nám nezbylo, než se rozloučit 
s novými přáteli a vyrazit na zpáteční 
cestu do Světlé. 

Mám-li z pozice koordinátora hodnotit 
přínos naší cesty, nezbývá mi než kon-
statovat, že významně přispěla k rozvoji 
vzájemných vztahů mezi oběma škola-
mi, reprezentovala naši školu a město, 
obohatila účastníky o nové zkušenosti 
a pomohla získat nové důležité kontakty 
a dobré přátele a kolegy v oboru.

Mgr. Michal Šimek

Otvíráme školní klub
Z potřeby dát žákům možnost 

rozvíjet vlastní aktivity se zrodil už 
v loňském školním roce nápad založit 
školní klub. Nebylo snadné najít vhodný 
prostor. Nakonec ustoupila dosavadní 
sborovna a začala vlastní realizace 

– malování, pokládání nového koberce, 
vybavení nábytkem – vše v průběhu 
prázdnin a během září.

Pomyslně byly dveře klubu otevřeny 
uživatelům v pondělí 27. září, kdy zde 
začala výstava Italské obrázky. Tu moh-
li jako první zhlédnout hosté z obou svě-
telských základních škol v rámci našeho 

„náborového dne“.
Školní klub budou využívat studenti 

ve svém volném čase: budou se zde 
scházet členové školního amatérského 
divadla, budou tady probíhat besedy 
a přednášky pro menší kolektivy, mo-
hou však přijít a posedět i ti, kteří mají 
rádi klidné prostředí pro studium i od-
počinek, protože jsou zde dva počítače 
s připojením na internet, ale také školní 
čajovna.

V dopoledních hodinách bude klub 
využíván k výuce menších skupin 

– třeba v hodinách konverzace v cizích 
jazycích či pro výuku výběrových se-
minářů.

Do budoucna počítá vedení školy také 
s dovybavením prostoru na chodbě před 
klubem, aby se celá tato část školy stala 
pro studenty jakýmsi centrem jejich ne-
formálních setkávání o přestávkách i po 
skončení výuky.

Mgr. Lenka ZadinováUkázka práce žáků a kolegů družební školy (foto B. Dlouhý)

Ze života naší školy

dorazili do přístavního města Split, kde 
jsme museli asi dvě hodiny počkat na 
nebližší trajekt, spojující pevninu s měs-
tem Supetar na Brači. Třičtvrtěhodino-
vá plavba byla příjemným osvěžením 
po únavné cestě a také pastvou pro oči 
při pohledu na nádherná panoramata 
pobřeží. Po vylodění už zbýval jenom 
dvacetiminutový přejezd do Pučišče, 
kde jsme byli mile uvítáni zástupcem 
ředitele školy panem Dariem, ubytováni 
a pozváni na přátelské popovídání při 
večeři. 

A druhý den ráno začal náš pracovní 
program. Oficiálně nás přivítal ředitel 
školy, dipl. ing. Tonči Vlahovič, a sezná-
mil nás se svou školou, pedagogy a mis-
try. Prohlédli jsme si její areál a vybave-
ní, nahlédli do dílen, kde mají žáci praxi 
a kde jsme sledovali jejich zručnost při 
opracování vápence. Navštívili jsme též 
nedaleké lomy společnosti Jadran Ka-
men a dozvěděli se, že odsud pochází 
materiál, použitý při obkládání Bílého 
domu ve Washingtonu. 

Další den jsme začali návštěvou něko-
lika vyučovacích hodin a odborného vý-
cviku a dlouze diskutovali s vyučujícími 
o jejich a našich možnostech při vzdělá-
vání žáků. Rovněž jsme řešili možnosti 
výměnných pobytů pro žáky obou škol 
a jejich pedagogy, předávali si vzájemně 
zkušenosti s touto problematikou. Čeka-
la nás také prohlídka okolí, abychom se 
seznámili s využitím kamene při stavbě 
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Italské obrázky 
Od 27. září do 6. října proběhla na 

VOŠ, Gymnáziu, SSŠ a SOU ve Svět-
lé n. S. zajímavá výstava pod názvem 

„Italské obrázky“. Jednalo se o výstavu 
prací studentů, kteří se v červnu zú-
častnili výtvarně-fotografického kurzu 
v italském Misanu. 

Na výstavě se studenti prezentovali 
většinou fotografiemi, kresbami a mal-
bami, ale objevily se i některé práce 
v jiných výtvarných technikách, napří-
klad koláže, montáže, plastické obrazy 
a různé práce z přírodních materiálů. 
Tématy prací byly samozřejmě nejrůz-
nější italské scenérie jako moře, slunce, 
lodě, památky atd. 

Výstava byla zajímavá i tím, že veš-
kerou instalaci objektů a celkové uspo-
řádání si studenti zařizovali samostat-
ně. Výstava se konala v nově vzniklém 
prostoru školy, který je vyhrazen pouze 
pro potřeby studentů jako školní klub. 
Tato výstava měla nejen ukázat výtvar-
né schopnosti studentů, ale též oficiálně 
zahájit činnost klubu. 

V průběhu trvání si ji přišli prohléd-
nout jak ostatní studenti, pedagogové 
a zaměstnanci školy, tak i část ve-
řejnosti. Při dni otevřených dveří ji 
zhlédli snad všichni vycházející žáci 
světelských základních škol a jejich 
učitelé. 

Výstava byly úspěšná, a proto se 
všichni těší, že takových akcí proběhne 
ve školním klubu, a nejen tam, více.

Mgr. Alena Ratajová, 
učitelka a organizátorka kurzu 

a výstavy

IV. ročník modelářské výstavy
Od 24. 9. do 27. 9. hostila velká 

zasedací místnost školy již 4. ročník 
tradiční modelářské výstavy. Letos 
se na její přípravě kromě modelářů 
LMK Světlá n. S. podíleli také členo-
vé nově vznikajícího Paragliding Clu-
bu Světlá n. S. a také žáci školy. Své 
modely zapůjčili také modeláři z Pel-
hřimova, Ledče n. S. a Chotěboře. 

Páteční dopoledne bylo určeno dě-
tem z prvních stupňů základních škol, 
kterých přišlo opravdu hodně. Páteční 
odpoledne, sobota a neděle byly vyhra-
zeny pro veřejnost, která ovšem dala 
přednost spíše probíhající pouti. Přesto 
i o víkendu přišlo asi 120 lidí. V pondělí 

dopoledne pak výstavu zhlédli žáci dru-
hých stupňů základních škol. 

Děti mohly hlasovat v anketě o neja-
traktivnější modely výstavy. Nakonec 
se v osudí sešlo přes 200 hlasovacích 
lístků, z kterých v sobotu odpoledne 
vylosoval starosta města Josef Böhm 
15 šťastných výherců, kteří obdrželi 
hodnotné ceny. 

A co bylo letos pro návštěvníky 
připraveno? Velká část expozice byla 
věnovaná nejrůznějším elektroletům 

– tedy modelům poháněným elektro-
motory. Protipólem pak byly makety 
letadel poháněných motory spalovacími. 
Vystaveny byly modely akrobatů, vo-
jenských letadel i starých dvojplošníků. 
K zhlédnutí bylo připraveno také něko-
lik modelů rychlých člunů a automobilů.

Mnoho lidí obdivovalo práci plastiko-
vých modelářů, kteří kromě hotových 
modelů také předváděli návštěvníkům, 
jak se plastikové modely letadel a bojo-
vé techniky staví. 

Expozice paraglidingu, umístěná 
v čele sálu, představila, jak vypadá 
komplet padákového kluzáku s postro-
jem a záložním padákem. Zaujala také 
motorová parakrosna, která umožňuje 
padákové létání téměř všude. A že 
pohled z ptačí perspektivy na Světlou 
a její okolí je nádherný, dokumentova-
ly fotografie, pořízené právě při létání 
s parakrosnou. 

Další ročník výstavy je tedy minulostí, 
ale již se všichni chystají na 5., jubilejní, 
který proběhne v říjnu 2005. Přijďte 
a určitě budete překvapeni, co se v díl-
nách za rok zrodilo nového, či jak se 

Modeláři při realizaci výstavy (foto M. Šimek)

Diskuse ve školním klubu mezi obrázky z Itálie (foto M. Šimek) ►
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Přátelství může trvat jedině mezi dob-
rými lidmi, moudře pravil římský filozof 
M. T. Cicero. Naše „sešlost“, ve význa-
mu setkání rodáků a žáků po 60 letech 
od vstupu do základní školy ve Světlé 
n. S., to plně potvrzuje, i když popravdě 
fyzicky malinko „sešlí“ jsme – duchem, 
dlouholetým přátelstvím a vzpomínkami 
ovšem zůstáváme stále čiperní a mladí.

Prvá dvě setkání, nejdříve jen dívčí 
třídy, byla v letech 1988 a 1990, další, 
již i se spolužáky mužského rodu, v le-

tech 1994, 1998, 2000 a poslední, šesté, 
nedávno – 1. října 2004, kdy se sešlo 
33 osob. Posezení s neutuchajícími dis-
kuzemi probíhalo v příjemném prostředí 
včetně obsluhy a výborného jídla v re-
stauraci Alfa. Milým dárkem pro každé-
ho z nás byla hodnotná kniha „Světlá nad 
Sázavou v zrcadle dějin“, poskytnutá sta-
rostou města panem Josefem Böhmem 
a nástěnné kalendáře od vedoucí odboru 
kultury a školství pí Mgr. Jany Kupčíko-
vé. Foto našich nestárnoucích obličejíčků 

ochotně pořídil redaktor Světelského 
zpravodaje p. Jaroslav Vála, takže všem 
jmenovaným patří velký dík za pochope-
ní a podporu uskutečněného srazu, jímž 
se potvrdilo, že přátelství mezi dobrými 
lidmi nevymřelo.

Navíc nutno dodat, že naše výše popi-
sované přátelství bude trvati věčně, tedy 
nejméně po dobu, než se rozloučíme 
s tímto světem, nu a rozhodně se proto 
do roka a do dne (nebo do dvou roků) 
sejdeme opět.   -JP-

Setkání spolužáků

rozvíjí paragliding u nás na Vysoči-
ně. Tak tedy Letu zdar!

Mgr. Michal Šimek, 
LMK Světlá n. S. & Paragliding Club

Náborový den
„Chceme ukázat, co všechno naše 

škola nabízí studentům“ – to byl 
hlavní cíl i motto našeho náborového 
dne v pondělí 27. září letošního roku. 
Proto jsme k nám pozvali žáky dru-
hého stupně světelských základních 
škol. Už předem jsme domluvili jejich 
rozdělení do menších skupin a zajisti-
li jsme pro ně dopolední program.

Ti studijně zaměření si mohli „za-
hrát“ na gymnazisty – v jednotlivých 
odborných učebnách pro ně vyučující 
připravili krátké bloky s ukázkami 

Ze života naší školy
výuky anglického a německého jazyka, 
matematiky, fyziky a biologie, práce 
s počítači a práce v chemické laborato-
ři. Ve školním klubu, kam všichni také 
zavítali, byla připravena výstava obrazů 
a fotografií, ale také informace o přijí-
macím řízení, náplni studia a podobě 
maturitní zkoušky u nás. Odvážlivci 

– a nebylo jich málo – si přímo zde mohli 
otestovat své znalosti při řešení loňské 
přijímací zkoušky z českého jazyka 
a testu všeobecných vědomostí.

Pro ty ostatní, kteří dávají přednost 
spíš rukodělným činnostem, byly ote-
vřeny školní dílny – malírna, rytebna, 
brusičská a keramická dílna i školní 
huť. Mnozí využili příležitosti a pod 
dohledem mistrů odborného výcviku si 
zkusili práci se sklem.

Věříme, že se naši hosté nenudili 
a že někteří z nich se k nám vrátí po 
ukončení docházky na ZŠ už jako řádní 
studenti naší školy

Mgr. Lenka Zadinová

Návštěva chemické laboratoře 
(foto M. Šimek)

►
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Program listopad
Pátek 5.11., 19.30

Já robot (USA) 110`
Sci-fi thriller. On jediný to tušil...
Hrají: W. Smith, B. Moynahanová
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 7.11., 19.30
 Terminál (USA) 123`
 Komedie. Týdny a měsíce strávené 

v tranzitní části letiště jsou nekonečné. 
 Hraje: T. Hanks

Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Středa 10.11., 19.30
 RIDDICK: KRONIKA TEMNA 

(USA) 114`
Akční sci-fi. Ani všechna síla vesmíru 
osud nezmění. 
Hrají: V. Diesel, T. Newton 
Vstupné: 50 Kč. Od 12 let

Pátek 12.11., 19.30
 Catwoman (USA) 110`

Sci-fi. Komiksová postava ožívá na 
plátně, aby pomstila smrt otce. 
Hraje: H. Berry 
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 14.11., 19.30
 Vaterland – lovecký deník (ČR) 101`

Thriller. Dobrodružný thriller s prvky 
černé komedie 
Hrají: K. Roden, F. Řehák.
Vstupné: 50 Kč. Přístupný

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

Pondělí 15.11., 19.30
 Vaterland – lovecký deník (ČR) 101`

Thriller. Dobrodružný thriller s prvky 
černé komedie. 
Hrají: K. Roden, F. Řehák
Vstupné: 50 Kč. Přístupný

Pátek 19.11., 19.30
 Král Artuš (USA) 130`

Historické drama. Legenda o králi Artu-
šovi znovu ožívá. 
Hrají: C. Owen, K. Knightley
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 21.11., 19.30
 Metallica (USA) 140`

Hudební dokument. Nezvyklý pohled 
do zákulisí slavné metalové kape-
ly! Some kind of Monster.

 Vstupné: 55 Kč. 

Úterý 23.11., 19.30
 Holky to chtěj taky 2 (Německo) 88`

Komedie. Podruhé je to lepší než popr-
vé. Prachy nebo láska. 
Hrají: D. Amft, K. Herfurth
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Středa 24.11., 19.30
 Sexbomba od vedle (USA) 105`

Komedie. Z krásné a nevinné sousedky 
se vyklube někdejší pornohvězda. 

 Hraje: E. Cuthbert
 Vstupné: 50 Kč. 

Od 12 let

Pátek 26.11., 19.30
 Muž v ohni (USA) 142`

Thriller. Touhu po pomstě neuhasil. 
Hrají: D. Washington, D. Fanning

 Vstupné: 50 Kč. Od 12 let

Neděle 28.11., 19.30
 Mistři (ČR) 85`

Drama. Životem usmýkaní hrdinové se 
opíjejí pivem a přílivem národní hrdosti. 
Hraje: J. Budař

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Program prosinec
Středa 1.12., 19.30
 Post coitum (ČR) 100`

Mrazivá city komedie. Chcete mít lásku 
za každou cenu? Plaťte! 
Hrají: L. Vondráčková, J. Langmajer
Od 15 let

Pátek 3.12., 17.30
 Medvědí bratři (USA) 85`

Animovaná pohádka. Příběh o přátel-
ství dvou medvědů, z nichž jeden není 
medvěd. W. Disney

 Přístupný. Český dabing

Neděle 5.12., 19.30
 Hellboy (USA) 122`

Akční sci-fi. V pekle ho nechtěli, tak při-
šel mezi nás. Hrají: R. Perlman, J. Hurt

 Přístupný

Středa 8.12., 19.30
 Horem pádem (ČR) 108`

Komediální drama. Tragikomické 
příběhy o ztrácení a nalézání lásek, přá-
telství.  Hrají: P. Forman, J. Tříska

 Od 15 let

Čtvrtek 9.12., 19.30
 Horem pádem (ČR) 108`

Komediální drama. Tragikomické 
příběhy o ztrácení a nalézání lásek, přá-
telství  Hrají: P. Forman, J. Tříska

 Od 15 let

Neděle 12.12., 19.00
 Stepfordské paničky (USA) 115`

Komedie. Manželky ze Stepfordu mají 
tajemství. Hrají: N. Kidman, M. Brode-
rick. Od 12 let
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Již potřetí se uskuteční

PŘEDVÁNOČNÍ 
PRODEJNÍ VÝSTAVA

nových zlevněných knih

V úterý 7. prosince od 9 do 17 hod.
v dětském oddělení v 1. patře Městské knihovny ve Světlé n. S.

Akce je pořádána ve spolupráci s pelhřimovským Nakladatelstvím U Jakuba.

O Petru Spáleném

Petr Spálený disponuje charak-
teristickou barvou hlasu v rozsahu 
dvě a půl oktávy. Jeho repertoir 
není vymezen jediným stylem. 
Pohybuje se od rocku a  popu přes 
country music až k experimentální 
tvorbě (Zvon šílencův, dvojalbum 
Podoby). 

V textech i způsobem zpěvu od 
hravého humoru a ironické skep-
se až k filozofující introspekci 
v textech autorů jako je Pavel Vrba, 
Vladimír Poštulka, Eduard Pergner, 
Michal Horáček, Eduard Krečmar 
či Josef Fousek. 

Hudbě se věnuje profesionálně od 
roku 1967, kdy přijal nabídku Jiřího 
Štaidla na angažmá v tehdejším hu-
debním divadle Apollo. 

V témže roce vychází jeho první 
gramofonová deska. Starší nahráv-
ky Petra Spáleného jsou vydávány 
na labelech firem Supraphon, Bon-
ton, Apollo Records Comp, Multi-
sonic, Presston. a Reader ś Digest. 

V roce 1998 podepsal exkluzivní 
smlouvu s firmou Popron na vydání 
profilového alba. 

Koncertoval a nahrával 
s APOLLOBEATEM, později sku-
pinou APOLLO nepřetržitě 20 let 
(1967 — 1987). Existují však i na-
hrávky s velkými orchestry (TOČR, 
Orchestr Karla Vlacha). 

V letech 1987 — 1992 skládá 
hudbu pro všechna představení Di-
vadla Jiřího Grossmanna, kde také 
vystupuje. 

Psal hudbu do TV pořadů DJG 
„ZAJÍC V PYTLI“. Pro divadlo 
E. F. Buriana složil hudbu k insce-
naci „ŠATRA“. 

Na konci roku 1995 se Petr Spále-
ný znovu vrátil na koncertní pódia 
s novou skupinou Apollo a Miluš-
kou Voborníkovou. 

Filmy: Trhák, Noc na Karlštejně, 
Pane, vy jste vdova

OBYČEJNÝ MUŽ

koncert Petra Spáleného 
s Apollo Bandem 

ve čtvrtek 18. listopadu 
v divadelním sále ve Světlé nad Sázavou v 19.30 hod. 

Předprodej vstupenek v informačním centru na nám. Trčků z Lípy l6, 
cena vstupného 100, 180, 190 a 200 Kč.

Připravujeme:

4. prosince - divadelní pohádka Ledová královna zpracovaná na motivy 
 H. Ch. Andersena, které uvede Adivadlo Havlíčkův Brod v 15 hod. 
 v divadelním sále ve Světlé n. S. 
12. prosince - vánoční koncert Škubánku v divadelním sále ve Světlé n. S. v 15 hod.
16. prosince - Vánoční rozjímání - vánoční koncert kytaristy Štěpána Raka 
 v obřadní síni Městského úřadu ve Světlé n. S. v 18.30 hod.
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Tip na knihu

Barevná nadčasová reprezentativ-
ní publikace Kraj Vysočina, kterou 
vydalo nakladatelství ACR Alfa, je 
šestým dílem uceleného 14. dílného 
projektu Zachování kulturní hod-
noty a národního dědictví České re-
publiky v Evropské unii. Představuje 
kraj jako na dlani obrazem, mapou 
a slovem v trojjazyčné mutaci na 
248 stranách s 698 fotografiemi. 

Zhruba půl roku tvrdé práce trvalo 
zpracování textových a fotografických 
materiálů o kraji Vysočina tak, aby 
mohla světlo světa spatřit historicky 
první souhrnná reprezentativní publi-
kace kraje Vysočina. Jedním z mnoha 
kmotrů knihy se stal dne 30. září 
i hejtman kraje Vysočina František Do-
hnal. „Jsem velice rád, že tvůrci knihy 
v jejím obsahu pamatovali i na osob-
nosti, které Vysočinu proslavili a je-
jichž jména zná celý svět. Každý, kdo si 
knihu prohlédne, by měl dostat chuť se 
k nám přijet podívat, a to jak místní, tak 
zahraniční turisté,“ vyslovil své přání 
při křtu hejtman.

V kulturním programu vystoupila 
skupina Combo TV Jihlava pod vede-
ním Petra Píši, rekordmani v ukázkách 
z festivalu kuriozit a rekordů z Pelhři-
mova za účasti prezidenta agentury 
Dobrý den Miroslava Marka a mistři 
akrobatického rokenrolu. Sportovní 
tradice regionu připomněl rozhovor 
s Josefem Augustou o jeho sportovní 
kariéře. Slavnostní akt křtu zakončil, 
jako překvapení večera, český velvy-
slanec Spolku rytířů šampaňského vína 
Milan Průcha, který mečem setnul hr-
dlo láhve sektu. 

Obsah křtěné publikace přiblížila 
Martina Matějková, radní pro oblast 
kultury. „V procházce krajem na-
vštívíte knihou 59 měst a obcí, která 
skrývají neméně cenné architektonické 
klenoty. Putování začíná v královském 
městě Jihlavě se zajímavým soubo-
rem renesančních domů, proslulém 
těžbou stříbra, výrobou sukna, ale 
především dílem hudebního sklada-
tele Gustava Mahlera. Na stránkách 
knihy se seznámíte s historií dolování 
stříbra na Jihlavsku, s historií souke-
nictví na Humpolecku – přibližuje  ho 
především Muzeum Dr. Aleše Hrd-
ličky v Humpolci, stejně tak s těžbou 
a zpracováním kamene na Vysočině.“
   J. Svatošová

V týdnu od 4. do 8. října proběhla akce 
Týden knihoven, do které se zapojila 
i naše knihovna. Kolektiv jejích zaměst-
nanců připravil pro čtenáře řadu besed 
na téma Svatý Václav a také knihovnic-
ké lekce pro střední školy. Dále čekala 
na čtenáře řada drobných překvapení, 
jako amnestie na upomínky pro zapo-

Týden knihoven

mnětlivé čtenáře, jedna hodina internetu 
a registrace nových čtenářů zdarma. Na-
bídky bezplatné registrace využila řada 
našich spoluobčanů a rozšířila se tak již 
početná skupina pravidelných návštěv-
níků knihovny.

pracovnice knihovny
Foto: David Kotyza

Činnost „Světla“ v posledním roce

Čas utíká, blíží se zima, s ní i čas 
adventní a po něm vánoční. Také naše 
sdružení „Světlo“ svou činnost zamě-
řuje k této době.

Loni jsme uspořádali 30. listopadu 
adventní odpoledne a pak pilně nacvi-
čovali na Vánoce. Uspořádali jsme be-
sídku u příležitosti svátku sv. Mikuláše 
ve Zruči n. S., vystupovali před Vánoci 
ve věznici a v domově důchodců. Děti 
opět roznášely domácí perníčky a spolu 
s koledou přály osamělým starým lidem 
požehnané Vánoce a nový rok. Na Hod 
boží vánoční jsme odpoledne u jesliček 
zpívali koledy a říkali básničky, některé 
děti obohatily svým zpěvem výroční 
schůzi KDU-ČSL.

A pak už jsme všechny síly zaměřili 
k závěru „Svatoprokopského roku“, kdy 
jsme si připomínali 800. výročí kano-
nizace jednoho z nejznámějších čes-
kých světců – sv. Prokopa. Do Sázavy 
n. S. jsme vyjeli dvakrát, jednou v dub-
nu, kdy jsme kromě divadla ještě stihli 

prohlídku hradu v Českém Šternberku, 
a pak v červnu, kdy jsme hráli divadlo 
přímo u Svatoprokopské studánky ►
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V pátek 24. září si zájemci o historii 
města poslechli přednášku Mgr. Ale-
ny Křivské, kterou pořádal Vlastivěd-
ný spolek Světelsko. 

Přednáška, nazvaná „Co v otaznících 
nebylo“, proběhla v zasedací místnosti 
radnice a  navázala na seriál článků 
Otazníky kolem děkanského kostela sv. 
Václava., který vychází ve Světelském 

Účastníci besedy si prohlížejí improvizovanou výstavku

v lese a odpoledne si prošli křížovou 
cestu v tzv. Čertově brázdě. Divadelní 
scénu „Sázavský poustevník“ jsme také 
představili našim světelským občanům 
při oslavě Dne matek.

O prázdninách jsme prožili krásný 
týden plný her, dobrodružství, zábavy, 
ale i soustředění na chaloupce v blízké 
Číhošti. 

Po prázdninách se opět scházíme ve 
farní budově. Zazpívali jsme si o poutní 
slavnosti a nyní už nacvičujeme další 
pásmo k adventnímu odpoledni a na 
Vánoce.

Chtěli bychom vás všechny pozvat do 
Rytířského sálu o první neděli adventní, 
tj. 28. listopadu 2004 od 14 hodin na 
naše vystoupení. Chceme vás potěšit 
hezkými písničkami, divadelní scén-
kou, ale také naladit na adventní dobu, 
abychom se mohli dobře připravit na 
nejkrásnější svátky roku – na Vánoce.

S.B.

Činnost „Světla“ v posledním roce

zpravodaji a jehož je Mgr. Křivská au-
torkou. 

Paní magistra objevila v historii svě-
telského kostela pozoruhodný a jak se 
zdá nevyčerpatelný zdroj otázek a od-
povědí, které se nevztahují jenom k dě-
jinám samotného kostela nebo církve, 
ale týkají se historických kořenů města. 
Odpovědi na vznesené otázky často 
nelze spolehlivě dokázat a tak zůstanou 
pouhými úvahami, možnými podobami 
obrazu složeného z pracně posbíraných 
útržků nejstarších dějin kraje. 

Všechny autorčiny úvahy se však 
opírají o nevšední znalost historických 
pramenů a orientaci v církevní proble-
matice a svědčí o obdivuhodném bada-
telském nadšení a vytrvalosti. 

I přesto, že pouťový ruch byl již v pl-
ném proudu, byla účast na přednášce 
hojná a zasvěcená diskuse účastníků 
s paní magistrou trvala do pozdních 
hodin. 

Díky ochotě paní Mgr. Aleny Křivské 
nabídl Vlastivědný spolek Světelsko 
veřejnosti další zajímavou a fundovanou 
přednášku. 

ing. Jiří Hladovec
Foto: Jaroslav Vála

Vlastivědný spolek

►
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v sokolovně pak Turistický bál.
V neděli probíhal Světový den chůze, 

desetikilometrová trasa vedla blízkým 
okolím Nepomuku, mnozí účastníci 
využili možnosti navštívit zámek Zele-
ná Hora. V cíli čekalo turisty ocenění 
v podobě pamětního listu a chleba se 
sádlem. K dispozici bylo také zvláštní 
razítko Světový den chůze a pro zá-
jemce razítko IVV, možnost zakoupení 
speciálního odznaku a turistických 
známek Světový den chůze, Nepomuk 
a Zelená Hora. Akce se zúčastnilo přes 
225 turistů.

A co dál? S pravidelnými vyjížďkami 
na kolech do okolí jsme se už museli 
rozloučit, ale v listopadu plánujeme 
ještě účast na dálkových pochodech 
Vysočinou k Telči, Cestou Jana Hvězdy 
z Vícemilic a samozřejmě na Posled-
ním puchýři, který letos pořádá KČT 
Fénix v Brně – Medlánkách. Za pecí 
nezůstaneme ani v prosinci, vypravíme 
se přinejmenším do Kolína na Vánoční 
pochod a na Štěpána do Golčova Jení-
kova na třiatřicetikilometrový Jeníkov-
ský vánoční pochod třemi kraji.              

 -jv-

Turistika

Po létě, kdy si i turisté trochu zale-
noší, přišla s podzimem do KČT Sklo 
Bohemia zvýšená aktivita. Světeláci 
byli opět vidět na dálkových pocho-
dech, například na Havlíčkobrodské 
50 či  na akcích IML a IVV Jede Ku-
drna okolo Brna a v německé Fuldě. 

Dva cvičitelé turistiky se zúčastnili 
každoročního výjezdního semináře 
cvičitelů a vedoucích turistiky oblasti 
Vysočina (letošní byl v Třebíči), vyda-
řila se akce Šumava na kolech s noclehy 
v chatě KČT v Prášilech i společný 
víkend v rekreačním středisku Sklo 
Bohemia, a. s., na Trnávce.

O víkendu v polovině října se v Ne-
pomuku konala významná turistická 
akce Klubu českých turistů pro pěší 
a cyklisty zařazená do IVV (Internatio-
nal Volksportverband). Ubytování bylo, 
jak je na takovýchto akcích zvykem, na 
podlaze ve sportovní hale. Pro přihlá-
šené zájemce byl na pátek připraven 
autobusový zájezd s kratším pochodem 
Za turistickými známkami Šumavy.

V sobotu se konal XXIII. ročník po-
chodu Pod Zelenou Horou – memoriál 

Cyklisté na DP „Cestami Jaroslava Haška“, foto: Václav Blažek

Na Šumavě, foto: Václav Blažek

Jiřího Sedláčka. Start byl jednak od so-
kolovny v Nepomuku, jednak z nádraží 
v Blovicích. Celková účast na všech 
trasách byla 704 turistů.

V podvečer se v kostele sv. Jakuba 
konalo Hubertské vytrubování, koncert 
se zpěvy a lesními rohy, ve 20 hod. 
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ༀఀḀༀ̀ᘀ&
ԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀԀᨀऀᬀᰀԀᴀᨀ̀ЀऀԀḀఀᘀЀऀሀԀᨀऀᨀἀጀఀԀఀ !ἂᤀԀЀԀഀᘀᔀ"ഀ᠀ᤀԀ#$
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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
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INZERCE VE VÁNOČNÍM ČÍSLE 
SVĚTELSKÉHO ZPRAVODAJE

Podnikům, společnostem, podnikatelům a soukromým 
osobám nabízíme možnost uveřejnění inzerátu v prosinco-
vém – vánočním čísle.

Vytištění inzerátu si můžete zajistit osobně v informač-
ním centru na nám. Trčků z Lípy 16, písemnou objednáv-
kou, elektronickou poštou na adrese: info@svetlans.cz, 
vala@svetlans.cz, horni@svetlans.cz nebo kostinco-
va@svetlans.cz, případně faxem na čísle 569 456 549 nej-
později do 15. listopadu. Je možno též donést disketu nebo 
CD s vlastním grafickým zpracováním. Na objednávce je 
nutné uvést své IČO, příp. DIČ a fakturační adresu. Při 
pozdějším podání nezaručujeme zveřejnění v prosincovém 
čísle. 

Cena za inzerci: 
 celostránkový inzerát formátu A4 . . . . 1.100,- Kč  
 polovina A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,- Kč 
 čtvrtina A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,- Kč

redakce 


