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Slovo úvodem

„Březen – za kamna vlezem, duben 
– ještě tam budem.“ Všichni asi zná-
me tuto lidovou průpovídku, která 
nám říká, jaké počasí můžeme očeká-
vat dubnu, pokud předchozí měsíc byl 
chladný. Meteorologie ji řadí mezi 
takzvané povětrnostní pranostiky, 
které bývají rýmované a zachycují 
typický průběh počasí v jednotlivých 
částech roku nebo odhadují další vý-
voj podle jeho charakteru v určitém 
období. 

Řada těchto pranostik má své 
racionální jádro dané dlouhodobou 
zkušeností či pozorováním počasí. 
Slovo pranostika má původ ve slově 
prognostika (prognóza, tedy předpo-
věď), jehož zkomolením vzniklo. 

V každé části roku  či měsíci ně-
jakou najdeme. Zrekapitulujme si 
například již uplynulý leden a únor. 

„V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé 
mrazy zato.“ „Únor bílý, pole sílí.“ 
A takto bychom mohli pokračovat 
dalšími měsíci či obdobími roku. 

Také v dnešní moderní době mají 
tato pořekadla svůj význam. Mnohdy 
se nám zdají úsměvná a nemusí vždy 
stoprocentně platit, ale jsou odkazem 
moudra a znalostí našich předků a to 
je, myslím, důvod k tomu, abychom 
si jich vážili. 

Budete-li mít zájem, můžeme se 
s lidovou meteorologií či povětrnost-
ními pranostikami setkávat častěji. 
Napište nám svůj názor!  

-mš-

Schůze rady - 24. ledna

Rada na své druhé letošní schůzi 
zasedala bez ing. Milana Šmída (dovole-
ná). Po seznámení s programem schůze 
a kontrole plnění usnesení byly nejprve 
projednávány majetkové záležitosti.

RM schválila ukončení Smlouvy se 
společností Contaktel s.r.o. o umístění 
přístupového bodu k internetové síti 
v objektu Domova důchodců ve Svět-
lé n. S. Schválila i ukončení nájemní 
smlouvy s p. Zdeňkem Jelenem na 
pronájem nebytového prostoru v Dolní 
Březince a rozhodla o tom, aby byl tento 
prostor nadále pronajímán jako garáž.

RM doporučuje zrušení usnesení 
zastupitelstva č.067/2004 ve věci pro-
deje objektu čp. 688, protože zájemce 
o koupi domu na podmínky usnesení 
nepřistoupil.

RM souhlasí se získáním příspěvku 
ve výši 238 000 Kč z Rozvojového fondu 
VaK na investiční akci „Rekonstrukce 
kanalizace v Haškově ulici“ a dopo-
ručuje Zastupitelstvu města Světlé 
n. S. schválit převod této nemovitosti do 
vlastnictví VaK. Souhlasí se získáním 
příspěvku ve výši 70 000 Kč z téhož fon-
du na investiční akci „Vodovod Mrzkovi-
ce-Modlaň“ a doporučuje zastupitelstvu 
schválení převodu této nemovitosti rov-
něž do vlastnictví VaK. Ukládá připravit 
záměr převodu kanalizací v majetku 
města do majetku VaK a souhlasí s uza-
vřením smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z Rozvojového fondu VaK na investiční 
akci „Dokončení kanalizačního systému 
v Dolní Březince“.

RM vzala na vědomí výsledky jed-
nání sociální a zdravotní komise, která 

poukazuje na to, že není stabilizované 
poskytování služeb gynekologa, jsou 
dlouhé objednací doby u stomatologů, 
chybí internista, objevují se problémy 
s lékařskou službou první pomoci. Sta-
rosta a místostarosta informovali členy 
rady, že s gynekologem je uzavřena 
nájemní smlouva na půl roku a s největší 
pravděpodobností bude prodloužena na 
dobu neurčitou. O službách stomatologů 
a internisty bude jednáno s příslušným 
odborem Krajského úřadu v Jihlavě, 
o LSPP se bude jednat a o její podobě 
bude rozhodnuto na únorovém zasedání 
zastupitelstva.

RM vzala na vědomí informace 
p. Kratochvíla o stavu informačního 
systému MěÚ.

RM projednala návrh ředitele Sociál-
ního centra města Světlá n. S. na zvýšení 
úhrad za pobyt v domově důchodců 
a schválila jej.

RM doporučila zastupitelstvu schvá-
lení vyhlášky, kterou se stanoví obvody 
základních škol zřizovaných městem.

RM schválila doplnění Organizačního 
řádu MěÚ Světlá n. S., které umožní 
projednávání některých přestupků ve 
sloučeném řízení na odboru dopravy.

RM projednala žádost JUDr. Jarmily 
Endrlové o přehodnocení svého rozhod-
nutí o stanovení nájemného pro nebytové 
prostory v čp. 598. S ohledem na to, že 
některé skutečnosti uváděné JUDr. En-
drlovou nebyly členům RM známy, ulo-
žila RM vedoucí bytového hospodářství 
znovu projednat okolnosti pronájmu.

Projednání žádosti p. Křížka bylo od-
loženo do příštího zasedání rady.

RM projednala žádost p. Pavla Čapka, 
který žádá o odvodnění pozemku ve 
vlastnictví města, který sousedí s jeho 
pozemkem. Dle odborného posudku 
vypracovaného firmou Drupos-Projekt 
se jedná o přirozený ráz krajiny a od-
vodnění pozemku parc. č. 1219/1 v Hor-
ní Březince je z hlediska ekologického 
nevhodné. Z toho důvodu se rada zříká 
odpovědnosti za stav výše uvedeného 
pozemku a tím i zamokření pozemku 
sousedního.

RM souhlasí se vstupem na pozemky 
města v k.ú. Radostovice za účelem 
zřízení testovací lokality pro úložiště 
jaderného odpadu.

RM projednala žádost provozovatelů 
pojízdné prodejny, která zajíždí do míst-
ní části Kochánov, a souhlasí s úhradou 

Dům čp. 688 v Havlíčkově ulici 
(Foto: J. Vála)
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přímých materiálních nákladů z pro-
středků přidělovaných osadnímu výboru 
v této místní části.

RM s ohledem na rozpočet města, který 
nepokryje ani požadavky vlastních obča-
nů a organizací, nesouhlasí s poskytnutím 
příspěvku Římskokatolické farnosti Po-
hled na zakoupení kostelních zvonů.

RM schválila zvýšení tarifních platů 
ředitelů všech škol zřizovaných městem.

RM projednala možnost vybudování 
stanice pohonných hmot v Komenského 
ulici, svoje stanovisko však bude formu-
lovat až na příštím zasedání.

RM schválila termín pracovního 
semináře zastupitelstva, který se usku-
teční ve středu 9.2. v zasedací místnosti 
MěÚ a bude se zabývat rozpočtem měs-
ta na rok 2005.

RM souhlasí s ukončením nájemní 
smlouvy na sklepní prostory v čp. 27 
s pí Zdeňkou Vopěnkovou.

Na základě připomínky komise pro 
rozvoj města byla provedena kontrola 
na stavbě p. Zdeňka Jelena v Dolní uli-
ci a bylo zjištěno, že šíře chodníku je 
v souladu se stavebním povolením.

RM vyslechla informace p. Slabého 
o jednání komise pro koordinaci sportů 
a o tom, že slavnostní vyhodnocení nej-
lepších sportovců a trenérů roku 2004 
proběhne dne 16. února v 15 hodin v ob-
řadní síni MěÚ.

Josef Böhm, starosta města

Schůze rady - 7. února

Rada města Světlá n. S. se sešla v plném 
počtu. Po kontrole plnění usnesení z mi-
nulého zasedání byli členové rady infor-
mování o jednání starosty a místostarosty 
na odboru zdravotnictví a sociálních věcí 
KÚ ohledně absence lékaře internisty ve 
městě, služeb stomatologů a fungování 
lékařské služby první pomoci.

RM vyslechla informace o jednání sta-
rosty a místostarostky s JUDr. Endrlovou 
ohledně podmínek pronájmu nebyto-
vých prostor v Sázavské ulici a schválila 
cenu pronájmu ve výši 1000 Kč/m2/rok. 
U p. Křížka  a pí Vopěnkové byla stano-
vena cena pronájmu na 800 Kč/ m2/rok.Ve 
všech případech bude cena pravidelně 
upravována o infl aci.

RM se seznámila se stavem městské 
kroniky a trvá na co nejrychlejším doplně-
ní zápisů za roky 2002-2004.

RM projednala žádost pí Holmanové 
a stanovuje nájemné za pozemek pod do-
časnou stavbou ve výši 40 Kč/ m2/rok.

RM projednala návrh JUDr. Vyhnálka, 
správce konkursní podstaty, na ukončení 
platnosti nájemní smlouvy na městské 
pozemky o celkové výměře 94 081 m2 
s ing. Václavem Rejnkem, Farma V Polích, 
ke dni 31. 1. 2005. Záměr pronájmu výše 
uvedených pozemků v k.ú. Horní a Dolní 

Bohušice za účelem zemědělského využí-
vání bude zveřejněn na úřední desce.

RM projednala budoucnost objektu čp. 
97 v Jelenově ulici a seznámila se se stano-
viskem komise pro rozvoj města. Doporu-
čuje demolici celého objektu. Ukládá od-
boru MIRR prověřit, zda údajný zájemce 
o cihly by byl ochoten zbourat celý objekt 
a zda by o pozemek měl zájem podnikatel 
z Ledče n. S., který ho již dříve projevil. 
Místostarostka ing. Arnotová prověří 
možnost demolice sponzorsky.

RM doporučuje prodej pozemku parc. 
č. 549/22 v k.ú. Světlá n. S. (sídliště rodin-
ných domků pod Kalvárií) p. Jaroslavu Ha-
líkovi a sl. Ladislavě Divácké z Radostína 
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
za cenu 350 Kč/m2. Doporučuje zřízení 
dvou přístupových cest k tomuto a soused-
nímu, dosud volnému pozemku městem 
Světlá n. S. Doporučuje zadat zpracování 
projektu na ozelenění tohoto sídliště.

RM doporučuje prodej částí pozemků 
parc. č. 830/1,829/2 a 854/101 v k.ú. Světlá 
n. S. p. Luboši Foťkovi formou smlou-
vy o budoucí kupní smlouvě za cenu 
350 Kč/m2.

RM projednala žádosti o prodej pozem-
ku KN č. 754/1, KN st. č. 217 a KN č. 747 
(celkem 2049 m2) a doporučuje prodej 
v celku žadateli, který má zájem zde něco 
nového vybudovat.

RM na základě doporučení osadního 
výboru doporučuje prodej pozemku KN 
č.972/4 v k.ú. Dolní Březinka (130 m2) pí 
Blaženě Veletové.

Žádost p. Semráda o prodej pozemku 
parc. č. 724/19 v k.ú. Světlá n. S. byla od-
ročena, pozemek je ještě v majetku Pozem-
kového fondu ČR a bude teprve převeden 
na město v rámci restitučního nároku.

RM projednala oznámení p. Čápa 
z Mrzkovic, že některé cesty vedou zcela 
nebo částečně po jeho pozemcích a pově-
řila odbor MIRR s ním celou záležitost 
projednat.

RM není nakloněna nabídce Českých 
drah na odprodej pozemku parc. č. 1169 
v k.ú. Světlá n. S. městu, pokud nejsou 
známé přesné podmínky prodávajícího.

Pan Kluch a rodina Zlatova z Dolních 
Bohušic nabízejí městu zdarma pozemek 
za účelem výstavby chodníku a požadují 
odtěžení a odvoz zeminy a zaměření 
chodníku na náklady města. RM tento 
návrh podpořila.

RM souhlasí se získáním pozemku PK 
č. 216 o výměře 842 m2 v k.ú. Závid- ▶
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kovice od Pozemkového fondu ČR 
a doporučí tento krok zastupitelstvu.

RM doporučuje zastupitelstvu prodej 
stavby NTL plynovodu v Lánecké ulici 
Východočeské plynárenské a. s. za cenu 
99 000 Kč.

RM doporučuje zastupitelstvu ke 
schválení změnu zřizovací listiny TBS 
vyvolanou předáním údržby zeleně této 
příspěvkové organizaci.

RM doporučuje zastupitelstvu návrh 
zadání Změny č.III b) ÚPSÚ města Světlá 
n. S.

RM projednala návrh rozpočtu města na 

▶

Něco o rozpočtu

Zdá se vám, že se v našem městě mělo 
něco koupit nebo udělat přednostně? 
Nevíte, jak vůbec rozpočet města 
vzniká, z čeho se skládá a kdo o něm 
rozhoduje? Myslíte, že Vám by peníze 
vystačily na víc? Pak si přečtěte násle-
dující článek.

Jak se tvoří rozpočet? 
Je to rituál, který má svá pravidla. Je 

známo, že rozpočet má příjmovou a vý-
dajovou část. Příjmovou část rozpočtuje 
vedoucí finančního odboru. V příjmech 
se plánují daňové příjmy, nedaňové příjmy, 
kapitálové příjmy a dotace. Daňové příjmy 
se stanovují na základě indexů vývoje 
daňových příjmů, které vydalo MF ČR 
pro rok 2005. Výdajovou část sestavují 
vedoucí odborů a ředitelé příspěvkových 
organizací.

Rozpočet má 10 oblastí – výdaje na 
chod radnice, výdaje na správu majetku, 
školství, kulturu, ochranu životního pro-
středí, sociální záležitosti, příspěvky pro 
příspěvkové organizace (Sociální centrum 
a TBS), dopravní obslužnost, příspěvky 
neziskovým organizacím.

Vedoucí odborů a ředitelé příspěvko-
vých organizací předloží požadavky na 
výdaje za svou řízenou oblast příslušným 
místostarostům. V tomto okamžiku se 
provádí první optimalizace výdajů.

Investiční akce projednává a doporučuje 
komise pro rozvoj města.Vychází z přehle-
du dlouhodobého plánu investic a doporu-
čuje zařazení akcí pro daný rok. 

Vedoucí finančního odboru sumarizuje 
příjmy a výdaje včetně investičních akcí, 
sestaví tabulky, a tento návrh rozpočtu 
předkládá k projednání finančnímu vý-
boru.

Finanční výbor doporučí úpravy a roz-

počet se předkládá k projednání radě 
města.

Po projednání rozpočtu v radě města 
je návrh rozpočtu vyvěšen na úřední 
desce, kde mají občané příležitost se-
známit se s rozpočtem a mají možnost 
i navrhnutý rozpočet připomínkovat.

Myslím si, že pokrokem je projednávání 
návrhu rozpočtu na pracovním semináři 
zastupitelstva, na kterém se provádějí  ješ-
tě další úpravy před konečným schválením 
na řádném zasedání zastupitelstva.

Zdroje financování:
Zdroje financování tvoří přebytek 

rozpočtu daného roku, tzn. částka, která 
vznikne z rozdílu příjmů a výdajů běžné-
ho roku – výdaje na zajištění chodu všech 
rozpočtovaných oblastí.

Na financování investičních výdajů se 
využívá přebytek rozpočtu daného roku 
a zdroje z minulých let. Město má stále 
ještě finanční prostředky z prodeje akcií.

Vezmeme-li zdroje na účtech k 1. 1. 2005 
celkem ve výši 31 800 tis. Kč a přičteme 
rozpočtovaný přebytek roku 2005, získá-
me prostředky ve výši 37 000 tis. Kč na 
financování investičních akcí roku 2005.

Potřeba prostředků na financování inves-
tic roku 2005 je téměř 27 000 tis. Kč, takže 
nám do roku 2006 zbude 10 000 tis. Kč.

Výše zdrojů v roce 2004 byla ovliv-
něna tím, že jsme nečerpali prostředky 
na financování investic v rozpočtované 
částce. Předpokládali jsme, že do rozpočtu 
bude zařazena oprava Komenského ulice 
nákladem 12 mil. Kč, ale tato akce nebyla 
realizována, protože kraj tuto akci nezařa-
dil do svého rozpočtu. Navíc se malou mě-
rou profinancovaly akce DPS a Josefodol 
z důvodu konkurzu dodavatele, výběrem 
nového došlo k posunu prací až do roku 
2005 a tím i k posunu financování.  

rok 2005 včetně změn navržených finanč-
ním výborem a doporučuje jeho schválení 
zastupitelstvem.

RM nesouhlasí se zapojením města do 
Programu přesídlování a následné inte-
grace krajanů z důvodu nedostatku bytů. 
Souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 
10.3. Nedoporučuje zapojení města do Ná-
rodní sítě zdravých měst. Odmítla nabídku 
firmy Radek Aleš, České trhy a slavnosti, 
na pořádání doplňkového trhu z důvodu 
rekonstrukce Komenského ulice a očeká-
vaných dopravních problémů. Nevyhověla 
žádosti Sdružení Adivadlo Havlíčkův 

Brod o finanční příspěvek.
RM schválila poskytnutí finančního 

příspěvku p. Maroňovi na přípravu před 
mistrovstvím ČR a Evropy v silovém 
trojboji.

RM vzala na vědomí informace o zá-
měru výstavby stanice technické kontroly 
a benzinového čerpadla v Komenského 
ulici.

RM vzala na vědomí možnost půdní ve-
stavby dalších pokojů pro klienty domova 
důchodců a dopad případné realizace na 
městský rozpočet.

Josef Böhm, starosta města

V návrhu priorit pro rok 2005 jsou 
zařazeny:

rozestavěné akce  přístavba DPS, 
ubytovna v Josefodole                    
kanalizace v Dolní Březince  

   10,500 tis. Kč 
rekonstrukce Komenského ulice  

   12,000 tis. Kč
ZTV Stromeček, parkoviště  

     2,500 tis. Kč
úprava černé skládky na Fialkách  

     0,500 tis. Kč
opravy ZUŠ, komunikací   1,500 tis. Kč
Celkem  27,000 tis. Kč 

V návrhu priorit je pro město nejdůle-
žitější akce Rekonstrukce Komenského 
ulice. U rozestavěných akcí – DPS, Uby-
tovna v Josefodole a Kanalizace v Dolní 
Březince – jsou v rozpočtu uvedeny pouze 
nároky na vlastní finanční prostředky, na 
tyto akce dostaneme dotace.

Co bazén?
V současné době je zpracován projekt 

pro územní řízení. Abychom mohli rea-
lizovat tento záměr, je třeba vykoupit po-
zemky cca za 200 tis. Kč a připravit žádost 
o dotace. Nyní zjišťujeme nákladovost na 
provoz, což je nutné , abychom věděli, do 
čeho jdeme. Má-li kdokoliv zájem, je mož-
né nahlédnou do projektu – na odboru ma-
jetku a investic, zároveň bude zveřejněn na 
úřední desce.

Také se hovoří o prodeji bytů, v jaké 
fázi je tato záležitost?
Zastupitelstvo usnesením č. 040/2004 

schválilo prodej bytů. Proběhlo výběrové 
řízení na realitní kancelář, která by prodej 
bytů měla realizovat. Bylo osloveno 5 fi-
rem. Nabídku podaly 3 realitní kanceláře. 
Z předložených nabídek byla radou města 
vybrána Realitní kancelář Mgr. K. Mošna 
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z Plzně. V současné době tato firma při-
pravuje směrnici na prodej bytů ve Světlé 
n. S. a odhadujeme, že v průběhu měsíce 
dubna bude jednáno s budoucími majiteli 
bytů o podmínkách prodeje.  

ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Všechny osoby, které podnikají na 
základě osvědčení samostatně hospodaří-
cího zemědělce, mají možnost se do konce 
dubna tohoto roku přeregistrovat u nás, na 
Městském úřadu ve Světlé n. S. (2. patro, 
vlevo od výtahu). K osvědčení, které 
vlastníte, potřebujete jen výpis z rejstříku 
trestů. Ten platí 3 měsíce od vydání. Nové 
osvědčení dostanete zdarma.

Od 1. 5. 2005 se již osvědčení bude zpo-
platňovat částkou 1 000 Kč a každá změna 
500 Kč.

Osvědčení vydané samostatně hospoda-
řícímu rolníkovi podle zákona č.105/1990 
Sb., o soukromém podnikání občanů, ve 
znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 
455/1991 Sb., platí od 1. 5. 2005 ještě 4 
roky. Držitel tohoto osvědčení se pro účely 
nemocenského a důchodového pojištění 
považuje za osobu podnikající v země-
dělství.

Alena Totterová, živnostenský odbor

Živnostenský úřad 
ve Světlé n. S. upozorňuje

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček
z „Městského fondu rozvoje bydlení“

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou 
na svém zasedání dne 23. 2. 2005 v návaz-
nosti na Zásady pro použití účelových pro-
středků „Městského fondu rozvoje bydlení“ 
v roce 2005 vyhlašuje výběrové řízení pro 
rok 2005 pro podávání přihlášek do vý-
běrového řízení za účelem získání půjčky 
z „Městského fondu rozvoje bydlení“.

Přihlášky (žádosti)  
lze  předkládat v termínu 

od 1. března do 31. března 2005
             
Zásady pro použití účelových prostřed-

ků „Městského fondu rozvoje bydlení“ 
byly vydány Zastupitelstvem města Světlá 
n. S. s účinností od 24. 2. 2005. Jsou zve-
řejněny na úřední desce Městského úřadu 
ve Světlé n. S. a na webové stránce města 
www.svetlans.cz.

1. Výše finančních prostředků
V roce 2005 budou poskytnuty půjčky 

o celkové výši 700 000 Kč.
2. Komu je půjčka určena
Všem  vlastníkům obytných staveb a bu-

dov (právnickým i fyzickým osobám) na 
území města Světlá n. S.

3. Na co a za jakých podmínek lze 
půjčku čerpat
Viz tabulka.
4. Jakým způsobem o půjčku žádat
a) žadatel si na Městském úřadu ve Svět-

lé n. S., odbor majetku, investic a regionál-
ního rozvoje, vyzvedne závazný formulář 

na podání žádosti,
b) vyplněný formulář s přílohami pak 

předá v  termínu od 1. 3. 2005 do 31. 3. 
2005 stejnému odboru.

5. Určení adresátů a výše půjčky 
a) na základě správně vyplněných 

a doložených žádostí Zastupitelstvo měs-
ta Světlá n. S. na svém zasedání dne 23. 
4. 2005 určí adresáty a konečnou výši 
půjček,

b) s určenými adresáty uzavře Městský 
úřad Světlá n. S., odbor MIRR, smlouvu 
o půjčce, a to bez zbytečných odkladů, 
nejpozději však do konce roku 2005.

6. Čerpání a splácení půjčky
a) půjčku je nutno vyčerpat u titulů 

01-09 do jednoho roku a u titulů 51-54 do 
konce roku následujícího po datu uzavření 
smlouvy o půjčce,

b) jistina i úroky se splácí rovnoměrně 
měsíčními splátkami počínaje lednem 
roku 2006.

S pomocí vlastníkům obytných budov 
a staveb se počítá i v dalších letech, avšak 
výše půjčky a počet vybraných uchazečů 
bude odvislý od finančních možností fon-
du rozvoje bydlení.

Bližší informace o poskytnutí těchto 
finančních prostředků na opravy a mo-
dernizaci bytového fondu zájemcům po-
dají pracovníci Městského úřadu ve Světlé 
n. S., odbor MIRR, kde jsou k dispozici 
i formuláře žádostí. Věříme, že využijete 
této možnosti k vylepšení vzhledu a stavu 
Vašich obytných domů.

Mo�né tituly p�j�ek a podmínky jejich �erpání

Kód Ú�el Lh�ta
splatnosti Úrok Horní hranice p�j�ky

v K�
01 Obnova st�echy a st�e�ní konstrukce star�í 10 

let 3 roky 3% do 100 tis. na jeden d�m

02

Z�ízení plynového nebo el. vytáp�ní ve stav. 
dom� 4 roky 3% do 25 tis. na jeden byt 

03 Z�ízení malé �istírny odpad. vod ke 
stávajícímu domu 4 roky 3% do 20 tis. na jeden byt 

04 Dodate�ná izolace domu star�ího 10 let proti 
spodní vod� 4 roky 3% do 100 tis. na jeden d�m

05 Obnova fasády domu star�ího 10 let v�.
oplechování 4 roky 3% do 10 tis. na jeden byt 

06 Zateplení obvod. plá�t� domu star�ího 5 let 4 roky 3% do 20 tis. na jeden byt 

07 Vybudování WC a koupelny �i sprchového 
koutu v byt� kde dosud nejsou 3 roky 3% do 20 tis. na jeden byt 

08 Z�ízení fasády u novostavby 3 roky 3% do 50 tis. na jeden d�m

09 Z�ízení podezdívky oplocení u novostavby 3 roky 3% do 20 tis. na jeden d�m

51 P�i p�dní nástavb� byt� ru�ící ploché st�echy 8 let 4% do 70 tis. na jeden byt 

52 P�i nástavb� a vestavb� byt� do klasického 
p�dního prostoru 8 let 4% do 50 tis. na jeden byt 

53 Z�ízení malé �istírny odpadních vod p�i nové 
výstavb� 6 let 4% do 20 tis. na jeden byt 

54 Z�ízení plynového nebo el. topení p�i nové 
výstavb� 6 let 4% do 25 tis. na jeden byt 

Možné tituly půjček a podmínky jejich čerpání
Poplatek za komunální odpad pro 

rok 2005
Upozorňujeme občany, že poplatky za 

komunální odpad ve výši 384 Kč za osobu 
pro letošní rok platí každý občan, který 
je přihlášen k trvalému pobytu ve Svět-
lé nad Sázavou nebo přilehlých obcích. 

Majitelé chat a rekreačních chalup 
hradí poplatek ve výši 384 Kč za každou 
stavbu.

Poplatek ve výši 384 Kč za osobu (včetně 
dětí, důchodců, studentů) uhraďte v hoto-
vosti v pokladně městského úřadu. 

Poplatek je splatný do 31. 3. 2005.
Upozorňujeme občany, že za včas neza-

placený poplatek vyhláška ukládá vymě-
řovat penále.

Poplatek ze psů za rok 2005
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají po-
vinnost zaplatit poplatek ze psů do 30. 6. 
2005. Upozornění: složenky nerozesílá-
me!   finanční odbor  MěÚ

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
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Elektronická podatelna

Od 24. ledna tohoto roku můžete 
posílat svá elektronická podání urče-
ná Městskému úřadu ve Světlé n. S. na 
novou elektronickou adresu elektro-
nické podatelny 

,,podatelna@svetlans.cz“.
Pravidla potvrzování doručení dato-

vých zpráv: 
Doručení datové zprávy se odesilateli 

potvrzuje, pokud je možné z přijaté da-
tové zprávy zjistit elektronickou adresu 
odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení 
je:

- zaručený elektronický podpis opráv-
něného zaměstnance úřadu - datum 
a čas, kdy byla datová zpráva doručena 

- identifi kátor datové zprávy (dokumen-
tu) přidělený elektronickou podatelnou. 
Pokud potvrzení doručení datové zprávy 
nedojde, zpráva nebyla doručena. 

Vzor datové zprávy: 
Potvrzení doručení datové zprávy  
Vase podani $c_evid bylo prijato dne 

$datum k dalsimu zpracovani.
Technické parametry přijímaných 

datových zpráv: 

Datové zprávy jsou přijímány ve for-
mátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně 
dalších běžně používaných formátech 
datových zpráv. V případě pochybností 
vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde 
Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný 
formát akceptovatelný. 

Postup v případě zjištění škodlivého 
kódu*) u přijaté datové zprávy: 

Datová zpráva, u které byl zjištěn 
škodlivý kód, není zpracovávána. Po-
kud z přijaté datové zprávy lze zjistit 
elektronickou adresu odesilatele, je na 
tuto adresu zasláno sdělení o zjištění 
škodlivého kódu. 

Vyřizování dotazů týkajících se pro-
vozu elektronické podatelny: 

Dotazy týkající se provozu elektronic-
ké podatelny zasílejte na elektronickou 
adresu: podatelna@svetlans.cz případně 
na poštovní adresu úřadu. 

Seznam jmen oprávněných zaměst-
nanců úřadu, kterým byl vydán kvalifi -
kovaný certifi kát: Tichá Alena

Kvalifi kované certifi káty vydala První 
certifi kační autorita a. s. 

Zprávy z kraje

Pravidelná setkání se starosty 
pokračují
První novoroční setkání Rady kraje 

Vysočina se starosty všech 704 obcí 
Vysočiny se uskutečnilo 20. ledna 2005 
v Třešti v sále Středního odborného 
učiliště a odborného učiliště Třešť. Jed-
nání se kromě řady krajských zastupitelů 
a asi tří set starostek a starostů zúčastni-
li i místopředsedkyně Poslanecké sně-
movny Miroslava Němcová, poslanci 
Jaroslav Pešán, Petr Zgarba, senátoři 
Milan Štěch, Pavel Janata. Setkání se 
také poprvé zúčastnil poslanec Evrop-
ského parlamentu za ČR Ivo Strejček. 

Hlavním bodem programu bylo vy-
stoupení radních kraje Vysočina, kteří 
informovali přítomné starosty o nejdůle-
žitějších plánech, úkolech a cílech kraje 
pro rok 2005. První náměstek hejtmana 
František Dohnal informoval o schvále-
ném rozpočtu kraje a možnostech pou-
žití ortofotomapy Vysočiny. Radní Mar-
tina Matějková upozornila na činnost 
krajských kulturních zařízení, grantové 
programy v kultuře a stručně popsala 
situaci v oblasti školství. Radní Václav 
Kodet popsal situaci v oblasti dopravní 
obslužnosti a správy komunikací, radní 
Ivo Rohovský upozornil na program 
spolufi nancování drobných vodohospo-
dářských staveb. 

Náměstkyně Marie Černá informova-
la o Programu rozvoje venkova a před-
kládání projektů za účelem získání 
fi nančních prostředků z evropských 
fondů, náměstek Pavel Hájek stručně 
popsal situaci ve zdravotnictví (nemoc-
nice, rychlá záchranná služba, lékařská 
služba první pomoci, zpožděné platby 
Všeobecné zdravotní pojišťovny), radní 
Jiří Vondráček vysvětlil záměry kraje 
v oblasti spolufi nancování sociální 
péče, radní Jaroslav Hulák informoval 
o stupni připravenosti územního plánu 
velkého územního celku (Vysočiny) 
a dalších záměrech kraje v oblasti 
fungování Fondu Vysočiny. Ředitelka 
úřadu Simona Zikmundová upozornila 
na blížící se platnost nových právních 
norem a o dopisu hejtmana místopředse-
dovi vlády Martinu Jahnovi v souvislosti 
s jeho prohlášeními o rušení živnosten-
ských úřadů.

Po krátké společné formální diskusi 
bylo celé zasedání zakončeno neformál-
ními rozhovory jednotlivých účastníků.

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny
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...nejpozději k 1.4. nastupuje nový 
ředitel Muzea Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě MgA. Jiří Jedlička? „Předložil 
koncepci, která navrhuje větší otevření 
muzea veřejnosti, přinesl nové náměty 
a zdá se, že má i sílu k jejich realizaci. 
Mě navíc velmi potěšil tím, že je ochot-
ný se i s rodinou do Havlíčkova Brodu 
přestěhovat,“ konstatovala Dr. Martina 
Matějková, členka Rady kraje Vysočina, 
oblast školství a kultury. Z. Čech

Víte, že...

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT
BEDŘICH MOLDAN, SENÁTOR

Vážené paní starostky 
a vážení páni starostové,

dovolte abych vám po-
přál vše dobré do nového 
roku 2005. Zároveň bych 
vám chtěl srdečně poděko-
vat za dosavadní podporu 

a spolupráci. Pevně věřím, že naše koo-
perace bude pokračovat i v letech příštích 
a povede k dobrým výsledkům.

Chci vám oznámit, že jsme 7. února 

2005 otevřeli senátní kancelář v Kutné 
Hoře. Kancelář je k dispozici všem ob-
čanům našeho regionu a bude otevřena 
jednou týdně a to ve středu od 10.00 do 
17.00 hodin. V kanceláři budu osobně 
přítomen či v zastoupení mým senátním 
asistentem. Jelikož chápu, že Kutná Hora 
není pro všechny občany snadno dostup-
ná, budu pořádat výjezdní dny, po které 
budu přítomen na městských úřadech 
šesti dalších měst, či se zúčastním 

Seznam právních předpisů, pod-
le kterých je možné vůči MěÚ činit 
právní úkony v elektronické podobě 
a náležitosti těchto úkonů, zejména 
náležitosti týkající se použití zaručené-
ho elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, tj. písemná žá-
dost o informaci podle tohoto zákona, 
nemusí být podepsáno zaručeným elek-
tronickým podpisem. 

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., 
správní řád

- musí být podepsáno zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu vydaném 
akreditovaným poskytovatelem certifi-
kačních služeb, nebo

- nemusí být podepsáno zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu vydaném 
akreditovaným poskytovatelem certifi-
kačních služeb; v takovém případě musí 
být do 3 dnů doplněno – viz výše. 

Stížnosti, oznámení a podněty podle 
vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. 

- nemusí být podepsány zaručeným 
elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům 
veřejné moci, jejichž náležitosti neu-
pravuje právní předpis, nemusí být 
podepsány zaručeným elektronickým 
podpisem. Jedná se například o běžnou 
e-mailovou komunikaci mezi pracovní-
ky orgánu a občany. 

Josef Kratochvíl a David Kotyza, 
informatici

*) ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 
496/2004 Sb.

▶
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- Svoji vyživovací povinnost od lis-
topadu 2002 řádně neplní 29letý muž 
z Prahy a dluží celkem 16 000 Kč, dal-
ší „zapomětlivý“ 41letý otec z Hav-
líčkova Brodu dluží na výživném 
30 000 Kč.

- 24.1. bylo z parkoviště před budovou 
nádraží ČD odcizeno osobní vozidlo 
Peugeot 205 červené metalízy HBJ 05-
06 v hodnotě cca. 55 000 Kč. 

- K dalšímu, tentokrát jen pokusu 
odcizení, došlo dne 28.1. na stejném 
místě. Pachatel se vloupal do vozidla 
Škoda Favorit, poškodil imobilizér, 
avšak vozidlo se mu nastartovat ne-
podařilo. Škoda poškozením dosáhla 
4 000 Kč.

- 30.1. ve 14.58 hod. bylo na zdej-
ší OOP předáno oznámení o nálezu 
lidského těla v řece Sázavě, a to mezi 
Světlou n. S. a Dolní Březinkou. Po 
vytažení těla z řeky bylo zjištěno, že 
se jedná o staršího muže, který měl 
zranění, jež mohla být způsobena 
i cizím zaviněním. Při širším ohledání 

vzetí do vazby bude soudce rozhodovat 
až dnes. Výsledky soudní pitvy jsou již 
známy,“ řekla východočeská policejní 
mluvčí Iva Marková.

Osudný večer oba muži trávili v re-
stauraci ve Světlé n. S. Mladší z nich 
hrál na automatech a vyhrál tisíc ko-
run. Po odchodu z restaurace Jaroslav 
Choutka chtěl, aby mu část vyhraných 
peněz půjčil. Ten však odmítl a došlo 
mezi nimi ke rvačce. Tomáš B. svého 
soka srazil na silnici několika ranami 
pěstí do hlavy. Poté, co se snažil vstát, 
ho kopl do obličeje. 

Choutka padl na silnici a zůstal bez-
vládně ležet. „Obviněný se snažil svůj 
čin zakrýt jako nešťastnou náhodu. 
Tělo odvlekl přes zasněženou louku 
do koryta řeky, kde ho nechal ležet,“ 
popisuje Marková.

Mladíkovi hrozí za jeho čin až pat-
náct let vězení.

Roman Martínek
(Deník Vysočina, 2. února)

▶

místa bylo zjištěno i místo, kde bylo 
tělo pravděpodobně vhozeno do vody. 
Předtím však bylo taženo přes louku 
od silnice, o čemž svědčily stopy po 
vlečení, místy i krvavé. 

Později byl v poškozeném ztotožněn 
46letý muž z Mrzkovic a při prověřo-
vání jeho styků a pohybu těsně před 
smrtí stopa vedla k 22letému muži 
z Havlíčkova Brodu, který se nakonec 
policistům k činu doznal. 

Jak policistům uvedl, po předchozím 
požívání alkoholu cestou po silnici 
mezi Světlou n. S. a Dolní Březinkou 
došlo mezi nimi k slovní rozepři, kdy 
poškozeného fyzicky napadl údery do 
hlavy a bezvládné tělo následně odtáhl 
přes louku a vhodil do řeky v úmyslu 
takto svůj čin zakrýt.  

Policejním komisařem bylo proti 
němu zahájeno trestní stíhání pro trest-
ný čin vraždy a soudem byl následně 
vzat do vazby. 

Dobrou prací za využití místní 
a osobní znalosti policistů zdejšího ob-
vodního oddělení a služby kriminální 
policie a vyšetřování se tak podařilo 
pachatele zjistit do 12 hodin od ozná-
mení nálezu mrtvoly.

- V době od 31.1. do 2.2. se neznámý 
pachatel po rozbití oken a dveří vloupal 
postupně do pěti chat v katastru obce 
Dolní Město a odcizil z nich televizor 
Sony, dva fotoaparáty, křovinořez, sta-
rožitné hodiny, dalekohled, koncertní 
housle zn. Prokop Chrudim, alkohol, 
potraviny a další věci. Poškozeným 
tímto způsobil škodu v předběžné výši 
133 000 Kč.

- Po vypáčení zámků beden na časopi-
sy u Samky v Sázavské ulici, prodejny 
Jednoty na nám. Trčků z Lípy, stánku 
v Nádražní ulici a stánku na nádraží 
ČD odcizil nezjištěný pachatel balíky 
s denním tiskem. 

Vzhledem k tomu, že obdobné přípa-
dy se v poslední době opět množí, žádá 
policie, aby občané jakékoli poznatky 
k těmto krádežím oznámili na Policii 
ČR ve Světlé n. S.

por. Jaroslav Pavlík, 
vedoucí oddělení

zasedání jejich zastupitelstva. Jedná 
se o tato města: Čáslav, Golčův Jeníkov, 
Ledeč n. S., Světlá n. S., Uhlířské Janovice 
a Zruč n. S. Neznamená to však, že nebu-
du navštěvovat jiná místa našeho obvodu. 
Vše bude záviset na aktuální situaci a pod-
le toho se bude harmonogram výjezdů 
připravovat. Podle potřeby a problematiky 
se tedy budeme pravidelně vyskytovat na 
různých místech v našem regionu. Schůz-
ky je možné domluvit předem telefonicky 
nebo e-mailem.

Těším se na další spolupráci.
V Praze dne 8. 2. 2005

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
senátor za Kutnohorsko 

a Havlíčkobrodsko

KANCELÁŘ SENÁTORA 
BEDŘICHA MOLDANA

Vladislavova 331, 284 01 Kutná Hora
  tel.:     327 512 660,
    257 075 112 (Senát PČR)
  mobil:  732 827 248 
    Mgr. Michal Marčík (asistent)
  e-mail: moldanb@senat.cz
    marcikm@senat.cz

Přečetli jsme za vás

Poslední lednovou nedělní noc se 
odehrála tragédie na silnici mezi 
Světlou n. S. a obcí Dolní Březinka. 
Obětí vraha se stal sedmačtyřice-
tiletý Jaroslav Choutka ze Světlé. 
Jeho mrtvé tělo, zachycené o kámen, 
bylo nalezeno náhodným chodcem 
v nezamrzlém korytě řeky Sázavy 
nedaleko železničního přejezdu. Na 
jeho obličeji policisté našli jasné 
známky násilí a po širším ohledání 
místa činu objevili i stopy ve sněhu 
po vlečení předmětu.

Kriminalistům se podařilo vra-
ha vypátrat během několika hodin. 
V době, kdy ho zatýkali v místě jeho 
přechodného bydliště, neměli ještě ani 
výsledky soudní pitvy. Násilník tak 
druhý den po činu zpytoval svědomí 
v policejní cele.

Obviněným je Tomáš B. z Havlíčko-
va Brodu. „Mladíkovi bylo sděleno ob-
vinění z trestného činu vraždy. O jeho 

Kriminalita na Světelsku
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(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. 16 - Na co upozorňují 
sochy před kostelem?

Jsou důstojnou ozdobou kostelního prů-
čelí i místa, které kdysi bývalo hřbitovem. 
Svůj vlastní ojedinělý příběh by mohla 
vyprávět každá z nich, nás však nejvíce za-
jímá, čím mohou tyto mlčenlivé pamětnice 
přispět k poznání nejstarší historie kostela 
i samotné obce. Žádná se ve městě neobje-
vila čirou náhodou, postavení každé z nich 
mělo svůj účel a smysl a po staletí ovlivňo-
valy myšlení a cítění jeho obyvatel.

Jako první bude jistě namístě zmínit se 
o soše, kterou „ku cti sv. Václava, patro-
na tohoto chrámu, zbudoval zakladatel 
kamenického průmyslu ve zdejším kraji 
Josef Podpěra a jeho syn Josef Podpěra. 
L. P. 1940.“ Tak se dočítáme na jedné 
z bočních stran jejího podstavce. Toto 
sdělení, vylučující jakékoliv pochybnosti 
o původu a stáří sochy vyvolává opráv-
něnou nedůvěru ve věrohodnost popisu 
a datování uměleckých památek zdejšího 
kostelního mobiliáře v publikaci Umělecké 
památky Čech (III. díl, P-Š), Praha, Acade-
mia 1980, str. 482.

Podle ní by měla být socha sv. Václava 
z 2. poloviny 19. století. Jeden ze spolu-
tvůrců tohoto rozsáhlého díla odpovídající 
za soupis uměleckých památek v bývalém 
okrese Havlíčkův Brod i následnou ná-
vštěvu a kontrolu míst, kde se nacházejí, 
ve Světlé zřejmě vůbec nebyl. Nejenže  
uvádí nesprávný údaj o soše sv. Václava, 
ale nenavštívil a neprohlédl si pravděpo-
dobně ani kostel. Dominikánské světce 
z oltáře Panny Marie totiž nazývá světci 
cisterciáckými. Pak se můžeme oprávněně 
ptát, odkud tyto nesprávnosti převzal. Od-

Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava

?
??

??
pověď bohužel už nedostaneme a dávno 
nežije ani vedoucí autorského kolektivu, 
Dr. E. Poche.

Asi vás to překvapí, ale při vyslovení 
jména Podpěra se mi vůbec nevybavuje 
tato světcova socha, ale téměř vždy hrobka 
této slavné kamenické rodiny ozdobená 
nepřehlédnutelnou sochou Ježíše Dobrého 
pastýře. Možná by bylo zajímavé hledat, 
kde všude jinde se tato krásná socha ještě 

nalézá. Zcela náhodně jsem totiž před ča-
sem měla možnost prolistovat jakýsi starý 
časopis, kde jsem objevila inzerát podniku 
Podpěra s jejím vyobrazením, což svědčí 
o tom, že byla nabízena a určitě vyrobena 
ve více exemplářích.

A čím je pro nás zajímavý Jan Nepomuc-
ký (Johánek z Pomuku), protireformační 
světec uctívaný v celé střední Evropě a pa-
tron České země? Podle Č. Sameše jako ge-
nerální vikář arcibiskupa Jana z Jenštejna 
potvrdil roku 1390 nového vilémovského 
opata Mikuláše z Tupadel (Mon. Vat. 
V. č. 505. L. conf. V. 60.). Jak mi sdělil 
jistý duchovní, v církevních archivech se 
dodnes dochovala listina podepsaná jeho 

rukou. O jakou konkrétní listinu jde, však 
neuvedl.

A co může prozradit socha pocházející 
podle historika umění Z. Wirtha z konce 
18. stol.? Tento Jan (zemř. 20. 3.1393) byl 
mimo jiné i patronem mostů a jeho socha 
také původně na předmostí stávala. Do-
zvídáme se o tom z článku v novinách 
Hlasy z Posázaví (33. číslo, 14. 6. 1929), 
který objevil při své návštěvě archivu 
v Havlíčkově Brodě redaktor Světelského 
zpravodaje Jaroslav Vála. Píše se zde, že na 
schůzi okresního zastupitelstva „…bylo zá-
roveň usneseno na základě podané žádosti 
upraviti vhodným způsobem na předmostí 
sochu sv. Jana, jež byla zvýšením terénu 
z části zasypána.“

Ačkoliv se za dlouhá staletí mnohé 
změnilo, i nynější pohled na zdí obehna-
ný kostel stojící na vyvýšenině nad řekou 
Sázavou napovídá, že byl ve středověku 
kostelem opevněným, kolem něhož se od 
počátku nacházel hřbitov. Toto se domnívá 
historik a děkan PF Univerzity v Hradci 
Králové, prof. PhDr. Vladimír Wolf.

Nasvědčuje tomu i doba vzniku kos-
tela, polovina 13. století. Podle J. Kurky 
docházelo k nejčastějšímu hrazení kostelů 
v neklidné době po smrti krále Přemysla 
Otakara II., a to v místech, kde nebyl hrad 
ani tvrz. O kostelu na hřbitově mluví ve své 
závěti ze dne 2. července 1634 i Jan Rudolf 
Trčka z Lípy, který na něj nezapomněl 
a odkázal mu důchody z hamrů na světel-
ském a ledečském statku.

Jako na mnoha jiných místech nemohlo 
město postrádat ani sochu sv. Floriána 
(podle E. Pocheho z doby kolem pol. 18. 
stol.), patrona hasičů, ochránce před ohněm 
a povodněmi. Kde všude se nachází obraz 
tohoto světce, v kterém kostele měl oltář, 
kde hledat jeho sochy apod., o tom se pod 
názvem O úctě sv. Floriána, patrona proti 
ohni podrobně rozepsal na 33 stránkách 
Kalendáře Domova Sv. Antonína pro rok 
1936 (Domov sv. Antonína na Královských 
Vinohradech 1936) vlastivědný sběratel 
Antonín Šorm. ▶

Socha sv. Václava (Foto: Jaroslav Vála)
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žíškem, která stávala původně na náměstí, 
odkud se v roce 1947 přestěhovala ke 
hřbitovní zdi, kde střežila klid zesnulých. 
Odtud byla po 50 letech přemístěna před 
nový integrovaný dům poblíž vchodu do 
České spořitelny. Po krátké době se však 
stěhovala znovu, a to na nynější místo před 

Z nejbližšího okolí je tu  jmenován 
Havlíčkův Brod, Okrouhlice nebo Habry. 
Socha ve Světlé (podle Z. Wirtha také 
z konce 18. stol.), však zmíněna není. Jak 
uvádí A. Šorm, úcta k sv. Floriánovi se 
u nás výrazněji rozšířila až od 17. stole-
tí. Do této doby byli jako ochránci před 
ohněm vzýváni např. sv. Vavřinec, Háta 
(Agatha), Tekla, Vít aj. Z těchto světců má 
v našem kostele sochu pouze sv. Vít.

Jedním však je světelská socha sv. Flo-
riána zvláštní. Přestože je z doby, kdy už 
byl světec představován s putnou a hasící 
kostel či jinou budovu stojící u jeho nohou, 
zde vidíme vojína s praporcem, jak byl 
zobrazován do roku 1487.

Nejzvláštnější sochou před kostelem je 
alegorie Víry. Publikace Umělecké památ-
ky Čech (abecedně řazený soupis podle 
názvů obcí), redigoval Z. Wirth, Praha 
1957 uvádí, že jde o sochu sv. Markéty, 
což je nesprávné. Atributem sv. Markéty je 
v draka přeměněný ďábel, socha ženy před 
kostelem drží kalich a meč. Další omyl, 
který nás varuje před přílišnou důvěrou 
k nedokonalým a chybami zatíženým  po-
pisům zdejších uměleckých památek zve-
řejněných v dosud existujících publikacích.

Nejstarší sochou je socha sv. Josefa s Je-

▶

Socha sv. Floriána 
(Foto: Ladislav Křivský)

kostel. Položili jste si však někdy otázku, 
proč se té cti, stát na náměstí, dostalo právě 
soše sv. Josefa?

Její postavení dokladuje velké a všeobec-
né rozšíření úcty k tomuto světci po roce 
1654, kdy se Pěstoun Páně, patron církve 
a řemeslníků stal spolupatronem České 
země. V souvislosti s tím došlo pravděpo-
dobně k instalaci postranního oltáře mu 
zasvěceného v hlavní kostelní lodi a o ně-
co později, v roce 1724, pak byla na náklad 
tří cechů postavena na náměstí i tato socha. 
Popsána není ani v jedné z vědeckých pu-
blikací o nichž jsem se zmínila, protože 
jejich autoři, E. Poche ani Z. Wirth, o její 
existenci nevěděli.  

Jak jsem zjistila, den světcova svátku 
(19. březen) býval pro město podobně 
významným dnem jako 28. září. Obě data 
totiž najdete v přehledném Seznamu trhů 
v Československé Republice na rok 1936 
otištěném ve výše zmíněném kalendáři 
Domova sv. Antonína. 19. březen je tu 
označen jako poutní s konáním výročních 
trhů na zboží a 28. září je připomínána 

„pout“. Jinak jsou zde označeny i dny, kdy 
se konaly trhy na dobytek a dále dny, kdy 
bylo možné koupit jak zboží, tak i dobytek 
zároveň.   Mgr. Alena Křivská

Most přes Sázavu  (dokončení)
Více než šedesát let sloužil železobe-

tonový most motoristům i chodcům, 
nicméně stále sílícímu provozu již pře-
stával stačit. Bylo jen otázkou času, kdy 
dojde k jeho rekonstrukci nebo výstav-
bě mostu nového. Návrhů bylo několik, 
samozřejmě poplatných době svého 
vzniku, tedy po komunisticku mega-
lomanských. Jeden z nich například 
předpokládal nové přemostění Sázavy 
nad jezem s tím, že nové komunikaci na 
Ledeč n. S. by padly za oběť domy čp. 
13, 157 a 16 stojící pod kostelem.

V polovině 90. let minulého století byl 

zadán nový projekt královéhradecké firmě 
Transconsult s.r.o., vlastní stavbu prová-
děla firma Strabag a. s., odštěpný závod 
Pelhřimov, investorem bylo Ředitelství 

silnic a dálnic ČR.
V září 1997 byl postaven provizorní 

ocelový most z Jelenovy ulice do ulice 
Haškovy, na který byla převedena veškerá 
doprava. Původní nosná konstrukce z ka-
menných desek a ocelových profilů byla 
postupně rozebrána tak, že zůstaly pouze 
pilíře a tři betonové oblouky klenoucí se 
nad řekou. Obnažené klenby a spodní 
stavba byly kompletně povrchově sanová-
ny a kamenné zdivo přespárováno. Nová 

mostovka rozšířená z původních osmi na 
dvanáct metrů byla provedena jako žele-
zobetonová monolitická deska, staticky 
působící jako spojitá rámová deska pode-
přená na středních pilířích a stávající klen-
bě. Dále byla provedena úprava horkovodu, 
překládky podzemních a nadzemních sítí. 
Základní údaje: délka přemostění 75 m, 
délka mostu 83 m, šířka vozovky mezi 
obrubami 8 m, šířka chodníku mezi zábra-
dlím a obrubníkem 2 m, šířka mezi zábra-
dlím 12 m, výška mostu 6,70 m. Pokud jde 
o zatížení, byl most navržen na zatěžovací 
třídu A dle ČSN 736203.

Součástí rekonstrukce byly i úpravy 

Opěrná zeď

Bourání předmostí a veřejných WC

Stavba provizorního mostu
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předmostí, zcela nově byly postaveny 
opěrné zdi pod domem čp. 16 a před špi-
tálem, byla provedena úprava horkovodu 
a překládka podzemních i nadzemních 
sítí. Současně byla provedena oprava 
mostku přes Závidkovický potok vlévající 
se u zámku do Sázavy. Původní vodo-

rovná konstrukce mostku z kamenných 
desek a ocelových profi lů byla nahrazena 
železobetonovou deskou, součástí stavby 
byla oprava a znovuvybudování kamenné-
ho opěrného zdiva. Hodnota celého díla je 
36,5 mil. Kč. 

 Rekonstrukce trvala třináct měsíců, 

slavnostní otevření mostu se uskutečnilo 
23. listopadu 1998. Realizací této stavby 
se podstatně zlepšila průjezdnost komu-
nikace a bezpečnost pěšího provozu na 
chodnících.

Jaroslav Vála 
Foto: archiv (5) a -jv- (1)

Pokládání živičné vrstvy

Obnažené oblouky

Nový most v zimě

Předškolní vzdělávání

Blok rozvíjení tělesné zdatnosti před-
školních dětí se budu snažit rozšířit 
o nové činnosti:

4. Kutálení, házení, chytání, nošení 
(Motivace / Pohyby)
Pouštíme míč s kopečka 
 Kutálení míčů po šikmých plochách
Kutálíme míč proti zdi 
 Kutálení míčů proti zdi v různých úh-

lech
Hrajeme kuželky Kutálení koulí na cíl
Hrajeme hokej  

Pohánění míčů a koulí pálkami
Hrajeme kopanou 
 Kopnutím kutálet míč po zemi a běhat 

za ním
Házíme míčem 
 Děti házejí míčem obouruč nebo jedno-

ruč, horním obloukem nebo dolním
Házíme šiškami, kaštany 

 Dbát, aby děti byly v řadě a házely jen 
jedním směrem – nebezpečí poranění

Kdo trefí do koše  Házení míčem do koše 
z různých vzdáleností

Podáváme si míč Dospělý kutálí dětem 
míč a děti jej v pohybu chytají. Když 
dovedou chytit kutálející se míč, může 
dospělý udeřit míčem o zem, děti chyta-
jí. Děti si mohou navzájem kutálet.

Chytáme letící míč 
Děti nastaví ruce a dospělý jim hodí míč 
přesně do nastavených ruček

Jak jsme šikovné 
Přenášení různých předmětů, kde je tře-
ba stále větší obratnosti. Např. přenést 
židličku, společně přenést stoleček, nést 
talířek s jídlem, hrneček s vodou, kelí-
mek na podnosu, míč na tácku apod.

5. Lezení (Motivace / Pohyby)
Maminka válí nudle Převalování v lehu ▶

Jste s dětmi na mateřské dovolené?

Klub maminek 
Rolnička

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

Program na měsíc březen 
Středy. 
 2. 3.  Zvířátka z plástvového papíru
 9. 3.  Pohyblivé hračky
 16.3.  Velikonoční dekorace
 23.3.  Velikonoční kraslice
 30.3.  Březnový list do kalendáře
 7.4.  Jarní dekorace – kypřítka

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

Kontakt: 728 228 565
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Válíme sudy Provádíme na rovině i na 
svahu

Pejsek, kočička leze 
Lezení v podporu klečmo (dřepmo)

Kočka se plíží  Lezení v podporu klečmo 
s hrudí téměř u země

Had se plazí Lezení v lehu na břiše
Myška leze do díry Podlézání židle
Myška běží mezi kameny 

Lezení v podporu klečmo a vyhýbání 
se židlím – děti se mezi nimi různě 
proplétají 

Kočka leze přes kládu 
Přelézání přes kládu nebo nízké bedny 
v podporu klečmo

Veverka
 Lezení po lavici v podporu klečmo
Pejsek se chytá za ocásek 

V podporu klečmo otáčení doprava 
i doleva

6. Vystupování, sestupování, sjíždění
(Motivace / Pohyby)

Chodíme po schodech nahoru a dolů 
Vystupování po schodech a sestupování 

spojené s držením i bez držení
Překračujeme lavici 

Překračování prahů, lavice, položené 
židle, kamenů, klád, příkopů (mělkých) 
a jiných překážek 

Vylezeme na židli a slezeme 
Vystupování na různě vysoké židle, lavi-
ce i bedny a sestupování

Lezeme po žebříku 
Vystupování po speciálním žebříku pro 
děti, dospělý dává záchranu. Bez pří-
tomnosti dospělého nesmí dítě cvičit!

Vystupujeme po svahu 
Vystupování a sestupování po svazích 
různého sklonu, nejvíce 35°, kde dětem 
nehrozí nebezpečí

Pojedeme na saních 
Sjíždíme ze svahu (dávat záchranu vždy 
při dojezdu a ne u startu!)

Dětská gymnastika
1. Pohyby procvičující svalstvo dolních 

končetin (Motivace / Pohyby)
Sbíráme na zahradě jablíčka 

Střídavě podpor dřepmo a vztyk
Kopeme do míče 

Švihem přednožit pravou a levou
Houpeme nožičku 

Děti se drží nábytku nebo stěny a vy-
soko přednožují nejdříve jednu a pak 
druhou nožku

Bolavá nožka 
Sed, uchopit nohu, přitáhnout ji a podí-
vat se na chodidlo

Jedeme na kole 
Leh na záda a střídavě skrčovat nohy 
a trčit vzhůru

▶

VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU ve 
Světlé n. S. má pro zájemce o studium 
opět jednu velmi zajímavou novinku. 
Rozhodnutím MŠMT ČR bylo schvále-
no rozšíření výuky o další studijní obory 
výtvarné a uměleckořemeslné tvorby. 
Tyto obory budou realizovány jako 
Střední uměleckoprůmyslová škola.  

Co konkrétně bude možné studovat? 
Vzdělání bude zaměřeno na výtvarné zpra-
cování skla, jako je modelářství lisovaného 
skla, broušení a vzorování broušeného skla, 
hutní tvarování skla, tvarování, malování 
a leptání skla, rytí skla, tvorba a výroba 
skleněných figurek. 

Výuku všech oborů zajistí kvalifikovaní 
pedagogové a výtvarníci školy v našich 
učebnách, ateliérech a dílnách. Půjde 
o vysoce výběrové studium, kdy na jeden 
ročník bude připadat kolem 20 – 25 stu-
dentů. Nejbližší škola obdobného zaměření 
je v Železném Brodě. Ve srovnání s ní po-
skytuje světelský komplex lepší dopravní 
dostupnost z celé republiky – vždyť ležíme 
téměř v jejím středu.

Tato novinka bude samozřejmě vyžado-
vat také další změnu našeho již poměrně 
složitého názvu. Budeme vás o všem, co 
s novou nabídkou souvisí, pravidelně in-
formovat na stránkách Zpravodaje. 

Mgr. Michal Šimek, 
VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU

Horká novinka na naší škole

V úterý 8. února se naše třída 9.a vy-
pravila do zoologické a botanické zahra-
dy v Praze. 

Pražská zoologická zahrada je jednou 
z nejmladších v Evropě. Pro veřejnost 
byla poprvé otevřena 28. září 1931. Prv-
ním zvířetem, které zahrada dostala ještě 
před otevřením, byla lvice Šárka, avšak 
prvním zvířecím obyvatelem ZOO byla 
vlčice Lotta. 

Při povodních roku 2002 bylo evakuo-
váno 1100 zvířat a škoda byla vyčíslena 
až na 230 miliónů korun. Bylo až neu-
věřitelné, kam voda dosahovala při této 
živelní katastrofě. Mezi zvířaty nás za-
ujalo opičí mládě a jeho matka, která se 
o ně starala. Úplně nejkrásnější však byli 
tříbarevní papoušci, kteří sice neuměli 
mluvit, ale pěkně se na nás rozzuřili.

Exkurze v Praze

Botanická zahrada v Praze, neboli také 
tropický skleník Fata Morgana, se dělí na 
tři části. Tou první je suchá polopoušť, 
kde jsou rostliny z Austrálie a Afriky. 
Australské rostlinky jsou především z ob-
lasti jižní Austrálie, africké jsou z ostrovů 
Kanárských či z Madagaskaru. Druhou 
částí je tropický deštný les s rostlinstvem 
Jižní a Severní Ameriky a také Vietnamu. 
Mezi Střední Amerikou a Vietnamem 
zurčí šestimetrový vodopád, který 
vytéká sedmi prameny z umělé skály. 
V poslední části jsme se trochu zchladili. 
Rostliny, které jsme zde obdivovali, byly 
z Ameriky a Asie, a to z míst, kde se tep-
loty pohybují pouze mezi 8-18 ?C. 

Domů jsme se vrátili unavení, ale plní 
krásných zážitků a nových vědomostí.  

Marie Benešová, 9.a

Nůžky stříhají 
Leh na záda, přednožit, střídavě rozno-
žovat a snožovat

Žába plave Leh na zádech, skrčit přednož-
mo, trčit do roznožení a snožit

Koníček kope 
Podpor stojmo, střídavě vyhazovat pra-
vou a levou nohou. Pozor v kolektivu 
dětí, aby si děti navzájem neublížily.

A už nám zbývají na příště jen cviky 
procvičující svalstvo trupu, svalstvo 
ramen a horních končetin, svalstvo šíje 
a zahájíme blok pohybových her. Dovol-
te mi, abych alespoň těmi nejznámějšími 
ukončila dnešní lekci cvičení, kdy děti 
pohybem vyjadřují obsah říkanky:
Když já se natáhnu, (naše malé ručičky 

- tažení zápěstím)
až na strop dosáhnu (udělaly pěstičky 

- sevřít v pěst)
a když se skrčím (myška se tam schovala 

- pevně semknout)
do výšky skočím (do bříška se dostala 

- ruce na bříško.)
a když si lehnu, (pak skočila na ramínka 

- ruce na ramena)
ani se nehnu. (a z ramínka na kolínka 

- ruce na kolena.)
Ztratila tam klíč (zatočit rychle předloktím 

před tělem)
už je myška pryč (roztáhnout prázdné ruce, 

otevřít pěsti).

Na příští předškolní vzdělávání se těší
Věra Chladová, 

Soukromá MŠ Bambino o.p.s.
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Školní akademie 

Žáci Základní školy v Komenského 
ulici ukončili letošní první pololetí 
školní akademií. Ve čtvrtek 3. února se 
v divadelním sále vystřídalo na jevišti 
téměř 250 dětí naší školy. Vystoupení 
byla dvě: dopolední pro děti a odpoled-
ní pro rodiče a přátele školy. 

Akademie – vlastně velká cestovatelská 
show – se skládala ze tří bloků. V úvod-
ní části se diváci mohli porozhlédnout 
s nejmenšími školáky po naší vlasti, poté 
se se staršími žáky podívat za hranice 
a navštívit velkou část zemí Evropy a na 
závěr se zase vrátit se souborem Škubá-
nek do našeho rodného kraje. Všechna 
vystoupení byla doprovázena promítaný-
mi obrazy a většina i typickou hudbou.

V prvním bloku se nám nejprve před-
stavil první velký cestovatel v našich 
dějinách, praotec Čech se svojí družinou. 
Žáci prvního stupně nám pak ukázali, že 
i po staletích se jim v naší zemi líbí. Ti 
nejmenší jsou ještě raději u maminky, za-
tímco ti starší si již rádi prohlédnou různá 

města, hory či hrady. Odvážnější druháci 
si odskočili na riskantní výlet až do 
Grónska, nakonec však stejně děti z prv-
ního stupně skončily doma díky Honzovi, 
který hledal štěstí, a také díky rozverným 
prasátkům. Jejich písničku si pobrukovali 
diváci ještě dlouho po vystoupení.

Člověk je tvor zvídavý, a tak žákům 
druhého stupně už nestačilo putovat po 
českých zemích. Vydali se do Evropy. 

A hned také ukázali, že se v cizině dokáží 
domluvit. Své znalosti předvedli pásmem 
anglického, německého a francouzského 
jazyka naši deváťáci.

A potom už jsme cestovali z jedné země 
do druhé. V Itálii jsme potkali veronské 
milence Romea a Julii i zpěváky součas-
nosti. Poučili jsme se o minulosti i součas-
nosti Balkánu a zatančili si se skupinou 
O-Zone. Zúčastnili jsme se pravých olym-
pijských her v Řecku. Na španělské koridě 
se nám stal neohroženým průvodcem Don 
Quijote. Velký potlesk sklidily mažoretky 
a vzápětí krásné modelky při přehlídce 
přímo z Paříže. Kruh našeho putování 
se uzavřel na Slovensku krásnými verši 
s hudebním doprovodem.

A po vyčerpávajícím putování po Evro-
pě jsme se zase rádi vrátili domů. S dět-
ským folklorním souborem Škubánek nás 
pomyslný vlak vezl napříč Českomorav-
skou vrchovinou domů, zpět do našeho 
města. A ještě jsme si při té namáhavé 
zpáteční cestě zatančili a zazpívali milé 
horácké písně.

Akademií žila celá škola mnoho dní, 
a tak jsme byli na závěrečný potlesk pyšní 
všichni. A že tak zaplněný sál už Světlá 
dlouho nepamatuje! Poděkování patří 
všem, kdo nám pomohli při přípravách 
i realizaci, a samozřejmě všem divákům, 
kterým jsme, doufám, připravili příjemné 
odpoledne. Největší poděkování však pat-
ří našim dětem za skvělé výkony, které na 
jevišti předvedly. Výtěžek z dobrovolné-
ho vstupného byl zaslán Dětskému fondu 
UNICEF.  Mgr. Jan Prášek,

ZŠ v Komenského ulici

Zápis aneb Šipkovaná ve škole

„Děti ať zkoušejí se dotýkat, vonět, 
ochutnávat, všemi smysly se zmocňovat 
okolního světa…“

J. A. Komenský

Proč tedy dětem neumožnit obje-
vovat nové poznatky, přitom ukázat, 
co umějí a zároveň dát pocit, že jsou 
středem světa? Že skládají svoji 
první minimaturitu před vstupem 
do 1. třídy… Na ZŠ Lánecká jsme 
to dětem umožnili netradičně a zá-
bavnou formou zápisu do prvních 
tříd pro školní rok 2005/2006 dne 10. 
a 11. února.

Budoucí prvňáčci prokazovali svoji 
školní zralost během hry. Ani si ne-
všimli, že je někdo „zkouší“. Hráli 
totiž šipkovanou a sbírali „smajlíky“ 
na čtyřech stanovištích, ke kterým je 
zavedly právě barevné šipky.

Děti a rodiče tak měli možnost se-
známit se s prostory budovy 1. stup-
ně, tělocvičnou a družinou. Zároveň 
poznali i všechny učitele 1. stupně ZŠ, 
jejich přístup k dětem i důležitost pro-
věření školní zralosti dítěte pro vstup 
do 1. třídy, ze které rodiče budoucích 
prvňáčků nemusí mít obavy. Děti se 
učí velice pozvolna nenásilnou Na cestě po šipkách▶
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a hravou formou, důležité je nevzít 
dítěti chuť být prvňáčkem.

Aby dítě zdárně vstoupilo do 1. třídy, 
je přímo nutné, aby se umělo samo 
obléknout, zavázat kličku, aby znalo 
základní barvy, kreslilo a vybarvovalo, 
hrálo si se stavebnicemi, přičemž se 

▶

Už umím zavázat tkaničkyTest zdatnosti

tříbí jemná prstová motorika.
Neméně důležité jsou i pohádky a po-

vídání si s rodiči. Právě tím se zlepšuje 
vyjadřování, rozrůstá se slovní zásoba.

Dlouhodobé vysedávání před televizí 
a u počítače předškolákovi příliš nepo-
může pro vstup do 1. třídy.

Věříme, že se letošní zápis rodičům 
budoucích prvňáčků líbil (koneckonců 

– mohou napsat svá stanoviska a třeba 
i další náměty přímo ředitelství školy, 
nebo se také vyjádřit do Světelského 
zpravodaje) a že se budeme dále setká-
vat s rodiči při netradičních (i tradič-
ních) akcích.

Jen pro připomenutí – již po několi-
káté jsme se před zápisem setkali s ro-

diči budoucích prvňáčků na informační 
schůzce. Rodičům byly zodpovězeny 
všechny dotazy, týkající se vnitřní or-
ganizace školy. V čase předvánočním 
i jarním chceme rodiče i ostatní obča-
ny města potěšit kulturně – vystoupe-
ním pěveckých sborů naší školy, což je 
jistě vcelku milé pohlazení na duši.

Co říci závěrem? Snad jen to, že by 
žádný dospělý neměl zapomenout, že 
byl také dítětem a že „škola hrou“ má 
určitě podle J. A. Komenského něco 
do sebe!

Za celý kolektiv učitelů 1. stupně ZŠ 
Lánecká a za vedení školy 

Mgr. Jana Rejnková

Dívka roku 2005

Dne 28. ledna se „pět statečných“ 
z naší ZŠ Lánecká zúčastnilo základní-
ho kola soutěže „Dívka roku 2005“, aby 
předvedlo svůj um a reprezentovalo naši 
školu i za hranicemi kraje. Zúčastnit se 
mohly dívky ve věku 13-16 let a kromě 
vlastního tříminutového programu ab-
solvovaly ještě rozhovor s moderátorem, 
promenádu v plavkách a společenských 
šatech, kvízovou všehochuť a přípravu 
studené mísy.

Za naši školu soutěžily dívky s těmito 
volnými disciplínami: Bára Feltová – sólo-
vý zpěv, Nikola Wolfová – moderní tanec, 
Terezie Douchová – moderní tanec, Jitka 
Krupičková – sólový zpěv a Jaroslava Pr-
chalová spolu se svým tanečním partnerem 
Honzou Pilařem předvedli tanec v páru.

Všechna děvčata se stala finalistkami 
soutěže a zakusila atmosféru napětí, trémy 
a nervozity. Jen si to zkuste představit! 
Obléci si plavky a jít se „promenádovat“ po 
pódiu před plným hledištěm zvědavých očí, 
které vás současně i hodnotí. Přesto dívky 
vše dobře zvládly, zatančily, zazpívaly, po-
hovořily s moderátorem i připravily krásné 
i chutné studené mísy. Přestože se nám 
nepodařilo umístit se na prvních třech po-

stupových místech, děvčata nebyla smutná, 
protože si vyzkoušela jaké to je (náročné), 
když chce být některá miss nebo modelkou, 
a kromě drobných dárků v podobě květin 
a kosmetiky získala památeční diplom, 
ústní ocenění a pochvalu za odvahu od 
pořadatelů i moderátora.

Test jemné motoriky

Závěr patřil uvolněné atmosféře nad 
sklenkami minerálky a studenými mísami, 
kde se dívky podělily o zážitky, dojmy 
a chuť do dalších kol.

Všem děvčatům ještě jeden dík ode mne 
za odvahu a dobrou reprezentaci školy.

Zdenka Lebedová, vychovatelka ŠK
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SVĚT JE JEDNO VELKÉ ZLO

Ach ten svět kolem nás,
lidé lidi naučili krást.
Člověk něco ukradne,

ale už nemyslí na to, že to něčí je.
Lidé se navzájem zabíjejí, ale proč?

Dobrý pocit z toho mají?
Jestli zabíjejí, pak už to lidé nejsou,

když život člověku vezmou.
Lidé jsou sobečtí, závistiví a pyšní,

jen bolest způsobují.
Ach ten svět kolem nás,

lidé lidi naučili lhát.
Lež je jako nemoc, nevíme o ní,

ale nakonec ji zjistíme,
a potom jen všichni brečíme.

Způsobené zlo na světě lze popsat 
v jedné větě:

,,Osud a směr svého života máš ve 
svých rukou“.

Andrea Tarabčáková, II. G
VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU 

Světlá n. S.

Až nečekaně krásné lyžařské podmín-
ky nám připravila letošní zima. Ještě 
v lednu nebylo po sněhu ani stopy, ale 
únor je bílý jako podle lidového přísloví. 
To znamená, že na místním lyžařském 
svahu se dá už čtrnáct dní výborně lyžo-
vat. Nemůže za to jenom příroda. Velmi 
pomohlo i nadšení členů lyžařského 
klubu, kteří v mrazivých nocích vylep-
šili sněhovou pokrývku pomocí nového 
sněhového děla. 

Výborné sněhové podmínky využili 
i žáci Základní školy v Lánecké ulici. Díky 
ochotě a pochopení členů lyžařského klu-

Kadlečák ožil dětskými hlasy

bu mohli lyžovat v dopoledních hodinách, 
kdy není svah otevřen pro veřejnost. Ve 
čtvrtek 3. února dorazili na Kadlečák žáci 
osmých a devátých ročníků a 10. února 
žáci šestých a sedmých ročníků. Možnost 
zkusit pohyb s „prkny“ na nohou využili 
hlavně zkušení lyžaři, ale nechyběli ani 
úplní začátečníci. Kdo nemá vlastní lyže, 
půjčil si je zdarma ve škole. Paní učitel-
ky Martina Kovářová a Petra Staňková 
dohlížely na pokročilé lyžaře a pomáhaly 
jim odstranit chyby a vylepšit jejich styl 
jízdy a paní učitelky Lenka Boudníková 
a Miroslava Vacková naučily začátečníky 

Fronta na kotvu

Přestávka na svačinu

lyžovat tak dobře, že nakonec všichni 
dokázali vyjet lyžařským vlekem nahoru 
a sjet sjezdovku. Samozřejmě, že se ně-
kteří nedokázali ubránit pádům. Ale i to 
patří k lyžování a padají i zkušení závod-
níci. Hlavní je, že si všichni užili pohybu 
na zdravém vzduchu a do školy se vrátili 
odpočatí a plni sportovních zážitků.

Jsem velmi rád, že mohu poděkovat 
členům Lyžařského klubu Kadlečák ve 
Světlé n. S. za jejich nezměrnou ochotu 
při organizaci sportovního dopoledne pro 
žáky naší školy. Myslím, že si podporu 
našeho města plně zaslouží. 

A ještě bych rád poděkoval p. Pejcharovi, 
který pro všechny děti během přestávky 
na svačinu navařil teplý čaj.

Mgr. Vlastimil Špatenka

Z domova důchodců

V minulém čísle Světelského zpravodaje 
jsem vám slíbila informace o rozšíření 
volnočasových aktivit pro obyvatele Do-
mova důchodců Sociálního centra města 
Světlá n. S. a své slovo tedy plním. Pro 
lepší představu přikládám harmonogram 
pracovní náplně pro obyvatele domova 
důchodců:

Pondělí
 09:00 - 10:00 tělocvična - ranní cvičení
 10:00 - 11:15 ergoterapie
 13:00 - 15:00 individuální péče
 13:30 - 17:00 ergoterapie

Úterý
 09:00 - 11:15 práce s hlínou 
  + ergoterapie

 13:00 - 15:00 individuální péče
 14:00 - 15:00 taneční terapie
 15:00 - 17:00 ergoterapie
Středa 
 nákupy pro imobilní obyvatele
 09:00 - 10:00 tělocvična - ranní cvičení
 10:00 - 11:15 ergoterapie
 13:00 - 15:03 individuální péče
 13:30 - 17:00 ergoterapie
Čtvrtek
 09:00 - 11:15 ergoterapie
 13:00 - 15:00 individuální péče
 14:00 - 15:00 muzikoterapie
 15:00 - 17:00 ergoterapie

Pátek
 09:00 - 10:00 tělocvična - ranní cvičení
 10:00 - 11:15 ergoterapie ▶
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13:30 - 14:30 videotéka
   13:00 - 15:00 individuální péče
   14:30 - 17:00 ergoterapie

Práce s hlínou: již v minulém roce 
jsme u nás založili malou „Keramic-
kou dílnu“, kde se 1x týdně scházejí 
obyvatelé a z hlíny vytvářejí jen samé 
krásné věci. Mnozí z vás je mohli vidět 
v našem stánku na jarních nebo vánoč-
ních trzích.

Taneční terapie: této terapii se 
věnujeme již třetím rokem. Jedná se 
o cvičení na židlích při krásné a ryt-
mické hudbě. Jelikož je terapie mezi 
obyvateli stále oblíbená, pokračujeme 
v ní i nadále. 

▶ Muzikoterapie: od ledna 2:005 
jsme pro naše obyvatele připravili 
pravidelnou čtvrteční „Muzikotera-
pii“. V podstatě se jedná o příjemnou 
hodinu plnou lidových písniček, které 
si obyvatelé sami zpívají nebo poslou-
chají z CD.

Individuální péče: rozhovory na 
pokojích, četba, vycházky ven, pro-
cházení se s obyvatelem po chodbách, 
masáže, individuální cvičení atd.

Videotéka: promítání videokazet 
s oblíbenými filmy, pohádkami nebo 
různých vystoupení či zábav konaných 
v DD.

Ergoterapie: jedná se o veškeré ruč-
ní práce a používání různých technik, 

např. ubrousková technika, barvy na 
sklo, práce s papírem, kůží atd.

Všechny aktivity či programy jsou 
obyvatelům prezentovány nabídkovou 
formou. Nikdo není do žádných aktivit 
nucen, každý si může trávit svůj volný 
čas podle svého. S radostí ale mohu říct, 
že převážná většina obyvatel si z nabí-
zených aktivit a programů vybere.

V měsíci lednu jsme u nás měli naši 
„Kavárničku“, kde nám k dobré kávě 
a zákusku hrál p. Hrůša naše oblíbené 
písničky.

Nemohu opomenout znovu vás pozvat 
na Josefské trhy, kde stejně jako loni na-
leznete stánek s našimi výrobky.

Lucie Vadinská, sociální pracovnice

Mapka ostrova 
(převzato z www.tenerife.com)

Puerto Cruz – kostel Inglesia 
de San Francisco

Pěšky a stopem kolem Tenerife

V našem dnešním putování se po-
díváme na Kanárské ostrovy, kon-
krétně na největší z nich – Tenerife 
(v jazyce původních obyvatel Guančů 

„Zasněžená hora“). Rád bych zde na-
bídl čtenářům několik vlastních tipů 
a zkušeností, jak levně procestovat 
tento ostrov a poznat jeho nejkrásněj-
ší místa. Pojďme se nejprve podívat 
na základní údaje. 

Z geopolitického hlediska jsou Ka-
nárské ostrovy, tedy i Tenerife, součástí 
Španělska. 

Rozloha:   2 354 km2

Správní středisko:  Santa Cruz
Počet obyvatel:  700 000
Měna:   euro
Časové pásmo (posun oproti zimní-

mu času v ČR):                            -1 hod.
Vízové povinnosti: 
   vízum není nutné.
Jak se tam dostaneme? 
Například s leteckou společností 

Fischer Air, či Travel Service, cena zpá-
teční letenky 11 000 – 12 000 Kč včetně 
poplatků, doba letu 5 hodin (Fischer Air 
s mezipřistáním na Madeiře).

Zapůjčení vozu: 
bezproblémové, cena cca 25-30 eur/

den + taxa, půjčení na více dní = sleva, 
benzín kolem 55 centů/litr.

Je 24. 12. 2004, 14.30 místního času a já 
se dívám z okénka Boeingu 737-300 na 
majestátní masiv Pico del Teide, nejvyšší 
hory ostrova, celého Španělska a jeden 
z cílů mé cesty. Blížíme se čtvrtou zatáč-
kou na finále vzletové a přistávací dráhy 
mezinárodního letiště Reina Sofia, které 
se nachází v jihozápadní části ostrova. 

Po přistání zapínám mobil, přeju si s ka-
marády hezké Vánoce, v odbavovací hale 
házím na záda naloženou krosnu, beru 
nabízenou infomapu a vyrážím na dva ki-
lometry vzdálenou dálnici něco stopnout 
do správního střediska Santa Cruz. Kupo-
divu asi desáté auto staví a místní mladík 
mě stoosmdesátkou za doprovodu hlasité-
ho techna bere až do cíle mého dnešního 
přesunu. Při pozvání na kafe zjišťuju pár 
užitečných informací o počasí, místech, 
kde přespat a na co si dát pozor. 

V Santa Cruz procházím hlavní nákupní 
třídu Calle Castilla, prohlížím koloniální 
architekturu, obdivuju všude kvetoucí 
vánoční hvězdy i místňáky v santaclau-
sovských čepičkách posílené alkoholem. 
Dostávám se až k místní kopii opery ze 
Sydney, která stojí přímo na břehu Atlanti-
ku, a vyrážím projít místní přístav. 

Slunce pomalu zapadá a nezbývá, než 
najít nějaké místo na přespání. Vyrážím 
na sever, na asi 12 km vzdálenou pláž las 
Teresitas, známou tím, že ji tvoří písek 
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navezený ze Sahary. Protože občas trochu 
sprchne, zalézám ve spacáku do malé pře-
vlékací kabinky, pouze nohy koukají ven. 
V pět ráno mě budí hlasitá hudba. To si 
místní mládež přímo vedle mě udělala dis-
kotéku. Asi dvě hodiny úspěšně vzdoruju, 
ale pak se to nedá vydržet, a tak vyrážím 
zpátky dokončit prohlídku Santa Cruz. 
Cestou fotím východ slunce nad Atlanti-
kem, který nemá chybu. 

Přes Santa Cruz pokračuju do bývalého 
hlavního centra La Laguna, pěkného his-
torického města. Cestu si opět zkracuju 
a zpříjemňuju malým stopíkem. Fotím 
místní koloniální architekturu a protože se 
dost kazí počasí a ochlazuje se, přemýšlím 
o možnosti nějakého levného hotýlku. Nic 
takového však v La Laguně není a nabíd-
ka 50 eur za nocleh se snídaní v místním 
hotelu mě neláká. Rozhoduju se dojet do 
centra západního pobřeží Puerto Cruz. 

Dva stopy, z toho jeden s opilým 
řidičem, což jsem zjistil, až když mě 
vysazoval, a jsem na dohled rozsáhlého 
rekreačního střediska Puerto Cruz. Mraky 
se nasouvají od severu a vypadá to na déšť, 
a tak začínám hledat, kde přespím. Bo-
hužel, všude jsou pouze honosné a drahé 
hotely. Pomalu to vzdávám a říkám si, že 
v nejhorším to jistí banánovníková plantáž 
a nějaký přístřešek. Chvíli před setměním 
se mi náhodou daří najít pěkný zastrčený 
hotýlek za sympatickou cenu. Začíná pršet, 

a tak není co řešit a domlouvám ubytování. 
Cena 16 eur za nocleh se snídaní je na 
místní cenové relace víc než slušná. 

Prší i druhý den ráno a já přemýšlím, 
jak se v tomhle počasí, které hlásí na 
několik dalších dní, dostanu k El Teide. 
Nakonec domlouvám zapůjčení auta na 
dva dni a vyrážím si prohlédnout město, 
kde se v nejhorším před deštěm kdekoliv 
schovám. 

V centru jsou pěkné kostely (třeba Ingle-

sia de San Francisco, kde jsou bohoslužby 
také v angličtině), ale také spousty obcho-
dů a restaurací. Obdivuju lávové pláže 
včetně nejznámější Playa Jardín, umělou 
lagunu Lago Martiánez a nakonec znechu-
cen množstvím turistů vyrážím do útesů 
na severu, zde jsou spousty banánových 
plantáží, ale taky krásné pláže schované 
mezi skalami. I počasí se trochu lepší, as-
poň na chvíli. (dokončení příště)

Text a foto: -mš-

Santa Cruz – kopie Opery ze Sydney

Vážení přátelé,
jistě jste si už všimli, že v našem 

informačním centru si kromě jiného, 
můžete i zakoupit vstupenky na různé 
kulturní akce.

Abychom dali všem našim občanům 
stejnou možnost získat atraktivní mís-
ta, zavádíme od 1. března letošního 
roku jednotný předprodej. V praxi to 
znamená, že vstupenky a rezervace 
na všechny kulturní akce pořádané 
odborem kultury a školství MěÚ ve 
Světlé n. S. si můžete zajistit výhradně 
v IC a začátek předprodeje a rezervací 
je vždy přesně tři týdny před konáním 
dané akce. Těšíme se s Vámi nashleda-
nou na představeních.

Mgr. Jana Kupčíková, vedoucí OKŠ

Březen – za kamna vlezem a budem si čííííst!

A kam jinam pro knížky a časopisy 
(při dnešních cenách obého) než do 
knihovny? Uplynul již téměř jeden 
rok od doby, kdy se Městská knihov-
na ve Světlé n. S. stěhovala ze starých 
nevyhovujících prostor v Sázavské 
ulici.

 Nově opravená budova na náměstí 
s krásně zařízenými interiéry poskytuje 
návštěvníkům knihovny, informačního 
centra a galerie mnohem hezčí a kultur-
nější prostředí a knihovnicím příjemné 
pracovní zázemí. Větší prostory daly 
vyniknout pestré skladbě fondu, což 
se projevilo nárůstem počtu čtenářů, 

návštěvníků i výpůjček.
V roce 2004 jsme v naší knihovně při-

vítali 19 184 návštěvníků, kteří si půjčili 
74 257 svazků knih, časopisů a CD. Ve 
všech odděleních knihovny se uskuteč-
nilo 45 knihovnicko-informačních lekcí, 
besed a soutěží pro žáky mateřských, 
základních a středních škol.

Některým učitelům se v knihovně za-
líbilo natolik, že jejich hodiny literatury 
proběhly právě zde, doplněné ukázkami 
z naší bohaté fonotéky. 

Také v letošním roce chceme v těch-
to akcích pokračovat. Byla vyhlášena 
soutěž „Zdobení velikonočních kraslic“ 

– uzávěrka je 8. března a už se těšíme ▶
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na krásné exponáty, které pak uvidíte 
v naší galerii. 

V březnu, měsíci, který se nemůže 
rozhodnou mezi přídomkem internetu 
či knihy, bude v městské knihovně jed-
na hodina na internetu pro registrované 
čtenáře zdarma. V oddělení pro děti 
budou probíhat besedy na  téma „Veli-
konoce“ a s podobně zaměřenou bese-
dou zajedou pracovnice i do domova 
důchodců. Snad se bude líbit stejně jako 
ta vánoční. 

Na 1. duben připravujeme lahůdku 
pro naše malé čtenáře – Noc s Anderse-
nem. Jedná se o celostátní akci na pod-
poru dětského čtenářství a zároveň je to 
oslava 200. výročí narození dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. 
A o co půjde? Naši malí čtenáři budou 
mít možnost prožít v knihovně  pohád-
kovou noc s celou  řadou překvapení.  

Naší snahou je, aby čtenáři byli co 
nejvíce spokojeni s našimi službami. 
Pravidelně doplňujeme knihovní fond 
o nové knihy, časopisy a CD. Z novi-
nek letošního roku můžeme nabídnout 
následující: 

Knižní novinky v MěK
Besserová Miroslava: Snowboarďáci 

– svěží knížka o mladých a pro mladé, 
plná komických situací

Vaňková Ludmila: Pán stříbrné růže 
– historický román se vrací do doby vlá-
dy Lucemburků, kdy se Vilém z Land-
štejna, pán stříbrné růže, stal věrnou 
oporou mladého Karla IV.

Gardner Erle Stanley: Je to vraž-
da, říká Shelby – nově zvolený státní 
zástupce Doug Shelby řeší svůj první 
a hned velice složitý případ vraždy 
faráře

Franková Anne: Deník – autentické 
svědectví o hrůzách holocaustu

Roben Harlan: Podrazák – sportovní 
agent Murén Bolitar pátrá po nezvěstné 
studentce, s jejímž zmizením je spojeno 
mnoho podivných událostí

Lukařská Klára: Rozhovory s dědeč-
kem – povídání plné vzpomínek a ži-
votní moudrosti Pana herce Radovana 
Lukařského

Malujeme na sklo – publikace pro 
výtvarníky o tom, jak si snadno vyrobit 
vitráže a předměty z malovaného skla

Barvy v bytě – pomocí této knihy mů-
žete nápaditě a v klidu sladit barvy ve 
svém bytě či domě tak, aby odpovídaly 
vašemu vkusu

Toselli Leigh: Kompletní průvodce 
manikúrou a pedikúrou – publikace 

plná fotografií a užitečných informací, 
jak dovést své ruce i nohy k dokonalé-
mu vzhledu

Prima vařečka 4 – další svazek ku-
chařky přinášející recepty z oblíbeného 
televizního pořadu

Recenze
Val McDermidová: Vraždění stínů
Způsoby sériového vraha, který začal 

řádit v malebně nehostinném prostředí 
Skotské vysočiny, jsou velmi dobře 
promyšlené. Metodami do detailů oko-
pírovanými z kvalitních kriminálních 
thrillerů vraždí pachatel právě autory 
těchto drastických knih.

Zpráva o smrti první oběti zastihne 
psycholožku doktorku Fionu Camero-
novou ve Španělsku, kde spolupracuje 
na sestavení počítačového profilu taměj-
šího hromadného vraha. Ten skotský 
však udeří v krátké době podruhé. Je 
třeba neztrácet čas: všichni mrtví jsou 
kolegové jejího snoubence, který je 
rovněž autorem kriminálních románů, 
a pro jeho barvité popisy vražd udělali 
čtenáři z jeho knih bestsellery. Intuice 
Fioně napovídá, že právě tím nápadem 
se mysl patologického zabijáka zaobírá.

Nastává mravenčí pátrání, při kterém 
autorka prostřednictvím své hrdinky 
osvědčuje výtečnou znalost oboru poli-
cejní psychologie. Je třeba najít shodné 
rysy ve zločinech, které se sobě navzá-
jem nepodobají, došlo k nim na různých 
místech a jediným pojítkem jsou literár-
ními cenami ověnčené a později zfilmo-
vané romány. Daly oběti svému vrahovi 
recept na vlastní smrt?

Patnáctý román skotské autorky Val 
McDermidové přináší vedle kvalit, na 
které jsme si u ní už zvykli – vybrou-
šený styl, cit pro atmosféru i znalost 
odborných reálií – jednu novinku. Jako 
by autorka chtěla přispět do stále inten-
zivnější společenské diskuse na téma 
odpovědnosti umělce za dopad svého 
díla. 

Novinky z hudebního oddělení
Daniel Landa: Neofolk
Daniel Landa: 
 Večer s písní Karla Kryla
Anastacia
Krleš: Slzy Arkóny
Mirek Hoffmann: Zlatý výběr
Jakub Smolík: Samotář
Karel Zich: Máš chuť majoránky
Gabriela Demeterová: Violin magic

Mgr. Jana Kupčíková, vedoucí OKŠ

To, že by se nemělo zapomínat ve vy-
mýšlení zábavných věcí na děti, mají 
na paměti již dlouho maminky z klu-
bu Rolnička. Mezi nejatraktivnější 
akce, jež pořádají, patřil po roce opět 
dětský karneval, který se uskutečnil 
ve Společenském domě 30. ledna.

Stejně jako loni byl karneval navštíven 
hojným počtem dětí v doprovodu svých 
rodičů. K tanci a zábavě hrála živá hud-
ba, rodiče mohli dětem zakoupit tombo-
lu a v krabicích u vchodu voněly sladké 
dobroty, určené pro vítěze jednotlivých 
soutěží.

Po prvotním ostýchání malých hostů 
karnevalu uvedla všechny bez rozdílu 
věku do varu neumdlévající tempe-
ramentní moderátorka, jež nenechala 
dětem ani chvilku k nudění. Po spoustě 
krásných soutěží, ve kterých musely děti 
zapojit svou šikovnost, přišlo vyhlášení 
nejhezčí masky. Všichni kovbojové, 
princové a princezny, berušky, vosy či 
medvědi, kominíci, orientální tanečni-
ce, indiánky, ti všichni čekali napjatě 
na konečný verdikt poroty. Té nakonec 
v záplavě dokonalých masek nezbylo nic 
jiného, než vítězi vyhlásit všechny děti. 
A poté už se děti vrhly do tance, dovádě-
ní a nespoutaných zábav.

Pohledy do rozzářených tvářiček ma-
lých dětí jistě dodaly další síly mladým 
maminkám v jejich krásném úsilí. Tak-
že, milé masky, zase za rok! 

 J.P.

Dětský karneval

Plesová sezóna
12. března – Hasičský ples 
 – k tanci hraje skupina Melodie
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Velikonoce

„Smrtonoško, Velkonočko, 
kdes tak dlouho byla?

U studánky, u rubánky ruce, 
nohy myla.“

Velikonoce probíhají jak v rovině 
pozemské – očekávání blízkého jara, 
nové úrody, nového života, znamenající 
konec tuhé zimy, tak v rovině duchovní 

– obnova křestního slibu, možnost du-
chovní účasti na Kristově kříži a zmr-
tvýchvstání. Společným myšlenkovým 
základem však zůstává jednota konce 
a počátku. Duchovní cestu znovuzro-
zení ještě podporuje dramatický motiv 
lidského hoře a smrti. Všeobecně je 
známý pohanský původ Velikonoc. Cír-
kev je přijala až v roce 519.

Velikonoce, přesněji Boží hod veli-
konoční, připadají na neděli po prvním 
jarním úplňku. Předchází jim čtyřiceti-
denní půst. Období však zahrnuje i šest 
nedělí, které nemohou být postními. 

Začátek předvelikonočního období 
– Popeleční středa (po rozverném ma-
sopustním úterý) se ve skutečnosti 
vypočítává tak, že se zpětně od Neděle 
velikonoční odečte 46 dnů.  Postní doba 
je výzvou k pokoře a kajícnosti.  Na 
venkově se nekonaly žádné veselé slav-
nosti ani svatby. 

Postní neděle mají svá česká po-
jmenování, jejichž význam je zahalen 
určitým mýtickým pozadím. Černá, 
Pražná – od postního jídla „pražma“, 
Kýchavná – prastarý zvyk spojovat 
kýchnutí s dobrým vlivem na zdraví, 
proto se říká „zdravíčko“, Družená 

– ženich s družbou chodili na námluvy, 
Smrtná – od starého slovanského zvy-
ku vynášení smrtky – symbolu zimy 
a současné přinášení „létéčka“ ověnče-
ného stromečku, představujícího jarní 
dobu. 

Dále Květná – svěcení ratolestí, 
u nás kočiček. Ty pak lidé zastrkovali ▶

doma za křížky a svěcené obrázky. 
Touto nedělí se vstupuje do pašijového 
týdne (lat. passio – utrpení), ve kterém 
se připomínají jednotlivé události umu-
čení Krista.

Škaredá (Sazometná) středa – všu-
de se uklízelo, pralo, bílilo, natíralo, 
myla se okna.

Zelený čtvrtek – Ježíš se loučí s apo-
štoly poslední večeří, zvony (i varhany) 
umlknou, „odlétají do Říma“, na zname-
ní velkého smutku. Čas je měřen pouze 
dřevěnými řehtačkami a klapačkami. 
Podle vzpomínek pamětníků většinou 
tyto obchůzky vykonávali chlapci, poz-
ději i děvčata. Obcházeli ves, u každého 
křížku se pomodlili. Obchůzka měla 
svůj přísný řád. Na jeho dodržování 
dohlíželi starší hoši. Volili si velitele 

– kaprála. Jemu patřila nejdůležitější 
role, rozdělování odměny – peněz - za 
každou obchůzku. Nebyla malá, celý 
dvacetník. Kdo zaspal, přišel pozdě, 
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▶ či neuměl dobře klapat či „vrzat“, 
měl smůlu. Konečné rozdělování bylo 
pokaždé stejné, jak už to u chlapců 
bývá, pořádnou rvačkou. Pekly se „ji-
dáše“ z obyčejného rohlíkového těsta, 
pokapané medem. V tekoucí vodě ze 
závějí myly hospodyně hrnce, věřily, že 
se v nich nebude jídlo připalovat. 

Velký pátek – byl dnem velikého 
smutku, ticha, připomínky tragédie Je-
žíšova ukřižování. Na poli se nesmělo 
pracovat. Zrána se lidé chodili mýt do 
tekoucí jarní vody. Věřilo se, že přináší 

celoroční zdraví. Země otvírala své 
poklady.

Bílá sobota – podle roucha těch, kte-
ří přistoupili v tento den k hromadnému 
křtu. Pekly se mazance, beránek, ženy 
a dívky malovaly vejce a připravovaly 
tradiční velikonoční jídlo „hlavičku“ 
(nádivka z vajec, krupice, zbytků masa 
a jarních bylinek, k nimž patřily též 
mladé kopřivy). Vrátily se i zvony. Na-
večer před vchodem do kostelů vzplály 
ohně. Přinesená polínka v nich ohořelá 
zaručovala ochranu před požárem. 

Končil půst. Probíhaly přípravy na 
Velikou noc, noc Vzkříšení.

Boží hod velikonoční – Neděle ve-
likonoční – ráno se slouží nejslavnější 
bohoslužba připomínající vzkříšení 
Ježíše Krista. Lidé přinášejí do kos-
tela k posvěcení velikonoční pokrmy 

– beránka, mazance, vejce. Doma, před 
slavnostním obědem dostane každý 
kousek z posvěceného jídla. Jestliže ve 
světě zabloudí, určitě si vzpomene, kde 
a s kým jedl velikonoční vajíčko.

Velikonoční, Červené pondělí. Na 
tento den připadají dodnes velice živé 
lidové tradice. Pomlázka, pocházející 
již z dob předkřesťanských, má dívky 
a ženy „pomladit“, omladit. Mladé vr-
bové proutky přenášejí své vlastnosti 

– ohebnost, mládí, sílu, plodnost. Vejce, 
původně jen červená (opět představa 
nového života), byla postupem doby 
pomalovávána např. slunečními sym-
boly a symboly kvetoucího jara. A pro 
zamilované?

 „Komu to vajíčko daruju, toho srdeč-
ně miluju. Komu to vajíčko dám, toho 
velmi ráda mám.“

„Od koho pro koho, komu co do toho.“
Mgr. Eva Pejchalová
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SOUTĚŽ SVĚTELSKO 
VE FOTOGRAFII

MěÚ ve Světlé nad Sázavou vy-
hlašuje v pořadí již 6. ročník soutě-
že Světelsko ve fotografi i. Posláním 
této fotosoutěže je ukázat prostřed-
nictvím fotografi e krajinu ve všech 
polohách, dále záběry zachycující 
město, pobyt a působení člověka 
jak ve městě, tak i ve volné přírodě.

Kategorie: 
 I – krajina, 
 II – architektura, 
 III – lidé Světelska

Podmínky soutěže:
1. Soutěže se mohou zúčastnit všich-

ni, kdo fotografují – bez rozdílu věku.
2. Přijímají se jednotlivé snímky od 

rozměru 18 x 24 cm a odvozeniny při 
zachování delší strany.

3. Počet snímků od jednoho autora 
není omezen.

4. Každá fotografi e musí být na 
rubu označena místem pořízeného 
snímku, jménem a adresou autora.

5. Snímky bude hodnotit odborná 
porota určená pořadatelem.

6. Fotografi e zaslané do soutěže 
budou vyhodnoceny ve dvou katego-
riích – černobílá fotografi e, barevná 
fotografi e – a odměněny fi nančními 
cenami. Celková schválená částka na 
soutěž činí 15 000 Kč. 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo 
neprovádět vyhodnocení při nedo-
statečném počtu snímků v některé 
z kategorií.   

8. Zasláním snímků do soutěže 
autor souhlasí s vyhlášenými pod-
mínkami a zároveň i s tím, že vítězné 
fotografi e zůstávají majetkem města.

9. Z nejlepších snímků bude uspo-
řádána výstava.

Kalendář soutěže:
• uzávěrka příjmu fotografi í 
 24.6.2005

• vyhodnocení soutěže 
 28.6 - 1.7.2005

• výstava od 19.7. – 7.8.2005

Materiály zasílejte na adresu:
MěÚ, nám. Trčků z Lípy 18, 
582 91  Světlá nad Sázavou, 
k rukám ing. Josefa Malečka, 
zástupce starosty.

PŘIPRAVUJEME

11. dubna - PETR MUK & p.m. band 
Ĺ AMOUR TOUR 2005 

v divadelním sále ve Světlé nad Sázavou 
v 19.30 hodin.

Po úspěšné podzimní části ĹAmour tour 2004 za-
končené skvělým koncertem v pražské Lucerně chystá 
dvojnásobný stříbrný a bronzový Slavík pokračování 
turné na duben 2005. Petr si na svůj koncert přizval jako 
hosty dívčí vokální kvartet G*apeels, které se pěvecky 
podílelo i na novém Petrově minialbu s coververzemi 
skupiny Erasure „Oh ĹAmour“. Na podzim 2004 také 
vyšlo DVD s přehlídkou klipů od dob Oceánu přes Sha-
lom až k jeho dnešní sólové dráze.
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Program březen

Neděle 6.3., 19.30
 Sametoví vrazi (ČR) 130‘

 Drama. Orlické vraždy, silný příběh, 
česká porevoluční mafiánská sága. 

 Hraje: M. Dlouhý
 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Středa 9.3., 19.30
 Slavíci v kleci (Francie, Švýcarsko)  93‘

Hořká komedie .Učitel hudby nastoupí 
na internátní školu pro problémové děti. 

 Hraje: G. Jugnot
 Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Pátek 11.3., 19.30
 Wimbledon (USA) 95‘

Komedie. Splní se životní sen - bojovat 
o titul nejvyšší v turnaji? 

 Hrají: K. Dunst, P. Bettany 

 Vstupné: 55 Kč.  Od 12 let

Neděle 13.3., 19.30
 Když se setmí (USA) 93‘

Thriller. Kdo uteče, vyhraje, ale musí 
ukrást Napoleonův diamant. 

 Hrají: P. Brosnan, S. Hayek
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Středa 16.3., 19.30
 Snowboarďáci (ČR) 99‘

Komedie. Mrtvej sněhulák, dobrej 
sněhulák. 

 Hrají: V. Kotek, J. Mádl
 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 18.3., 19.30
 Super prohnilí (Francie) 104‘

Komedie. Prohnilí se vracejí a jsou ještě 
prohnilejší. 

 Hrají: P. Noiret, T. Lhermitte
 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 20.3., 19.30
 Zahulíme, uvidíme (USA)  88‘

Komedie. Zažijí tu nejbláznivější noc 
svého života. Hrají: J. Cho, K. Penn

 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Středa 23.3., 19.30
 Lovci pokladů (USA) 130‘

Dobrodružný. Aby rozluštil kód, musel 

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

porušit všechna pravidla. 
Hrají: N. Cage, D. Kruger

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Neděle 27.3., 19.30
 Kousek nebe (ČR) 88‘

Milostné drama. Není na světě místo, 
kde by nás nemohla potkat láska. 
Hraje: T. Pauhorfová

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa 30.3., 19.00
 Alexandr Veliký (USA) 170‘

Historické drama. Život i legenda 
jedné z nejvýraznějších postav světové 
historie. 

 Hraje: C. Farrell
 Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Program duben

Pátek 1.4., 19.30
 Příběh obyčejného šílenství (ČR) 100‘

Komedie . Různé podoby lásky. Když 
zastřelíme všechny, dobře to dopadne. 

 Hraje: I. Trojan. Přístupný

Neděle 3.4., 19.30
 Svět zítřka (USA) 106‘

Sci - fi . Přijdou bez varování, bez slito-
vání. Zmizí beze stopy. 

 Hrají: J. Law, G. Paltrow. Přístupný

Středa 6.4., 19.30
 Příliš dlouhé zásnuby (USA) 133‘

Drama/romantický . V hrůzách války se 
objevilo světélko naděje. 
Hrají: A. Tatou, G. Ulliel. Od 12 let

Pátek 8.4., 19.30
 Krev zmizelého (ČR) 126‘

Drama. Příběh matky a dcery v pová-
lečné době. 

 Hrají: V. Cibulková, A. Geislerová
 Od 15 let

Neděle 10.4., 19.30
 Cesta kolem světa za 80 dní (USA) 120‘

Komedie.  P. Fogg se cítí neuznaný, vsa-
dí se, že obletí zeměkouli za 80 dní. 

 Hraje: S. Coogan. Přístupný. 
České Verze

Pátek 29.4., 19.00
 Letec (USA) 170

Drama. Leonardo DiCaprio v roli 
slavného letce,režíséra a dobrodruha 
H.Hughse. Od 15 let

Neděle 1.5., 19.30
 Řada nešťastných příhod (USA) 90

Komedie. Pozoruhodné životní cesty 
tří dětí bez rodičů. 
Hrají : J.Carrey

 Přístupný

Středa 4.5., 19.30
 Fantom Opery (USA) 143

Muzikál. Láska která neumírá,hud-
ba,která je věčná. Od 12 let

Úterý,středa, 24.25.5., 19.30
 Skřítek (ČR) 85

Komedie/groteska. Vesnická rodinka 
z filmu Cesta z města se přestěhovala 
do malého města. 
Hrají : B. Polívka, E. Holubová, 
T. Hanák, I. Chýlková

 Od 12 let

Neděle 22.5., 19.30
 Rukojmí (USA) 113

Akční krimi. B.Willis jako elitní vy-
jednávač,má jednu noc na záchranu 
rukojmí. Od 15 let

Pátek 27.5., 19.30
 Nenávist (USA) 91

Horror. Americká studentka je 
vystavena prokletí,které způsobuje 
nenávist a smrt oběti. Od 15 let

Středa 8.6., 19.30
 Constantine (USA) 120

Thriller. Světoběžník zabývající se 
magií,zkoumá nadpřirozené záhady,-
se pohybuje na úzké. Hranici mezi 
dobrem a zlem. 
Hrají : K.Reeves. 
Od 12 let

Připravujeme
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Plošinu pro imobilní občany má i naše nádraží

Železniční stanice Světlá n. S. je v po-
řadí již čtvrtým nádražím v kraji Vy-
sočina, které má k dispozici pro pomoc 
imobilním občanům zvedací plošinu. 
První plošinu získalo nádraží krajského 
města, další je na nádraží v Havlíčkově 
Brodě a třetí ve Žďáru nad Sázavou. 
Plošinu do Světlé n. S. pořídily České 
dráhy cca za 140 000 Kč. Jde o český 
výrobek, zhotovený na základě návrhů 
a připomínek imobilních občanů. Ovlá-
daní plošiny je mechanické.

Uvedení plošiny do provozu dne 14. 
února 2005 bylo na nádraží ve Světlé n. S. 
doprovázeno přítomností oficiálních hostů, 
tedy se dá říci, že bylo slavnostní. Za kraj 
Vysočina byl přítomen radní pro dopra-
vu ing. Kodet a radní pro sociální věci 
Bc. Vondráček. Za město Světlá n. S. se 
zúčastnili starosta Josef Böhm, místosta-
rostové ing. Arnotová a ing. Maleček, dále 
byly zastoupeny odbory sociální a kultury 
a školství. Za České dráhy byli přítomni, 
kromě přednosty stanice, zástupce ČD 
pro kraj Vysočina p. Nohovec a vrchní 
přednosta uzlové stanice Havlíčkův Brod 
ing. Havel. Podívat se na použití plošiny 
přišli i postižení spoluobčané ze Světlé 
n. S. Akce se odehrála za účasti redaktorů 
tisku, a to jak železničářského, tak regi-
onálního. Přestože bylo uvedení plošiny 
pojato jako slavnostní, je třeba zde uvést, 
že zřizování podobných plošin na želez-
ničních nádražích by se mělo postupně stát 
jakýmsi standardem, neboť starost o naše 
postižené spoluobčany by měla být samo-
zřejmostí dopravců, měst i státu. 

Přítomen byl i p. Klempíř, otec sdružení 
TANGO Havlíčkův Brod, které umožňuje 

postiženým občanům uplatnit se v rámci 
sportovního manažerství. Pan Klempíř 

„vyzkoušel“ České dráhy, když mimo plá-
novanou přepravu invalidních cestujících 
z Jihlavy přes Havlíčkův Brod do Světlé 
n. S. připravil bez předchozího avizování 
ČD přepravu invalidního občana p. Beka 
z Havlíčkova Brodu do Světlé n. S. Je tře-
ba podotknout, že železničáři v Havlíčko-
vě Brodě obstáli na výtečnou, protože již 
po příchodu p. Beka k pokladně se ho ujali 
a postarali se o něj tak, jako by byla jeho 

přeprava předem nahlášena. 
Vlastní akce ve Světlé n. S. se odehrála 

u rychlíku R 672, který přijíždí v 10 hodin 
19 minut. Plošina pro vyložení imobilních 
cestujících byla připravena na přechodu 
u první koleje. Za bezpečnou organizaci 
akce odpovídal výpravčí p. Fikar a stanič-
ní dozorce p. Zbudil. Po zastavení rych-
líku, výstupu a nástupu cestujících, byl 
vůz, ve kterém se přepravovali invalidní 
cestující, přistaven cestou posunu soupra-
vy R 672 k místu s plošinou. S použitím 

plošiny byli z vozu vyloženi tři cestující 
– dva vozíčkáři z Jihlavy a již dříve zmíně-
ný p. Bek, jehož postižení dovoluje pohyb 
s berlemi, ale pouze po rovině a s cizí 
pomocí. Vše proběhlo tak, jak mělo, vlak 
sice dostal zpoždění, ale to nepůjde jinak 
ani při dalších, již běžných přepravách in-
validních cestujících. S tím se musí počítat, 
za minutu pravidelného pobytu to nelze 
zvládnout. Zvlášť, když stanice Světlá 
n. S. není vybavena rovnými nástupišti, na 
kterých lze plošinu přistavit k určenému 
vozu ve vlaku. U nás je třeba přistavit ur-
čený vůz k plošině, tedy manipulace je ná-
ročnější na čas. I s tímto však České dráhy 
počítají a to, že imobilní občané mají nyní 
možnost použít k přepravě železnici i ve 
Světlé n. S., jim za několik minut zpoždění 
vlaku stojí. 

Jsem rád, že plošina pro imobilní ob-
čany je v naší železniční stanici k použití 
pro všechny imobilní občany, kteří projeví 
zájem při své cestě použit železnici. Stačí 
se včas předem ohlásit zaměstnancům sta-
nice tak, aby mohli naplánovat a připravit 
cestu pro zákazníka. Je pravdou, že ploši-
ny ještě zdaleka nejsou ve stanicích ČD ▶
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běžnou záležitostí, čímž je v některých 
stanicích přeprava imobilních občanů 
vyloučena, ale stav se postupně zlepšuje. 
Proto věřím, že s postupujícím vybavo-
váním stanic bude přeprava imobilních 
cestujících zajišťována plnohodnotným 
systémem mezi velkým počtem železnič-
ních stanic. 

▶

Co mě pálí…

Vážení přátelé, 
v minulém čísle Světelského zpravodaje 

jste si mohli přečíst zprávu o tom, že se 
zvýšily poplatky z prostor, které soukrom-
níkům pronajímá město a to až na částku 
1 200 Kč/m2. 

Na pracovní schůzce městského zastupi-
telstva jsem vznesla dotaz, proč k tomuto 
razantnímu zvýšení došlo a bylo mi řeče-
no, že město prostě peníze potřebuje, že 

za celé minulé volební období k žádnému 
navýšení nedošlo, proto je nutné k tomuto 
kroku přistoupit nyní. Jenomže dnes je pro 
všechny drobné soukromníky období až 
moc těžké. 

Stát neustále vymýšlí, jak jejich skuteč-
né zisky minimalizovat, nejraději, kdyby 
tak nezbylo nic, a proto se mi zdá krajně 
neseriózní, aby jim jejich činnost znesnad-
ňovalo ještě jejich vlastní město. Někteří 
pronajímatelé již od smlouvy s městem 
odstupují, někteří k tomu mají, jak se říká, 

„jako z hráze do rybníka“. Že nakonec od-
nese vše zase jen zákazník, je nabíledni. 

Ten, který se bude chtít udržet, bude 
nucen zvýšit ceny svých produktů, a tak 
se to vlastně městu vrátí jako bumerang. 
A z nespokojenosti občanů budou mít zisk 
zase jen ti, kteří tvrdí, že „za nich bylo 
lépe“, a to, prosím, nedopusťme! Naopak 
přemýšlejme, jak obchodní síť ve městě 
ještě rozšířit, přicházet s nabídkami a ne 
ustrnout na mrtvém bodě. Nemyslete 
si, že jsem si nezjišťovala ceny v jiných 
městech, jsou opravdu různé, ovšem pro 
mne, jako pravicového politika se stávají 
samozřejmě vzorem města, kde se snaží 
lidem vycházet vstříc. Kupř. v Přibyslavi 
činí nejvyšší poplatky 380 Kč/m2 a nemají 
v úmyslu je zvyšovat. Proč si nebrat vzor 
u takových obcí? 

Bohužel, minulé i předminulé vedení 
města zde zavedlo zvláštní pořádek. Na 
prvním místě stál úředník, bez něhož spo-
lečnost zřejmě nemůže existovat. Toho je 
potřeba dost dobře zaplatit. A čím je těch 
úředníků více, tím větší moc představují. 
Věřte, že já zrovna nepatřím k lidem, kteří 
toto v úžasu pozorují, já bych raději viděla 
místo každého druhého drobného sou-
kromníka, který by do městské kasy dával 
a ne ji vyprazdňoval. 

A pak se začalo budovat. Se státními 
penězi se to pane stavělo, ani se nemuselo 
moc kontrolovat. A tak se nám ty korunky 
pěkně rozkutálely, a právě tím nedobrým 
hospodařením. Věřte, že vím, o čem 
mluvím. A tak ti, kteří nastoupili po nich, 

Cédéčko jako dárek 
předplatitelům

Deník Vysočina připravil pro své ce-
lotýdenní předplatitele speciální dárek: 
obrazové CD  s názvem Vysočina v roce 
2004, jak ji viděl deník Vysočina.

Z bohatého fotoarchivu zásobeného 
jednotlivými fotoreportéry autoři projektu 
vybrali záběry, z nichž se pokusili sestavit 
přehled nejzajímavějších událostí na Vy-
sočině. Fotografie jsou řazeny do několika 
tematických oblastí a zachycují návštěvy 
celebrit, kulturní i sportovní dění, ale i ži-
velné pohromy či tragické nehody.

Autoři předem upozorňovali, že jejich 
produkt si neklade za cíl být detailní 
encyklopedií či kalendářem událostí, nic-
méně zamrzí, že naše město vyšlo zcela 
naprázdno. Ani jedna fotografie nepřipo-
míná Světlou n. S., jako kdyby se nekonal 
folklorní festival Horácko zpívá a tančí, 
nebyla otevřena nová městská knihovna 
a informační centrum, nebylo Rallye 
Světlá,…                                         -jv-

Po hladkém vyložení imobilních cestu-
jících z vlaku – jakémsi křtu plošiny, byl 
v restauraci U Košků naproti nádraží při-
praven oběd pro hosty, vozíčkáře a novi-
náře. Nikoliv proto, aby se hosté „nacpali“, 
ale proto, aby společně, za účasti novinářů, 
prodiskutovali problémy přepravy inva-
lidních občanů tak, aby jejich začlenění 

do běžného života bylo co největší. Je 
třeba bourat bariéry, které postiženým 
občanům brání v plnohodnotném životě. 
Jednou z odstraněných bariér je i zavedení 
provozu plošiny pro imobilní občany na 
našem nádraží ve Světlé n. S.

ing. Josef Kaplan,  přednosta stanice 
Světlá n.S., foto: Jaroslav Vála

dnešní vedení města, ti měli své začátky 
nezáviděníhodné. Nedodělaná radnice, její 
chod zajišťovat v primitivních podmín-
kách, vypořádat se s nárůstem pracovníků, 
kteří byli ještě za minulého vedení přijati 
a mít starost toto vše ufinancovat, to není 
pro nikoho jednoduché. A navíc legislati-
va, která všechny chrání, ba snad i hájí, to 
dá přemýšlení, co s tím udělat. 

Proto si dovolím navrhnout moje uto-
pické sny. Věřte, že nemám vůči žádnému 
člověku ani tu nejmenší averzi, k tomuto 
přemýšlení mě vede můj zdravý selský 
rozum, který mi říká, že milion z rozpočtu 
města na tři strážníky městské policie je 
trochu moc a když dám na misku vah za 
jedno volební období ony čtyři miliony 
a na druhou misku vah nádherné hřiště 
pro děti, kupř. po 250 000 Kč za jedno, je 
to prosím šestnáct nádherných hřišť ve 
městě a okolí. 

Odpusťte mi to přirovnání. Ten milion 
ročně by se jistě dal ušetřit i jinde, zřejmě 
též většími úspornými opatřeními, kupř. 
v Technických službách, či se zamyslet 
nad tím, že není příliš etické, aby na rad-
nici pracovali rodinní příslušníci. Vždyť 
by mohl stačit jediný v rodině. I za toto 
můžeme poděkovat minulému, hodnému 
a starajícímu se vedení. Bohužel, vzory 
jsou mnohým pohlaváři naší země, ti jim 
ukazovali, jak na to.

Vy, které jsem svými utopickými sny 
pobouřila, mi odpusťte, byla jsem vycho-
vána mluvit pravdu a zastávat heslo „Ne-
bát se A NEkrást“ a hlavně se starat, aby 
tam vždy to A a předpona NE- ve druhém 
slově byly. Moje pravomoce jsou tak mizi-
vé, že zřejmě zůstane jen při snech. 

Ovšem naši představitelé, kteří tuto 
možnost mají a vstupovali do pravicové 
politiky, aby její ideály hájili, ti se musejí 
občas podívat do svých volebních progra-
mů, zda skutečně činí vše v souladu s tě-
mito ideály. Do jejich snažení jim přejme 
hodně odvahy a osobní cti.

Vaše Věra Chladová,
zastupitelka města za ODS     
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Květinářství U Ludmily

Květinářství z televizního seriálu 
Četnické humoresky se dostalo až do 
Světlé. V multifunkčním domě Mont 
Blanc je totiž květinářství U Ludmily, 
ve kterém vládne šikovná Ludmila Jež-
ková. Během krátké doby si tato prodej-
na získala své renomé. 

Květinářství, kde vám dokáží uvázat 
hezkou dárkovou kytici, je hodně, ale 
vazby od Ludmily se od těch zažitých 

zvyklostí odlišují, mají něco navíc a ještě 
k tomu každý zákazník či zákaznice do-
stanou milý úsměv, ale ten se již neplatí. 
Co vše lze použít při vázání kytice k růz-
ným příležitostem, si uvědomíte, teprve až 
uvidíte zajímavá díla floristiky plná fanta-
zie z rukou paní Ježkové. Jak se dnes již 
vyhledávaná květinářka dostala do Světlé, 
již vypráví sama.

„Víte, nikdy jsem si nepomyslela, že 
se tím budu jednou živit, dostala jsem 
se k tomu zcela náhodou a za vším stojí 
můj manžel se svým kamarádem. Jsem 
vyučená dámská krejčová a deset let jsem 
pracovala v zelenině, kde jsem dělala vše, 
co bylo třeba. Pracovala jsem ve skladě, 
prodávala v prodejně a jednou mě také 
poslali na zástup do květinářství. Když 
chtěl někdo uvázat kytici, tak jsem se do 
toho pustila a přitom se to líbilo. Uviděl to 
manžel s kamarádem a oba rozhodli, že si 
pořídím květinářství. Byl problém, kde to 
bude, v Pelhřimově i v Humpolci jich bylo 
již dost, tak jsem se ocitla ve Světlé.“

Z čeho čerpáte ty neotřelé nápady, jak 
kytici uvázat, co použít pro nazdobení?

„Na to se mě lidi ptají často, ale já všem 
odpovídám, že o tom nic nevím, nikde jsem 
se to neučila, nic jsem o tom nestudovala, 

jsou to vždy momentální nápady. Mám 
ráda vždy něco jiného, neokoukaného, 
a zkouším to, co mne napadne a hlavně 
dělám to, co mě baví.“

Čím se řídíte při objednávání řezaných 
květin, nemůžete si přece dovolit mít 
v prodejně nadměrné množství živých 
květů?

„Je to zajímavé, ale dnes už vím, že není 
možné se řídit podle jmen v kalendáři. 
Někdy má týden hned několik tradičních 
jmen, ale těch zakázek tolik není, jindy 
zase jsou v kalendáři málo užívaná 
jména, ale nahromadí se různá životní 
jubilea. Stane se, že mám řezaných kytek 
málo, potom musím narychlo objednávat 
všude, kde se dá a třeba v pátek odpoledne, 
abych uspokojila všechny zákazníky. Ně-
kdy je práce hodně, jindy méně, například 
před Vánocemi, 22. a 23. prosince,  jsem 
tu musela být dlouho přes půlnoc, abych 
zakázky stihla, ale dělala jsem to ráda. 
Mám radost, když moje práce přináší li-
dem potěšení. A nevázala jsem jen kytice, 
ozdobně jsem balila i donesené dárky.“  

Říká se, že dobře odvedená práce je tou 
nejlepší reklamou a v případě paní Ludmi-
ly Ježkové to platí dvojnásob.

Text a foto: Jiří Víšek

Otevírání Alfy

Lukáš: Mezi specialitky z našeho 
jídelního lístku bych zařadil „televizní“ 
menu – po pochutnání na jídle Na vlast-

V úterý 8. února byla otevřena dal-
ší tradiční bašta světelského pohos-
tinství – restaurace Alfa v Lánecké 
ulici. Tuto příležitost si nenechal ujít 
ani SZ.

V příjemném interiéru nás překvapí 
především nově předělaný barový pult 
s šindelovou stříškou, stejně jako zcela 
nečekaná ozdoba zdi – starý bicykl. 
Atmosféru lahodně podbarvují irské 
melodie, které rozhodně nikterak ne-
ruší v konverzaci s dvěma mladými 
muži, kteří jsou zodpovědní za provoz 
restaurace – s Lukášem (kuchařem) 
a Radkem (číšníkem).

- Co zajímavého jste si připravili 
pro hosty vaší restaurace?

Radek: Snažili jsme se především 
o pohodové prostředí, ve kterém by 
se lidé cítili dobře. Jsme připraveni 
uzavřeným společnostem připravit 
raut, firemní párty, stejně tak bychom 
chtěli pořádat rodinné akce či svatební 
hostiny. 

▶

ní oči se můžete pustit do Pálí Vám to?, 
pokud ani to nebude stačit, můžete si 
dát Tutovku či Kufr, a vše můžete 
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uzavřít směsí tří mas Přátelé. Kro-
mě toho, pokud si zavoláte 24 hodin 
předem, připravíme na objednávku 
pečený bůček a ovarové či pečené ko-
leno. V dohledné době bychom chtěli 
na jídelníček zařadit také sekyrkovou 
polévku podle pohádkového návodu 
Jiřího Korna.

- U vaší restaurace je dostatečně 
velká zahrada vhodná k posezení. 
Chystáte se ji nějak využívat?

Lukáš: Samozřejmě, chystáme na 
léto posezení venku s živou hudbou, 
občas grilování, v plánu máme také za-
vést hraní zajímavého sportu pétanque. 

Radek: K tomu bychom rádi lidem 
poskytli výborné nepasterované kvas-
nicové pivo.

- Děkujeme za rozhovor.
J.P.

▶ Myslivci vysazovali zajíce

Členové Mysliveckých sdružení Svět-
lá n. S. – Druhanov, Malčín, Příseka 

– Pohleď a Zboží – Bačkov se rozhod-
li „obnovit krev“ zdejší zdecimované 
populace zajíce polního. Po dohodě 
s Mysliveckým sdružením Hrobičany 

– Sběř (obce nedaleko Nového Bydžo-
va) odjeli zástupci všech zúčastněných 
mysliveckých sdružení provést vlastní 
odchyt zajíců. 

Sraz chytačů byl stanoven na 15. led-
na v 6.30 hod. v myslivecké klubovně 
v Hrobičanech. Instalace chytacích sítí 
(cca 1 450 m) byla zahájena těsně před 
rozedněním, zdejším mysliveckým hospo-
dářem bylo jako první chytání stanoveno 
rozhraní polí s oranicí a vysetou řepkou. 
Honci natlačili zvěř zalehlou v oranici. 
Bohužel se zde nacházelo velmi málo zvě-
ře. Po prvním chytání bylo ze sítí vyjmu-
tou pouze šest zajíců. Hospodář rozhodl 
o okamžitém přestavění sítí. Tentokrát 
byla zvěř natlačena z druhé strany, rovněž 
z pole s provedenou hlubokou orbou. Ani 
tentokrát však nedošlo k výraznému vý-
sledku, bylo chyceno pět zajíců.

Proto bylo dohodnuto, že po svačině 
budou sítě postaveny v jiné části honitby. 
K obědu připravil bývalý řídící učitel ve 
výslužbě výbornou knedlíčkovou polév-
ku a kančí guláš z divočáka uloveného 
na prosincové naháňce. Při obědě byl 
i prostor pro vášnivou diskusi mezi mys-
livci z Vysočiny a z úrodné roviny. Byly 
probrány všechny možné příčiny úbytku 
zajíce z přírody, diskutovalo se i o různých 
formách řešení této nepříznivé situace. Sa-
mozřejmě došlo k vzpomínání na další 

zážitky z přírody a průběhu jiných lovů.
Po vydatném obědě se začalo dařit. Po 

instalaci sítí opět na kraji zoraného pole 
podél místní komunikace honci zahájili 
nátlačku zvěře. V uzavřeném kruhu ze 
brzy objevilo několik desítek zajíců. Při 
velmi dobrém provedení natlačení zvěře 
do síti bylo uloveno 13 zajíců. I přesto hos-
podář vydal pokyn k provedení natlačení 
zajíců z pole na druhé straně komunikace 

bez přestavování sítí. I zde bylo zvěře do-
statek, ale slovitelnost byla menší, tento-
krát pouze čtyři. Chytání bylo po smotání 
sítí ukončeno před 16. hodinou.

Veškerá odchycená zvěř byla vyšetře-
na zvěrolékařem MVDr. Bukovjanem 
z Přibyslavi, který se dlouhodobě zabývá 
výzkumem zaječí zvěře. Zvěř byla podle 
pohlaví označena zkrácením jednoho „sle-
cha“, byla jí odebrána „barva“, nakapáno 
do „světel“ a nakonec uložena do přeprav-
ních beden.

Po ukončení chytání byla podávána sva-
činka i něco pro zahřátí. Diskuze nabrala 
na obrátkách, dokonce se začalo i zpívat. 
Bohužel hosté řídili a museli chvátat 
s odchycenými zajíci domů. Většina zajíců 
byla ještě téhož dne vysazena do volné 
přírody na vrchovině. Světelští myslivci 
vysadili celkem 13 zajíců, ostatní zúčast-
nění po 5 kusech. Cena za jednoho zajíce 
byla 1 400 Kč.

Myslivci nyní čekají, jak se toto oživení 
krve (v některém případě může jít o 10, 
možná že i více, procent stávajícího počtu 
zajíců) novou zvěří projeví v přírodě, zda 
nebyli pouze nakrmeni predátoři. 

-zv-

Změna 
otevírací doby 

České spořitelny, a.s, 
pobočky Světlá n. Sázavou 

od 1. 3. 2005

Adresa pobočky:
Komenského 240, 

582 91 Světlá nad Sázavou
Telefon: 569 408 311

Fax: 569 408 315

Otevírací doba
pondělí  8.30-12.30   13.30-16.30
úterý   8.30-12.30  13.30-14.30
středa   8.30-12.30 13.30-16.30
čtvrtek  8.30-12.30
pátek   8.30-12.30 13.30-15.00
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Odpovědná odpovědna

V naší nové rubrice vám přinášíme 
stížnost občanky adresovanou vedení 
města a současně odpovědi starosty 
města Josefa Böhma a velitele měst-
ské policie Stanislava Maroně. 

Vážené vedení města.
Znala bych ráda několik odpovědí na 

otázky, které se týkají našeho města.
Mám dvě malé děti a často s nimi 

chodím do parku nebo k rybníku. Ale 
poslední dobou je tato cesta dosti proble-
matická. Chodíme okolo Tequila baru, 
kde hlavně v letních měsících je velká 
většina osazenstva venku. Nejenom, že 
mají velice nemístné poznámky, ale jsou 
zde i další věci.

1. Neustále používají okolí budovy 
jako venkovní WC, takže když zahnete 
za roh, musíte dětem vysvětlovat, co tam 
ten pán dělá.

2. Běžně kouří marihuanu za rohem 
budovy.

3. Prostranství okolo lípy, kde je po-
mník, je neustále obleženo podnapilou 
mládeží, která i pomník používá na 
odkládání sklenic s pivem.

4. Všude je plno střepů, papírů a dal-
ších odpadků.

5. Bar běžně navštěvuje nezletilá mlá-
dež, která zde popíjí alkoholické nápoje. 
Vím, že je velmi těžké dokázat obslu-
hujícímu personálu, že podává alkohol 
mladistvým, ale snad by bylo alespoň 
možné kontrolami občanských průkazů 
zjistit, kdo zde popíjí. Těžko lze uplatnit 
nějaký postih, ale možná, že by stačilo 
nahlásit do škol jména nezletilých žáků, 
kteří o polední přestávce popíjí alkohol 
v baru. 

Ovšem ani jednou jsem neviděla, že 
by tyto opilce někdo kontroloval nebo 
napomínal.

Ráda bych znala Váš názor na tuto 
problematiku a možnosti na její řešení.

Myslím, že jsou i další, kterým není 
lhostejné, jaký obrázek si o našem městě 
udělají i další návštěvníci našeho města, 
kteří zde projdou do parku nebo směrem 
na Lipnici.

Děkuji předem za Vaši odpověď.
občanka města

Odpověď na podnět občanky
Pořádek a čistota ve městě, kázeň 

občanů včetně mládeže a harmonické 
vztahy mezi nimi je sen nejen taza-
telky, ale většiny z nás. Jak toho ale 
dosáhnout? Logické by bylo před-
pokládat, že o bezpečnost občanů 
a veřejný pořádek bude pečovat stát, 
kterému řádný občan platí daně. To 
se však neděje, instituce státem k to-
muto účelu zřizovaná – Policie České 
republiky – tuto funkci dostatečně 
neplní a zřejmě v dohledné době plnit 
nebude. Pryč jsou doby 1. republiky, 
kdy četnické stanice byly i v takových 
malých místech, jako je Lipnice, Dolní 
Město nebo Leština a četnické hlídky 
pravidelně obcházely svůj obvod. Dle 
sdělení odpovědných funkcionářů 
státní policie nelze s něčím podobným 
počítat. To platí i o Vámi zmíněných 
kontrolách v restauracích, kterých je 
policie schopna v rámci celého okresu 
Havlíčkův Brod zorganizovat pouze 
několik za rok.

Stát svou zcela zřejmou povinnost 
přesunuje na samotné občany, potažmo 
na obce, které jsou nuceny zřizovat 
a také platit (za stát!) vlastní policii. To 
udělají ale pouze některé obce. Z blíz-
kých měst mají městskou policii pouze 
Havlíčkův Brod a Chotěboř, naopak 
Ledeč n. S., Humpolec, Pelhřimov 
nebo Golčův Jeníkov ji nemají. Zda 
policii mít či nemít, je zcela na vůli 
občanů či jimi zvolených zastupitelů. 
I v našem městě po posledních volbách 
zastupitelstvo zvažovalo, zda policii 
zrušit či zachovat a když zachovat, tak 
v jakém počtu. Zvítězil názor městskou 
polici ponechat s počtem tří strážníků. 
Město to stojí každoročně téměř milión 
korun. Policie v prvních měsících roku 
2005 působí pouze ve dvou, protože 
třetí strážník je nově přijatý a absolvu-
je povinné služební školení.

Zda městská policie dělá svou práci 
dobře, se velmi špatně měří a kontro-
luje. Její pracovní doba je vzhledem 
k počtu strážníků omezená, stejně jako 
její pravomoci. K tomu se v tomto čísle 
Světelského zpravodaje vyjadřuje veli-
tel MP. Já mohu pouze slíbit, že budu 
na městských strážnících vyžadovat 
pravidelné kontroly míst, která zmi-
ňujete, a co nejlepší plnění všech jejich 
povinností.

Josef Böhm

Věc: stanovisko MP na stížnost 
ohledně Tequila baru 

Městská policie Světlá nad Sázavou 
bere stížnost  na vědomí a dává k tomuto 
své stanovisko.

Problematika okolo Tequila baru je 
již několik let. Vyjmenované problémy, 
ať je to močení na okolní budovy, od-
hazování odpadků a polehávání mládeže 
na travnatých plochách, jsou upraveny 
vyhláškou města č. 1/93 o čistotě města, 
a je v kompetenci městské policie tyto 
záležitosti řešit, stejnou pravomoc má 
i Policie ČR.

Někdy je problémem dotyčnému pře-
stupek prokázat, a to z důvodu, že v do-
bě, kdy prochází hlídka MP inkrimino-
vaným místem, je většinou relativní klid, 
nehledě na tu skutečnost, že MP má 3 
strážníky, což zdaleka nemůže pokrýt 
celodenní dohled nad touto lokalitou, 
nehledě na to, že podobných problémo-
vých míst je po Světlé n. S. několik.

Hlavní úlohu by zde měl však sehrát 
majitel uvedeného podniku, který by 
si měl jak uvnitř, tak v jeho nejbližším 
okolí udržovat pořádek.

Co se týká podávání alkoholických 
nápojů mladistvým, je MP oprávněna 
provádět kontroly a pokutovat toho, kdo 
alkoholický napoj mladistvému podal 
či prodal, nebo umožnil jeho požití. 
Stejnou pravomoc má i Policie ČR, se 
kterou se provádějí občasné kontroly, 
ovšem zde opět nastává problematika 
prokazování přestupku konkrétní osobě, 
neboť mladistvý v drtivé většině odmítá 
uvést, kdo mu alkoholický nápoj podal 
nebo prodal a svědecky  toto nikdo po-
tvrdit také nechce. MP kontroly provádí, 
i když můžeme z tohoto místa přislíbit, 
že v této problematice přitvrdíme a že ke 
kontrolám bude docházet častěji, stejně 
tak se zvýší s příchodem jarních měsíců 
a očekávaným poleháváním omladiny 
po travnatých plochách okolo podniku 
hlídková činnost MP v uvedené lokalitě.

Hlavní úlohu v tomto by však měla se-
hrát rodina mladistvého a jeho výchova.

Maroň Stanislav, velitel MP
Světlá n. S., 15. 2. 2005

Poznámka redakce:
V listopadovém čísle se k problemati-

ce Tequila baru vrátíme a požádáme MP 
o zhodnocení uplynulého období.
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V účastnickém poplatku ve výši 200 Kč 
byl zahrnut srazový odznak, turistická 
srazová známka, tričko s logem srazu, 
účastnická visačka, diplom, pohlednice 
a vstupenka na papučový bál. Pořadatelé 
přichystali pestrý program pro milovní-
ky lyžařské turistiky, zimního táboření 
a pro všechny ostatní turisty, toužící 
poznat nový kus naší krásné země. 
V krásných terénech masivu Králického 
Sněžníku byly při-
praveny čtyři trasy 
lyžařských přejez-
dů, tři trasy pěší 
a dvě pro majitele 
sněžnic.

-jv-

Péče o návštěvníky sjezdovky je pro 
členy Lyžařského klubu Kadlečák pri-
oritou, protože dobře vědí, že pouze 
spokojený lyžař se bude vracet a dobré 
jméno se ztratí jen jednou. Dávno již 
nestačí mít jen dobře upravenou sjez-
dovku a fungující vlek. 

Na Kadlečáku v té letošní, byť krátké, 
sezóně nabídli další vylepšené podmínky. 
Upravené dostatečně velké parkoviště, 
občerstvení, ve kterém lze koupit něco víc 
než  čaj a pivo, a v neposlední řadě sociál-
ní zařízení v podobě chemického WC, aby 
lyžaři nemuseli vykonávat svoji potřebu 
po lese. K získanému kreditu sjezdovky 
jistě přispěla pevně stanovená provozní 
doba, což oceňovali zejména návštěvníci 
ze vzdálenějších míst. Vždyť i Pražáci 
vědí, kde je Kadlečák, vyplatilo se jim jet 
si na celý den zalyžovat na Vysočinu.

První snímek je dokladem skutečnosti, 
že lyžování na Kadlečáku již dávno není 
jen záležitostí lyžařů ze Světlé a jejího 
okolí. Na druhém snímku je hojně využí-
vaná chemická „kadibudka“ a ke cti pro-
vozovatelů areálu sloužilo, že její použití 
bylo zdarma. Dobrý stav tohoto zařízení 
po každém dnu lyžování potvrzoval sku-
tečnost, že národ lyžařů a snowboardistů 
je národem kulturním.  jív

Z Kadlečáku

Z činnosti KČT

Členy světelského Klubu českých 
turistů Sklo Bohemia jste v uplynulé 
zimě mohli potkat s běžkami nejen na 
Kadlečáku, Melechově nebo v okolí 
Nového Města na Moravě, ale také na 
organizovaných akcích, jako byly na-
příklad Memoriál Ladislava Dymáčka 
v Sobíňově (153 účastníků, z toho přes 
devadesát na běžkách) nebo IX. Český 
zimní sraz turistů v Králíkách. 

Konal se ve dnech 3. až 6. února 
a město Králíky zajistilo pro několik 
set účastníků ubytování v tělocvičnách 
a školních třídách ve vlastních spacích 
pytlích nebo v ubytovacích zařízeních, 
stravování a dopravu na trasy autobusy. 

Zimní stovka

V pátek 11. února pořádala soukromá 
fi rma Glasspo 11. ročník dálkového 
pochodu Zimní 100 s Glasspo. Zázemí 
pořadatelé opět našli v jídelně sklářské 
školy v Sázavské ulici, kde i účastníci 
měli dostatek prostoru na občerstvení, 
převlečení a případný odpočinek.

Přestože od rána vytrvale pršelo, přijelo 
36 nadšenců, kteří mezi 19. a 21. hodinou 
vyrazili na start stokilometrového zim-
ního pochodu. Ten byl tradičně rozdělen 
na noční padesátku, která vedla ze Světlé 
n. S. přes Vilémovice, Ledeč n. S., Zbýšov 
a Leštinu zpět do Světlé n. S., a denní 
padesátku ze Světlé n. S. přes Humpolec, 
Kaliště a Rejčkov opět do Světlé n. S. Ne-
příjemný studený déšť vydržel po celou 
noc a s různou intenzitou i následující 
den. Přesto ještě ráno přišlo dalších devět 
dálkoplazů na trasu 50 km. Účast to byla 
vpravdě úctyhodná a dodejme, že po tolika 
letech pořádání šlo vesměs o známé tváře, 
ať už to byl Květoslav Lumtzer, který při-
jíždí až z Popradu, nejvzdálenější český 
účastník Stanislav Mucha z Chodova nebo 
letos již pětasedmdesátiletý Ivan Klich 
z Milevska. Všichni jsou to tvrdí chlapi, 
kteří slibují, že – pokud jim to zdraví do-
volí – přijedou příště zas. 

Kromě pamětního listu obdržel každý 
účastník suvenýr ve formě skleničky 
s pískovaným motivem pochodu a na koho 
se při losování usmálo štěstí, odvážel si 
domů výrobek fi rmy Glasspo z broušené-
ho křišťálu.

Text a foto: Jaroslav Vála

První kroky ze stovky kilometrů
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Nádherný den na Kadlečáku s Radiem Vysočina

20. únor byl pro členy Lyžařského 
klubu Kadlečák šťastným dnem a pro 
lyžující školáky tím nejpříjemnějším 
zahájením prázdnin. Tentokrát nepla-
tilo, že když na Kadlečáku naplánují 
závody a karneval, přijde obleva či déšť.

Vše začalo dopoledním obřím slalo-
mem Kadlečák Open Radio Vysočina. 
Velmi dobře připravená 300 m dlouhá trať 
s patnácti brankami, 43 lyžařů, 5 „snow-
boarďáků“ a mnoho přihlížejících diváků, 
především z řad rodičů a prarodičů závo-
dících dětí. Závod se jel ve čtyřech věko-
vých kategoriích, lyžaři jeli trať dvakrát 

a časy se jim sčítaly, závodníci na širokých 
prknech absolvovali jen jednu jízdu. Nej-
rychlejší ze všech byl Rostislav Vošický, 
který vyhrál tu nejprestižnější kategorii 
18 až 50 let a navíc mu rozhodčí naměřil 
nejrychlejší čas dne, ve druhém kole svoji 
jízdu zajel za 21,83 s.

Medailisté jednotlivých kategorií
Chlapci do 6 let: 1. Tomáš Böhm, 2. Jan 

Zikmunda, 3. Josef Štěpánek
Dívky do 6 let: 1. Barbora Dušková, 2. 

Aneta Prášková, 3. Karolína Juřicová
Chlapci 7 až 12 let: 1. Dominik Vošický, 

2. Jakub Novotný. 3. Petr Cink

Medailisté nejmladších chlapců 
na stupních vítězů: 

druhý Jan Zikmunda, vítěz Tomáš Böhm 
a třetí Josef Štěpánek

Snowboardisté: 
druhý Jakub Šembera, vítěz Miroslav 

Vodička a třetí Tomáš Pejchar

Ing. Lenka Arnotová s moderátorem 
vyhlašují nejlepší masku

Dívky 7 až 12 let: 
1. Markéta Špírová, 2. Karolína Špírová, 

3. Jana Takáčová
Dorostenci 13 až 18 let: 1. Aleš Špíra, 2. 

Vít Bartoň, 3. Jan Pavlíček
Kategorie 18 až 50 let: 1. Rostislav Vo-

šický, 2. Luboš Pejchar, 3. Jiří Špíra
Snowboardy: 1. Miroslav Vodička, 2. 

Jakub Šembera. 3. Tomáš Pejchar
Odpoledne pokračoval Den s Radiem 

Vysočina na Kadlečáku velkým karne-
valem, na kterém vystoupilo více než sto 
masek na lyžích, přičemž přihlížejících 
bylo nejméně třikrát tolik. Opravdový ráz 
nefalšované maškarní zábavy dodali celé-
mu odpoledni příjemní moderátoři Radia 
Vysočina. Masky se nejprve představily ve 
dvou jízdách po svahu divákům a porotě, 
kterou vedla místostarostka ing. Lenka 
Arnotová, a potom nastoupily k závěreč-
nému představení před tribunou Radia 
Vysočina. 

Všechny dětské masky dostaly malou 
pozornost a potom předsedkyně poroty 
vyhlásila ty nejlepší, které obdržely věcné 
ceny z rukou moderátorů Radia Vysočina. 

Nutno připomenout, že odměněny byly 
jen některé masky, ale pochvalu zaslou-
ží všichni, kteří se v nedělním odpoledni 
na Kadlečáku představili v masce. Nej-
větší dík ovšem patří těm, kteří ten nád-
herný den připravili – pracovitým členům 
Lyžařského klubu Kadlečák. Představte si, 
že diskotéka s Rádiem Vysočina trvala až 
do 20 hodin!  Text a foto: Jiří Víšek
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Machač Zdeněk st. 
 – v roce 2004 jeho svěřenci v sil-

niční i dráhové cyklistice získali 8 
titulů mistrů ČR, vynikající umís-
tění na ME, MS, stříbrnou medaili 
získala  dcera na juniorském MS 
v dráhové cyklistice.

Kategorie družstev:

Družstvo starších žáků volejbalového 
oddílu TJ Sklo Bohemia. 

 Pod vedením trenéra Josefa Práš-
ka se družstvo ve složení Lacina 
V., Lacina T., Lacina M., Prášek, 
Chládek, Vančura, Prchal, Vagner 
umístilo na 3.místě v KP, což bylo 
nejlepší umístění z družstev okresu 
Havlíčkův Brod.

Družstvo hokejové přípravky HC 
Sklo Bohemia. 
  Družstvo je sestaveno z hráčů 1.-

3. ročníku ZŠ. Na základě úspěšné 
loňské práce pí Buškové mužstvo 
za vedení p. Chytráčka a p. Dopity 
vyrostlo do konkurenceschopnosti 
družstvům Pardubického a Králo-
véhradeckého kraje. 

  Trenér Václav Chytráček je bez 
nadsázky živou legendou nejen hav-
líčkobrodského hokeje, ale hokeje 
na Vysočině vůbec. Mnozí sportov-
ní příznivci si jistě pamatují, že ve 

Vyhodnocení nejlepších sportovců 

Ve středu 16. února se v obřadní 
síni radnice uskutečnil slavnostní 
akt vyhlášení sportovce roku 2004, 
pořádaný Městským úřadem Světlá 
n. S. Nejlepším sportovcům přišli 
za úspěšnou reprezentaci poděkovat 
starosta Josef Böhm a místostarosta 
ing. Josef Maleček. Předání pohárů, 
čestných uznání a knih oceněným 
se zúčastnili i členové komise pro 
koordinaci sportů při MěÚ, z jejichž 
popudu tato akce před lety vznikla, 
Lubomír Slabý a Jaroslava Holoub-
ková.

Kategorie trenér:

Jakšl Josef 
 – dlouholetý fotbalový trenér mlá-

deže, nyní hlavní trenér starších 
žáků. Za jeho působení vyrostlo 
v klubu mnoho zdatných fotbalis-
tů.

Výborný Karel 
 – trenér družstva mládeže stolního 

tenisu. Hlavně jeho zásluhou se 
v minulém roce podařilo rozšířit 
členskou základnu  o řadu talento-
vaných hráčů.

Reyneltová Jana 
 – dlouholetá trenérka mládežnické-

ho volejbalu, pod jejímž vedením 
vyrostlo mnoho hráček, které se 
uplatnily i v ligových soutěžích 

mládeže i dospělých. V roce 2004 
se ujala tréninku a vedení družstva 
žen, které postoupilo do krajského 
přeboru I. třídy.

Severa Petr 
 – působí jako trenér v mládežnic-

kém hokeji, kde uplatňuje své zku-
šenosti z dřívějšího působení jako 
hráč. Dokázal okolo sebe vytvořit 
tým spolupracovníků z řad rodičů, 
kteří mu v jeho práci vycházejí 
vstříc, a zajišťuje tak soustavný růst 
mladých hráčů.

Družstvo hokejové přípravky HC Sklo Bohemia

Lukáš Pirožek
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spojitosti s hokejem se Havlíčkovu 
Brodu říkalo Chytráčkov. Je to až 
neuvěřitelné, ale rok narození stále 
aktivního hokejového trenéra je 
1927. 

  V sedmnácti letech hrál již hrál 
za mužstvo dospělých, to bylo ještě 
na rybníku Hastrman, pamatuje 
Kotlinu s přírodním ledem, zažil 
14. září 1957, kdy se v Brodě prvně 
bruslilo na umělém ledě. 

  V roce 1956 si zahrál za „ná-
roďák“, a hned proti Kanadě. Jeho 
spoluhráči v dresu Havlíčkova Bro-
du byli pozdější reprezentanti a mi-

stři světa Holíkové, Suchý, Augusta, 
Chalupa, Benák. 

  V Brodě odehrál 25 sezon  a dvě 
sezony si zahrál za ATK Praha. 
V současné době dojíždí třikrát týd-
ně vlakem do Světlé, aby zde vedl 
tréninky začínajících hokejistů. 

Kategorie mládeže:

Náděje Martin 
 – tvůrce hry družstva starších žáků 

FK Sklo Bohemia Světlá n. S. Velmi 
talentovaný odchovanec světelské 

Jarmila Machačová

kopané, který je příkladem všem 
ostatním v plnění úkolů.

Pirožek Lukáš 
 – fotbalový útočník družstva do-

rostu. Talentovaný hráč, příkladný 
svým přístupem k plnění úkolů.

Machač Zdeněk ml. 
 – člen cyklistického oddílu Sklo Bo-

hemia, zařazen do střediska mláde-
že pod Duklou Praha. V roce 2004 
získal dva tituly mistra ČR, na ME 
v bodovacím závodě získal 8. místo, 
na MS v silniční cyklistice v časov-
ce 18. místo.

Fialová Květa 
 – atletka z líhně trenéra Jozefa 

Foťka, startující za SKP Pardubice. 
Je přebornicí Pardubického kraje 
v trojskoku, za družstvo žen se za-
sloužila o postup do extraligy. Na 
MČR obsadila 9. místo v trojskoku, 
v KP víceboje obsadila 3. místo.

Kategorie dospělých:

Mikešová Miloslava 
 - patří k nejaktivnějším a nejvýkon-

nějším členům KČT Sklo Bohemia. 
V roce 2004 zvítězila v oddílovém 
žebříčku turistické aktivity s vý-
konem 2 488 km. Patří k hlavním 
organizátorům dálkového pochodu 
Cestami Jaroslava Haška.

Císař Bohuslav 
 – záložník družstva „A“ FK Sklo 

Bohemia. Je zkušeným hráčem 
a již delší dobu patří k základním 
pilířům mužstva „A“. Vyniká nad 
ostatní díky svému poctivému pří-
stupu k plnění úkolů.

Peca Ondřej 
 – stabilní hráč divizní soutěže druž-

stev, účastník celostátních turnajů 
mužů, 14. hráč žebříčku východo-
českého regionu a 158. hráč celo-
státního žebříčku mužů

Sportovní osobnost: 

Machačová Jarmila ml. 
 – držitelka stříbrné medaile 

v scratchi z MS juniorů v Los An-
geles v dráhové cyklistice (8. místo 
v bodovacím závodě) a úspěšná 
účastnice MR jak v silniční, tak 
v dráhové cyklistice.

Jaroslava Holoubková
Foto: Jiří Víšek

Než vstoupíte do vody

Protože se zase blíží letní sezóna 
a každou chvíli se na mě obrace-
jí přátelé, známí i zcela neznámí 
lidé s dotazy stylu, jak se dostanu 
hlouběji pod vodu, vždyť mě u toho 
strašně bolí uši, nebo jak to, že když 
se vynořím, mám krvavé oči, pova-
žuji za nutné napsat úvodem sezóny 
několik zásadních rad, kterými by se 
měl člověk , který leze do vody, auto-
maticky řídit.

Předem upozornění: když se chci na-
učit běhat a neposlechnu některé rady 
svého trenéra, maximálně zakopnu 
a odřu si kolena. Když ale opomenu 
některé zásady bezpečného potápění, 
protože to je přece adrenalinový sport 

a k tomu automaticky patří nebezpečí, 
bude se o mě skutečně psát, ale pouze 
jeden den a ještě jenom v černé kroni-
ce.

Teď ale vážně. Stále více stoupá 
počet lidí, kteří si po zhlédnutí pořadu 
v televizi, nebo na dovolené uvědomí, 
že pod tou vodou je to moc krásné 
a chtějí se tam podívat. Nestačí si kou-
pit brýle, šnorchl a ploutve a jít se zku-
sit topit. Pokud to tak dělám a zatím se 
mi nic nestalo, měl jsem štěstí. Sami 
jste asi zjistili, že když si budete chtít 
u kdejakého mořského střediska půjčit 
výstroj a výzbroj, bude vám toto ode-
přeno, pokud se neprokážete platným 
potápěčským osvědčením. 

Co pro to musíte udělat? Buď ▶



Světelský zpravodaj březen 2005 strana 32 strana 33 březen 2005 Světelský zpravodaj 

Stolní tenis

Trenér a předseda oddílu Karel Výborný s mladšími žáky: 
zleva Milan Čech, Radek Mandl, Jan Mündel, Martin Moravec, Ladislav Procházka, 

Jan Vaňásek a Tomáš Hroch.

v místě své dovolené si zjistíte 
nejbližší potápěčskou bázi, přihlásíte 
se do kurzu a obvykle tak za tři až 
čtyři dny, zhruba za 6000 - 8000 Kč 
tento kurz absolvujete. Když to srov-
nám s autoškolou, jsou z vás za tři až 
čtyři dny spolehliví řidiči? Myslím, 
že při troše skromnosti usoudíte, že 
ne. Proto vám nabízím jinou možnost. 
Dnes si povíme o několika základních 
principech, které byste měli znát, než 
vstoupíte do vody.

1. Nikdy neprovádějte bezprostřed-
ně po jídle intenzivní činnost ve vodě 

- plavání, potápění. 
Proč? Co pohybuje svaly žaludku? 

Krev. Odkud se vezme? Z končetin. Co 
potřebuji k plavání a potápění? Kon-
četiny. Proto se vystavujete nebezpečí 
vzniku silných svalových křečí, které 
ve vodě mohou být vaše poslední. 
Proto dodržujte interval zhruba dvou 
hodin po jídle.

2. Nepodceňujte pocit chladu. 
Teplota 33 oC je ta pravá, ale ta se ne-

vyskytuje ani v tropických mořích, kde 
je v průměru 26 – 28 oC. Ve středomoří, 
kam jezdíme nejčastěji, se teplota po-
hybuje okolo 24 – 25 oC na hladině a od 
takových 12 metrů níže může nastat 
teplotní skok až na takových 18 – 20 
oC. A to už je setsakramentsky znát. 
Jsme-li dále od břehu a bez plavidla, 
nebo vydáme-li se přes zátoku, nebo 
na „blízký ostrov“, máme na průšvih 
zaděláno.

3. Naše tělo a tlak. 
Na zemský povrch a tím i na povrch 

našeho těla působí atmosférický tlak, 
který má hodnotu 1 baru na cm2, což 
je 1 kg. Ponoříme-li se do hloubky 10 
metrů, tlak se zdvojnásobí. A ejhle, už 
víme, proč nás při ponoru bolí pekelně 
uši. Bolest odstraníme následujícím 
způsobem. Uchopíme nos, jako když se 
chceme vysmrkat, stiskneme a fouk-
neme do něj. V uších ucítíme lupnutí 
a bolest rázem ustane. To proto, že 
Eustachovou trubicí si tlak ve středou-
ší vyrovnáme. To děláme pod vodou, 
proto mají potápěčské brýle „nos“. 
V ostatních dutinách se tlak vyrovnává 
automaticky, pokuď není sliznice zdu-
řelá. Takže otázka: jaká nemoc je pro 
potápěče nejhorší? Odpověď: rýma.

4. Náš chrup a potápění. 
Jedeme-li na dovolenou a chceme se 

potápět, nechme si prohlédnout chrup. 
Není nic „zábavnějšího“, než když 
máme v zubu kaz a vystavíme ho zvy-
šujícímu se tlaku. A ještě lepší, když 
sestoupíme dolů a tam se nám štěrbin-
ka v zubu zanese a při poklesu tlaku se 
vzduch začne v zubu rozpínat. Zažil 
jsem, že otrlý chlap po výstupu z vody 
řval jako tur a plomba mu vystřelila 
z huby ven. Pardon, z pusy.

5. Vidění pod vodou. 
Na základě lomu světelných paprs-

ků se nám předměty pod vodou zdají 
být větší a blíže. Odtud rčení byl tam 

„táááákovýhle“ žralok. Jestliže máme 
nasazenu potápěčskou masku, máme 
omezený výhled. Nevidíme si např. 

na břicho, na opasek, na rameno atd. 
Uvízneme-li někde za něco, těžko se 
sami vyprostíme. Situace, které na su-
chu ani nevnímáme, se pod vodou stá-
vají smrtelnou pastí. A z toho vyplývá 
v tomto článku poslední a nejdůležitěj-
ší pravidlo.

6. NEPOTÁPĚJ SE NIKDY SÁM. 
Přítel, budy, ti pomůže s oblékáním, 

pod vodou ti dá dechnout, když se ti 
stane něco s automatikou, vyhákne tě, 
když někde uvízneš atd.

To by bylo pro dnešek všechno, příště 
na shledanou.

Mgr. Jiří Veselý, 
instruktor potápění II. třídy.

s družstvy  TJ CHS Chotěboře C a ZŠ 
Nusle HB A. Po čtrnáctém kole soutě-
že je na čele tabulky Světlá A pouze 
lepším skóre před týmem Chotěbo-
ře C. 

Oba soupeři mají shodně 40 bodů 
za 13 vítězství a jednu prohru. Třetí 
v pořadí je další kandidát postupu ZŠ 
Nusle Havlíčkův Brod A s 39 body. 
Světlá prohrála zatím pouze jedno 

Stolní tenis (nebo také ping-pong) 
je jedním z tradičních sportů ve 
Světlé, jen o něm není tolik slyšet. 
Patří do rodiny oddílů TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. a v současné 
době má čtyři družstva dospělých 
v okresních soutěžích a dvě druž-
stva žáků. 

„Áčko“ se pohybuje na špici regio-
nálního přeboru I. třídy okresu spolu 

▶
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utkání, a to v sedmém kole na domá-
cích stolech s týmem ZŠ Nusle A 8:
10. S největší pravděpodobností o ko-
nečném pořadí na čele tabulky, a tedy 
o postupujícím rozhodnou zápasy 
Světlé v 16. a v 17. kole, když Svět-
lá pojede 6. března hrát na stoly ZŠ 
Nusle A a 13. března v předposledním 
kole přivítá doma dalšího z favoritů 
tým CHS Chotěboř C. 

Předseda oddílu Karel Výborný 
připomíná: „Naším cílem je návrat 
do krajského přeboru a věříme, že se 
nám to podaří, zejména když se nám 
z dvouletého hostování v Havlíčkově 
Brodě vrací Vladimír Vosyka.“ Jeho 
bratr Radek je v současné době nejlep-
ším hráčem regionální soutěže okresu, 
když má na svém kontě 53 vítězství 
a jen třikrát odešel od stolu poražen. 

Pro úplnost: družstva B a C Svět-
lé hrají v okresním přeboru 2. třídy 
a družstvo C účinkuje ve 3. okresní 
třídě. O tu nejmladší zálohu světel-
ského tenisu pečují Karel Výborný 
a Petr Poupě. Trénují s osmičkou 
mladších žáků, kteří zatím nehrají 
žádnou mistrovskou soutěž, ale hrají 
turnaje v okrese. Jedničkou mezi 
těmi nejmladšími je v současné době 
Ladislav Procházka, který skončil na 
okresních přeborech mladšího žactva 
v Chotěboři na 5. místě z pětadvaceti 
startujících.

Text a foto: Jiří Víšek

Sportovní zpráva

Ve dnech 12. a 13. února se uskuteč-
nilo v Praze Halové mistrovství České 
republiky v atletice dorostu a juniorů, 
na kterém startovaly v dresech SKP Par-
dubice dvě svěřenkyně trenéra Jozefa 
Foťka. 

Dorostence Květě Fialové se v trojsko-
ku nepodařilo přiblížit svým nejlepším 
výsledkům v této disciplíně, výkon 
10,19 m ze čtyř pokusů ji zařadil na dva-
nácté místo a do užšího osmičlenného 
finále již nepostoupila. Juniorka Eva 
Pajerová běžela 400 m a čas z rozběhu 
1:01,37 min. ji zařadil do A finále, ve 
kterém skončila na šestém místě s ča-
sem 1:02,30. 

Účast na halovém mistrovství repub-
liky je nesporným úspěchem pro obě 
atletky a stejně tak pro jejich trenéra 
Jozefa Foťka.

-jív-

A byla zima...

Chumelenice (Foto: Jaroslav Vála)

V Havlíčkově ulici (Foto: Jiří Víšek)

Restaurace U Gusty (Foto Jaroslav Vála)
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CHCETE BÝT FIT A MÍT DOBROU NÁLADU? 
PŘIJDTE MEZI NÁS!

FITNESS SKLO BOHEMIA
nám. Trčků z Lípy 1070, Světlá nad Sázavou

tel. 569 456 262

Otevřeno: Po - Pá 9 - 21 hod.
  So - Ne 9 - 12 hod. 17 - 21 hod.

Nabízíme: posilovna • aerobic, step aerobic, kalanetika 
• rehabilitační cvičení • spinning • solárium • masáže • 

biolampa

POZOR !!!       POZOR !!!       POZOR !!! 

SOBOTA 19. 3. 2005
dopoledne program pro děti,
odpoledne spinning a cvičení

Bližší informace ve FITNESS SKLO BOHEMIA 
Světlá nad Sázavou.
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