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Slovo úvodem

V poklidném běhu našeho městeč-
ka odpočítává své poslední sekundy 
časovaná bomba. Je to neuvěřitelné, 
ale futuristické vize slibované již 
několik let ze všech možných stran se 
možná v krátké době začnou plnit. Co 
máme vlastně na mysli? To je přece 
velmi jednoduché – v dubnu tohoto 
(zdůrazňujeme – tohoto!) roku má 
podle posledních zpráv z dobře infor-
movaných zdrojů blízkých krajskému 
úřadu začít rekonstrukce Komenské-
ho ulice. Že to není možné? Ale ano, 
ovšem samozřejmě malý háček celá 
záležitost mít bude.

Na zrekonstruování takto zdemo-
lované komunikace totiž bude třeba 
vynaložit sumu, jejíž výše se určitě 
bude pohybovat v osmimístných část-
kách. Takové astronomické výdaje 
je pochopitelně potřeba zase někde 
vyrovnat. Krajský úřad tento problém 
vyřešil vpravdě šalamounsky. Na za-
čátku opravované ulice (přibližně na 
úrovni křižovatky před světelským 
kinem) a na jejím konci (těsně před 
bohušickým rybníkem) budou stát 
dvě budky se závorou a světelnou 
signalizací, ve kterých bude vybíráno 
mýtné! Že to myslí krajský úřad váž-
ně, lze rozpoznat z faktu, že již byla 
vypracována projektová dokumenta-
ce a že na internetových stránkách 
našeho kraje je od začátku března 
vyhlášeno výběrové řízení na post 
mýtného (mimochodem, vysokoškol-
ské vzdělání je pro tohoto zaměstnan-
ce, jehož platem bude 10 % z vybrané 
částky, nutností).

Na naši připomínku, že placenou 
komunikaci zcela jistě nebudou chtít 
naši spoluobčané využívat a radši ji 
budou jakýmkoliv způsobem objíždět, 
nám odpověděl za dopravní odbor kra-
je Vysočina úředník, který si přál zů-
stat v anonymitě: „To máte bezesporu 
pravdu. Má to však i své pozitivní 
stránky. Čím méně bude nově vybu-
dovaná komunikace zatěžována, tím 
více se prodlouží její životnost, a to 
odhadem řádově až o desítky let.“

Co k tomu dodat? Inu, utahování 
opasků se zcela po právu má týkat 
každého, tedy i nás. Můžeme tedy být 
vděčni našim úřadům, které nás k ta-
kové šetrnosti vychovávají…

Vaše redakce

Schůze rady - 21. února

Rada města se sešla k svému zasedání 
bez ing. Šmída (dovolená), Mgr. Včely 
(dovolená) a ing. Aubrechta (nemoc). 
K usnesením z minulé schůze byla rada 
informována o tom, že konkurz na inter-
nistu se bude konat až 2.3., LSPP bude 
řešena na schůzi zastupitelstva, všichni 
zastupitelé obdrželi dopis od vedení 
města Ledče n. S.

RM projednala návrh odboru dopravy 
na řešení celé problematiky dopravy 
pro město za pomoci Dopravní fakulty 
Univerzity Pardubice a pověřila starostu, 
místostarostu a vedoucího odboru do-
pravy jednáním s touto vysokou školou 
a finančním řešením problému.

RM projednala odvolání pí Toškové 
proti zvýšení nájemného v nebytových 
prostorách v čp. 1113 a potvrdila původ-
ní návrh nájemného.

RM doporučila zveřejnit záměr proná-
jmu garáže u domu čp. 61 v Dolní Bře-
zince za cenu 600 Kč/měs. a dvou garáží 
u objektu bývalého domova důchodců ve 
Smrčné za cenu 300 Kč/měs.

RM uložila vedoucímu odboru MIRR 
projednat s vedením TBS potřebnost 
prodloužení smlouvy o pronájmu neby-
tových prostor od integrované střední 
školy pro potřeby údržby parku.

RM projednala žádost o zřízení trvalé-
ho parkovacího místa u domu čp. 931 pro 
držitele průkazu ZTP p. Blažka. Souhla-
sí se zřízením místa a s padesátiprocent-
ní výší financování.

RM projednala žádost p. Volšanského, 
který za ostatní stavebníky nabízí městu 
komunikaci s osvětlením vedoucí k je-
jich domům na pozemku parc. č. 858/18 
v k.ú. Světlá n. S. za cenu 70 % vynalože-
ných nákladů (cca 600 000 Kč). Odboru 
MIRR bylo uloženo jednat se žadateli 
o podrobnostech a navrhnout pravidla 
pro podobné případy.

RM projednala informaci odboru 
MIRR o tom, že do konce letošního roku 
je nutné uplatnit restituční nárok, který 
město má. Jeho hodnota je 530 000 Kč. 
Odbor MIRR zjistí, jaké pozemky ve 
vlastnictví Pozemkového fondu ČR jsou 
v okolí města k dispozici.

RM doporučuje zastupitelstvu prodá-
vat pozemky U Stromečku a v Lánecké 
ulici za stejných podmínek jako pod 
Kalvárií.

RM schválila uzavření dodatku k ná-
jemní smlouvě o pronájmu nebytových 

prostor Úřadu práce za celkovou částku 
1 200 Kč/m2/rok.

RM schválila snížení prodejní ceny 
auta Š 706 z roku 1968, které chce prodat 
Sbor dobrovolných hasičů ve Světlé n. S., 
na 25 000 Kč, protože za původně schvá-
lenou cenu se ho nepodařilo prodat.

RM vzala na vědomí informace mís-
tostarostky a pí Trtíkové o provedení 
inventury v domově důchodců.

RM doporučila zastupitelstvu ke schvá-
lení statut Fondu rozvoje bydlení a návrh 
zásad pro jeho použití a zároveň zrušení 
vyhlášky č. 2/94 řešící tuto problematiku.

RM schválila doplnění užšího sezna-
mu uchazečů o umístění do domova 
důchodců.

RM vzala na vědomí doporučení ko-
mise rozvoje města posoudit náročnost 
provozu budoucího koupaliště.

RM projednala žádost ZŠ v Lánecké 
ulici o poskytnutí příspěvku na dopravu 
a ubytování žáků u příležitosti přeboru 
škol v šachu ve Stráži pod Ralskem 
a doporučila vedení školy obrátit se na 
SRPDŠ.

RM souhlasí se vstupem firmy Geo-
min na pozemek Lesního družstva obcí 
na Melechově za účelem zřízení dvou 
hlubinných vrtů.

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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Schůze rady - 7. března

Rada města se na svém prvním břez-
novém zasedání sešla v plném počtu. Na 
schůzi RM byl pozván zástupce firmy 
KRRO, s kterým byla projednána záleži-
tost prodeje pozemku KN č. 745/1, 754/1, 
747 a pozemku KN st.č. 217 a podmínky 
stanovené usnesením zastupitelstva 
města č. 7/2005.

RM se seznámila se zájmem TBS 
o prodloužení nájemní smlouvy na pro-
nájem prostor potřebných pro zajištění 
údržby parku a schválila je do konce 
roku 2005.

RM projednala žádosti o pronájem 
pozemků PK č. 105/1 v k.ú. Horní Bohu-
šice, PK č. 167/l, PK č. 172/2, PK č. 185, 
PK č. 186, PK č. 187 v k.ú. Dolní Bohuši-
ce a pozemku KN č. 1040/1, PK č. 858/1 
a PK č. 1038/1 v k.ú. Světlá n. S. a roz-
hodla, že tyto pozemky budou pronajaty 
firmě FADOM s.r.o., Dolní Město za 
účelem zemědělského podnikání za 
cenu 800 Kč/ha/rok v k.ú. Dolní a Horní 
Bohušice a za cenu 1000 Kč/ha/rok v k.ú. 
Světlá n. S.

RM po projednání schválila uzavření 
smlouvy s pp. Jiřím st., Jiřím ml., Roma-
nem a pí Marií Čápovými na pronájem 
pozemků v k.ú. Mrzkovice za celkovou 
částku 800 Kč/rok.

RM vyslechla informaci o tom, že 
p. Roman Skalický odstupuje od koupě 
pozemku KN č. 549/26 v k.ú. Světlá 
n. S. a doporučila zastupitelstvu zrušit 
usnesení č. 061/2004 ze dne 8. 12. 2004.

RM vyslechla informaci o nabídce 
firmy HBin, která nabízí zveřejňování 
informací o našem městě na zpravodaj-
ském webu pro Vysočinu, a pověřila od-
bor kultury a školství o projednání celé 
záležitosti s výše jmenovanou firmou.

RM projednala výzvu ministerstva 
životního prostředí k zapojení měst do 
akcí „Evropský týden mobility“ a „Ev-
ropský den bez aut“ a pověřila odbor 
kultury a školství, aby ve spolupráci 
s odborem dopravy navrhl program 
k těmto akcím, které proběhnou ve 
dnech 16. – 22. září.

RM doporučila účast zástupců města 
na tradiční akci v Leškovicích k uctění 
památky padlých partyzánů, která se 
letos uskuteční 24. března.

RM vyslechla informace starosty 
a místostarostky o výsledcích jednání 
konference „Partnerství pro Vysočinu“, 
která se konala ve Velkém Meziříčí 2. 

a 3. března. Doporučila, aby se město 
Světlá n. S. přihlásilo do Národní sítě 
zdravých měst ČR jako přidružený člen 
a aby starosta jednal s ředitelkou Regio-
nální rozvojové agentury Vysočina o do-
pracování Strategie rozvoje města.

RM vyslechla informaci starosty 
o výsledcích jednání představitelů města 
Ledče n. S., Světlé n. S. a firmy Bau-
komplex v Havlíčkově Brodě o zajištění 
lékařské služby první pomoci v roce 
2005.

RM projednala formu oslav 60. výročí 
ukončení 2. světové války v našem měs-
tě a pověřila odbor kultury a školství 
přípravou výstavy, koncertu, školní aka-
demie, případně dalších akcí.

RM projednala stížnost manželů Hoť-
kových z Dolní Březinky na parkování 
nákladních aut v jejich ulici a uložila ve-
dení města vést s p. Zdeňkem Svobodou, 
majitelem zmíněných vozidel, jednání 
v této záležitosti.

RM projednala dopad novely zákona č. 
238/1992 Sb., o střetu zájmů, a rozhodla 
o tom, že zastupitelé, kteří jsou zároveň 
řediteli příspěvkových organizací zřizo-
vaných městem, budou vyzváni k rezig-
naci a do zastupitelstva budou povoláni 
náhradníci z příslušných kandidátek.

RM schválila zapojení města do 2. 
kola projektu Benchmarking. 1. kolo 
bylo financováno ministerstvem vnitra 
z prostředků kanadské vlády, 2. kolo 
bude všem obcím III. stupně financovat 
kraj Vysočina.

RM souhlasí s tím, aby již dříve 
schválená částka 10 000 Kč na repre-
zentaci města Světlá n. S. na mistrovství 
ČR v silovém trojboji, případně na mis-
trovství Evropy a světa byla p. Maroňovi 
vyplacena ve formě peněžitého daru.

RM podporuje iniciativu ing. Šembe-
ry ve věci výstavby roubené restaurace 
u lyžařského vleku na Kadlečku.

RM vyslechla informace místostaros-
ty o jednání s majiteli bývalé kavárny 
Arkádie a o tom, že konkurzní řízení vy-
psané na místo internisty v našem městě 
se nekonalo, protože jediná zájemkyně 
se na něj nedostavila.

V závěru zasedání RM bylo odpově-
zeno na dotazy ohledně zimní údržby 
chodníků, aktivity města ohledně kou-
paliště a průmyslové zóny a případných 
změn ve správě bytového i nebytového 
fondu v majetku města.

Josef Böhm, starosta města

RM projednala návrh místostarostky 
na způsob stanovení nadtarifní složky 
platu pro ředitele TBS a schválila jej. 
Uložila místostarostovi a odboru kultu-
ry a školství připravit podobná pravidla 
i pro ředitele dalších příspěvkových or-
ganizací zřizovaných městem.

RM souhlasí se zřízením komise pro 
informační systém MěÚ Světlá n. S.

RM po projednání doporučila zastupi-
telstvu rozhodnout o případném nákupu 
objektu čp. 986 na náměstí Trčků z Lípy.

Josef Böhm, starosta města

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

SVOZ OBJEMNÉHO
ODPADU JARO 2005

v pondělí 11. dubna
Na Bradle, ul. Zahradní, U Rybníč-

ků, Lánecká, V Polích, Sázavská, Na 
Sídlišti, Dolní, Nové město, Jelenova

v úterý 12. dubna
zbývající část města včetně Horních 

a Dolních Bohušic

ve středu 13. dubna
Dolní a Horní Březinka, Mrzkovice, 

Leštinka, Benetice, Opatovice, Žebrá-
kov, Josefodol, Horní a Dolní Dlužiny

ve čtvrtek 14. dubna
Radostovice, Závidkovice, Lipnička, 

Kochánov, Františkodol, Mariadol

Odpad odložte na vhodné místo na 
okraji chodníku tak, aby nebránil do-
pravě a neohrozil bezpečnost silničního 
provozu. Takto smějí být odpady odklá-
dány nejdříve den před svozovým dnem 
a v den svozu do 8.00 hodin. Svoz se 
týká výhradně objemných tuhých 
komunálních odpadů z domácností 
(pračky, koberce, matrace, radiáto-
ry atd.). Je zakázáno tímto způsobem 
odkládat zbytkový (směsný) odpad, or-
ganický odpad, chemický odpad, odpad 
tekutý nebo znečišťující a odpad, jehož 
složky by se mohly samovolně nebo 
snadno uvolnit.

Městský úřad a Technické a bytové 
služby Světlá n. S., tel. 569 452 656
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Zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2005

Usnesení č. 1/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po 

projednání počtem 16 hlasů:
I. Schvaluje rozdělení částky na za-

jištění LSPP mezi provozovatele LSPP 
v Havlíčkově Brodě a město Ledeč n. S.. 

II. Ukládá, zvláště s přihlédnutím na 
zachování LSPP v Ledči n. S., uskuteč-
nit trojstranné jednání (provozovatel 
LSPP v Havlíčkově Brodě, město Svět-
lá n. S., město Ledeč n. S.) za účelem 
vyjednání podmínek, týkajících se 
úhrady za poskytování LSPP, které 
by vyhovovaly všem zúčastněným 
stranám.

III. Schvaluje uzavření smlouvy o po-
skytování LSPP s provozovatelem LSPP 
Havlíčkův Brod v případě, že budou 
akceptovány podmínky města Světlá 
n. S. a zajištěno poskytování LSPP 
v dětské i dospělé pohotovosti.

Usnesení č. 2/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje:
I. Rozpočet města Světlá n. S. na rok 

2005 dle bodu 5 upraveného návrhu, tj. 
rozpočtové příjmy ve výši 93 874 tis. Kč 
a rozpočtové výdaje na provoz ve výši 
88 503 tis. Kč.

II. Financování investičních akcí dle 
bodu 6 tohoto návrhu ve výši 26 993 tis. 
Kč.

III. Rozpočet hospodářské činnosti 
města Světlá n. S. na rok 2005 dle bodu 
7 tohoto návrhu.

IV. Případné provádění zhodnocování 
volných rozpočtových finančních pro-
středků nákupem depozitních směnek.

V. Převedení celého výsledku hospo-
daření hospodářské činnosti města Svět-
lá n. S. za rok 2004 po odečtení daně 
z příjmu právnických osob do rozpočtu 
města Světlá n. S. za rok 2004.

VI. Možnost překlenutí nesouladu 
příjmů a výdajů z prostředků Fondu re-
kultivace skládky.

VII. Dle zákona č. 128/2000 Sb. a na-
řízení vlády č. 697/2004 Sb. s účinností 
od 1. 1. 2005 výši měsíčních odměn ne-
uvolněných členů Zastupitelstva města 
Světlá n. S.:

a) člen ZM    250 Kč/měsíc
b) člen RM  1 200 Kč/měsíc
c) předseda finančního výboru  

     800 Kč/měsíc

d) předseda kontrolního výboru  
     800 Kč/měsíc

e) předseda komise rozvoje města  
   1 100 Kč/měsíc

f) předseda komise sociální 
a zdravotní    350 Kč/měsíc
g) předseda komise bytové  

   500 Kč/měsíc
h) předseda komise 
pro koordinaci sportů  500 Kč/měsíc
i) členové komisí budou odměňováni 

jednou ročně
j) v případě souběhu funkcí bude vy-

plácena odměna vyšší.

Usnesení č. 3/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje: 
I. Záměr realizace půdní vestavby pro 

24 lůžek v DD Světlá n. S.
II. Připravenost financovat akci „Půd-

ní vestavba pro 24 lůžek v DD Světlá 
n. S.“ v roce 2006 ve výši max. 25 % 
celkových nákladů z vlastních zdrojů, 
event. úvěru.

Usnesení č. 4/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 15 hlasů schvaluje: 
I. Nákup objektu čp. 986, nám. Trčků 

z Lípy, Světlá n. S., včetně pozemku 
parc.č. KN st.č. 232/2 v k.ú. Světlá n. S.

II. Zajištění nejnutnější rekonstrukce 
objektu čp. 986 – zejména 2. nadzem-
ního podlaží.

III. Zapojení potřebných finančních 
prostředků na nákup + rekonstrukci ob-
jektu čp. 986 do rozpočtu města Světlá 
n. S. na rok 2005, event. další roky.

Usnesení č. 5/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje prodej pozemku 
KN č. 549/22 (979 m2) v k.ú. Světlá 
n. S. p. Jaroslavu Halíkovi a pí Jaroslavě 
Divácké za účelem výstavby RD za cenu 
350 Kč/m2 formou Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě s termínem jejího uza-
vření do 30. 4. 2005.

Usnesení č. 6/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 16 hlasů schvaluje prodej částí po-
zemků KN č. 854/101, KN č. 829/2 a PK 
č. 830 (ZE-EN) o výměře cca 800 m2 
v k.ú. Světlá n. S. p. Luboši Foťkovi za 
účelem výstavby RD za cenu 350 Kč/ m2 

formou smlouvy o budoucí kupní smlou-
vě s termínem jejího uzavření do 30. 6. 
2005 a za podmínek shodných jako při 
prodeji pozemků v lokalitě „Kalvárie“.

Usnesení č. 7/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po 

projednání:
I. Počtem 14 hlasů schvaluje prodej 

části pozemku KN č.745/1 (815 m2), po-
zemku KN č. 754/1 (33 m2), pozemku KN 
st.č. 217 (640 m2), pozemku KN č. 747 
(561 m2) a stavby bývalé „kovárny“ v k.ú. 
Světlá n. S. jako celku za cenu 350 Kč/m2.

II. Počtem 12 hlasů schvaluje prodej 
výše uvedených pozemků firmě Stavitel-
ství KRRO za podmínky, že bude z její 
strany stažena žaloba na město Světlá 
n. S.

Usnesení č. 8/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje prodej pozemku 
KN č. 972/4 (130 m2) v k.ú. Dolní Bře-
zinka za účelem scelení dvou sousedních 
pozemků pí Blaženě Veletové za cenu 
70 Kč/m2.

Usnesení č. 9/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po 

projednání:
I. Počtem 17 hlasů ruší své usnesení 

č. 067/2004 ze dne 8. 12. 2004 ve věci 
prodeje domu 688 na pozemku KN st.č. 
1262, pozemku KN st.č. 1262 o výměře 
88 m2 a pozemku KN č. 926/11 o výmě-
ře 620 m2 v k.ú. Světlá n. S. za cenu 1,2 
mil. Kč.

II. Počtem 13 hlasů schvaluje a ukládá 
zveřejnit prodej domu 688 na pozemku 
KN st.č. 1262, pozemku KN st.č. 1262 
o výměře 88 m2 a pozemku KN č. 926/
11 o výměře 620 m2 v k.ú. Světlá n. S. za 
cenu 900 tis. Kč. 

Usnesení č. 10/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje nabytí pozemku 
PK č. 216 o výměře 842 m2 v k.ú. Závid-
kovice dle zákona č. 95/1999 Sb., §5.

Usnesení č. 11/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje záměr převodu 
nemovitostí města Světlá n. S. do vlast-
nictví VAK Havlíčkův Brod, a.s., za 
akcie této společnosti.
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Usnesení č. 12/2005:
Zastupitelstvo počtem 17 hlasů:
a) souhlasí se získáním příspěvku ve 

výši 238 000 Kč z Rozvojového fondu 
akciové společnosti Vodovody a kanali-
zace Havlíčkův Brod na investiční akci 

„Rekonstrukce kanalizace I. a II. část, 
Haškova ulice ve Světlé n. S.“ a schva-
luje převod této nemovitosti za cenu 
poskytnutého příspěvku do vlastnictví 
Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, 
a.s.

b) souhlasí se získáním příspěvku ve 
výši 70 000 Kč z Rozvojového fondu 
akciové společnosti Vodovody a ka-
nalizace Havlíčkův Brod na investiční 
akci „Vodovod Mozkovice – Modlaň“ 
a schvaluje převod této nemovitosti za 
cenu poskytnutého příspěvku do vlast-
nictví Vodovodů a kanalizací Havlíčkův 
Brod, a.s.

c) souhlasí s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí příspěvku z Rozvojového 
fondu akciové společnosti Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod ve věci 
akce „Dokončení kanalizačního systé-
mu v Dolní Březince“ a schvaluje záměr 
převodu této budoucí nemovitosti do 
vlastnictví Vodovodů a kanalizací Hav-
líčkův Brod, a.s.

Usnesení č. 13/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje změnu zřizovací 
listiny ze dne 21. 11. 2001 pro příspěvko-
vou organizaci města Světlá n. S. Tech-
nické a bytové služby města Světlá 
n. S. dle přiloženého Dodatku č. 2.

Usnesení č. 14/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S.:
I. Počtem 16 hlasů snižuje o 1% 

všechny úrokové sazby použité v „Zá-
sadách pro použití účelových prostředků 
Městského fondu rozvoje bydlení v roce 
2005“.

II. Počtem 17 hlasů schvaluje zřízení 
„Městského fondu rozvoje bydlení“ a vklá-
dá do něj 460 tis. Kč převodem z účtu 
FRB, vedeného u České spořitelny a.s.

III. Počtem 17 hlasů schvaluje sta-
tut „Městského fondu rozvoje bydlení“, 
zásady pro použití prostředků tohoto 
fondu v roce 2005 a vyhlašuje výběrové 
řízení pro rok 2005 na celkovou částku 
700 tis. Kč.

IV. Počtem 17 hlasů vyhlašuje obecně 
závaznou vyhlášku, kterou ruší obecně 
závazné vyhlášky č. 4/1993 o úhradě 
části neinvestičních nákladů v předškol-
ních zařízeních a školních družinách a č. 

2/1994 o vytvoření a použití účelových 
prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na 
území města Světlá n. S.

Usnesení č. 15/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 16 hlasů schvaluje prodej stavby 
NTL plynovodu v Lánecké ulici ve 
Světlé n. S. za dohodnutou cenu ve výši 
99 000 Kč Východočeské plynárenské 
a. s. Hradec Králové.

Usnesení č. 16/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Světlá n. S.

Usnesení č. 17/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 17 hlasů schvaluje návrh zadání 
podle § 20 odst. 7 stavebního zákona č. 
50/1976 Sb., v platném znění a ukládá 
odboru stavebního úřadu a územního 
plánování pokračovat ve zpracování 
a projednání konceptu řešení spojeného 
s návrhem Změny č. III b) ÚPSÚ Svět-
lá n. S. podle § 31 odst. 2 stavebního 
zákona.

O zimní údržbě, pronájmech a zdravotnictví

Letošní zima skončila k něčí rados-
ti a k něčí lítosti. I když přišla pozdě, 
zařádila si dostatečně a připravila 
nám kromě možnosti užívat si zim-
ních sportů i nepříjemné chvilky. 
Hory sněhu, mrazy v březnu, náledí 
i nepříjemnou oblevu. Jak se město 
a jím zřízená příspěvková organiza-
ce Technické a bytové služby dokáza-
ly s nástrahami zimy vyrovnat? Přes 
všechny výhrady a stížnosti občanů, 
kterých ostatně nebylo mnoho, může-
me být se zimní údržbou spokojeni.

I.
Pro ujasnění pojmů uveďme, že 

údržbu komunikací patřících kraji Vy-
sočina provádí Správa a údržba silnic 
Havlíčkův Brod a Ledeč n. S. První 
z nich udržuje průjezd po komunikaci 
č. II/150 od Havlíčkova Brodu až ke 
světelskému mostu přes Sázavu. Za 
mostem až za místní část Leštinku 
tuto silnici spravuje již SÚS Ledeč 
n. S. Ta udržuje i komunikaci č. II/347 
od Radostovic přes náměstí, ulicemi 

Nádražní a Josefodolskou za Josefodol, 
Komenského ulici, Dolní i Horní Bohu-
šice, Láneckou ulici, ulice Na Rozkoši 
a Panuškovu.

Všechny ostatní ulice mají statut 
místních komunikací a jejich údržbu 
zajišťují naše TBS. Komunikace jsou 
podle důležitosti rozděleny do tří kate-
gorií. Ty, které mají I. pořadí důležitosti 
(centrum města), musí být uklizeny do 
čtyř hodin. II. pořadí mají okrajovější 
části města (např. ulice Kolovratova, 
Revoluční, Nová čtvrť, F. A. Jelínka 
a další) a tam je lhůta již 12 hodin. 
III. pořadí důležitosti má zbytek 
města (např. ulice Poštovní, Pěšinky, 
Pplk. Hradeckého atd.) a všechny míst-
ní části. Tam je lhůta dokonce 48 hodin, 
ale ku cti TBS budiž řečeno, že se jim 
daří i tuto kategorii ulic zprůjezdnit 
většinou za poloviční dobu.

V případě potřeby vyjíždějí muži od 
TBS v pracovní den již ve tři hodiny 
ráno (v sobotu a v neděli v pět hodin) 
a slouží až do dvaceti hodin (v sobotu 
a v neděli do devatenácti). Práce to je 

těžká a nepříjemná. Letošní zima si vy-
žádala více času, úsilí a také peněz než 
zimy v uplynulých zhruba deseti letech. 
Jen za měsíc únor dosáhnou náklady 
města na údržbu komunikací téměř tři 
čtvrti milionu korun.

 „A co chodníky?“, zeptá se jistě 
mnohý čtenář tohoto článku. I tady 
mají TBS čisté svědomí. Prohrnují 
a sypou všechny chodníky, které šířkou 
vyhovují jejich technice a mají je ve 
správě, často suplují povinnosti ma-
jitelů přilehlých nemovitostí, kteří ze 
zákona odpovídají za škody způsobené 
i náledím či sněhem.

Všechny stížnosti občanů na špatně 
prováděnou zimní údržbu byly vždy 
prošetřeny a i když nebylo v drtivé vět-
šině případů shledáno zavinění u TBS, 
bylo po dohodě radnice s nimi obča-
nům vyhověno.

Tyto řádky jsou tedy formou poděko-
vání nás, občanů města, pracovníkům 
technických služeb za to, že se dokázali 
s letošní zimou vypořádat a výsledky 
jejich práce jsou podle mých zku- ▶
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šeností lepší, než v řadě okolních 
měst.

II.
Kolem cen pronájmu nebytových 

prostor v majetku města nájemníkům, 
většinou majitelům obchodů a restau-
rací, vzniklo mnoho fám. Co k jejich 
zvýšení radu města vedlo, nyní vysvět-
lím. V době před více než deseti lety 
bylo stanoveno nájemné z nebytových 
prostor 500 Kč za metr čtvereční za rok, 
což byla tehdy zhruba běžná tržní cena. 
V našem městě je vzhledem k jeho cha-
rakteru, způsobenému vybouráním ná-
městí v 70. a 80. letech, těchto prostor 
v centru velký nedostatek a poptávka 
vysoko převyšuje nabídku. To vedlo 
k rychlému růstu cen za pronájem neby-
tových prostor, které se dostaly na dvoj-
násobek až trojnásobek toho, za co své 
prostory nabízelo město. Tento problém 
v jiných městech (Chotěboř, Přibyslav 
apod.) není. U nás se ale vytvořily pro 
podnikatele velmi nerovné podmínky. 
Tím, že město jednoho obchodníka pod-
poruje nízkým nájmem, druhého staví 
do mnohem horší výchozí situace. Pro 
podnikatele, kteří nebytové prostory 
nabízejí k pronájmu, byly nízké ceny 
města dokonce důvodem ke stížnostem.

Zazlívat městu, že se v tržním pro-
středí zachovalo alespoň částečně tržně, 
není jistě nutné. Cena pronájmu 800 až 
1200 Kč/m2/rok je stále dosti hluboko 
pod tržní cenou, která je někde mezi 
1000 a 1500 Kč, možná víc. Pouze 
jeden pronajímatel cenu neakceptoval 
a smlouvu zrušil. Ostatní uznali, že 
kdyby se bývala každoročně cena zvy-
šovala tak, aby kopírovala inflaci, bylo 
by to pro ně podstatně horší.

O zvýšení ceny rada města vedla dis-
kuzi dlouhý čas a přistoupila k ní v této 
době v souvislosti s novými cenami 
pozemků schválenými zastupitelstvem 
v závěru roku 2004. Pro zvýšení hlaso-
valo všech sedm členů rady.

III.
Otázka poskytování zdravotnických 

služeb v našem městě je průběžně 
řešena, zmíním se o nejčastěji diskuto-
vaných tématech. Ne všechno ale může 
město ovlivnit.

Ordinaci gynekologa MUDr. Klatov-
ského hodlá město pronajímat, dokud 
o to bude lékař stát. Potřeba prostor pro 
zřízení muzea už není, pokud vše dobře 
dopadne, bude umístěno v zámku.

Stížnosti na dlouhé čekací doby 

▶ u stomatologů byly konzultovány na 
zdravotním odboru KrÚ v Jihlavě. Tyto 
doby jsou kratší než ve většině jiných 
měst, ani počet pacientů na jednoho 
lékaře nevybočuje z běžné normy. Zří-
zení nové ordinace je věcí případného 
zájemce, jeho schopnosti a ochoty 
investovat zhruba milion do vybavení 
a hlavně ochoty zdravotních pojišťoven 
uzavřít s ním smlouvu.

Městu velmi chybí lékař-internis-
ta. I v tomto případě je vše v rukou 
KrÚ a zdravotní pojišťovny. Nástupce 
MUDr. Horákové nesplnil očekávání 
a brzy naše město opustil. Do výběrové-
ho řízení vypsaného na přelomu roku se 
přihlásila jedna zájemkyně, ale nakonec 
se ke konkurzu nedostavila. Kraj vypi-
suje nové výběrové řízení a zdlouhavým 
úředním postupem zjišťuje, zda by tuto 
službu ve Světlé nemohla zajišťovat 
některá nemocnice (Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov nebo Jihlava). Město pro 
případného zájemce již několik měsíců 
blokuje volný byt, zatím ovšem marně.

A nakonec ke každoročnímu folkloru 
posledních let, lékařské službě první 

pomoci. Zastupitelstvo města (do-
slovné znění usnesení najdete v tomto 
čísle Světelského zpravodaje) rozhodlo 
o tom, že pro občany našeho města 
upřednostňuje LSPP v Havlíčkově Bro-
dě. Firmě Baukomplex, provozovateli 
této služby, je třeba zaplatit tolik, aby 
byla zajištěna pro děti i dospělé. Pokud 
z částky, kterou město obdrží od státu 
(64 Kč na občana), něco zbude, lze to 
poskytnout provozovateli LSPP v Ledči 
n. S., aby mohla být pro nejzápadnější 
oblast našeho území tato služba za-
jištěna. Následovalo jednání starostů 
Ledče a Světlé a zástupců Baukomple-
xu. Výsledkem je dohoda, podle které 
402 000 Kč z peněz určených pro oby-
vatele Světelska dostane Baukomplex, 
290 882 Kč město Ledeč n. S. LSPP 
pro děti bude v roce 2005 fungovat 
v Havlíčkově Brodě, pro dospělé v Hav-
líčkově Brodě i v Ledči n. S. Z jednání 
všech tří stran vyplynula i společná 
vůle nalézt do budoucna (od roku 2006) 
trvalé řešení, které by vyhovovalo po-
kud možno všem.

Josef Böhm, starosta města

Jarní tání a následná povodeň 

Zvýšená teplota přinesla prudké 
tání velkého množství sněhu což způ-
sobilo dne 18. března zvýšený vzestup 
vodní hladiny na říčce Sázavce a řece 
Sázavě. Řeka vystoupila ze svého ko-
ryta a začala zaplavovat pole, louky 
a zejména několik zahrad a garáží na 
pravém i levém břehu Sázavy za mos-
tem ve Světlé n. S. 

Povodňová komise města ORP Světlá 
n. S. začala pracovat již v odpoledních 
hodinách pátečního večera, tedy 18. 
března v 17.00 hod. byl vyhlášen I. 
stupeň – stav bdělosti a ve 23.00 hod. 
II. stupeň – stav pohotovosti. 19. břez-
na v 8.00 hod. byl vyhlášen III. stupeň 

– stav ohrožení. Sloupec vody v korytě 
řeky pod mostem dosáhl 3,5 m. 20. břez-
na v 10.00 hod. byl III. stupeň snížen 
na II. stupeň, 21. března byly zrušeny 
všechny stavy a byly zahájeny úklidové 
práce.

***
Pro hasiče začala povodeň monitorin-

gem říčky Sázavky  18. března v 18.20 
hod., kdy bylo zjištěno, že je velký 
předpoklad zanesení mostu plovoucími 
materiály. Pro zabezpečení průchodnos-
ti mostku byl neprodleně povolán bagr 

z TBS města. V 1.00 hod. bylo místo 
předáno nočnímu vrátnému firmy APS, 
který byl poučen, aby v případě nebez-
pečí okamžitě volal KOPIS (krajské ope-
rační středisko Hasičského záchranného 
sboru). Obsluha techniky byla v pohoto-
vosti do ranních hodin.

Vzhledem k situaci, byla na stanici 
HZS Světlá n. S. vyhlášena pohotovost 
pro příslušníky a členy SDH. Firma 
MONTRAZ Dolní Březinka zajistila 
nákladní vozidlo s pískem (později cca 
v 23.30 hod. bylo naplněno pískem ještě 
jednou) a jednotky HZS v počtu 1+3 
a SDH v počtu 1+8 začaly plnit pytle 
pískem a vytvořily povodňovou hráz na 
ochranu majetku občanů v ulici Jeleno-
va. Připraveno bylo 120 pytlů a z nich 
vytvořena hráz v délce 50 m, řeka v tuto 
chvíli již nestoupala. Tyto práce skon-
čily 19. března v 00.30 hod. Vzhledem 
k tomu, že při ranním monitoringu byl 
zjištěn opětovný vzestup hladiny, zasa-
hující jednotka pokračovala ve vytvoře-
ní zábrany (60 pytlů) přímo u vstupů do 
domů nejvíce postižených občanů. Poté 
se jednotky přesunuly do areálu Střední 
sklářské školy, kde vyklidily sklad odpa-
dů, který se již začínal zatápět. 
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Během celé soboty 19. března neustále 
probíhal monitoring stavu vody členy 
povodňové komise, příslušníky HZS 
i samotnými občany. Ve 12.22 hod. bylo 
oznámeno panu starostovi uvolnění lana 
mrzkovické lávky, kam proto ihned vy-
jela jednotka HZS v počtu 1+3 s velite-
lem stanice. Po provedeném průzkumu 
bylo zjištěno, že lávka zůstává zavěšena 
na lanech a není omezena průchodnost 
vody. Z tohoto důvodu byla jenom pro-
váděna průběžná kontrola úseku. 

Při zpáteční cestě ve 13.15 hod. byla 
jednotka povolána na záchranu 4 osob 
uvězněných uprostřed řeky v  obci 
Smrčná. U vlakové zastávky Smrčná 
se dozvěděli od manželek a přítelkyň 

vodáků, že se jedná o pět raftařů, kteří 
vyjeli již před hodinou a tři čtvrtě na 
rozvodněnou řeku. Předpokládané mís-
to nahlášené události se nacházelo cca 
2 km po proudu řeky, kam nebylo možné 
se s technikou dostat. Zasahující jed-
notka v počtu 2+1 se na místo události 
dostavila pěšky po kolejích, z druhé 
strany – od Stvořide – se na místo vy-
dala jednotka PS Ledeč n. S. Na místě 
zásahu bylo zjištěno, že čtyři osoby jsou 
zachyceny uprostřed běsnící řeky na 
malém ostrůvku ve větvích stromů. Pátý 
vodák vidět nebyl. Vrtulník záchranné 
služby přistál na louce u Smrčné a lékař 
ze záchranářem spolu s dalšími hasiči 
přijeli na místo události pomocí vlaku, 

přivezli s sebou i člun. Velitel zásahu 
byl informován operačním důstojníkem, 
že na místo události vylétají dva vrtulní-
ky (z Brna a Prahy). Zasahující jednotky 
s postiženými komunikovali a prováděly 
veškeré možné úkony pro záchranu osob 
až do příletu vrtulníků (opakovaně se 
pokoušeli dostat v člunu k ohroženým 
osobám, ale to se pro velký proud ne-
dařilo). Na záchranu osob byla použita 
i skupina třech kajakářů (ti mimořádnou 
událost ohlásili), kteří fungovali jako 
jediný komunikační prostředek mezi 
vodáky a hasiči (řeka hučela takovým 
stylem, že nebylo slyšet ani na 15 m, 
které dělilo hasiče od vodáků). Velitel 
zásahu se tak dozvěděl, že pátý muž 
štěstí neměl a že jeho mrtvé tělo je uvěz-
něno ve větvích pod ostrůvkem. Dva 
vrtulníky s hasiči specialisty přiletěly 
ihned po ohlášení, a tak byl první vodák 
zachráněn ve 14.59 hod., do třiceti minut 
došlo k vyproštění všech čtyřech vodá-
ků. Celkem třikrát se pokoušeli hasiči 
z vrtulníku vyprostit tělo utonulého, ale 
to se nedařilo vzhledem k silnému prou-
du vody a pravděpodobnému zaklínění 
osoby v kládách, které byly pod vodou.

Velitel zásahu rozhodl záchranné 
práce ukončit, stanovil termín na druhý 
den 20. března na 9.00 hod. a opakovaně 
provést za pomocí potápěčů a lezecké 
skupiny záchranné práce pro vyproštění 
osoby. Přes obětavou snahu zasahujících 
se nepodařilo z důvodu velkého proudu 
vody vyprostit utonulou osobu. V 11.20 
hod. velitel zásahu na základě odbor-
ných stanovisek vedoucího instruktora 
potápěčské skupiny a vedoucího lezec-
ké skupiny rozhodl o ukončení zásahu 
a vydal pokyn Policii ČR k hlídkové 
službě u místa zásahu do doby, než 
dojde k poklesu hladiny řeky Sázavy 
tak, aby bylo možné provést bezpečně 
záchranné práce.V neděli také probíha-
ly práce na likvidaci následků povodní, 
zejména čerpání vody ze zatopených 
sklepů v ulici Jelenova.

Dne 21. března došlo k poklesu hladi-
ny o 106 cm, ve 13.20 hod. byly zahájeny 
záchranné práce za pomocí vrtulníku 
a ve 14.40 hod. byla utonulá osoba vy-
proštěna.

Tato velice smutná a tragická událost 
budiž ohromným varováním těm, kteří 
podceňují sílu vodního živlu. 

 mjr. ing. Jiří Zelenka 
velitel PS Světlá n. S.

Poznámka redakce: 
Fotografie z povodně najdete ve 

zvláštní příloze uprostřed Zpravodaje.

Pálení klestu v lesích a pálení odpadu

Opět nastává období úklidu nejen 
na zahrádkách, ale i v lesích. Chci jen 
upozornit na některé zásady požární 
ochrany, které je nutno při likvidaci 
odpadu pálením dodržet. 

Povinnosti právnických osob, podni-
kajících fyzických osob, obcí a občanů 
při provádění spalování zbytků po těžbě 
v lesích, při spalování slámy na polích 
a pálení odpadu vzniklého při jarních pra-
cích na zahradách jsou upraveny zákonem 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zně-
ní pozdějších předpisů a nařízením kraje 
Vysočina č. 3/2003 a č. 5/2003, kterým se 
stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v době zvýšeného nebezpečí 
vzniku požárů.

Výše uvedené právní předpisy vyžadují 
od právnických osob, podnikajících fyzic-
kých osob a obcí zpracovat vnitřní pokyn, 
kterým budou stanoveny odpovědné oso-
by, proškolení osob v rozsahu pracovní 
činnosti, kterou vykonávají při spalování, 
způsob zabezpečení stálého dozoru, způ-
sob provádění průběžných kontrol místa 
spalování včetně zabezpečení uhašení 
a způsob přivolání pomoci.

***
Zásady požární bezpečnosti musí do-

držovat nejenom podnikající subjekty, 
podmínky se vztahují i na občany!

Jsou to zejména tato pravidla:
• každé pálení klestu v lese je třeba 

ohlásit na krajské operační středisko 
HZS kraje Vysočina (KOPIS) – tel. č. 
567 584 402, v ohlášení je třeba uvést 
datum, místo pálení a osobu, která za 
pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu 
(nejčastěji mobilní telefon),

• dbát pokynů operačního důstojníka 
hasičského záchranného sboru, 

• při náhlém zhoršení počasí – silném 
větru – je nutné pálení přerušit, oheň 
uhasit,

• místo pro pálení izolovat pruhem širo-
kým nejméně 1 m, kde budou odstra-
něny hořlavé materiály až na minerální 
půdu, nikdy ne v blízkosti pařezů,

• místo spalování je nutno zabezpečit do-
statečným množstvím hasebních látek,

• opustit místo pálení je možné až po 
úplném uhašení ohně,

• místo pálení po dobu 5 dnů nebo do 
vydatného deště pravidelně kontrolovat,

• příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny,

• spalování se může provádět pouze 
v bezpečné vzdálenosti od objektů,

• vypalování porostů je zakázáno.

Tyto zásady musí být dodržovány i při 
spalování jiných materiálů. Při těchto čin-
nostech musí být postupováno v souladu 
s dalšími zákony, např. zákonem o ovzdu-
ší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech 
nebo s vyhláškami obcí.

mjr. ing. Jiří Zelenka, velitel PS Světlá n. S.
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Kriminalita na Světelsku

Pálení čarodějnic (filipojakubských ohňů) v předvečer 1. máje

Jako každoročně i letos se v před-
večer prvního máje rozzáří stovky 
ohýnků po celém našem městě. Po-
slední dubnový večer je odnepaměti 
spojen s pálením ohňů.

Kdy však vznikl tento lidový zvyk, 
co měl symbolizovat, nebo snad koho 
oslavovat? Historikové se v názorech 
na tyto otázky různí, ale mnohé his-
torické prameny mají jedno pravdivé 
jádro. Jedná se o pohanský zvyk při-
nesený na naše území pravděpodobně 
Kelty. Jeho význam můžeme hledat 
hlavně ve spojitosti s ukončením zimy 
a příchodem jara. Zima byla spojována 
s představou zlých mocností a duchů. 
Po svátku Filipa a Jakuba (dle starého 
kalendáře 1. května) se vyháněl doby-

tek na pastvu a jakožto hlavní obživu 
ho bylo třeba ochránil před uhranutím. 
Proti zlu se bojovalo pomocí plamene, 
a tak se před vyhnáním stád pálily 
ohně – tzv. „kult ochrany stád“. Na 
nich se spaloval všechen nepořádek, 
který se během zimy nahromadil 
v okolí příbytků. Ve středověku se toto 
zlo vtělilo do podoby čarodějnic, které 
představovaly zlé moci. Odtud dnešní 
pojem „pálení čarodějnic“. V souvis-
losti s tímto zvykem není bez zajíma-
vosti nařízení platné z doby Josefa II., 
kdy muselo být pouze jedno obecní 
ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti 
od nejbližšího stavení.

Shodou okolností dne 4. května se 
v křesťanském kalendáři objevuje jmé-
no sv. Florián, který je znázorňován 

většinou v podobě římského vojáka, 
často s kopím a korouhví v ruce, jak 
hasí hořící dům vodou. Tento lidový 
světec je asi od 15. století patronem 
hasičů, kterým se také dle toho říká 

„Floriánovi učedníci“. Florián, patron 
ochraňující před nebezpečím ohně 
a vody, na počátku 4. století při pro-
následování křesťanů nebyl ochoten 
odpřisáhnout zapření víry. Za to byl 
krutě mučen a nakonec mu pověsili na 
krk mlýnský kámen a svrhli do vody.

Lidé starající se o požární ochranu 
však již vědí, že přelom dubna a května 
jsou vysloveně „hasičské žně“. K ob-
vyklým požárům přibudou navíc ještě 
požáry vegetace (lesy, meze, louky,…). 
Proto je třeba připomenout si několik 
základních zásad při rozdělávání ohně 
v přírodě. 

Před rozděláním ohně posoudit ak-
tuální povětrnostní situaci (doba od 
posledních větších dešťových srážek, 
směr a síla větru). 

Místo pro rozdělávání ohně musí být 
izolováno od hořlavých látek a vzdále-
né minimálně 50 m od okraje lesních 
pozemků. Tato vzdálenost se prodlu-
žuje až na 100 m od stohu. 

Zakazuje se rozdělávat oheň ve vy-
soké suché trávě a ponechat ho bez do-
zoru. Ohniště lze opustit až po úplném 
vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo 
zasypání zeminou.

Při dodržení těchto pravidel se tento 
večer a následující období obejde bez 
zbytečných požárů a výjezdů hasičů 
především k nedostatečně uhašeným 
ohništím ponechaným bez dozoru.

mjr. ing. Jiří Zelenka,
velitel PS Světlá n. S.
HZS kraje Vysočina

- 18.2. v ranních hodinách byl ve 
Světlé n. S. kontrolován 25letý muž 
z Ledče n. S. při řízení osobního vo-
zidla, ačkoli mu toto bylo rozhodnu-
tím městského úřadu zakázáno. Tato 
kontrola ho však ani v nejmenším 
neodradila a dne 5.3. dvě hodiny po 
půlnoci usedl za volant opět, před tím 
se však tentokrát stačil ještě posilnit 
alkoholem. V krvi mu bylo naměře-
no 1,69 promile a jelikož chtěl i po 
policejní kontrole pokračovat v jízdě, 
strávil zbytek noci na záchytce. Oba 
případy byly zpracovány ve zkráce-
ném přípravném řízení a budou mít 
dohru u soudu.

- Alkohol sehrál svou roli i v dalším 
případě, kdy 19.2. těsně před půlnocí na 
nástupišti železniční zastávky ve Světlé 
n. S. napadl 23letý muž dalšího o rok 
mladšího muže a způsobil mu drobná 
zranění. Věc byla kvalifikována jako 
trestný čin výtržnictví a zpracována ve 
zkráceném přípravném řízení.

- Z trestného činu podvodu a poku-
su k tomuto trestnému činu bylo ve 
zkráceném přípravném řízení sděleno 
podezření 22letému muži ze Světlé 
n. S. Tento od důvěřivé ženy vylákal 
nejprve 31 000 Kč a dále se pokusil 

vylákat dalších 69 000 Kč.
- 2.3. kolem 15 hod. se vnutily do 

domu 75letého muže v Koňkovicích 
dvě ženy romské národnosti a v ne-
střeženém okamžiku mu z peněženky 
uložené ve skříni odcizily finanční 
hotovost 23 000 Kč.

- Z trestného činu pytláctví je pode-
zřelý 50letý myslivec, který zakáza-
ným způsobem a bez povolení ulovil 
srnu. Spisový materiál společně se 
zajištěnou zbraní byl ve zkráceném 
přípravném řízení předán státnímu 
zástupci.

- Rovněž zkrácené přípravné řízení je 
konáno proti 19letému muži ze Světlé 
n. S., který dne 13.3. krátce po půlno-
ci před kulturním domem v Nádražní 
ulici veřejně projevoval sympatie 
k fašismu.

- K vloupání do čtyř rekreačních 
chalup a to v Kolovratově ul., Hor-
ních Dlužinách, Druhanově a Horních 
Bohušicích došlo od 13.2. do 21.2. 
Pachatel zde odcizil zejména sklářské 
výrobky, starožitnosti a šperky, škoda 
přesáhla v souhrnu 77 000 Kč.

por. Jaroslav Pavlík, 
vedoucí oddělení
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ve svém vlastivědném průvodci Posázaví 
Jaroslav Dostál.

Návštěva císaře, pokud k ní vůbec do-
šlo, byla jistě velikou událostí, na niž se 
dlouho vzpomínalo a o níž se mezi lidem 
hodně vyprávělo, což vedlo i ke vzniku 
nejedné pověsti. Mimo této okolnosti je 
třeba přičíst také celkovou Karlovu oblí-
benost a jeho zásluhu na povýšení zdejší-
ho filiálního kostela na kostel farní v roce 
1345. Se založením Světlé však tento 
oblíbený panovník nemá nic společného, 
neboť první historicky doložená zmínka 
o obci je k roku 1318, kdy byly budoucímu 
českému králi dva roky.

Jak vznikl samotný název Světlá, je 
vykládáno různě. Poněkud netradiční 
vysvětlení, které ponechávám zcela bez 
komentáře, nabízí kniha Aleše Česala 
Toulky českým tajemnem (Praha, Ivo 
Železný 2002, s. 61). Její autor se odka-
zuje na knihu Daniely Hodrové Místa 
s tajemstvím, kde se poukazuje na tradici 
míst vyzařujících tzv. negativní či pozitiv-
ní energii. První z nich prý nesou názvy 
Ďáblovy či Čertovy rokle, Černé hory, atd. 
Místa s pozitivní energií známe pod jmé-
ny Dobrá voda, Andělská hora, Světlá...

Kromě naší Světlé nad Sázavou a Světlé 
pod Ještědem lze název Světlá nalézt na 
mapě ještě u dalších jedenácti obcí. Za 
zmínku stojí Světlá pod Luží (býv. okres 
Česká Lípa), místní část obce Mařenice, 
založená ve 14. století.

Z pozapomenutých pověstí vážících 
se k obcím v nejbližším okolí si dovolím 
blíže připomenout dnes už málo známé 
vyprávění o pokladu ve studánce nachá-
zející se nedaleko Opatovic. Byla ukrytá 
na louce mezi olšemi, kde se dodnes říká 
U háje. Voda v ní byla průzračná a čistá. 
Za horkých letních dnů ji vyhledávali 
sekáči kosící okolní louky. Odpočívali 
ve stínu olší a vodou ze studánky hasili 
žízeň.

Jednou v létě se hospodář rozhodl, že 
louku poseká. Vypravil se sem časně ráno 
a práce mu šla pěkně od ruky. Pomalu 

líčkově Brodě, jak jsem se informovala, 
nemají nic, což je velká škoda. Pověsti vá-
žící se ke kostelům patří totiž mezi ty nej-
krásnější. Vzpomeňme např. vyprávění 
o jejich založení, pokladech, které ukrý-
vají, zjevování zemřelých duchovních, 
podzemních chodbách, jež odtud vedou, 
kouzelné moci materiálu, z něhož jsou 
postaveny (např. šindel z kostelní střechy 
jako jediný prostředek pro přiložení na 
oheň rozdělaný k upálení můry) aj. 

Jediní, o kom si v pověstech přečtete, 
jsou v kostele pohřbení majitelé panství 
Trčkové z Lípy, přesněji řečeno poslední 
z nich, manželé Jan Rudolf a jeho choť 
Magdalena. Jan Rudolf Trčka (†29. září 
1634) je podle místní tradice pochován 
v kostelní hrobce, A. Sedláček však uvádí, 
že byl pohřben v kostele sv. Štěpána na 
Novém Městě pražském. 

Pověsti se však neváží ke Světlé, ale 
k panství na Opočně, které jim mezi ji-
ným také patřilo. Připomeňme si dvě.

První z nich najdeme v knize Heleny 
Lisické Z českých hradů, zámků a tvr-
zí (Praha, Svoboda 1972) pod názvem 
O paní Mandě, kterak lakomostí posedlá 
byla a jak tuze sedláky šidila, až sám pán 
se jich zastat musel, protože dluhy po 
veliké vojně zaplatit nemohli. Druhou pak 
objevíme v novější publikaci Čas hradů 
v Čechách 3 (Praha, Horizont 1996). Obě 
dvě pověsti shodně líčí Jana Rudolfa jako 
dobráka a navzdory známé historické 
skutečnosti hovoří o tom, že zemřel dříve 
než jeho lidem nemilovaná paní.

Vraťme se však k pověsti vysvětlující 
vznik Světlé. Bohužel jde o vymyšlené 
vyprávění, k němuž zřejmě dala podnět 
skutečnost, že císař a král Karel IV. byl na 
čas majitelem nedalekého hradu Lipnice. 
A to od roku 1370, kdy jej koupil, ale už 
v roce 1376 jej společně se svým synem, 
budoucím králem Václavem IV., zastavil 
Bočkovi z Poděbrad. Je tedy pravdě-
podobné, že Lipnici a její okolí někdy 
navštívil a při tom mohl využít i služeb 
místního kováře, jak se o tom zmiňuje 

(dokončení)
Stavba i mobiliář děkanského kos-

tela sv. Václava ve Světlé n. S. skrývají 
nejedno tajemství a vyvolávají dlouhou 
řadu otazníků. Každý pokus nalézt 
alespoň částečnou odpověď na některý 
z nich znamená nečekaně narazit na 
kupu dalších. Otazník č. 17 – Váže se ke 
kostelu, obci či jejímu nejbližšímu okolí 
nějaká zajímavá lidová pověst, u níž lze 
dohledat historické jádro?

Každý kout našeho domova je obetkán 
velkým množstvím půvabných lidových 
pověstí, z nichž mnohé skrývají historické 
jádro. Navštívíte-li knihovnu v kterémko-
liv koutu Čech, Moravy nebo Slezska, na-
bídnou vám desítky zajímavě napsaných 
a krásně ilustrovaných knih, mezi nimiž 
většinou nebudou chybět ani tamní lidová 
vyprávění vztahující se k významným ob-
jektům v dané obci a k něčím zajímavým, 
významným či památným místům v jejím 
nejbližším okolí. Ne tak je tomu dosud ve 
Světlé, a proto si velmi vážím laskavosti 
jednoho z členů Vlastivědného spolku 
Světelsko, díky němuž jsem dostala mož-
nost nahlédnout do 60 let staré knížky 
Jiřího Holana nazvané Posázaví a přečíst 
si několik málo pověstí, mezi nimiž ne-
chybělo známé vyprávění Jak vzniklo 
město Světlá nad Sázavou.

Ani z poměrně nové knihy Jiřího Pechy 
Tajemný svět strašidel (Nakladatelství 
Vysočina Havlíčkův Brod, 1992) se ne-
dozvíte mnoho. Přečtete si sice příběh 
upálené čarodějnice, jíž byla mlynářka ze 
mlýna u Světlé n. S., ale o obci samotné 
jsou tu jen dvě drobné zmínky. První se 
týká řádění Švédů v roce 1638 a podruhé 
je zmiňován jakýsi oddíl vojáků střelců 
zde žijících, kteří měli za odměnu 50 
zlatých zastřelit tři nebezpečné vlkodlaky 
v lesích u Lubna. Víc nic.

Zcela zapomenuty, jak se zdá, jsou 
vyprávění vážící se k nejstarším domům 
a kostelu, ani v okresním archivu v Hav-

Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava

?
??

??

▶
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Mýto
Ještě v době poměrně nedávné jsme 

toto slovo znali jenom z dějepisu, dnes 
jsou aktuální diskuse o zavedení elek-
tronického mýta na našich dálnicích, 
ale tím se v tomto seriálu zabývat 
nebudeme. Nás zajímá mýto vybírané 
v minulosti ve Světlé n. S.

Slovo mýto má dva významy, buďto 
je to poplatek, který se platil vrchnosti 
za používání cest, silnic či mostů, nebo 
přímo místo, kde se tento poplatek vy-
bíral. Obojí bylo ve Světlé n. S. spjato 
s mostem přes Sázavu. 

se blížilo poledne a slunce nesnesi-
telně pálilo. Nechal práce a šel se napít. 
Usedl do trávy, aby si odpočinul.

Vtom uslyšel cinkání peněz a skuhravý 
hlas, který vykřikoval: „Tři Jánci, bra-
tránci, potomku Vadinských, pojď si pro 
peníze.“ Obojí vycházelo z nedaleké stu-
dánky. Sedlák se chvíli nemohl překvape-
ním a strachem ani pohnout. Za chvilku 
se ale rozběhl do vsi, aby vše pověděl 
sousedům.

Několik nejzvědavějších se vypravilo 
zpátky k studánce s ním. Ale tam už bylo 
ticho. Od té doby se podruhé už volání ne-
ozvalo, ať se u studánky zastavil kdokoliv. 
Časem zarostla trávou a zmizela a na po-
klad se zapomnělo.

Pověst patřící ke zvláštnímu okru-
hu početných pověrečných vyprávění 
o nadpřirozených jevech se od jiných 
podobných liší tím, že k neobvyklému 
úkazu nedochází, jak je nejčastější a nej-
obvyklejší, v některý den pašijového týd-
nu a ani v jiný kouzelnou mocí obdařený 
den v roce, ale v létě a poklad není nikým 
střežen. Typický však je čas. Poledne jako 
přelomová hodina a obohacujícím prv-
kem, ne tak často se vyskytujícím, je zde 
ozývající se hlas.

Zajímavé je, že rodina tohoto jména, 
jejíž potomek je vyzýván k vyzvednutí 
peněz, v Opatovicích na počátku minu-
lého století opravdu žila (její potomci tu 
bydlí dodnes) ve stavení čp. 7, k němuž 
patří státem chráněná stará lípa. 

Tato ves založená podle Č. Sameše 
vilémovským klášterem (k jeho majetku 
zřejmě i patřila) je také důkazem toho, 
že vodník žil podle lidových pověstí na 
každé sebenepatrnější strouze. V době, 
kdy odtud ještě nevedla silnice na Ledeč, 
chodilo se k Císařově sklárně po cestě 
Ptáčníkovým lesem. Cestou bylo nutné 
přejít po dřevěné lávce malý potůček, kde 
byl často vídán vodník a někdy také rusal-
ka rozčesávající si vlasy. Pověst byla živá 
ještě ve 40. letech minulého století, je od 
mé prababičky, Marie Choutkové.

Podobných krásných vyprávění by se 
našlo ještě více a určitě nejen v Opatovi-
cích. Problém však je, že ti, kteří je znali 
a mohli by vyprávět, většinou už nežijí. 
Zkusme to napravit a zachránit alespoň 
něco. 

Tato prastará lidová vyprávění si zaslou-
ží ty nejhezčí ilustrace. Pro tuto příležitost 
jsem požádala Jaroslava Citu, proslulého 
náchodského malíře, ilustrátora, tvůrce 
kresleného humoru a animovaných filmů.

***
Milí čtenáři, toto naše setkání bylo po-

▶ slední. Seriál Otazníky kolem 
kostela sv. Václava prozatím 
končí. Co však nekončí, je 
bádání zaměřené tentokrát 
na kostelní interiér a jeho 
mobiliář. Ani k počáteční his-
torii kostela a obce se při tom 
nepřestaneme vracet, neboť je 
víc než nutné vyřešit záhadu 
nejstarších letopočtů v Seidle-
rově kronice a najít odpověď 
na ty otazníky, které přes veš-
kerou snahu otazníky zůstaly. 
Za pochopení a pomoc bych 
chtěla velmi poděkovat panu 
starostovi Josefu Böhmovi, 
Vlastivědnému spolku Svě-
telsko a redakci Světelského 
zpravodaje, na jehož stránkách 
jsme se mohli rok a půl pravi-
delně potkávat. Snad Vás na 
závěr potěším sdělením, že 
nejzajímavější z tohoto seriálu, 
doplněné o drobné novinky, 
si budete moci přečíst pod 
názvem Střípky z nejstarší 
historie děkanského kostela sv. 
Václava ve Světlé nad Sázavou 
v letošním, 19. čísle sborníku 
Havlíčkobrodsko.

Mgr. Alena Křivská

 „…Meyto nebo Clo k ruce Panské 
platj se s Wozů každyho 1 groš, s Koně 
1 d., s Wolůw, Kraw, Telat, Skopcůw, 
Wowec, Swjnj po 1 denáru“, píše se 
v urbáři Trčkova panství z roku 1591. 
Dalších několik zmínek o vybírání 
mýta nalezneme v Kronice města 
Světlé od roku 1207. – 1886. od správce 
panství Karla Seidlera, např. k roku 
1753: „…mýto mostní bylo pronajmuto 
za roční činži 18 zl. v. m.“, k roku 1831: 

„Dosud stávající dřevěný most s dřevě-
nými pilíři byl stržen a nahražen novým 
na piliřích z tesaného kamene spočíva-
jícím. Právo vybírati mýto z mostu bylo 
panství zdejšímu dvorním dekretem 
z roku 1828 č.14.200 a guberniálním 
nařízením z roku 1830 č.42.975 pone-
cháno, přiznáno a potvrzeno“, k roku 
1838: „…vrchnostenské mostní mýto 
bylo dle kontraktu, který se nalézá mezi 
spisy u správy velkostatku zdejšího, 
pronajato za 220 zl. 09 k. m.“ a k roku 
1840: „Světelské mostní mýto bylo za 
220 zl. pronajato“. 
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Dům čp. 104
Mýto se vybíralo v domku stojícím 

těsně u mostu, jehož majitelem byl vel-
kostatek. Budova byla původně dřevěná, 
později zděná. Zmíněný K. Seidler píše, 
že v roce 1846 „…domek u mýta byl nově 
vystavěn a stál 1446 zl. v. m.“ V zázna-
mu z roku 1857 se uvádí, že v něm bydlel 

„mejtný Litochleb Josef, stár 39 let, jeho 

žena Josefa (50), dcery Josefa (22), syn 
Josef (15), dcera Marie (8) a nádeník 
Mastný Jan.“

V archivu SOA v Havlíčkově Brodě 
je zpráva z roku 1865 o propachtování 
mýta na mostě přes Sázavu, další zprávy 
jsou opět od Seidlera: roku 1879 mostní 
mýto za 720 zl. ročně pronajato, v roce 
1883 na další tři roky za ročních 900 zl. 
pronajato, v roce 1886 za ročních 1310 zl. 
r. č. pronajato.

***
Z historických pramenů jsou dalšími 

známými nájemci mýta Židé Meisl 
a Stein. Po svém bratru měla potom naja-
té mostní mýto Josefa Meislová (*1854), 
provdaná za Emanuela Neustadtla, po 
níž je převzal jejich syn Gustav (*1879), 
který se oženil s Annou Mahlerovou, 
dcerou Adolfa a Kláry Mahlerových. 
Pro zajímavost dodejme, že Klářininými 
bratry byli Rudolf, majitel kamenického 
závodu, Gustav, kamenický mistr a Fran-
tišek, majitel elektrozávodu v čp. 193.

Nejstarším dokumentem v archivu sta-
vebního úřadu Městského úřadu ve Svět-
lé n. S. je „Protokol ze dne 19. července 
1892 z jednání stavební komise na poda-
nou žádost slavného ředitelství velkostat-
ku Světlá za udělení politického povolení 
ku přestavbě mýtního domku čp. 104 dle 
předloženého stavebního nástinu.“ Onen 
nástin je opatřený patnáctikrejcarovým 

kolkem a je z něj patrná přístavba předsí-
ně a vnitřních příček. „Městská rada ne-
činí žádných námitek, schvalujíc podnik 
ten s tím doložením, by se pan podnikatel 
dle stavebního řádu pro Království české 
ze dne 8. ledna 1889 zachoval. Mezující 
soused, majitel kovárny čp. 105, p. Herr-
man Moric nečiní docela žádné námitky 
neb jakékoliv překážky“.

Od 11. 7. 1914 domek vlastnil majitel 
panství Richard Morawetz, který v roce 
1923 navrhl zrušení vybírání mýta, kte-
ré „…stejně na opravy mostu nestačilo.“ 
Domek dle trhové smlouvy ze dne 3. 12. 
1926 prodal za 17 000 Kč Anně Neustadt-
lové. V roce 1927 bylo číslo popisné 104 
odepsáno z desk zemských a zapsáno do 
Pozemkové knihy.

***
V červenci 1928 bylo započato se stav-

bou nového mostu přes Sázavu. Provoz 
na dosavadním dřevěném mostu nebyl 
přerušen, neboť nový most se začal sta-
vět o několik metrů výše. Záměrem bylo, 
aby prostor na levém předmostí byl řešen 
pokud možno co nejšíře, aby komunika-
ce byla posunuta k řece. Pro toto řešení 
bylo navrhováno, aby domek čp. 104 byl 
zbořen a místo po něm zůstalo veřejným 
prostranstvím. Okresní zastupitelstvo 
v Ledči n. S. později konstatovalo, že 
požadavky majitele tohoto stavení jsou 
přemrštěné, a tak bylo od tohoto řešení 
upuštěno. Na své schůzi konané 2. květ-
na 1929 se okresní zastupitelstvo usneslo 
nepřijmout nabídku Anny Neustadtlové 
na odkoupení domu za obnos 67 000 Kč 
a jednalo o její původní žádosti, domáha-
jící se náhrady za poškození živnosti na-
stalé změnou projektu úpravy předmostí: 

„Usneslo se bez jakékoli prejudice Vám 
vyplatiti z tohoto titulu obnos 25 000 Kč 

s podmínkou, že do osmi dnů předložíte 
okresnímu úřadu v Ledči n. S. určité 
a jasné prohlášení, že nebudete činiti 
žádných námitek proti úpravě levého 
předmostí, jak jest v plánu Vám k na-
hlédnutí předloženém naznačeno a že 
nebudete vznášeti nikdy žádných nároků 
nebo požadavků proti okresu ledečské-
mu z toho důvodu, že zvýšením jízdní 
dráhy byla Vaše živnost (obchod) resp. 
vjezd nebo příchod k Vaší budově dotčen 
nebo poškozen.“

***
Dne 25. července 1929 požádala o po-

volení k přístavbě krámu dle plánu stavi-
tele Antonína Herinka. V protokolu se-
psaném po místním šetření dne 14. srpna 
se mj. píše: „Nově upravené příjezdní 
rampy k mostu jsou oproti úrovni dvorka 
značně převýšeny a doporučuje se, aby 
místo projektovaného svahu náspového 
proveden byl pro ohražení dvorka zděný 
taras, který by nahoře opatřen byl bez-
pečným zábradlím, popřípadě vkusným 
drátěným nebo železným plotem.“ Po-
volení bylo vydáno 24. srpna, dne 1. září 
započata a 1. prosince ukončena přístav-
ba domu, povolení k obývání uděleno od 
15. prosince 1929. Do krámu bylo zřízeno 
jedno okno na straně k mostu.

V žádosti ze dne 23. dubna 1930 Anna 
Neustadtlová píše, že míní „...místo zříze-
ného okna (dřívější dveře do krámu) zří-
diti opět dveře za účelem zřízení krámu, 
jak byl dříve. Zároveň provedu v tarase 
schody opatřené zábradlím a v novém 
krámě při ulici zřídím provizorní příč-
ku“. 30. dubna se konalo komisionální 
šetření a 9. května bylo uděleno povolení 
k provedení změn.

Dne 16. 3. 1933 požádala Anna Neu-
stadtlová o udělení koncese k provozo-
vání živnosti vetešnické se stanovištěm 
v domě čp. 104 (koncese udělena 23. 5. 
1934) a v roce 1938 podala žádost o kon-
cesi pro čp. 89, které však nebylo vyho-
věno. V témže roce dům čp. 104 koupili 
František a Marie Dvořáčkovi a měli zde 
až do 50. let koloniál. 

Text a foto: Jaroslav Vála
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Všichni jsme se naučili lyžovat!

Malé tělocvikářské ohlédnutí za letošní zimou 

lyžařského klubu, že nám několikrát 
v této sezóně umožnilo vyrazit na svah 
jak se staršími dětmi z druhého stupně, 
tak i s těmi nejmladšími. Poděkování 
patří též rodičům za ochotnou pomoc 

nebo alespoň za skvělé rodinné zázemí 
umožňující našim dětem pořádně si užít 
zimu.

Soňa Lesinová, Jan Mikeš,
 ZŠ Komenského ul.

Vzpomínáte ještě na ty haldy sněhu? 
Já myslím, že děti ze Základní školy 
v Komenského ulici budou ještě dlouho 
vzpomínat na letošní lyžování. Podařilo 
se nám vyjet na dva týdenní lyžařské 
kurzy - začátkem zimy do Orlických 
hor se začátečníky, kde se v pohodovém 
prostředí vleku za chatou naučili slušně 
lyžovat, a koncem března na Černou 
horu do Janských Lázní. V tomto veli-
kém lyžařském středisku jsme měli vý-
bornou možnost zdokonalit se v technice 
sjíždění na klasických i carvingových 
lyžích, snowbladech a někteří i na snow-
boardu. K těm patřili, k nemalé radosti 
přihlížejících žáků, i učitelé, takže sníh 
za krkem měli nakonec všichni…

Letošní zima nám, lyžařům, skuteč-
ně přála, proto jsme neváhali a zdatně 
využívali i zdejší sjezdovku Kadlečák. 
Při této příležitosti děkujeme vedení 

Zápis dětí 
do mateřských škol 

na školní rok 2005/06

Zápis se uskuteční 19. dubna v 10 
hod. v budově mateřské školy Lánec-
ká pro všechny MŠ v obci. Z důvodu 
malé informovanosti rodičů připomí-
náme, že všechny státní MŠ byly od 
1. 1. 2005 sloučeny pod jeden právní 
subjekt – ZŠ Lánecká (MŠ Sídliště, 
MŠ Pěšinky, MŠ Lánecká).

U zápisu budou přítomny ředitelka 
Jana Rezková, zástupkyně Hana Čer-
ná a Marie Myšková.

Ředitelství MŠ

Letošní únor, ačkoliv sněžilo a mrzlo, 
přál nejen lyžařům, ale také chřipce. 
Takže nakonec na lyžařský výcvikový 
kurz (LVK) Bartošovice odjelo ze ZŠ 
Lánecká pouze 26 žáků. Škoda... Ale 
ti, co se zúčastnili, budou určitě mít, 
jako mnozí po několik roků zpět, na co 
vzpomínat!

Bartošovice v Orlických horách leží 
u polských hranic v blízkosti přírodního 
úkazu podobného našim Stvořidlům. Dří-
vější pašerácká stezka se nazývá Zemská 
brána a stejně je pojmenována i chata, 
v které býváme již 7. rokem ubytováni. Pár 
kroků od chaty se nachází lyžařské vleky 
Eva a Nella se sjezdovkami ideálními pro 
školní lyžařský kurz, malinko prudšími 
a delšími než náš Kadlečák.

Letos (ne poprvé) vedoucím kurzu 
byla paní učitelka Dana Fialová, dalším 

instruktorem Jana Rejnková a zdravotnicí 
Iva Pejcharová.

Vzhledem k malému počtu dětí se ne-
zúčastnil jako další instruktor pan ředitel 
Vlastimil Špatenka, třebaže má letos čers-
tvě obnovený kurz lyžařského instruktora. 
Přesto přijel LVK „zkontrolovat“ a před-
vedl jízdu na „prkně“.

Málokdo z rodičů si uvědomuje, že scé-
nář kurzu je stále stejný. Děti si představují 
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„volný“ pohyb jak na lyžích, tak v režimu 
na chatě. Čím dál víc mají děti špatnou 

„kondičku“ a bývají pak zbytečně unavené. 
Většinou až po dvou dnech pochopí pravi-
dla LVK a začíná se i lyžování líbit.

Jako mávnutím proutku je pryč karneval, 
slalom, diskotéka a další aktivity a musí se 
domů… Právě, když se nám vše začalo 
líbit a dařit... Ale tak už to v životě chodí. 
Důležité je, že se nestal žádný úraz, že 
všichni účastníci jezdí na vleku a sjíždějí 
sjezdovky, někdo lépe, jiný malinko hůře.

Součástí výcviku je i běžecký výcvik, 
který sice nebývá v tomto věku (13 až 15 
let) tolik atraktivní a záživný, přesto se 
však vždy najde pár nadšenců i na dobro-
volnou páteční krátkou „túričku“.

Takže – kdo vyhrál? Vyhrál zase jednou 
sport a pohyb! Za všechny zúčastněné 

Mgr. Jana Rejnková

Z druhého soudku ZŠ Lánecká

Tentokrát nechci zmiňovat aktivity 
školy „pro děti“, ale aktivity kolektivu 
učitelů „pro sebe“. Nebývá až tak zvy-
kem, aby kdekoliv na jiném pracovišti 
či jiné škole měli kolegové potřebu „se 
kolektivně stýkat“ i po práci. U nás to 
funguje! Ne sice na 100 %, problémy 
jsou všude, ale přesto zdravé sportovní 
jádro se nezapře!

Samozřejmě musí existovat energií 
a elánem nabitý „vůdce“, který vše 
zařídí a zprostředkuje. Chtěla bych tak 

vyzdvihnout snahu paní sekretářky 
Jany Bártové, která ve škole 2x ročně 
organizuje sedmiboj pro smíšené dvojice, 
volejbal pro smíšená družstva, v čase vá-
nočním turnaj ve stolním tenise, společ-
né trasy na běžkách a na kole, kolektivní 
spinning.

V době Josefských trhů pořádá volej-
balový turnaj pionýrská skupina vedená 
panem školníkem Josefem Pavlů, jemuž 
také patří velký dík. Ocení to ten, kdo již 
někdy něco podobného organizoval a ví, 
kolik energie a volného času je potřeba 

vynaložit. Kromě toho se učitelé scházejí 
na pravidelném volejbale s kolegy ze ZŠ 
Komenského v úterý a ve středu v pod-
večerním čase.

Možná to vše je tím, že kantořina je na-
tolik vyčerpávající zaměstnání (a potvrdí 
to každý, kdo jen chvíli s dětmi pracoval), 
že máme potřebu odreagovat se sportem, 
neboť domácností (nákupy, praním, žeh-
lením a úklidem) to prostě nejde!

A pokud se najde někdo, kdo nám závi-
dí prázdniny, pak mám jedinečnou radu. 

Většina z těch, kteří mají maturitu, se 
mohou přihlásit ke studiu na VŠ dálkově. 
Mnozí z nás tak kdysi učinili, při vlast-
ních dětech, mnohdy po třicítce. A věřte, 
procházka růžovým sadem to nebyla!

Vždy mě potěší zjištění, že ještě spous-
ta rodin dává přednost sportu a společ-
nému času s dětmi před vysedáváním 
u televize.

Nedávno jsem na horách pozorovala 
skupinu několika rodin s malinkými dět-
mi (2 až 4 roky). Neměly drahé vybavení 
ani oblečení, ale svým postojem všechny 
děti naučili lyžovat. Dětičky měly při-
pravený minislalom, medaile, nechyběl 
ani vítězný pokřik. A pozor – ani jedno 
dítě na lyžích nebrečelo! Bylo to prostě 
úžasné!!! Kdysi jsme tak s přáteli jezdili 
s vlastními dětmi a já doufám, že to zase 
ony předají svým dětem…

Co na závěr? Kdo sportuje – nepro-
hrává!

Nejen za sebe
Mgr. Jana Rejnková

Návštěva radních kraje 
Vysočina v naší škole

Ve čtvrtek 17. března uvítalo VOŠ, 
Gymnázium, SSŠ a SOU milou ná-
vštěvu – hejtmana kraje Vysočina 
RNDr. Miloše Vystrčila a radní pro ob-
last školství a kultury PaedDr. Martinu 
Matějkovou. 

Ředitel školy ing. Jindřich Vodička 
seznámil vzácné hosty s další koncepcí 
rozvoje školského komplexu a investiční-
mi záměry školy do budoucna. Škola také 
nabídla pomoc při prezentačních a kul-
turních akcích kraje. Součástí nabídky 
je také možnost zhotovení nejrůznějších 
propagačních výrobků, které by důstojně 
reprezentovaly náš kraj. 

Návštěva byla pro obě zúčastněné strany 
přínosem a vzájemné rozhovory přispěly 
k těsnější a efektivnější spolupráci školy 
a kraje.                       -mš-

Pozvánka na tábor
O letních prázdninách, v termínu od 

31.7. do 14.8., pořádá Pionýrská skupina 
Jiřího Wolkera letní tábor ve Svojanově 
u Poličky se zaměřením na sport a tu-
ristiku. Cena tohoto tábora je 3 200 Kč 
a zahrnuje ubytování v chatkách, stravu 
5 x denně, pitný režim, dopravu a boha-
tý program. Toto rekreační středisko se 
nachází v malebném romantickém údo-
lí říčky Křetinky, s možností všestran-
ného sportovního a turistického vyžití. 
Tábor je vhodný pro děti od 6 do 99 let.   
   za P.S.J.W. Jan Coufal 
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Škola za školou

Od září 2004 se realizuje na naší 
základní škole pilotní projekt „Učíme 
se nově s pomocí online e-learningu“. 
Cílem projektu bylo obohatit výuku 
jednotlivých předmětů o výukové zdro-
je dostupné prostřednictvím internetu, 
především využíváme výukový portál 
Škola za školou. 

Do Školy za školou jsou přihlášení 
všichni žáci 2. stupně a jejich vyučující, 
s projektem se seznámili i učitelé 1. stupně. 

Škola sjednala speciální tarif pro přístup 
na portál Škola za školou: tři pracovní dny 
od 7.30 do 16.00 hodin, dva pracovní dny 
od 7.30 do 13.00 hodin, v neděli mají žáci 
z domova neomezený přístup. Učitelé mají 
neomezený přístup všechny dny. 

Učitelé zařadili Školu za školou do své 
výuky, je využívána v devíti předmětech, 
jedná se o český jazyk, anglický jazyk, ně-
mecký jazyk, matematiku, dějepis, země-
pis, fyziku, chemii, přírodopis. Program 
obsahuje v jednotlivých předmětech vedle 
výkladu učiva mnoho testů, doplňovacích 
cvičení, slepých map, v jazycích diktátů, 
procvičování gramatiky i slovíček. Vhod-
né jsou hypertextové odkazy pojmů pro 
opakování a doplnění látky. 

Žáci mohou pracovat samostatně, osob-
ním tempem a s okamžitou zpětnou vazbu. 
Testy se okamžitě vyhodnotí, žák se dozví 
výsledek a může se poučit z chyb. Učitelé 
mají možnost úpravy testů, testy zadávají 
žákům prostřednictvím e-mailu, zpětně 
dostanou testy vyřešené. Podobným způ-
sobem lze zadávat žákům domácí úkoly. 

I tuto možnost někteří z učitelů zkusili, 
žáci měli možnost úkoly vypracovat ve 
svém volném čase v počítačové učebně. 
Byla to metoda pro zpestření výuky, ale 
pravidlem se nestala. Naopak přínosem 
je Škola za školou pro suplované hodiny, 
učitelé se mohou doplňovat a suplovaná 
hodina může být plně efektivně využita.

V úterý, ve středu a ve čtvrtek jsme 
zpřístupnili počítačovou učebnu s pedago-
gickým dozorem nad rámec výuky. Tuto 

Soutěž Paragraf 11/55

možnost využívají především žáci, kteří 
doma nemají počítač a přístup k internetu. 
Mohou pracovat nejen se Školou za školou, 
ale i s ostatními výukovými programy. 
Někteří žáci využívají Školu za školou 
i z domova.

Přínosem je Škola za školou pro žáky 
se specifickými poruchami učení, pro 
žáky 9. tříd připravujících se na přijímací 
zkoušky. Někteří, především žáci 8. tříd, 
se aktivně zařadili do soutěží o Davidovy 
body. Nadšeně se zapojili žáci 6. tříd, ti 
na práci s výpočetní technikou byli z 1. 
stupně zvyklí minimálně a Škola za ško-
lou jim přinesla mnoho nových poznatků 
a zkušeností, mnozí z nich se teprve učili 
pracovat s počítačem, přesto neměli s pra-
cí problémy. Velkým přínosem je i online 
komunikace s vrstevníky. 

Na hrazení nákladů pilotního projektu 
se částečně podílela škola, ze svého roz-
počtu zakoupila další počítače do počíta-
čové učebny, přístup ke Škole za školou 
byl hrazen z dotace. Z projektu si odná-
šíme mnoho cenných zkušeností. Učitelé 
častěji než dříve využívají nové metody 
učení, výuku i přípravu žáků zpestřili 
a více přiblížili současným trendům ve 
vzdělání. Zvyšuje se připravenost žáků na 
další studium na střední škole, ale i k celo-
životnímu vzdělávání.

Mgr. Petra Vondrová

Ve čtvrtek 10. března ožila Světlá 
n.S. soutěží Paragraf 11/55. Žáci II. 
stupně obou ZŠ se ráno sešli ve spo-
lečenském sále a v divadelním sále 
Společenského domu, aby změřili 
své znalosti a zábavnou formou se 
seznámili s danou problematikou. 
O čem tato soutěž byla?

Paragraf 11/55 je vědomostní postu-

pová soutěž pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ 
a nižších ročníků víceletých gymnázií, 
která probíhá v ČR od roku 2001 z ini-
ciativy Aliance Zákon 18. V letošním 
roce se uskutečňuje již 5. ročník této 
soutěže. Tentokrát se jí účastní školáci 
z krajů Vysočina a z Ústeckého kraje. 
Hlavním cílem projektu je zvýšení 
znalostí zmíněného zákona, který 

Ve společenském sále
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uč. Kateřina Böhmová a asistentka 
Veronika Janíčková, v divadelním 
sále profesionál z Rádia Vysočina Petr 
Šimek. 

Zpestřením soutěže byla i kulturní 
vystoupení, jako např. pochod mažore-
tek, aerobické cvičení, hry na hudební 
nástroje, recitace, zpěv, tanec. 

Na průběh soutěže dohlížela přísná 
a spravedlivá porota. Ve společen-
ském sále ve složení místostarostka 
ing. L. Arnotová, ředitelka školy 
PhDr. J. Myslivcová, člen městské 
policie M. Dušek a předsedkyně 

zakazuje prodej tabákových výrobků 
mladým lidem do 18 let. O tomto 
zákonu existuje jen minimální pově-
domí a jeho porušování je společností 
tolerováno. A co znamená 11/55? Že je 
právě za pět minut dvanáct, tedy nej-
vyšší čas… 

Školních kol se z každé školy zúčast-
nilo 6 pětičlenných družstev a soutěži-
lo se v pěti kolech.

1. kolo s názvem „Zákon“ byla vědo-
mostní disciplína zaměřená na zvýšení 
povědomí o tom, že dopouštět se poru-
šování zákonů a pravidel není normální.

V divadelním sále

Moderátorka s ředitelkou školyVe společenském sále

tovaných na videu věk a rozhodovali 
se, zda jim už bylo 18 let a zda by jim 
prodali cigarety či ne. 

Po druhém kole, o přestávce, pro-
běhla divácká soutěž, při které diváci 
také určovali věk figurantů, měli je 
však na kartičkách.

Při celé soutěži se kromě postupu 
do oblastního kola soutěžilo o krásné 
věcné ceny, jako např. trička, šátky, 
plyšáky, budíky.

O atmosféru soutěže se postarali 
svými obdivuhodnými výkony mode-
rátoři – ve společenském sále slečna 

Ve 2. kole s názvem „Jak bys to vy-
řešil“ si žáci zvolili jedno z 10 témat, 
kolektivně se poradili a potom obha-
jovali svůj názor na dané téma. Mezi 
zajímavá témata patřilo např.: „Měl by 
ve škole platit úplný zákaz používání 
mobilních telefonů ?“ nebo „Internet 
přináší více problémů než užitku“.

3. kolo „Postav věž“ zapojilo všech-
ny členy družstva. Po dobu 10 minut 
stavěli věž z papírových kartiček. 
V této disciplíně se rozvíjel týmový 
duch – vždyť na dodržování zákona 
také dbá řada institucí a musí být mezi 
nimi souhra a spolupráce. A což tepr-
ve za mohutného povzbuzování diváků 
s třepetalkami a hlasovými fondy!

Ve 4. kole „Kdybych byl ředitelem 
školy“ soutěžící vyslechli příběh a mě-
li zrušit tři zákony, práva, které žáci 
v příběhu zavedli a měli je nahradit 
třemi jinými.

V 5. kole „Porušíš zákon?“ soutěžící 
odhadovali u šesti figurantů prezen-

poroty Mgr. M. Frančeová, v divadel-
ním sále místostarosta ing. Maleček, 
člen Hasičského záchranného sboru 
mjr. Zelenka, vedoucí oddělení Policie 
ČR por. Pavlík a učitelky ZŠ Mgr. Ko-
tanová a Mgr. Staňková.

A kdo po téměř 3 hod. bojů vyhrál 
školní kola? Ze ZŠ Komenského ul. 
to byli žáci 9.b – M. Benešová, Š. 
Nevoralová, A. Vošická, M. Vávra 
a T. Svoboda, ze ZŠ Lánecká ul. žáci 
8.b – M. Mašek, Š. Hanzlíková, V. Ka-
hounová, M. Marešová a A. Chládová. 
Obě vítězná družstva postupují do 
oblastního kola v Ledči n. S., kde 13. 
dubna změří své síly s vítězi školních 
kol ze ZŠ Ledeč n. S., Gymnázia Le-
deč n. S., ZŠ Lipnice a ZŠ Wolkerova 
ul. z Havlíčkova Brodu.

Držíme palce!

Jana Chladová a Tomáš Rosecký,
hlavní koordinátoři soutěže

Foto: Jaroslav Vála
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PaedDr. Radomír Dvořák při konzultaci 
žákovských prací v modelárně 

(Foto: Mgr. Michal Šimek)

Uměleckoprůmyslová škola se stala realitou

Naše škola během pěti let od slouče-
ní zcela změnila svou podobu. V této 
krátké době se stala převážně umělec-
kořemeslnou školou, která pracuje s ma-
teriály jako je sklo, kámen a keramika. 
Završením naší snahy bylo získání sta-
tutu uměleckoprůmyslové školy sklář-
ské, která nově nabízí 6 nových oborů 
výtvarného zpracování skla. Tím se ote-
vřela možnost pro nejnadanější studenty, 
aby dosáhli tohoto vzdělání bez nutnosti 
dojíždění do Železného Brodu nebo No-
vého Boru. Během dvou let přišlo na 
naši školu mnoho výtvarníků, kteří jsou 
schopni zajistit kvalitní výuku v těchto 
uměleckých oborech. Neustálý nárůst 
žáků a oborů nás nutí každý rok inves-
tovat do nových dílen a ateliérů, takže 
jen v letošním roce si nové investice 
o letních prázdninách vyžádají více než 
8 milionů korun.

V současné době probíhá řízení pro 
přidělení společné akreditace s VŠCHT 
Praha na otevření čtyřletého bakalář-
ského oboru Restaurování a konzer-
vování objektů kulturního dědictví se 
studijním oborem Restaurování a kon-
zervování uměleckořemeslných děl ze 
skelných a keramických materiálů. Stu-
denti by měli statut studentů VŠCHT, 
přičemž 60 % výuky (převážně teorie) 
by probíhalo na VŠCHT Praha a 40 % 
(praxe) na naší škole. Tím by se stala 

Světlá n. S. jedním z mála měst kraje 
s vysokoškolskou výukou.

Na další školní rok bude škola žádat 
o přidělení uměleckoprůmyslových 
oborů Výtvarné zpracování keramiky 
a Sochařská tvorba. Dále existuje pří-
slib krajského úřadu povolit rozšíření 
nabídky o další materiál, a to o umělec-
kořemeslné zpracování kovů. 

Tímto svým obrovským rozsahem 
oborů a materiálů je škola jedinečná ne-
jenom v rámci kraje, ale i celé republiky. 
Věřím, že světelská veřejnost uvítá tuto 
širokou a kvalitní možnost vzdělávání 
ve svém městě a podíl místních studentů 
se tak oproti minulým rokům zvýší.

ing. Jindřich Vodička,
ředitel VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU

Od 1. března letošního roku má škola 
nové www stránky umístěné na adrese 
www.vossvetla.cz. Návštěvníci stránek 
zde najdou základní informace o škole 
(také anglickou, německou a francouz-
skou verzi), nabídce vzdělávacích oborů, 
přijímacích zkouškách, ubytování a stra-
vování. Přestaveny jsou rovněž učebny, 
dílny a ateliéry. Nedílnou součást tvoří 
kontakty na vyučující, jejich konzultač-
ní hodiny a nabídka zájmových kroužků 
a volnočasových aktivit. Stránky se 
samozřejmě průběžně doplňují a aktu-
alizují. Doporučujeme jejich návštěvu 
všem vážným zájemcům o studium na 
naší škole. 

Mgr. Michal Šimek

Nové www stránky 
VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU

Uvítací stránka nové 
www prezentace školy

Stručně z domova důchodců

V úterý 22.2. nás navštívila plejáda 
známých herců, např. Květa Fialová, 
Dana Morávková, Petr Nárožný, Jana 
Brejchová a Jiří Ptáčník. Poté, co si 
příjemně popovídali s našimi obyvate-
li se odebrali do zdejšího kinosálu, kde 
měli své představení.

Ve čtvrtek 24.2. u nás opět propukl 
„Maškarní ples“. Navštívilo ho plno 
zajímavých masek. Sálem tančily po-
stavičky Teletubies (a pořád dělaly tu-
li-tuli), sněhulák, Marfuša, „Hippie“, 
čertice, kočička, lehká děva, Červená 
Karkulka, dědeček Hříbeček, malý 
indián se držel za ruku s malým pirá-
tem, kouzelná babička (léčivý lektvar 
nalévala všem přítomným) a věštkyně. 
Celé odpoledne jsme tančili a řádili 
s hudební skupinou Č.A.S.S. o sto 
šest. 
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Pěšky a stopem kolem Tenerife

(dokončení)
V pondělí ráno sice prší, ale mám při-

stavené auto z místní půjčovny a podle 
informací je v národním parku El Teide 
hezky. Vyrážím tedy přes La Orotavu 
směrem do kopců a čeká mě asi 40 km 
stoupání do hor. Projíždím deštným 
lesem tvořeným tenerifskou borovicí 
s až třiceticentimetrovými jehlicemi. 
Ve třech tisících se konečně vyjasňuje, 
jsem najednou nad mraky a vjíždím 
do krajiny tvořené sopečným popelem, 
lávovými proudy a skalami. 

Přede mnou se rýsuje vrchol El Teide. 
Protože nemám povolení nutné pro pěší 
výstup, nezbývá než jet nahoru lanov-
kou. Není to sice nejlevnější (20 EU), 
ale rozhled od horní stanice stojí za to. 
Samotný vrchol je ještě o 200 m výše, 
ale není možné jej bez speciálního 
povolení navštívit. Pro ty, kdo chtějí na 
El Teide pěšky, bude užitečná informa-
ce, že výstup nahoru od dolní stanice 
lanovky trvá asi 5 hodin, sestup zpět 
asi tři hodiny, povolení se dá vyřídit 
v Santa Cruz. 

Po půl hodině jsem už docela pro-
mrzlý, tak sjíždím dolů a přesunuju 
se ke skalním útvarům Los Roques de 
García tvořeným utuhlým a erodova-

Dle ohlasu obyvatel se letošní „maš-
karní“ opravdu vydařil a masky se vel-
mi líbily a to je pro nás zaměstnance, 
ta největší odměna.

V sobotu 26.2. si čtyři obyvatelé 
jeli prohlédnout nový zimní stadion 
v Ledči n. S., kde se hrál hokejový 
zápas Ledeč versus Pelhřimov. I přes 
velký mráz jsme vydrželi až dokonce 
zápasu a fandili jsme, jak jsme nejlíp 
dovedli. To že Ledeč n. S. nakonec 
prohrála, nás sice trochu zarmoutilo, 
ale jinak jsme odjížděli s pocitem, že 
jsme shlédli dobrý hokej a máme zase 
dlouho na co vzpomínat.

Úterý 8.3. – znovu obnovený svá-
tek MDŽ se slavil i v našem domově. 
Všechny ženy obyvatelky i zaměst-
nankyně dostaly od pana ředitele krás-

né přání, které bylo vyrobeno v naší 
ergoterapeutické dílně. Celé odpoled-
ne, které jsme pojali trochu slavnostně 
jsme si opravdu užili. Pěkně písničky 
jsme poslouchali v podání naší hudeb-
ní skupiny KAJAK. Svým vystoupe-
ním nás přišli potěšit „malé i velké 
Světelské mažoretky“ pod vedením 
sl. Ireny Bogdánové. Poprvé nám své 
herecké i pěvecké umění přišli před-
stavit děti ze ZŠ Komenského ze Světlé 
nad Sázavou.

Mažoretkám i dětem ze ZŠ Komen-
ského za jejich milé a krásné vystoupe-
ní moc děkujeme. Bylo nám potěšením 
je vidět a těšíme se opět na jejich další 
návštěvu.

Lucie Vadinská,
sociální pracovnice

ným materiálem. Tvary skal vysokých 
až 150 metrů jsou neskutečně nádher-
né. Nedaleko se rovněž nachází planina 
Llano de Ucanca modrozelené barvy, 
což je způsobeno přítomností mědi. Na 
druhé straně kráteru tvořené písečnými 
plošinami Las Caňadas, které vznikly 
sesunutím starých kráterů, roste jeden 
ze symbolů ostrova – hadinec Echium 
wildpretii s červenou špičkou.

Pomalu se vracím zpátky na pobřeží 
a když vjíždím do mraků, klene se přes 
cestu nádherná duha. Bohužel si nemo-
hu prohlédnout nedalekou astrofyzic-
kou observatoř Izaňa. Blízko se člověk 
nedostane (hlídá ji armáda) a z dálky 
při špatném počasí není nic vidět.

V úterý vyrážím na sever do pohoří 
Los Mercedes a Anaga. Krajina je su-
per, tvoří ji vrcholky porostlé bujnou 
vegetací. Za návštěvu stojí hlavně fo-
togenická vesnice Taganana, a tak sjíž-
dím na pobřeží klikatou silnicí vedoucí 
pod Roque de las Animas (Skálou 
duchů). Severovýchodně od Tagana-
ny jsou kamenité pláže Roque de las 
Bodegas, prý ideální pro windsurfing. 
Škoda, že moře je moc rozbouřené 
a nikdo nejezdí a není na co koukat. 
Tak pokračuju dál na poslední výspu 
této části ostrova – do vesnice Cha-
morga. Knižní průvodce doporučuje 
jít cestou dolů k majáku, já však volím 
jinou trasu a po jakési stezce pro kozy 
šplhám nahoru do skal a útesů omrk-
nout, zda tam nebude lepší rozhled. 
A byl. Po slabé hodince šplhání je pode 
mnou několikasetmetrový sráz s majá-
kem a dole duní příboj Atlantiku. Když 
zasvítí slunce, voda září nádhernou ▶

El Teide od Los Roques de García
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▶ modrou barvou. Zase jeden z oka-
mžiků, pro které stojí za to žít. 

Dalšího dne je krásně jasno a je 
čas popojet dál na jih. Loučím se se 
sympatickou obsluhou recepce a jdu 
k dálnici něco stopnout. Nikdo nestaví, 
a tak když vidím na parkovišti kamion 
s cementem, zkouším, jestli mě někam 
nesveze. Řidič sice vládne jen španěl-
štinou, ale domlouváme se, že mě vez-
me až na jih do Los Silos a tam prý jeho 
parťák pojede dál přes hory. Bohužel 
nejel, ale nakonec mě vzali němečtí 
turisté až do bývalé pirátské vesnice 
Masca, ležící hluboko v horách. Hory 
jsou krásné, ale potřebuju se dostat na 
druhou stranu do Santiaga del Teide 
a dál. Přede mnou je ale asi 500 výš-
kových metrů na průsmyk. Naštěstí po 
půl hodině jede nahoru auto, kupodivu 
staví a bere mě až do Santiaga. 

Otvírá se panorama El Teide z jihu. 
Pomalu scházím několik kilometrů 
dolů na pobřeží podél banánových 
plantáží a mířím do Playa San Juan. 
Cestou z dálky pozoruju mohutné úte-
sy Los Gigantes. 

Je podvečer, sedím na přístavním 
molu v Playa San Juan a vybírám mís-
to na spaní. Kamenitá pláž pod útesy 
za městem vypadá fajn, a tak provádím 

zrychlený přesun. Instantní polívka na 
lihovém vařiči na posilněnou a už je tu 
západ slunce. Těžká romantika. Rudý 
kotouč zapadá za mraky a ostrov La 
Gomera. Šumí příboj a vycházejí první 
hvězdy. Spaní pod širákem je prostě 
super. 

Dnešní cíl je přejít pěšky zbytek 
jižního pobřeží přes známá luxusní 
střediska Playa de las Américas a Los 
Cristianos. Vyrážím brzo ráno a pro-
cházím samými banánovými plantá-
žemi. Okolí je poměrně nudné a fádní. 
V dálce už vidím obě střediska a dostá-
vám se na dálnici. No nic, zkusím jít 
chvíli po krajnici. To mi vydrželo do 

té doby, než mě uviděla hlídka policie 
a začala brzdit. Vyklízím rychle pole 
a utíkám za svodidla. Nějakou pokutu 
se mi fakt platit nechce. 

Playa de las Américas a Los Cris-
tianos jsou plná do ruda spálených 
turistů. Taková ta „high society“. Ně-

jak sem zaprášený a se svým batohem 
nepatřím. Tak jdu alespoň do místního 
IC zjistit, jak vypadá kemp za městem. 
Prý dobře, mám jet taxíkem. Odporu-
ju, že to dojdu, pracovník IC odporuje 
rovněž, prý je to tři hodiny chůze. Na 
moje slova, že už jsem od rána s tím 
báglem našel přes pětadvacet kiláků, 
nemá odpověď a prý ať si jdu. Tak 

vyrážím a netuším, že to nebudou 
tři hodiny, ale čtyři a půl. No prostě 
príma procházka, večer toho už mám 
plný zuby, a tak dělám skóre – skoro 
40 kiláků, tak to je slušný. 

Prvně a naposled stavím stan. Zem je 
tvrdá jak šutr, a tak si stavbu a nocleh 
za 7 EU užívám. Vždyť to je asi jedi-
ný kemp celého ostrova. Ve sprchách 
krásně studená voda, co víc si přát. 

Ráno posledního dne. Balím ve větru 
stan a vyrážím na závěrečnou etapu 
směr letiště Reina Sofia. Chvíli jdu, 
cestu po dálnici zkracuju posledním 
stopíkem. Soukám se do auta plně 
naloženého Holanďany, dávám zdvoři-
lostní konverzaci a je tu letiště. 

Zbývá odbavení, pak zmatené hláše-
ní, při kterém cestující do Prahy běhají 
od GATE 18 ke GATE 28 podle toho, 
co obsluha zrovna hlásí. Asi se tím 
někdo dobře baví nebo si plete číslov-
ky, přebíháme celkem třikrát. Nějaká 
legrace na závěr cesty musí být. A pak 
už je tmavě modrý Boeing 737-300 
a pětihodinový let do Prahy. Jedna ces-
ta skončila a vysoko nad mraky je ten 
správný čas vymyslet něco dalšího…

Text a foto: -mš-

Bývalá pirátská vesnice Masca vysoko v horách

Pohled z vrcholu El Teide na lávová pole
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Program duben

Pátek 1.4., 19.30
 Příběhy obyčejného šílenství (ČR) 

Komedie 100´
 Různé podoby lásky. Když zastřelíme 

všechny, dobře to dopadne. 
Hrají: I. Trojan
Vstupné: 57 Kč. Přístupný

Neděle 3.4., 19.30
 Svět zítřka (USA) 106́

Sci-fi . Přijdou bez varování, bez slitová-
ní. Zmizí beze stopy. 
Hrají: J. Law, G. Paltrow

 Vstupné: 55 Kč. 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

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

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

Pátek 8.4., 19.30
 Král zdodějů (Slovensko, ČR) 95´

Drama. Film, který vám ukradne srdce. 
O dětech zavlečených do ciziny. Film 
získal cenu Českého lva.

 Vstupné: 55 Kč. 
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

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný. Česká verze

Středa 13.4., 19.30
 Bokovka (USA) 123´

Komedie. Ti dva muži jsou nesourodá 
dvojice, ale víno a ženy chutnají. 
Hraje: P. Giamatti

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Pátek 15.4., 19.30
 Blade: Trinity (USA) 114´

Horor. Poslední štvanice začíná… 
Hrají: W. Snipes, K. Kristoferson

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 17.4., 19.30
 Otevřené moře (USA) 90´

Drama. Zůstali sami v čelistech oceánu 
Hrají: B. Ryan, D. Travis

 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Středa 20.4., 17.30
 Slonisko a medvídek Pú (USA) 65´

Animovaná pohádka . Obyvatelé Sto-
korcového lesa jsou opět zpátky.

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný. Česká verze

Pátek 22.4., 19.30
 Duše jako kaviár (ČR) 99´

Tragikomedie . Cestou za štěstím uděláš 
stokrát stejnou chybu. 
Hrají: O. Vetchý, V. Cibulková. 
Vstupné: 50 Kč. Od 12 let

Neděle 24.4., 19.30
 Žralok v hlavě (ČR) 75´

Drama. Každý máme svého žraloka. 
v hlavě. 
Hrají: O. Kaiser, J. Krausová

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Středa 27.4., 19.30
 Ray (USA) 146́

Hudební drama. „Soul je životní cesta, 
ale vždy je to cesta nelehká.“ (Ray 
Charles) . 
Hraje: J. Foxx. 
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Pátek 29.4., pozor: 19.00
 Letec (USA) 170´

Drama. Životní příběh legendárního 
filmového režiséra H. Hughse. 
Hraje: L. Di Caprio
Vstupné: 57 Kč. Od 15 let

Program květen

Neděle 1.5., 19.30
 Řada nešťastných příhod (USA) 110´

Černá komedie . Tři děti bez rodičů, 
pokud drží pohromadě, tvoří rodinu, 
domov.  
Hraje: J. Carrey. 
Přístupný

Středa 4.5., 19.30
 Fantom opery (USA) 143´

Muzikál . Láska, která neumírá, hudba, 
která je věčná.  
Hrají: G. Butler, E. Rossum. 
Od 12 let

Pátek 6.5., 19.30
 Resident Evil: Apokalypsa (USA) 94´

Sci-fi horor . Noční můra neskončila. 
M. Jovovich obdařena novými schop-
nostmi pokračuje.. 
Od 15 let

Pátek 8.5., 19.30
 Krev zmizelého (ČR) 126́

Drama. Příběh matky a dcery v pová-
lečné době. 
Hrají: V. Cibulková, A. Geislerová. 
Vstupné: 57 Kč. Od 15 let

Středa 11.5., 19.30
 Jeho fotr je lotr (USA) 120´

Komedie.  
Rodina je tvá největší pohroma! 
Hrají: R. De Niro, B. Stiller, D. Hoffman

 Od 12 let
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Autorská čtení v Galerii Na Půdě

Ve dvou pátečních podvečerech, 
4. a 11. března, se v Galerii Na Půdě 
uskutečnila Autorská čtení žáků li-
terárně-dramatického oboru místní 
základní umělecké školy.

Celkem 38 dětí ve věku od 8 do 19 let 
představilo literární ukázky ze své kníž-
ky „…lety“, jejíž název je doplněn o ně-
kolik předpon – ODlety, VÝlety, NÁlety, 
ZÁlety, Úlety, VZlety, PŘElety, PŘÍlety, 
DOlety – a nabízí tak několik pohledů na 
rozsáhlou a pestrou tvorbu mladých auto-
rů. Knížka obsahuje 150 textů a nemálo 
z nich má za sebou ocenění z celostátní 
soutěže ZUŠ v Uherském Hradišti a pub-
likování v almanachu Nedopsatelné chvě-
ní a ve dvou číslech časopisu Talent. 

Díky vstřícnosti a příjemné spolupráci 
s pracovnicemi Městské knihovny ve 
Světlé n. S. paní J. Roženskou a J. Šim-
kovou si děti mohly vyzkoušet tuto pro 
ně novou uměleckou disciplínu, kterou 
autorské čtení je, a připravit tak svým 
divákům a posluchačům příjemný a zají-
mavý podvečer.  Ivana Měkotová

Byl jsem potěšen, když jsem od svých 
studentů obdržel pozvání na toto autorské 
čtení. Galerie, zaplněná vystupujícími 
a diváky – rodiči, prarodiči, učiteli, zná-
mými a kamarády, zažila opravdu pestrou 
a kvalitní ukázku umělecké tvorby.

Stydlivost nejmladších spisovatelů se 
střídala s profesionálními vystoupeními 
jejich starších kamarádů. Nechyběly ani 
hudební vstupy. A samozřejmě na závěr 
každého vystoupení srdečný a bouřlivý 
potlesk.

Abychom čtenářům Zpravodaje přiblí-
žili tento umělecký zážitek, dovolujeme 
si se svolením autorů publikovat několik 
ukázek z jejich tvorby. ‚                     -mš-

Tornádo
Větrný vír
Zkřížení veselého temna
Milostný románek hadů
Čínská věž svrchu
Vysávání špíny ve tvaru spirály
Zlý had a polovina ťukajícího srdce                      
Spirálky, čárky, klikyháky
obtisknuté na zdech
po celé bíle natřené místnosti
jako tornádo

***
Starý pergamen jako rozbouřená prázdná 
kniha a sešit, 
který nemá vyznačené linky. 
Dvojitý vodopád vlnky nedodělané látky,
vodopád, který padá do nějaké snící kra-
jiny.
Ach, jak je to krásné, vidět knihu a mrak na 
jednom obraze.
Rozčesané vlasy s vlnkou jak rozmazaný 
plující Windows. 

***
Velký a moudrý šnek se namočil v černém 
blátě,
pak se snažil nakreslit svoji ulitu
a udělal hodně kaněk.
Jedna jediná cesta s mnoha klikyháky 
a se svým koncem na začátku. 
Let motýla!
Příjemná hudba…
Oko, které má velkou představivost. 
Představivost motýla sedícího na kytce. 
Šnek vylézající z ulity, aby se namočil v…

kolektivní práce  ZUŠ Světlá n. S. 

Stopy
Slovesný projev inspirovaný výtvarným záznamem „Stop předmětů v pohybu“



Světelský zpravodaj duben 2005 strana 20 strana 21 duben 2005 Světelský zpravodaj 

SOUTĚŽ SVĚTELSKO 
VE FOTOGRAFII

MěÚ ve Světlé nad Sázavou vy-
hlašuje v pořadí již 6. ročník soutě-
že Světelsko ve fotografii. Posláním 
této fotosoutěže je ukázat prostřed-
nictvím fotografie 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 fotografie musí být na 
rubu označena místem pořízeného 
snímku, jménem a adresou autora.

5. Snímky bude hodnotit odborná 
porota určená pořadatelem.

6. Fotografie zaslané do soutěže 
budou vyhodnoceny ve dvou katego-
riích – černobílá fotografie, barevná 
fotografie – a odměněny finančními 
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 
fotografie zůstávají majetkem města.

9. Z nejlepších snímků bude uspo-
řádána výstava.

Kalendář soutěže:
• uzávěrka příjmu fotografií 
 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.

Výstava v Galerii Na Půdě

Na březen připravili zaměstnanci 
odboru kultury a školství výstavu 
velikonočních kraslic, historických 
pohlednic a velikonočních aranžmá. 
Součástí výstavy byla i veřejná soutěž 
ve zdobení kraslic. Zúčastnilo se jí cel-
kem 19 jednotlivců a kolektivů.

Na vernisáži, která proběhla v pondělí 
14. března, byla předána ocenění všem 
jejím účastníkům. Porota stála před 
nelehkým úkolem vybrat z množství 
nápaditých kraslic ty nejlepší. Škrabané 
kraslice  paní Anny Kolbábkové, které 
porota vyhodnotila jako nejlepší, byly 
takřka uměleckým dílem.

Velkým množstvím prací se prezen-
tovala VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU 
Světlá n. S. Studenti vytvořili zajímavá 
vejce ze skla a keramiky, která netra-
dičním pojetím a nekonvenčními ná-
pady obohatila celou výstavu. Zručné 
ruce odsouzených žen vytvořily velké 
množství textilií a dekorací. Jsme rádi, 
že se také prezentovaly na naší výstavě 

a zapojily se tak se do kulturního života 
města. Domov důchodců navázal na 
úspěšnou spolupráci z vánočních svátků 
a dodal řadu precizně zpracovaných 
velikonoční dekorací. Poděkování patří 
také Českému svazu žen a školním dru-
žinám. Na výstavě jsme mohli zhlédnout 

i profesionální aranžmá tří světelských 
květinářek.

Touto cestou bychom chtěli ještě jed-
nou poděkovat všem, kteří na výstavu 
přispěli svými pracemi a podařilo se jim 
v Galerii Na Půdě i přes letošní mrazivé 
předjaří vytvořit atmosféru plnou slunce 
a pohody.

OKŠ, Foto: J. Roženská (1) a J. Vála (2)

Odměna na závěr vernisáže

Velikonoční stůl

Koště jako zajíc
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Emil Hrdlička (*1919) - profi l autora

Vystudoval obor profesury výtvar-
né výchovy a deskriptivní geometrie 
na Vysoké škole architektury v Praze 
(1946). Učitelé O. Blažíček, C. Bouda, 
K. Pokorný a další. V r. 1959 dokon-
čil ještě studium v oboru psychologie 

– pedagogika na Vysoké škole pedago-
gické v Praze. 

Působil jako středoškolský, od 
r. 1960 jako vysokoškolský učitel 

– vedoucí katedry výtvarné výchovy 
Pedagogického institutu v Pardubicích, 
později Pedagogické fakulty v Hradci 
Králové. 

V roce 1970 v rámci „normalizač-
ních“ čistek nuceně ze školství odchází 

se zákazem práce ve školství a kultuře. 
Prochází pak různými zaměstnáními. 
Po roce 1990 působí jako psycholog 
Úřadu práce v Pardubicích, kde žije od 
roku 1960. Ve věku 76 let končí svou 
zaměstnaneckou kariéru.

Vystavuje od roku 1942, po roce 1946 
pokud mu to dovolí jeho pedagogická 
angažovanost. Po roce 1971 vynucená 
odmlka.

Osm samostatných výstav (3 x Hav-
líčkův Brod, 2 x Ledeč nad Sázavou, 
2 x Humpolec, Praha). Osm účastí na 
výstavách (Havlíčkův Brod, Humpolec, 
Pardubice, Chrudim, Chotěboř, Mora-
vany, Přelouč, Jičín). 

Novinky v městské knihovně 

Knihy
Farrington, Tim: Mnich v přízemí 
 – současný příběh o tom, co všechno 

se může stát, když se vám nastěhuje 
do podnájmu mnich

Kačírková, Eva: Tolary jsou zlaté 
 – klasická kriminálka od dámy čes-

ké detektivky
Mazzantini, Margaret: Nehýbej se 
 – psychologická sonda do duše otce, 

který nad nemocničním lůžkem své 
dcery přehodnocuje svůj dosavadní 
život

Pears, Iain: Scipionův sen 
 – tři historické příběhy z klíčových 

období západní civilizace pojedná-
vají o lidském údělu v neklidných 
dobách

Shieldsová, Carol: Ledaže 
 – boj matky za záchranu dospívající 

dcery, která bez slůvka vysvětlení 
odchází z domu a končí jako žebrač-
ka na nádraží

Eck, Werner: Augustus a jeho doba 
 – portrét prvního římského císaře
Gjuričová, Šárka: Rodinná terapie 
 – výklad teorie je propojen s prak-

tickými ukázkami rodinných příbě-
hů a terapeutických problémů

Chrastil, Pavel – Werich, Jan: Elixír 
života 

 – nevyčerpatelná studnice životní 
moudrosti a optimizmu

Kotler, Philip: 10 smrtelných marke-
tingových hříchů 

 – jak je rozpoznat a nespáchat

Wegs, J.Robert: Evropa po roce 1945 
 – nezkreslený přehled o vývoji Ev-

ropy po druhé světové válce 

CD
Korn: 
 Untouchables
Argema: 
 Půlnoční den
Chinaski: 
 Autopohádky
Šimek – Grossmann: 
 Povídky
Menšík: 
 Výběr nejlepších vystoupení
Perličky Bohumila Hrabala

E. Kodýmová, J. Šimková
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Po roce opět svoláváme výtvarníky 
Světelska. Pokud máte zájem vystavovat, 
dostavte se v sobotu 30. dubna v 9 hodin 
do společenského sálu Společenského 
domu ve Světlé nad Sázavou.

Bližší informace budou sděleny na 
místě. Pokud se nedostavíte v uvedený čas, 
máme za to, že se výstavy nezúčastníte.

Za odbor kultury a školství Zdena Horní,
za výtvarníky Ladislav Stojan

Výstava světelských 
výtvarníků – neprofesionálů

V neděli  8. května bude celý svět 
oslavovat naše maminky, babičky, 
tety a sestry, tedy všechny, které dá-
vají život ať už fyzický, či duchovní 
dalším generacím.

Ve Světlé n. S. tuto slavnost orga-
nizuje MO KDU-ČSL ve spolupráci 
s městem a ani letos neporuší tradici. 
Děti z mateřských škol, základní i zá-
kladní umělecké školy spolu se sdruže-
ním Světlo připravují pro naše občany 

hezké odpoledne. A nebudou chybět ani 
mažoretky.

Přijďte se podívat a poslechnout si ty 
nejmenší, ale i starší děti, které svým 
vystoupením chtějí poděkovat všem 
ženám za jejich život, za jejich lásku 
a péči. Před budovou kina vystoupí od 
13.30 hod. dechová skupina ze ZUŠ pod 
vedením Jána Vaja, vlastní slavnostní 
program se koná ve 14 hod. v divadel-
ním sále.

MO KDU-ČSL

Den matek 

Nakladatelství Paseka vydalo Věk 
barbarů, první knihu, která se snaží 
poodhrnout roušku nad temnou dobou 
stěhování národů v českých zemích. 
Změny a zmatky této doby hluboce 
zasáhly do vývoje celého kontinentu 
a připravily půdu pro vznik nové Evropy. 
Přesuny Hunů, Gótů, Franků, Alamanů, 
Durynků, Vandalů, Langobardů a dal-
ších měnily tvář všech zemí, jimiž tato 
etnika procházela. Noví příchozí plund-
rovali rozsáhlé kraje, vybíjeli původní 
obyvatelstvo, ale také přinášeli nové 
kulturní prvky a tradice, které nakonec 
přispěly k zániku antických a pravěkých 
struktur. Kniha, vycházející z bohatých 
archeologických i písemných prame-
nů, chce čtenáři poskytnout představu 
o tom, jak se vyvíjela společnost a kul-
tura v Čechách a na Moravě, na pomezí 
římské říše, v 5. a 6. století, v době, kdy 
se tato nejvyspělejší starověká říše hrou-
tila a kdy vznikaly rané barbarské říše 
jako zárodky středověkých států. Chce 
ukázat, jak se kulturní a společenské 

Tip na knihu

▶
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změny promítly do našich zemí, i co 
obyvatelé českých zemí dali okolnímu 
světu. Kniha je vázaná, má 364 stran 
a doporučenou cenu 279 Kč.

***
Autor knihy Eduard Droberjar (*1963 

ve Světlé n. S.) působil po studiích 
archeologie na Masarykově univerzi-

▶ tě v Archeologickém ústavu AV ČR 
v Brně. Od roku 1994 je vědeckým 
pracovníkem Národního muzea v Praze 
a kurátorem sbírek pro dobu římskou 
a dobu stěhování národů. Specializuje 
se na českou a evropskou dobu římskou 
a dobu stěhování národů, zejména na 
archeologii Germánů. V roce 1996 ob-

hájil disertační práci a úspěšně složil 
rigorózní zkoušku z oboru archeologie 
a získal titul Dr. Je autorem Příběhu 
o Marobudovi a jeho říši (Set Out, 
2000) a Encyklopedie římské a germán-
ské archeologie v Čechách a na Moravě 
(Libri, 2002).   

-jv-
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Výročí Fernetu

V březnu si country kapela Fernet připomněla 15 let od své-
ho prvního veřejného vystoupení. Za léta trvání prošla kapelou 
řada muzikantů, ale i zvukařů a přátel ochotných kapelu na 
vystoupení odvézt a v pořádku se s ní v prvních ranních ho-
dinách vrátit. Každý svým dílem prošlapal cestičku k dnešní 
podobě kapely. Škoda, že řidičovi nejvěrnějšímu už osobně 
poděkovat nemůžeme. Mirečku, díky!

Přes počáteční nesmělé krůčky v Dolní Březince, okolí 
Světlé n. S., v Plačkově atd. přišlo pozvání na velký country 
bál v Havlíčkově Brodě, potlesk jsem slyšeli i v holandském 
Haarlemu.

V posledním období jsme účinkovali na pozvání pana K. Ko-
cha na minifestivalu „Hříběcký budík“. Hrát na jednom pódiu 
vedle Javorů, Hop Tropu a P. Žalmana, to je velký zážitek. I ta-
dy jsme si připomněli, že na začátku byla obyčejná písnička, 
ohromná chuť hrát a to vše předávat těm, kteří na naše akce 
chodí a snad se jim naše písničky líbí.

Fernet

Skupina Fernet hraje v obsazení:
 J. Vencovský, kapelník – kytara, zpěv
 J. Konečný – kytara, zpěv
 J. Veselý – housle, mandolína, zpěv
 L. Janů – banjo, zpěv
 Z. Charamza – basa, zpěv
 M. Mrklasová – basa, zpěv (host)
 J. Skřivánek – zvuk 

KONCERT

 PEPA ŠTROSS
písničkář, skladatel a konferenciér z Klášterce nad Ohří

22. dubna v 19 hod. v Rytířském sále

Texty jeho písní jsou většinou o lásce, o rodině, bez 
patosu, naopak poetično tkví v jemné ironii a nadhledu. 
Svérázný humor mezi písněmi dokáže vygradovat i pěknou 
recitací svých oblíbených básníků, především J. Kainara 
a J. Preverta. Co se týče melodií, nejsou to žádné dumky, 
naopak typický je swingový šmrnc. Jak sám říká, kdo 
nepochopil swing, nepochopil nic.                                   -lj-
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Škubánek si přivezl bronz

V sobotu 19. března se soubor Šku-
bánek zúčastnil krajské přehlídky ve 
Žďáře n. S. Soutěžily dvě skupiny 

– starší a „mrňata“ od 3 let.

Starší děti vystoupily s pásmem „Ma-
šina“ znázorňujícím cestu Posázavské-
ho pacifiku. Porota pochválila výborné 

choreografické nápady, zpěv i taneční 
projev, zkrátka – líbili jsme se. 

V soutěži bez věkového rozlišení, 
zabodovali naši nejmenší a v silné kon-
kurenci 16 souborů z Horácka skončili 

TŘETÍ a dostali doporučení na zemské 
přehlídky, Dětskou Strážnici a další 
prestižní akce. Malí „Škubánci“ byli 
naprosto přirození, bezprostřední, 
zkrátka skvělí. Na jevišti si před za-
plněným hledištěm skutečně hráli 
na Ptáčky – zpěváčky. Předsedkyně 
poroty Šárka Kuželová  při hodnocení 

doslova nadskakovala radostí. Potvrzu-
je to i písemné hodnocení: „…byl oce-
něn porotou čestným uznáním za pří-
kladnou práci s malými dětmi. Velmi 
vhodný výběr materiálu pro nejmladší 
děti, postavený na výborné rytmizaci 
a zpěvu dětí.“ Třešničkou na dortu byl 
dotaz paní Křenkové ze Žďáru n. S., 
republikové kapacity v oblasti drama-
tické výchovy: „Jak to děláte? My se 
přijedeme podívat!“ 

Velké poděkování patří všem členům 
souboru, rodičům a vedoucím, naší 
základní škole, městu a všem, kteří 
souboru pomáhají a podporují jej.

Práce pro nás však nekončí. Chtěli 
bychom pozvat do Světlé soubor Ku-
řátka z Chrudimi a oplatit jim loňskou 
pohostinnost, srdečnost a upevnit na-
vázaná přátelství.

Starší děti se budou připravovat 
na zahraniční devítidenní zájezd do 
francouzského města Gannat, který 
se uskuteční v poslední třetině června. 
Obdrželi jsme také pozvání do Polska 
k našim milým dlouholetým přátelům. 

Eva Pejchalová

Jaro ve znamení zpěvu

Jako každým rokem i letos na jaře 
plánuje světelský Smíšený pěvecký 
sbor Gaudeamus několik akcí, jimiž 
vyvrcholí již 26. koncertní sezóna. Přá-
telé sborového zpěvu jsou proto zváni 
o Velikonoční neděli ve 14.30 hod. do 
chrámu sv. Petra a Pavla v Ledči n. S., 
kde v podání sboru Gaudeamus zazní 
duchovní skladby světových i našich 
autorů.

Další významnou kulturní akcí budou 
koncerty s našimi přáteli. Se sborem ze 
Světlé n. S. vystoupí 13. a 14. května 
Smíšený pěvecký sbor Bendl z České 
Třebové. První z koncertů se koná v pá-
tek 13. května v Rytířském sále zámku 
ve Světlé n. S. v 18 hod., druhý pak 
v sobotu 14. května v 17 hod. v kostele 
sv. Markéty v Lučici.

Třetí významnou akcí sboru Gaudea-
mus je koncertní zájezd do Vídně, který 
se uskuteční ve dnech 4. a 5. června. 
Těleso vystoupí v druhém největším 
vídeňském kostele – v chrámu sv. Karla 
Boromejského –  s programem duchov-
ních skladeb.

Členové pěveckého sboru se těší na 
setkání, nejen se čtenáři Zpravodaje, na 
některém z těchto kulturních podniků. 
Zvláště pak koncertem 13. května ve 
Světlé n. S. se sbory připojí ke vzpo-
mínkovým akcím při příležitosti 60. 
výročí porážky fašismu.

Mgr. Světlana Bohanesová,
pěvecký sbor Gaudeamus

Foto: ing. František Aubrecht
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Manželský tandem skončil s červenou čepicí a odešel do zasloužené výslužby

Dne 28. února bylo kolem 16. ho-
diny před dopravní kanceláří v že-
lezniční stanici Světlá n. S. nezvykle 
živo. Spousta nádražáků, bývalých 
železničních zaměstnanců, harmoni-
ka, bubínek, trubka… Něco se určitě 
chystá, říkali si cestující, kteří čekali 
na osobní vlak a rychlík po 16. hodině 
a zvědavě pokukovali. 

Měli pravdu, chystalo se. Manželé 
Helenka a Jiří Krupičkovi, oba výpravčí 
železniční stanice Světlá n. S., se připra-
vovali na svoji poslední výpravu vlaku 
před odchodem do předčasné výslužby. 
Jirka nastoupil na dráhu v roce 1964 
a Helenka o čtyři roky později. Ve Světlé 
n. S. sloužili spolu téměř 35 let. Kolik 
vlaků vypravili za 41 a 37 let služby, ne-
mají Jirka ani Helenka potuchy. „Asi tisí-
ce a tisíce, ne?“, říkají. Teď se chystají na 
svůj poslední vlak, Helenka na Os 5911 
do Havlíčkova Brodu, Jirka na R 612 do 
Děčína. Nervozita, radost, smutek, vzpo-
mínky, to vše se mísí v očích obou, zvláš-
tě Helenky, která nedovede skrýt své po-
city tak dobře jako Jirka. Je s nimi i paní 
Zdeňka Šeráková, výpravčí železniční 
stanice Vlkaneč, která také odchází po 
37 letech do výslužby. Ta si svůj poslední 

vlak vypravila již ve Vlkanči a nyní je 
zde na slavnostním rozloučení.

Operátorka ohlašuje vlak Os 5911 
a Helenka vychází z dopravní kanceláře 
očekávat příjezd svého posledního vlaku. 
Po zastavení vlaku zní ze staničního roz-
hlasu prostřednictvím hlasu operátorky 
poděkování Helence za celoživotní práci, 
takže se i cestující konečně dozvídají, 
o jakou slávu to zde ve Světlé vlastně 
jde. Helenka jde k lokomotivě a vstříc 
jí už přichází strojvedoucí pan Petr Ště-
pánek, podávají si ruce a loučí se. Výzva 
k pohotovosti, poslední hvizd píšťalky 
a Helenka zvedá výpravku, kterou zdobí 
slavnostní mašle, k odjezdu. Odjezd! 
Vlak se dává do pohybu a za dlouhého 
houkání k poctě výpravčí odjíždí smě-
rem k Okrouhlici. Helenka dává výprav-
ku k tělu do předepsané polohy a sleduje 
odjezd vlaku. Smutek v jejích očích se 
nedá nevidět. Mezitím se po obou stra-
nách přechodu od první koleje k doprav-
ní kanceláři vytváří špalír zaměstnanců 
stanice, kolegů a bývalých zaměstnanců, 
kterým Helenka prochází za mohutného 
potlesku přítomných a zvuků hudby, kte-
rou zajistili spoluzaměstnanci. 

Čas ale tlačí a rychlík R 612 přijíždí. 

Vše se opakuje, ale hlavním protagonis-
tou je nyní Jirka. Loučí se se strojvedou-
cím rychlíku, kterým je pan Alois Hejný, 
podávají si ruce, po výpravě se vlak za 
mohutného houkání dává do pohybu 
a Jirka smeká červenou čepici a uklání 
se jako mušketýr, který vzdává hold 
dámě. Opět špalír kolegů a zaměstnanců, 
zní hudba k poctě Jirkovi. 

Následují gratulace, květiny, dárky 
a také slzy, ovšem nejen u loučících se 
zaměstnanců. Poděkovat, poblahopřát 
a rozloučit se za firmu ČD přišli i vrch-
ní přednosta uzlové železniční stanice 
Havlíčkův Brod ing. Miroslav Havel 
a dopravní kontrolor GŘ pan Miroslav 
Horníček. Poděkovat a předat dárky od 
města Světlá n. S. přišel i pan starosta 
Josef Böhm. Krupičkovi jsou občany 
města, a tak osobní poděkování od pana 
starosty je určitě poctou, která potěší 
a zahřeje u srdce.

Slavnostní rozloučení s výpravčí-
mi Helenkou a Jirkou Krupičkovými 
a Zdeňkou Šerákovou, dobré pohoštění, 
které připravily obě ženy, končí. Život 
běží dál, ale vzpomínka na slušné, po-
ctivé a dobré lidi zůstává. Odešli po-
slední zaměstnanci, kteří od 60. a 70. let 
minulého století tvořili základ dobrých 
a šikovných výpravčích. Za ně se stanice 
Světlá n. S. nikdy nemusela stydět, nao-
pak, mohla být a také byla na ně hrdá. 

A já také. Přiznám se, že mi budou 
chybět. Helenko, Jirko a Zdeňko, děkuji 
Vám jménem všech našich zaměstnanců 
a též jménem svým. Přeji Vám pevné 
zdraví a vše dobré do dalších let života.

Text a foto: ing. Josef Kaplan, 
přednosta stanice Světlá n. S.
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V našem městě funguje mnoho růz-
ných zájmových organizací a spolků. 
Většina z nich se zabývá „tradičními“ 
činnostmi a sporty. Z tohoto pohledu 
může vznik Paragliding Clubu (ofici-
ální zkratka PGC SnS), tedy klubu 
létání na padákových kluzácích, vy-
padat trochu jako bláznivý nápad. 

V loňském roce se však dalo dohro-
mady několik lidí ze Světlé a okolí, 
kteří volnému a svobodnému létání na 
padákovém kluzáku propadli a pro něž 
se létání stalo jednou ze základních ži-
votních potřeb. A tak se začátkem ledna 
2005 sešla pětice pilotů paragliderů, aby 
v jedné ze světelských hospůdek položili 
základy organizovaného létání v nád-
herném prostředí naší Vysočiny.

Mezi zakládající členy klubu patří 
průkopník padákového létání na Svě-
telsku Jaroslav „Gringo“ Šembera, dále 
David Jaroš, David „Píďa“ Pejchar, 
Rastislav Hník a Michal Šimek. Parta 
se hned na počátku existence klubu 
pevně stmelila společným výjezdem za 
létáním v exotickém prostředí Monaka 
(reportáž z tohoto dobrodružství si bu-
dete moci přečíst v některém z dalších 
čísel SZ v rubrice Na cestách). Za měsíc 
existence se klub rozšířil o další dva čle-
ny z Dolních Kralovic a Vratíšova. 

Co je cílem našeho klubu? Sdružovat 
piloty a přátele (tedy i ty, kteří přímo 
nelétají) létání na padákových kluzácích 
a motorových padákových kluzácích, 

napomáhat rozvoji padákového létání, 
podílet se na kulturní a sportovní čin-
nosti související s padákovým létáním. 
Nadšencům, kteří budou mít zájem oku-
sit volnost a nespoutaný pocit pohybu 
vzduchem, jsme schopni zajistit svezení 
na tandemovém padáku (tedy padáku 
pro pilota a pasažéra). 

No a těm, kteří se „chytí“, jsme připra-
veni poradit, kde získat pilotní licenci 
a opatřit potřebné vybavení. 

A koho můžete kontaktovat, máte-li 
zájem o další informace? Jsou to zástup-
ci klubu: Mgr. Michal Šimek (nejlépe na 
emailu simek@vossvetla.cz) a ing. Jaro-
slav Šembera (nejlépe na emailu sembe-
ra@volny.cz).

***
Padáky nad Světlou se objeví ve vět-

ším počtu v létě letošního roku. Připra-
vujeme totiž setkání pilotů motorových 
paragliderů, které bude samozřejmě 
přístupné veřejnosti. 

Chystáme také podrobnější článek 
o tom, co je to padákové létání, do 
sportovní rubriky Světelského zpravo-
daje. Závěrem si dovolím uvést krásnou 
a inspirativní citaci z jedné učebnice 
paraglidingu: „Létání je pro ptáky a pro 
lidi. Jiná havěť nemá ve vzduchu co po-
hledávat…“

Tak tedy letu zdar a sejdeme se někdy 
ve vzduchu! 

Za PGC SnS Mgr. M. Šimek

Založen Paragliding Club Světlá n. S.

„Píďa“ přistává na pláži po letu nad Monakem (foto Mgr. M. Šimek)

Jako už tradičně každou 
druhou květnovou středu, 
letos tedy 11. května, po-
řádá Liga proti rakovině 
Praha Květinový den. Le-
tos to bude již 9. ročník. 

Žlutý květ měsíčku lékařského se 
stal symbolem vzájemné ohleduplnos-
ti vůči onkologickým pacientům, ale 
i symbolem prevence a péče o vlastní 
zdraví. Každý ročník Květinového dne 
je zaměřen na prevenci některého druhu 
rakoviny. V tomto roce obdrží občané 
s květinou přizdobenou stužkou olivové 
barvy i leták upozorňující na nebezpečí 
maligního melanomu. 

Přispěvatelé budou moci, tak jako 
v předcházejících letech, vložit svůj 
finanční dar do pokladničky.  Sběrná 
brašna, do které budou dvojice vybírat 
příspěvky, je označena logy Květinové-
ho dne a Ligy proti rakovině Praha, je 
zaplombována a signována. Každá dvo-
jice se bude prokazovat plnou mocí. 

Akce je jednodenní a proto občané, 
kteří budou mít zájem přispět mimo 
tento den, mají možnost využít konto 
Květinového dne: č. účtu 6500065/0300 
u ČSOB. Sbírka byla osvědčena Magis-
trátem hl. m. Prahy a jejím garantem je 
prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., 
předseda Ligy proti rakovině.

Výtěžek Květinového dne bude věno-
ván na nádorovou prevenci, zlepšení ži-
vota onkologických pacientů a podporu 
onkologického průzkumu.

Kontakt: Liga proti rakovině Praha, Na 
Slupi 6, 128 42 Praha 2, tel/fax: 224 919 732,  
e-mail: lpr@lpr.cz, www.lpr.cz

***
Ve Světlé n. S. se do akce zapojí stu-

dentky místní Střední odborné školy 
zemědělské a členky Českého svazu žen. 
Jako v minulých letech i letos budete 
na ulicích potkávat děvčata, která vám 
kvítek nabídnou. Stálé nabídkové místo 
s kytičkami a letáčky bude po celý den 
na náměstí, v odpoledních hodinách též 

u nádražní budovy ČD 
a u skláren Sklo Bohe-
mia, a. s. 

V loňském roce bylo 
nabídnuto více než 2 300 
kytiček. Přidáte se letos 
opět a přispějete?

Helena Kostincová,
Městský úřad  Světlá n. S.

Ozdobíte se opět kytičkou?
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Ski sport

Další setkání připravila 
Místní skupina ČKA ve 
Světlé n. S. na úterý 12. 
dubna. Od 19.30 hod. začne 
Luboš Kropáček hovořit 

o tématu nanejvýš aktuálním v zasedací 
místnosti VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU. 

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. pat-
ří k našim největším znalcům islámského 
světa. Vydal řadu odborných publikací, 
absolvoval bezpočet konferencí, vychoval 
mnoho vynikajících žáků. V neposlední 
řadě se pravidelně objevuje v médiích, 
která oceňují jeho schopnost podat od-
borné informace srozumitelným a jasným 
způsobem. Novináři a politologové si také 
váží velmi vzácné objektivity, s níž pro-
fesor Kropáček dokáže o islámu mluvit. 
Profesor Kropáček pravidelně vystupuje 
na přednáškách pro veřejnost, které se 
v současné době těší značné pozornosti. 
Motivace tohoto zájmu je zřejmá: největší 
strach vzbuzuje to, co není známé. Začne-
me-li to, co vzbuzuje náš strach, poznávat 
na základě objektivních informací, obavy 
se výrazně zmenší. 

Luboš Kropáček se narodil v roce 1939. 
V roce 1964 absolvoval na Filozofické fa-
kultě University Karlovy obor arabistika – 
anglistika. V letech 1964-1974 působil na 
fakultě jako učitel a odborný pracovník. 
Větší část období okupace naší republiky 
sovětskými vojsky  (1974-1990) strávil 
mimo akademickou půdu: působil jako 
překladatel a tlumočník. V roce 1990 se 
opět mohl vrátit na svou Alma Mater. Od 
roku 2001 je profesorem Ústavu Blízkého 
Východu a Afriky Filozofické fakulty 
UK. Z řady Kropáčkových knih se velké 
popularitě těší publikace Islámský funda-
mentalismus. Odborníci vysoce oceňují 
Kropáčkovu studii o arabizaci Sudánu, 
která vyšla anglicky, francouzsky a ve 
zkrácené verzi v mnoha dalších světových 
a afrických jazycích. Patří k základním 
fondům pro studium afrických dějin na 
afrických vysokých školách. Kropáčkovy 
práce o dějinách Dárfuru jsou citovány 
ve veškeré zahraniční odborné literatuře 
věnované tomuto tématu. 

Hynek Bouchal

Zpráva o činnosti místní skupiny ČČK

V březnu letošního roku se konala 
valná hromada ČČK, na které naše 
členky zhodnotily činnost organizace za 
uplynulé období. Podle stanov proběhly 
letos, po čtyřletém období, volby nového 
představenstva a revizní komise.

V letech 2000 až 2004 se nám podařilo 
navázat na dlouholetou tradici ČČK ve 
Světlé n. S. Zvláště se jedná o zdravotnic-
kou činnost a osvětu. Zdravotnické služby 
jsou od nás požadovány jak od městského 
úřadu, tak i od organizací a spolků, které 
pořádají akce, na nichž se předpokládá 
účast většího počtu lidí, hlavně dětí. 
Další služby zajistily členky při konání 
folklorních festivalů, Běhů Terryho Foxe, 
dětských dnů, soubojů historického šermu 
a dalších akcí. Uspořádaly jsme několik 
přednášek a díky paní MUDr. Němečkové 
se uskutečnil velmi potřebný cyklus kurzů 
první pomoci. Škoda jen, že se tyto kurzy 

nesetkaly s větším zájmem obyvatel.
Zahájily jsme již pravidelné humanitár-

ní sbírky šatstva a obuvi, kterých se účast-
ní vždy velký počet obyvatel našeho města 
i okolí. Zatím největší sbírka proběhla 
v roce 2002 pro povodněmi zasaženou 
obec Dolní Beřkovice u Mělníka.

Snažíme se navštěvovat naše zasloužilé 
členky, které na léta strávená v Červeném 
kříži velmi rády vzpomínají. Na internetu 
jsme založily webové stránky, kde se sna-
žíme zachytit historii místní organizace 
a informovat co nejširší okruh obyvatel 
i zájemců o naši činnosti.

Jednou z mála negativních věcí je, a to 
nás velmi mrzí, že se nedaří přilákat do 
našich řad mladou generaci, která by 
pokračovala v práci místního Červeného 
kříže. Přejeme všem spoluobčanům hodně 
zdraví! Za Český červený kříž

 předsedkyně Zdeňka Slaninová 

Luboš Kropáček: 
Islám jako hrozba?

Vážení čtenáři,
pokud jsme vám naším Slovem úvo-

dem (str. 2) způsobili újmu na zdraví, 
omlouváme se. Byl to náš malý aprílový 
žertík.                  Vaše redakce

O světelské prodejně Ski sport vědí 
zákazníci i ve Zruči n. S., Ledči n. S., 
stejně jako v Golčově Jeníkově či 
v Humpolci. Dokonce jsou i školy, kte-
ré si tam objednávají servis pro celou 
skupinu před lyžařským kurzem na 
horách. 

I když má prodejna ve svém názvu 
Ski, neorientuje se pouze na lyže. Mimo 
zimní období se zde prodávají míče pro 
všechny sporty, kopačky, tenisové rake-
ty, sportovní oblečení i tašky. Jakmile se 
začne mrazit na zimním stadionu v Pě-
šinkách, jsou nejčastějšími zákazníky 
hokejisté, na odbyt jdou hokejky, brusle, 
hokejová výstroj, a to nová i z druhé 
ruky. Stejné to je i se sněhem, to ve Ski 
sportu okamžitě pocítí, když se začne na 
Kadlečáku lyžovat. A proč si zákazníci 
prodejnu v Nádražní ulici tolik oblíbili? 
Pro to má vysvětlení jeden z majitelů, 
Vlastimil Doležal starší: „U nás lze kou-
pit sportovní zboží i špičkové, světových 
značek, ale to převážně na objednávku, 
na skladě máme hlavně sortiment do-
mácích výrobců, ovšem ve slušné kva-
litě a hlavně za rozumnou cenu. Našimi 
zákazníky nejsou vrcholoví sportovci, 
ale vyznavači masového a rekreačního 
sportu, kteří se nemusí předvádět napří-
klad v oblečení světových značek. U nás 
rodiče vybaví  své děti před školním ly-

žařským kurzem za přijatelnou cenu, to 
je naše devíza.“ 

Vedle prodeje zajišťují ve Ski sportu 
servis, to znamená, že zde odborně na-
montují a seřídí vázání na lyže, nabrousí 
hrany sjezdových lyží. Značnou oblibu 
si získala půjčovna sportovní výstroje 

i výzbroje. Pracovník prodejny Vlasti-
mil Doležal ml. informuje: „V půjčovně 
máme například 100 párů sjezdových 
lyží, pochopitelně i s botami, 20 ▶

Radek Tichý při prodeji lyží 
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párů běžek, půjčují se krátké lyže 
miniski a letos ve velkém i snowboardy.“ 
Další z mužů za pultem Radek Tichý se 
přidává: „Doslova módní explozi způso-
bil mezi mladými fi lm Snowboarďáci. 
Snowboardů máme pětatřicet a ani jeden 
se tady nezdrží. Půjčujeme na týden, na 
víkend nebo i na jeden den.“

Prostě prodejna, která umí vystihnout 
přání zákazníka, si nemusí stěžovat na 
malý zájem ze strany veřejnosti i když 
nemá sídlo v centru města.

 jív

Vlastimil Doležal ml. při montáži 
bezpečnostního vázaní 

Vzpomínka
1. května tomu budou tři roky, kdy nás navždy opustil pan 

Vlastimil Žáček z Radostovic. 
Kdo jste ho znal, vzpomeňte si se mnou.

Děkuji, manželka.

pozůstalé včetně mne, kdy nebyla již 
možnost si je ještě obstarat).

Při pohřbech je hrob pěkně upraven, 
vystlán chvojkami a on sám vypomáhá 
při ukládání do hrobu, i když si myslím, 
že toto by dělat nemusel. Aspoň před 
ním se to nikdy nestalo.

Za vše mu chci ještě touto cestou 
poděkovat a nejsem jistě sama, z ohlasů 
ostatních návštěvníků zdejšího hřbitova 
to je patrné.

Pan Hlaváček si opravdu uznání za-
slouží a i Vám přeji, aby zde ve Světlé 
n. S. bylo ještě více takových ochotných 
a vstřícných lidí.

Jaroslava Vajnerová
Sokolovská 224, Praha 9

Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování 
hrobníkovi panu Hlaváčkovi ve Světlé 
n. S. Celá léta navštěvuji místní hřbitov, 
protože zde mám pochované prarodiče 
i rodiče. Vždy byl hřbitov zanedbaný, 
neupravený a hrobník nebyl nikdy viděn. 
Až teď, kdy je výše jmenovaný zde hrob-
níkem, nastala zde velká změna. Cesty 
jsou upraveny, zeleň posekaná i mezi 
hroby a v současné době, kdy je opravdu 
obtížné při tak značném množství sněhu 
udržet přístupy k hrobům, jsou tyto ces-
ty vždy prohrnuty. Pan Hlaváček je vždy 
usměvavý, ochotný a v době, kdy nebyl 
ještě automat na svíčky, vypomohl sám 
v nouzi ze svých zásob (svíčky si z vlast-
ní iniciativy nakoupil pro zapomnětlivé 

▶

Odpovědná odpovědna

Na vytváření tohoto diskusního 
fóra se můžete podílet i vy. Stačí nám 
zaslat dotaz, který se týká veřejného 
života v našem městě. Můžete se ptát 
kohokoliv – námi zvolených zástupců, 
zaměstnanců radnice, pracovníků škol, 
představitelů světelských fi rem, domo-
va důchodců, městské knihovny atd. 

Své dotazy můžete posílat elektro-
nickou poštou na adresu: 

 odpovedna@svetlans.cz 

nebo je můžete v obálce doručit do 
informačního centra v přízemí světel-
ské městské knihovny. My si je přečte-
me a kontaktujeme osoby, které budou 
schopny kompetentně odpovědět. 

Odpovědi se pak dozvíte v nové 
rubrice „Co vás zajímá“ v některém 
z následujících čísel Zpravodaje.

redakční rada

Veřejné poděkování

STANICE OCHRANY FAUNY PŘI AOPK ČR
si vás dovoluje pozvat na

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
NÁVŠTĚVNICKÉ SEZONY 2005

Akce se bude konat 1. května v areálu Stanice pro handicapované živočichy v  
Pavlově u Ledče n. S. Na co se můžete těšit?

Pokud si přivstanete, v 8 hod. se můžete zúčastnit odchy-
tu a kroužkování pěvců s ornitologem Václavem Beranem.

•  V 9 hod. se s vámi na výpravu po zvířecích stopách vydá 
Josef Herout.

•  V 10 hod. proběhne první prohlídka stanice této sezony. 
Podle zájmu budou prohlídky pokračovat v průběhu ce-
lého dne.

•  Od 11 hod. budou na programu ukázky dravců s odbor-
ným výkladem sokolníka Františka Kunce.

•  Po přestávce na svačinu (jídlo si vezměte raději s sebou) 
zahájíme soutěž (nejen) pro mladé kreslíře a novináře na 
téma „Můj největší dnešní zážitek“. 

•  Ve 14 hod. vás čekají hrátky s rysem Filípkem. Něco víc 
o problematice rysů u nás se dozvíte od Vladimíra a Jitky Zadražilových.

Na vaši návštěvu nejen 1. května se těší 
pracovníci SOF Pavlov

Více informací na tel. 569 721 293 nebo 731 702 763. 
Navštivte náš web: www.nature.cz/hb.

Vydra říční 
(Foto: Libor Blažek)
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Hokejová sezóna

Zimáček v Pěšinkách měl bohatou 
sezonu, která odstartovala v sobotu 
23. října zápasem I. krajské ligy 
dorostenců s Chrudimí a oficiálně 
skončila v pondělí 28. února, kdy po-
sledním hokejem o mistrovské body 
bylo utkání krajské ligy juniorů se 
Stadionem Kutná Hora. Během čtyř 
měsíců sehrála mužstva HC Sklo 
Bohemia všech věkových kategorií na 
domácím ledě 67 mistrovských utká-
ní a přípravka zde odehrála 7 svých 
soutěžních turnajů. 

K historii stadionu v Pěšinkách 
již neodmyslitelně patří celosezonní 
soutěž neregistrovaných hokejistů 

Světelská liga, ta měla rovných šedesát 
zápasů a vedle toho zde odehrály více 
než čtyřicet zápasů různé rekreační 
kolektivy. 

Nejméně třikrát týdně byly vyhra-
zeny dvouhodinové bloky pro bruslící 
veřejnost. Zejména než nastala možnost 
lyžování na Kadlečáku, byl ze strany 
veřejnosti o bruslení skutečně zájem. 
Hokejisté Světlé ve svých soutěžích 
díru do světa určitě neudělali, když 
měli jedno společné. 

Družstva elévů, mladších žáků, star-
ších žáků, dorostenců, juniorů i dospě-
lých dohrávala sezonu ve skupinách 
o udržení. 

Dospělí skončili v tabulce krajské 

Družstvo juniorů HC Sklo Bohemia Světlá n. S. 
Horní řada zleva: První trenér Jiří Valenta, Martin Satrapa, Martin Hrůza, Tomáš Bla-
žek, Martin Rosenberg, Pavel Švanda, Josef Vít, Jan Kubát, Vlastimil Křišťan a vedoucí 

družstva Vlastimil Špatenka.  Dolní řada zleva: Dominik Převor, Bohumil Krajíček, 
Ondřej Ježek, Michal Zadina, Tomáš Krajíček, Michal Dolinský a Hynek Bárta. 

Dole leží brankář Michal Koubský. 
Na snímku chybí:Jan Skála, Jan Duben, Vojtěch Eliáš, Petr Dalešický, Marek Škvařil, 

Ladislav Sukdolák a druhý trenér Jan Kubát.

ligy ve skupině o udržení v osmičlenné 
tabulce na 6. místě se čtrnácti body, 
když sedmé bylo Hlinsko a osmá sestu-
pující Kutná Hora. Ale v současné době 
je pro Světlou důležité, že se zde hokej 
vůbec hraje a všem, kteří se na tom po-
dílejí, patří uznání. 

Trenérů mládeže je málo, mrazicí 
zařízení zimního stadionu je zastaralé 
a zázemí pro hokejisty také nenabízí 
žádný komfort. Při těch skromných 
úspěších si asi nejlépe vedli junioři tre-
nérského dua Jiří Valenta, Jan Kubát. 

V první části soutěže ve skupině Par-
dubického kraje sice skončili na posled-
ním místě se dvěma body, ale po rozdě-
lení účastníků soutěže, když nejlepší tři 
týmy postoupily do bojů o přeborníka 
kraje, byli světelští junioři ve skupině 
o udržení nejúspěšnější a skupinu vy-
hráli se šestnácti body. 

Na druhém a třetím místě skončili 
hokejisté Litomyšle a Kutné Hory se 
shodným ziskem 12 bodů, poslední 
Hlinsko jich nasbíralo 8. 

Vedoucí mužstva Vlastimil Špatenka 
vylovil ve svých záznamech něko-
lik tradičních informací, které k to-
muto sportu patří. Tak v kanadském 
bodování byl nejlepším kapitán týmu 
Vlastimil Křišťan s devíti góly a dva-
nácti přihrávkami, titul krále střelců 
světelských juniorů získal Martin Ro-
senberg za deset zásahů a nelichotivý 
primát nejtrestanějšího hráče mužstva 
patří Michalu Dolinskému, který si na 
trestné lavici odseděl třiatřicet minut. 

Ale k Dolinskému patří ještě jedna 
sympatičtější zajímavost, byl střelcem 
posledního gólu sezony na zimním 
stadionu v Pěšinkách, když v zápase 
s Kutnou Horou dal ve třetí třetině 
branku na 4:3, škoda že to nebyla bran-
ka vítězná, mohlo to být loučení vese-
lejší. V poslední minutě totiž soupeř 
vyrovnal na 4:4. 

V březnu se v Pěšinkách ještě brus-
lilo, ale již jen na přírodním ledě, na 
ten další umělý si musí hokejisté zase 
počkat až do října. 

 -jív-
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(pokračování)
V minulé části jsme si řekli o nejpod-

statnějších věcech, kterých se musíme vy-
varovat, než vstoupíme do vody. Jedná se 
o problémy typu: tělo a chlad, tělo a tlak, 
potápění a jídlo, potápění a zuby, vidění 
pod vodou a nejdůležitější bod, nepotá-
pějte se nikdy sami. V dnešní kapitole si 
objasníme, co je to hyperventilace a čím 
je nebezpečná, pak si vysvětlíme, které 
věci jsou pro nás nepostrada-
telné a co za nás obstarají jiní 
a v poslední části si povíme 
o nebezpečí, které na nás číhá 
pod vodou.

7. Hyperventilace – co to je? 
zeptá se laik. Inu, přijdete na to 
jednoduše, už když si rozložíte 
slovo hyper (nadměrná) venti-
lace čeho – no přece plic. Stačí 
si zavzpomínat na svoje mladá 
léta, kdy jsme se vsázeli, kdo 
dál doplave pod vodou. Každý 
se maximálně rozdýchával, až 
ho z toho brněla hlava, a pak 
šup pod vodu. A na neštěstí 
bylo zaděláno. Co se může 
přihodit? Z organizmu se nadměrným 
dýcháním vyplaví větší množství oxidu 
uhličitého než by mělo, ale kyslíku do sebe 
více nedostaneme. Proto se nepotřebujeme 
nadechnout, ale kyslíku zrádně ubývá, až 
náhle pod vodou ztrácíme vědomí, pro-
tože mozek bez kyslíku, potvora, nechce 
být. Pak již následuje mimovolný výdech 
a nádech, ale vody a tělo se již ani nevy-
noří. Přitom nenávratné poškození mozku 
následuje již po čtyřech minutách.

8. Ale pospěšme si k dalšímu tématu. 
Předpokládejme, že jedete na dovolenou 
vybaveni čerstvým průkazem potápěče, 
který jste získali studiem a absolvováním 
ponorů v České republice. Jste-li celkem 
slušný podnikatel, nebo podnikatelka, 
nečiní vám potíže zakoupit si celou novou 
výstroj, nejlépe v nějakém zavedeném ob-
chodě, kde vám i dokáží poradit. Obyčejný 
lid si už během absolvování kurzu zakoupí 
výstroj ABC, což je potápěčská maska, 
dýchací trubice zvaná šnorchl a ploutve, 
nejlépe páskové. Začátečníci nechť si kou-
pí měkčí, aspoň je nebudou chytat křeče 
do nohou. Nejlepší je, když si tuto výstroj 
koupí v obchodě, kde si mohou vybrat 
z několika typů masek, a hlavně ať dbají 
na to, aby jim tato těsnila na obličeji. To 
zjistí tak, že si ji nasadí bez pásku a nosem 
nasají. Když se „přicucne“, je to známka, 

že dobře těsní. Po příjezdu k moři je dnes 
všude dostatek potápěčských center, kde 
si můžete vybrat výlet podle náročnosti 
i podle své kapsy a veškerou výstroj si 
můžete vypůjčit přímo na místě. Posled-
ní rada: Když si ploutve navlékneme na 
břehu, do vody vstupujeme pozpátku jako 
raci, jinak spadneme na ústa.

9. Nebezpečné vodní organizmy. Exis-
tuje velké množství mořských organizmů, 

mezi kterými se potápěč může pohybovat 
naprosto bezpečně, ale přesto existuje ně-
kolik „potvůrek“, na které si člověk musí 
dát pozor. Samozřejmě, že není možné vy-
jmenovat všechna nebezpečí, která na člo-
věka pod vodou číhají, tak alespoň některá 
podle nejznámějších moří. Nejvíce turistů 
stále jezdí k Jaderskému, potažmo Středo-
zemnímu moři. Již při vstupu do vody, kde 
je kamenité pobřeží, si musíme dávat po-
zor na mořské ježovky, které mají dlouhé 
ostré křehké ostny. Když na ni šlápneme, 
moc jí neublížíme, zato ona nám zkazí 
celou dovolenou, protože osten se hluboko 
zaryje, ulomí a rána začne hnisat.

Další skupinou, které je lépe se vyhnout, 
jsou medúzy. Není radno zjišťovat, která 
pálí a která ne, v pozitivním případě to je 
jako když šlehne bičem a zarudlé „šlince“ 
jsou znát několik dní. První pomoc: ránu 
ošetříme asanačním prostředkem jako je 
líh, ocet, jedlá soda nebo zředěný čpavek.

Nejlepší je, když máme na rukou ru-
kavice a na nic moc nesaháme, protože 
v domnění, že se přidržíme kamene, snad-
no sáhneme například na ropušnici, nebo 
odrance, kteří se maskují jako kámen a při 
dotyku nám do ruky vstříknou ze hřbetní 
ploutve prudký jed. Sérum sice existuje, 
ale je daleko, protože se musí uchovávat 
v chladničce. Všeobecně lze doporučit 

opláchnout ránu vodou a ponořit, nebo 
přikládat 30 až 90 minut co nejteplejší 
vodu nebo olej.

Přejděme do Rudého moře, eventuálně 
do tropických moří např. v jihovýchodní 
Asii. Zde si dáme pozor na perutýna, který 
při své kráse je rovněž prudce jedovatý. 
Případné poranění ošetříme stejným, již 
výše popsaným způsobem. Kromě ne-
bezpečných živočichů jsou v moři velmi 

zrádné mořské proudy, které 
jsou schopny zanést plavce či 
potápěče i několik desítek ki-
lometrů od pobřeží. Proto nikdy 
neplavte na sousední ostrůvek, 

„vždyť je to jen kousek“, sám 
nebo bez doprovodného plavi-
dla. Rovněž větší vlny, které na 
vás budou dorážet při výstupu 
z vody, dokážou člověka pěkně 

„pomordovat“. Ploutve si tedy 
svlékněte ještě ve vodě, abyste 
měli vyšší stabilitu.

Nejdiskutovanějším tématem 
pro začátečníky je otázka: A co 
žraloci, nesežerou mě? Jsou 
snadno rozpoznatelní podle 

trojúhelníkovité ploutve. Přestože je vět-
šina z nich plachá, někteří mohou občas 
zaútočit. V Rudém moři to je žralok tygří, 
dlouhoploutvý a hedvábný. Bez provokace 
žralok nezaútočí, proto ho nepopichujte, 
neškádlete a nekrmte. Vyvarujte se har-
punování, nesení návnady na kroužku 
u svého těla a nechoďte s krvácející ránou 
do vody, tím se pravděpodobnost útoku 
sníží. Závěrem bych chtěl podotknout, že 
při množství milionů žraloků ve vodě na 
straně jedné a milionů koupajících se lidí 
na straně druhé je každý případ napadení 
člověka žralokem vítaným soustem pro 
mediální prostředky a sami jste svědky, 
že to je jen několikrát do roka na celém 
světě a ještě si za to může většinou člověk. 
V případě srovnání s jinými lidskými ak-
tivitami by letecká doprava, která je pova-
žována za nejbezpečnější dopravu na zemi, 
byla brána za nebezpečný podnik a jízda 
autem by byla vyloženou sebevraždou.

Takže závěrem radím, používejte selský 
rozum, kterého my, Češi, když je toho 
zapotřebí, máme v míře vrchovaté a uží-
vejte si krásné dovolené u moře co hrdlo 
ráčí. Jestli některého z vás pálí ještě nějaké 
téma, kterého jsem se v článcích nedotkl, 
nestyďte se a ptejte se.

Mgr. Jiří Veselý, 
instruktor potápění P**

Než vstoupíme do vody



Světelský zpravodaj duben 2005 strana 32 strana 33 duben 2005 Světelský zpravodaj 

Taneční škola  Trend – Jiří a Marcela Černých
Termesivy 100, Havl. Brod 

tel: 569 428 043, mob.: 604 795 221

T A N E Č N Í
v KD Ostrov – Havlíčkův Brod

Zápis do podzimních tanečních se uskuteční 
v domě U bílého koně v kanceláři TŠ TREND 

v 1. poschodí (nad prodejnou AXIS) 
Havlíčkovo nám. 169, Havlíčkův Brod 

od 18.3. do 15.4.2005 
pouze v pondělí a pátek od 14 do 17 hod.

Vyučují – Jiří a Marcela Černých
Přihlášky pro jednotlivce k dispozici
 - na vrátnici KD Ostrov, Havl. Brod -

- v cest. kanceláři Adatour Havl. nám 56, Havl. Brod -
- na tel.: 569 428 043, 604 795 221 -

Těšte se na nás, těšíme se na vás a na pěkné tancování.
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Malá obchodní firma přijme pracovnici na funkci

samostatný obchodní referent
 Požadavky: 
   • výborná znalost NJ slovem i písmem
   • vedení obchodního případu v NJ
  • znalost práce na PC
  • organizační schopnosti
  • komunikativnost
  • samostatné rozhodování

Nástup od 1. 5. 2005 nebo dle dohody, 
pracoviště Světlá nad Sázavou, možno i na zkrácený úvazek.

kontakt: 608 614 576, obchodni.referent@tiscali.cz
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BEZDRÁTOVÝ
INTERNET

vysokorychlostní p�ipojení
ve Sv�tlé nad Sázavou

a okolních obcích 

�� 320 Kb/s � 8x rychleji ne� p�es modem 
�� nonstop p�ipojení za pau�ál 599 K� v�. DPH 
�� neplatíte za data ani dobu p�ipojení
�� nepot�ebujete tel. linku ani modem 

      AKCE: z�ízení jen za 2990 K� v�. DPH 
                    Více byt� = sleva! 

Výhodné tarify pro domácnosti, �ivnostníky, firmy. 

             PROM��ENÍ SIGNÁLU ZDARMA 

Vyso�inaNET s.r.o., Havlí�k�v Brod 
www.vysocinanet.cz     info@vysocinanet.cz 

Volejte a pi�te SMS: 604 255 375 
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