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Slovo úvodem

Poté, co jsme v květnu poblahopřá-
li všem maminkám k jejich svátku, 
obracíme tradičně na začátku června 
svou pozornost k našim nejmenším. 
Den dětí (1. červen) by měl být pro 
děti průzračnou radostí, již rozhodně 
nezažívají každý den. Jak by si tako-
vé ideální prožití svého svátku před-
stavovaly samy děti, jsme se zeptaly 
přímo jich.

Od dotázaných dětí jsme se dozvě-
děli hned řadu poměrně překvapivých 
faktů. Například by se dalo očekávat, 
že škola, jež pro ně představuje pře-
devším zdroj mnoha povinností, bude 
rozhodně tím faktorem, který by bylo 
záhodno zcela vypustit. Velká část 
dětí si však spojuje Den dětí s ur-
čitým společenstvím, jež jim může 
poskytnout hlavně škola. 

Další překvapivou zprávou bylo 
to, že i přes přetechnizovanost doby 
a hodiny prosezené u počítačů a tele-
vizí by děti raději v tento svůj slavný 
den vyrazily do přírody, kde by chtě-
ly nasát spoustu zajímavých a vzru-
šujících zážitků. Že vám to připadá 
nepravděpodobné? Není proč se nad 
tím pozastavovat. Hluboko v dětech 
je skryta živelná hravost, kterou ne-
můžeme nahradit stroji, nýbrž kterou 
si naši červnoví oslavenci vychutnají 
pouze v kolektivu.

K svátku patří také dárky. Pochopi-
telně že dětská přání v tomto ohledu 
byla velká. Našly se však i takové 
děti, jimž by stačilo, aby si jich rodiče 
trochu víc vážili. 

A jak zajistit finanční pokrytí 
nadměrných materiálních požadav-
ků dětí? Jedna holčička z páté třídy 
našla originální řešení – na námětí 
by umístila kasičku, do které by 
obyvatelé Světlé přispívali. Když 
přistoupíme na absurditu tohoto ná-
padu, zjistíme, že se vlastně jedná 
o výbornou myšlenku. Proč bychom 
si nemohli přispět na to, aby alespoň 
jeden den v roce byly všechny děti 
náležitě hýčkány!

-jp-

Schůze rady - 18. dubna

Rada města se na svém druhém dub-
novém zasedání sešla v plném počtu. 
Zasedání bylo zahájeno kontrolou zápisu 
z minulého zasedání a informací starosty 
o veřejné schůzi v Radostovicích, kde 
občané odmítají provádění zkušebních 
odběrů vzorků družstvem Geomin. Sta-
rostův návrh na zrušení usnesení RM č. 
24/2005 o povolení vstupu na pozemky 
města byl RM schválen.

Schválen byl i starostův návrh na zruše-
ní usnesení č. 110/2005, kterým RM do-
poručovala zastupitelstvu nákup lesního 
pozemku. Návrh je výsledkem prohlídky 
místa starostou a hajným a zjištění, že 
pozemek je nepřístupný a náklady na jeho 
zalesnění by byly neúměrně vysoké.

RM projednala dotaz Sběratelského sa-
lonu, zda město nemá přebytečné obrazy, 
sochy a plakáty z let 1948 – 1989 a roz-
hodla o záporné odpovědi.

RM vyslechla informace odboru MIRR 
o zadání měření úrovně radonu v tzv. 

„radonovém domě“, projednala žádost 
p. Bendy o vyjádření ve věci možného 
využití objektu čp. 97 a doporučila ji pro-
jednat v komisi rozvoje města a následně 
v zastupitelstvu.

RM schválila pronájem části pozemku 
parc. č. 235/5 (cca 2 m2) pí Leoně Voňko-
vé za účelem umístění chladicího zařízení 
k prodejnímu stánku.

V souvislosti s chystanou rekonstruk-
cí Komenského ulice vznikl problém 
s umístěním zálivu pro autobusovou za-
stávku v Bohušicích. Zasáhl by do pozem-
ku města, který má v pronájmu p. Klouda. 
RM schválila udělení výpovědi na proná-
jem pozemku p. Kloudovi (o případném 
prodeji se bude jednat po dokončení re-
konstrukce), uložila odboru MIRR snažit 
se o umístění zálivu pokud možno mimo 
pozemky užívané p. Kloudou.

RM na žádost manželů Hurychových 
doporučila zastupitelstvu prodloužit ter-
mín na sepsání řádné kupní smlouvy na 
pozemek KN č. 447/1 do 31. 12. 2005.

Vzhledem k tomu, že se blíží termín 
uplatnění a vyčerpání restitučního nároku 
města Světlá n. S., doporučila RM tento 
restituční nárok co nejvýhodněji prodat.

RM doporučuje Zastupitelstvu města 
Světlá n. S. ke schválení upravený návrh 
půjček z Městského fondu rozvoje bydle-
ní, rozpočtové opatření č.1/2005, rozpočty 
sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení 
a fondu rekultivace skládky, změny 

územního plánu č. III a IV, návrh vyhláš-
ky o volném pohybu psů a návrh zásad 
prodeje bytů.

RM si vyžádala přehled nákladů na 
opravy bytů v roce 2004 a po jejich pro-
jednání požaduje vypracování návrhu 
pravidel oprav a ceníku, ve kterém budou 
stanoveny optimální ceny měněného zaří-
zení. Žádá  zapracovat do plánu oprav na 
rok 2005 i plánované opravy jednotlivých 
bytů.

RM na návrh JUDr. Málka schválila 
odpis dvou nedobytných pohledávek na 
školném.

RM projednala žádost města Jaroměře 
o finanční příspěvek na sbírku ve pro-
spěch obce Dýšina (socha gen. Pattona) 
a konstatovala, že možnosti města jsou 
již v letošním roce vyčerpány. Vzala na 
vědomí žádost obce Vilémovice o umís-
tění jejich občana do domova důchodců 
za finančního přispění této obce a předala 
záležitost Sociálnímu centru.

RM doporučila zastupitelstvu k pro-
jednání způsob investování volných 
finančních prostředků ve výši 10 milionů 
Kč. Vzala na vědomí informaci o vývoje 
portfoliového účtu.

RM doporučila zřízení fondu technic-
ké infrastruktury Kalvárie a zpracování 
přehledu profinancovaných i potřebných 
prostředků pro toto sídliště.

RM souhlasí s prodejem zbytků vyho-
řelého kompaktoru za cenu šrotu.

RM doporučuje zastupitelstvu jmeno-
vat zástupcem města na valné hromadě 
společnosti VaK Havlíčkův Brod p. Josefa 
Böhma, starostu města a na výroční člen-
skou schůzi Lesního družstva obcí Ledeč 
p. ing. Josefa Malečka, místostarostu.

RM doporučuje po projednání předat 
zakoupené starší hasičské auto SDH Dol-
ní Březinka.

RM schválila uzavření Mandátní 
smlouvy na zajištění Programu obnovy 
venkova s krajem Vysočina a Smlouvy 
o provozování městského informačního 
systému s firmou Hostalek Werbung Čes-
ká Třebová.

Kancelář senátora
Od 9. května došlo ke změně úřed-

ního dne pana senátora Bedřicha Mol-
dana v Kutné Hoře. Senátní kancelář 
je k dispozici všem občanům našeho 
regionu a je otevřena každé pondělí od 
10.00 do 17.00 hod.
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RM na návrh tajemnice MěÚ doporuči-
la zavedení služby na pomoc občanům při 
vyřizování reklamací.

RM uložila vypracování návrhu na 
organizaci práce informačního centra bez 
zvyšování počtu pracovníků.

RM uložila tajemnici MěÚ vypsat 
výběrové řízení na vznik pracovního po-
měru vedoucího odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje.

RM pověřila ing. Milana Šmída účastí 
na přípravách plánu odpadového hospo-
dářství města Světlá n. S.

Josef Böhm, starosta města

Dne 4. května byly spuštěny nové 
internetové stránky města Světlá 
n. S. provozované městským úřa-
dem, které se nacházejí na adrese 
www.svetlans.cz. Jejich autoři píší: 
Doufáme, že vám stránky budou k užit-
ku nejen při styku s úředním šimlem, 
ale že se dozvíte mnoho zajímavostí 
o našem krásném městě.

Internetové stránky města nyní využí-
vají redakční systém firmy ADVICE.CZ, 
který obohatil web o nové funkce zjed-
nodušující a zpřehledňující proces pub-
likování informací. Nově jsou na webu 
moduly: Bezplatná inzerce, Diskusní 
fóra, Dotazy a další.

Tímto bych zároveň rád informoval 
zástupce všech spolků, sdružení a zá-
jmových organizací ve městě, kteří chtě-
jí publikovat informace o své činnosti 
na stránkách města, že je možné se do-
mluvit na spolupráci, kdy si můžete při 
dodržení určitých pravidel zveřejňovat 
informace sami.

Doufám, že se vám nový web města 
bude líbit a že ho budete pravidelně na-
vštěvovat.

Josef Kratochvíl, informatik
kratochvil@svetlans.cz

Nové internetové 
stránky města

Schůze rady - 2. května

Rada města zasedala v plném počtu. 
Starosta informoval o tom, že byl zaslán 
dopis s nesouhlasným stanoviskem rady 
k testovacím vrtům Správě úložišť radio-
aktivních odpadů a že jeho ředitel přijede 
do Světlé po návratu ze zahraničí. Pro-
blém autobusového zálivu v Bohušicích 
byl projednán s p. Kloudou.

Zasedání rady města se zúčastnil 
p. Pryl, zástupce firmy SICF, která pro 
město provádí personální audit, a sezná-
mil členy rady s prvními výsledky. RM 
vzala informace na vědomí a uložila ta-
jemnici MěÚ vypracovat návrh na vytvo-
ření příspěvkové organizace zabývající 
se kulturou ve městě, která by nahradila 
odbor kultury, návrh na osamostatnění 
agendy majetku města a na řešení fungo-
vání bytového hospodářství ve městě.

RM souhlasí s užíváním veřejného 
prostranství v ulici Nové město jako letní 
zahrádky před restaurací od 1.5. do 30.9. 
Městská policie prověří, zda zahrádka 
před restaurací Pohoda je zřízena na 
základě povolení.

RM projednala návrh odboru dopravy 
na řešení dopravní situace v ulici Nové 
město a Dolní, kde je řidiči soustavně po-
rušován statut jednosměrné ulice. Návrh 
předpokládá úplné uzavření ulic z jedné 
strany, proto RM uložila odboru dopravy 
projednat ještě tuto záležitost s majiteli 
provozoven v čp. 598 v Sázavské ulici, 
které z Dolní ulice své obchody a restau-
race zásobují, a konzultovat navržené 
řešení se stavebním úřadem v souvislosti 
s plánovanou výstavbou v tomto území.

RM projednala žádost Diakonie 
Broumov o možnost uspořádání huma-

nitární sbírky v našem městě a pověřila 
ing. Malečka konzultovat tento problém 
se společenskými organizacemi, které 
obvykle tuto činnost vyvíjejí.

RM projednala žádost manželů Zadi-
nových k vysvětlení vlastnických vztahů 
k cestě v Horní Březince a doporučila 
uskutečnit jednání s tazateli, manželi 
Hudíkovými a Šemberovými, aby byly 
neustálé spory v této místní části smírně 
vyřešeny.

RM doporučila zapojení města Světlá 
n. S. do projektu Partnerství pro Vysočinu.

RM souhlasí s použitím znaku města 
na mapě Světlé n. S., kterou vydává fir-
ma Kompakt, s.r.o., Poděbrady.

RM projednala informaci hejtmana 
kraje Vysočina o zabezpečení integrace 
azylantů v roce 2005 a konstatovala, že 
město nemá volné bytové prostory, aby 
zde mohl být Státní integrační program 
realizován.

RM souhlasí s nákupem ojetého do-
dávkového automobilu Škoda 1203 pro 
potřeby bytového hospodářství TBS.

Ing. Arnotová informovala radu o tom, 
že p. Zahradníček nereaguje na nabídky 
jednání ohledně pohledávky města, bude 
zřejmě následovat soudní žaloba.

RM doporučuje zastupitelstvu schválit 
poskytnutí půjčky Lyžařskému klubu 
Kadlečák ve výši 300 000 Kč s dobou 
splatnosti tři roky. Účelem půjčky je 
nákup sněhové rolby.

RM projednala nabídku soukromé fir-
my na instalaci zařízení měřícího rych-
lost projíždějících vozidel. Uložila tajem-
nici MěÚ prověřit legislativní možnosti 
úřadu při následném vymáhání pokut.

Josef   Böhm, starosta města

Schůze rady - 16. května

Zasedání rady se zúčastnili všichni 
její členové. Na jednání byl přizván ve-
doucí odboru dopravy MěÚ ing. O. Švec, 
který navrhl řešení dopravní situace 
v ulicích Dolní a Nové město, které mají 
charakter pěší zóny a jsou v nich sou-
stavně porušovány dopravní předpisy. 
Jeho informace vzala RM na vědomí 
a vyžádala si ještě informace z jednání 
s občany a podnikateli, které proběhne 
18. května.

RM odložila uzavření smlouvy o dílo 

s firmou DOSIP z Třebíče, která nabízí 
instalaci zařízení měřícího rychlost 
vozidel, až do začátku platnosti nového 
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. 

RM souhlasí s užíváním veřejného 
prostranství v Dolní ulici za účelem 
zřízení venkovního sezení u prodejny 
pekařských a cukrářských výrobků od 
1.6. do 30. 9. 2005. Na stejné období 
schvaluje i uzavření smlouvy na pro-
nájem části terasy v Sázavské ulici ke 
stejnému účelu před restaurací Pohoda.

RM vyhověla žádosti p. Urbana ▶
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Zasedání zastupitelstva - 27. dubna 

o povolení umístit včelstva na okraj 
lesa parc. č. 706 v k.ú. Světlá n. S. (bý-
valá skládka Jaklovka).

RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy na nebytové prostory v čp. 23 s MU-
Dr. B. Klatovským na dobu neurčitou.

RM projednala žádost hudební skupi-
ny Z-Nadoraz o pronájem nebytových 
prostor jako zkušebny a jako jedinou 
možnost nabízí šatnu u společenského 
sálu.

RM projednala dotaz KÚ v Jihlavě, 
zda město neplánuje pozemky parc. č. 
521/3 a 521/4 v k.ú. Lipnička využít 
v rámci svých stavebních aktivit a její 
odpověď je negativní.

RM schválila kritéria pro posuzování 
žádostí o nájem bytu v domě s pečova-
telskou službou s malým doplněním.

RM projednala materiál předložený 
místostarostkou ing. Arnotovou a týka-
jící se možností pro vytvoření průmys-
lových zón. Požádala ještě o přehled 
pozemků vhodných pro tento účel při 
silnici na Humpolec.

RM vzala na vědomí dopis p. Secké-
ho o jeho úmyslu organizovat Rallye 
Světlá ve dnech 9. a 10. 9. 2005 a ulo-
žila tajemnici jednat s osadními výbory 
v místních částech, které budou trasou 
závodu dotčeny.

RM doporučila účast města v projek-
tu knihy „Významné firmy kraje Vy-
sočina“, kterou vydává firma Kompakt 
Poděbrady. Prezentace města bude stát 
5000 Kč. Doporučila i nákup 20 ks chys-
tané knihy F. Plevy  „Sázava milovaná“, 
která vyjde na podzim.

RM projednala žádost společnosti 
Vital o prominutí části půjčky, kterou 
zdůvodňuje tím, že trpí finanční ztrátou 
vzhledem k tomu, že nepronajímá něko-
lik měsíců ordinaci pro stále neexistují-
cího lékaře-internistu. RM doporučuje 
prominutí částky 50 000 Kč.

RM vyslechla informaci o projektu 
bezdrátového rozhlasu do místních 
částí, který bude stát město 825 000 Kč, 
z toho 200 000 obdrží město od HZS 
a 100 000 z Fondu Vysočiny. RM sou-
hlasí se zadáním zakázky firmě ROSS 
Elektrotechnik z Havlíčkova Brodu 
a doporučuje částku v rozpočtu na tento 
účel (450 000 Kč) navýšit o 75 000 Kč 
formou rozpočtové změny.

RM se seznámila s informacemi tý-
kajícími se prodeje bytů nájemníkům, 
kteří mají nájemní smlouvy na dobu ur-
čitou a nebudou mít zájem byt odkoupit 
a doporučuje záležitost projednat s fir-
mou, která bude prodej realizovat.

▶ RM vyslechla informace bytové ko-
mise o uvolnění dvou bytů a rozhodla je 
již neobsazovat a prodat je bez slev.

RM vzala na vědomí informaci o tom, 
že se opožďuje rekonstrukce ubytovny 
v Josefodole. Doporučuje pro přidělová-
ní těchto bytů vycházet ze stejných pod-
mínek jako u ostatních nájemních smluv 
na nově obsazované byty (smlouvy na 
jeden rok).

Místostarosta ing. Maleček seznámil 
radu s financováním akcí k 60. výročí 
ukončení 2. světové války a konstato-
val, že 40 000 Kč bylo zaplaceno z darů 
sponzorů a 2 500 Kč z rozpočtu města. 
Všechny akce měly kladný ohlas u ob-
čanů.

Místostarostka ing. Arnotová sezná-
mila radu se stavem vymáhání penále 
od firmy, která prováděla rekonstruk-
ci radnice. Firma je ochotna zaplatit 
200 000 Kč, což je 10 % z částky poža-
dované městem. RM doporučuje zastu-

pitelstvu požadovat nejméně 400 000 Kč.
Tajemnice MěÚ ing. Černohubová 

informovala radu o tom, že do výběro-
vého řízení na funkci vedoucího odboru 
MIRR je přihlášeno deset zájemců, 
s vybranými kandidáty budou provede-
ny pohovory za účasti psychologa.

Ing. Aubrecht tlumočil poděkování 
pěveckého souboru Bendl z České Tře-
bové za hezké přijetí v našem městě.

Starosta informoval, že světelská 
VOŠ bude od podzimu zajišťovat prak-
tickou část vysokoškolského vzdělávání 
restaurátorů. Z tohoto důvodu zruší 
ubytovnu a nastane potřeba ubytovat 
některé zde bydlící občany.

Na dotaz Mgr. Včely ohledně klubu 
mládeže sdělil ing. Maleček, že v této 
záležitosti podniká kroky odbor kultury 
a školství, který se nyní seznamuje se 
zkušenostmi jiných měst s podobným 
zařízením.

Josef Böhm, starosta města

Usnesení č. 18/2005:
I. Zastupitelstvo města Světlá nad 

Sázavou po projednání počtem 16 hlasů 
schvaluje „Zásady prodeje bytů v majetku 
města Světlá n. S.“ s doplněním v:

a) článku I – Předmět úpravy
Počtem 16 hlasů se schvaluje vypuštění 

možnosti prodeje bytových domů do po-
dílového spoluvlastnictví.

b) článku VI – Nabídková cena bytu 
(domu) – úprava bodu č. 3 a č. 4

 Počtem 16 hlasů se schvaluje, že nabíd-
ková cena je základní cena bytu snížená 
o všeobecnou slevu (Sv) ve výši 50 % 
a o  bytovou slevu (Sb) a dále zvýšená 
o náklady vlastníka domu vložené do 
bytu v posledních 5 letech, z nichž je za 
každý měsíc užívání odečtena 1/60 těchto 
nákladů (Ns).

c) článku VII – Kupní cena bytu 
(domu)

Počtem 16 hlasů se schvaluje, že kupní 
cena bytu je nabídková cena bytu snížená 
o individuální slevy. 

II. Zastupitelstvo města Světlé 
n. S. počtem 16 hlasů schvaluje cenu pro-
dávaných bytů vypočítanou dle „Zásad ...“ 
článku VI a článku VII s možností využi-
tí následujících slev:

a) sleva časová 10 %     
b) sleva úhrady 15 %
c) sleva jednotková 15 %

d) sleva katastrální 20 % 
e) sleva pro nájemce bytu pobírající
 starobní nebo plný invalidní
 důchod  3 %
f) sleva spoluúčasti 4 %
III. Zastupitelstvo města Světlá 

n. S. počtem 16 hlasů schvaluje uzavření 
mandátní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. a Realitní kanceláří Mgr. Mošny, 
Plzeň.

IV. Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-
čtem 16 hlasů neschvaluje prodej domu čp. 
59 v Lánecké ulici ve Světlé n. S. a domu 
čp. 7 v Josefodole.

Usnesení č. 19/2005:
Zastupitelstvo města Světlé n. S. po-

čtem 18 hlasů schvaluje snížení ceny 
pozemků na výstavbu RD v lokalitě 
Kalvárie – pozemek KN č. 549/21 (762 
m2), pozemek KN č. 549/26 (788 m2), po-
zemek KN č. 579/32 (759 m2) v k.ú. Světlá 
n. S. - z důvodu zhoršených podmínek pro 
umístění RD na 250 Kč/ m2  v termínu od 
1. 5. 2005.

Usnesení č. 20/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
prodloužení lhůty výstavby RD na po-
zemcích KN č. 854/101, KN č. 829/2 a PK 
č. 830 (ZE-EN) v k.ú. Světlá n.S. na dobu 
5 let pro p. Foťka,  Světlá n. S.  
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Usnesení č. 21/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání:
I. Počtem 18 hlasů ruší své usnesení č. 

7/2005 ze dne 23. 2. 2005 ve věci prodeje 
části pozemku KN č. 745/1 (815 m2), po-
zemku KN č. 754/1 (33 m2), pozemku KN 
st.č. 217 (640 m2), pozemku KN č. 747 
(561 m2) a stavby bývalé „kovárny“ v k.ú. 
Světlá n. S. Stavitelství KRRO s podmín-
kou, že vezme zpět žalobu podanou na 
město Světlá n. S.

II. Počtem 11 hlasů schvaluje záměr 
prodeje pozemku KN č. 745/1 (815 m2), 
pozemku KN č. 754/1 (333 m2), pozemku 
KN st.č. 217 (640 m2), pozemku KN č. 
747 (561 m2)  pro účely, které umožňuje 
územní plán.

Ukládá zadat zpracování jednoduché 
studie, ze které by bylo patrné umístění 
2 – 3 rodinných domů, případně menšího 
bytového domu.

Usnesení č. 22/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
ukončení platnosti Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 27. 1. 2005 a ná-
sledného uzavření řádné kupní smlouvy 
na pozemek KN st.č. 1952 a pozemek 
KN č. 854/46 s p. Novákem a pí Nováko-
vou, Světlá n. S. (v zastoupení budoucích 
kupujících) za stejných podmínek jako 
u Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení č. 23/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
prodej části pozemku KN č. 498/1 (cca 30 

m2) v k.ú. Světlá n. S. p.  Janotovi, Světlá 
n. S. za účelem výstavby garáže za cenu 
350 Kč/m2.

Usnesení č. 24/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů odkládá 
rozhodnutí o prodeji části pozemku KN 
č. 242 (cca 110 m2) v k.ú. Ovesná Lho-
ta MUDr.  Lexovi, Jihlava za účelem 
rozšíření vlastního pozemku a výstavby 
rybníka do té doby, než bude předloženo 
vyjádření, zda z hlediska ochrany životní-
ho prostředí a územního plánu zde bude 
možné výstavbu rybníka realizovat.

Usnesení č. 25/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
záměr prodeje pozemku KN č. 51/25 (800 
m2) a pozemku KN č. 51/26 (800 m2) 
v k.ú. Radostovice za účelem výstavby 
rodinných domků za cenu 70 Kč/m2.

Usnesení č. 26/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů ruší své usne-
sení č. 061/2004 ze dne 8. 12. 2004 ve věci 
prodeje pozemku KN č. 549/26 (788 m2) 
v k.ú. Světlá n.S. manž. Skalickým,  Svět-
lá n. S. 

Usnesení č. 27/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 18 hlasů schvaluje prodloužení 
termínu na sepsání řádné kupní smlouvy 
s manž. Hurychovými,  Světlá n. S.,  na 
prodej části pozemku KN č. 447/1 v k.ú. 
Světlá n. S. z důvodu výstavby kanalizace 

a rekonstrukce vodovodního řádu v Dolní 
Březince do 31. 12. 2005.

Usnesení č. 28/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 18 hlasů schvaluje výkup části 
pozemku KN st.č. 447 (24 m2) a části 
pozemku KN č. 930/2 (7 m2) v k.ú. Světlá 
n. S. od pí Pejcharové,  Světlá n. S. za 
cenu 100 Kč/ m2.

Usnesení č. 29/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 12 hlasů schvaluje převze-
tí nové komunikace a veřejného osvětlení 
včetně pozemku KN č. 858/18 (706 m2) 
v k.ú. Světlá n. S. od p. Volšanského (za 
spoluvlastníky pozemků na výstavbu RD 
v lokalitě „proti vodárně“) formou „daru“ 
s břemenem údržby.

Usnesení č. 30/2005:
Zastupitelstvo města Světlá  n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů odkládá roz-
hodnutí o uplatnění restitučního nároku 
do příštího zasedání zastupitelstva a uklá-
dá zjistit možnost výkupu části pozemku 
parc.č. 357/3 a parc.č. 356/2  v k.ú. Světlá 
nad Sázavou od pí Remarové,  Světlá n. S. 

Usnesení č. 31/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 15 hlasů odkládá roz-
hodnutí o nákupu objektu bývalé kavárny 
do příštího zasedání zastupitelstva a uklá-
dá zadat zpracování studie řešící propo-
jení společenského sálu s kinem včetně 
vytvoření patřičného zázemí (občerstvení, 
šatny apod.).

Usnesení č. 32/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje dar 
Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Bře-
zince – hasičské auto v hodnotě 33 900 
Kč. Tento automobil bude sloužit pro 
činnost SDH Dolní Březinka.

Usnesení č. 33/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
poskytnutí půjček z „Městského fondu 
rozvoje bydlení“ dle upraveného návrhu 
v celkové částce 700.000 Kč následovně 
(viz tabulka): 

Usnesení č. 34/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání 
I. Počtem 18 hlasů schvaluje Roz-

počtové opatření č. 1/2005.

Půjčky z „Městského fondu rozvoje bydlení“
Jméno a příjmení 
žadatele

Označení nemovitosti Kód – účel půjčky Kč

Luboš Plodík RD Lánecká ul.
01- obnova střechy a střešní 
konstrukce starší 10 let

69.652,-

SBD Světlá n.S.
33 byt. jednotek Na 
Sídlišti 592

06 - zateplení obvod. pláště 
domu staršího 5 let

417.910,-

Manž. Piskačovi RD Panuškova ul. 08 - zřízení fasády u novostavby 34.826,-

09 - zřízení podezdívky oploce-
ní u novostavby

13.930,-

Manž. Bílkovi RD Horní ul.
02 –z řízení plyn. nebo el. 
vytápění ve stáv. domě

17.413,-

04 - dodatečná izolace domu 
staršího 10 let proti spodní 
vodě

69.652,-

05 - obnova fasády domu star-
šího 10 let vč. oplechování

6.965,-

Manž. Strašíkovi RD Kochánov
01 - obnova střechy a střešní 
konstrukce starší 10 let

69.652,-

CELKEM 700.000,- ▶
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- V době od 3.4. do 16.4. se neznámý 
zloděj po vyražení okna vloupal do rekre-
ační chalupy v Ovesné Lhotě, uvnitř vše 
prohledal a odcizil různé nářadí a další 
věci, majiteli způsobil škodu ve výši 
25 600 Kč.

- 17.4. v odpoledních hodinách podna-
pilý muž poškodil dveře u Tequila baru, 
sprostě nadával a vyhrožoval obsluhující-
mu personálu. Muž strávil zbytek dne na 
záchytce a jeho jednání bylo oznámeno 
pracovníkům městského úřadu k projed-
nání. Zanedlouho poté další muž před 
uvedeným barem slovně napadal jiného 
muže a vyhrožoval mu zabitím. Toto 
jednání naplnilo znaky trestného činu, 
věc byla po zdokumentování ve zkráce-
ném přípravném řízení předána státnímu 
zástupci.

- Na výživu své dcery „zapomněl“ 30letý 
muž z našeho okresu, dluh činí 6 300 Kč. 
Další „zapomnětlivý“ 30letý otec dluží 
svým dětem na výživném 24 000 Kč.

- Dvakrát po sobě vnikl 35letý muž do 
domu své bývalé přítelkyně, čímž se do-

II.  Bere na vědomí přehled čerpání 
rozpočtové rezervy v roce 2005.

Usnesení č. 35/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů:
I. Schvaluje rozpočet sociálního fondu 

v navržené podobě.
II. Schvaluje rozpočet fondu rozvoje 

bydlení v navržené podobě.
III. Schvaluje rozpočet fondu rekultiva-

ce skládky v navržené podobě.

Usnesení č. 36/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje ná-
kup otevřených podílových listů IKS pe-
něžního trhu Komerční banky a. s. v ceně 
5 mil. Kč a nákup otevřených podílových 
listů peněžního trhu České spořitelny 
a. s. Sporoinvest v ceně 5 mil. Kč. 

Zastupitelstvo města Světlá nad Sáza-
vou schvaluje v případě potřeby postupný 
prodej otevřených podílových fondů pod-
le potřeb financování akcí schválených 
rozpočtem města. 

Usnesení č. 37/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 18 hlasů schvaluje vyhláš-
ku, kterou se upravují pravidla pro pohyb 
psů na území města Světlá n. S. včetně 
jeho místních částí s tím, že v čl. 3, bodě 
c) bude následující znění:

Se psy není dovolen vstup: „(bez sou-
hlasu vlastníka) do VOŠ, Gymnázium, 
SSŠ a SOU na Sázavské ul. čp. 543“

Usnesení č. 38/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 18 hlasů schvaluje přidru-
žené členství města Světlá n. S. v asociaci 
Národní síť Zdravých měst ČR.

Usnesení č. 39/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 16 hlasů
I. Souhlasí s tím, aby pro příště byly 

kompletní materiály předloženy k projed-
nání v Radě města Světlá n. S., do jednání 
zastupitelstva bude předkládána tabulka 
se seznamem změn – kompletní materiály 
budou připraveny k nahlédnutí.

II. Schvaluje souborné stanovisko Změ-
ny č. III ÚPSÚ Světlá n. S. podle § 21 odst. 
5 a schvaluje další zpracování Změny č. 
III u lokalit č. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, III/y

III. Neschvaluje další zpracování Změ-
ny č. III u lokalit č. 3, 17 a 37 z důvodu 

zamítavého stanoviska orgánu ochrany 
přírody a krajiny a dle negativního Vy-
hodnocení SEA.

IV. Schvaluje na základě Vyhodnocení 
SEA zařazení lokalit č. 25 a III/x pro prů-
myslovou výrobu do územní rezervy.

V. Schvaluje návrh rozhodnutí o po-
daných námitkách ze strany veřejnosti 

– p. Doležalová s lokalitou č. 4 a manž. 
Císařovi s lokalitou č. 3.

Ukládá odboru stavebního úřadu 
a územního plánování zpracování návrhu 
(III. fáze zpracování) Změny č. III ÚPSÚ 
Světlá n. S.  

Usnesení č. 40/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S.  o pro-

jednání:
I. Počtem 17 hlasů schvaluje návrh zadá-

ní Změny č. IV ÚPSÚ Světlá n. S. podle § 
20, odst. 7 zákona č. 50/76 Sb. – lokalita 1

II. Počtem 18 hlasů schvaluje návrh za-
dání Změny č. IV ÚPSÚ Světlá n. S. podle 
§ 20, odst. 7 zákona č. 50/76 Sb. – lokalita 
2 a 3

III. Počtem 18 hlasů ukládá odboru 
stavebního úřadu a územního plánování 
zpracování spojeného procesu konceptu 
řešení a návrhu Změny č. IV ÚPSÚ Světlá 
nad Sázavou.

▶ Usnesení č. 41/2005:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sá-

zavou počtem 17 hlasů  pověřuje zastu-
pováním města Světlá nad Sázavou na 
valné hromadě VaK a.s. Havlíčkův Brod 
p. Josefa Böhma, starostu města.

Usnesení č. 42/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 17 hlasů pověřuje zastupováním 
města Světlá n. S. na výroční členské 
schůzi LDO Ledeč se sídlem v Hněvko-
vicích ing. Josefa Malečka, místostarostu 
města.

Usnesení č. 43/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 18 hlasů pověřuje starostu města 
Světlá n. S. zasláním dopisu ve věci ne-
souhlasného stanoviska k záměru kraje 
Vysočina na zrušení školní družiny při 
dětském oddělení nemocnice v Havlíč-
kově Brodě.

Usnesení č. 44/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 16 hlasů vyslovuje příslib výpomoci 
hokejovému klubu Sklo Bohemia dalším 
finančním příspěvkem v podzimních 
měsících.

pustil trestného činu porušování domovní 
svobody, ve věci bylo konáno zkrácené 
přípravné řízení.

- dne 28.4. v době od 15.00 do 17.00 hod. 
se neznámí pachatelé vloupali do kame-
nického učiliště v Lipnici nad Sázavou, 
zde odcizili počítač a další věci v celkové 
hodnotě 40 000 Kč.

- V nestřeženém okamžiku odcizil 
neznámý pachatel z prodejního stánku 
dobíjecí kupony k mobilním telefonům 
v hodnotě 15 000 Kč.

- 9.5. v 03.15 hod. byl hlídkou policie  
vyrušen pachatel, který se vloupal do 
rekreační chalupy v Přísece. Na místě 
zanechal věci ukradené v dalších rekre-
ačních chalupách, tyto budou vráceny 
poškozeným majitelům.

- V době od 3.5. do 14.5. se doposud 
neznámý pachatel po odstranění visacího 
zámku vloupal do stodoly u rekreační 
chalupy v Koňkovicích. Zde odcizil 
motorovou sekačku a pilu, majitelku tak 
připravil o 13 600 Kč.

por. Jaroslav Pavlík, vedoucí oddělení

Kriminalita na Světelsku
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Oslavy výročí 60. let ukončení II. světové války

V minulém měsíci všichni lidé neje-
nom v Evropě, ale prakticky na celém 
světě vzpomenuli velmi významného 
výročí, a to ukončení II. světové války, 
která byla doposud, a věřme, že pro 
vždy už jen bude, největší katastrofou 
v dějinách naší planety. Není proto 
divu, že takovéto slavné výročí prová-
zely i patřičné oslavy v mnoha zemích 
i městech.

Také naše město Světlá n. S. se k těmto 
oslavám připojilo a lze nyní s krátkým 

časovým odstupem říci, že zdařile. Ať 
už to byla výstava s tématikou války 
a osvobození Světlé n. S., výstava malí-
řů neprofesionálů, slavnostní akademie 
světelských základních škol a umělecké 

školy, uctění památky padlých v II. svě-
tové válce položením věnců k pamětním 
deskám, futsalový turnaj, lampionový 
průvod, vystoupení světelských mažo-
retek a hudební program na náměstí za-
končený ohňostrojem nebo velmi pěkný 
koncert pěveckých sborů Gaudeamus ze 
Světlé a Bendl z České Třebové.

Všechny pořádané akce byly přijaty ve-
řejností velmi dobře a byly i přes nepřízeň 
počasí, hlavně při lampionovém průvodu 
a ohňostroji, hojně navštívené.

Je samozřejmé, že takovéto akce se 
neobejdou bez finančního i organizační-
ho zajištění. Město požádalo o finanční 
pomoc podnikatelské firmy ve Světlé 
n. S. a okolí. I když finanční odezva 
oslovených firem nebyla v některých 
případech žádná, tím spíše bychom 
chtěli poděkovat těm, s jejichž přispěním 
byly prakticky celé oslavy financovány. 
Největšími příspěvky se podílely firmy 
Evos-Hydro Ledeč n. S., Sklo Bohemia 
Světlá n. S., Probas Světlá n. S., APS 
Světlá n. S., Caesar Crystal Josefodol. 
Dále přispěly sponzorským darem firmy 
Pneuservis, Interkonsult, firma p. Olivy, 
cestovní kancelář ing. Vacka a na za-
koupení věnců přispěli manželé Kolářovi 
z Mrzkovic.

Další poděkování patří všem organi-
zátorům i účinkujícím – dechové hudbě, 
skupině Fernet, mažoretkám, základním 
školám, základní umělecké škole a dalším.

ing. Josef Maleček, místostarosta 
Foto: ing. B. Gadlinová (1), 

D. Vacek (1), J. Vála (4)

Slavnostní ohňostroj U pamětní desky na radnici

Hraje country skupina Fernet

Poslední možnost zhlédnout výstavu

Vystoupení mažoretek 

Soubory Gaudeamus 
a Bendl v Rytířském sále
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Památková péče

sv. Martina v Dolním Městě, kostel sv. 
Jana Křtitele v Sázavce.

Program záchrany architektonické-
ho dědictví – dotuje MK ČR:

Thunovský letohrádek v Ledči n. S., 
hrad Ledeč n. S.

Program regenerace městské pa-
mátkové zóny Ledeč nad Sázavou 

– dotuje MK ČR:
Bývalý měšťanský pivovar čp. 62 

v Ledči nad Sázavou, synagoga v Ledči 
n. S., kostel sv. Petra a Pavla v Ledči n. S.

Program péče o krajinu – Minister-
stvo životního prostředí ČR:

Ošetření stromů na hřbitově z napole-
onských válek v Dolní Březince.

***
V minulém roce byla úspěšně ukon-

čena oprava oplocení kolem hřbitova 
z napoleonských válek a dotace na tuto 
opravu byla čerpána z Dotace na obno-
vu kulturních památek v kraji Vysočina. 
Z tohoto důvodu byla oprava nemovité 
kulturní památky zařazena do soutěže 
Zlatá jeřabina – cena kraje Vysočina 
za kulturní počin roku 2004 v kategorii 
Péče o kulturní dědictví.

Během roku 2005 mohou vlastníci ne-
movitých kulturních památek i vlastníci 
místních památek žádat o dotace z těch-
to dotačních titulů: Rozvoj regionálního 
a komunitního života, Restaurování 
movitých kulturních památek, Památky 

a zdraví 2005, Opomíjené památky 2005, 
Záchrana drobných památek místního 
významu, Grantový program Fondu na 
obnovu životního prostředí a kulturního 
dědictví 2005, Podpora lokálních kultur-
ních tradic. Bližší informace k dotacím 
nebo odpovědi na vaše podněty vám 
podá odbor stavebního úřadu a územní-
ho plánování MěÚ Světlá n. S. 

H. Jirkůvová, E. Horná

Územní plán sídelního útvaru 
Světlá n. S.  (ÚPSÚ) 

UPOZORNĚNÍ 

Město Světlá n. S. má od roku 
2001 schválený ÚPSÚ, který se týká 
všech místních částí. Dne 22. 6. 2005 
bude zastupitelstvo města na svém 
zasedání schvalovat pořízení Změny 
č. V. ÚPSÚ Světlá n. S. pro jednotli-
vé žadatele. Doporučujeme proto těm, 
kteří zamýšlejí stavět na pozemku, 
který není územním plánem určen 
k výstavbě, aby si okamžitě podali 
žádost o změnu územního plánu na 
odboru stavebního úřadu a územního 
plánování MěÚ Světlá n. S.

ing. Eva Horná

MěÚ Světlá n. S., odbor stavebního 
úřadu a územního plánování, jako 
orgán státní památkové péče působí 
ve Světlé n. S. od roku 2003. Hlavní 
náplní tohoto orgánu je podílet se na 
zpracování a provádění plánů a pro-
gramů obnovy kulturních památek, 
usměrňovat péči o kulturní památky, 
vykonávat státní správu na úseku stát-
ní památkové péče, vykonávat státní 
stavební dohled při obnově kulturních 
památek z hlediska památkové péče 
a plnit další úkoly stanovené zákonem 
č. 20/1987 Sb., O státní památkové 
péči, ve znění pozdějších změn.

Každým rokem se orgán státní památ-
kové péče podílí na zajišťování dotací 
pro opravu nemovitých kulturních pa-
mátek ve správním území obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností a v roce 
2005 se podílel při zajišťování dotací na 
těchto památkách:

Havarijní program Ministerstva 
kultury (MK) ČR:

Rolnická usedlost čp. 12 v Koňkovi-
cích, tvrz Melechov u obce Kouty, kostel 
sv. Jana Křtitele v Sačanech, kostel sv. 
Markéty v Loukově.

Dotace na obnovu kulturních pa-
mátek v kraji Vysočina – dotuje kraj 
Vysočina:

Kostel sv. Markéty v Loukově, kostel 

Dům čp. 105
Z gruntovní knihy je zjištěno, že v roce 

1801 byl vlastníkem Jakub Jelinek a v ro-
ce 1808 Wenzel Schembera. K roku 1857 
jsou jako bydlící uváděni majitel kovář 
Alois Šembera (*1824), dále jeho žena 
Kateřina, dcery Aloisie a Františka. Sou-
časně tam bydleli tovaryš Vojtěch Svo-
boda, Václav Šembera, jeho žena Anna 
a děti Josefa, Marie, Václav a Alois.

V archivu stavebního úřadu je ulože-
ný protokol z 12. dubna 1886 z jednání 

stavební komise o žádosti majitele domu 
ohledně zařízení skladiště, nové sýpky 
a znovuzřízení vyhořelé stodoly u čp. 
105 včetně plánku na pauzovacím papíře 
s patnáctikrejcarovým kolkem. Majite-
lem byl židovský obchodník Moric Herr-
man (*1848) a např. v roce 1921 jsou zde 
uváděni ještě jeho manželka Klára, roz. 
Müllerová, obchodnice Rozálie Krou-
pová, její dcery Vlasta a Karla, služka 
Marie Prchalová, vdova po kováři Marie 
Šťastná s dcerou Veronikou a kameník 

Karel Šťastný.
Dalším majitelem byl Rudolf Müller 

(*1881), který bydlel v čp. 172 a obchodo-
val obilím. S manželkou Annou, rozenou 
Herrmanovou, měli dcery Marii a Vale-
rii. Anna Müllerová v dopise okresnímu 
úřadu v Ledči n. S. ze 17. května 1929 
píše: 

„Sděluji, že bych byla ochotna přijmou-
ti na úplné vyrovnání svých nároků za 
zbourání dřevěné části svého skladiště 
vybíhajícího do ulice na Malé straně 
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částku 10.000 Kč, avšak jen za těchto 
podmínek: žádám upravení vjezdu do 
dvora, přiměřené zvýšení dvora k uvede-
nému vjezdu, vydláždění vjezdu a dvora. 
Dále žádám, aby taras směřující k vodě 
byl dle úpravy dvora zvýšen a opraven, 
dále aby před domem byl zřízen chodník 
s příslušným rigolem a aby byl na sjezdu 
do dvora rovněž zřízen rigol, aby v pří-
padě deště voda netekla do mého dvora, 
nýbrž aby stékala buď přímo do řeky 
nebo do kanálu. Za těchto podmínek byla 
bych ochotna postoupiti okresnímu úřa-

du bezplatně pozemek, na  kterém bude 
dřevěná část mé budovy odbourána.

Shora uvedenou nabídku činím nezá-
vazně a jedině z toho důvodu, že nechci 
okresnímu úřadu činiti žádných potíží 
přesto, že jsem nejvíce z účastníků poško-
zena. Celá má budova bude odbouráním 
dřevěné části úplně znešvařena a zne-
hodnocena. Zřízením nového vjezdu do 
dvora bude moje budova částečně zasy-
pána a tím opětně znehodnocena. Utrpím 
škodu dále tím, že nebudu moci kovárnu 
již pronajmouti, neboť po zřízení vjezdu 
bude vchod do ní zasypán a nebude mož-
no živnost kovářskou provozovati.“

Také další dopis Okresnímu úřadu 
v Ledči n. S se týká úpravy levého před-
mostí: „V úctě podepsaná Anna Mülle-
rová ve Světlé n. S. podala jsem dne 17. 
května 1929 v záležitosti hoření vyjádře-
ní, které tímto béřu zpět a na místo něho 
činím toto prohlášení:

Souhlasím s požadavky okresu uvede-
nými v tamním vyřízení ze dne 6. května 
1929 za náhradu v obnosu 10 000 Kč, při-
stupuji na nabídku vyřízením tím mi uči-
něnou, žádám však, aby nákladem okresu 
byl řádně upraven vjezd do dvora tak, aby 
byl snadno a bezpečně používatelný, ježto 
vjezd ten slouží co příjezd nejen na louku, 
ale i do skladiště, a dále aby nákladem 

okresu provedeny byly potřebné rigoly 
k odvádění dešťových vod tak, aby na ma-
jetku mém škoda působena býti nemohla. 

Na nabídku okresu přistupuji jedině 
z toho důvodu, že nemíním překážeti 
a stěžovati provedení směřující pro 
veřejné dobro, ač sama docházím tím 
značného poškození.

Vzhledem k tomu dále prohlašuji, že 
rozbořím dřevěnou část své budovy čp. 
105 ve Světlé n. S. vybíhající do ulice na 
Malé Straně a postoupím zdarma získa-
ný takto pozemek okresu ledečskému 

k rozšíření ulice na Malé Straně a svoluji 
k částečnému zasypání dveří kovárny.“

Na základě nařízení Okresního úřadu 
v Ledči n. S. nechali tedy Müllerovi dře-
věnou přístavbu vyčnívající do ulice od-
stranit, načež ovšem následuje protokol 
ze dne 19. června 1929: „Při provedené 
stavební revisi po městě Světlé n. S. bylo 
shledáno následovné: Na budově čp. 105 
patřící Anně Müllerové provedeny byly 
různé stavební změny, takže průčelní 
fronta do ulice byla podstatně změněna, 
tj. objevily se nové dvéře, nad nimi zří-
zen byl dveřní otvor do půdy a ve frontě 
uliční vznikly nové výstupky, kterých 
dříve nebylo. Zmíněné stavební práce 
byly provedeny majitelkou domu bez 
stavebního povolení a práce ty dle udání 
majitelky domu provedl pan Antonín He-
rink, zednický a tesařský mistr  ve Světlé 
n. S. Usneseno provésti trestní řízení 
proti stavebníku i stavbyvedoucímu a do-
poručuje se uložení pokuty po 50 Kč.“ 

O dva dny později byli oba obvinění 
obesláni k výslechu, který se konal 24. 
června. Anna Müllerová vypovídala: 

„Nebylo mi známo jako majitelce domu, 
že jsem povinna hlásiti nějaké změny 
u městského úřadu a domnívala jsem 
se, že když Okresní úřad v Ledči uložil 
mi, abych odstranila onu část budovy 

o níž se jedná, že nemusím se více o nic 
starati a že ve výměru Okresního úřadu 
je již obsaženo povolení k pracím, kte-
rých se dožadoval. Neučinila jsem zcela 
ničeho, co by nebylo okresem požado-
váno a proto nemohu býti za to činěna 
zodpovědnou. Dvéře, o nichž se mluví, 
nebyly znovu zhotoveny, jsou to dvéře 
staré, které ve stavbě byly a že jsou nyní 
viditelny z ulice, je tím, že se odstranila 
ona dřevěná přístavba, která pohledu 
na ně z ulice zabraňovala.“ Následova-
lo několik upomínek, žádost o snížení 

pokuty z jedné strany, žádost o exekuční 
vymožení pokuty ze strany druhé. Bo-
hatá korespondence končí poznámkou: 

„Zapraveno dne 30.4. 1932 šekem Okr. 
úřadu v Ledči n. S. 50 Kč od Anny Mül-
lerové vydobytých exekučně a 2.7.1932 
panem Herinkem per 50 Kč.“

Dne 24. 7. 1929 Rudolf Müller píše: 
„Při úpravě předmostí na Malé Straně 
budou mi zasypány částečně dvéře do 
dřívějšího krámu a dvéře do kovárny 
a jsme tudíž nuceni tyto dvéře vrchem 
zvýšiti neboť zespodu budou otvory do 
výše navážky přizděny. Naznačenou 
úpravu provede p. Josef Radil, mistr 
zednický a tesařský ve Světlé n. S.“ Po 
komisionálním šetření 14. srpna bylo 
o deset dní později vydáno stavební po-
volení k provedení úprav.

V žádosti ze dne 25. června 1932 Ru-
dolf Müller žádá o povolení k výstavbě 
dílny při domě. Jak ovšem vyplývá 
z protokolu ohledací komise, jednalo se 
o dřevěnou kůlnu na nářadí pro nájemce 
kováře. „Proti zamýšlené stavbě není ze 
stanoviska technického námitek, z důvo-
dů estetických však budiž provedena kůl-
na okapem na stranu k Sázavě, nikoliv ke 
straně uliční. Z téhož důvodu dovoluje se 
provedení kůlny pouze jako provisorium 
na dobu dvou let.“ ▶
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▶ Kovář Václav Šťastný st. požádal 
v květnu 1937 o živnostenskoprávní po-
volení ke zřízení kovářské dílny v domě 
čp. 105. Ve výměru ze dne 19. června 
1937 se mj. píše: „Provoz na okresní sil-
nici nesmí býti rušen provozem kovárny, 
tj. v jízdní dráze nesmí býti koně kovány 
ani zůstati státi opravované vozy.“

Ještě po válce jsou jako spolumajitelé 
zapsány dcery Rudolfa Müllera Marie 
Brethová a Valerie, provdaná za Valtera 
Klementa. Ze dne 30. prosince 1949 je 

„Rozhodnutí o odevzdání nemovitého 
majetku obci,“ v němž se oznamuje, že 
Osidlovací úřad v Praze vyňal ve pro-
spěch obce Světlá n. S. nemovitosti čp. 
100, 105 a 172 a parcelu 106. 

Kovárna byla v roce 1959 zbourána 
a číslo popisné 105 bylo přiděleno nově 
postavenému rodinnému domu v Lá-
necké ulici. Ve stodole, stojící souběžně 
s domem čp. 106, byla sběrna druhot-
ných surovin. V roce 1985 projednávala 
komise pro výstavbu MěstNV žádost 
o její odkoupení. V dopise zájemcům 
(majitelům sousedního domu čp. 106) 
odpověděla, že „…žádosti nelze vyhovět, 
neboť uvedený objekt je majetkem Tech-
nických služeb města Světlá n. S. Ty také 
připravují opravu objektu a jeho využití 
jako skladu.“  Ve skutečnosti byla sběrna 
druhotných surovin přemístěna do Pěši-
nek a objekt zbourán. O dvacet let poz-
ději začal na jeho místě p. Zahradníček 
výstavbu víceúčelového domu, v němž 
1. podlaží bude jako klubové, restaurační 
a školicí zařízení se zázemím a v dalších 
dvou podlažích bude byt. Provozní jed-
notka je uvažována pro cca 60 hostů se 
dvěma zaměstnanci, byt pro pětičlennou 
rodinu. Domu bylo přiděleno čp. 1149.

-jv-

Židé

(pokračování)
Na začátku 19. století byly v celé řadě 

zemí prosazeny reformy. Vesměs se liši-
ly rozsahem a účelem a tato rozmanitost 
ukazuje jak odlišná chápaní problémů, 
tak i různé místní podmínky. Revo-
luce v Anglii poskytla Židům právo 
svobodného shromažďování k výkonu 
náboženských obřadů, nejbohatší Židé 
byli integrováni i ve vyšších vrstvách 
společnosti. Také ve Francii to byla 
revoluce, která ukončila středověkou 
segregaci Židů, jakož i mnohé jiné 
formy pošlapávání lidských práv, v Ho-
landsku byla vyhlášena rovnoprávnost, 
v Itálii byly republikánskou armádou 
bořeny zdi ghett. Zcela jiný byl případ 
habsburského císařství. Zde Židé nejen 
neměli podíl na politické moci, ale byly 
jim upřeny i četné sociální výhody a byli 
podrobeni celé řadě středověkých křes-
ťanských omezení, včetně povinnosti 
nošení žlutého odznaku. Byli vylou-
čeni ze zemědělské činnosti, z většiny 
obchodních a živnostenských aktivit, 
ze škol a univerzit. Zato byli zatíženi 
množstvím zvláštních daní. V rozmezí 
let 1781-1789 vydal císař Josef II. sérii 
zvláštních patentů týkajících se různých 
provincií, které mnohá omezení zrušily, 
ale zároveň ustanovily povinnosti nové. 
Židé museli přijímat německá jména 
a žádalo se od nich, aby používali ně-
mecký jazyk. Docházka do základních 
škol byla povinná, a to buď do židov-
ských, nebo křesťanských, a také střední 
školy a univerzity byly Židům otevřeny. 
Josef II. je poprvé učinil schopnými 
vojenské služby, přičemž vojenská pří-
saha byla modifikována tak, že  byla 
vypuštěna určitá specificky křesťanská 
prohlášení.

Mnohé z reforem byly však zrušeny 
během období reakce, které následova-
lo po bitvě u Waterloo (1815). Pokrok 
ale nemohl být úplně zastaven, mnozí 
Židé se aktivně účastnili revoluce v roce 
1848, která vedla k dočasným liberálním 
konstitucím v mnoha zemích. Vývoj 
směřoval k plnému občanskému zrov-
noprávnění Židů. V Rakousko-Uhersku 
k němu došlo v roce 1867, v Německu 
o dva roky později. I mezi Židy ovšem 
panovala nejednotnost, pokud se týče 
postoje k otázce sociální integrace. Pro 
mnohé byla emancipace šokem, který 
byl tak náhlý, že se s ním nedokázali 
vyrovnat. Na druhé straně se někteří 

v nových podmínkách rychle adaptovali 
a začali se objevovat v armádě, ve vládě, 
svobodných povoláních a v širokém 
spektru zaměstnání. Integrace ale smě-
řovala ke ztrátě židovské identity, kterou 
židovské vedení nechtělo přijmout. Také 
smíšená manželství se stala během 19. 
století zcela běžným jevem, ovšem na-
dále představovala jednu ze základních 
otázek všech sporů o židovské identitě.

Devatenácté století bylo pro Židy ob-
dobím stěhování, což ovšem platilo pro 

Evropu vůbec. Lidé se stěhovali v maso-
vém měřítku, jak uvnitř kontinentu, tak 
i směrem do nových zámořských území 
v obou Amerikách, Jižní Africe a Aus-
trálii. Hlavní příčina tohoto pohybu byla 
ekonomická. Rapidní růst populace vedl 
ke zhoršování situace a industrializace 
přitahovala velké počty lidí do měst, kte-
rá nebyla s to obrovský příliv vstřebat. 
Židovská populační exploze mezi lety 
1800 a 1900 byla obzvlášť dramatická: 
z 2,5 na 10,6 milionu. V období 1881-
1914 z Evropy emigrovalo více než dva 
milióny Židů, z nichž 85 % se usadilo 
v USA. Dalšího tři čtvrtě milionu Židů 
opustilo Evropu v letech 1915-1931. 

V roce 1917 napsal britský ministr 
zahraničních věcí Artur Balfour (1848-
1930) dopis, v němž prohlásil, že jeho 
vláda podporuje zřízení „národní domo-
viny Židů“ v Palestině. Tato deklarace 
byla významným krokem k vytvoření 
nezávislého izraelského státu. Po 1. svě-
tové válce spravovali Palestinu Britové 
a umožnili židovské přistěhovalectví. 
Mezi palestinskými Araby a Židy však 
posléze začalo vzrůstat násilí.

V roce 1930 byla světová židovská 
populace odhadována na 15 miliónů, 
přičemž střední a východní Evropa 
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dosud hostila polovinu celkového počtu. 
Blížila se ale katastrofa, která zname-
nala definitivní konec převahy tohoto 
regionu na mapě světového Židovstva. 
Život zatím pokračoval v normálních 
kolejích, dokonce i poté, co národní 
socialisté převzali začátkem roku 1933 
v Německu moc. Nacistická politika 
izolace (zbavování volebního práva a na-
konec vyhánění Židů) byla doprovázena 
pokryteckou propagandou, která mas-
kovala nebo překrucovala skutečnost, 
takže nežidovská populace, zpracovaná 
dlouholetou indoktrinací, přijímala 

události jen s malým protestem. Židé se 
jen pomalu odhodlávali k emigraci, a to 
i poté, co byli Norimberskými zákony 
roku 1935 zbaveni občanství. Až po ane-
xi Rakouska a Sudet v roce 1938 emi-
grantů přibývalo. V Německu byly bě-
hem tzv. Kristallnacht (Křišťálové noci) 
z 9. na 10. listopadu 1938 zničeny stovky 
synagog, napadeny tisíce židovských 
domovů a obchodů. V následujících 
dnech byli Židé masově deportováni do 
koncentračních táborů. Mnozí prchali 
ze země a podařilo se jim tak uniknout 

„konečnému řešení“.  V ostatních zemích, 

které se dostaly pod nacistickou nadvlá-
du, byla situace poněkud odlišná. Za 
podmínek vojenského obsazení nebylo 
pro mnoho Židů možné uniknout a ti, 
kteří uniknout mohli, často neměli kam. 
Britové přísně limitovali imigraci do 
Palestiny a uprchlíkům zamezovali pří-
stup do svých kolonií. Jen málo jiných 
zemí bylo ochotno přijímat je ve větších 
počtech.

V letech 1941-1945 bylo nacisty a je-
jich kolaboranty zavražděno celkem asi 
šest miliónů Židů. Ačkoli Židé v žádném 
případě nebyli jedinými oběťmi nacis-
mu, byli štváni s nemilosrdnou krutostí, 
bezcitností a zavilou nenávistí, která 
ovládla veškeré počínání nacistů. Více 
než jedna třetina židovského světa byla 
vyvražděna. Evropa, zvláště střední 
a východní, se stala židovskou pustinou. 
Ti, kteří přežili, byli zlomeni, dezori-
entováni ztrátou svých rodin, svých 
domovů, veškerého jim známého světa. 
V improvizovaných táborech podléhali 
různým nemocem a beznaději nebo 
putovali z jednoho kraje do druhého, 
aby našli trvalý domov. Navracení dří-
vějšího židovského majetku bylo ztíženo 
nejrůznějšími překážkami a v některých 
zemích docházelo k novým protižidov-
ským útokům a pogromům. Nastolení 
komunistických režimů v zemích osvo-
bozených Rudou armádou vystavilo ty, 
kteří přežili, ekonomickým otřesům 
a vyvolalo nové emigrace. U nás se s pa-
mátkami na židovské osídlení setkáváme 
v řadě měst a obcí, v důsledku necitlivé-
ho přístupu komunistického režimu 
však na mnoha místech zůstaly jedinou 
památkou židovské hřbitovy. 

***
Dne 14. května roku 1948 byl založen 

dnešní stát Izrael. Podle židovského 
kalendáře se tak stalo 5. ijaru (2. měsíc) 
roku 5708. Židé tak poprvé od římského 
období získali svoji vlast a tento den 
oslavují jako Jom ha-acma´ut (Den nezá-
vislosti). Na izraelské vlajce je Davidova 
hvězda, v hebrejštině Magen David (štít 
Davidův). Je to symbol boží ochrany.

Židé, po staletí vyhánění z vlastní 
země, jsou dnes rozptýleni po celém svě-
tě. Tomuto jevu se říká diaspora a způso-
bily ji nejen války a vyhnanství, ale také 
cestování a obchodování. Ve 20. století 
tento trend pokračoval a dnes Židé žijí 
a pracují vedle nežidovských obyvatel 
ve všech částech světa, zachovávají si 
však vlastní víru a způsob života. 

-jv- (s využitím 
Nicholas de Lange: Svět Židů)

Z domova důchodů

Foto č.1: 
Tak takhle sladce jsme byli odměněni za 

naši pilnou práci v ergoterapeutické dílně, 
kde jsme připravovali výrobky, které jste 
mohli vidět na Josefských trzích.

Foto č.2: 
Nezapomněli jsme ani oslavit Slet ča-

rodějnic, ke kterému nám hrála hudební 
skupina Č.A.S.S. a voněly špekáčky ope-
čené na ohni.

Foto č.3: 
Poslední dubnový den k nám zavítali 

skauti, kteří měli nedaleko odtud celore-
publikové setkání. Oni nám zpívali krásné 
písně, které mají rádi, a my jsme jim na 
oplátku předvedli naše „Tanečky na žid-
lích“. Nutno podotknout, že jsme s nimi po 
celou dobu jejich vystoupení zpívali a oni 
s námi zase tančili na židlích. Atmosféra 
byla prostě jedním slovem úžasná.

Lucie Vadinská, sociální pracovnice

1

2
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Jak jsem dupkal na Džebel Toubkal

(pokračování)
Celou noc byl šílený vítr. Špatně jsem 

spal, několikrát jsem vyběhl ze stanu 
podívat se, jestli mi vítr neurval tropiko 
nebo šňůry. Naštěstí je Gemma poctivě 
vyrobená a dobře jsem ji zabezpečil.

Vyrážíme v šest hodin. Obloha je blan-
kytná, vypadá to na krásný den. Většinu 
věcí necháváme ve stanech, v batohu má 
každý pouze bundu, rukavice, trochu 
jídla, vodu, případně foťák. Stezka začíná 
přímo nad chatou a hned v úvodu je třeba 
zdolat první překážku. Divoká horská 
bystřina se musí překonat dost ošklivým 
přeskokem mezi dvěma obrovskými 
balvany. Cestička poté šplhá přes kousek 
travnaté plochy a kolem skal k prvnímu 
z četných kamenných a štěrkových polí. 
Nohy se boří a člověk musí často udělat 
tři kroky, aby se posunul o jeden. Je to 
velmi namáhavé a říkám si, že ten výstup 
asi nebude nic jednoduchého. Snažím se 
vyhledávat větší a pokud možno stabilní 
kameny, od kterých bych se odrazil dál, 
a postupem času to přece jen jde o něco 
lépe. Suťoviska jsou nejúnavnější (a nej-
nezapomenutelnější) částí celého výstupu 
a také hrozbou nezkušených turistů. Ná-
sleduje sněhové pole a další suťovisko, 
což se několikrát opakuje. Při jednom 
náhodném ohlédnutí zjišťuji, jak nádher-
né panorama mám pod sebou. Slunce již 
zalilo vrcholky okolních štítů do zlata-
vého třpytu. Výhled skoro jako z letadla. 
Další dva nebo tři človíčci, jinak nikdo 
další vidět není. 

Překonáváme mohutný práh a následu-
je znovu suťovisko. Cesta dál vede mír-
nějším žlebem do sedla. Ještě před ním 
ale mnozí odbočujeme doleva do svahu. 
Nástup na traverz je ostrý, co chvíli je 
třeba se zastavit a vydýchat. Jinak ale, 
jak říkal už včera Ota, Toubkal je jako 
hromada šrotu. 

Najednou jsme zcela nečekaně na vr-
cholu. Na kamenné plošině nás vítá asi tři 
metry vysoká kovová pyramida s mnoha 
nápisy. Pohled na ni je moc příjemné pře-
kvapení! Aniž bych se s Otou domlouval, 
působíme dojmem bezchybné synchro-
nizace: dolujeme z batohů plechovkové 

pivo a připíjíme si. Někdo další nechává 
kolovat becherovku. Stojíme na nejvyš-
ším vrchu severní Afriky! Pro většinu je 
to osobní výškový rekord – 4167 metrů! 
Všechny okolní vrcholky jsou pod námi, 
nad hlavou máme jen blankytně modrou 
oblohu. Rozhlížím se kolem sebe, abych si 
naplno vychutnal tu nádheru. Je tu docela 

chladno, fouká vítr, navlékám si rukavice. 
Pomalu se trousí další a další, takže bude 
možné pořídit společné vrcholové foto.

Tak ještě jednou obhlédnout fantastic-
ké kruhové panoráma a je načase myslet 
na návrat. Jednotlivě i po skupinkách 
sestupujeme dolů. Protože toho ještě 
nemám dost, ze sedla Tizi-n-Toubkal 
(4010 m) vystupuji na sousední čtyřtisí-
covku Westgipfel (4088 m). Pochvaluji 
si nádherný rozhled, zase trochu jiný než 
z Toubkalu, a dělám pár fotek. Z protější-
ho svahu vidím sestupovat pár postaviček 

„našich“ a mně nezbývá, než se dát také 
na sestup. Je to vlastně film puštěný po-
zpátku – suť se střídá se sněhovými poli, 
která teď však sjíždím na goráčích sedě 
na bobku, čímž se cesta dolů stává samo-
zřejmě mnohem rychlejší. 

Ze skupinky skal nedaleko cesty je 

krásná vyhlídka hluboko do údolí, na 
jehož dně se chata Neltner jeví jako 
malá krabička a naše stany jako malé 
tečky. Přeskok přes potok je ještě horší, 
než když jsme šli nahoru, protože máme 
mokré podrážky. V poledne vcházím do 
chaty a přijímám pozvání na mátový čaj. 
V Maroku mu říkají berberská whisky, 

bývá silně aromatický a notně přeslazený. 
Nalévám si z konvičky do nerezového 
plecháčku a když usrknu – brrrr! Za-
pomněli ho osladit, takže je trpký, až 
se mi chodidla zatínají do pěstí. Chvíli 
vyčkávám, ale když nikdo nepřichází, jdu 
do kuchyně požádat o cukr. Obsluhující 
vezme do jedné ruky homoli, do druhé 
sekeru a usekne kus o velikosti slepičí-
ho vejce. Požaduji rozčtvrcení, později 
alespoň rozpůlení, ale je mi kategoricky 
vysvětleno, že useknutý kus je akorát! 

Bouráme stany a ve 13.30 hod. odchází-
me dolů. S  báglem na zádech to není moc 
velká legrace, ale vzhledem k tomu, že se 
jde s kopce, dá se to vydržet. Jen zastávky 
kvůli focení nedělám tak často... Po třech 
hodinách přicházíme k travnatému plác-
ku ohrazenému kamennou zdí. Povalují 
se tu ti, kteří na „kopec“ nešli. Shazuje-

Mrak v údolí
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me bágly ze zad, prostíráme si karimatky 
a s chutí se na ně natahujeme. Postupně 
přicházejí další členové výpravy a také 
majitel pozemku. Ota mu platí po třech 
dirhamech za osobu, ale za chvíli se tu 
začínají rojit další „majitelé“. Naštěstí 
Ota ví, jak si s nimi poradit. Navečer 
část výpravy staví stany, ale většina nás 
spí pod širákem. Štíry, spící pod kameny, 
objevujeme naštěstí až ráno… 

O půl osmé se vydáváme na cestu 
a když po půl hodině přicházíme do 
Imlilu, z nitra jedné hospůdky na mě 
pokřikují dva z kamarádů, kteří opouš-
těli tábořiště přede mnou. Spokojeně sní-
dají za deset dirhamů vaječnou omeletu 
s chlebem a mátový čaj, takže se k nim 
rád přidávám. 

Když jsme po čase kompletní, nasedá-
me opět do taxíků a vracíme se k autobu-
su do Asni. Na vrcholku

Shrnutí
Výstup na Toubkal patří k relativně leh-

kým turistickým výstupům, ale vzhledem 
k jeho délce je třeba jej rozložit minimál-
ně do dvou dnů. V zimních nebo v jarních 
měsících je terén značně ztížen umrzlými 
sněhovými plotnami a je potřeba použít 
mačky a cepín. Teploty tady mohou kle-
sat až k -15 °C a vrstva sněhu dosahuje 
až dvou metrů! Hřebínek na Toubkal je 
značně suťový a téměř permanentně zde 
fouká silný vítr. Cesta do sedla trvá zhru-
ba dvě a půl hodiny a je nutné překonat 
výškový rozdíl 803 metrů. Ze sedla na 
vrchol je to asi půl hodiny s výškovým 
rozdílem 157 metrů. Cesta zpět, zejména 
v jarních měsících, je značně rychlejší, 
neboť lze využít sněhových polí, takže 
cesta trvá od asi 3/4 hodiny do zhruba 
dvou hodin (podle zkušeností a kondice). 

  Text a foto: Jaroslav Vála

Vernisáže, kterou vkusně připravil 
Václav Černoch se svými studenty, se 
zúčastnil ředitel školy ing. Jindřich 
Vodička, představitelé města starosta 
Josef Böhm a místostarosta ing. Josef 
Maleček. Mezi dalšími hosty nechy-

běli také pracovníci odboru kultury 
a školství a městského informačního 
centra. 

Instalaci výstavy společně zrealizo-
vali MgA. Milan Krajíček a MgA. An-
drea Vokřálová, výtvarnický tandem 
s obrovským tvůrčím potenciálem. 
Svou prací rovněž pomohli studenti 
uměleckořemeslných oborů. 

Návštěvníci výstavy mohli zhléd-
nout pestrou paletu výrobků z ateli-
éru keramiky – stolní sady, svícny 
či plastiky zvířat. Skláři připravili 
ukázku hutních, rytých a broušených 
výrobků. 

Zajímavé grafické motivy měly 
práce studentů ateliéru malby na sklo. 
Žáci kamenosochařského střediska 
Lipnice n. S. předvedli sádrové mode-
ly plastik i plastiky tesané do žuly či 
mramoru. 

Kdo letošní výstavu nestihl, může 
přijít opět za rok, tentokrát  v červnu 
2006 na její 4. ročník.

-MŠ-   
Foto: Jaroslav Vála

Studentské umění v Galerii Na Půdě

Z vernisáže

10. května byl ve 14. hodin slav-
nostní vernisáží zahájen 3. ročník 
výstavy ročníkových a závěrečných 
prací studentů uměleckořemeslných 
oborů VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU 
Světlá nad Sázavou.
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studenta VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU 
Světlá n. S. a bojové techniky ze sbírky 
Jaroslava Jelínka, absolventa téže školy.

Výstava výtvarníků – neprofesionálů 
se konala ve společenském sále Spole-
čenského domu a své práce zde vysta-
vovali „staří známí“ – Jaroslav Marek, 
Oldřich Sýs, Ladislav Stojan, Ladislav 
Láznička, Ludmila Přibylová a další.

-jv-

Tři výstavy

Zatímco v Galerii Na Půdě pokra-
čovala výstava malíře Emila Hrd-
ličky Obrazy z Vysočiny, konaly se 
v pondělí 2. května vernisáže dalších 
dvou výstav. Dopoledne to bylo zahá-
jení výstavy ke kulatému výročí konce 
nejničivějšího válečného konfliktu 
v dějinách lidstva, odpoledne vernisáž 
výstavy výtvarníků – neprofesionálů. 

Výstava k 60. výročí ukončení 2. svě-
tové války byla instalována v zasedací 
místnosti městského úřadu. Na jednotli-
vých panelech kolem stěn byly umístěny 
fotografie z května 1945 pocházející 
z dokumentační přílohy kroniky města, 
na stolech v čele a uprostřed místnosti 

byly pod sklem vystaveny různé dobové 
písemnosti a dokumenty, jako zatykače 
nebo papírové protektorátní peníze, 
v sousedních vitrínách byly umístěny 
trojrozměrné exponáty, pocházející ze 
soukromé sbírky: přilba Mk1 (GB), ply-
nová maska vz. 1938, polní láhev, jídelní 
miska vz. 1931, přilba jednotek Luft-
waffe vz. M 42 či knoflíky k uniformě 
válečného letectva RAF, a také několik 
medailí, např. Za osvobození Prahy, Za 
vítězství nad Německem nebo Válečný 
kříž 1939 a medaile Za zásluhy, založe-
né československou vládou v Londýně. 
Zaslouženou pozornost také poutaly 
modely letadel ze sbírky Pavla Svobody, 

Modely (Foto: Jaroslav Vála)

Z vernisáže na radnici 
(Foto: Jaroslav Vála)

Z vernisáže ve společenském sále 
(Foto: David Kotyza)

Ve středu 8. června vystoupí v diva-
delním sále Společenského domu skupi-
na IYASA a jindřichohradecká kapela 
Jen tak tak. Koncert pro školy se koná 
v 10.00 hod., pro veřejnost v 19.00 hod. 

Patnáctičlenná africká skupina studen-
tů umělecké školy Inkululeko Yabatsha 
School of Arts (IYASA) ze zimbabwes-
kého Bulawaya přiváží představení plné 
písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných 
africkou lidovou kulturou, která poslu-
chače uchvátí svým spádem, provedením 
a svou bezprostředností.

Pokud existuje něco jako folkový ma-
instream (střední proud), patří Jen tak tak 

k němu. Není to nic hanlivého, protože 
nebýt středního proudu, neměly by všech-
ny hudební pramínky kam plynout a od 
čeho odbočovat. Charakteristikou nejen 
folkového středního proudu by asi bylo, že 
jde o písničky vystavěné podle tradičních 

kompozičních schémat, hudebně i textově 
variující tradiční témata a (zřejmě většinou 
vědomě) směřující k nějakému kánonu 
krásy odvozenému z klasiků žánru. Ten 
je u folkujících Jihočechů asi spojován 
s nějakým tím Nezmarsko-Žalmanským 
proudem s výraznou rolí vícehlasů. Pokud 
se od něj něčím Jen tak tak liší, pak snad 
tím, že si na polovinu skladeb pozvali dal-
šího Jihočecha Jardu Kvasničku s bicími, 
ale i to je vývoj, se kterým koketuje celý 
folkový střední proud. Kapela vydala alba 
Periférie (1999), Obrysy lásek (2001) a Za-
se sami (2005)

-jv-  a Jiří moravský Brabec

Pozvánka na koncert
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4. ročník 
SVĚTELSKÝCH LETNÍCH PARKETŮ

na krytém zimním stadionu ve Světlé nad Sázavou

sobota 11. června – za každého počasí
Začátek 19.00 hod. – vstup od 18.00 hod.,  konec 2.30 hod.

Předpokládaný program:
19.00 – 20.15 hod. Blues.ex

20.30 – 21.45 hod. lef de BARD
22.00 – 2.30 hod. Z-NADORAZ

Vstupné: přímo na místě
18.00 – 21.00 hod.   89,- Kč
21.00 – 2.30 hod.   110,- Kč

Občerstvení zajišťuje pivovar GAMBRINUS.

Poděkování sponzorům: GAMBRINUS, SANIZOL, BRILIA – Zdeněk Jelen, Hotel Barbora, 
JOCHOVO  a Městský úřad ve Světlé nad Sázavou
Mediální partner: Český rozhlas Region 87, 9 FM

Narodila se 30. 7. 1950 a vyrůstala 
v kultivovaném prostředí  pražské 
umělecké rodiny – otec akademický 
malíř Jiří Hruška, matka rovněž akade-
mická malířka, známá krajinářka Ven-
da Truhlářová, s příbuzenskou vazbou 
na Jana Zrzavého. V letech 1967-1971 
studovala na Střední odborné škole 
výtvarné v Praze propagační grafi ku 
a výuku grafi ckých technik. Ve studiu 
pokračovala na Akademii výtvarných 
umění (1971-1977), obor restaurátor-
ství – technologie a zpracování malby. 

Již během studia ji začalo přitahovat 
fantaskní umění – H. Bosch, F. Goya 
a současně autoři českého poetismu 
a surrealismu F. Muzika, Toyen a sa-
mozřejmě již také zmíněný Jan Zrzavý. 
Do téže doby je možno datovat první 
pokusy o volnou tvorbu. Šlo především 
o fi gurální studie, biblické náměty 
a krajinomalbu, ve které se odrážel 
vliv matky V. Truhlářové.

Zásadní přelom v začínajícím díle 
autorky znamenala cesta do Itálie 
roku 1974, kterou podnikla se svým 
prvním manželem, grafi kem Karlem 
Halounem. Silně na ni tehdy zapůsobil 
kontrast umění renesance a života sou-
časné západní společnosti a po návratu 
vytvořila své první miniatury.

Náměty jejích obrazů jsou často 
ovlivněny jejími intelektuálními zá-
jmy a vzhledem k tomu, že mezi ně 
vždy patřilo vše záhadné a podivné, 
nacházíme na jejích obrazech náměty 
ovlivněné astrologií, magií, starými 
mytologiemi, ale i četbou C. G. Junga 
a dalších vážných autorů zabývajících 
se nejen tajemstvími tohoto světa, ale 
také lidské duše. Bizarní fauna, pro-
hánějící se čile na mnoha obrazech, je 
produktem bohatého imaginativního 
života autorky, který umožňuje průnik 
těchto mytologických fantomů i do 
přetechnizovaného světa konce 20. 
století.

Na obrazech z přelomu 70. a 80. let 
nacházíme opakovaně shodné prvky. 
Uzavřené vykachlíčkované prostory 
vytvářejí pocit klaustrofobie, který ješ-
tě umocňují podivné zlověstné postavy 
různých rarachů, či spíše fízlů, kteří 
vykukují zpoza rohů nebo jež lze za 
nimi tušit. Mnohdy je na obraze pří-
tomna i oběť těchto zlých sil: většinou 
bezmocná, nahá ženská postava, nebo 
nic netušící pár milenců.

Vendula Císařovská 
medailon

▶
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V roce 1981 autorka absolvovala 
půlroční stipendijní pobyt na Škole 
krásných umění v Paříži. Zde začal 
vznikat její významný cyklus Paříž-
ské metro. Do roku 1989 vystavovala 
V. Císařovská pouze sporadicky a pře-
vážně v menších galeriích. Vzhledem 
k ideologické kontrole kulturního živo-
ta to ani jinak nešlo… Přesto byly tyto 

výstavy úspěšné a dostavily se i první 
zahraniční ohlasy. Roku 1984 vysta-
vovala ve švýcarském Curychu a o dva 
roky později v Amsterodamu. 

Po převratných politických změnách 
v roce 1989 přibylo výstavních příleži-
tostí a její dílo, dosud známé poměrně 
úzkému okruhu příznivců, si postupně 
našlo cestu k širší kulturní veřejnosti. 

Výtvarnice se také načas vrátila ke 
své původní profesi – restaurátorství. 
Na Pražském hradě realizovala podle 
vlastního návrhu dvě rozměrné fresky 
v pracovně prezidenta republiky. Po-
stupně se také měnily náměty jejích 
obrazů, na což měly zřejmě také vliv 
i změny v osobním životě autorky, sňa-
tek se sochařem Petrem Císařovským 
a narození syna. 

Na obrazech postupně ubývá démo-
nických prvků a trýznivých scén. Výra-
zová technika miniatury zůstává stejná, 
ale projasňuje se tematika a prosvětluje 
kolorit. Začínají převažovat motivy vý-
chodní fi losofi e a křesťanství. V tomto 
duchu autorka také ilustruje knihy libe-
reckého nakladatelství Santal, které se 
zaměřuje na vydávání duchovní litera-
tury a východní fi lozofi e.

Josef Janda (kráceno)

Poslední výstavy:
 Humpolec (1996), 
 Havlíčkův Brod (1997), 
 Pornic v Bretani (1998), 
 Praha (1999), 
 Humpolec (2000), 
 Liberec (2000), 
 Praha (2001), 
 Bystřice n. Pernštejnem (2001), 
 Praha (2001), 
 Mikulov (2002).

Základní umělecká škola
ve Světlé nad Sázavou

Vás zve na

KONCERT ŽÁKŮ
Rytířský sál světelského zámku

ve středu 15. června 2005

v 16.00 hod. - koncert mladších žáků
v 19.00 hod. - koncert starších žáků

Vstupné na koncert je dobrovolné.

▶
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vojáka Švejka. Tématem monumentál-
ního reliéfu realizovaného v jednom 
z bývalých lomů je anatomický detail 
lidského ucha orientovaného boltcem 
doprava. Součástí je také doprovodný 
text znázorněný na kamenné šipce 
zapuštěné do země na protilehlé straně 
lomu. 

Toto dílo ale není posledním, které 
bude Dvořákovu tvorbu na Lipnici 

reprezentovat. Chystá se ve spolupráci 
s Jaroslavem Fiegerem projekt skulp-
tury Jednohubka (ULTRA EATEN 
LOOSE), která bude stát na lipnickém 
náměstí. Bude se jednat o kamenné 
a dřevěné segmenty odlišných barev  
protknuté dřevěným trámem – párát-
kem. Je tedy vidět, že se máme na co 
těšit. 

S použitím podkladů 
PaedDr. Radomíra Dvořáka 

zpracoval –MŠ-

Radomír Dvořák – výtvarník  z Vysočiny

V posledním čísle Zpravodaje 
v článku Brixen v Lipnici n. S. jste 
mohli spatřit ukázku z tvorby so-
chaře Radomíra Dvořáka. V tomto 
čísle vychází pozvánka na odhalení 
žulového reliéfu, vytvořeného so-
chařským týmem pod jeho vedením, 
a tak pokládáme za vhodné před-
stavit tohoto výtvarníka světelské 
veřejnosti.

PaedDr. Radomír Dvořák se narodil 
v roce 1959. V současnosti žije v Hav-
líčkově Brodě, kde rovněž pracuje. Ex-
terně také učí mladé umělce ve Světlé 
na VOŠ, Gymnáziu, SSŠ a SOU. 

Výtvarné vzdělání získal na peda-
gogické fakultě v Hradci Králové, kde 
na něj nejvíce zapůsobil malíř a grafik 
Bořivoj Borovský. Sochařstvím se za-
bývá od roku 1979, profesionálně pak 
od roku 1990.   

Pro jeho tvorbu je typická zejména 
práce se dřevem. Skulptury tvoří z li-
pového dřeva, kterému prvotní tvary 
dodává motorovou pilou. Následuje 
opracování tradičními řezbářskými 
nástroji, kolorování a napuštění vče-
lím voskem. 

Kde se můžete s díly Radomíra 
Dvořáka setkat? Například v Okresní 
nemocnici v Havlíčkově Brodě, kde 
jeho sochy zdobí vstupní prostory. 
V nemocničním parku upoutává po-
zornost Pavilon milénia – komplex tří 
zastřešených ženských postav – Grácií 

– odhalený v říjnu 2001. Sochami, ob-
razy či fotografikami je také vyzdoben 
WELL group Havlíčkův Brod či penzi-
on Brixen. Jeho socha s názvem Mensa 
zdobí vstup světelské VOŠ, Gymnázia, 
SSŠ a SOU. 

Není samozřejmě možné zde přiblí-
žit všechna Dvořákova díla či jejich ná-
vrhy. Vydaly by totiž na velmi dlouhý 
seznam a reprezentují rozsáhlý tvůrčí 
potenciál autora. 

Určitě Vás bude zajímat nejnovější 
projekt Dvořákova tvůrčího kolektivu 
(R. Dvořáka a studentů KSS Lipnice 
n. S.). Je jím Bretschneiderovo ucho 

– národní památník odposlechu. Co 
je tímto dílem myšleno? Lipnický 
hrad nabízí svým návštěvníkům jako 
raritu Dionýsovo ucho – rafinované 
středověké odposlouchávací zařízení, 
které sloužilo k tomu, aby písař mohl 
ve skrytu jiné místnosti zaznamenávat, 
co si hosté hradního pána v domnělém 
soukromí povídali, když jim víno roz-
vázalo jazyk. 

Název Bretschneiderovo ucho od-
kazuje k postavě civilního strážníka 
Bretschneidera ve službách státní poli-
cie z Haškova románu Osudy dobrého 

Pavilon milénia

Skulptura z lipového dřeva
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Ginevra, skupina  hrající vlastní písn� a balady, p�i jejich� poslechu se poslucha� ocitne o n�kolik stovek let zpátky, vznikla na ja�e roku
1997. Název si vyp�j�ila z dob rytí�� kulatého stolu od skotské královny Ginevry, nebo� za�átky byly naklon�ny práv� irským a skotským
melodiím. Postupn� za�ali tvo�it písn� vlastní, a proto�e �eská historie je studna bezedná a r�zných p�íb�h�, historických dokument� i
pov�stí je mnoho, bylo z �eho vybírat. 

�nutno podotknout, �e op�vovat dobu minulou je opravdu �ehole a to hlavn� pro její krutost, n�kdy a� morbiditu. Snad proto v na�ich
písních zaznívá spí�e pesimistický tón. Pokud chce n�kdo definovat na�e hudební zam��ení pak v�zte, �e nejsme typicky historická skupina,
ale spí�e pseudohistorická. V�e ostatní je o hudebním aran�má a o pocitech autor� jak textu, tak i hudby. Nechceme posuzovat do jaké míry
se li�íme od historické autenti�nosti v nástrojovém �i vokálním zpracování. Spí�e se sna�íme, aby ná� hudební pohled do historie byl pro
poslucha�e srozumitelný a snadno zapamatovatelný�

Pro uvoln�ní od nikterak r��ových témat, �adí skupina k repertoáru i písn� sko�né, kramá�ské a �ertovné. P�i koncertech v romantickém
prost�edí na�ich hrad� a zámk� se �lenové Ginevry oblékají do dobových kostým�, které jim pomáhají p�iblí�it atmosféru �as� dávno
minulých.

Ginevra = p�íjemné melodie, zp�vné refrény, bohaté vyu�ití mnoha klasických i netradi�ních nástroj�, výborné instrumentální a p�vecké výkony, 
nám�tová pestrost.

Na to v�echno se m��ete t��it, pokud jejich koncert nav�tívíte 
v sobotu 25. �ervna v Rytí�ském sále sv�telského zámku. 

P�edprodej vstupenek je od 3 v.6. informa�ním centru, tel. 569 496 676

Ing. Richard Ha�ek � vnuk spisovatele Jaroslava Ha�ka 
a socha�ský tým: Radomír Dvo�ák, Martin Rohá�ek, Jan �íma a Martin �imek 

si Vás dovolují pozvat na slavnostní odhalení �ulového reliéfu 

Bretschneiderovo ucho � národní památník odposlechu
dne 23. �ervna 2005 v 16.00 hodin
v lomu �. 1, Lipnice nad Sázavou

P�ístupová cesta k lomu (asi 750 m) bude zna�ena z nám�stí.
Akce bude pokra�ovat happeningem v areálu hostince U �eské koruny. 

Partne�i projektu: 

Obec Lipnice nad Sázavou Kamenosocha�ské st�edisko Státní hrad
www.soulipnice.cz  Lipnice nad Sázavouwww.vossvetla.cz
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SOUTĚŽ SVĚTELSKO 
VE FOTOGRAFII

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

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

Podmínky soutěže:
1. Soutěže se mohou zúčastnit všich-

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

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

3. Počet snímků od jednoho autora 
není omezen.

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

5. Snímky bude hodnotit odborná 
porota určená pořadatelem.

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

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

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

9. Z nejlepších snímků bude uspo-
řádána výstava.

Kalendář soutěže:
• uzávěrka příjmu fotografi í 
 24. 6. 2005

• vyhodnocení soutěže 
 28. 6 - 1. 7. 2005

• výstava od 19. 7. – 7. 8. 2005

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

I
Kamenosochařské středisko Lipnice nad Sázavou 

a Státní hrad Lipnice nad Sázavou

Vás zvou na nultý  ročník 

 Sochání na hradě
který se bude konat v termínu 20. – 25. 6. 2005

Uvidíte tyto ukázky: 
Lebka – plastika do pískovce

Lev – plastika žula
Nekonečno – tvorba volného návrhu

List – reliéf v pískovci
Bysta – mramor

Noha – plastika do pískovce

Akce bude probíhat v rámci prohlídek hradu, práce budou 
poté vystaveny po celou dobu letních prázdnin.

I



Světelský zpravodaj červen 2005 strana 20 strana 21 červen 2005 Světelský zpravodaj 

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

Program červen

Středa 1.6., 17.30
 Roboti (USA) 86́

Rodinná animovaná pohádka 
Z doby ledové do doby plechové, ač jsou 
to umělé bytosti z kovu, dokážou být 
lidmi.

 Vstupné: 60 Kč
 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

 Vstupné: 55 Kč
 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

 Vstupné: 70 Kč
 Přístupný

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

Komedie. Příběh dvou žen, které pracují 
v redakci dámského týdeníku. 
Hraje: S. Stašová

 Vstupné: 60 Kč
Od 15 let

Neděle 12.6., 19.30
 Království nebeské (USA) 145´

Historický. Rytíř Ballan je nositelem 
spravedlnosti, víry a ctnosti. 
Hrají: O. Bloom, E. Green

 Vstupné: 60 Kč 
Od 12 let

Středa 15.6., 19.30
 Kruh 2 (USA)  105´

Horor. Strach uzavírá kruh. 
Hrají: N. Watts, S. Spacek

 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Pátek 17.6., 19.30
 Team Amerika: 

Světovej policajt (USA) 94´
 První akční loutkový film proslulých 

tvůrců seriálu South Park.
 Vstupné: 60 Kč
 Od 15 let

Neděle 19.6., 19.30
 Milenci a vrazi (ČR) 108´

Drama. Vraždí, protože milují, milují, 
až by vraždili. 
Hrají: J. Langmajer, O. Vetchý

 Vstupné: 55 Kč
 Od 12 let

Středa 22.6., 19.30
 Slečna drsňák 2 (USA) 115´

Komedie. Pokud jde o pomoc přátelům, 
neexistuje nic, co by ji zastavilo. 
Hraje: S. Bullock

 Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Pátek 24.6., 19.30
 Kameňák 3 (ČR) 100´

Komedie. Oblíbené vtipy navlečené na 
prostý příběh. 
Hrají: J. Paulová, V. Vydra

 Vstupné: 60 Kč
 Od 12 let

Neděle 26.6., 17.30
 Garfield ve filmu (USA) 77´

Komedie. Nejlínější a nejžravější kočka 
na světě má vstát ze svého křesla. 
Hraje: B. Never

 Vstupné: 55 Kč
 Přístupný. Česká verze

Středa 29.6., 19.30
 Buď v klidu (USA) 118´

Thriller, komedie. 
Každý chce mít superstar… 
Hrají: J. Travolta, U. Thurman

 Vstupné: 60 Kč 
Od 12 let

Program červenec

Pátek 1.7., 19.30
 Star Wars: Epizoda III 
 - Pomsta Sithů 130´

Sci - fi..Ať tě síla provází! 
Hrají: E. Mc Gregor, N. Portman

 Od 12 let

Neděle 3.7., 19.30
 Pád třetí říše (SRN) 150´

Válečný . 
Duben 1945, národ čekal jeho… 
Hrají: B. Ganz, A. M. Lara

 Od 12 let

Pátek 8.7., 17.30
 U nás na farmě (USA) 76́

Animovaný. 
Tři krávy, kůň a další zvířátka chrání 
svůj domov. W. Disney.

 Česká verze
 Přístupný

Neděle 10.7., 19.30
 Bridget Jonesová 2 (USA) 120´

Romantická komedie.. 
Dokonalý přítel, dokonalý život, co by 
se mohlo stát? 
Hraje: R. Zellweger

 Od 12 let

Středa 13.7., 19.30
 Vetřelec vs. Predátor (USA) 101́

Sci-fi thriller. 
Ať vyhraje kdokoliv, my prohrajeme. 
Hrají: S. Lathan, R. Bova 

 Od 12 let

Pátek 15.7., 19.30
 Něco jako láska (USA) 107´

Romantická komedie 
 Na správném místě v nesprávnou dobu. 

Hrají: A. Kutcher, A. Peet
 Přístupný

VE FILMUVE FILMU

Světlá nad Sázavou
26. června26. června
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Napsali jste nám

V květnovém čísle Světelského zpra-
vodaje mne zaujal úvodník podepsaný 
redakční radou. Zaujal mne především 
proto, že mi absolutně unikl smysl, proč 
byl vlastně otištěn. 

O co vlastně jde? Ve zmíněném úvod-
níku je citace ze Světelského zpravodaje 
před více než 20 lety. Městský národní 
výbor a městský výbor NF v něm vyzý-
vají občany města ke zvýšenému úsilí při 
realizaci plánovaných úkolů v dalším vo-
lební období. Cílem je přivítat 40. výročí 
osvobození ve zkrášleném a upraveném 
prostředí města. Citace končí počtem bri-
gádnických hodin, které se občané našeho 
města zavazují odpracovat ve prospěch 
dalšího rozvoje města.

Následuje komentář redakční rady, ve 
kterém oznamují občanům, že se nikdy 
nechtějí vrátit do dob minulého režimu, 
plného nesvobody a překrucování faktů. 
Připomínají, že ne vždy zde existovala 
svobodná společnost a je nutné se z minu-
losti ponaučit.

O co tedy jde? Jak jsem se již v úvodu 
zmínil, nepochopil jsem souvislost mezi 
brigádou a překrucováním faktů. Jak 
hrozně se provinilo tehdejší vedení města, 

Odpovědná odpovědna

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

Své dotazy můžete posílat elektro-
nickou poštou na adresu 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 někte-
rém z následujících čísel Zpravodaje.

redakční rada

když chtělo mít hezké a upravené prostředí 
a vyzývá občany, aby se o to také sami při-
činili? Je jasné, že vše do roku 1989 bylo 
špatné, alespoň se to v současné době nosí. 
Je tomu ale vždy tak? Nechci podezřívat 
redaktory Světelského zpravodaje ze ztrá-
ty paměti. Nechci je ani podezřívat z toho, 
že úmyslně znevažují práci všech členů 
zájmových a společenských organizací. 

Ve Světlé je jistě mnoho mladých, kteří 
berou jako naprostou samozřejmost veške-
rou občanskou vybavenost. Je zde ale stále 
ještě hodně těch, kteří pamatují Světlou 
jako větší vesnici, která si říkala město. 
Nechci zde vypočítávat, co všechno se zde 
v době, podle redakční rady nesvobody, 
vybudovalo. Mnoho z toho také právě díky 
brigádnickým hodinám, které občané od-
pracovali ve prospěch svého města.

Myslím si, že úkolem všech redaktorů je 
objektivně informovat a ne dezinformovat. 
Pokud někdo nevidí, nebo nechce vidět 
věci takové, jaké jsou ve skutečnosti, měl 
by si sundat z očí černou pásku a rozhléd-
nout se kolem sebe. Potom by se možná 
měsíčník městského úřadu nestával mě-
síčníkem ODS. 

V. Kasal

Na základě doporučení Státní komi-
se pro rozvoj cestovního ruchu začala 
v minulém měsíci Správa a údržba ulic 
a silnic rozmísťovat ke zvláště význam-
ným turistickým cílům druhou směrov-
ku, aby je řidiči nepřehlédli. V případě 
Dolních Bohušic jde o památkově chrá-
něnou dlážděnou silnici, která plynule 
přechází v Komenského ulici.

Text a foto: Jaroslav Vála

Otevření návštěvnické sezóny v Pavlově se vydařilo

V neděli 1. května proběhlo ve Stani-
ci ochrany fauny v Pavlově slavnostní 
zahájení návštěvnické sezony pro rok 
2005. Pro návštěvníky byl připraven 
bohatý program. Kromě prohlídek 
areálu spojených s výkladem o činnos-
ti stanice se mohli návštěvníci zúčastnit 
odchytu a kroužkování ptáků, stopová-
ní, povídání o rysovi a dravých ptácích. 
Na děti čekala spousta zajímavých her 
a po obědě také soutěž. 

Účast návštěvníků překonala naše oče-
kávání. Odhadujeme, že v neděli prošlo 
stanicí přes 400 lidí. Program byl zahájen 
v 8:00 kroužkováním ptáků s ornitolo-
gem Václavem Beranem. Do natažených 
sítí se v průběhu celého dne chytil neu-
věřitelný počet 45 ptáků. Kromě běžných 

druhů, jako je např. kos černý nebo 
pěnkava obecná nebo sýkora koňadra, si 
mohli návštěvníci zblízka prohlédnout 
také zvonka zeleného, strnada obecného, 
mlynaříky dlouhoocasé a sojku obecnou. 
Dozvěděli se mnoho zajímavostí o chyce-
ných druzích a o významu kroužkování. 

V devět hodin pokračoval program 
stopováním s Pepou Heroutem. Návštěv-
níci se dozvěděli, jak rozeznat stopy 
a pobytové znaky našich nejběžnějších 
savců. Kromě toho si mohli prohlédnout 
a „pohladit“ vystavené kožešiny běžných 
savců, jako je např. liška obecná, jezevec 
lesní, kuna skalní, kuna lesní, vydra říční 
a prase divoké. 

Od deseti hodin byla na programu prv-
ní ofi ciální prohlídka stanice v tomto ▶
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Pavlov, to je zvířecí stanice,
nejlepší v republice.
Jsou tam pěkná zvířata,
norci, čápi a kůzlata.
Žijí tam i dravci, 
jsou to pěkní macci.
Pak jsou tady labutě
mají velké perutě. 
A už byl konec,
zazvonil zvonec. 

Ondra Trpišovský, 11 let.

▶ roce a o hodinu později už všichni 
obdivovali majestátního orla skalního, 
kterého předváděl sokolník František 
Kunc. Nezapomenutelným zážitkem, 
zvlášť pro děti, byly hrátky s rysem Filíp-
kem, které zorganizovali Jitka a Vladimír 
Zadražilovi. Návštěvníci se dozvěděli 
nejen o biologii těchto druhů, ale také 
o problematice jejich ochrany.

Po přestávce na oběd jsme vyhlási-
li soutěž pro mladé novináře v psaní 
a kreslení na téma: Můj největší zážitek 
v Pavlově. Odezva byla velká a naší po-
rotě dalo nesmírnou práci vybrat z tolika 
šikovných dětí vítěze. Nakonec rozhodl 
los a i ti, kdo nevyhráli, byli po zásluze 
odměněni.

 Pevně věřím, že všem, kdo stanici 
v neděli navštívili, se u nás líbilo a že 
se brzy zase setkáme. Ať už při běžné 
prohlídce každý den, od května do září 
v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod. nebo na 
další podobné akci. Třeba už za měsíc, 
u příležitosti Dne dětí! Pro více informa-
cí volejte na tel. 569 721 293.

Hana Staňková

A jak viděly první květen 
v Pavlově děti?

Přírodu mám moc ráda. Byla jsem moc 
ráda, když jsem slyšela, že pojedeme do 
Pavlova podívat se na Vydrýska a jiná 
zvířátka. Nejvíce mě zaujal norek evrop-
ský. Líbil se mi, protože je hbitej a je to 
masožravec a to já taky. Norek měl barvu, 
kterou já mám ráda. Doufám, že se Vám 
líbí moje psaní a můj výkres.

Eva Klofáčová, 11 let.

Viděla jsem vydru, která honila cho-
vatele. Moc jsem se nasmála. Když ho 
chytla, chňapala mu po kotnících. Taky 
se mi moc líbila Bublina, bachyně di-
voká. Netušila jsem, že může být prase 
tak velké. Dravci byli úchvatní. Bylo 
jich hrozně moc, jeden hezčí než druhý. 
Nejvíc se mi líbil orel skalní. Vypustila 
jsem i ptáka. Připadala jsem si, jako 
bych měla letět s ním.

A. Doležalová, 9 let.

V. Beran předvádí sojku

Tomáš Blažek, 13 let

Dětský koutek

Rybářské závody

Tradiční rybářské závody pořáda-
la v sobotu 7. května na rybnících 
v zámeckém parku Místní organi-
zace Českého rybářského svazu ve 
Světlé n. S. Po prudkém ranním 
dešti vysvitlo sluníčko a vytvořilo 
rybářům i návštěvníkům závodů 
pěknou kulisu.

Na březích obou parkových rybníků 
se sešlo, shodou okolností stejně jako 
loni, celkem 98 rybářů. Nejvíce jich 
bylo samozřejmě ze Světlé n. S. a okolí, 
ale například vítězové byli z Čáslavi 
a Třebíče. 

Chytalo se na jeden prut s jedním ná-
vazcem a jednoduchým háčkem a hod-
notila se délka dosažených úlovků 

– ušlechtilé ryby 1 cm = 1 bod, plevelné 
ryby 1 kus = 5 bodů. Na udici skončili 
většinou kapři a líni.

Vítězem závodů se stal Petr Vančura 
(810 bodů), druhý se umístil Jaroslav 
Horáček (439 b.), třetí David Kučera 
(370 b.), nejlepší Světelák Martin Kot-
lík skončil na 5. místě (325 b.), první 
žena Andrea Kalčicová 144 bodů. Nej-
většími úlovky se mohli pochlubit pá-
nové Musílek, který chytil kapra 58 cm, 
a Maitner s úhořem 57 cm.

Odpoledních závodů školní mládeže 
se zúčastnilo na padesát mladých vy-
znavačů Petrova cechu. První místo 

získal Filip Krčál (134 b.), druhý byl 
Lukáš Omasta (69 b.) a třetí Jakub Šrá-
mek (65 b.), oba ze Světlé n. S. Největší 
rybu chytil Patrik Choutka, rovněž ze 
Světlé, který skončil na 4.  místě (56 
bodů)

Text: Jaroslav Vála
Foto: Pavel Kotan

Čerstvý úlovek
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Poděkování

V neděli 8. května bylo uspořádáno 
tradiční vystoupení dětí k oslavě Dne 
matek. I letos byla akce uspořádána  MO 
KDU-ČSL ve spolupráci se světelským 
městským úřadem, který bezplatně 
propůjčil prostory kinosálu k nácvikům 
programů a k vlastnímu vystoupení.  
V úvodu promluvila k maminkám, ba-
bičkám a dalším přítomným v sále paní 
místostarostka ing. L. Arnotová, ná-
sledně pak hosté: ing. Jan Kasal, první 
místopředseda poslanecké sněmovny 
PČR a Bc. Jiří Vondráček, krajský radní, 
za což bych jim chtěl poděkovat. Děkuji 
také souborům a jejich vedoucím: MU-
Dr. S. Brhelové – Světlo, I. Bogdánové 

– mažoretky, V. Chládové – MŠ Bam-
bino, L. Janů – Vánek, J. Lacinovi – ta-
neční soubor DDM, Mgr. E. Pejchalové 

– Škubánek a J. Štorkové – Maxíci. Podě-
kování patří i sponzorům: Potraviny Mi-
lan a Eva Hartovi, FADOM s.r.o. Dolní 
Město, restaurace MAXIM a manželé 
Novotní, členové hasičského sboru. Dě-
kuji též všem, kteří zajišťovali ozvučení 
a hladký průběh celého vystoupení. 

Za MO KDU-ČSL P. Mašek

Módní přehlídka

10. května se v zasedací místnosti 
VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU uskuteč-
nila módní přehlídka firmy paní Ljuby 
Sojkové. Představena zde byla kolekce 
Aivelli. Celou přehlídku profesionálně 
ozvučil Miroslav Sklenář.  

Organizace této přehlídky v předvečer 
Květinového dne navázala na problema-
tiku boje proti rakovině. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného byl věnován dětem 
z dětské onkologie v Havlíčkově Brodě. 
Organizátoři tímto také děkují všem, kteří 
svým vstupným přispěli na dobrou věc. 

První část přehlídky byla věnována 
předvedení kolekce Podzim/Zima 2005/
2006. Tato kolekce byla letos v únoru 
předvedena na Brněnském veletrhu módy 
a setkala se tam s velkým úspěchem. Rov-
něž u nás ve Světlé svým osobitým stylem 
nabitý sál zaujala. Typický je pro ni pří-
rodní materiál – vlna, a to  ve valchované 
podobě. Manekýnky zde předvedly ko-

lekci kabátků, krátkých zimních kabátů, 
svetrů i vest.

Další část již patřila letní kolekci, která 
upoutala svou kreativitou, módním desi-
gnem a výběrem vysoce kvalitních mate-
riálů nejen od českých, ale i zahraničních 

výrobců – francouzských, italských a ně-
meckých. 

A tak všichni účastníci mohli zhlédnout 
modely zhotovené především z dnes veli-
ce žádaného přírodního materiálu, jako je 
len, viskóza a bavlna. Široká škála hale-
nek, sukní, šatů, různých kabátků a kalhot 
zaujala všechny přítomné. Významným 
prvkem této kolekce je skutečnost, že vše 
je vzájemně dobře kombinovatelné a ba-
revně provázané. 

Závěr módní přehlídky hýřil barvami 
– pro letošní léto ve znamení šifónů. Krea-
tivita, móda a ženskost dýchala z každého 
modelu.

Text a foto: Mgr. Michal Šimek

Ljuba Sojková s modelkami při závěrečném poděkování 

Jedna otázka - jedna odpověd́

V souvislosti s blížící se vodáckou 
sezónou jsem položil ing. Josefu Kap-
lanovi, přednostovi stanice Světlá n. S., 
otázku: „Pane přednosto, prý došlo na 
ČD k nějakým změnám ohledně přepra-
vy sportovních plavidel vlakem. Mohl 
byste uvést nějaké podrobnosti? Využi-
jeme je i v našem informačním centru, 
neradi bychom totiž podávali nepřesné 
či zkreslené informace.“ 

„Dá se říci, že odpověď je velmi jedno-
duchá, stručná a změna v přepravě lodí 
zcela zásadní. 

Podle organizačního opatření ve 
vnitrostátní osobní dopravě, které ČD, 
a. s. vydaly v dubnu 2005, nebude  v ro-
ce 2005 ve vlacích ČD uskutečňována 
žádným způsobem přeprava lodí a spor-
tovních plavidel.“

-jv-

Víte že...

…bylo nově zrekonstruováno rekre-
ační středisko Benetice? Noví majitelé 
se mu snaží navrátit nejen pokaženou 
reputaci, ale především charakter klid-
ného a pohodového místa vhodného 
k trávení rekreace. Nové dřevěné oblo-
žení stěn ve společenské místnosti ještě 
voní lesem a již samo o sobě navozuje 
příjemnou atmosféru. Sociální zařízení 
bylo rozšířeno o několik sprch, umýva-
del a WC a nově obloženo keramickými 
obklady. 

Kapacita chatek je na červenec a sr-
pen již plně vytížena, na červen a září 
je ještě možnost zajistit ubytování, či 
uspořádání společenských akcí jako 
jsou svatby, promoce, večírky a různé 
oslavy.

***
…v Lipnici n. S. se po 136 letech stě-

hoval barokní obraz?  Když v roce 1869 
vyhořela na lipnickém hradě kaple sv. 
Josefa, byl obraz přemístěn do místního 
kostela sv. Víta, kde visel až do letošní-
ho dubna. Nyní byl navrácen do kaple.

-jv-
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Prezentace v parku

V úterý 10. května zorganizovaly 
v zámeckém parku odbor majet-
ku, investic a regionálního rozvoje 
Městského úřadu ve Světlé n. S. ve 
spolupráci s významným prodejcem 
zemědělské, lesnické a komunální 
techniky, firmou SOME Jindřichův 
Hradec s. r. o. přehlídku profesionál-
ní techniky pro údržbu zeleně. 

Přímo v terénu bylo vidět kvalitu 
práce strojů pro údržbu zatravněných 
ploch. Viděli jsme například samojízd-
né sekačky MA.TRA s nožovým žacím 
ústrojím a vyklápěním sběrného koše 
do dvoumetrové výšky. Druhý typ uve-
dené sekačky má pohon obou náprav 
a dvourotorový mulčovač, který šetří 
náklady na odvoz posekané trávy. 

Regionální zástupce firmy SOME 
JH firma MAT – Milichovský Milan 
z Havlíčkova Brodu předvedl radiosta-
nicí řízenou sekačku Spider, kterou je 
možné využít pro sečení extrémně sva-
žitých ploch (až 40 %), a sekačku s mi-
nimálním poloměrem otáčení Hustler, 
která se otáčí pomocí hydromotorů 
umístěných v zadních kolech a má boč-
ní odhoz posekané trávy.

Velmi dobré manévrovací schopnosti 
na rozmoklé půdě ukázaly malotrakto-
ry BCS VIVID 300 a 400 s připojeným 
ramenem Green Shark, které sekaly 
vysokou trávu se stařinou na břehu vo-
doteče a také za překážkou. 

V členitém terénu prokázaly své 
uplatnění v péči o trávníky mulčovače 
YOYO a Peruzzo, který je vybavený 
sběrným košem. Pneumatické nůžky 
ukázaly, jak si usnadnit namáhavou 
práci s průklestem stromů, a štěpkovač 
Pezzolato, jak pořezané větve a kmeny 
zpracovat na drobnou štěpku, použi-
telnou jako vylehčující komponent do 

kompostu. Uvedenou akci navštívili 
kromě představitelů městských úřadů 
také pracovníci technických služeb 
z různých měst a žáci SOŠ, SOU ze-
mědělského a technického a učiliště. 
Naše TBS uvažují o koupi některého 
z předvedených strojů pro sečení sva-
žitých ploch.

Účastníci vyjádřili zájem vytvořit 
tradici v praktickém předvádění profe-
sionální techniky.

ing. Vít Koudela, odbor MIRR
Foto: Jaroslav Vála

Malotraktor s ramenem Green Shark

Spider

Návštěva vandalů

Sportovní areál u Základní školy 
v Komenského ul., který by Světlé moh-
la závidět i mnohem větší města, byl 
někdy v nočních hodinách ze soboty 14. 
na neděli 15. května poctěn návštěvou 
nezvaných „hostů“, kteří místo sportu 
demolovali nač přišli. 

Na hřišti s umělým trávníkem byly 
povaleny branky, v přístřešku se na zemi 

ocitla zdemolovaná informační skříňka 
atletického oddílu a v přilehlé budově zů-
stalo po návštěvnících rozbité okno. 

Když v sobotu večer v 18 hodin správce 
hřiště Jozef Foťko zamykal areál, bylo vše 
v pořádku. Až v neděli parta rekreačních 
fotbalistů našla tu spoušť. Areál, jehož je-
diným investorem bylo město Světlá n. S., 
je k velké radosti radních hojně využíván. 
Na atletické tartanové dráze se rodí rekor-
dy svěřenců trenéra Foťka, umělou trávu 
si pochvalují registrovaní a rekreační 
fotbalisté a všechna sportoviště využívají 
žáci nejen ZŠ v Komenského ul. Sedm 
milionů korun bylo v roce 2001 dobře 
investováno, ale byla by škoda, kdyby ti, 
kterým sport nebo jiné rozumné aktivity 
nic neříkají, mohli beztrestně ničit to, co 
jiným dobře slouží. Text a foto: Jiří Víšek

Redakční rada upozorňuje všechny 
přispěvatele Světelského zpravoda-
je, že uzávěrka příspěvků je vždy 
k 15. dni každého měsíce. Důvodem 
striktního dodržování tohoto termínu 
je včasné zpracování Vašich příspěvků 
tak, aby se neúměrně neprodlužovala 
doba přípravy nového čísla.
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Z pera mladých

Andrea Tarabčáková

Lžeš!!!
I kdybys mi říkal několikrát za sebou

,,MILUJU TĚ“,
i kdybys mi tisíckrát opakoval,

že beze mě nemůžeš žít,
mé oči by splynuly s tmou,

má duše by se uzavřela,
mé srdíčko by zkamenělo,
má ústa by se pootevřela

a potiše by řekla:
,,KONEC LŽÍ, KONEC VŠEHO.“ 

Princ
Seděla jsem na lavičce,

byl krásný jarní den.
A byl tam i on – můj vysněný princ.

Jen tak ležel na trávě
a díval se na modré nebe,

poseté záhadnými mráčky ve tvaru 
zvířat.

Znenadání začal mávat,
mně se zatajil dech

a roztřásla se mi kolena.
Zvedl se

a já cítila, jak ho jeho kroky vedou ke mně.
Najednou stál přede mnou,

já zavřela oči
a vychutnávala si jeho polibky.

Z ničeho nic takový hluk,
otevřela jsem oči

a byl to budík u mé postele,
který mě vytrhnul z nejkrásnějšího snu,

ale byl to jen sen, nebo předtucha?!

11. května se Světlá opět rozzářila

Pravidelně každou 
druhou květnovou 
středu „kvetou“ svíti-
vě žluté kytičky měsíč-
ku zahradního skoro 
po celé naší republice. 
Jsou sice umělé, ale 
za devět let se staly 
symbolem programu 
boje proti zhoubným 
nemocem. Tento den 

se nazývá Květinový a koná se celoná-
rodní sbírka, kterou organizuje Liga 
proti rakovině.

Světlá nad Sázavou opět nechyběla, 
a tak  květinky nabízely studentky míst-
ní Integrované střední zemědělské školy 
a ženy z Českého svazu žen. V tomto 
roce si „sběratelé“ mohli svou sbírku 
rozšířit o kytičku se světlezelenou stuž-
kou a letáčkem s upozorněním na nebez-
pečí nádorového onemocnění kůže.

V našem městě bylo i přes nepřízeň 
deštivého dne odebráno občany více než 
1700 květin a celkový fi nanční obnos 
sbírky činil 38 310 Kč. Tato částka byla 
v zapečetěných pokladnách odevzdána 
k přepočítání přímo do havlíčkobrodské 
ČSOB, která je již tradičně fi nančním 
partnerem, a odtud byla poukázána na 

účet Ligy proti rakovině Praha. Výtě-
žek letošního Květinového dne bude 
především určen na nádorovou prevenci, 
na výchovu k nekuřáctví, výzkum (ob-
zvlášť je podporována práce mladých 
vědců v oblasti výzkumu nádorů) a pod-
poru Centra preventivní a následné on-
kologické péče v Praze. 

Informace o činnosti Ligy, o přímé 
podpoře onkologického programu 
a o dalších aktivitách tohoto občanského 
sdružení můžete získat na e-mailové ad-
rese: lpr@lpr.cz nebo internetové adrese 
http://www.lpr.cz, kde bude též uveřej-
něna dokumentace 9. Květinového dne. 

Velký dík patří Vám všem, kteří jste se 
k realizaci sbírky přihlásili. Věřím, že se 
uskuteční i příští rok – a to už by byla ju-
bilejní – desátá. Studentkám z ISŠ náleží 
poděkování za pomoc při této humani-
tární akci a doufám, že se zúčastní i té 
další. Městský úřad ve Světlé n. S. opět 
pomohl vytvořit potřebné zázemí.

A Vám všem, kteří jste se v tento den 
na chvilku zastavili a neváhali drobným 
žlutým kvítkem ozdobit a projevit tím 
své cítění a snahu pomoci v boji proti 
zákeřné nemoci, chci za všechny moc 
poděkovat.

Helena Kostincová
Foto: Jaroslav Vála

Česká křest́anská akademie

Adolf Rázek: Zapomínané dědictví 
komunismu – politické procesy v 50. 
letech

Na úterý 7. června od 19.30 hod. při-
pravila Místní skupina ČKA ve Světlé 
n. S. poslední besedu v tomto akademic-
kém roce. Jeden z nejznámějších vyšet-
řovatelů Úřadu dokumentace a vyšetřo-
vání zločinů komunismu bude hovořit 
o zločinech proti lidskosti páchaných 
v 50. letech v českých a moravských 
zemích. Jako vždy se bude beseda konat 
díky laskavosti VOŠ, Gymnázia, SSŠ 
a SOU v Sázavské ulici; sejdeme se ve 
zdejší zasedací místnosti.

Ing. Adolf Rázek narozený v roce 
1930 se sám stal obětí komunistických 
represí. Byl odsouzen k několika letům 
vězení v 50. i 70. letech za práci pro ka-
tolický disent. Ve své besedě se zaměří 
především na církevní procesy, které 

bude demonstrovat na smutně proslulé 
akci s významným českým teologem, 
mj. jedním ze zakladatelů České křes-
ťanské akademie, Otou Mádrem. Ten 
byl zatčen v roce 1951 a souzen o rok 
později společně s Růženou Vackovou 
a Vladimírem Juklem. Ve zcela smyšle-
ném procesu byl Oto Mádr odsouzen za 
velezradu a špionáž k doživotí, Vladimír 
Jukl a Růžena Vacková za obdobnou 

„činnost“ k 25 respektive k 22 letům 
odnětí svobody. 

Katolická církev patřila společně 
s českým venkovem, českými drobnými 
živnostníky a českou inteligencí k těm 
složkám společnosti, jež komunisté pro-
následovali nejvíce. 

Příklad těch, kteří dokázali vzdorovat 
zlu, ať už mělo hnědou, rudou nebo 
úplně jinou podobu, bychom si měli 
připomínat stále.

Hynek Bouchal
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Víte, že...

…5. dubna byla do funkce ředitelky 
ženské věznice ve Světlé n. S. jmenová-
na bývalá generální ředitelka Vězeňské 
služby Mgr. Kamila Meclová? Do konce 
dubna funkci postupně přebírala od 
předcházející ředitelky PhDr. Zuzany 
Kalivodové, která pochází z Brna a od 
1. května vede mužskou věznici v Kuři-

Na návštěvě u starosty: vlevo Mgr. Kamila Meclová, vpravo PhDr. Zuzana Kalivodová

mi na Brněnsku, jejíž ředitel odešel do 
důchodu. 

Šestapadesátiletá Kamila Meclová 
byla v letech 1990-1995 ředitelkou žen-
ské věznice v Pardubicích, poté se stala 
první náměstkyní generálního ředitele 
Vězeňské služby a od prosince 1999 VS 
vedla.

Jezdíme s úsměvem

Policie České republiky věnuje 
bezpečnosti silničního provozu vel-
kou pozornost a v uplynulých dvou 
letech bylo toto téma rozhodnutím 
policejního prezidenta prioritou 
preventivní práce policistů. Jednou 
z mnoha akcí, které policisté již 
několik let organizují, je i dopravně 
preventivní akce Jezdíme s úsmě-
vem. 

Smyslem této dopravně bezpečnostní 
akce preventivního charakteru je sou-
činnost policistů s dětmi ze základních 
škol, působit na vědomí řidičů k získá-
ní trvalých návyků na dodržování sta-
novené rychlosti jízdy v obci, zejména 
v blízkosti základních škol a přechodů 
pro chodce. Policisté zastavují řidiče, 

kteří z rukou dětí obdrží obrázek za-
mračeného nebo usměvavého autíčka, 
podle toho, zda se dopustili přestupku 
či nikoliv. Pokud ale řidič překročil 
rychlost o 20 km/hod nebo spáchal 
jiný závažný dopravní přestupek, musí 
počítat s řešením přísnějším, než je 
předání mračícího se autíčka.

Na silnicích Havlíčkobrodska pro-
běhla akce Jezdíme s úsměvem ve 
středu 18. května,  zúčastnilo se jí 20 
dětí ze ZŠ Nádražní Ledeč n. S. a 24 
dětí ze ZŠ Komenského ve Světlé 
n. S. Celkem bylo zkontrolováno 60 
vozidel, děti rozdaly řidičům 34 obráz-
ků usměvavého autíčka a 26 obrázků 
se zamračeným autíčkem. Nejvyšší 
naměřená rychlost – 85 km/h – byla 
v Sázavské ul. ve Světlé n. S. Celkem 
bylo pokutováno 12 řidičů (částka 
4800 Kč). 

Cíl akce je zřejmý. Chceme neob-
vyklou a zajímavou formou upozorňo-
vat na bezpečnost silničního provozu 
a zvláště na riziko účasti dětí na do-
pravních nehodách. Vzájemný kontakt 
školáků a řidičů znamená netradiční 
vzpomínku pro každého z nich a po-

Jezdíme s úsměvem 
– pokutujeme s úsměvem

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

Program na měsíc červen: 
Středy:
 1.6. Den dětí v Rolničce
 8.6. Veselá zvířátka z kolíčků 
  na prádlo
 15.6.  Červnový list do kalendáře
 22.6.  Motýlci a berušky 
  z kolíčků
 29.6.  Veselý metr s opičkami

Červenec a srpen: 
Středy – volný program

S sebou si nezapomeňte přinést 
dobrou náladu, tvořivého ducha a pře-
zutí. Kontakt: 728 228 565

dobné akce mají v oblibě jak děti a je-
jich učitelé, tak i samotní řidiči. Naším 
přáním je, aby se „jezdilo s úsměvem“ 
nejen příští týden, ale vždy a všude. 

por. Jana Mazourová
Foto: Jaroslav Vála
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Chrám Nanebevzetí Panny Marie a při 
poutavém výkladu se dozvěděly mno-
hé historické zajímavosti. Průvodce je 
i „vyzkoušel“ a na adresu světelské školy 
zazněla pochvala. Sobotní výlet „Po sto-
pách mladého Zdeňka Fibicha“ malebnou 
přírodou Železných hor a údolím řeky 
Chrudimky byl bohužel pokažen deštěm. 
Rozehřály nás ovšem dvě komické barok-
ní „miniopery“, které předvedli členové 
Komorní opery Orfeo z Brna.

Náročný program byl trochu odleh-
čen „trampským“ způsobem ubytování 
v tělocvičně Gymnázia J. Ressela. V sále 
gymnázia se konal v sobotu večer ples, 
pro který naše děti, nejmladší účastníci 
festivalu, ještě „nedorostly“, i když pro-
gram zpestřil swingový vokální soubor 

Pomalu končí školní rok a s ním 
i náš první pokus o rozšíření výuky 
angličtiny do mateřských škol. Do-
mníváme se, že to byl pokus velmi 
úspěšný a rozhodně v něm budeme po 
prázdninách zase pokračovat. 

Navštěvovaly jsme jednou týdně tři 
mateřské školy: v MŠ v Lánecké bylo 
do kroužku zapsáno 14, v MŠ Bambino 
také 14 a v MŠ Na Sídlišti 18 dětí. Cí-
lem celého projektu  bylo seznámit děti 
s mluveným projevem, naučit je porozu-
mět jednoduchým pokynům a správně 
na ně reagovat. Metody a formy práce 
byly přizpůsobeny věku dětí, a tak se 
nejen povídalo, ale učily se písničky 
a říkanky, zařazeny byly hry a pohybové 
aktivity. A co se děti všechno naučily? 
Například vyjmenovat barvy, čísla do 
deseti, pojmenovat různé předměty, vy-
jmenovat členy rodiny a popsat části těla. 
Samozřejmě se také představit, pozdra-
vit, anglicky odpovědět na otázky: Jak 
se jmenuješ? Kolik je ti let? Kde bydlíš?

V září se s některými dětmi sejde-
me v našich prvních třídách a budeme 
v kroužcích pokračovat. Ve 4. třídě, 
kdy začíná anglický jazyk jako povinný 
předmět, budou mít děti již vybudované 

Angličtina v mateřských školách

základní návyky a cizí jazyk pro ně ne-
bude strašidlem.

Výuka angličtiny probíhala ve škol-
kách bezplatně a s potřebnými pomůc-
kami, např. kopírováním obrázků, nám 
vyšlo vstříc jak vedení naší školy, tak ve-
dení mateřských škol. Těšíme se na příš-
tí předškoláky, protože plně chápeme, 

že v dnešní době je znalost angličtiny 
nezbytná. Začne-li se s výukou v raném 
věku, kdy dítě bere učení jako zábavnou 
hru, šance na dokonalé zvládnutí jazyka 
se výrazně zvyšuje.

Eva Dušková, Hana Křivská, 
Jana Staňková, 

učitelky 1. stupně ZŠ v Komenského ulici

Děti a klasika

Před 15 lety vznikla ve Světlé n. S. 
pobočka Hudební mládeže. Od té doby 
navštívili žáci ZŠ v Komenského ul. 
akce této společnosti v Praze, Hradci 
Králové, Litomyšli a Chrudimi.

Začátkem dubna strávilo několik žáků 6. 
a 7. třídy víkend v Chrudimi na festivalu 
klasické hudby Athény východních Čech 
2005. Absolvovali pět koncertů z děl čes-
kých a světových skladatelů v provedení 
mladých interpretů. Obdivovali dvanác-
tiletou sólistku na violoncello, nadchla je 
čtrnáctiletá dirigentka Českého student-
ského orchestru. V nočním chrámovém 
koncertu měli možnost slyšet, jak zní 
mužský sbor – v současné době je to rarita. 
Šlo o Královéhradecký mužský sbor et 
Bonifantes. Druhý den si děti prohlédly 

Voxtet z Vysočiny. V neděli na koncertě 
vycházejících hvězd jsme byli ohromeni 
výkonem čtrnáctiletého klavíristy Richar-
da Reipricha, žáka ZUŠ v Chrasti, vítěze 
mnoha mezinárodních klavírních soutěží.

Chtěly bychom vyslovit obdiv a po-
chvalu Adéle Bártové, Milanu Čechovi, 
Mirkovi Dolejšovi, Pavle Jelínkové, An-
děle Majorové, Janu Mündelovi, Martině 
Neuvirthové, Martinu Proškovi a Katce 
Satrapové za to, jak tento „nápor“ vážné 
hudby zvládli. Většina z nich se hlásí na 
podobné akce opakovaně. Pokud se dě-
tem poskytne příležitost a mají podporu 
rodičů, rozšíří se jim okruh možností, jak 
obohatit svůj život.

Jana Bernardová, Hana Dobešová,
 ZŠ Komenského ul.
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Oslavy 60. výročí konce války v ZŠ v Komenského ulici

a dva čeští příslušníci brigády Jan 
Janáček a Josef Coufal. Myslím si, že 
současné i budoucí generace by neměly 
zapomenout nejen na tyto, ale i na dal-
ší hrdiny, kteří položili životy za mír 
v dalších tisíciletích.

Jan Burda, 8.b

Naše třída zpracovávala projekt 
Holocaust. Projekt trval tři dny. První 
dva dny jsme se toho hodně dozvěděli 
o historii a zvycích Židů, umění a lite-
ratuře za okupace, ale také o hrůzách 
koncentračních táborů, nezapomněli 
jsme ani na oběti z našeho města. Pra-

covali jsme v pěti skupinách, každá 
skupina prezentovala své výsledky 
před spolužáky. Třetí den jsme se vy-
dali do Prahy do Židovského vzděláva-
cího centra na přednášku o holocaustu 
v Čechách. Navštívili jsme také nejvý-
znamnější synagogy a starý židovský 
hřbitov. (U hrobu rabína Löwa jsme 
nezapomněli položit lístečky s přá-
ními.) Projekt Holocaust byl poučný, 
vyzkoušeli jsme si týmovou práci, na-
čerpali mnoho informací a snad jsme 
i pochopili, co je to tolerance.

Zuzana Vodičková, 
Bára Gabrielová, 9.a

I Základní škola v Komenského 
ulici přispěla svou troškou do mlýna 
k oslavám 60. výročí konce války. 
První májový týden jsme věnovali 
projektům, jejichž téma bylo jednot-
né: Válka - Mír. 

Program se lišil podle věku dětí. Ti 
nejmenší si například pozvali na be-
sedy p. Františka Drašnera a pí Marii 
Čapkovou. Povídali si o protifašis-
tickém odboji na Vysočině  a o konci 
války v našem městě. Téma se objevilo 
i ve výtvarných disciplínách a v hodi-
nách čtení. Páťáci si dokonce vyzkou-
šeli novinářskou anketu mezi občany 
Světlé. Společně se svými staršími 
spolužáky navštívili výstavu Světelsko 
za druhé světové války a podíleli se na 
programu akademie, kterou celá škola 
navštívila. 

Na druhém stupni byl projektový tý-
den zaměřen víc na samostatnou práci 
dětí. Získávání informací, doplněné 
besedami a výlety,  ukončili šesťáci 
soutěží mezi třídami, starší žáci pak 
samostatnými ústními a grafickými 
prezentacemi. 

Nejvyšší ročníky se zaměřily na 
významná témata: v osmých třídách 
to bylo partyzánské hnutí na Vysočině 
a v devátých holocaust. A jak hodnotili 
projektový týden sami žáci? Za všech-
ny alespoň dva názory.

***
Už je tomu šedesát let, kdy u obce 

Leškovice zemřelo sedm partyzánů 
z brigády Mistra Jana Husa. Přes ne-
smírnou snahu se jim nepodařilo do-
stat do cíle, na Přibyslavsko. My, žáci 
osmých tříd ZŠ Komenského, jsme se 
vydali po stopách těchto hrdinů. První 
den jsme šli na Melechov, ale památ-
níček jsme po namáhavém výstupu 
a následném hledání nenašli. Nicméně 
to byl pěkný výlet, při kterém jsme 
se podívali k rozhledně a studánce, 
u které je i několik hrníčků pro žíznivé 
pocestné. 

Druhý den jsme se jeli podívat do 
Leškovic, kde je u osudného lesa po-
staven velký kamenný památník. Kou-
sek cesty od něj je místo, na kterém 
jednoho jarního jitra v boji proti velké 
přesile padli hrdinní partyzáni: velitel 
mjr. Fomin, náčelník štábu nadporučík 
Perchunov, lékařka oddílu Smeková, 
radistka Poljaková, partyzán Čepurov 

Hra na zelenou – televizní natáčení pořadu

Pondělí 9. května byl pro nás velmi 
zajímavý dnem. V devět hodin si pro 
nás přijel natáčecí štáb České televize 
a odvezl nás spolu s ledečskými dětmi, 
našimi protihráči, na místo natáčení 
do Pavlova. Pavlov je stanice pro han-
dicapovaná zvířata. Když jsme tam 
dorazili, seznámili jsme se s režisérem 
a moderátorem pořadu.

Naše první setkání s kamerami bylo 
při příchodu do stanice. Po rozkoukání 
jsme začali se seznamovacím rozhovo-
rem: každý z nás představil sebe, svoji 
školu a své koníčky. Když tyto dvě části 
byly natočeny, dostali jsme za úkol najít 
ve stanici nepůvodní druhy živočichů. 
Některá zvířata byla speciálně dovezena 
odjinud. My jsme poznali jen dvě, získa-

li jsme 2 body a dostali jsme se o jeden 
bod do vedení.

Po této vysilující části programu ná-
sledoval oběd, bageta a čaj. Při obědě 
jsme se více seznámili s našimi pro-
tihráči. Byla to tři děvčata z ledečské 
školy. Když jsme přišli z oběda, byla už ▶



Světelský zpravodaj červen 2005 strana 28 strana 29 červen 2005 Světelský zpravodaj 

připravena další disciplína, a to určová-
ní původního domova zvířat. Měli jsme 
k dispozici několik obrázků se zvířaty, 
mapu světa a mapu České republiky. 
Do těchto map se přidávaly obrázky 
živočichů. V této soutěži nás soupeřky 
dorovnaly v počtu bodů na 4:4.

Hned na to jsme se odebrali na louku, 
kde se uskutečnil vědomostní test, při 
kterém musel každý myslet za sebe. 
Dostali jsme například otázky co je to 
introdukce, kolik je dnes v Austrálii krá-
líků z původně 25 dovezených aj. Ještě 
že byly jen dvě možnosti na odpověď. 
V této části jsme dostali rozhodující bod 
navíc a bylo to 6:5 pro nás.

Následovalo vyvrcholení celé soutěže, 
kde jsme mohli získat nejvíce bodů. Pre-
zentovali jsme svůj ekologický program 

„Pravěk“. Natáčecí štáb byl v šoku, když 
jsme k této scénce přivezli plné auto 
rekvizit např.: mlýnek na obilí, hudební 
nástroje, placky, mísu s obilím, ošatky, 

keramiku, kůži z kance atd. A ještě něco 
o scénce: vystupoval chlapec z dnešní 
doby, pravěká žena a pravěký muž. Vedl 
se mezi nimi rozhovor a nakonec si 
chlapec zahrál na pravěký nástroj s pra-
věkými lidmi. 

Naši protivníci prezentovali svůj 
ekologický projekt zaměřený na život-
ní prostředí a ochranu přírody. Porota 
ocenila snaživost obou týmů a udělila 
stejný počet bodů. K naší velké radosti 
jsme zvítězili o jeden bod.

Jako cenu za vítězství dostal každý 
člen našeho družstva knihu, která se 
nám moc líbí, pro školu jsem dostali 
truhlu na chemické a fyzikální pokusy. 
Na natáčení jsme měli dobré počasí 
a panovala velmi dobrá nálada, takže 
máme krásný zážitek. Tento díl „Hry 
na zelenou“ bude vysílat ČT na podzim, 
vysílací čas ještě zveřejníme.

Jirka Prášek, 
Šárka Nevoralová, 

Jan Pilař

SOŠ ve světelském zámku se mění

Střední škola existuje v zámku ve 
Světlé n. S. již přes 60 let (od roku 1942), 
tradičně je zaměřená na zemědělská 
a technická povolání, má učební i matu-
ritní obory a umožňuje také vyučeným 
mladým lidem získat maturitu v den-
ním nástavbovém dvouletém studiu. 

Méně je už známé, že od roku 2000 
připravuje i odborníky s maturitou pro 
sociální služby. Škola tak reaguje na po-
žadavky současné společnosti a zvyšující 
se poptávku zaměstnavatelů po kvalifiko-
vaných sociálních pracovnících i potřebu 
studentů samostatně podnikat v sociální 
oblasti. Změněná struktura školy přináší 
i problémy, řada kvalifikovaných učitelů 
musela ze školy odejít, zároveň přišli noví 
odborníci na sociální práci. V roce 2004 
došlo ke sloučení školy ve Světlé n. S. se 
školami v Humpolci a Havlíčkově Brodě. 
Usilujeme o využití výhod, které s sebou 
přináší větší instituce. 

Sociální povolání
Ve všech vyspělých evropských spo-

lečnostech se mění  tradiční uspořádání 
společnosti a rodiny, stoupá počet lidí 
vyžadujících pomoc. Tito lidé chtějí prožít 
svůj život důstojně a kvalitně využít svůj 
volný čas. Proto vzrůstá i potřeba sociál-
ních pracovníků – profesionálů. V českém 
prostředí začíná docházet k diferenciaci 
těchto povolání obdobně jako již dříve 
např. v Německu, kde existuje přes 60 
sociálních povolání či Rakousku, kde 
mají okolo 30 povolání v sociální oblasti. 
Vzrůstají požadavky na odborné i lidské 
kompetence těchto odborníků a kvalitu 
sociálních služeb. Po maturitě mohou 
absolventi začít pracovat v rozšiřující 
se řadě sociálních povolání, studovat na 
VOŠ nebo VŠ. Po získání praktických 
zkušeností zakládají někteří z nich vlastní 
organizace. Čeští studenti sociálních obo-
rů mají dobrou pověst i v zahraničí, jsou 

ochotní a kvalitní  a nebývá pro ně téžké 
začít pracovat například v Rakousku či 
Velké Británii.

Vztahy se školami v Evropě
Naše škola se v posledních letech snaží 

využít možností sjednocující se Evropy, 
nejen finančních, i když ty jsou samozřej-
mě důležité. Máme již  zkušenosti v ob-
lasti mezinárodní spolupráce,  žáci absol-
vovali  zahraniční pobyty a praxe (např. 
v Holandsku a Švýcarsku). Zkušenosti 
z této spolupráce a přínos pro všechny zú-
častněné nás vede k pokračování v těchto 
aktivitách. Zahraniční stáže poskytují stu-
dentům příležitost ke vzdělání a praktické 
přípravě v jiné evropské zemi, umožňují 
jim získat pracovní zkušenosti v zahra-
niční hostitelské organizaci, nezbytné pro 
volný pohyb lidí na evropském trhu práce, 
rozšiřují jejich odborné, jazykové i osob-
nostně-sociální dovednosti, a zvyšují tak 
jejich uplatnění i na domácím trhu ▶
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práce a v občanském životě. Projekty 
jsou financovány ze zdrojů EU a spolu-
finacovány krajem Vysočina i vlastními 
prostředky SOŠ. Cennou podporu nám 
poskytují i pracovníci MÚ Světlá nad 
Sázavou.

Naše zahraniční aktivity ve školním 
roce 2005/2006
Škole se podařilo navázat vztahy se so-

ciálními školami v Rakousku a Německu 
a sociálními zařízeními ve Velké Británii.  
V příštím školním roce můžeme tedy rea-
lizovat tyto aktivity:

• projekt Sokrates – 14denní výměna 
studentů nástavbového maturitního obo-
ru  v Německu / Gotha (říjen)

• výměnný pobyt šesti studentů s ně-
meckou školou v Chemnitzu na podzim, 
následovat bude pracovní pobyt několika 
učitelů 

• návštěva z Rakouska / Linec ve Světlé 
n. S. (září)

• po maturitě odjíždí 6 studentek pra-
covat na 1 rok v sociálních službách ve 
Velké Británii a dvě do Rakouska jako 
kvalifikované sociální pracovníce 

• projekt Leonardo – šestitýdenní od-
borná praxe našich studentů v sociálních 
zařízeních v Německu / Erfurt, Weimar 
(říjen a listopad) s tímto pracovním pro-
gramem:

1. týden – standardy kvality sociální 
práce (dopoledne pracovní činnost, odpo-
ledne odborný a jazykový kurz)

2. + 3. týden – přímé práce s klienty 
v sociálních zařízeních /terénní sociální 
služba

4. + 5. týden – administrativní a organi-
zační činnosti v sociálních službách

6. týden – úkoly sociálních služeb v re-
gionu

Studenti získají zkušenosti v obou 
základních oblastech svého odborného 
zaměření, tj. a) přímé práce s klienty, b) 

organizačně řídících a administrativ-
ních činnostech. Na závěr stáže předloží 
účastníci závěrečnou zprávu (popis nově 
získané profesní dovednosti nebo vy-
pracování zakladatelského projektu pro 
vlastní organizaci). 

Jako společný produkt vytvoří studenti 
sociální slovník z každodenní odborné 
komunikace na pracovišti. Úspěšní prak-
tikanti obdrží doklad o absolvování zahra-
niční stáže, tzv. Europas – nově vydávaný 
dokument EU o kvalifikaci s popisem 
dosažených znalostí, dovedností a kom-
petencí. Jedná se o neoficiální dokument, 
kterým však bude moci v příštích letech 
občan prokazovat zaměstnavateli svoji 
celkovou kvalifikaci.

Škola těmito aktivitami poskytuje stu-
dentům nejen teoretickou, ale především 
kvalitní praktickou přípravu pro jejich 
život a profesní činnost.

Za SOŠ Humpolec / Světlá n. S.
Mgr. ing. Jiří Pejchal

Za hranice všedních dnů…

Ve dnech 22. – 26. dubna uspořádaly 
dvě světelské školy – ZŠ Lánecká a VOŠ, 
Gymnázium, SSŠ a SOU – společný 
poznávací zájezd do Paříže a Versailles. 
Cestu nám zajistila CA Benetour z Čes-
kých Budějovic a o doprovod se postarala 
paní Libuše Rajmišová z Berouna. Ta si za 
své průvodcovské služby zaslouží jednič-
ku s hvězdičkou – Paříž zná skvěle a nám 
připravila program, během kterého jsme 
nejen viděli všechny dominanty města nad 
Seinou, ale vychutnali jsme si i atmosféru 
jak velkých bulvárů, tak uliček a zákoutí, 
kterých město nabízí bezpočet, to vše beze 
spěchu a v naprosté pohodě.

O dojmy z naší cesty se s čtenáři zpravo-
daje podělí studentky II. ročníku gymná-
zia. Nechme tedy slovo jim.

Mgr. Lenka Zadinová

Paříž plná dojmů
Kolem čtvrté hodiny odpoledne konečně 

odjíždíme ze Světlé nad Sázavou a vyráží-
me směrem na Humpolec. V autobuse nás 
baví naše drahé spolužačky svým zpěvem 
a paní průvodkyně svým povídáním o na-
šem budoucím programu. Později, když už 
jsme daleko za hranicemi ČR, nám vyprá-
ví také o historii Francie. 

Místo slíbeného zábavného filmu se 
díváme na dokument o Paříži. Pak už se 
snažíme v rámci možností a stísněných 
prostor sedaček usnout.

Ráno jsme ospalí, rozlámaní, ale pří-

jemně nedočkaví  na hlavní  město Fran-
cie. Zde nás čeká asi nejnáročnější den 
pobytu. Po zhlédnutí památek z autobusu  
totiž pokračujeme v prohlídce města asi 
osmihodinovou pěší túrou. Začínáme na 
náměstí Svornosti, odkud se vydáváme do 
pařížských ulic. Zpočátku  hledíme fasci-
novaně (někteří možná i trochu vyděšeně) 
na každou stavbu, ulici i automobil. Jako 
jeden z prvních nás čeká kostel Saint-

-Madeleine, ale největším zážitkem dne 
se pro nás stává návštěva Louvru. Začíná 
ovšem malou kolizí při vstupu do muzea, 
kdy u jedné z nás nachází ostraha při 
kontrole zavazadel „nebezpečnou zbraň“ 

– kuchyňský nůž. Nedají jinak, než že ji 
musíme z batohu vyndat a nechat ji v bez-
pečí úschovny! 

Bohužel naše dorozumívání není tak 
dobré, abychom ihned pochopili, o co nás 
ochranka žádá, a tak se z našeho rozhovo-
ru stává i menší divadélko pro přihlížející 
turisty. Zbytek návštěvy  trávíme prochá-
zením se po přilehlé zahradě a procvičo-
váním si angličtiny s japonskými a afric-
kými turisty. Pro nepřízeň počasí  musíme 
přesunout návštěvu Eiffelovky na jiný den, 
a proto jsme „už“ po deváté hodině v na-
šem dočasném útočišti – hotelu F1. 

Poměrně brzy ráno dalšího dne, po 
dobré francouzské snídani vyrážíme 
do Versailles, kde  nejdříve obdivujeme 
zámek a poté i část krásných zahrad. Při 
prohlídce se na nás doslova vrhá skupinka 

japonských mladíků, kteří se s námi touží 
mermomocí vyfotit. Jsou tak neodbytní, 
že  jim po dlouhém přemlouvání nakonec 
podléháme a oni nás se šťastnými úsměvy 
nechávají konečně dokončit prohlídku. 

Odpoledne nás řidiči vezou zpět do 
Paříže, tentokrát k dominantě Sacré Co-
eur. I když venku vytrvale prší, hned na 
schodech k chrámu nás odchytává sku-
pina neodbytných černochů, kteří nám 
vnucují „zázračné“ náramky Gulu gulu či 
Džigy džigy. Za pět eur, no nekupte to! Za 
přislíbení přízně neznámého božstva však 
sympatické hochy umluvíme na jedno 
euro za náramek i na pózování před naším 
fotoaparátem. Po prohlídce katedrály se 
ještě procházíme po ulicích Montmartru, 
plných amatérských, ale i profesionálních 
umělců, kde relativně levně nakupujeme 
i drobné dárky a pohledy. Pak se přesu-
nujeme do poklidné Latinské čtvrti a tam 
procházíme dva známé bulváry St. Michel 
a St. Germain. I počasí nám přeje, déšť 
přestal a vykukuje sluníčko. Pozdě večer 
se vracíme do našeho hotelu a zmožení 
usínáme velmi rychle.

Náš poslední den v Paříži začíná znovu 
skvělou snídaní, po které  se vydává-
me do moderní čtvrti La Défence plné 
mrakodrapů. Tam nakupujeme poslední 
zásoby a utrácíme poslední rezervy v OD 
Auchan. Pak už na nás čeká zlatý hřeb zá-
jezdu – Eiffelova věž. Poté, co jsme vystáli 
dlouhou frontu na lístky a vstup, zvládáme 

▶
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Regionální kolo v odbíjené dívek 

v rozhodujícím setu 15:17, a zajistily si tak 
druhé postupové místo. 

V semifinále nás čekalo družstvo gym-
názia Humpolec, které svou výhrou 2:0 
postoupilo do finále a nás odsoudilo k boji 
o třetí místo. Ještě před zápasem zvýšila 
pí Pláteníková naši motivaci tím, že za 
výhru v tomto zápase nám slíbila odměnu. 
V nelehkém boji jsme nakonec pokořily 
družstvo gymnázia Třebíč 2:0 a historicky 
poprvé se umístily „na bedně.“ 

Úspěch bylo nutné někde oslavit, k če-
muž nám posloužila místní pizzerie. Zde 
si každá objednala podle své chuti, protože 
žádná z nás netušila, jakou podobu bude 

mít zmíněné „překvápko.“ Ani ve snu by 
nás nenapadlo, že největší boj nás teprve 
čeká. Musely jsme se podělit o naši výhru 

– kokosový dort. Paní profesorka si zřejmě 
přála, abychom měly pěkné zážitky, a tak 
nám nechala přinést výbornou ledovou 
kávu se šlehačkou a zmrzlinou. To se jí 
opravdu povedlo, protože na zpáteční ces-
tu, kdy nás děsila každá zatáčka a menší 
kopeček, budeme ještě dlouho vzpomínat. 
Doufáme, že i příští rok se umístíme stejně 
dobře jako v letošním roce – anebo ještě 
lépe.

Zuzana Nevoralová a Kristýna Dobrá, 
III. G

Ve středu 27. dubna se v Třebíči  ko-
nalo regionální kolo v odbíjené dívek 
středních škol. Své síly změřilo šest 
nejlepších družstev, která si svou účast 
zajistila vítězstvím v okresních kolech. 
Havlíčkobrodský okres zastupovala 
děvčata světelského gymnázia, která 
pod vedením Mgr. Ludmily Pláteníko-
vé dosáhla výborného výsledku. 

Družstva byla rozdělena do dvou skupin. 
V naší skupině jsme se utkaly o dvě po-
stupová místa s OA Třebíč a gymnáziem 
Žďár n. S. Vítězstvím 2:1 nad Žďárem 
vzrostla naše naděje na postup. Ve dru-
hém zápase jsme podlehly OA Třebíči 1:2, 

schody do druhého patra. Tam ale zjišťuje-
me, že paní, která by měla prodávat lístky 
na výtah až na vrchol věže, si prostě „dala 
šlofíka“ a zavřela kasu! Když se po půl-
hodině konečně uráčila přijít a pokladnu 
otevřít, byli jsme již  promrzlí a pěkně 
rozčilení. Pohled z vrcholku věže na město 
nám vše vynahradil, byla to prostě paráda! 
Zaujatě jsme chodili kolem dokola a fotili. 
Jaké bylo naše překvapení, když jsme při 
našem rozhlížení uslyšeli nadávky na 
adresu nespolehlivé pokladní v naší rodné 
řeči! Ano, několik stovek km od domova, 

ve výšce kolem 300 m jsme potkali naše 
krajany z Pelhřimova! Sestup z Eiffelov-
ky byl už poměrně bezproblémový. Pak 
následoval rozchod, při kterém jsme si 
užívali poslední chvilky volna v Paříži. 
Před osmou hodinou večer nás čekala 
poslední akce zájezdu – projížďka po 
řece Seině. Všichni se pokoušeli zachytit 
památky, kolem kterých jsme proplouvali, 
ve světle zapadajícího slunka. Svou sna-
hou jsme mohli směle konkurovat našim 
japonským spolupasažérům. Když už se 
smrákalo a na Paříž padala tma, rozsvítila 

Světelští studenti nad Seinou

se hlavní dominanta města a tyčila se nad 
námi v celé své kráse a majestátnosti. Fo-
toaparáty taktak stíhaly ukládat všechny 
snímky, na kterých rozzářená Eiffelova 
věž figurovala. Loď už pomalu přirážela 
ke břehu, když tu najednou začala věž 
blikat a světélkovat! Pro všechny to bylo 
milé překvapení. Tak jsme ještě naposledy 
stiskli spouště svých foťáků a vystoupili 
jsme posmutněle na břeh, kde na nás měl 
čekat autobus. 

Ten ale nečekal. Tak jsme se nepláno-
vaně ještě projeli nočním metrem a prošli 
rozsvícenými ulicemi Paříže, než jsme do-
razili po jedenácté hodině v noci k trucují-
címu autobusu. Ten prý odmítal startovat 
a nedal si říct až téměř do půlnoci. Když 
konečně motor naskočil, nahrnuli jsme se 
na sedačky a vyjeli. Z pod zavírajících se 
víček jsme ještě zhlédli památky města 
za nočního osvětlení, vyslechli poslední 
výklad paní průvodkyně a pak jsme mohli 
konečně usnout. Ani jsme nestihli litovat 
toho, že jedeme domů, a už jsme zase stáli 
na zastávce v Sázavské ulici a nechali se 
objímat našimi rodinami...

No, bylo to náročné, ale puchýře od 
nepohodlných bot se zahojí, spánek doma 
taky doženeme a z naší expedice nám 
zůstanou jen bezva vzpomínky a chuť si 
takovouhle akci zase někdy  v budoucnu 
zopakovat... 

   Markéta Jelínková, 
Klára Tomasová, Iveta Válová z II.G
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O pohár starosty

V sobotu 7. května se uskutečnil 
na umělé trávě sportoviště u ZŠ 
Komenského turnaj v malé kopané 
O pohár starosty města, který uspo-
řádal agilní FK Premium Světlá 
n. S. 

Pořadatelé připravili program tur-
naje tak, aby každý tým z osmičky 
startujících hrál nejméně čtyři zá-
pasy. Proto se nejprve hrálo ve dvou 
skupinách systémem každý s každým 
a následující pořadí ve skupinách urči-
lo nasazení mužstev pro play off, kde 
vítěz první skupiny nastupoval proti 
čtvrtému týmu druhé skupiny a opač-
ně, na konci potom čekala dvě finále, 
když v tom malém hráli poražení se-
mifinalisté o třetí místo a velké finále 
určilo vítěze turnaje. 

První skupinu vyhrálo mužstvo 
ROSSI Havlíčkův Brod, na 2. místě 
skončil tým Maxim Světlá, 3. byly 
Křepiny a 4. místo zbylo pro Team 
Světlá. 

Pořadí ve druhé skupině bylo ná-
sledující: 1. Premium Světlá, 2. King 
Humpolec, 3. Úsobí, 4. Hokejky Hav-
líčkův Brod. 

Výsledky čtvrtfinále play off: ROSSI 
Havlíčkův Brod – Hokejky Havlíčkův 
Brod 1:0, Křepiny – King Humpolec 2:
1, Premium Světlá – Team Světlá 2:0, 
Maxim Světlá – Úsobí 5:1. Semifinále: 
Křepiny – ROSSI Havlíčkův Brod 1:0, 
Premium Světlá – Maxim Světlá 2:1. 

Pohár pro vítězné mužstvo vyrobila 
sklárna Caesar Crystal Josefodol 

(Foto: Jaroslav Vála)

Kapitán vítězných Křepin přebírá pohár od starosty 

V malém finále o třetí místo zvítězi-
lo ROSSI nad Maximem přesvědčivě 6:
1, velké finále Premium Světlá – Kře-
piny skončilo bez branek a o majitelích 
poháru starosty musely rozhodnout 
penalty. 

Tu vítěznou vstřelilo družstvo Kře-
pin. Řídící výbor turnaje potom vyhlá-
sil nejlepšího střelce a nejlepší hráče 
turnaje. 

Králem střelců se stal Pavel Novák 
z týmu Maxim Světlá s osmi góly 
a současně byl vyhlášen nejlepším 
hráčem v poli. Nejlepším brankářem 
se stal Pavel Bübel z pořádajícího FK 
Premium, který v šesti zápasech  jen 
dvakrát pustil míč za svá záda.

Pořadí družstev na medailových mís-
tech: 1. Křepiny, 2. FK Premium Svět-
lá n. S., 3. ROSSI Havlíčkův Brod.

Text a foto: Jiří Víšek

Devatenáctiletý Rostislav Frolka, člen 
A mužstva FK Sklo Bohemia, bral turnaj 
jako přípravu na nedělní zápas ve Věžnici

Cyklistika

Od 11. do 15. května se jel v okolí 
Terezína 33. ročník pětietapového Zá-
vodu míru juniorů, který byl zařazen 
do seriálu Světového poháru UCI ju-
niorů v silniční cyklistice. V silné me-
zinárodní konkurenci 128 závodníků, 
11 reprezentačních a stejného počtu 
klubových týmů z celé Evropy byl 
i světelský cyklista Zdeněk Machač, 
který tentokrát neoblékl dres reprezen-

tační, ale jel v družstvu Dukly Praha. 
V 1. etapě kolem Litoměřic (97 km) dojel 
na 24. místě, další etapou byla časovka 
družstev a Machačova Dukla Praha 
skončila sedmá. Třetí den měl etapy dvě, 
tou první byla časovka jednotlivců na 
12 km, a cyklista ze Světlé byl klasifiko-
ván jako 23. Odpoledne se pokračovalo 
etapou kolem Roudnice, ta měřila 90 km, 
a do cíle dojel celý „balík“ závodníků 



Světelský zpravodaj červen 2005 strana 32 strana 33 červen 2005 Světelský zpravodaj 

ketovým míčkem. Páťáci získali čtyři 
umístění na stupních vítězů. Zlato 
získali Jan Hubáček v hodu míčkem, 
Soňa Lorencová a Stanislav Volanin 
ve skoku do dálky, stříbrný skončil 
v běhu na 60 m Petr Ryšavý. 

Celý tým ještě doplňovali: Linda 
Bilalli, Tereza Víšková, Aleš Prášek, 
Tomáš Dušátko, Lukáš Kohout, Zuza-
na Koubková a Petr Čihák. 

Koulařka Jana Zlatová třetí v republice

Trenér Jozef Foťko, který připravuje 
ve Světlé n. S. mladé atlety pro východo-
český klub Hvězda SKP Pardubice, má 
ve své péči šikovnou koulařku Janu Zla-
tovou. Šestnáctiletá studentka jihlavské 
střední odborné školy začala s atletikou 
dost pozdě, vždyť k trenéru Foťkovi 
přišla teprve před třemi roky, a to už 
byla starší žákyně. Zkušený trenér 
u mladé atletické adeptky brzy poznal 
vlohy právě pro tuto disciplínu a záhy 
se začaly dostavovat výsledky poctivé 
přípravy. V roce 2003 figurovala Jana 
Zlatová v oddílových tabulkách Hvězdy 
SKP Pardubice ve vrhu koulí v kategorii 
starších žákyň na druhém místě (za další 
svěřenkyní Jozefa Foťka Ivou Libosvá-
rovou) s osobním rekordem 10,45 m, při-
čemž o rok starší Iva byla lepší o 11 cm. 
V roce 2004 posunula Jana Zlatová svůj 

nejlepší osobní výkon o rovných 40 cm 
na 10,85 m. 

Za zmínku určitě stojí, že v únoru loň-
ského roku startovala světelská atletka 
Jana Zlatová na Halovém mistrovství 
České republiky žactva v Praze, kde 
obsadila 9. místo s výkonem 10,59 m. Po 
kvalitní zimní přípravě se Janě povedl 
parádní start do letošní letní sezony, 
když jako mladší dorostenka zvítězila 
1. května na tradičním mítinku v Kolíně, 
kde v open závodě žen opět zlepšila svůj 
osobní rekord na 11,51 m. O tom, že je to 
výkon skutečně kvalitní, svědčí fakt, že 
v měsíci květnu to je třetí nejlepší výkon 
v kategorii dorostenek v naší republice. 
Je to určitě úspěch šestnáctileté atletky 
ze světelské líhně, na kterém má nemalý 
podíl trenér Jozef Foťko.

Text a foto: Jiří Víšek

pohromadě a v něm byl Zdeněk. Čtvrtý 
den byla na pořadu nejdelší etapa, tedy 
královská, z Děčína do Pirny v Němec-
ku, ta měřila 112 km, a Machač byl v cíli  
na 5. místě. V závěrečné 101 km dlouhé 
etapě kolem Terezína dojel Zdeněk na 29. 
místě a v konečné klasifikaci mu patřilo 
10. místo, což bylo nejlepší umístění 
cyklisty z České republiky. Na stupních 
vítězů byli dva Estonci: 1. Langery 
a 3. Taaramäe a stříbrná příčka patřila 
Steensenovi z Dánska. Za Zdeňkem 
Machačem na 11. místě skončil König 
z družstva Česko 1. Desáté místo v eta-
pách Světového poháru je pro sedmnác-
tiletého cyklistu ze Světlé pořádným 
úspěchem.

Text a foto: Jiří Víšek

Atletická olympiáda

Ve středu 11. května se žáci 4. a 5. 
tříd ZŠ Lánecká zúčastnili atletické 
olympiády okresu Havlíčkův Brod. 
Dosáhli velice pěkných výsledků: 
z třinácti zúčastněných dětí dosáhlo 
šest na medaile. 

Nejúspěšnější byla Barbora Zábalo-
vá (1. v běhu na 300 m a 3. ve skoku 
do dálky), ze čtvrťáků byl pouze o půl 
metru druhý Lukáš Vacek v hodu kri-
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vyhlížet“. Ale tahle ne. Připlula k nám 
až tak na metr, otočila se a zvolna se 
vracela zpátky, jako by chtěla naznačit: 

„Pojeďte za mnou, něco zažijete!“ 
A také že ano. Zavedla nás pod naši 

loď, kde ležely kusy ryb, které tam 
někdo naházel. A mě napadlo. Budu si 
ji krmit. Klekl jsem na všechny čtyři, 
kousky nahrnul pod sebe a po jednom 
jí je podával. A ona si je způsobně bra-
la. Při tom se nechala pohladit. Napřed 
jednou rukou, potom oběma. 

Její kůže je hladká a velmi hebká, 
jako když hladíte kočku. Po každém 
soustu mě podjela, otočila se a opět se 
vracela. Stále v mém dosahu, stále se 
nechala hladit. Toto vše trvalo asi čtvrt 
hodiny. 

Na jednu stranu to bylo strašně dlou-
ho, na druhou to byl okamžik. Pak mi 
došel vzduch a já musel nahoru. Byl to 
můj nejkrásnější životní zážitek.

Mgr. Jiří Veselý, 
instruktor CMAS**

Dobrodružství s murénou v Rudém moři 

V roce 2005 jsem podlehl lákavé 
nabídce „zapotápět se“ v Rudém 
moři, a tak po vyřízení formalit 
jsem spolu se světelskými a chotě-
bořskými potápěči seděl na palubě 
dopravního boeingu, který nás po 
zhruba čtyřapůlhodinovém letu vy-
plivnul v Hurghadě, což je původně 
malá rybářská vesnice na břehu 
Rudého moře, ale dnes nepřeberná 
směsice luxusních dokončených i ro-
zestavěných hotelů, které se tyčí po 
okrajích hlavních tříd. 

Ubytování proběhlo bez problémů 
v tříhvězdičkovém hotelu Triton Em-
pire s polopenzí formou švédských 
stolů a vzornou obsluhou. Hned druhý 
den na nás čekal u vchodu taxík, který 
všechny i s bagáží odvezl do přístavu, 
kde již byla připravena úhledná lodič-
ka jménem Noura, která pobrala okolo 
20 potápěčů. 

V průběhu pěti dnů jsme absolvovali 
deset ponorů, vždy dva denně na lo-
kalitách okolo Hurghady. Specialitou 
tohoto rychle se rozvíjejícího města je 
přes 100 potápěčských základen, což 
má za následek, že sice do lokality, 
kde jsme se chtěli potápět, jsme přijeli 
první, ale již během čtvrthodiny se na 
totéž místo sjelo dalších dvacet i více 
lodí, takže to na útesu za chvíli vypa-
dalo jako na Václaváku. 

Co vlastně v egyptských podmín-
kách znamená výraz „podmořský 
útes“? Představte si, že vás vezou na 
širém moři, kde široko daleko není 
známka pevniny a náhle loď vypne 
motory, posledních pár metrů dojede 
setrvačností a vy náhle zjistíte v prů-
zračně modré vodě, že stojíte u korá-
lové mělčiny, kde není více než půl 
metru vody a posádka již přivazuje loď 
k zabetonovaným kruhům, čímž se vý-
razně šetří korálový útes. Jeho velikost 
bývá od několika desítek až po několik 
set metrů čtverečních. 

Mezitím „divemaster“ dává pokyn 
k obléknutí výstroje, na náčrtku uka-
zuje profil ponoru a již se jde do vody. 
Tato činnost zabere dopoledne, násle-
duje oběd ve formě švédského stolu na 
lodi, pak přejezd k další lokalitě a dru-
hý ponor, který končí okolo 16. hodiny. 
Tímto způsobem jsme navštívili potá-
pěčské lokality ležící v okolí ostrovů 
Giftun Kebir a Giftun Saghir, jakož 
i jižněji ležící Ras Disha. Podívali jsme 

se i na vrak válečné lodi El Mína, po-
topené za egyptsko-izraelské války po-
blíž přístavu Hurghada, která je dodnes 
ověšená torpédy a jinou municí. 

A přiblížil se poslední den potápění, 
den, kdy jsme se pohroužili pod hladi-
nu a zhruba v desetimetrové hloubce 

„jeli“ podle útesu a pozorovali úchvatný 
podmořský život, kdy červenožlutá 
hejna bradáčů obklopovala útesy ve 
vodě, která měla až třicetimetrovou vi-
ditelnost, kdy z otvorů v korálech nás 
ostražitě pozorovaly chobotnice a mu-
rény, které v místních podmínkách 
dosahovaly úctyhodných dvou metrů 
délky, a kde na písečném dně se ospale 
povalovaly trnuchy modroskvrnné. 

V takovémhle prostředí, ve „stavu 
beztíže“, jsme se s kolegou vraceli 
zpátky, když jsme zahlédli jednu dvou-
metrovou murénu, která se vlnila nám 
naproti nad bílým písečným dnem. Ří-
kám si: „To přece není možné, vždyť má 
být ukrytá v útesu a jen nás ostražitě 

Bude nás méně?

Jelikož každý člověk vidí úbytek 
dětí v základních školách, objevují 
se spekulace o natalitě ve Světlé 
n. S. Povede snížení počtu dětí k za-
vření některých základních a mateř-
ských škol? Zruší se kroužky našich 
dětí? Na tyto otázky se ptají mnozí 
z Vás. 

Tady máte odpověď:
(viz graf)
Ovšem v základních školách tento 

počet dětí narozených za posledních 
deset let není znát. Ale jak vidíme, 

bohužel v posledním roce (2004) ten-
to počet klesl až o šestnáct dětí. V ZŠ 
Lánecká bylo letos u zápisu do prvních 
tříd 45 dětí, šest z nich získalo odklad 
a čtyři byly požádány o nastoupení do 
první třídy do ZŠ Komenského. K 1. 
9. 2005 by mělo nastoupit 35 dětí a 1 
dítě, které mělo odklad z minulého 
roku. Je zde sedm ročníků po dvou 
třídách. Osmý a devátý ročník má ještě 
tři třídy.

Tyto údaje nám sdělil ředitel ZŠ Lá-
necká Mgr.Vlastimil Špatenka. 

Andrea Tarabčáková



Světelský zpravodaj červen 2005 strana 34 strana 35 červen 2005 Světelský zpravodaj 

OZNÁMENÍ   NOTÁ�KY

JUDr. Jarmily Endrlové
se sídlem v Havlí�kov� Brod�,

Nádra�ní 614, 580 01  Havlí�k�v Brod,
I� 15060667, e-mail: endrlova.notar@ tiscali.cz 

Zejména s ohledem na skute�nost,
�e od 01.07.2005 

bude notá� oprávn�n vyhotovovat 
výpisy z katastru nemovitostí,

z obchodního rejst�íku a z rejst�íku trest�,

OZNAMUJI,
�e budu vykonávat ú�ední dny takto: 

- ve Sv�tlé nad Sázavou, Sázavská 598, 
(v terase nákupního st�ediska SAMKA), 

ka�dou st�edu:   8.00 - 12.00 hod. 
  13.00 - 16.00 hod.

- v Led�i nad Sázavou, Husovo nám�stí 63, 
(v sídle spole�nosti INEPOS, s.r.o.)

ka�dé pond�lí: 9.00 - 16.00 hod.

Telefonický kontakt pro objednání:
Havlí�k�v Brod, Sv�tlá nad Sázavou   569 426 432 

Lede� nad Sázavou 569 726 011. 



Světelský zpravodaj červen 2005 strana 36 strana 37 červen 2005 Světelský zpravodaj 

Drogerie u Holoubků
Nové Město 72, Světlá nad Sázavou, tel.: 569 456 300, mob.:  723 517 704

NOVINKA! MÍCHÁNÍ AUTOLAKŮ 
ZNAČKY DEBEER

(hladké, metalické i perleťové) Možnost plnění do spreje.

DÁLE NABÍZÍME: 
barvy, laky, ředidla, kosmetika, značkové vůně, úklidové prostředky, sluneční brýle a jiné.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

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 

Rekreační středisko Benetice
Benetice 15

582 91  Světlá n. S. 
tel. 777 890 271, 775 110 185

NOVĚ 
ZREKONSTRUOVÁNO!

Hájenka (150 Kč/lůžko) 
a 35 dřevěných čtyřlůžkových chatek (100 Kč/os.), 

jídelna pro 80 osob, výborná kuchyně,
tenisové kurty, hřiště, bazén, lyžařský vlek.

Ideální prostředí pro společenské akce 
(svatby, večírky atd.).
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NOVÁ PRODEJNA PRO KUTILY A TRUHLÁŘE
Dolní Bohušice 815, Světlá nad Sázavou

Pracovní doba:  
po – pá  8.00 – 16.00 hod.

so   8.00 – 11.00

Nabízený sortiment:
 

• DTD laminované • MDF laminované • DTD a MDF dýhované • DTD a MDF surové • OSB desky • 
 • Překližky • Palubky • Stavební řezivo (hranoly, latě, prkna) • Sušené řezivo •

• Sololit, Akulit, Sololak • Obkladové panely • Plovoucí podlahy • Pracovní desky, parapety •
• Dvířka, dveře • Dřezy • Kování • Lišty, hrany • Spojovací materiál • Montážní hmoty • Ekodesky - sláma • 

• Ostatní potřeby pro truhláře• 

PRODEJNÍ PLOCHA 500 m2.
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Obchodní ředitel soukromého servisu pro klienty
Českomoravské stavební spořitelny, a.s.,
vypisuje 

výběrové řízení na pozici

OBCHODNÍ(HO) ASISTENTA(KY)
pro okresy Havlíčkův Brod a Kutná Hora

  Zodpovědnost na dané pozici:
   - péče o stávající klienty obchodní sítě  - podpora obchodních procesů
   - telemarketing  - vyhledávání potenciálních klientů
   - informační servis pro klienty  - telefonický, písemný a e-mailový 
     a obchodní partnery    kontakt s klienty a obchodními partnery
   - komunikaci s kooperačními partnery ČMSS  - zajištění chodu obchodního místa 

  Nabízíme:   Požadujeme:
   - samostatnou a tvůrčí práci  - SŠ vzdělání
   - možnost dalšího vzdělávání  - komunikační a organizační schopnosti
   - perspektivu profesního růstu  - základní znalost vedení administrativy
   - změnu práce a životního stylu  - dobrou znalost práce s PC
   - místo výkonu práce v H.B. a K.H.    (Word, Excel, Outlook, Internet)
   - nadstandardní finanční ohodnocení  - ŘP skupiny „B“
     - vhodné i pro absolventy
     - časovou flexibilitu
    

Strukturovaný životopis s popisem dosavadních zkušeností a Vaším kontaktem zašlete 
do 14 dnů od vydání tohoto inzerátu na adresu:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Karel Cihlář
Leština u Světlé 136, 582 86 Leština u Sv.

e-mail: karel.cihlar@cmss-oz.cz
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