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Slovo úvodem

Městský národní výbor, městský 
výbor NF pod vedením městského 
výboru KSČ ve Světlé n. S. reagují 
na výzvu Nového Města nad Metují 

„40 konkrétních činů na počest 40. 
výročí osvobození Československa 
Sovětskou armádou“ a vyhlašují 
socialistický závazek zaměření 
ke splnění a překročení volebního 
programu města a úkolů sedmé 
pětiletky.

Vyzývají občany města, členy 
společenských organizací, pracující 
závodů, organizací a družstev, škol-
ní a učňovskou mládež ke zvýšené-
mu úsilí při realizaci plánovaných 
úkolů, jejichž naplněním budou vy-
tvořeny dobré předpoklady k úspěš-
nému nástupu do dalšího volebního 
období.

Cílem závazku je přivítat 40. 
výročí osvobození ve zkrášleném 
a upraveném prostředí města a na-
vázat na dobré výsledky, které 
Světlá n. S. vždy dosahovala v soci-
alistické soutěži měst a NV, ve které 
patřila k nejlepším v kraji.

Pracovní iniciativa a aktivita, kte-
rou je závazek podložen, je současně 
nejlepším pozdravem světelských 
občanů 40. výročí osvobození naší 
vlasti Sovětskou armádou i proje-
vem pevného internacionálního cí-
tění a přátelství s národy SSSR.

Občané našeho města se zavazují 
v období let 1984-1985 odpracovat 
celkem 217 345 brigádnických 
hodin ve prospěch dalšího rozvoje 
města.

***

Tak takhle začínal úvodník 
Světelského zpravodaje před 
více než 20 lety. A proč jej právě 
teď otiskujeme znovu? Ne, nikdo 
z nás se nechce vrátit do dob mi-
nulého režimu plného nesvobody 
a překrucování faktů. Chceme 
jen připomenout, že ne vždy zde 
existovala svobodná společnost 
a je tedy nutné znát naší historii, 
abychom z ní mohli čerpat ponau-
čení pro budoucnost. 

Redakční rada

60. výročí ukončení války

Je málo historických událostí, které 
se tak hluboce zapsaly do povědomí 
lidí a tak ovlivnily další vývoj lidstva, 
jako druhá světová válka. Šedesáté 
výročí jejího ukončení se tak stává 
příležitostí k zamyšlení nad složitostí 
světa i k připomenutí událostí, které 
prožívali obyvatelé našeho města 
v letech 1939 - 1945.

Přízrak války se dotkl našeho města 
již na podzim 1938, kdy se Světlá stala 
jedním ze středisek pro české i ně-
mecké rodiny prchající po mnichovské 
konferenci z pohraničí. Stovky lidí byly 
tehdy ubytovány ve školních budovách, 
v zámku a v Lidovém domě. Uprch-
lický tábor ve Světlé hostil na jaře 
1939 i české uprchlíky ze Slovenska 
a Podkarpatské Rusi a byl zrušen 15. 
prosince 1939.

15. březen 1939, kdy byl zbytek 
republiky okupován německou armá-
dou, patří k nejsmutnějším dnům naší 
historie. Ve Světlé se první německá 
jednotka objevila 17. března, o den 
později byli v rámci akce „Gitter“ na 
čas zatčeni a uvězněni významnější 
funkcionáři KSČ. V lednu 1941 byla 
většina světelských komunistů pozatý-
kána, odsouzena za činnost proti Říši 
a uvězněna. Šest členů KSČ ze Světel-
ska (z celkem padesáti zatčených) po-
ložilo v boji proti nacistům životy. Při 
zatýkáni zemřeli Josef Čapek ze Světlé 
a Tomáš Valenta z Mrzkovic. Josef Ša-

bach ze Světlé zemřel ve vězení v Gol-
nowě, František Gruntorád z Nové Vsi 
v Bruchsalu, Karel Drahozal z Dolního 
Města v Aurichu a Karel Žatečka z Vi-
lémovce v Bayreuthu.

Těžké chvíle prožívali světelští Židé. 
Již na jaře 1940 probíhala tzv. „ariza-
ce“ jejich majetku, jíž se řada místních 
občanů, převážně členů kolaborantské 

Vlajky, aktivně zúčastnila. V červnu 
1942 byli prakticky všichni Židé depor-
továni do Terezína, odkud vedla cesta 
pouze do plynových komor v Osvětimi 
a Treblince. Padesát šest z nich se nikdy 
nevrátilo.

I mezi světelskými rodáky či občany 
usazenými v našem městě po válce 
bylo dost takových, kteří se zapojili do 
protiněmeckého odboje domácího i za-
hraničního. Kromě již zmiňovaných 
členů komunistického odboje připo-
meňme Jana Krajhanzla ze Závidkovic, 
vězněného za účast v hasičském odboji, 
ing. Bačíka ze Světlé, zatčeného za 
pomoc vojenskému odboji či Jana Au-
gustu ze Světlé, zastřeleného gestapem 
při zatýkání v bývalé vločkárně v Mrz-
kovicích.

Asi nejznámějším odbojovým pra-
covníkem spjatým s naším městem byl 
podplukovník MUDr. Karel Hradecký. 
Tento světelský rodák se zapojil do čin-
nosti odbojové organizace ÚVOD na 
Strakonicku, v srpnu 1942 byl zatčen 
a o rok později popraven.
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Do partyzánského hnutí se zapojil 
např. František Beneš, za okupace 
hajný na Okrouhlíku, a jeho manželka 
Božena Benešová.

Ani v zahraničním odboji nechyběli 
Světeláci. U RAF sloužili F/Lt Stanislav 
Vydrář jako navigátor 311. bombardova-
cí perutě, Josef Tichý a Ludvík Divoký 
byli příslušníky pozemního personálu. 
V čs. obrněné brigádě ve Velké Británii 
bojovali Stanislav Maroň, František 
J. Mahler a Jiří Přenosil. V řadách 1. 

čs. armádního sboru v SSSR to byli 
Ladislav Kurtej ze Světlé nebo Karel 
Ševčík z Josefodolu. Možná zná ně-
který čtenář tohoto článku ještě další 
jména a osudy.

S blížící se frontou začala naše země 
poznávat i další tvář války, kterou byly 
nálety spojeneckého letectva. 28. pro-
since 1944 napadli tzv. „kotláři“ osobní 
vlak ve Světlé. Výsledkem útoku ame-
rických stíhaček byla nejen poškozená 
lokomotiva, ale také třináct mrtvých 
a osmnáct raněných. Při podobném 
útoku letadel USAF na vlak ve stanici 
Sázavka (tehdy Smrdov) přišli o život 
další dva lidé.

Ale to se již kvapem blížil konec 
války a do českých zemí vstupovala 
spojenecká vojska. Ve všech význam-
nějších místech se vytvářely národní 
výbory snažící se převzít politickou 
moc po rozpadu protektorátní struk-
tury a ozbrojené české oddíly chránící 
obyvatelstvo před mnohdy zdivočelými 
nacisty, snažícími se vyhnout sovětské-
mu zajetí. 

Nejinak tomu bylo ve Světlé. Již 4. 
května 1945 začalo obyvatelstvo od-
straňovat německé nápisy a vyvěšovat 
státní vlajky. Odpoledne 5. května byl 
vytvořen patnáctičlenný revoluční ná-
rodní výbor v čele s Josefem Kudrnou 
a zatím téměř nevyzbrojená Národní 
stráž, které velel kapitán František Vý-
borný, statkář z Vrbice.

V té době bylo ve Světlé umístěno 
nejméně tisíc německých vojáků, větši-
nou v zámku, silná stráž hlídala nádraží. 

V tomto světle se jeví úspěšné odzbro-
jení německé stráže na nádraží patnác-
tičlennou hlídkou v čele s poručíkem 
Josefem Kačírkem vyzbrojenou pouze 
dvěma pistolemi jako akce dobrodružná 
a riskantní, neskončila však s žádnými 
následky pro její aktéry. Slibně se vy-
víjelo i jednání o kapitulaci německé 
posádky, které za RNV vedl František 
Blažek, za německou stranu kapitán 
Hefner. Úspěchem skončila i intervence 
národního výboru u velitele německé 
posádky majora Holze o propuštění tří 
rukojmí vzatých v Sázavce po inciden-
tu mezi tamními občany a německou 
hlídkou.

Odpoledne 6. května se ale situace 
radikálně změnila. V celých Čechách 
přešli nacisté do protiútoku. V našem 
městě bylo vyhlášeno stanné právo 
a vyslány hlídky s úkolem zatknout 
členy národního výboru a čs. důstojní-
ky. Vzhledem k tomu, že kpt. Výborný 
byl včas varován, našli všichni ohrožení 
muži dočasný úkryt v okolních lesích. 
Město na dva dny opět ovládli Němci, 

ale k žádným obětem na životech ve 
Světlé nedošlo. 

Krev dvou našich občanů však byla 
prolita 8. května v Praze. Při masakru 
u zdi výtopny Masarykova nádraží bylo 
zavražděno 67 lidí, mezi nimi dvacetile-
tí Josef Pražma a Jiří Raur ze Světlé. 

8. květen, den německé kapitulace, 
znamenal odchod nacistické posádky 
ze Světlé. 9. května se opět ujímá své 
funkce revoluční národní výbor, Ná-
rodní stráž získává konečně zbraně 
odhazované německými oddíly, které se 
celý den a celou noc valily z fronty smě-
rem na jihozápad. Na nádraží, u radnice 
a u obecné školy stály české stráže, byla 
provedena mobilizace záložníků.

Skutečný pocit vítězství a svobody 
však přinesl obyvatelům města teprve 
10. květen, kdy do Světlé pronikly prv-
ní jednotky Sovětské armády. Byly to 
součásti 53. armády (gen. Managarov) 
2. ukrajinského frontu postupujícího 
od Brna.

Přes velké nadšení většiny obyvatel-
stva a žalost kolaborantských vlajka-
řů, kterých bylo do okresního vězení 
v Ledči dodáno postupně více než třicet, 
hrozilo občanům stále nebezpečí od na-
cistických vojáků prchajících jednotlivě 
i ve skupinách na západ. 

Národní stráž pročesávala okolní lesy 
a při častých přestřelkách byla zabita 
řada Němců. Ve Světlé bylo do činnosti 
Národní stráže zapojeno 21 důstojníků 
a rotmistrů a 157 poddůstojníků a pří-
slušníků mužstva. Bylo odzbrojeno 
a odesláno do zajateckých táborů 9000 
německých vojáků a získáno velké 
množství vojenského materiálu, jehož 
většinu si jako válečnou kořist odvezli 
Rusové.

17. května byla ukončena činnost revo-
lučního národního výboru a 21. května 
se konala ustavující schůze místního 
národního výboru o třiceti zástupcích 
ze všech politických stran tehdejší 
Národní fronty. Předsedou MNV byl 
zvolen Josef Radil.

Ještě jednou se našemu městu válka 
připomněla. 9. července 1945 začaly 
na nádraží vybuchovat vagony se střeli-
vem, které se vzňaly od jiskry z komína 
lokomotivy. Tři lidé zahynuli, deset 
bylo zraněno, nádražní budova, hotel 
a další stavby zdemolovány.

V květnu roku 1945 přišel mír a přes 
všechny politické a ideologické rozepře 
a boje na našem starém kontinentě se ho 
daří udržovat dlouhých šedesát let.

Josef Böhm
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V neděli  8. května bude celý svět 
oslavovat naše maminky, babičky, tety 
a sestry, tedy všechny, které dávají ži-
vot ať už fyzický, či duchovní dalším 
generacím.

Ve Světlé n. S. tuto slavnost organizu-
je MO KDU-ČSL ve spolupráci s měs-
tem a ani letos neporuší tradici. Děti 
z mateřských škol, základní i základní 
umělecké školy spolu se sdružením 
Světlo připravují pro naše občany hezké 
odpoledne. A nebudou chybět ani mažo-
retky.

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 matekInformace k  výměně  řidičských  průkazů

Podle současného znění zákona č. 361/
2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích, platí, že všechny řidičské 
průkazy vydané od 1. července 1964 
do 31. prosince 2000 musí být vymě-
něny za nové nejpozději do 31. prosince 
2005. Povinné výměny řidičských prů-
kazů nepodléhají správnímu poplatku, 
nedochází-li současně ke změně údajů 
zapisovaných do řidičského průkazu. 
Zdůrazňujeme, že povinná výměna ne-
dopadá na řidičské průkazy vydávané od 
1. ledna 2001. 

Velmi důležitou informací, jež se 
dotýká problematiky povinné výměny 
řidičských průkazů je, že vláda České 
republiky předložila opětovně Parla-
mentu k projednání návrh novely zákona 

č. 361/2000 Sb., který v současné době 
projednává Poslanecká sněmovna Par-
lamentu. Tento vládní návrh opakovaně 
předpokládá prodloužení lhůty pro po-
vinnou výměnu starších řidičských prů-
kazu za nové a její rozložení do několika 
stupňů s ohledem na stáří vyměňované-
ho řidičského průkazu, prakticky až do 
roku 2013. Jakkoli ministerstvo dopravy 
vyvíjí snahu o prosazení navrhované 
úpravy jako celku, nelze vyloučit, že zá-
konná předloha nakonec nebude schvá-
lena, nebo sice schválena bude, ale může 
se tak stát až relativně pozdě s ohledem 
na řešení aktuálního problému povinné 
výměny řidičských průkazů.

odbor dopravy MěÚ
Světlá nad Sázavou

Pozvánka na středu 4. května

Střední odborná škola, Střední od-
borné učiliště zemědělské a technic-
ké a Učiliště, Humpolec, pracoviště 
Světlá n. S., si Vás dovoluje pozvat na 
oblastní kolo soutěže jízdy zručnosti 
traktorem a přívěsem. Současně bude 
probíhat Den zemědělce a Den otevře-
ných dveří. 

V rámci Dne zemědělce můžete 
zhlédnout výstavu moderní i historic-
ké zemědělské techniky. Během celého 
dne se budete moci seznámit s areálem 
školy i dílen praktického vyučování, 
kde bude výstava výrobků žáků.

Tato akce je určena pro všechny pří-

znivce naší školy a zemědělské tech-
niky, zemědělského školství, učitele, 
studenty, rodiče i žáky základních 
škol, kteří se rozhodují o svém budou-
cím povolání. Zároveň zveme všechny 
bývalé absolventy naší školy, kteří si 
chtějí zavzpomínat na svá studentská 
léta a samozřejmě i všechny praktické 
zemědělce, kteří se chtějí seznámit 
s nejnovější nabídkou fi rem a případně 
si vyzkoušet svoje znalosti a doved-
nosti spolu s žáky zemědělských škol.

Bohatý doprovodný program a ob-
čerstvení je zajištěno.

Josef Horní

Místní skupina 
České křesťanské akademie 

ve Světlé nad Sázavou

připravuje

úterý 7. června v 19.30 hod.
v zasedací místnosti 

VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU

Adolf Rázek: 
Proč se s komunisty 

nemluví 

Známý pracovník Úřadu doku-
mentace a vyšetřování zločinů 
komunismu bude hovořit o zlo-
činech proti lidskosti páchaných 
v 50. letech v českých zemích.

hb
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Schůze rady - 4. dubna

Rada města se k svému zasedání sešla 
v plném počtu. V průběhu kontroly zápi-
su z minulé schůze starosta informoval 
radní, že jednání s občany na základě 
petice proti výstavbě benzinové čerpa-
cí stanice proběhne 13.4., že odpověď 
p. Krajíčka ve věci prodeje pozemků 
v Lánecké ulici je zamítavá a že obyva-
telé místní části Radostovice nesouhlasí 
s rozhodnutím RM, kterým byl povolen 
vstup na pozemky města firmě Geomin.

RM uložila svolat mimo termín komi-
si pro rozvoj města a projednat záležitost 
prodeje části pozemků KN č. 745/1, KN 
č. 754/1, KN st.č. 217 a KN č. 747 a stav-
by bývalé kovárny v k.ú. Světlá n.S.

RM doporučila, aby byl zajištěn 
odborný odhad nákladů na demolici 
objektu čp. 97, zřízení parkoviště pro 
pracovníky MěÚ a zřízení dvorku ke 
školní budově v Jelenově ulici.

RM projednala žádost p. Vopěnky 
o snížení ceny za pronájem nebytových 

prostor a trvá na svém původním usne-
sení.

RM projednala žádost p. Foťka o pro-
dloužení lhůty výstavby RD ze 4 let na 
8 roků a doporučuje prodloužení lhůty 
pouze o jeden rok. V případě nesouhlasu 
žadatele bude navrženo zrušení usnesení 
zastupitelstva č. 6/2005.

RM projednala žádost p. Luboše No-
váka o zvážení možnosti změny smlou-
vy o budoucí kupní smlouvě na řádnou 
kupní smlouvu a doporučuje zastupi-
telstvu žádosti vyhovět (pozemky KN 
č. 854/46 a KN st. č. 1952 v k.ú. Světlá 
n. S.) a použít institutu zástavního práva, 
aby nebylo žadateli bráněno při získání 
úvěru od banky.

RM uložila odboru MIRR do příštího 
zasedání zjistit podrobnější informace 
ohledně zřízení zálivu pro autobusy 
v Dolních Bohušicích. Cílem je, aby ne-
byly zhoršeny podmínky pro podnikání 
p. Kloudy.

RM projednala žádost Lenky a Petra 

Schůze rady - 21. března

Zasedání rady se nezúčastnila ing. Ar-
notová (nemoc). K projednání nebyly od-
borem MIRR předloženy žádné majetkové 
záležitosti.

RM projednala rozbor hospodaření 
jednotlivých příspěvkových organi-
zací zřizovaných městem a rozhodla 
o převedení přebytku (hospodářského 
výsledku) u Sociálního centra do rezerv-
ního fondu (5 526,73 Kč), u ZUŠ do fondu 
odměn (9 000 Kč) a rezervního fondu 
(36 593,49 Kč), u MŠ do rezervního fondu 
(285 264,76 Kč), u ZŠ v Komenského ul. do 
rezervního fondu (239 709,69 Kč) a u ZŠ 
v Lánecké ul., kde bylo dosaženo zhoršené-
ho výsledku (-64 270,98 Kč), bude uhrazen 
z výsledku hospodaření roku 2005.

Starosta informoval o setkání občanů 
města se senátorem p. Moldanem dne 30. 
března.

RM se seznámila se zněním zápisu ze 
schůze komise rozvoje města a bytové 
komise. Schválila podnájem bytu pí Evy 
Kovárníkové pro p. Milana Matelu k 1. 
4. 2005 na dobu jednoho roku. Schválila 
prodloužení nájemní smlouvy s pí Renatou 
Pejcharovou do 30. 6. 2005. RM trvá na 
blokování bytu 2+kk v Jelenově ul. čp. 101 

pro lékaře internistu.
RM schválila konání Květinového dne 

ve Světlé n. S. dne 11. května se zajištěním 
občerstvení pro organizátory akce.

RM vzala na vědomí dopis fotbalového 
klubu Sklo Bohemia Světlá n. S. Projed-
nala návrh odboru dopravy na vyřešení 
stížností občanů na nedodržování zákazu 
vjezdu v ulici Nové město a Dolní. Na 
Novém městě doporučuje RM provést uzá-
věru u domu p. Matouška, v Dolní ulici je 
nutné nejprve prověřit možnosti zásobová-
ní prodejny potravin v Sázavské ulici.

RM byla seznámena s obsahem stížnosti 
občanů na problémy na pozemcích č. 814/4 
a 818/8. Stěžující si občané budou pozváni 
na radnici a na všechny jejich otázky jim 
bude odpověděno.

RM souhlasí s podáním přihlášky do 
soutěže O cenu Petra Parléře o nejlepší stu-
dii na využití veřejného prostranství.

RM vyslechla informace starosty o po-
vodni, která postihla město 18. a 19. března, 
o dalším kole jednání s krajem Vysočina 
o budoucím muzeu, o jednání místostaros-
ty o rozšíření služeb úřadu práce a o jedná-
ních ohledně zřízení pobočky finančního 
úřadu.

Josef Böhm, starosta města

Český statistický úřad 
informuje

Český statistický úřad (ČSÚ) orga-
nizuje v roce 2005 v souladu se záko-
nem č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů, 
a při respektování zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně individuálních dat, vý-
běrové zjišťování o životních podmín-
kách domácností v České republice 
s názvem SILC 2005. 

Provádění tohoto statistického zjiš-
ťování od roku 2005 je povinné pro 
všechny členské země Evropské unie. 
Povinnost vyplývá z Nařízení (EC) č. 
1177/2003. 

Uvedené zjišťování se bude konat na 
celém území České republiky a bude 
se týkat 7 tisíc náhodně vybraných 
bytů. Návštěvy domácností žijících ve 
vybraných bytech za účelem zjištění 
potřebných údajů proběhnou v době od 
9. dubna do 22. května letošního roku 
a zajišťovat je budou speciálně vyško-
lení tazatelé.

Účelem zjišťování je získat reprezen-
tativní údaje o sociální a ekonomické si-
tuaci českých domácností, např. o jejich 
pracovní aktivitě a příjmech, nákladech 
na bydlení, životních podmínkách apod. 
Zjišťované skutečnosti jsou nezbytné 
pro formování sociální politiky státu 
v oblastech jako jsou nezaměstnanost 
nebo poskytování sociálních dávek 
a pro zpětné hodnocení dopadu přija-
tých opatření na životní úroveň domác-
ností. Dalším, neméně významným 
úkolem, je poskytnout potřebná data pro 
mezinárodní srovnání životní úrovně 
domácností v rámci celé Evropské unie 
jako podklad pro rozhodování o sociální 
politice EU.

Pracovníci provádějící zjišťování 
v domácnostech se budou prokazovat 
příslušným pověřením ČSÚ ve spojení 
s občanským průkazem, zaručujícím 
jejich jednoznačnou identifikaci. Ve 
všech fázích zjišťování bude zaručena 
anonymita údajů získaných u domác-
ností; povinnost ochrany důvěrnosti in-
dividuálních údajů vyplývá pro všechny 
osoby zúčastněné na zjišťování ze záko-
na o státní statistické službě.

S případnými dotazy se můžete obra-
cet na pracovníka Krajské reprezentace 
ČSÚ v Jihlavě pověřeného řízením a ko-
ordinací šetření pí Janu Samkovou, tel. 
567 109 084, 

e-mail: samkova@gw.czso.cz.
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Janotových o prodej pozemku na vý-
stavbu garáže a doporučuje zastupitel-
stvu prodej části pozemku KN č. 498/1 
o výměře 30 m2 v k.ú. Světlá n. S. za 
cenu 350 Kč/m2.

RM doporučuje prodej části pozemku 
parc. č. 242 (cca 110 m2) v k.ú. Ovesná 
Lhota MUDr. Čestmíru Lexovi s tím, že 
všechny náklady s tím spojené ponese 
žadatel.

RM vyhověla žádosti osadního výbo-
ru v Radostovicích a doporučuje schválit 
záměr prodeje dvou pozemků v k.ú. Ra-
dostovice za účelem výstavby rodinných 
domů.

RM projednala nabídku budoucích 
majitelů sedmi rodinných domů, kteří 
si k nim vybudují komunikaci a veřejné 
osvětlení, na odkoupení této komunika-
ce městem. RM doporučuje převzít tuto 
budoucí komunikaci a osvětlení bez-
platně s břemenem údržby. Ukládá dále 
vypracovat návrh zásad, kde by byla sta-
novena pravidla pro budoucí přebírání 
infrastruktury budované soukromými 
investory mimo pozemky ve vlastnic-
tví města. Doporučuje od 1. května 
2005 snížit cenu na dosud neprodané 
pozemky pro výstavbu RD Na Kalvárii 
z důvodu zhoršených podmínek (sou-
sedství vzrostlých stromů) na 250 Kč/m2. 

Ukládá zahájit přípravné práce na 2. 
etapě vybudování základní technické 
vybavenosti pro sídliště RD Na Kalvárii 
a zabývat se přípravou k vybudování 
sídliště RD v prostoru proti vodárně.

RM doporučuje vykoupit části pozem-
ků KN st.č. 447 a KN č. 930/2 (chodníky 
v Lánecké ulici) od pí Evy Pejcharové za 
cenu 100 Kč/m2.

RM doporučuje nákup lesního pozem-
ku parc. č. 184/1 (4860 m2) v k.ú. Bene-
tice navazující na městský les od realitní 
kanceláře Liberal Reality, s.r.o., Jičín, za 
cenu 2 Kč/m2.

RM souhlasí s trasou kabelového 
vedení přes pozemky parc. č. 805/1, 
805/3, 805/4, 978/1 a 802/2 v k.ú. Dolní 
Březinka. Jedná se o napájecí vedení pro 
stavební parcely.

RM vzala na vědomí rozbor hospo-
daření TBS za rok 2004 a schválila 
převedení zisku ve výši 438 793 Kč do 
rezervního fondu. 

RM vzala na vědomí plánované akce 
ve městě, které proběhnou v rámci oslav 
60.výročí ukončení 2. světové války.

RM souhlasí s poskytnutím peněži-
tého daru ve výši 7000 Kč Polici ČR, 
okr. ředitelství v Havlíčkově Brodě na 
zakoupení počítače pro agendu krizo-
vého řízení.

RM vzala na vědomí informaci sta-
rosty o tom, že Svaz měst a obcí, senátor 
i poslanci doporučují neukvapovat se 
v otázce rezignace zastupitelů, kteří jsou 
zároveň řediteli příspěvkových organi-
zací zřizovaných městem.

RM rozhodla, že pracovní seminář 
zastupitelstva se uskuteční 20. dubna 
v 16 hod.

RM schválila konání 4. ročníku světel-
ských letních parketů dne 11. 6. 2005 od 
19 do 2.30 hod. na zimním stadionu.

RM se seznámila s děkovným do-
pisem Lyžařského klubu Kadlečák za 
poskytnutí půjčky a návštěvnice světel-
ského hřbitova za vzornou práci jeho 
správce.

RM souhlasí s umístěním internetové 
antény na budovu domova důchodců 
firmou Aika.

Ing. Aubrecht upozorňuje na dlou-
hé fronty tvořící se u pokladny MěÚ 
a navrhuje možnost platit složenkou. 
Mgr. Včela navrhuje personálně posílit 
v úřední dny příslušnou přepážku.

Zástupkyně starosty ing. Arnotová in-
formovala o možnostech získání dotací 
na revitalizaci panelových sídlišť a o vý-
voji staveb financovaných městem.

Josef Böhm, starosta města

Kriminalita na Světelsku

- V době od 31.10.2004 do 15.3.2005 
se doposud neznámý pachatel po rozbití 
skleněné výplně okna a dveří vloupal do 
rekreační chalupy v obci Pohleď a zde 
odcizil různé starožitnosti. Poškozené 
způsobil škodu ve výši 23 000 Kč.

- Z 21.3. na 22.3. se neznámí pachatelé 
vloupali do zemědělské dílny a jídelny 
v Nové Vsi u Světlé n. S., kde odcizili 
nářadí a finanční hotovost. Šetřením 
byli dne 12.4. zjištěni – jedná se o dva 
muže z Jihlavy, u kterých byla i část 
odcizených věcí zajištěna.

- Na záchytce skončil 35letý muž, který 
u obce Radostovice vstupoval do vozov-
ky a snažil se zastavovat projíždějící vo-
zidla. Svým jednáním tak ohrožoval jak 
svůj život, tak i bezpečnost silničního 
provozu, což bylo posouzeno jako pře-
stupek a oznámeno městskému úřadu.

- Dva rybářské pruty v hodnotě 
2 500 Kč odcizil 27.3. během dne zloděj 
poté, co odstranil mřížku větracího ot-
voru u garáže v ulici U Stromečku.

- Škodu za téměř 90 000 Kč způsobil 
neznámý pachatel poté, co se vloupal do 
Sport baru v Sázavské ulici a zde po vy-
páčení hracích automatů odcizil finanční 
hotovost.

- Při noční silniční kontrole dne 29.3. 
byli zjištěni dva pachatelé, kteří se po-
kusili v Dolní Březince odcizit ze zapar-
kovaného vozidla kola, dále zde odcizili 
u dvou vozidel kryty kol a v Nové Vsi 
u Světlé n. S. z traktorů celkem 30 litrů 
motorové nafty. Vzhledem k tomu, že 
jeden z mužů byl za obdobnou věc již 
souzen, bylo jeho jednání posouzeno 
jako trestný čin a ve zkráceném příprav-
ném řízení mu bylo sděleno podezření 
z krádeže.

- Během sedmi dnů došlo v Penny 
marketu ke třem krádežím peněženek 
z kabelek či nákupních tašek. Tímto 
chci upozornit na toto nebezpečí, někdy 
peněženky skutečně „vystavujeme a na-
bízíme lapkům“.

- Celkem tři případy propagace fašismu 
jsou šetřeny zdejším oddělením. U všech 
tří je konáno zkrácené přípravné řízení 
a po zadokumentování budou předány 
okresnímu státnímu zastupitelství.

- Zkrácené přípravné řízení je vedeno 
proti 25letému muži, který neplatí vý-
živné na dceru a dluží 7 200 Kč.

- V noci z 12. na 13.4. se nezjištěný 
zloděj vloupal celkem do 3 beden na 
časopisy, které z těchto ukradl.

por. Jaroslav Pavlík, 
vedoucí oddělení
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mořádné důležitosti. V Humpolci, fun-
gujícím jako významný dopravní uzel už 
v současnosti, umožní nová akce kromě 
jiného zkompletování severního doprav-
ního směru. Jsou v něm k dispozici pří-
znivé inženýrsko-geologické podmínky 
pro zakládání staveb a s tím související 
podmínky nákladové.

Pro Světlou přípojka představuje sku-
tečnou životadárnou tepnu a silný pod-
půrný prvek v alokačních úlohách.

***
V poslední době byly dokončeny 

a slavnostně otevřeny četné přípojky na 
dálnici v moravské části kraje. Vidíme 
tu příležitost poučit se z těchto akcí ve 
všech přípravných a realizačních krocích 
naší přípojky. Pro její výstavbu prokazu-
jeme velmi dobré podmínky a účelnost 
díla.

Doc. RNDr. Václav Zajíček, 
člen komise výstavby a rozvoje města

Foto: Jaroslav Vála

Zásahy hasičů v 1. čtvrtletí

V prvních třech měsících letošního 
roku zasahovali hasiči HZS kraje Vy-
sočina, pobočná stanice Světlá n. S. u 46 
mimořádných událostí. Z toho byly 4 
požáry, 7 dopravních nehod, 2x hasiči 
odstraňovali uniklé ropné látky, 33x se 
jednalo o technickou pomoc (zejména 
záchrana osob, zvířat, čerpání vody ze 
zatopených sklepů, odstranění ledových 
převisů a odemčení nemovitostí spo-
luobčanů tam, kde hrozilo nebezpečí 
z prodlení).

V pátek 18. března stoupla hladina 
řeky Sázavy a říčky Sázavky natolik, že 
musely být zahájeny práce se zřízením 
povodňových stěn a neustálý monitoring 
obou toků. V sobotu pak došlo k vý-
znamné události na řece Sázavě, kde se 
pětice mladých mužů pokusila sjet úsek 
Smrčná – Stvořidla, a to i přesto, že byl 
v té době již vyhlášen III. povodňový 
stupeň. 

Čtveřice šťastnějších raftařů byla za-
chráněna pomocí dvou vrtulníků hasiči 
z Prahy a z Brna, tělo pátého nešťast-
níka bylo z vody vytaženo po několika 
pokusech až v pondělí. V neděli bylo za-
počato s čerpáním vody ze zatopených 
sklepů, které pokračovalo až do úterý 
22. března.

Ze zajímavých událostí bych upozor-
nil zejména na vytažení jízdního kola 
z řeky Sázavy a pokus o sundání kočky 
z vysokého stromu v osadě Žebrákov, 
kde se kočka rozhodla raději seskočit, 
než skončit v náruči udatného hasiče na 
automobilovém žebříku. 

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

Dříve, dnes a zítra – silnice II/347 jako přípojka na dálnici

Pojednání o silnici II/347 jsme do 
Světelského zpravodaje zpracovali pro 
zajímavé etapy v jejím vývoji a pro vý-
znam, který tato dopravní stavba má 
ve dvou sousedních správních obvo-
dech III – humpoleckém a světelském 

– v rámci kraje Vysočina. Kuriozitou 
přitom je, že jde vlastně o technické 
dílo, které je de facto ve své jižní části 
více než 65 let „rozestavěno“. Je tedy 
třeba přistoupit k akci i pod tímto zor-
ným úhlem.

Třicátá léta minulého století
V té době byla v prostoru Světlá n. S. – 

Humpolec síť úzkých kroucených „okre-
sek“, které honily účastníka dopravy tu 
doleva, tu doprava, do kopce a zase dolů, 
to všechno na prašném povrchu štěrkova-
ných silnic. Do toho přišla zpráva: „Bude 
se stavět dálnice s vysokým mostem 
na Želivce u Borovska a s přípojkou na 
dálnici ze Světlé.“ Projektové práce pro-
bíhaly rychle a brzy došlo i k vytyčení 
stavebních úseků. Informační tabule na 
nich oficiálně hlásily, že jde o přípojku 
na dálnici a poskytovaly i další technic-
ké údaje. Již tenkrát se počítalo s efekty, 
které přinese usměrnění přípojky do 
prostoru jižně od našeho města, kde jsou 
v klidném reliéfu mimořádně příznivé 
podmínky pro průmyslové investice.

Práce zahájené na okraji Světlé vedly 
k rozšíření výjezdu z města a na ně na-
vázala kompletní rekonstrukce silnice 
po Závidkovice. Hlavní části celé stavby, 
totiž přímé úseky Závidkovice – Rados-
tovice a Radostovice – Kamenná Trouba 

byly postaveny jako ukázkové stavby 
v dálničním systému ve volném terénu 
bez jakéhokoliv komplikujícího styku 
se zástavbou. Od Kamenné Trouby měla 
přípojka pokračovat do humpoleckého 
uzlu jako svého logického cíle a hledaly 
se cesty k urychlení stavby. Každému 
bylo jasné, že směrem k Humpolci se 
zvětšuje sběrná oblast přípojky a že tedy 
pokračující výstavbou v tomto směru 
se zvýší ekonomická efektivnost stavby 
a její národohospodářské důsledky. Jen-
že místo toho byla náhle stavba v sou-
vislosti s válečnými událostmi zastavena 
na linii Kamenná Trouba – konec vzdutí 
rybníka. A tak vlastně zatímco „okresko-
vý“ typ v prostoru pod Lipnicí byl doko-
nale překonán novou výstavbou v celém 
dolnoměstském úseku (viz foto), zůstal 
zatím zachován v navazujícím relačním 
poli od okraje kejžlického katastru.

Současnost
Popsaný návrh dokončení stavby 

dálniční přípojky představuje akci mi-

Úsek přípojky na dálnici pod Lipnicí 
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Malá Strana
Tím, že jsme se při svém putování 

za historií jednotlivých světelských 
domů dostali na Malou Stranu (na 
starých mapách označena německy 
jako Kleine Seite), je třeba říci si něco 
o židovském obyvatelstvu, neboť 
právě Malá Strana byla v minulosti 
jakousi židovskou enklávou. Začneme 
možná trochu zeširoka, ale věřím, že 
pro pochopení souvislostí je to ne-
zbytné.

Židé přicházeli na Vysočinu od rané-
ho středověku. Usazovali se v místech 
konání významných trhů, na křižo-
vatkách dálkových obchodních cest 
a v podhradí panovnických sídel. Byli 
podřízeni přímo panovníkovi a za po-
volení usadit se v určitém místě museli 
platit nemalé částky (tzv. Schutzgeld). 
Po celá staletí byli skupinou obyvatel 
žijících na samém okraji společenské hi-
erarchie a ve městech a obcích vytvářeli 
etnicky uzavřené osady – ghetta. Vše-
obecná nenávist k nim vyplývala nejen 
z křesťanské věrouky, ale především ze 
zadluženosti místních obyvatel vůči ži-
dovským věřitelům.V raném středověku 
bylo totiž Židům zakázáno vlastnit půdu 
a zákaz vstupovat do cechů je vyloučil 
i z mnoha řemesel, byl jim zamezen 
vstup do armády, vlády a „svobodných 
povolání“ s výjimkou lékařského: Byl 
jim tak vnucen jediný způsob obživy 

– obchodování a půjčování peněz. Tako-
vá specializace zvětšovala hradbu mezi 
Židy a okolním světem a přispívala 
k jejich nepopulárnosti u nežidovských 
obyvatel, zejména u jejich obchodních 
konkurentů a dlužníků. Židé se snažili 
soustřeďovat ve zvláštních čtvrtích 
ve městech. Tam, kde bylo měst málo, 
byli rozptýleni po vesnicích a malých 
městečkách, ale i zde v důsledku eko-
nomické a sociální diskriminace tvořili 
oddělenou společenskou kategorii.

Až do husitských válek žili Židé re-
lativně klidně, mnohokrát sice utrpěli 
fi nanční ztráty způsobené zrušením 
veškerých dluhopisů, ale obávané po-

gromy se jim vyhnuly. Po roce 1451 
byli však pod nejrůznějšími záminka-
mi vypovídáni ze všech královských 
měst. Odcházeli proto do sousedních 
městeček a vesnic, v nichž byly polo-
ženy základy pro zdejší židovské obce. 
Teprve v průběhu 2. poloviny 18. sto-
letí bylo Židům za poplatek udělováno 
právo pobytu, směli studovat na školách 
a provozovat řemesla. Skutečnou rovno-
právnost přinesl Židům rok 1868 a jejich 
společenský i hospodářský život se od 
základů změnil – mohli se volně stěho-
vat, prodávat nemovitosti, provozovat 
jakoukoli živnost, získali volební právo. 
Tyto změny se projevily ve stěhování 
Židů z vesnic do měst, v nichž se v té 
době velkou měrou zasloužili o rozvoj 
obchodu a průmyslu. Příznivý vývoj 
židovských náboženských obcí byl ná-
silně přerušen nacistickou okupací. Nej-
větší pogrom vešel do dějin pod názvem 
holocaust. 

Kdy přesně se ve Světlé n. S. usadili 
první Židé, již asi těžko zjistíme. Bylo 
to pravděpodobně v 17. nebo v 1. čtvr-
tině 18. století. Důkazem o existenci 
Židů ve Světlé je, že hrabě Filip Ko-
lovrat-Krakovský daroval v roce 1742 
úbočí kopce s polem na Malé Straně 
židovským rodinám jako pohřebiště 
a dal jim povolení stavět svá obydlí při 
zámeckém parku. Roku 1721 zde žila 
jedna rodina, roku 1787 to byly čtyři 
rodiny a roku 1802 už deset rodin. Při 

pozdějších sčítáních nebyl počet židov-
ského obyvatelstva zvlášť uváděn.

Nejstarší židovské rodiny ve Světlé 
n. S. byly Seewaldova a Müllerova. 
O Seewaldovi, který bydlel v čp. 2, je 
první zmínka z roku 1746, kdy mu byla 
za roční nájemné 200 zl. víd. měny 
pronajata panská vinopalna. Rodina 
Seewaldů byla jednou z nejváženějších 
rodin ve městě. Kromě lihovarnictví se 
věnovala obchodu a koželužství. Právě 
Markus Seewald obdržel v roce 1800 
první koncesi ke zřízení úplného obcho-
du smíšeným zbožím. Mužští potomci 
Seewaldů se po roce 1850 z města odstě-
hovali, Rosalia Seewaldová se provdala 
za Josefa Herrmana z čp. 114. Roku 
1854 byla ustavena samostatná Židovská 
náboženská obec a počet rodin v druhé 
polovině století dále vzrůstal. Roku 
1921 měla Světlá mezi 2261 obyvateli 
107 Židů, roku 1930 však žilo ve Světlé 
už jen 79 osob židovského vyznání (3 % 
obyvatel). 

Antonín Kostelecký, ředitel měšťan-
ských škol ve Světlé n. S. zpracoval 
v roce 1933 stať Dějiny Židů ve Světlé 
n. S., z níž cituji: „Před rokem 1800 
byli světelští Židé jen z milosti vrchnosti 
trpění nájemci. Říkalo se jim familian-
ti, Schutzjuden (chránění Židé) nebo 
Bestandleute, kteří na Malé Straně jako 
pilné včelky shromažďovaly med pro 
své pány, kteří jim jej ve formě daní 
a různých poplatků odnímali, nepřejí-
ce jim přitom zpočátku ani právo mít 
vlastní dům, ani volnost bydlet jinde ve 
městě, ba často násilím a s potupou je 
do částí k bydlení vykázané vraceli. Ne-
úmornou přičinlivostí a hlavně velikou 
šetrností vybojovali si Židé celkem v ne-
přátelském prostředí nového společen-
ského postavení a zvláště zde ve Světlé 
n. S. dosáhli opravdu nadobyčejného 
a skvělého úspěchu.“ 

V roce 1933 byli Židy nejen majitel 
zámku a panství, nájemce jeho dvora, 
či majitel parní pily, ale také majitel 
velkoobchodu a mlýnu na koření, ma-
jitelé dvou kamenických závodů, ▶



Světelský zpravodaj květen 2005 strana 10 strana 11 květen 2005 Světelský zpravodaj 

Židům patřily nejvýstavnější domy 
a většina nejlepších obchodů ve městě, 
v městském zastupitelstvu měli tři čle-
ny, z nichž MUDr. Alfred Weinstein byl 
starostou.

„Rabína toho času obec nemá,“ píše 
dále Kostelecký. „Posledním byl Josef 
Bloch, působil od roku 1914 a zemřel 
14. 3. 1930. Předchůdci jeho (učitelé ná-
boženství) byli asi od roku 1848: David 
Kraus, Albert Ullmann, Fischer, Adolf 
Kornfeld (1879), Leopold Reiss (1887), 
Josef Singer, Ignát Tschassni (1892), 
Reinhardt, Mořic Blan, Samuel Schiller 
(zemř. zde), Rudolf Blan a Gustav Blan. 
Dříve bývala modlitebna na Malé Stra-
ně (v domě u Herrmannů), od 4. března 
1889 konají se pobožnosti ve vlastní 
synagoze na pravém břehu Sázavy.“ 
(pozn. J.V.: dům čp. 15 v Pěšinkách).

Po nástupu fašismu začalo pronásle-
dování Židů nejprve v Německu a po 
okupaci českých zemí a vzniku Pro-
tektorátu Čechy a Morava v polovině 
března 1939 také u nás. Tyto události 
se staly impulzem k emigraci majitele 
světelského panství Richarda Morawet-
ze (*1881) a jeho rodiny před rasovou 
perzekucí. 

V březnu a dubnu 1940 došlo k tzv. 
arizaci židovských obchodů, což jinými 
slovy řečeno bylo převedení bez náhra-
dy do „arijských“ rukou nebo uzavření 
a následné rozkradení. 

Ve dnech 5., 9. a 13. června 1942 byli 
Židé ze Světelska odtransportováni do 
Terezína a odtud dál do koncentračních 
táborů, zejména Osvětimi a Treblinky. 
Podrobnosti najdete v knize Eduarda 
Doubka Světlá nad Sázavou v zrcadle 
dějin, kde se autor odvolává na materi-
ály Státního židovského muzea v Praze 
a připojuje seznam 55 jmen. Jsou to 
Herrmannové, Holzerové, Mahlerové, 
Müllerové, Pickové a další – jména, se 
kterými jsme se v našem seriálu již se-
tkali, nebo se s nimi ještě setkáme. 

Také na dosavadního nájemce dvora 
a škrobárny Leo Schmolku (*1885) se 
vztahovaly rasové norimberské zákony. 
Podle přípisu vystěhovalecké ústředny 
ze 13. září 1941 požádal o vystavení 
dokladů k vystěhování. Na únik z pasti 

„konečného řešení“ však již bylo poz-
dě. Společně s manželkou Augustinou 
a oběma syny Milošem a Jiřím se dostal 
13. června 1942 transportem Aad-Kolín 
do Terezína, odkud byla celá rodina 8. 
října téhož roku poslána transportem Bu 
do vyhlazovacího tábora v Treblince. 

-jv-

▶ Židé

O Židech se mluví i píše, vycházejí 
knihy i populárně naučné publikace, 
ale – ruku na srdce – kolik toho dnešní 
střední a mladá generace vědí o jejich 
historii, životě, kultuře, zvycích? Násle-
dující článek by mohl přinést alespoň na 
některé z těchto otázek odpovědi.

Židé, jejichž původ je třeba hledat ve 
starověké Mezopotámii, byli kočovníky. 
Ti nejmoudřejší a nejuctívanější z nich 
je vedli jako patriarchové. Budeme-li 
vycházet ze Starého zákona, tak jedním 
z nich byl Abrahám, Který se v době asi 
dva tisíce let př. n. l. usadil v zemi Kanaán, 
budoucí Palestině; za ním brzy následo-
valy další kmeny. Část lidu se ze strachu 
před hladomorem uchýlila do Egypta, kde 
žila v otroctví až do 13. stol. př. n. l. Odtud 
je pak vyvedl Mojžíš. Během další doby 
(Exodus) žili Židé v poušti a připravovali 
se na návrat do Palestiny, kterou zvali 

„zemí zaslíbenou“. 
Vrcholu rozkvětu a moci dosáhli Židé 

v 10. stol. př. n. l. za vlády králů Davida 
a Šalomouna. Po smrti Šalomouna však 
nastala doba úpadku a země se rozdělila 
na dva nepřátelské státy – Izrael a Judsko. 
Ty se vyčerpávaly vzájemnými boji, ne-
dokázaly vzdorovat vnějším nepřátelům 
a postupně se dostaly do područí Asyřanů, 
Babyloňanů, Peršanů a nakonec Římanů. 
Během prvních dvou století n. l. se Židé 
proti římské nadvládě několikrát marně 
vzbouřili, mnoho jich však bylo pobito, 
jiní upadli do otroctví a mnozí museli ze 
země uprchnout a usadit se jinde. Roz-
sáhlé vystěhovávání trvalo několik století, 
čímž vznikla tzv. diaspora (hebrejsky = 
rozptýlení).

Na konci antiky žili Židé kolem Středo-
zemního moře, na Balkáně, v Itálii, na Py-
renejském poloostrově a v Galii. Těžištěm 
jejich osídlení však i nadále byl Střední 
východ. Významnou část židovského 
obyvatelstva měly také jih Arabského 
poloostrova a asijské části Ruska osídlené 
Židy z Persie.

Po vytlačení ze středomořského obcho-
du se Židé stále častěji věnovali vnitřnímu 

obchodu a půjčování na zástavu, přičemž 
díky pojetí, že úrokové obchody mezi 
křesťany jsou nemorální, na mnoha mís-
tech získali monopolní postavení. Jelikož 
Židé byli trpěni jen kvůli finančnímu 
přínosu, který znamenali pro své ochrán-
ce, nepřímo ovlivňovali i politiku, což 
pro ně mělo jak pozitivní, tak i negativní 
důsledky.

Pro středověké období židovských 
dějin je charakteristická segregace Židů. 
Největším projevem izolace byla fyzická 
bariéra, kterou představovaly zdi ghetta, 
ale i když jí nebylo, uplatňovala se nevidi-
telná zeď, oddělující dva různé světy. Židé 
byli od „Nežidů“ odlišeni nejen svým ná-
boženstvím, ale i politickým a zákonným 
statutem, sociálními a ekonomickými 
strukturami svých komunit, intelektuální 
kulturou i rytmem každodenního života. 

Židé věří, že Bůh uzavřel s jejich předky 
úmluvu, a že je tudíž jejich povinností věr-
ně dodržovat boží zákony. Věří v jednoho 
Boha, jak naznačují úvodní slova provo-
lání Šema Jisrá el, jež stvrzuje židovskou 
víru a které každý den odříkávají: „Slyš, 
Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin 
je jediný.“

***
Základní jednotkou židovského života 

byla rodina – a možná, že právě v tom 
byla síla systému. Rodiny byly velké, silné 
a solidární. Ve společnosti, v níž zájem 
komunity stál nad zájmem jednotlivce 
a která nikdy neuznávala celibát ani mniš-
ství, znamenala rodina rovnováhu a kon-
tinuitu a vytvářela bezprostřední sociální, 
ekonomické a náboženské zázemí života 
jednotlivce. Jednotlivé svátky židovského 
roku byly slaveny uvnitř rodiny a význač-
né okamžiky v životě jednotlivce a rodiny 
byly provázeny náboženskými obřady. 
Náboženství také určovalo přísná pravidla 
sexuálního chování, jehož smyslem bylo 
zachování a posvěcení rodiny. Bezdětnost 
a vdovství byly neštěstím pro celou rodinu, 
která se je snažila napravit nebo alespoň 
zmírnit. Svatby byly často sjednávány 
uvnitř širší rodiny, nebo mezi rodinnými 
již spřízněnými. Tento svazek pak vytvá-
řel mezi všemi členy obou rodin zvláštní 
pouto. Proslulost příbuzného nebo předka 
byla pro celou rodinu zdrojem pýchy, stej-
ně jako potupa jednotlivce byla poskvrnou 
celé rodiny. Starým lidem se prokazovala 
úcta a péče, děti byly vychovávány s lás-
kou jako budoucí pokračovatelé rodiny. 

Systém upřednostňoval muže před žena-
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mi. Moc a autorita byly monopolem mužů, 
a tak zatímco synové se od raného mládí 
vzdělávali, dcerám nebylo poskytováno 
vzdělání téměř žádné. Byly vyloučeny 
i z aktivního náboženského života v sy-
nagoze – pokud se účastnily bohoslužeb, 
byly skryty v pozadí na galerii nebo za 
závěsem. U žen se mnohem přísněji než 
u mužů vyžadovala skromnost a rituální 
čistota, zatímco zachovávání nábožen-
ských zvyků bylo převážně povinností 
mužů. Právní postavení žen se podobalo 
postavení nevolníků: nemohly svědčit 
u soudů, byly vyloučeny z veřejného živo-
ta a z většiny výnosných zaměstnání.

Středověká komunita byla uzavřená 
společnost a málokdo se do ní mohl dostat 
jinak než narozením a opustit ji jinak než 
smrtí. Individualismus a opozice nebyly 
podporovány a od členů komunity se 
očekávalo, že své osobní tužby podřídí 
obecnému prospěchu.

Židé byli často nuceni nosit odlišný oděv 
a bydlet ve zvláštních čtvrtích. Sociální 
segregace vedla i k izolovanosti kulturní. 
Mnohde mluvili jiným jazykem než jejich 
sousedé. Židé se od ostatního obyvatelstva 
často nápadně lišili, pokud se týče kulturní 

úrovně a vzdělanosti – zejména tam, kde 
mezi nežidovským obyvatelstvem převa-
žovala negramotnost. Náboženství bylo 
bezesporu rozdělujícím faktorem, příči-
nou i výsledkem separace zároveň.

Vedení židovské komunity bylo v rukou 
rabinátu – tradiční učené vrstvy pečující 
o náboženské dědictví předků. Rabíni se 
těšili značné nezávislosti, dokonce i ve 
vzájemných vztazích. Jakožto soudci a ná-
boženské autority disponovali opravdovou 
mocí, zpravidla se souhlasem nežidov-
ských vládců, kteří Židům poskytovali 
značnou míru soudní autonomie a samo-
správy. Rabíni disponovali mocnou sankcí 
zvanou cherem, což byla exkomunikace, 
vylučující jedince z náboženského, soci-
álního i ekonomického života komunity. 
A jelikož židovská existence nebyla mimo 
struktury komunity možná, šlo o velmi 
účinnou zbraň. Pouhá hrozba cheremem 
zpravidla postačovala k zajištění posluš-
nosti.

Segregace, ačkoli byla zavedena a udr-
žována „Nežidy“, byla Židy samotnými 
přijímána jako samozřejmá. Měla velkou 
výhodu, že jim umožňovala žít podle vlast-
ních zákonů považovaných za Božské zje-

vení. Dokud nebyli fyzicky perzekvováni, 
mohli své oddělení vnímat jako legitimní 
výraz své zvláštní funkce ve světě. Nega-
tivní stránka tohoto systému byla ovšem 
zřejmá na první pohled. Ačkoli mohl 
jedinec – v době vlády tolerantnějšího pa-
novníka – dosáhnout moci a vynikajícího 
postavení, byli Židé jako skupina občany 

„druhého řádu“, ba mnohdy ještě nižší-
ho, neboť nad nimi v sociální hierarchii 
stály jiné skupiny v bezprávném posta-
vení. Příležitosti k bezpráví přitom byly 
neomezené, jak ukazují dějiny vyhánění 
a masakrů popisované historiky 19. století. 
Ovšem samotné oběti tyto rány přijímaly 
často jako úděl, který je předurčoval k roli 
zbloudilých dětí, odsouzených k trestům 
za dědičné hříchy spravedlivým milujícím 
otcem, jehož rány byly často nevyzpytatel-
né, ale nikdy nezasloužené. Také křesťané 
teologicky posvěcovali daný stav. Židé prý 
setrvávají ve stavu poddanství na důkaz 
vlastní hříšnosti – zavrhli Krista a mají 
prokázat ochotu přijmout jej při jeho dru-
hém příchodu. 

(pokračování příště)
-jv- 

(s využitím Nicholas de Lange: Svět Židů)

Předškolní vzdělávání

V úvodu chci uvést, proč jsem vy-
nechala minulou lekci předškolního 
vzdělávání. Důvod byl prostý – nemoc, 
proto se budu snažit dnes Vám to vy-
nahradit. 

Tělesných cvičení na čas zanecháme, 
zaměříme se na poměrně závažné téma 

– na nápravu řeči. Zdá se, že problém 
s výslovností má čím dále víc dětí. Ne-
chci Vám zde přednášet učené metody, 
chci zcela přístupnou cestou pomoci 
Vám i Vašim dětem se zvládnutím 
některých hlásek, které jsou pro děti 
nejnáročnější. 

Např. hláska „r“ se nacvičuje, až 
když dítě umí l, d, t, n. „R“ zkoušíme 
vždy na jednom říkadle (2 až 3 slova). 
Při nápravě řeči platí vždy, že „méně 
znamená více“. 

Nacvičujeme ve stoji a z bříška 
(brániční dýchání). Např. trn – prudce 

rukou dopředu a dupnout si – prorazit 
proud vzduchu. Trrr – prstíkem zazvo-
ním na stůl (dítě si může přidupnout). 
R – nám vyletí komínem (odzdola 
ukazuji rukou nahoru). 

Slova „ráno“, „radost“, „ráda“ mohu 
též pohybem vyjádřit. R nacvičuji 
vždy při výdechu!

1. Řeknu dítěti větu
2.  Nádech do vzpažení
3.  Tuto větu řeknu při výdechu 
 a při výkroku (v předklonu, 
 rukama uvolněnýma mávám 
 v rytmu řeči).

Když dítě ještě nedokáže vyslovit 
„r“, zaměříme se na „td“, (tvatdoch, 
tdoubí, tdn apod.). Dítě vyslovuje 
rychle za sebou tttt nebo dddd – musí-
me dítě naučit rozkmitat jazýček. 

Vždy při nápravě řeči je nutné řídit 
se potřebou mluvit z pusy do pusy!

Sednout si proti dítěti, vzít ho za 
ruce, posadit dítě výš, abychom ho 
měli přesně proti sobě. Sedneme 
si pěkně, nepřekřížíme si ruce, ani 
nebudeme dávat nohu přes nohu! To 
je totiž znakem otevřenosti člověka 
k člověku.

Na závěr si zkusíme naučit se říka-
dlo „Nemocný mravenec“. 

Mravence prý bolí krček, 
cvrká v trávě strýček cvrček: 

„Cvrky, cvrky, cvrk, 
zavažte mu krk!“

Na příští lekci logopedie se těší 
Vaše 

Věra Chladová, 
soukromá MŠ Bambino
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ZŠ Lánecká na republikovém turnaji v šachu

Nové hygienické zázemí v ZŠ v Komenského ul.

31.3. bylo v budově 2. stupně v Ko-
menského ulici kolaudováno nové hygi-
enické zázemí. Celý projekt byl rozdělen 
do dvou etap. V první byla provedena re-
konstrukce nevyhovující koupelny. Byly 
vybudovány tři sprchové kouty, nechybí 
ani pohotovostní WC s umývadly.

V druhé etapě došlo k propojení hygie-
nického zázemí se školním hřištěm. Byly 
rozšířeny vchody a zámkovou dlažbou 
propojen přístup až na  hřiště. V chodbě 
u šaten byly nahrazeny dva schody dlaž-
bou s protiskluzovou úpravou, a tak se 
celé přízemí stalo bezbariérové.

V případě příznivého počasí budou 
moci starší žáci trávit velké přestávky 
venku na čerstvém vzduchu a budou se 
moci „protáhnout“ na hřišti.

Celý projekt v hodnotě 360 000 Kč byl 
financován jako investice města Světlá 
n. S., realizovala jej firma Tost. 

V loňském roce byla provedena rekon-
strukce umýváren a šaten u tělocvičny 
v budově 1. stupně v Jelenově ulici, a tak 
mají v současné době všichni žáci naší 
školy velmi moderní zázemí v budovách, 

které navštěvují světelské děti už více 
než sto let. Aby také v Jelenově ulici 
mohli žáci trávit přestávky venku, bude 
třeba vhodně upravit školní dvůr. Tento 
projekt bychom rádi realizovali v příš-
tím roce.

PhDr. Jana Myslivcová, ředitelka ZŠ

7. a 8. dubna se naše škola zúčast-
nila republikového kola Přeboru 
škol II. stupně v šachu ve Stráži 
pod Ralskem. Právo účasti v tomto 
turnaji jsme si vybojovali vítězstvím 
v okresním kole (12 družstev) a 2. 
místem v krajském kole (8 škol).

Naše čtyřčlenné družstvo tvořili 
Martin Štukheil, Michal Dřínovský, 
Tomáš Tvrdý a Michal Mašek. Celkem 
se na ,,republiku“ sjelo 26 škol (ZŠ 
i nižší ročníky víceletých gymnázií) 
z celé ČR. Do turnaje jsme vstupo-
vali jako 18. nasazené družstvo podle 
průměrného ELA (= měřítko šachové 
výkonnosti). Proto se naším cílem stalo 
umístění kolem 15. místa.

Hrálo se na 9 kol (5 kol ve čtvrtek, 
4 kola v pátek) a body se počítaly tzv. 
olympijským systémem (v každé partii 
se hraje o 1 bod). Z  36 možných bodů 
chlapci uhráli 16,5 b, což stačilo na 
20. místo. Konečným umístěním jsme 
rozhodně nezklamali, neboť tabulka 
byla velmi vyrovnaná. Je jen škoda, že 
se nepodařilo udržet po 6. kole průběž-
nou 10. pozici.

Na prvních dvou místech skončila 
družstva z Frýdku-Místku (ZŠ a gym-
názium), bronz si odvezli žáci z Čes-
kých Budějovic. Zisky našich jednotli-
vých hráčů: Štukheil 4 b, Dřínovský 4 
b, Tvrdý 5,5 b a Mašek 3 b.

Věřím, že zkušenosti z tohoto turna-
je pomohou těmto mladým šachistům 
v dalších šachových kláních. Závěrem 
bych chtěl poděkovat Základní organi-
zaci odborového svazu Sklo Bohemia, 
a. s. za finanční příspěvek na tento 
turnaj.

Tomáš Rosecký

Dne 5. dubna se sešla čtveřice 
školních fotbalových jedenáctek na 
turnaji o další postup ve školském 
poháru Coca-Cola Cup. Tento kaž-
doroční turnaj vrcholí utkáním vítězů 
jednotlivých skupin v Písku. Hraje se 
o pěkné věcné ceny a pro celkového 
vítěze je připraven zahraniční zájezd 
za fotbalem.

Úterní klání zahájilo utkání Gym-
názia z Havlíčkova Brodu (Štáflova) 
a Základní školy z Lipnice. Následovalo 
napínavé světelské derby Komenská 
vs. Lánecká. V tomto adrenalinovém 
utkání se nakonec sportovní štěstí při-
klonilo na naši stranu – Komenská o gól 
vyhrála. Nakonec byl toto rozhodující 
zápas dvou nejsilnějších týmů, jelikož 
kluci z Lipnice nepřijeli v nejlepší for-
mě a Havlíčkobrodský tým naše hráče 
ničím nepřekvapil.

Celkově tedy 4. místo obsadila ZŠ 
Lipnice bez zisku bodu, 3. skončil Hav-
líčkův Brod, 2. místo získala ZŠ Lánec-
ká a postupové místo patří zaslouženě 
klukům z Komenské, kteří absolvovali 
turnaj bez jediného obdrženého gólu.

Hoši, děkujeme a přejeme spoustu 
dalších vyhraných utkání.

Jan Mikeš, 
František Semerád, 
ZŠ Komenského ul.

Školský pohár Coca-Cola Cup

Chválíme
Letošní maturanti VOŠ, Gymnázia, 

SSŠ a SOU se rozhodli věnovat min-
ce, které jim pro štěstí naházeli jejich 
rodiče i kamarádi během maturitního 
plesu, na charitativní účely. Jedná se 
o částku 6 000 Kč, která bude pou-
kázána na konto některého dětského 
domova.

Tento čin si určitě zaslouží pochva-
lu a uznání.

-mš-
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Dne 13. dubna proběhlo v sokolov-
ně v Ledči n. S. oblastní kolo soutěže 
Paragraf 11/55 za účasti obou našich 
ZŠ. Soutěžili jsme se ZŠ Wolkerova 
Havlíčkův Brod, ZŠ Ledeč, ZŠ Lipni-
ce a Gymnázium Ledeč. Každá škola 
vyslala pětičlenné družstvo a s nimi 
také autobus fandících spolužáků. 
Soutěžící byli barevně odlišeni (Ko-
menská – zelená, Lánecká – červená). 
Proto se dalo poznat v hledišti, kdo 
komu fandí.

Připomínáme, že tato soutěž má uká-
zat na problematiku dodržování zákonů, 
především zákona o zákazu prodeje 
tabákových výrobků do 18 let. Název 
odpovídá tomu, že je nejvyšší čas zá-
kony dodržovat (11/55 = za 5 minut 12 
hodin).

Celou soutěž úžasně moderoval Petr 
Hájek, který má zkušenosti z práce 
v rozhlasu i v televizi. Organizátorům 
z DDM Ledeč n. S. se podařilo při-
pravit i zajímavý doprovodný program. 
O přestávkách zaujali členové tanečního 
kroužku svými vystoupeními (rokenrol, 
moderní tanec…).

V sedmičlenné porotě zasedli před-
stavitelé města Ledče – např. starosta 
p.Vrba, členové Policie ČR, Hasičského 
záchranného sboru…

Povzbudit soutěžící přijela i delegace 
ze Světlé – starosta Josef Böhm, ředitelé 
základních škol pí Myslivcová a p. Špa-
tenka.

Systém soutěže byl stejný jako ve 
školním kole. V pěti soutěžních disci-
plínách měli prokázat své znalosti a do-
vednosti. Stejně tak důležité se ukázalo 
mít štěstí.

Za ZŠ Komenského soutěžili M. Be-
nešová, Š. Nevoralová, A. Vošická, 
M. Vávra a T. Svoboda, za ZŠ Láneckou 
M. Mašek, Š. Hanzlíková, V. Kahouno-
vá, M. Marešová a A. Chládová.

V prvním kole děti odpovídaly na 

otázky, které se týkaly znalosti zákonů.
V druhém kole obhajovaly svůj názor 

na vylosované téma. ZŠ Komenská 
prezentovala téma Mají slavné osob-
nosti právo kouřit na veřejnosti?, ZŠ 
Lánecká Měla by být omezena reklama 
v televizi?

Třetí kolo stavěli soutěžící věž z umě-
lohmotných cihel. To se nejlépe povedlo 
ZŠ Komenská, která tuto disciplínu vy-
hrála (s výškou stavby 170 cm). Ve čtvr-
tém kole se promítal příběh o fiktivním 

kmeni Čajanů. Děti měly za úkol opravit 
tzv. Kodex, který obsahoval práva a po-
vinnosti tohoto kmene. Před posledním 
kolem soutěž vedla ZŠ Komenská, ZŠ 
Lánecká byla na pátém místě s malým 
bodovým odstupem. Vše mělo rozhod-
nout až poslední kolo. V něm soutěžící 
odhadovali věk u šesti figurantů prezen-
tovaných na videu a rozhodovali se, zda 
jim už bylo 18 let a zda by jim prodali 
cigarety či ne. V tomto kole se „zada-
řilo“ ZŠ Lánecká, čímž srovnala svoji 
ztrátu na první místo.

Po pěti kolech bylo jasné, že ZŠ Ko-
menská skončila na místě třetím. Na 
prvních dvou pozicích měly ZŠ Lánecká 
a ZŠ Wolkerova stejný počet bodů. Pro-
to následoval tzv. rozstřel, který spočí-
val v tipování věku dalšího figuranta na 
videu. Teď měla družstva odhadnout 
co nejpřesnější věk. Naštěstí světelské 
družstvo uhádlo věk naprosto přesně, 
a tím vyhrálo oblastní kolo Sami vidíte, 
jak je štěstí důležité. 

V minulých dnech spatřilo světlo světa 
druhé vydání brožury Letní tábory na Vy-
sočině, kterou vydala Rada dětí a mládeže 
kraje Vysočina ve spolupráci s Oddělením 
mládeže a sportu krajského úřadu kraje 
Vysočina.

 „Stejně jako v loňském roce obsahuje 
brožura přehled letních táborů v kraji 
Vysočina a vydavatelé si od jejího vydání 
slibují popularizaci letní táborové činnosti 
a rozšíření nabídky letních táborů mezi 
veřejnost. Brožura vyšla v nákladu 2000 
výtisků a byla distribuována do všech 
základních škol, domů dětí a mládeže, 
knihoven, informačních center mládeže 
apod.

Pokud máte o brožuru zájem, můžete si 
napsat na adresu info@rdmkv.cz. Několik 
výtisků dostalo také naše informační cent-
rum ve Světlé n. S.

-jv-

Brožura o letních táborech

Oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55

Družstva si odnesla jako ceny discma-
ny. ZŠ Lánecká postoupila do krajského 
kola, které se uskuteční 11. května ve 
Žďáře n. S. Navíc jako bonus vítězné 
družstvo vyhrálo dvoudenní pobyt 
v Praze.

Oběma družstvům blahopřejeme ke 
skvělým výkonům v oblastním kole 
a postupujícímu družstvu ze ZŠ Lánec-
ká držíme palce v krajském kole. 

Jana Chladová a Tomáš Rosecký,
hlavní koordinátoři soutěže
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Zpráva z kraje

V sobotu 9. dubna se v prostorách 
jihlavského krajského úřadu sešlo 
30 zájemců o mezinárodní aktivity 
(převážně z řad mládeže) na semináři 
o programu Mládež. Dozvěděli se, jak 
funguje tento evropský vzdělávací 
program, jaké podmínky musí splňo-
vat mezinárodní výměna mládeže, aby 
z něho mohla být podpořena. 

Účastníci si poslechli šest prezentací 
projektů výměn, které se na Vysočině už 
realizovaly. Seznámili se s formulářem 
žádosti a ve skupinách si vyzkoušeli vy-
tvořit fi ktivní projekt. Získali informace 
o aktuálních projektech, do kterých je 
možné se zapojit. Aktivně strávené so-
botní dopoledne bylo ukončeno diskusí 
při rautu.

 „Program Mládež nabízí pro mladé 
lidi opravdu veliké možnosti. Na Vyso-
čině je povědomí o programu mezi mlá-
deží stále ještě velmi malé. Seminář byl 
další společnou aktivitou našeho oddě-
lení a ICM Pelhřimov ve snaze navázat 
s mladými lidmi kontakt a informovat je 
o zajímavých a přínosných možnostech,“ 
odůvodnila uspořádání semináře Klára 
Sotonová z oddělení mládeže a sportu.

V rámci programu Mládež mohou 
i neformální skupiny mladých lidí fi nan-
covat své nápady na zlepšení životních 
podmínek v místní lokalitě, hostit sku-
piny vrstevníků ze zahraničí a vyjíždět 
do celé Evropy. Podporu v této oblasti 
získají jak u regionálního zástupce pro-
gramu pro Vysočinu (Iva Havlíčková, 
tel. 602 864 837, mail: hodinah@hodi-
nah.cz)., tak na oddělení mládeže a spor-
tu Krajského úřadu kraje Vysočina 
(Klára Sotonová, tel. 564 602 842, mail: 
sotonova.k@kr-vysocina.cz).

D. Hanzl

Májový koutek poezie

Již několikrát jsme na stránkách 
Zpravodaje publikovali tvorbu mladých 
literárních autorů – amatérů. Rádi by-
chom v tomto duchu pokračovali i nadá-
le. Vzhledem k tomu, že držíte v rukou 

Veronika Horní (Veber) IV.G

Prší
P-R-Š-Í

a déšť mi morseovkou šeptá slova
P-R-Š-Í

a já zas a znova
P-R-Š-Í

naslouchám jeho hlasu
P-R-Š-Í

snad naleznu v něm spásu
P-R-Š-Í
P-R-Š-Í

prší mi myšlenky v hlavě
P-R-Š-Í

sedím u stolu právě
P-R-Š-Í

a chytám ten vodopád slov
P-R-Š-Í
P-R-Š-Í

pročistil se vzduch i moje hlava
P-R-Š-Í

z lesů stoupá pára
P-R-Š-Í

a všude božský klid
P-R-Š-Í

klid a sluneční svit
P-Ř-E-S-T-A-L-O P-R-Š-E-T

Láska
Láska není jen slovo, ale také cit
tak nechte si to, prosím, vysvětlit.

májové číslo, vybrali jsme tentokrát ro-
mantickou ukázku z pera Veroniky Hor-
ní, studentky IV. ročníku světelského 
gymnázia. Stačí jen zavřít oči a nechat 
se unášet představami. 

Upozornění
Redakční rada upozorňuje všechny 

přispěvatele Světelského zpravodaje, 
že uzávěrka příspěvků je vždy k 15. 
dni každého měsíce. Důvodem strikt-
ního dodržování tohoto termínu je 
včasné zpracování Vašich příspěvků 
tak, aby se neúměrně neprodlužovala 
doba přípravy nového čísla.

Ten koho miluju, musí být kamarád,
ten koho miluju, měl by mě mít rád.

ALE
Láska taky někdy bolí,
uvrhne mne do soukolí

a drtí,
člověk ocitá se mezi životem a smrtí.

Láska je nemoc, láska je hlad,
potká každého – snad.

Láska – to slovo plné pocitů v jednom 
těle.

Láska není o tom dostat tě do postele.
Láska je něco víc,
po lásce není nic.

Láska je přátelství, partnerství, zkrátka 
láska.

Láska není žádná maska.
Láska je cit rodící se v hloubi duše.
Láska se do tebe vpije jak šíp z kuše.

Láska je vznešená, nadpozemská síla,
která tu je a byla.
Láska je…. láska!

Lavička v parku
Stála tam, sama, tak strnulá.
Na prkně bylo vyryto srdce,

srdce s iniciálami dvou milenců,
milenců, co se tu už nikdy nesešli…

Plakala s deštěm,
smála se se sluncem.

A jedla…
jedla s červotoči!
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Z domova důchodců

Již podruhé jsme se zúčastnili Josef-
ských trhů. Náš stánek jste mohli nalézt 
před městským úřadem a i tentokrát bylo 
k vidění mnoho věcí, které naši šikovní 
obyvatelé vyrobili. Naše výrobky se opět 
velmi líbily a téměř vše jsme prodali. Ra-
dost z úspěchů byla veliká a stejně tak veli-

ká je i chuť našich obyvatel do další práce. 
S blížícími se svátky jara jsme měli 

možnost vyslechnout zajímavou besedu na 
téma Velikonoce, se kterou za námi přišly 
pracovnice městské knihovny. My jim tou-
to cestou ještě jednou děkujeme, jmenovitě 
pí J. Šimkové a pí E. Kodýmové.

Odpoledne na Škaredou středu jsme se 
šli podívat na Velikonoční výstavu do Ga-
lerie Na Půdě. Po zhlédnutí této výstavy 
jsme se ještě více začali těšit na blížící se 
Velikonoce.

Na Velký pátek jsme se vydali do míst-
ního kinosálu, kde se konalo vystoupení 
dechové hudební skupiny Božejáci. Celé 
vystoupení se nám líbilo a čekalo nás 
i velké překvapení. Během večera hráli 
Božejáci jednu píseň jen a jen pro nás, pro 
obyvatele domova důchodců. Na oplátku 
jsme my každému Božejákovi věnovali 
slunečnici vyrobenou v naší ergoterapeu-
tické dílně. Tato květina je logem našeho 
domova. Když dvě z našich obyvatelek 
předávaly muzikantům květiny, nešlo 
si nevšimnout, že jsou všichni mile pře-
kvapeni a někteří i dojatí. Po dojemném 
projevu jednoho z Božejáků si naše dvě 

obyvatelky s celou skupinou zazpívaly 
jednu píseň přímo na jevišti. Celý večer 
a zejména jeho závěr byl pro nás velkým 
zážitkem.

Poslední březnový den jsme si zpříjem-
nili „Kavárničkou“, kde jsme za příjemné 
hudby naší hudební skupiny KAJAK po-
přáli obyvatelům, kteří své jmeniny oslaví 
v měsíci dubnu. Při dobré kávě a zákusku 
jsme strávili velmi příjemné odpoledne.

V našem domově je mezi obyvatelkami 
spousta těch, které mají velmi rády květi-
ny. Proto jsme nemohli odolat a 7. dubna 
jsme jeli na jarní výstavu k zahradníku 
Starklovi. Aby autobus nejel naprázd-
no, přidali se k nám i někteří obyvatelé 
z Domu pečovatelské služby a naši ▶
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zaměstnanci. Z tváří všech zúčastněných 
na konci výletu vyzařovala spokojenost 
a pohoda.

Jelikož se v našem domově pořád něco 
děje, další zprávy naleznete v příštím Svě-
telském zpravodaji.

Lucie Vadinská, sociální pracovnice

Informace o nové službě, kterou 
zajišťuje Sociální centrum města 
Světlá n. S.:

AREÍON
služba pro seniory a občany 
se zdravotním postižením

TÍSŇOVÁ PÉČE

• nepřetržitá služba 24 hodin denně
• stačí pouze stisknout tlačítko
• není nutné zvedat sluchátko
• domluva přes hlasitý telefon
• hlídání pohybu v bytě
• hlídání bytu v době nepřítomnosti

Klient AREÍONu nosí doma stále při 
sobě dálkový ovladač velikosti krabičky 
od zápalek s tísňovým tlačítkem, které 
umožňuje z kteréhokoliv místa v bytě 
spojení s centrálním dispečinkem. Při 
stisknutí tlačítka dojde k přenosu zprávy 
na počítačový pult dispečinku. Kromě 
toho systém spustí další funkce, přede-
vším zapíná „hlasitý telefon“, takže klient 
může hovořit s operátorem i v případě, 
kdy např. leží na zemi v koupelně a na 
telefon nedosáhne. Operátory jsou kva-

lifikované zdravotní sestry, které podle 
potřeby okamžitě zorganizují klientovi 
potřebnou pomoc – přivolají Záchrannou 
službu, hasiče, elektrikáře apod. Ke kli-
entovi vysílají strážníky městské policie, 
kteří např. pomohou klientovi jenom vstát 
nebo jsou nápomocni zdravotnickému či 
jinému personálu.

V rámci systému se také zapojuje tzv. 
smyčka časového dohledu, která sleduje 
pohyb po bytě v určitém nastaveném 
intervalu. Neprojde-li klient okolo čidla 
v tomto časovém úseku, zařízení opět hlá-
sí na dispečink nebezpečí. Pohybové čidlo 
lze využít i k hlídání bytu při dlouhodo-
bější nepřítomnosti (hospitalizace, lázně, 
návštěva příbuzných apod.). Jednodu-
chým způsobem se systém uvede do pro-
vozu „hlídání“ a při návštěvě neznámého 
hosta okamžitě vysílá na dispečink signál, 
že je v bytě zloděj. Dispečeři opět zajišťují 
zásah městské policie nebo Policie ČR.

Jedinou podmínkou k instalaci hlídací-
ho monitorovacího systému AREÍON je 
zavedená pevná telefonní linka.

V jakých situacích pomáhá AREÍON 
klientům?

• pokud upadnou a nemohou vstát
• nemohou sami dosáhnout na telefon
• nemohou sami otevřít dveře
• při náhlém zhoršení zdravotního 
 stavu

• nemohou si vzpomenout na důležitá 
 telefonní čísla (záchranná služba, 
 policie, lékařská pohotovost, hasiči)

• při napadení v bytě
• při jakékoliv jiné náhlé krizové 
 situaci

• pokud se nemohou dovolat žádné 
 pomoci

Co má zájemce o službu 
AREÍON udělat?
• základní informace v Domově 
 důchodců ve Světlé n. S., p. Hnik 
 – tel. 604 858 925

• kdykoliv zavolat na dispečink 
 AREÍONu a nechat se zapsat 
 do pořadníku na tuto službu

• telefonní čísla dispečinku v Kutné 
 Hoře jsou 327 532 901, 327 532 900 
 nebo 602 235 375

Kolik se za službu platí ve Světlé n. S. 
(Zruči n. S., Kutné Hoře)?

• jednorázový poplatek za instalaci 
 zařízení v bytě je 1000 Kč

• měsíční poplatek za pronájem 
 zabudovaného zařízení a za služby 
 dispečinku činí 150 Kč

Další poskytované služby:
• informace pro seniory 
 – SC Světlá n. S., Domov důchodců, 
 Na Bradle 1113, Světlá n. S., 
 tel. 569 456 939

• linka domácího násilí pro seniory 
 – tel. 327 532 999

• senior telefon – tel. 327 532 900
• zprostředkování návazných služeb 
 pro seniory, ZTP

Jak jsem dupkal na Džebel Toubkal

Marocké království leží v severozápad-
ním cípu afrického kontinentu a rozkládá 
se na 710 850 km2, což je rozloha shodná 
s Francií, Španělskem či Itálií. Větší část 
země tvoří hory nebo náhorní plošiny. 
Lesy pokrývají 20 % území, kamenité 
pastviny zaujímají více než 45 % rozlohy. 
Podél středomořského pobřeží se táhne 
vápencové pohoří Rif, od jihovýchodu 
k severozápadu protíná zemi jako páteř 
pohoří Atlas tvořené třemi rozdílnými 
horskými pásmy: Středním Atlasem, Vy-
sokým Atlasem a Antiatlasem. Náhorní 

plošiny klesají směrem k jihovýchodu 
a přecházejí do kamenitých pouští Sahary. 
Počet obyvatel, z nichž polovina je mladší 
dvaceti let, dosahuje 30 milionů). V zemi 
je skoro polovina analfabetů (51 % mužů, 
68 % žen) a vysoká porodnost (v roce 2000 
na každou ženu připadalo 4,2 dětí, ovšem 
v roce 1960 to bylo přes 7).

Hlavní město: Rabat
Státní náboženství: islám
Měna:  1 dirham = 3 Kč
Vízová povinnost. Cena zpáteční letenky: 

9 900 Kč (Alitalia), 10 990 (Air France)
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Pohoří Vysoký Atlas, nejvyšší horský 
masiv severní Afriky, v sobě ukrývá 
jedny z nejkrásnějších a nejpůsobivějších 
oblastí Maroka. Je to historická a země-
pisná hranice mezi severními pláněmi 
a oblastí přední Sahary, v údolích obyd-
lená Berbery. Známá je především jako 

oblast vysokohorské turistiky, která uspo-
kojí návštěvníky všech stupňů výkonnosti 
a fyzických možností – od jednodenních 
výletů až po několikatýdenní expedice. 
Jedním z hlavních důvodů, proč je Vysoký 
Atlas tolik přitažlivý ve srovnání s Alpami 
nebo Pyrenejemi, je nerozvinutost turis-
tické infrastruktury. Síť pist a stezek je tu 
především proto, že slouží každodenním 
potřebám domorodců, a tak vstoupíte do 
světa svérázné kultury a tradic, do světa, 
kde se horský život po staletí téměř ne-
změnil. Nejvyšším vrcholem Vysokého 
Atlasu, Maroka a severní Afriky vůbec je 
svými 4167 metry Jbel Toubkal. Nedosa-
huje sice výšky Mont Blancu, ale výstup 
na něj má něco nejen z Alp, ale i Himalájí 

– jen místo jaků zde potkáte muly. 
***

Autobus, s kterým cestujeme po Maroku, 
zanecháváme i s oběma řidiči v berberské 
vesnici Asni. Na další cestu máme objed-
nané taxíky. Ale abyste si nemysleli, že jde 
o velké modré obstarožní osobní merce-
desy, jako všude jinde v Maroku! Tady to 
jsou dodávky s lavicemi na korbě a ty nás 
odvezou do vesničky Imlil, kde začne náš 
dvoudenní trek. Je to nejschůdnější způsob, 
jak se dostat na začátek trekové cesty. 

Chystáme si nepromokavé bundy, věci 
na převlečení a na spaní, nějaké potraviny 

a také stany, karimatky a spacáky. Posled-
ní tři položky sice zabírají dost místa, ale 
během našeho noclehu v nadmořské výšce 
přes tři tisíce metrů se budou hodit. 

 Do Imlilu je to asi sedmnáct kilometrů 
a jízda trvá necelou hodinu. Asfalt končí 
hned za Asni, dál je cesta značně rozbitá, 

prašná a kamenitá. Začíná stoupat do hor, 
zatímco pod ní se rozprostírá údolí řeky 
Rhirhaia. Její koryto je plné balvanů, na-
nesených sem v průběhu velkých záplav 
v roce 1995, podle záznamů nejmohut-
nějších v historii. Na skalnatých svazích 
okolních kopců se tísní malé vesničky a za 
nimi se už zvedají čím dál vyšší vrcholky 
Vysokého Atlasu. Silnice je poznamenaná 
sesuvy půdy a zároveň její úroveň zhoršují 

potůčky tekoucí přes její povrch.
Imlil leží v 1740 metrech a je v něm 

několik hotelů a kaváren a také pár ob-
chodů vhodných k nákupu zásob. Sotva 
vystoupíme z taxíků, už mají kolem nás 
prodejci rojení. Od nich nekupujeme 
nic, zato v obchodě chleba (1,5 dirhamu) 
a balenou vodu (5 dh). Náš průvodce Ota 
je v Maroku už podeváté, takže se vyzná. 
Najímá muly, které nám dnešní úsek cesty 
pomohou s bágly. Někteří tvrďáci ovšem 
na nic nečekají a rovnou vyrážejí s batohy 
na zádech. Mula unese náklad až pro tři 
osoby. Po očku sleduji, jestli ten můj je 
přivázán dostatečně pečlivě… 

Před polednem se vydáváme na cestu. 
Po úvodním příkrém stoupání se dostá-
váme na širší cestu, která je pozvolnější 
a místy dokonce zase klesá. Jsme v údolí 
řeky Mizane, jehož stěny jsou lemovány 
terasovými políčky kukuřice, ječmene, 
brambor, cibule, různých druhů ovoce 
a také několika pastvinami. Po levé ruce 
máme vesnici Around, pozoruhodné 
místo, postavené na obrovském moréno-
vitém výběžku nad údolím. Domky jsou 
nejenom jeden jako druhý, ale také jeden 
na druhém, vystavěné z materiálu, kterého 
je všude kolem plno. Mají plochou střechu 
a téměř splývají s okolím. Ulice ve vesnici 
bývají často zablokovány kozami nebo 
dobytkem a ustavičně pokryty zvířecím 
trusem a mouchami. Místní ženy chodí 
většinou s nezahaleným obličejem a nosí 
krásné barevné šaty, dokonce i při práci na 
poli. Berberské ženy totiž zastávají rozho-
dující část náročné práce – obdělávají pole, 
pečují o dobytek a kozy, nosí obrovské 
množství zásob a dřeva na topení. Muži 
mají na starosti nákup a prodej zboží, ve-
černí a noční zalévání úrody, orání, stavbu 
domů a řemeslné práce.

 Napadá mě, že bych tam mohl odbočit 
a pořídit pár pěkných záběrů, ale zdravý 
rozum velí jít dál s ostatními. Jsme na 
samém počátku túry a je docela možné, že 
bych ostatní už nedohnal.

Nejprve jdeme širokým vyschlým 
korytem řeky a pozvolna přecházíme na 
pravý břeh. Teprve poté začínáme poma-
lu nabírat výšku. Míjíme „občerstvovací 
stanici“ spočívající v osobě domorodého 
podnikavce s několika lahvemi coca-co-
ly, které i s přepravkou chladí v potoce. 
Stezka kličkuje a šplhá po hrubých šedých 
skalách vysoko nad řekou. Asi po hodině 
chůze znovu překračujeme řeku, a to těsně 
před příchodem do druhého – a na této 
cestě už posledního – sídla, kterým je Sidi 
Chamharouch. Pár domků je přilepených 
ke skalám nedaleko malého vodopádu. 

Ve Vysokém Atlasu

Chata Neltner

▶
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V sezóně zde žije deset až dvanáct 
obyvatel, kteří se živí prodejem nápojů, 
potravin a jako mnohde jinde v Maroku 
také minerálů a zkamenělin turistům 
i marockým poutníkům, kteří přicházejí 
ke svatyni místního marabouta. Hrobka 
je umístěna na druhé straně soutěsky 
a přístupná přes moderní betonový most, 
na který ovšem smějí vstoupit pouze mus-
limové. Při vstupu do osady si také můžete 
povšimnout stromu zasvěcenému místním 
tradicím, na který Berberové věší kousky 
látek a kolem skládají hromádky kamenů. 

Za Sidi Chamharouchem stezka stoupá 
serpentinami po úbočí, výstup začíná být 
namáhavější. Po čase zastavujeme ke krát-
kému odpočinku. Je 32 oC a jsme ve výšce 
2400 metrů, to znamená výš než tatranské 
Rysy a za chvíli trumfneme i Gerlach.

Úzký vyšlapaný chodník pomalu, ale 
vytrvale stoupá bez kličkování vzhůru 
poměrně hlubokým údolím nad potokem 
formujícím jeho dno. Výhledy jsou po 
celou dobu nádherné, není kam spěchat, tu 
a tam udělám fotku. V 16.30 hod. přichá-
zím k chatě Neltner. Leží ve výšce 3207 
metrů n. m. a patří francouzskému alpi-
nistickému klubu v Casablance. Po přík-
rém schodišti stoupám na terasu, kde sedí 
někteří z těch, co vyráželi z Imlilu s bágly 
na zádech. Jsou tu i naše batohy. Máme za 
sebou necelých 1500 metrů převýšení, zít-
ra nás čeká ještě dalších téměř 1000 metrů. 
Tak mě napadá: „Do čítanek jsem se sice 
nedostal, ale do Atlasu už ano!“

Ještě chvilku sedíme a relaxujeme a pak 
jdeme stavět stany. Fouká docela silný 
vítr, a tak šňůry uvazuji na velké kameny 
a vařím ve stanu. Před skupiny stanů fran-
couzských turistů parta místních výrostků 
zběsile bubnuje a – dá-li se to tak říci 

– prozpěvuje. Jdeme do chaty na mátový 
čaj (5 dh) a ve 20 hodin máme u stanů 

„brífink“ k zítřejšímu výstupu. 
(dokončení příště)

Text a foto: Jaroslav Vála

▶ Tip na výlet

Vážení čtenáři, v naší nové pravi-
delné rubrice vás chceme postupně 
seznámit s blízkým okolím našeho 
města. Tipy na krátké výlety pěšky 
nebo na kole by vám měly nabídnout 
náměty na nenáročnou sobotní či ne-
dělní turistiku. Vycházku Po stopách 
básníka Jiřího Wolkera jsme vybrali 
mimo jiné proto, že nedávno uplynu-
lo 105 let od jeho narození.

Po stopách Jiřího Wolkera
Z náměstí Trčků z Lípy se vydáte po 

modré turistické značce na most přes 
Sázavu a Wolkerovou ulicí po okraji 
zámeckého parku. Minete Dolní a Hor-
ní parkový rybník a na samém konci 
parku přijdete k prostému památníku 
A. B. Svojsíka a Jiřího Wolkera s nápi-
sem: „K prvnímu tábořišti čsl. skautů 
procházeli Světlou n. S. profesor 
A. B. Svojsík, zakladatel čsl. junáctví 

v r. 1912 a básník-skaut Jiří Wolker 
v r. 1916. V upomínku světelští junáci. 
L. P. 1947“. Je nutno podotknout, že 
nápis je nepřesný, protože skauti šli teh-

dy do svého tábora v Orlovských lesích 
z nádraží v Okrouhlici a teprve později 
se vypravili do Světlé n. S. na výlet. 
Bylo to 16. srpna 1916 a Jiří Wolker 
celý výlet podrobně popsal. 

Cestou mezi poli přijdete do Závidko-
vic a u kapličky na návsi se dáte doleva 
po asfaltové silničce k hájence Horní 
Lesy. Tady turistická značka odbočuje 
vpravo na lesní cestu, která vás dovede 
k silnici nad obcí Vilémovec, odkud je 
to na Lipnici co by kamenem dohodil.

Lipnice n. S. nabízí několik turistic-
kých lákadel (hrad, Památník Jaroslava 
Haška, hrob Jaroslava Haška, restaura-
ce U české koruny, kde Hašek diktoval 
svému písaři část svého románu Osudy 
dobrého vojáka Švejka) a záleží jen na 
vás, kolik času jí chcete věnovat. 

Z Lipnice pokračujete po žluté znač-
ce k samotě Loskoty. Ještě než vkročíte 
do Orlovských lesů, otočte se nazpět 
a uvidíte krásné panoráma lipnického 
hradu – pohled, který se i mladému 
Wolkerovi líbil natolik, že si jej zachy-
til do svého náčrtníku. Žlutá značka 
vás přivede k druhému Wolkerovu 
památníku. V roce 1916 tu Jiří Wolker 
trávil prázdniny a psal Táborový deník 
určený své mamince. Vrátil se sem také 
o příštích prázdninách. Na místě les-
ních táborů byl 7. srpna 1934 odhalen 

Jiří Wolker (*29. 3. 1900) byl jedním z nejvýraznějších a nejtalentovanějších 
českých básníků počátku 20. let minulého století. Byl synem bankovního úřed-
níka z prostějovské patricijské rodiny. Po maturitě na gymnáziu studoval v Praze 
práva a rok navštěvoval filozofickou fakultu. Účastnil se pražského literárního 
života a byl významným členem uměleckého sdružení Devětsil. Zaujal například 
básnickými sbírkami Host do domu nebo Těžká hodina. 

V dubnu 1923 u něho byla zjištěna tuberkulóza, v červnu pobýval v sanatoriu 
v Tatranské Poliance. Napsal svůj vlastní epitaf: „Zde leží Jiří Wolker, básník, 
jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho chtěl se bít, dřív však, než mohl srdce 
své k boji vytasit, zemřel mlád dvacet čtyři let!“ Ve skutečnosti se jich nedožil, 
zemřel o dva měsíce dříve, v lednu 1924...

Památník ve Světlé 
(Foto: ing. Vladimír Kunc)

Památník v Orlovských lesích 
(Foto: Jaroslav Vála)
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Antonín Benjamin Svojsík (1876-1938) se v předjaří roku 1912, po návratu 
z Anglie, uchýlil do orlovské myslivny (jeho žena Julie byla dcerou pana lesního 
Stránského), která se tak stala kolébkou českého skautingu. S pomocí lesních 
dělníků si vybudoval srub z březové kulatiny, v němž trávil celé dny. Studoval 
materiály přivezené ze svých cest, překládal anglickou skautskou literaturu a na-
psal zde knihu Základy junáctví. 

Pro myšlenku junáctví začal získávat českou veřejnost a mládež a ještě téhož 
roku postavil s oddílem hochů skautský tábor, první v celém tehdejším Rakous-
ko-Uhersku. Když se mu nepodařilo začlenit junáctví do programové náplně 
Sokola, založil v roce 1914 Junáka – Českého skauta a stal se jeho prvním náčel-
níkem. V září 1938 Svojsík v Praze zemřel.

prostý pomník s nápisem: „Zde tábořil 
v roce 1916 básník a skaut Jiří Wolker. 
V upomínku L. P. 1934 Lesní správa, 
Katol. skauti Praha“ Pomník vytesal 
kameník František Suk z Kejžlice za 
finančního zajištění lesního správce 
Josefa Tomana. 

Od Wolkerova památníku se po zele-
né značce dostanete znovu na modrou, 
kterou jste opustili na Lipnici. Asi po 
půl kilometru můžete odbočit doprava 
na lesní cestu k Orlovské myslivně, 
která je nyní v majetku humpoleckých 
skautů. Při příležitosti 120. výročí na-
rození zakladatele českého skautingu 
zde byla 14. září 1996 odhalena pamět-
ní deska A. B. Svojsíka, jejíž zřízení 

iniciovali světelští skauti. 
Od myslivny se stejnou cestou vrá-

títe na modře značenou cestu a po ní 
až na Lipnici. Odtud po zelené značce 

půjdete přes Volichov do Okrouhlice 
a vlakem se vrátíte do Světlé. Pěšky jste 
našlapali 25 km.

-jv-

Noc s Andersenem 

Poleťte s námi tam a zpátky
let bude krásný jako sen.
Poleťte s námi do pohádky

- čeká vás tam pan Andersen...
Jiří Žáček

V noci z 1. na 2. dubna se v Městské 
knihovně ve Světlé n. S. uskutečnila 
Noc s Andersenem. Byla to celonárodní 
akce (vlastně už mezinárodní, protože 
se jí zúčastnily i knihovny ze Slovenska 

a z Polska), do které se zapojilo více než 
400 knihoven. Jejím hlavním smyslem 
je podpora dětského čtenářství. Všichni 
víme, že dnešní způsob života dětské čet-
bě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha 
akčními lákadly od bezduchého vysedá-
vání před televizní obrazovkou k počíta-
čovým hrám. Zdá se nám, že dnešní děti 
příliš nečtou.

Letošní Noc s Andersenem byla te-
maticky zaměřena na postavu známého 

pohádkáře Hanse Christiana Andersena, 
protože 2. dubna jsme si připomněli jeho 
200. výročí narození. Tato akce se v naší 
knihovně konala letos poprvé. Zúčastni-
lo se jí 19 dětí ve věku od 8 do 12 let a tři 
knihovnice. Děti se sešly v knihovně 
v 17 hod. Pohádková noc začala vysaze-
ním pohádkového stromu nazvaného Po-
hádkovník Andersenův. Vedle knihovny 
jsme zasadili keř kdoulovce. Potom 
jsme si v knihovně vyprávěli o životě 
H. Ch. Andersena, předčítali a četli jeho 
pohádky, děti malovaly obrázky, hráli 
jsme různé hry, soutěžili jsme, chato-
vali s ostatními nocujícími knihovnami. 
Konala se také diskotéka. Pro děti byla 
připravena večeře a občerstvení.

 Nocovali jsme v Galerii Na Půdě. Děti 
si rozložily spacáky po celé galerii, utvo-
řily si skupinky a ještě si četly a vyprávě-
ly. Mladší děti usnuly okolo jedné hodiny 
po půlnoci, starší si povídaly do tří hodin. 
Ráno se vstávalo již po půl sedmé a po 
ranní hygieně následovala snídaně. Do 
10 hod., než si pro děti přišli rodiče, jsme 
si ještě četli pohádky, lámali jazyky jazy-
kolamy a luštili doplňovačky.

Noc s Andersenem se vydařila 
a všichni se už těšíme na příští nocování 
v knihovně.

Jana Šimková,
Foto: Jiřina Roženská
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Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou 
v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout 
srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí 
nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života.

Narodila se ve Zlíně, od dětství se věnuje zpěvu a hře na kytaru. Ve svých 
jedenácti letech zaujala v jedné z hlavních rolí v dětském seriálu „My holky 
z městečka“. 

Po maturitě na gymnáziu byla přijata na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, 
kde vystudovala současně dva obory – kytaru a zpěv. Absolutoriem se započala 
její profesionální umělecká kariéra.

Vystupuje po celé republice, vyhledává zejména prostory menších klubů, ča-
joven, hradů, zámků, kostelů a kaplí, kde její něžná hudba s texty provokujícími 
k přemýšlení nejlépe vyzní. 

Uskutečnila také několik cest k českým krajanům do zahraničí – byla např. 
v Polsku, Chorvatsku, Rakousku, Belgii, Španělsku. Nevyhýbá se ani akcím 
benefi čního charakteru či koncertům pro odsouzené ve věznicích. Na podzim 
roku 2003 oslavila svůj tisící koncert, což je vzhledem k jejímu mládí ohromu-
jící číslo.

Na svém kontě má tři alba: Svítání (1996), Za stěnou z papíru (2000) a loňskou 
novinku s názvem Všechno je jinak, jejíž křest a promoturné proběhly v říjnu 
a listopadu.

Eva Henychová
Recitál 

pro odsouzené

Eva Henychová

zpěvačka, kytaristka, 
písničkářka a šansoniérka

vystoupí 

6. května v 15.30 hod.

ve Věznici 
Světlá nad Sázavou

Fo
to
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ta
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ilý
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V pondělí 18. dubna se v Galerii Na 
Půdě konala vernisáž výstavy obrazů 
Emila Hrdličky. Fundované úvodní slovo 
pronesl ing. Mirko Hrabě z Humpolce, 
o hudební část se postaral Jiří Vencovský, 
učitel místní ZUŠ. ˝                            -jv-

Vernisáž výstavy 

Ing. Mirko Hrabě a Emil Hrdlička

4. ročník Světelských letních parketů

Stalo se již v našem městě tradicí, 
že se vždy druhou sobotu v měsíci 
červnu konají na zimním stadionu 
Světelské letní parkety. Pokud vše 
dobře dopadne, bude se konat tento 
rok již čtvrtý ročník, a to v sobotu 
11. června. 

Na tento ročník předpokládáme kromě 
naší kapely Z-Nadoraz vystoupení dvou 

kapel: lef de Bard z Čáslavi a Blues ex 
ze Žďáru n. S. Po minulém ročníku, 
kdy s námi vystoupily kapely Barelrock 
a Exit, jsme se díky ohlasům rozhodli 
pokračovat v tomto trendu. Pozvání 
různých kapel z jiného regionu oživí 
Parkety jako takové. Pro návštěvníky 
je to příležitost poznat kapely, které by 
na Světelsko málokdy zavítaly a které 
pravidelně vystupují na zábavách nebo 
koncertech v jiných regionech.

Začátek celé akce je plánovaný na 
19.00 hod. a hrát by se mělo až do 2.30 
hod. bez půlnoční přestávky. O občer-
stvení by se měl tentokrát kompletně 
postarat pivovar Gambrinus.

Co je velice důležité pro návštěvníky, 
vstupenky tentokrát nebudou prodávány 
v předprodeji, ale přímo na místě. Další 
velká změna se týká cen vstupného. Do 
21.00 hod. se budou vstupenky prodávat 
za 89 Kč, po 21.00 hod. bude cena vstup-
ného 110 Kč až do konce programu, tedy 
do 2.30 hod.

I když je stadion zakrytý a bude se 
tedy hrát za každého počasí, přejeme 
Parketům, aby počasí vyšlo a vy jste 
mohli strávit krásný hudební večer. 

Těšíme se na vaši návštěvu!
Z-Nadoraz 

Z loňského ročníku (Foto: Jaroslav Vála)
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Narodila se v Opavě a celé dětství pro-
žila v Hranicích na Moravě. V roce 1938 
se rodina přestěhovala do Vysokého Mýta. 
V roce 1942 Venda přešla na Výtvarnou 
školu ve Zlíně, která jí dala potřebné 
výtvarné základy k přijetí na Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou. Studovala 
v ateliéru ilustrace u prof. Karla Svolin-
ského, nevyhovovaly jí však ilustrační 
principy a čím dál více byla přitahována 
malbou. V roce 1948 tedy přestoupila na 
Akademii výtvarných umění do malířské 
školy prof. Vladimíra Sychry. Následné 
období spojené se životními změnami 
mělo za následek, že nakonec v roce 1952 
absolvovala Akademii v grafickém atelié-
ru prof. Vladimíra Silovského.

Grafika spolu s kresbou se staly jádrem 
její tvorby až do počátku 60. let. Realistic-
ké pojetí vystřídala zjednodušující forma, 

Venda Truhlářová (*1924)

Po úspěšném koncertu světelského 
pěveckého sboru Gaudeamus 27. března 
v Ledči n. S., kde zazněla duchovní díla 
evropských mistrů, přichází na řadu naše 
město, kde v Rytířském sále zámku v pá-
tek 13. května v 18 hod. přivítá domácí 
sbor hosta z České Třebové – smíšený 
pěvecký sbor Bendl. 

Po tomto společném koncertu se násle-
dující den, v sobotu 14. května, představí 
obě sborová tělesa na koncertním vystou-

pení v kostele sv. Markéty v Lučici. Zde 
je začátek stanoven již na 17. hodinu.

Na obě tyto sborové akce chceme Vás, 
čtenáře Světelského zpravodaje a další 
naše příznivce, co nejsrdečněji pozvat. 
Pro sbor Gaudeamus to bude jakási 
generálka před vrcholem letošní sezóny 

– koncertem v chrámu sv. Karla Boromej-
ského ve Vídni.

Mgr. Světlana Bohanesová
Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus

Koncert pěveckých sborů

společným jmenovatelem však zůstala 
figurální tématika a život na venkově. 
V roce 1962 definitivně přešla k malbě 
a začala se intenzivněji věnovat krajině. 
Volný cyklus olejů „Vesničky“ vystřídaly 
enkaustiky zachycující niterné prožitky 
z krajiny, např. dojmy z cesty do Francie. 
Zásadní proměnou prošla autorčina tvorba 
po roce 1968, po období snových krajin 
a meditací se jí stala výlučným motivem 
poeticky laděná krajinná realita Vysočiny, 
ke které ji poutá silný citový vztah.

Na Vysočinu zajížděla od 50. let za 
svou maminkou do Okrouhlice a malo-
vala zde několik měsíců v roce. Od roku 
1993 žije natrvalo v Havlíčkově Brodě. 
Ze samostatných výstav z poslední doby 
uveďme Humpolec (2000), Jihlavu (2001), 
Krucemburk (2002), Žďár n. S. (2003) 
a Havlíčkův Brod (2004).                     -jv-

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.
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Program květen

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

Sci-fi  horor. Noční můra neskončila. 
M. Jovovich obdařena novými schop-
nostmi pokračuje. Vstupné: 60 Kč

 Od 15 let

Neděle 8.5., 19.30
 Krev zmizelého (ČR) 126́

Drama. Příběh matky a dcery v po-
válečné době. Hrají: V. Cibulková, 
A. Geislerová. Vstupné: 60 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. Vstupné: 60 Kč

 Od 12 let

Pátek 13.5., 19.30
 Hra na schovávanou (USA) 
 Horor . Před pikolou za pikolou smrt 

nesmí stát. Vstupné: 55 Kč
 Od 15 let

Neděle 15.5., 19.30
 Život pod vodou (USA) 118´

Komedie. B. Murray odhaluje nejtem-
nější záhady oceánu a občas i lidských 
duší. Vstupné: 65 Kč

 Přístupný

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

Středa 18.5., 19.30
 Sametoví vrazi (ČR) 130´

Drama. Orlické vraždy, silný příběh, 
česká porevoluční sága. 
Hraje: M. Dlouhý. Vstupné: 60 Kč

 Od 15 let

Neděle 22.5., 19.30
 Paparazzi (USA) 84´

Thriller. Bulvární fotograf ohrozí život 
slavného herce, čeká ho pomsta. 
Hraje: C. Hauser. Vstupné: 60 Kč

 Od 15 let

Úterý 24.5., Středa 25.5., 19.30
 Skřítek (ČR) 85´
 Komedie/groteska. Vesnická rodinka, 

známá z Cesty z města, žije ve městě. 
Hrají: T. Hanák, B. Polívka. 
Vstupné: 60 Kč

 Od 12 let

Pátek 27.5., 19.30
 Nenávist (USA) 91́
 Hraje: S. M. Gellar. Horor. Americká 

studentka je vystavena prokletí, která 
způsobuje nenávist a smrt oběti. 
Vstupné: 60 Kč

 Od 15 let

Neděle 29.5., 19.30
 Hitch: lék pro moderního muže (USA) 

115´
 Komedie. Chcete se seznámit? Zeptej-

te se mě. Hrají: W. Smith, K. James. 

Vstupné: 65 Kč
 Přístupný

Program červen

Středa 1.6., 7.30
 Roboti (USA) 86́
 Rodinná animovaná pohádka. Z doby 

ledové do doby plechové, ač jsou to 
umělé bytosti z kovu, dokážou být lidmi.  
Přístupný. Česká verze

Pátek 3.6., 19.30
 Melinda a Melinda (USA) 95´
 Komedie. Komedie je tragédie, která se 

stane těm druhým. Hrají: R. Mitchell, 
W. Ferrell. Od 12 let

Neděle 5.6., 19.30
 XXX: Nová dimenze (USA) 110´

Akční. Další nebezpečná akce agenta 
XXX. Hrají: I. Cube, S. L. Jackson

 Přístupný

Středa 8.6., 19.30
 Constantine (USA) 120´

Hraje: K. Reeves Thriller. Poutník, 
zabývající se magií, se pohybuje na úzké 
hranici mezi dobrem a zlem. Od 12 let

Pátek 10.6., 19.30
 Román pro ženy (ČR) 100´

Komedie.  Příběh dvou žen, které pracu-
jí v redakci dámského týdeníku. 
Hraje: S. Stašová. Od 15 let
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Odpovědná odpovědna

Dostali jsme do redakce dopis čtenář-
ky s dvěma dotazy. První se týká infor-
mace ze schůze rady města zveřejněné 
v březnovém čísle Světelského zpravo-
daje, kde se konstatuje, že rada města 
souhlasí se vstupem na pozemky města 
v k. ú. Radostovice za účelem zřízení 
testovací lokality pro úložiště jaderného 
odpadu.

„Já se ptám,“ píše čtenářka Eva V., 
„jak je možné, že rada města odsouhlasí 
tento záměr, vždyť na celém území naší 
republiky se každý jak může brání a za 
svoji lokalitu bojuje“.

O vyjádření jsem požádali starostu 
města a jeho odpověď si můžete přečíst 
v naší rubrice Odpovědná odpovědna. 
Druhá otázka je z úplně jiného soudku: 

„Chtěla bych se zmínit ohledně vánoč-
ního stromu, který každým rokem stojí 
vkusně ozdobený před naším kinem. Ale 
není škoda řezat každý rok nový a nový 
strom, vždyť na veřejné zeleni před 
spořitelnou roste plno krásných smrků, 
myslím si, že by jako vánoční stromečky 
vypadaly taky moc hezky.“ Odpověď na 
tuto otázku také najdete v tomto čísle.

redakční rada

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 firem, domo-
va důchodců, městské knihovny atd. 

Své dotazy můžete posílat elektro-
nickou poštou na adresu: odpoved-
na@svetlans.cz nebo je můžete v obál-
ce doručit do informačního centra 
v přízemí světelské městské knihovny. 
My si je přečteme a kontaktujeme oso-
by, které budou schopny kompetentně 
odpovědět. 

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

redakční rada

Povolení vstupu na pozemky města

Již v roce 2000 byly s vědomím za-
stupitelstev dotčených obcí i veřejnosti 
v širším okolí Melechova zahájeny práce 
k vymezení ploch hodících se pro testo-
vání metod, které se v budoucnu použijí 
na lokalitách vybraných jako možné pro 
vybudování úložiště jaderného odpadu. 
Těchto lokalit je šest a žádná neleží na 
území okresu Havlíčkův Brod. Mele-
chovský masív byl vybrán k testování 
proto, že v jeho oblasti NEMŮŽE  být 
vybudováno vlastní úložiště, má přimě-
řeně velkou plochu, je snadno dostupný, 
dají se zde studovat porušené i nepo-
rušené partie v různých typech hornin. 
Tyto pět let známé informace nebyly 
dosud nijak zpochybňovány.

Když se na začátku roku 2005 obráti-
lo na Radu města Světlé n. S. družstvo 
Geomin, které dostalo tuto zakázku od 
Správy úložišť radioaktivních odpadů, 
s žádostí o vstup na pozemky města 
(les v katastrálním území Radostovice 
a Broumova Lhota) za účelem prove-
dení šesti tzv. vpichů do hloubky 2 m 
za účelem odebrání vzorků, považovali 
to členové rady za banální záležitost, 
která nepotřebuje veřejnou diskusi a lze 
toto povolení vydat. Podobný průzkum 
provádějí různé firmy či vědecké ústa-
vy běžně, aniž by to budilo pozornost 
občanů.

Zveřejnění Vámi zmíněné informace 
ve Světelském zpravodaji však vzbudilo 
z hlediska města až nezaslouženou po-
zornost občanů místní části Radostovice. 
Ti sepsali petici proti provádění testova-
cích vpichů na jejich katastrálním území 
a uspořádali veřejnou schůzi, na které 
jsem se přesvědčil, že jsou skutečně vel-
mi vystrašeni tím, že mají být zmíněné 
vrty provedeny. Celou skutečnost chá-
pou obráceně, totiž tak, že když se zde 
budou výše zmiňované testy provádět, 
že zde také  v budoucnu bude umístěno 
úložiště jaderného odpadu.

Není úkolem rady města přesvědčovat 
své občany, zda Správa úložišť radioak-
tivních odpadů mluví pravdu (jak věří 
radní) nebo lže (jak tvrdí občané Rado-
stovic). Protože si to občané této místní 
části přejí, budu na nejbližším zasedání 
RM navrhovat a podporovat zrušení 
zmíněného usnesení, které vyslovovalo 
souhlas se vstupem na pozemky města.

Josef  Böhm, starosta města

Došlo po uzávěrce:
Rada města Světlá n. S. dne 18. 4. 2005 

zrušila své usnesení č. 24/2005 z 24. 1. 
2005, kterým povolovala družstvu Geo-
min vstup na pozemky města za účelem 
provádění výzkumných prací.

Josef  Böhm, starosta města

Vánoční strom

Pro instalaci vánočního stromu se v mi-
nulých letech obvykle podařilo zajistit 
strom, který by musel být skácen z jiného 
důvodu (např. stříbrný smrk, který rostl na 
místě přístavby radnice nebo douglaska, 
která zasahovala do oken  v sídlišti Brad-
lo). Myšlenka ozdobení živého stromku je 
přesto sympatická. Možná to bude některý 
z těch, které rostou v cípu zeleně u křižo-
vatky Nádražní – Komenského ulice nebo 
si takový ideální stromek teprve na vhod-
ném místě vysadíme.

ing. Jiří Hladovec

Poděkování
Ztratil jsem pouzdro s osobními do-

klady, kde kromě občanského průkazu 
byl i řidičský průkaz, zdravotní dokla-
dy, průkazky na slevy a brýle. Kromě 
toho byla v pouzdře i určitá suma pe-
něz. Toto vše našel poctivý občan, pan 
ing. Miroslav Krpálek, bytem Světlá 
n. S., Dolní 585 a odevzdal majiteli. Já 
tomuto člověku za jeho poctivost moc 
děkuji.            František Mozga 
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�ESKÝ RYBÁ�SKÝ SVAZ
MÍSTNÍ ORGANIZACE SV�TLÁ NAD SÁZAVOU

po�ádá dne 7. kv�tna 2005
tradi�ní

RYBÁ�SKÉ ZÁVODY 
na rybnících v zámeckém parku ve Sv�tlé nad Sázavou. 

Zahájení závod� v 6.00 hodin, 
losování závodních míst od 5.00 hodin. 

P�estávka a st�ídání závodních míst 8.30 � 9.00 hodin, 
ukon�ení závod� v 11.00 hodin, 
vyhlá�ení vít�z� ve 12.00 hodin. 

Závod� se m��e zú�astnit ka�dý zájemce,
který si v den konání závod� zakoupí závodní legitimaci � cena 100 K�.

Loví se na 1 prut s 1 návazcem a jednoduchým há�kem,
hodnotí se délka dosa�ených úlovk�

� u�lechtilé ryby 1 cm = l bod, plevelné ryby 1 ks = 5 bod�.
V�echny ryby musí být z vody vyloveny pomocí podb�rák�

a ihned po zm��ení �etrn� vráceny zp�t do vody.
Vyhrává závodník s nejv�t�ím po�tem dosa�ených bod�.

Vnad�ní v pr�b�hu závod� povoleno. 
Pro vít�ze jsou p�ipraveny hodnotné ceny,
které v�nuje MO �RS a sponzo�i závod�.

Revír je výborn� zarybn�n kaprem.
P�ed závody budou vysazeny nové ryby,
revír bude od 29.4. � 7.5. (v�etn�) hájen. 

Lov povolen od 8.5. 
V míst� závod� je zaji�t�no ob�erstvení.

Závodní �ád bude vyv��en v míst� závod�.
Odpoledne od 14.00 hodin do 17.00 hodin 

se konají na stejném revíru závody �kolní mláde�e,
startovné 10 K�.

Srde�n� zveme
v�echny rybá�e i ostatní p�íznivce Petrova cechu. 

Na Va�i ú�ast se t��í
MO �RS Sv�tlá nad Sázavou

Dne 2. dubna se na skautíky usmálo 
sluníčko a vytáhlo je na svou první 
jarní výpravu za posly jara – bledule-
mi. Cesta nás zavedla do chráněného 
území Velká a Malá Olšina. 

Vše začalo na našem světelském 
nádraží, odkud nás vlak odvezl do za-
stávky Leština. Tady jsme „ohnivého 
oře“ opustili a pěšky vyrazili na zhruba 
pětikilometrový pěší pochod. Cestou 
jsme pozorovali probouzející se přírodu 
a těšili se ze sluníčka, které už příjemně 
hřálo. A nebyli jsme tu sami. K naší 
skromné výpravě se připojilo i množství 
oldskautů z Kutné Hory a Ledče. Bylo 
nás kolem třiceti účastníků, což bylo 
překvapující.

A protože se akce všem líbila, slíbili 
jsme si, že se opět brzy setkáme na 
další akci. Termín jsme stanovili na 
23. duben v l0 hod. opět na nádraží ve 
Světlé, odkud vyrazíme na jarní výstup 
na Melechov. Tato akce je určena všem 
milovníkům přírody a nových setkání. 
Jen musíme doufat, že nám počasí bude 
opět přát.

Na závěr si vás všechny dovolujeme 
pozvat na „Dětský den“, který chystá 
na 4. června oddíl Albatros v prostoru 
u fotbalového hřiště. Budete si zde moci 
vyzkoušet svůj postřeh, obratnost, za-
soutěžíte si v netradičních disciplínách 
s poslechem country hudby. Poznáte 
činnost ve skautském oddílu, svezete 
se na loďkách a na závěr bude táborák. 
Takže, přijďte se podívat, vy všichni, 
kteří máte rádi přírodu a pohyb.

Za pořádající oddíl J. Kopecký - Bill

Skauti vyrazili do přírody

Na Rozkoši 15. dubna. Vyložit či nevyložit? 
(Foto: Jaroslav Vála)

Zprávy z kraje

Měsíčník Kraj Vysočina, který už více 
než rok vydává kraj, získal první místo 
v celostátní soutěži fi remních publikací 
Zlatý středník. Odborná porota ocenila 
zejména obsah a vzhled periodika.

„Ocenění získala zejména naše snaha 
o průhledné a pravdivé informování 
občanů o práci kraje a krajského úřadu. 
Těší nás také to, jak vysoce porota hod-
notila profesionální zpracování novin,“ 
pochvaluje si vedoucí odboru sekretariátu 
hejtmana Martin Kalivoda. 

Měsíčník vydává kraj Vysočina druhým 

rokem, nákladem 215.000 výtisků. Obča-
né jej dostávají zdarma do svých poštov-
ních schránek. Na vytváření obsahu se 
podílí zejména redakční rada a jednotlivé 
odbory úřadu. „Jediným kritériem, podle 
kterého se rozhodujeme, zda téma do no-
vin zařadíme, je jeho užitečnost. Jestli se 
čtenář takovou informaci dozví a jakým-
koliv způsobem využije, pak je užitečná 
a stojí za otištění,“ vysvětlil šéfredaktor 
měsíčníku Petros Martakidis. 

Z. Čech
sekretariát hejtmana kraje Vysočina
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zerovaná“ gastro-spolupráce s restaurací 
a penzionem U České koruny. To zname-
ná, že obědy nebo večeře pro ubytované 
hosty, účastníky školení a seminářů, či 
společenských akcí, mohou být podávány 
u „konkurence“, v sousední restauraci 
známé geniem loci Jaroslava Haška.

Penzion Brixen v Lipnici n. S. je novým 
„provozem“ stejnojmenné hotelové společ-
nosti, která mimo středisek v Havlíčkově 
Brodě má své kapacity také v Pardubicích 
a připravuje některé další – např. v Praze. 
Cílem je být vyhledávanou oázou klidu 
a pohody s kvalitní nabídkou komplexních 
ubytovacích a gastronomických služeb. 

Text a foto: Jan Kliment, Luboš Göbl

Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet

Další setkání připravila Místní sku-
pina ČKA ve Světlé n. S. na úterý 17. 
května. Od 19.30 hod. bude Marie Sva-
tošová hovořit nejen o svých zkušenos-
tech s hospicovým hnutím v zasedací 
místnosti VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU. 

MUDr. Marie Svatošová je iniciátor-
kou hospicového hnutí v České republice. 
Narodila se v roce 1942. Jako praktická 
lékařka se v Praze přes dvacet let věnova-
la rodinám, které chtěly svým umírajícím 
posloužit doma. V lednu 1990 odešla z or-
dinace, aby mohla zrealizovat myšlenku 
hospice. V roce 1993 založila Ecce Homo 

– Sdružení pro podporu domácí péče 
a hospicového hnutí. V prosinci 1995 byl 
v Červeném Kostelci otevřen první hospic 
v ČR. Marie Svatošová se aktivně věnuje 
vzdělávání laické i zdravotnické veřejnosti, 
připravuje setkávání zdravotníků a ošet-
řovatelů; jedna z jejích mnoha činností je 
také úloha vedoucí Edukačního centra při 

Hospici Anežky České. Výjimkou není 
ani organizování setkávání pozůstalých 

– protože, jak ona sama říká, stejná péče 
jako o umírající musí být věnována i ro-
dině, která prochází velmi náročným 
obdobím. Je autorkou několika desítek od-
borných článků a přednášek, vydala také 
několik knih. Čtenářsky nejúspěšnější je 
její knížka Hospice a umění doprovázet, 
která vyšla už popáté v celkovém nákladu 
30 000 výtisků. Úspěšnou se stala i její 
knížka krátkých úvah O naději s Marií 
Svatošovou, která byla rychle rozebrána 
a vyšla už ve druhém vydání. Koncem 
léta 2004 jí vyšla další knížka Náhody 
a náhodičky. Na podzim 2003 a na jaře 
2004 vzbudila značnou pozornost i její 
pravidelná účast v rubrice Jak to vidím já 
pořadu Host do domu Českého rozhlasu 
2 Praha. Po znemožnění jejího dalšího 
působení v tomto pořadu pokračuje ve 
svých zamyšleních „mimo mikrofon“ na 
www.vira.cz/svatosova.

Hynek Bouchal

Nosným motivem Dvořákovy tvorby jsou ženy a to je znát i v novém provozním středisku 
hotelu Brixen  Havlíčkův Brod v Lipnici n. S.

Ani ne rok po 
uvolnění hranič-
ních kontrol dová-
žených ojetých aut 
z Evropské unie 
po vstupu České 
republiky do EU 
hrozí další omezení 

kontroly kvality a způsobilosti těchto 
vozů k provozu. Evropská komise 
totiž v současné době tlačí na Českou 
republiku, aby více uvolnila pravidla 
dovozu ojetin. Může se pak stát, že 
ČR bude muset tlaku ustoupit, aby 

Sdružení SOVA

Před nedávnem byl v Lipnici n. S. zahá-
jen provoz nového multifunkčního spole-
čenského centra. Vzniklo rekonstrukcí 
dvoupodlažní budovy, postavené na 
horním konci náměstí během poloviny 70. 
let minulého století v tehdejší „Akci Z“ 
jako prodejna potravin a dalšího k životu 
potřebného zboží. Obchodní středisko 
provozované družstvem Jednota však 
bylo po listopadu 1989 zavřeno a objekt, 
po neúspěšných majetkových změnách, 
opuštěný chátral. Obrat začal rokem 2002 
investičním vstupem koncernu WELL, 
a. s. Praha a postupnou rozsáhlou úpravou 
budovy za zhruba 10 milionů korun pro 
potřeby dalšího střediska dceřiné hotelové 
společnosti Brixen Havlíčkův Brod. 

Zajímavě řešený interiér prostorného 
sálu dotváří stálá expozice celkem jede-
nácti dřevěných artefaktů. K jejich cha-
rakteristickým rysům autor Radek Dvořák 
při vernisáži mimo jiné řekl: „Vybral jsem 
témata prolínající celým mým sochařským 
dílem. Na architekturu sálu dobře navazují 
dlouhé linie, jako křídla nebo vlasy.“ Pro-
sklený strop zdobí „Triang“ nebo také 

„Monitoring“, či chcete-li trio andělských 
grácií sochaře Radka Dvořáka. 

Objekt je jak střediskem společenské 

zábavy (komfortně vybavený hlavní sál 
má projektovanou kapacitu 140 míst), tak 
i dobře zařízeným penzionem s bezbari-
érovým přístupem, kterému nechybí ani 
gastronomické služby. Svou úrovní jistě 
vyhoví nejen tuzemské klientele. Sym-
patickým rysem penzionu Brixen je „in-

Brixen v Lipnici nad Sázavou
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se vyhnula případnému sporu před 
Evropským soudním dvorem. To by 
mohlo vést k uvolnění pravidel do-
vozu ojetin, a tím i ke zhoršení jejich 
kvality například z hlediska stáří či 
technického stavu.

„Již v současné době se k nám po vstu-
pu do EU mohou dostat přes hranice 
úplné vraky a stát není schopen jejich 
dovoz omezit, nebo alespoň kontrolovat. 
Pokud se režim ještě více uvolní, přibude 
zcela jistě případů dovozů automobilů, 
které nebudou splňovat technické normy, 
budou po rozsáhlých haváriích nebo 
budou mít nelegální původ. Zakoupení 
takových vozů pak bude spojeno se 
značným rizikem, protože laik nemusí 
sám závady či nelegální původ odhalit. 

Pivnice Malý Honza byla 9. března 
dějištěm valné hromady největšího 
sportovního klubu ve městě – Fotba-
lového klubu Sklo Bohemia. Patrně 
žádný jiný sport ve Světlé se nemůže 
pochlubit takovým zájmem diváků 
ani tak širokou členskou základnou. 

Po tradičním zahájení seznámila 
hospodářka paní Čapková všechny 

přítomné s hospodařením klubu v loň-
ském roce a po přečtení řady čísel 
vyšlo najevo, že klub měl v roce 2004 
výdaje 818 000 korun. Poté následoval 
návrh rozpočtu pro rok 2005 předne-
sený a zdůvodněný nejvyšším funkci-
onářem klubu předsedou, Stanislavem 
Vaňkem. Vzhledem k tomu, že dojde 
ke zkvalitnění péče o travnatou hrací 

Valná hromada fotbalistů

plochu a zlepšení se dočká i materiální 
vybavení jednotlivých družstev, musí 
zákonitě dojít k navýšení finančního 
rozpočtu. Pro tento rok mají fotba-
listé naplánovaný rozpočet přibližně 
1 052 000 korun. Předseda Vaněk při-
pomněl, že žádná koruna nespadne do 
klubové pokladny sama, proto se musí 
všichni členové klubu podílet na získá-
vání potřebných finančních prostředků 
pro činnost. 

Takovým základním počinem je 
skutečnost, že členské příspěvky mají 
do kasy přinést rovných 75 000 korun. 
Následovalo hodnocení činnosti jed-
notlivých družstev bez uvádění jejich 
umístění v soutěžích, rovněž z úst 
předsedy Vaňka. Ten hned na úvod 
zdůraznil, že nejúspěšnějším činem 
pro budoucnost světelského fotbalu je 
angažování bývalých hráčů Františ-
ka Poláka a Martina Kroužka k těm 
nejmenším, tedy k přípravce. U mlad-
ších žáků schází odborně způsobilí tre-
néři, ale dík patří těm, kteří to dělají. 

Velmi dobré výsledky mají starší 
žáci a dorost trápí úřední nařízení, že 
v krajské soutěži musí mít každý klub 
dorost mladší i starší, a to v současné 
době nemůže Světlá splnit, proto není 
postup dorostenců do vyšší soutěže ▶

Stále ještě hrající legendy světelské kopané Vlasta Švondr, 
Bohouš Čížek a František Novotný.

Mohou se tak množit případy, kdy za-
koupené ojeté auto neprojde STK, bude 
zabaveno policií jako kradené, nebo 
způsobí havárii vinou skryté technické 
závady,“ zdůraznil předseda Sdruže-
ní na ochranu vlastníků automobilů 
(SOVA) Petr Mikšovský.

Podle informací, které již před časem 
SOVA zveřejnilo, má Česká republika 
nejměkčí pravidla pro dovoz ojetých au-
tomobilů ze zahraničí již dnes. Většina 
okolních států se snaží zamezit dovozu 
přestárlých vraků většinou vysokými 
poplatky při jejich registraci, výrazně 
tvrdší podmínky platí například na Slo-
vensku i v Polsku. „Pokud bude mít Čes-
ká republika nejměkčí podmínky pro do-
voz nekvalitních ojetin v celém regionu, 

staneme se smetištěm a brzy i šrotištěm 
Evropy. Nevím, jestli si můžeme dovolit 
zatížit naše životní prostředí desetitisíci 
tunami nebezpečného odpadu, který do-
sloužilá auta představují,“ poznamenal 
Mikšovský.  „A to nemluvím o riziku, 
které přestárlé ojetiny, či různě zflikova-
né totální bouračky znamenají pro bez-
pečnost silničního provozu a tím i pro 
životy a zdraví řidičů i chodců,“ dodal.

Hlavním cílem SOVA je chránit práva 
spotřebitelů vůči prodejcům ojetých i no-
vých automobilů v celé České republice. 
Sdružení na svých stránkách www.sdru-
zeni-sova.cz uvítá jakékoliv podněty po-
škozených vlastníků ojetých aut! E-mail: 
stiznosti@sdruzeni-sova.cz.

Petr Mikšovský 
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▶ zatím reálný. „Béčko“ dospělých 
nemá tu pravou tréninkovou morál-
ku, „céčko“ je týmem se zvláštním 
statutem, když téměř nezatěžuje klu-

bovou pokladnu. Hráči si sami hradí 
například cestovné a dresy. Hodně se 
hovořilo o prvním mužstvu dospělých. 
To, že svěřenci trenéra Kafky sestou-
pili z krajského přeboru, pocítila klu-
bová pokladna, když klesla průměrná 
návštěvnost na domácí utkání o stovku 
diváků, menší je i zájem sponzorů. 

Předseda FK Sklo Bohemia  Stanislav Vaněk.

Stříbrná sezóna světelského stolního tenisu

Ve třech okresních soutěžích stol-
ního tenisu startovala čtyři družstva 
TJ Sklo Bohemia a po závěrečném 
účtování ve všech třech figurují na 
druhých místech tabulek vždy týmy 
Světlé. Je to signál, že se světelský 
ping-pong dere vzhůru. 

Nejvyšší soutěží okresu je okresní 
přebor I. třídy, v němž hrála o první 
dvě postupová místa do krajské sou-
těže tři družstva. Chotěbořské „céčko“, 
Světlá A a první tým ZŠ Nuselská 
Havlíčkův Brod. 

Po osmnácti kolech soutěže skončilo 
družstvo Vosyka a spol na druhém 
místě za Chotěboří, když utrpělo dvě 
porážky a jeden bod ztratilo remízou 
9:9 v Havlíčkově Brodě na stolech ZŠ 
Nuselská. Je určitě zajímavé, že obě 
porážky „chytili“ světelští doma, když A družstvo zleva: Josef Bříza, Milan Maršík, Radek Vosyka a Martin Karel

Proto musí být snahou všech, tedy 
funkcionářů realizačního týmu a hlav-
ně samotných hráčů, návrat do krajské-
ho přeboru. 

Největší časový prostor sněmování 
fotbalistů byl věnován diskusi, kdy 
se probíraly tradiční problémy jako 
nevyhovující stav kabin, zajištění tre-
nérů u  mládežnických družstev. To 
vše probíhalo v poklidné atmosféře až 
do doby, kdy předseda Vaněk sezná-
mil více než padesát účastníků valné 

hromady s připravovaným projektem 
plaveckého areálu, který má sousedit 
s fotbalovým stadionem stejně jako 
se stadionem zimním. Fotbalový 
klub v žádném případě nechce bránit 
výstavbě tohoto sportoviště, které do 
Světlé bezesporu patří, ale musí brá-
nit svoji tréninkovou plochu, o kterou 
má bez náhrady přijít. Osm družstev 
musí někde trénovat a hrát svá utkání 
a pokud se toto vše bude odbývat na 
stále ještě nové travnaté ploše stadio-
nu, potom dílo v hodnotě 3 240 000 Kč 
vezme brzy zasvé.

S nemalým úsilím byla vybudo-
vána travnatá tréninková plocha za 
tribunou, která byla dříve nevábným 
prostorem zarostlým křovím a pleve-
lem. Při rekultivaci bylo třeba všech-
no křoví vykácet, navezlo se tam sto 
nákladních aut zeminy, kterou bylo 
třeba těžkou technikou urovnat a zasít 
kvalitní trávou. 

Dostalo se i na samotné fotbalis-
ty, kteří museli vzít do rukou lopaty 
a hrábě, což dalo  nespočetně mnoho 
hodin brigádnické práce. A nyní by 
fotbalisté měli o pracně získanou tré-
ninkovou plochu přijít. 

Proto se výbor FK Sklo Bohemia 
nemůže s touto situací smířit a hodlá 
vstoupit do jednání s představiteli 
města s návrhy několika způsobů řeše-
ní.    

   jív
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na podzim v 7. kole prohráli se ZŠ 
Nuselskou 8:10 a v předposledním 
17. kole s pozdějším vítězem přeboru 
Chotěboří C 7:11. 

Čelo tabulky okresního přeboru I. 
třídy má tuto konečnou podobu: 1. TJ 
CHS Chotěboř C 52 bodů, 2. TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. A 49, 3. ZŠ Nu-
selská A 48, 4. TJ Sokol Přibyslav B 
36. Do krajské soutěže tedy doprovodí 
chotěbořské „céčko“ Světeláci. 

Jasnou jedničkou úspěšného týmu 

byl Radek Vosyka, který nastoupil 
ve všech osmnácti mistrovských utká-
ních, ve kterých odehrál 72 zápasů 
a jen v sedmi z nich odcházel od stolu 
poražen. 

Však také patřil mezi nejúspěšnější 
hráče soutěže, jak o tom vypovídá 
tabulka úspěšnosti jednotlivých hráčů, 
do které byla zahrnuta čtyřicítka těch, 
kteří nastoupili nejméně v polovině 
utkání. 

Vůbec nejlepším hráčem přeboru I. 
třídy byl Pavel Hitzger z týmu ZŠ Nu-
selská s úspěšností 92 %, na druhém 
místě skončil Radek Vosyka, který 
měl úspěšnost 90 %. 

Do prestižní desítky hodnocených 
se ze stříbrného družstva Světlé ještě 
vešli 8. Josef Bříza, hrál 63 zápasů a 15 
prohrál, jeho úspěšnost byla 76 % a 10. 
Martin Karel, který měl úspěšnost 
68 %, když sehrál 64 zápasů a 20 pro-
hrál. Dalším družstvem Světlé, které 

První hráč Radek Vosyka

FK PREMIUM SV�TLÁ NAD SÁZAVOU 
PO�ÁDÁ

S
HLAVNÍMI PARTNERY 

PIVNICÍ NA ZASTÁVCE A CUKRÁRNOU PAVEL BÍLEK 

8. RO�NÍK TURNAJE 
o putovní pohár 

PREMIUM CUP 

Termín konání: 2. 7. 2005 

Po�et hrá��: 4+1

Hrací systém: maximáln� 24 mu�stev ve 4 skupinách 

Místo konání: travnaté fotbalové h�i�t� v obci V�� (na hl. silnici Havl. Brod � 
Humpolec)

�asový program: prezentace  7:30-8:00 hod. 
základní skupiny   8:00-13:00 hod., dále vy�azovací systém

Pravidla: dle pravidel futsalu bez akumulovaných faul�, ka�dý tým musí mít sv�j
mí� do hry 

Startovné: 700 K� je nutné zaplatit do 20. 6. 2005 slo�enkou typu C na adresu 
Petr Krupi�ka, Na Bradle 960, 582 91  Sv�tlá nad Sázavou
Do zprávy pro p�íjemce uvád�jte název mu�stva!
Na p�ihlá�ky bez zaplaceného startovného nebude brán z�etel.
P�i vy��ím po�tu mu�stev rozhoduje datum odeslání slo�enky. 

Ob�erstvení: zaji�t�no po celý den v areálu (pivo, limo, uzená klobása, maso na 
pe�icím kameni, párek v rohlíku aj.) 

Upozorn�ní:
�� ka�dý ú�astník hraje na vlastní nebezpe�í!!!
�� pou�ívání kolíkových kopa�ek je zakázáno!!! 
�� za odlo�ené v�ci po�adatel neru�í!!!

PO�ADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA MO�NOU ÚPRAVU PRAVIDEL. 

Kontakt- informace: tel. 603 435 075, mail: Petr960@centrum.cz, www.fk-premium.wz.cz

ve své soutěži skončilo na pěkném 
druhém místě, je „béčko“ v okresním 
přeboru II. třídy, které z 18 utkání jed-
nou remizovalo a jednou prohrálo. 

Druhá okresní soutěž měla deset 
družstev, ale jen dvě bojovala o příčku 
nejvyšší, Chotěboř E a Světlá B, ostat-
ní družstva hrála o další místa v tabul-
ce. Úspěchem je v této soutěži ještě 4. 
místo dalšího týmu Světlé. 

Konečná podoba čela desetičlenné 
tabulky okresního přeboru 2. třídy:

1. TJ CHS Chotěboř E  (53 b.)
2. TJ Sklo Bohemia 
 Světlá n. S. B  (51 b.)
3.  Oudoleň A  (42  b.)
4.  TJ Sklo Bohemia 
 Světlá n. S. C  (39  b.)

V nejnižší okresní soutěži přeboru 
3. třídy skončilo na druhém místě 
družstvo Světlé D za vítězným týmem 
Jiskry Havlíčkův Brod E.

Text a foto: Jiří Víšek 
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Fitness

Fitness Sklo Bohemia si již dávno 
našlo své klienty a to nejen ze Světlé. 
Přesto v tomto centru zdravého ži-
votního stylu nechtějí usnout na vav-
řínech a jdou vstříc i těm, kteří ještě 
neobjevili prospěšnost pravidelného 
cvičení pro své tělo. 

První takovou akcí pro další popu-
larizaci sportovního centra byl pestrý 
program všeho, co zde mohou nabíd-
nout, prezentovaný v sobotu týden před 
Velikonocemi. 

Celou akci připravilo Fitness Sklo 
Bohemia Světlá n. S. a Aerobic studio 
Fanatic Havlíčkův Brod. Začalo se 
ukázkami dětského aerobiku a po-
kračovalo se dětským cvičením pro 
všechny věkové kategorie. Zájem dětí 
a jejich rodičů byl slušný. Po obědě při-
šla na řadu oblíbená kalanetika po kte-
ré následovala lekce odvětví, které si ve 
Světlé své vyznavače teprve hledá. 

Celostátní slalomy na Stvořidlech

Nádherné počasí, ideální stav vody, 
19 branek, z toho 6 protivodných 
a nic nebránilo tomu závody po 
pětileté odmlce odstartovat. Tuto 
tradici obnovil vodácký oddíl TJ 
Kovofiniš a Dům dětí a mládeže 
v Ledči n. S. Přesto, že závody byly 
pořádány pod hlavičkou Ledče n. S., 
všichni členové včetně předsedy jsou 
Světeláci. 

Vlastním závodům předcházela stav-
ba trati, kterou navrhl, a za naší pomoci 
postavil úspěšný závodník v kategorii 
K1 Jiří Krapáč z České Skalice. Ter-
mín konání byl 2. a 3. dubna. Účastníci 
se začali sjíždět již v pátek. 

Ubytování bylo zajištěno v chatkách 
a budově Českých drah, v domě dětí 
a mládeže a v loděnici v Ledči, která je 

naším mateřským sídlem. Stravování 
bylo přímo v místě dění na Stvoři-
dlech. 

Start závodu byl v 9.30 hod. a jelo 
se v kategoriích K1 muži, K1 ženy, C1 
a C2. Každý závod měl dvě jízdy. Zkro-
tit Sázavu, jak víme my, co okolo ní ži-
jeme, není určitě jednoduché, ale jak se 
říká, když se to umí, tak je to brnkač-
ka. A tak nejlépe se s vodním živlem 
vyrovnal svěřenec Luboše Hilgerta, 
kajakář Ondřej Raab z Dukly Brandýs 
n. L., účastník OH v Athénách. 

S přehledem zvítězil v obou závo-
dech. Stvořidla vychovala několik 

reprezentantů. Přírodní voda je pro 
každého závodníka jistě zajímavější 
než umělý kanál. A my máme to štěstí, 
že ji tu máme a tento rok byly podmín-
ky ideální. 

Pravidla kanoistiky na divoké vodě 
jsou tvrdá. Tímto chceme poděkovat 
našemu kamarádovi, Jirkovi Krapá-
čovi z  České Skalice, který se zhostil 
funkce vrchního rozhodčího a zvládl 
vše na jedničku. Nesmíme opomenout, 
že i náš oddíl má dva nové kvalifikova-
né rozhodčí, a doufáme, že nás budou 
stejně dobře reprezentovat po celé Čes-
ké republice.

Díky naším dlouholetým přátelům 
a sponzorům jsme mohli slalomy uspo-
řádat, a věříme, že budeme moci za 
rok konstatovat, že závody se vydařily. 
Naším velkým přáním je, aby byl opět 

ideální stav vody a hojná účast. 
Poděkování hlavně Českým dra-

hám a správcové paní Janě Timlové 
za poskytnutí prostor pro ubytování, 
stravování a středisko pro zpracování 
startovní listiny a výsledků. 

Dále bychom touto cestou chtěli 
poděkovat všem sponzorům, kterými 
byly: Město Ledeč n. S., Sklo Bohemia 
a Sklářské učiliště ze Světlé n. S., fir-
my ŠVEMA, EVOS Hydro, Unimont, 
Josef Fišer a Atos z Ledče n. S., Zde-
něk Jelen, Květinka Petra Žatečková, 
Drogerie Jana a Martin Holoubkovi, 
Glasspo Iva Pospíšilová, Řeznictví 

Martin Pertlíček, Lékárna Viola, Me-
tal Aliance, Tabák a hračky Šrámek, 
Papírnictví a Galanterie Pavel Wagner, 
Cukrárna Vopěnková, Cukrárna Bílek 
a Vše za 39 ze Světlé n. S.

Za vodácký oddíl

Jana Hronková
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Volejbal

Volejbal TJ Sklo Bohemia měl v mi-
strovských soutěžích více družstev, ale 
nejvíce si zahrály dívky trenérského 
triumvirátu Jana Reyneltová, Lída Pláte-
níková a Vlasta Nevoral. Vždyť družstvo 
mladých volejbalistek startovalo hned ve 
dvou kategoriích krajských soutěží. Sice 
krajský přebor žen byl vzhledem k jejich 
mládí příliš těžkou soutěží, ale získané 
zkušenosti jsou k nezaplacení a děvčata je 
určitě zúročí v příští sezoně. Volejbalová 
parta ve složení Bára Altová, Kristýna 
Dobrá, Eva Huderová, Eliška Kubátová, 

V horní řadě zleva: Zuzana Nevoralová, Lenka Šindelářová, Eva Huderová, 
Lenka Málková,Anna Stránská, Iveta Matoušková, Iva Libosvárová a Eliška Kubátová. 

Dolní řada opět zleva: Jana Tvarohová, Lucie Kačírková, Bára Altová, 
Šárka Nevoralová, Kristýna Dobrá, Petra Málková.

Byl to orientální tanec přednáše-
ný zkušenou lektorkou ing. Renatou 
Černou. Kurzy orientálního tance by 
měly mít ve Fitness Sklo Bohemia svůj 
pravidelný program. Závěr celého fit-
programu tvořilo pět hodinových lekcí  
spinningu, což je energeticky účinné 
skupinové cvičení na stacionárních ko-
lech. Originální cyklistický program, 
který se provádí za doprovodu hudby 
pod dohledem školených instruktorů 
se šíří světem jako lavina a zakotvil 
i ve Světlé.

Všichni zájemci, kteří chtějí pracovat 
na své kondici a udržovat si svoji po-
stavu mohou tedy přijít do Fitness Sklo 
Bohemia.

   jív

ný počet bodů měly i čtvrté volejbalistky  
Náměště n. O. V tomto případě rozhodo-
valo poslední kolo soutěže, Světlá prohrála 
v Jihlavě s SŠK Demlova a s TJ OA Třebíč 
shodně 0:3 a Náměšť porazila Štoky 3:1 
a 1:3 podlehla Humpolci. Juniorky Světlé 
vyhrály třináct zápasů a jedenáctkrát byly 
poraženy.

Konečné pořadí krajského přeboru juni-
orek: 1. SŠK Demlova, 2. Jiskra Humpolec 
A, 3. TJ OA Třebíč, 4. TJ Náměšť n. O., 5. 
TJ SB Světlá n. S., 6. TJ Žďas Žďár n. S., 
7. SK Jihlava, 8. Sokol Štoky, 9. Jiskra 
Humpolec B  Krajský přebor žen vyhrálo 
družstvo Jiskry Humpolec a na Světlou 
zbylo v desetičlenné tabulce osmé místo 
za 9 vítězství 27 porážek, když v závěru 
soutěže podlehly volejbalistky v Třebíči 
obě utkání shodně 1:3.

Pořadí družstev v krajském přeboru 
žen: 1. Jiskra Humpolec, 2. TJ OA Třebíč, 
3. TJ Slavoj Polná, 4. TJ ŽĎAS Žďár n. S., 
5. Spartak Pelhřimov, 6. Jiskra Dobronín, 
7. Sokol Štoky, 8. TJ SB Světlá n. S., 9. TJ 
Dekora Ždírec, 10. TJ Náměšť n. O.

Po skončení náročné sezony dostaly vo-
lejbalistky zasloužené volno a k tréninku 
pro příští sezónu se sejdou v květnu. Již 
nyní ale trenéři tvrdí, že do příští sezony 
půjdou s cílem lepšího umístění v obou 
soutěžích, když družstvo juniorek opustí 
Zuzana Nevoralová a Lenka Málková, 
kádr by měla doplnit Sandra Juklová. 
Pro letní přípravu jsou v jednání turnaje 
v Okrouhlici, Dřevěnici a v Třebíči a urči-
tě nebude chybět tradiční letní soustředění, 
při kterém se mimo jiné tuží volejbalová 
parta.   Jiří Víšek

Lucie Kačírková, Iva Libosvárová, Ive-
ta Matoušková, Lenka Málková, Petra 
Málková, Šárka Nevoralová, Zuzana Ne-
voralová, Anna Stránská, Lenka Šindelá-
řová a Jana Tvarohová absolvovala krajský 
přebor juniorek a krajský přebor I. tř. žen, 
což bylo za sezonu 60 zápasů, 24 v soutěži 
juniorek a 36 v přeboru žen. V krajském 
přeboru juniorek ze kterého vítězky 
postoupily do kvalifikace o I. ligu byly 
nejlepší volejbalistky SŠK Demlova Jih-
lava a Světlá z devítky účastníků obsadila 
v konečné tabulce pátou příčku, když stej-
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Jestliže si člověk udělá potápěčský kurz 
ve sladké vodě, na zatopených lomech 
apod., je jeho prvotní touhou podívat se 
do nějaké vody, která má lepší viditelnost, 
než obvyklých tři až sedm metrů, na které 
jsme zvyklí z našich přehrad, jezer a lomů. 
V televizi má možnost zhlédnout řadu 
podvodních záběrů ze všech možných svě-
tových moří, ale tropické vody stojí stále 
dosti peněz, a tak nejjednodušší je zajet 
si na starý, dobrý Jadran, přestože nám 
v posledních letech chorvatská strana udě-
lala nějaké ty škrty v našich potápěčských 
plánech. Zjednodušeně řečeno, kdo se 
chce sám soukromě potápět v Chorvatsku, 
musí zaplatit jednorázový poplatek 2 400 
kn, což je asi 10 300 Kč. Povolení vydává 
přístavní kapitanát a vydá ho pouze osobě, 
která vlastní platnou potápěčskou kartu. 
Tak tudy asi cesta nevede.

Potom je možnost potápět se organizo-
vaně pod dohledem certifikované odborné 
osoby, tzn. v potápěčském centru nebo 
v potápěčských klubech, které vlastní kon-
cesi pro provádění podvodních prací (vý-
uka potápěčů, organizování potápěčských 
výletů apod.). Protože právnické nebo 
fyzické osoby provozující tuto živnost si 
samozřejmě do ceny pro potápěče započí-
tají ceny veškerých povolení, nevychází tý-
denní pobyt pro našince nijak levně. Jsou 
ale již zavedené firmy, působící na Jadranu 
již řadu let, kde týdenní pobyt včetně 
ubytování v apartmánu a zaplacení setu 
deseti ponorů vychází zhruba na 7 500 
Kč.pobyt, tzn. ubytování a set 10 ponorů 
pro české zákazníky vychází okolo 7000 

– 8000 Kč. A to už jde, že. Jak se na Jadran 
dostat. Jestliže jedete s cestovou, tak vás to 
nezajímá. Jedete-li soukromě autem, máte 
zhruba dvě základní varianty. Ta první je 
do oblasti Istrijského poloostrova, Rijeky 
a ostrovů Cres, Krk a Rab, kam jedete přes 
Vídeň, Gratz, hraniční přechod Šentilj, 
Maribor, Ljubljana a v Postojne odbočíte 
směr Rijeka. Jedete-li níže, zvolíte druhou 
trasu. Z Mariboru směr Zagreb, Karlovac, 

Plitvička jezera, Gračac, Knin, okolo Pe-
ručko jezera na Sinj a Split. Potom už po 
magistrále např. do Dubrovníku a dále do 
Černé Hory.

A nyní již honem do vody. Přestože 
flóra a fauna na Jadranu léty řádně utrpěly, 
je zde stále co vidět. Např. „vyvěračka“ 
u Splitu, kde se v hloubce asi 15 až 20 
metrů mísí sladká říční voda se slanou 
mořskou. Je-li vlhký rok, proud řeky, 
který je stěnou nasměrován kolmo vzhůru, 
vyvěrá takovou silou, že na hladině vytvá-
ří až půlmetrový hřib. Potápěč si musí dát 
pozor, aby nebyl tímto proudem vyvržen 

na hladinu. V brakické vodě žijí fialové 
druhy sasanek a jiných živočichů, které 
nikde jinde nejsou k vidění.

Ale dále. Na západní straně ostrova Brač 
jsou v hloubce asi 5 metrů velká okna do 
podmořského sálu o rozměrech asi 40 x 50 
metrů a hloubce okolo 30 metrů. Když se 
člověk zastaví někde uprostřed prostoru, 
ocitne se v pološeru, které prosvěcují pru-
hy slunečních paprsků, proudící dovnitř již 
zmíněnými okny. Po několika minutách se 
z otvorů v koutech jeskyně náhle objeví 
stříbřité stíny přes metr dlouhých ryb, 
které okolo vás začnou kroužit ve stále se 
zužujících spirálách. Jsou to tuňáci, kteří 
jsou zvyklí na přítomnost potápěčů a přišli 
se podívat, kdože to přišel do jejich králov-
ství. Jejich zvědavost je nakonec dovede 
do vaší těsné blízkosti, že když natáhnete 
ruku, můžete si je pohladit. 

A do třetice. Kolmé stěny na vnější 
straně národního parku Kornati spadají do 
hloubek okolo 60 až 80 metrů a kromě vel-

kých druhů ryb se zde vyskytuje i červený 
a černý korál, který je přísně chráněný. 
Kromě toho se vzduchovým přístrojem 
je bezpečné se potápět do čtyřiceti metrů. 
Protože se jedná o rezervaci, je zde možný 
pobyt pouze z lodě a na zvláštní povolení. 
Chceme-li se tomu vyhnout, je možné 
zajet na Istrijský poloostrov do kempu 
Marina u Rabacu, kde se dno od pobřeží 
pozvolna svažuje asi do patnácti metrů 
a zde pak nastane zlom v podobě útesové 
stěny, která spadá až do padesáti metrů.

Protože nám ale Chorvaté bohužel ztrp-
čují náš podvodnický život různými příka-

zy, zákazy a nařízeními, začali se našinci 
rozhlížet i po potápění ve Středozemním 
moři a zjistili, že například přes metr dlou-
zí kanici jsou k vidění v okolí Bonifacia, 
což je oblast mezi Korsikou a Sardinií. 
Tam neexistují žádné zbytečné předpisy, 
člověk se prokazuje pouze potápěčskou 
kvalifikační kartou a všeobecně platnými 
předpisy o ochraně přírody. Je samozřej-
mé, že jakékoli střílení harpunou a jiné 
ničení podmořského světa je v rozporu 
s platnými předpisy přímořských států.

Po celé italské a francouzské riviéře, 
jakož i na španělském pobřeží, jsou v hoj-
ném počtu rozeseta divecentra, kde vám 
přibližně za pět set až sedm set Kč zařídí 
výjezd lodí, spojený s ponorem na předem 
sjednané lokalitě. Cenově se tyto dovolené 
příliš neliší od cen v Chorvatsku, pouze 
o benzín který projedete, je to dražší. Příš-
tě se podíváme do Rudého moře.

Mgr. Jiří Veselý, instruktor CMAS**
Foto: Miroslav Vrána

Potápění na Jadranu a ve Středozemním moři

Hlava kamice

Krab
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___________________________________________________________________________

ZBRAN� PRODEJNÉ OD 18 LET, BEZ ZBROJNÍHO PR�KAZU!!!

�� Air-soft
�� CO2 pistole a revolvery, winchestrovka
�� Boxery
�� Bezpe�nostní kamery SS2000 
�� Dalekohledy
�� Derringery rá�e 22 Flobert 
�� Elektrické paralyzery 
�� Flobert revolvery a karabiny 
�� Kladkové ku�e a luky 
�� Me�e a dýky 
�� No�e
�� Nun�aky
�� Obranné spreje 
�� Oleje a �i�t�ní zbraní 
�� Pep�ové pero 
�� Plynové pistole 
�� Plynové revolvery 
�� Pouta
�� Pu�ka FOX rá�e 6mm Flobert 
�� Pu�kohledy
�� St�elivo, pyrotechnika 
�� Teleskopické obu�ky a tonfy 
�� US Army zbo�í 
�� Vzduchové pu�ky a pistole 
�� A dal�í�� 
________________________________________________________

Internetový prodej � zbo�í zasíláme po celé �R i SR nebo osobn� ve Sv�tlé nad Sázavou. 
Máme pro Vás nejv�t�í nabídku (600 polo�ek zbo�í a stále roz�i�ujeme) za nejlep�í ceny!!! 

www.mujobchod.atlas.cz/sebeobrana

Tel.: 736 629 622 (Zbyn�k Novosád)
E-mail: sebeobrana@post.cz

Zbyn�k Novosád 
Na Bradle 965 
582 91 Sv�tlá nad Sázavou 
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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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