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Slovo úvodem
Opět tu máme léto a s ním dobu 

prázdnin, dovolených a odpočinku. 
Pro většinu z nás jsou prázdniny 
a dovolené spojené s cestováním. 
Moře, pláže, sluníčko jsou lákadlem, 
za kterým vyráží spousta lidí. 

Nabídky exotických destinací na 
nás útočí z katalogů různých cestov-
ních kanceláří. Hotelové komplexy 
s bazény, tobogány a vlastní pláží 
lákají odpočinku chtivé turisty na 
pestrou paletu svých služeb. 

Nedávno jsem byl služebně na 
konferenci v Turecku a hostitelská 
organizace pro nás připravila uby-
tování právě v takovémto komplexu. 
Nacházel se na břehu moře, kolem 
rozsáhlá zahrada obehnaná plotem, 
vstupní brána, vedle další podobné 
komplexy. Klienti zde využívali 
množství různých lákadel a kra-
tochvílí a při jejich pozorování ve 
chvilkách volna mezi jednáními mě 
napadlo následující. 

Vždyť celý hotel je vlastně jakási 
továrna na rekreaci a jeho obyvatelé 
prakticky celou dobu svého pobytu 
stráví v jeho prostorách. Co vůbec 
uvidí ze země, do které přicestovali? 
Poznají její kolorit, obyvatele, zvlášt-
nosti? To přece z hotelové nabídky 
služeb all inclusive nevyčtou. Možná 
to trochu poznají ti, kteří si na místě 
přikoupí nějaký organizovaný výlet. 
Ale kolik takových bude? Agenti 
prodávající tyto výlety mnoho zá-
jemců neměli. 

Měl jsem v tu chvíli pocit, že kon-
zumní způsob života opět někde zví-
tězil nad člověkem. Proč se pachtit 
v žáru slunce za poznáním, když si 
mohu ležet u bazénu, u baru objed-
nat jídla a pití co hrdlo ráčí? 

Ne, nechci odsuzovat ty, kteří 
takto tráví svoji dovolenou. Je to 
právo každého z nás si svobodně 
vybrat, co se svým volným časem. 
Ale kolik zajímavého takovým lidem 
zůstane skryto? Vlastně se ochuzují 
sami a k vlastní škodě to mnohdy ani 
netuší. 

Přeji všem čtenářům, aby se co 
nejméně připravovali o nejrůznější 
zážitky, užili si v pohodě léto a s ním 
spojené cestování.

-MŠ-

Schůze rady - 30. května

Rada města se na svém pravidelném 
zasedání sešla v plném počtu. Nejprve 
členové rady uskutečnili prohlídku 
stavby domu s pečovatelskou službou 
a konstatovali, že přes malé zpoždění je 
akce před dokončením.

RM byla seznámena s výsledky jedná-
ní s občany a podnikateli svolaného za 
účelem řešení dopravní situace v ulicích 
Dolní a Nové město a rozhodla o tom, že 
dopravní značení v obou ulicích bude 
ponecháno v současné podobě, městské 
policii bude uloženo ve zvýšené míře 
provádět kontroly dodržování dopravní 
kázně v těchto místech.

RM vyslechla informace p. Krato-
chvíla o stavu informačních technologií 
na městském úřadě, o úspěšném dokon-
čení atestace informačního systému, 
o nových internetových stránkách atd. 
Do příštího zasedání rady bude předlo-
žena informační strategie.

RM souhlasí s tím, aby do zasedání 
zastupitelstva 22.6. byly připraveny 
materiály týkající se zřízení příspěvkové 
organizace města, která by nahradila 
odbor kultury. Uložila prověřit možnosti 
získání dotace na výstavbu koupaliště.

RM souhlasí s umístěním elektrické-
ho zařízení VČE v Komenského ulici 
a s uzavřením smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene.

Na základě žádosti p. Foťka dopo-
ručuje RM zastupitelstvu zrušení jeho 
usnesení č. 6/2005 ze dne 23.2.2005 ve 
věci prodeje části pozemků p. Foťkovi 
za účelem výstavby rodinného domu. 
Doporučuje prodej pozemku parc. č. 
549/32 (759 m2) pod Kalvárií stejnému 
žadateli za cenu 250 Kč/m2.

RM vyslechla informace o jednání 
ohledně zřízení klubu mládeže v našem 
městě. Doporučuje pokračovat v jednání 
s havlíčkobrodskou Charitou o zřízení 
tohoto zařízení v prostorách po bývalé 
knihovně v Sázavské ulici a předložit 
k projednání v zastupitelstvu návrh 
smlouvy, vyčíslení nákladů a nástin bu-
doucího možného fungování klubu.

RM souhlasí se zřízením školských 
rad na základních školách, stanovuje po-
čet jejich členů na šest a jmenuje členy 
školských rad za zřizovatele pí Jaroslavu 
Zmrhalovou (ZŠ Lánecká) a pí Dagmar 
Sedmíkovou (ZŠ Komenského). S dal-
šími navrženými bude jejich členství ve 
školských radách projednáno.

RM schválila zásady pro stanovení 
nadtarifních složek platů ředitelů škol 
zřizovaných městem Světlá n. S.

RM souhlasí s doplněním užšího se-
znamu uchazečů o umístění do domova 
důchodců.

RM vzala na vědomí informace 
o grantech vypisovaných krajem Vyso-
čina, o odvolání nepřijatého uchazeče 
o umístění do domova důchodců, o prů-
běhu IX. sněmu Svazu měst a obcí, jehož 
se zúčastnil starosta.

RM doporučila nepokračovat v zá-
měru uzavřít partnerskou smlouvu 
s Wawolnicí v Polsku, ale pokusit se 
o uzavření této smlouvy s některým 
městem v Rakousku.

RM vyslechla informaci p. Slabého 
o problémech na hřišti u ZŠ v Komen-
ského ulici a uložila svolat jednání za 
účasti vedení školy, p. Foťka, odboru 
kultury a školství a zástupce komise pro 
koordinaci sportů.

Josef Böhm, starosta města

Schůze rady - 13. června

Zasedání rady se z důvodu pracovního 
zaneprázdnění nezúčastnili pp. L. Slabý, 
ing. Milan Šmíd a Mgr. P. Včela.

RM vyslechla informaci o tom, že 
dle stanoviska Státního ústavu radiační 
ochrany lze tzv. „radonový dům“ prodat, 
tato záležitost bude projednána v zastupi-
telstvu. RM vyjádřila souhlas s umístě-
ním nového kabelového vedení NN a no-
vé přípojkové skříně NN v Horní ulici na 
pozemek č.st. 128 i se zřízením věcného 

břemene s Východočeskou energetikou.
RM doporučila zastupitelstvu schvá-

lit záměr prodeje objektu čp. 7 za cenu 
250 000 Kč, o prodeji samém by bylo 
rozhodnuto, až zájemce o koupi předloží 
studii svého záměru.

RM doporučuje prodej pozemku KN 
č. 549/26 v k.ú. Světlá n. S. manželům 
Malimánkovým za cenu 250 Kč/m2. Do-
poručuje i prodej části pozemků PK č. 
280 a PK č. 68/1 v k.ú. Dolní Bohušice 
manželům Adamovým za cenu 70 Kč/m2.
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RM projednala žádost společnosti 
Renergy, s.r.o., Světlá n. S. o pomoc při 
zajištění pozemků v k.ú. Závidkovice pro 
realizaci jejich záměru výstavby země-
dělské bioplynové stanice. RM schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pozemky 
KN č. 461/14, část pozemku PK č. 529, 
461/7, 461/8 a 461/9 na dobu neurčitou 
s podmínkou bezúplatné likvidace zelené 
biomasy pro město Světlá.

RM doporučuje zastupitelstvu prodej 
pozemku KN č. 461/1 v k.ú. Závidkovce 
firmě Provem za cenu 35 Kč/m2. Dopo-
ručuje též prodej pozemku KN st.č. 451 
a č. 549/15 v k.ú. Světlá n. S. ing. Milanu 
Šmídovi za cenu 170 Kč/m2.

Žádost manželů Novákových a Vla-
satých o prodej pozemku 854/28 v k.ú. 
Světlá n. S. uložila RM projednat nejprve 
v komisi pro rozvoj města.

RM doporučuje zastupitelstvu výkup 
části pozemku KN st.č. 622 a č. 929/3 
v k.ú. Světlá n. S. (celkem 22 m2) od man-
želů Novákových. Pozemky se nacházejí 
pod chodníkem v Lánecké ulici.

RM doporučuje i převzetí 7 m2 pozem-
ku parc.č. 29/3 pod chodníkem v Haškově 
ulici od M. Vincencové.

RM doporučuje výkup podílového 
vlastnictví od pí Remarové a následné 
získání druhé části tohoto vlastnictví 
od Pozemkového fondu z restitučního 
nároku města (parc.č. 356/2 a 357/3 
v k.ú.Světlá n. S.).

RM souhlasí se získáním příspěvku 
75 000 Kč z Rozvojového fondu VaK 
Havlíčkův Brod a doporučuje zastupitel-
stvu schválit převod kanalizace v Haško-
vě ulici do vlastnictví VaK.

RM vyslechla informaci sl. Svobodové 
(MIRR) o možnostech získání dotací na 
plánovanou výstavbu koupaliště (lze pou-
ze z fondů EU) a doporučila pokračovat 
v územním řízení.

RM projednala návrh ing. Arnotové 
a doporučila zahájit práce na realizaci 
záměru projektu regenerace panelových 
sídlišť.

RM vzala na vědomí informaci sta-
vebního úřadu o možnostech využití 
pozemků mezi městem a místní částí 
Závidkovce.

RM se seznámila s návrhem sociální 
a zdravotní komise na pořadník pro ob-
sazení bytů v domě s pečovatelskou služ-
bou a vzhledem k nepřítomnosti tří členů 
rady odložila projednávání pořadníku do 
příštího zasedání.

RM doporučuje zastupitelstvu ke 
schválení vyhlášku o městské policii 
a vyhlášku o čistotě města.

RM doporučuje zastupitelstvu ke 
schválení pořízení Změny č. V územního 
plánu kromě lokality č. 1 a Změny č. VI 
územního plánu.

RM doporučuje k projednání a schvá-
lení v zastupitelstvu závěrečný účet měs-
ta, výrok auditora, rozbor hospodaření 
města a rozbor hospodaření hospodářské 
činnosti za rok 2004.

RM doporučuje k projednání a schvá-
lení v zastupitelstvu rozpočtové opatření 
č. 2/2005.

RM vzala na vědomí informace 
odboru školství, týkající se stravování 
dětí z MŠ Bambino po vydání nového 
školského zákona a žádosti majitelky MŠ 
Bambino o příspěvek z rozpočtu města, 
doporučuje tuto záležitost projednat 
v zastupitelstvu.

RM souhlasí se záměrem uskutečnit 
v našem městě setkání starostů z celého 
Posázaví, využít tohoto setkání ke křtu 
knihy F. Plevy „Sázava milovaná“ a po-
kusit se získat prezidenta republiky jako 
kmotra knihy.

RM projednala žádost Unie Roska 
v ČR o příspěvek a konstatovala, že pení-
ze na podporu podobných aktivit jsou již 
na letošní rok vyčerpány.

RM vyslechla informaci starosty 
o návrhu Regionální rozvojové agentury 
Vysočina na podmínky dokončení Stra-
tegie rozvoje města Světlá n. S. a dopo-
ručuje zastupitelstvu tento záměr schválit 

a zajistit jeho financování rozpočtovou 
změnou.

RM schválila uzavření smlouvy mezi 
městem a p. Hotovcem, majitelem auto-
bazaru, o skladování autovraků.

RM projednala žádost firmy FAST HB 
o vyjádření ve věci předání ubytovny 
v Josefodole a domu s pečovatelskou 
smlouvou ve Světlé k 30. 6. 2005 a dopo-
ručuje tuto žádost akceptovat.

RM vyslechla informaci starosty o dal-
ším kole jednání s krajem Vysočina ve 
věci zřízení muzea ve Světlé a o nabídce, 
že by kraj předal městu bezplatně celý 
zámek.

RM ruší své usnesení č. 152/2005, 
podle kterého mělo být svoláno jednání 
s některými obyvateli Horní Březinky, 
a to na základě prohlášení manželů 
Šemberových a Hudíkových, že nemají 
s ostatními sousedy žádné spory.

RM doporučuje pokusit se při tvorbě 
rozpočtu města na rok 2006 povýšit část-
ku na poskytování darů.

RM akceptovala návrh starosty na za-
koupení ještě dalších deseti kusů knihy 
Sázava milovaná.

RM vzala na vědomí informaci tajem-
nice MěÚ o tom, že byla vyhotovena zá-
věrečná zpráva o personálním auditu.

RM souhlasí s návrhem ing. Aubrechta 
na zřízení vývěsky, která by umožnila 
větší zviditelnění souboru Gaudeamus. 

Josef Böhm, starosta města

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, 
kterou se upravují pravidla pro pohyb 
psů na území města Světlá nad Sázavou 
včetně jeho místních částí

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou 
se na svém zasedání dne 27. dubna 2005 
usneslo vydat na základě ustanovení § 24 
odst. 2) zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Předmět úpravy
Obecně závazná vyhláška je vydávána 

k zajištění bezpečnosti a k zajištění čistoty 
a pořádku ve městě v souvislosti s volným 
pohybem psů na veřejném prostranství.

Čl. 2 - Vymezení pojmů
(1) Veřejným prostranstvím jsou pro 

účely této vyhlášky náměstí, ulice, měst-

ská tržnice, chodníky, veřejná zeleň, a dal-
ší prostory přístupné bez omezení, sloužící 
k obecnému užívání bez ohledu na vlast-
nictví k tomuto prostoru na území města 
Světlá nad Sázavou a jeho místních částí 
Benetice, Dolní Březinka, Horní Březinka, 
Leštinka, Mrzkovice, Horní Bohušice, Jo-
sefodol, Dolní Dlužiny, Opatovice, Kochá-
nov, Lipnička, Radostovice, Závidkovice 
a Žebrakov. V katastrálním území Světlá 
n. S. a části Dolních Bohušic je veřejné 
prostranství vymezeno mapovým zákre-
sem v příloze této vyhlášky.

(2) Volným pohybem psů na veřejných 
prostranstvích se rozumí pohyb psů, kteří 
nejsou vedeni na vodítku a dále pohyb psů 
bez přítomnosti vlastníka nebo držitele, 
případě bez přítomnosti osoby, které byl 
pes vlastníkem nebo držitelem svěřen 
do dočasné péče, nebo osoby, která psa 
doprovázela (dále jen „oprávněná 
osoba“). ▶
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Hromy a blesky

Jak zabezpečit obydlí před rizikem 
vzniku požáru od úderu blesku a jak 
se chovat za bouřky?

Nedávno k nám již dorazilo léto v pl-
né své síle a s ním také typické bouřky. 
V jednom průměrném roce se vysky-
tuje 25 až 40 bouřkových dní a blesky 
každoročně zapříčiní vznik požárů, 
které zasáhnou lidská obydlí. 

V loňském roce 2004 naštěstí počet 
požárů způsobených bleskem poměrně 
výrazně poklesl stejně tak i počty zraně-
ných a přímé škody se o proti roku 2003 
snížily. V roce 2004 byly zraněny jen dvě 
osoby a přímé škody způsobené blesky 
se pohybovaly těsně nad úrovní 4 mili-
onů Kč. Blesk je vlastně silný elektrický 
výboj vzniklý v atmosféře. Samotný 
úder blesku lze chápat jako zkrat mezi 
mrakem a zemí, kdy se výboj sestupující 
z mraku setká s výbojem ze země a bles-
kový proud, který následně prochází, 
dosahuje hodnot několika desítek až ně-
kolika stovek tisíc ampérů. Takový výboj 
může způsobit nejen požár, ale díky tzv. 
přepěťovým impulsům i značné škody na 
elektrických a elektronických přístrojích 
a zařízeních uvnitř budov, a co hůř, zapří-
činit i úrazy elektrickým proudem.

 Důležité tedy je vědět, jak těmto ne-
štěstím předcházet. V prvé řadě je nutno 
mít v pořádku hromosvodní soustavu. 
Hromosvod jako vnější zabezpečení 
slouží především jako ochrana budov 

před poškozením bleskem a před vzni-
kem požáru od blesku. Zde ale platí jedno 
velice důležité pravidlo: instalaci a údrž-
bu hromosvodní soustavy bychom určitě 
měli nechat na odborné firmě. Stejně jako 
všechny zařízení mající souvislost s elek-
třinou, musí být i každá hromosvodní 
soustava udržována v provozuschopném 
stavu a procházet pravidelnou revizí. Ta 
by měla být provedena licencovaným 
revizním technikem – u běžných objektů 
alespoň každých 5 let, v případě více rizi-
kových budov (kde např. hrozí nebezpečí 
požáru a výbuchu) pak co dva roky. Re-
vize se rozhodně vyplatí, protože situace, 
kdy hromosvod nefunguje dobře, je pro 
objekt i jeho obyvatele ještě nebezpeč-
nější, než kdyby nebyl žádný hromosvod 
nainstalován. Nutné je také dávat pozor 
na mechanickou pevnost a na ošetření 
hromosvodu proti korozi. Zvlášť opatr-
ně postupujte při rekonstrukci objektů 
a po jejím skončení nezapomeňte celou 
hromosvodní soustavu znovu uvést do 
funkčního stavu.

Během bouřky jsou ale ohrožovány 
i naše elektrospotřebiče a vůbec všechny 
přístroje napájené elektřinou. Blesk je 
totiž pulsní jev, který se v některých pa-
rametrech chová jako vysokofrekvenční 
proud. Jako elektrický fenomén má tak 
blesk vliv na veškerá elektrická zařízení 
na zemi nejen v blízkosti bouřky, ale 
může mít dopad na elektrické přístroje 

i ve střední vzdálenosti. Stačí pouze, aby 
blesk udeřil přímo do elektrického vedení 
a přepěťový impuls způsobený zásahem 
blesku může poškodit či zcela zničit elek-
troniku v okruhu několika kilometrů. I na 
velké vzdálenosti pak může mít impulsní 
přepětí v elektrické síti způsobené úde-
rem blesku za následek poruchy chodu 
elektronických (a elektrických) přístrojů 
a snížení jejich životnosti. Počítače, audi-
otechnika, domácí kuchyňské spotřebiče, 
plynové kotle apod. – v každém z těchto 
přístrojů se dnes nachází elektronické 
obvody, které mohou být nenávratně 
zničeny velkým elektrickým impulsem 
způsobeným úderem blesku.

Samotný hromosvod je většinou 
konstruován především na ochranu bu-
dovy před poškozením bleskem a před 
vznikem požáru od blesku, v ochraně 
domácích spotřebičů nám však příliš 
nepomůže. Jak tedy máme chránit sebe 
a své elektrické a elektronické přístroje 
před poškozením během bouřky?

Vedle hromosvodů, což je vnější ochra-
na, existuje i vnitřní složka ochrany proti 
atmosférické elektřině (tedy hlavně bles-
kům). Ideální samozřejmě je, když tyto 
přístroje během bouřky odpojíme z elek-
trické sítě. (V této souvislosti je nutno 
zdůraznit, že nestačí jen vypnout vypínač 
či jistič). Bohužel takové řešení je mnoh-
dy obtížně realizovatelné, a to vzhledem 
k tomu, že užíváme stále modernější 

Čl. 3 - Pohyb psů
(1) Volný pohyb psů po veřejném pro-

stranství není dovolen. 
(2) Psovod, který psa doprovází, musí 

být schopen vedeného psa ovládnout. 
(3) Se psy není dovolen vstup: 
a) do veřejných budov a zařízení ve sprá-

vě města (budovy základních a mateř-
ských škol, městského úřadu, budovy 
čp. 23 nám. Trčků z Lípy, budovy čp. 
16 nám.Trčků z Lípy, budov spole-
čenského domu a budov Sociálního 
centra města Světlá nad Sázavou,

b) na hřiště u základních škol,
c) (bez souhlasu vlastníka) do VOŠ, 

Gymnázium, SSŠ a SOU v Sázavské 
čp. 543

d) na dětská hřiště, pískoviště a sporto-
viště,

e) na hřbitov, urnový háj a vsypovou 
loučku,

f) na květinové výsadby,

g) na travnaté plochy na náměstí Trčků 
z Lípy,

h) na travnaté plochy v Nádražní ulici 
před budovami společenského domu,

i) na travnatou plochu od křižovatky ulic 
Komenského s Nádražní až k budově 
České spořitelny.

(4) Ustanovení písm. (3) se nevztahuje 
na služební psy ozbrojených složek, pokud 
jsou pod dozorem psovoda při výkonu 
svých služebních povinností, na psy sle-
pecké a asistenční a psy, kteří mají slože-
nou zkoušku canisterapie a vykonávají ji 
v městském zařízení na základě příslušné-
ho osvědčení.

Čl. 4 - Udržování čistoty
Psovod je povinen na svůj náklad od-

stranit exkrementy způsobené psem.
Čl. 5 - Závěrečná ustanovení
(1)Kontrolu dodržování jednotlivých 

ustanovení této vyhlášky je oprávněn pro-
vádět pověřený zaměstnanec městského 

▶ úřadu a pověřený člen příslušného orgánu 
obce, zejména městská policie .

(2)Porušení vyhlášky bude postihováno 
podle zvláštních předpisů1), pokud nepůjde 
o jiný správní delikt nebo trestný čin.

Čl. 6 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se článek 10) vyhlášky č. 1/93, 

a dále se zrušují vyhláška č. 5/96 a vyhláš-
ka č. 3/97.

Čl. 7 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnác-

tým dnem po jejím vyhlášení.
Josef Böhm, starosta města

ing. Lenka Arnotová, 
místostarostka města 

ing. Josef Maleček, 
místostarosta města

1)Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů
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V době od 17. do 18.5. se neznámý zlo-
děj po vypáčení zadních dveří vloupal do 
prodejny potravin v ul. Lánecká ve Světlé 
n. S., kde vše prohledal a odcizil různé 
zboží v celkové hodnotě 70 000 Kč.

20.5. dosud nezjištěný pachatel vstoupil 
do neuzamčené místnosti kanceláře, zde 
z odložené kabelky odcizil dva mobilní 
telefony a peněženku s finanční hotovos-
tí, čímž majitelce způsobil škodu ve výši 
8.150 Kč.

21.5. byl oznámen případ trestného činu 
násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, 
kdy poté, co dva kamarádi spolu požívali 
alkoholické nápoje, se pohádali, jeden 
z nich vytáhl nůž a druhého tímto zranil 
na krku a ruce. Případ byl předán SKPV 
Havlíčkův Brod ke konání vyšetřování.

22.5. bylo oznámeno vloupání do za-
parkovaného osobního automobilu na par-
kovišti u nádraží ČD, ze kterého pachatel 
následně odcizil věci za 230 Kč.

26.5. byl oznámen případ, kdy majitel 
domu vyměnil zámky, čímž oprávněné-
mu neoprávněně zasáhl do práva k domu. 
Toto jednání naplnilo znaky trestného 
činu, věc byla po zadokumentování ve 
zkráceném přípravném řízení předána 
státnímu zástupci.

29.5. na výživu svého syna „zapomněl“ 
37letý muž z okresu Sokolov, dluh činí 
12 200 Kč.

Kriminalita na Světelsku

Téhož dne došlo k ublížení na zdraví, 
kdy pachatel strčil do poškozeného, tento 
spadl na chodník, při kterém došlo k jeho 
zranění s následnou pracovní neschopnos-
tí. V dané věci bylo prováděno zkrácené 
přípravné řízení a věc po zadokumentová-
ní byla předána státnímu zástupci.

30.5. pachateli stačilo půl hodiny k to-
mu, aby v nezajištěné kanceláři z volně 
odložené „ledvinky“ vzal platební kartu 
a jiné věci se škodou ve výši 3 650 Kč.

Téhož dne byla oznámena věc odcizení 
peněženky s finanční hotovostí a doklady 
se škodou ve výši 916 Kč. Vzhledem k to-
mu, že k odcizení došlo v Praze na hlav-
ním nádraží, byl spisový materiál zaslán 
dle místní příslušnosti.

2.6. bylo při silniční kontrole zjištěno, 
že řidič řídil osobní automobil po požití 
alkoholických nápojů a dále že nemá ři-
dičský průkaz, který mu byl odebrán MÚ 
Světlá n. S. s vyslovením zákazu činnosti. 
Toto jednání naplnilo znaky trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí, 
věc byla po zadokumentování ve zkráce-
ném přípravném řízení předána státnímu 
zástupci.

11.6. v noční době neznámí „malíři“ 
postříkali ve Světlé n. S. plot u rodinného 
domu a zaparkovaný autobus, čímž způ-
sobili škodu ve výši 2 200 Kč.

npor. Zdeněk Urbánek,
zástupce vedoucího oddělení

a složitější přístroje napojené nejen na 
napájecí zdroj, ale také např. na telefonní 
vedení, kabely či datové sítě, a odpojení je 
tak nejen pracné, ale i nevhodné. Některé 
přístroje musí fungovat i během bouřky, 
koneckonců i třeba požární signalizace. 
A právě nejen skrze elektrické vedení, ale 
i kabely, se k nám do budovy může dostat 
přepěťový impuls způsobený například 
bleskem, který udeří v blízkém okolí 
a nenávratně zničí všechny naše přístroje 
napojené na elektřinu.

Řešením může být tzv. přepěťová 
ochrana, která chrání nejen proti výbo-
jům blesku, ale obecně proti jakýmkoliv 
prudkým výkyvům napětí v elektrické 
síti. Svodiče bleskových proudů a svodiče 
přepětí svedou přepěťový impuls bezpeč-
ně do země nebo do takového místa, kde 
nezpůsobí škodu. Stejně jako v případě 
hromosvodů však platí jasná pravidla: 
vhodná zařízení a přístroje chránící náš 
dům před podobnými riziky vybrat až po 
konzultaci s kvalifikovanými odborníky 
a odborné firmě bychom také měli svěřit 
jejich následnou instalaci a pravidelnou 
údržbu.

***
S bleskem souvisí také obecná pravi-

dla, jak se chovat během bouřky pokud 
nejsme schováni v budově. I když k pří-
mému zásahu člověka bleskem dochází 
jen zřídka, končívají podobné případy 
mnohdy tragicky a proto je dobré chovat 
se za bouřky rozumně:

• Pokud se v době bouřky nacházíte 
venku, je lépe vyhledat spolehlivý úkryt. 
Obzvláště nebezpečný je například pobyt 
ve volné přírodě, především na horách 
a na otevřených a vyvýšených místech, 
koupání, windsurfing, plavba v loďce 
apod. Příliš bezpečné není ani telefono-
vání, či práce s elektrickými a plynovými 
spotřebiči, vhodné není ani pouštění 
draků.

• Bezpečný úkryt před bleskem posky-
tují budovy, zejména velké objekty s oce-
lovou nebo železobetonovou konstrukcí, 
či obecně veškeré stavby dobře chráněné 
hromosvodem, popřípadě i velké pro-
storné budovy bez hromosvodu. Naopak 
nebezpečné je pobývat během bouřky 
v malých staveních bez hromosvodu, na-
příklad kůlně, velké bezpečí neskýtají ani 
stavení s porušenou statikou, kde v pří-
padě úderu blesku hrozí další narušení 
zdiva a zřícení.

• Během bouřky se uvnitř budov zdr-
žujte raději na suchém místě a dále od 
vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, 
zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít 

okna a vypnout televizor a další přístroje, 
jejichž součástí je obrazovka.

• Jestliže se v době bouřky nachází-
te venku a nemáte možnost se ukrýt 
v blízké budově, nezůstávejte na kop-
cích a holých pláních a neschovávejte se 
pod osamělými stromy či pod převisy 
nízkých skal. Naopak husté lesy a háje, 
úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, 
jeskyně nebo městské ulice lze považovat 
za poměrně bezpečná místa. Při pobytu 
ve volné přírodě zkrátka platí známá 
pravidla: neutíkat, neschovávat se pod 
stromem, v obou případech by nás blesk 
mohl zasáhnout. Překvapí-li vás bouřka 
na rozlehlé holé pláni, je nejlépe přečkat 
ji v podřepu s nohama u sebe.

• Pokud vás zastihne bouřka v auto-
mobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. 
Jestliže necháte okna i dveře zavřená, 
poskytne vám plechová karoserie spoleh-

livou ochranu. V případě silných nárazů 
větru však dávejte pozor na padající stro-
my či větve.

• Během bouřky pozor na vodu a všech-
ny látky, které snadno vedou proud. Když 
však přece jen dojde k nehodě, první 
pomoc při úrazech bleskem je stejná 
jako při ostatních úrazech způsobených 
elektrickým proudem a při popáleninách. 
Podle stavu zraněného bývá často nezbyt-
né použít umělé dýchání, srdeční masáž, 
protišoková opatření apod.

Blesk je v podstatě koncentrovaná elek-
třina a jako takový může být neškodným, 
ale i velmi nebezpečným jevem. Proto se 
snažme podobná rizika minimalizovat, 
abychom se ve zdraví mohli těšit z té 

„ochočené a nedivoké“ elektřiny proudící 
dennodenně v našich domovech. 

PhDr. Petr Kopáček, 
tiskový mluvčí MV-GŘ HZS ČR
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Výbuch na nádraží

Dva měsíce již bylo po válce, když se 
ze světelského nádraží začaly ozývat 
mohutné výbuchy, létaly kusy železa, 
hořelo na nádraží i na protější pile, 
byli ranění i mrtví. Co se tehdy vlast-
ně přihodilo?

Podívejme se do písemných pramenů 
z té doby. V pamětní knize MNV Světlá 
n. S. událost popisuje tehdejší kronikář 
Karel Suchopár:

„Dne 9. července 1945 postihlo Svět-
lou neštěstí. Ve 20 hod. 45 min. došlo 
při posunování šesti nákladních vagonů, 
naložených vojenským střelivem a třas-
kavinami, na nádraží k výbuchům, při 
kterých byly usmrceny tři osoby: Mila-

da Švermová se svou pětiletou dcerou 
ze Světlé n. Sáz. čp. 366. Její manžel 
Josef Šverma a 11měsíční syn Ladislav 
byli těžce raněni. Dále byla usmrcena 
Františka Švecová ze Světlé n. Sáz. čp. 
219, která při výbuchu prchala z domu 
blízko nádraží a hledala úkryt. Její zeť 
ing. Miloslav Papík ztratil po zranění 
střepinou skla z okna pravé oko. Mimo 
to bylo zraněno ještě 7 osob lehce. I ško-
dy materielní byly ohromné, čítají se asi 
na 3 miliony korun čsl. Domy v nejbliž-
ším okolí byly těžce poškozeny, mnoho 
střech a okenních tabulí rozbito na vzdá-
lenost 8 km. Šťastnou náhodou nedošlo 
k výbuchu celého vlaku se střelivem o 46 
nákladních vozech, které stály na jiné 
koleji a byly jen 50 m vzdáleny. Byl to 
vlak vojenského střeliva a třaskavin pře-
pravovaný z pohraničí. Střelivo bylo na-
loženo v otevřených vozech, prokládáno 
dřevitou vlnou, která se asi vznítila od 
jisker lokomotivy, a tím vznikla explose 

jednoho vagonu a od něho dalších pěti.“
Pro úplnost dodávám, že zmíněná 

Františka Švecová byla babička zpěvač-
ky Heleny Vondráčkové, která se o této 
události letmo zmiňuje v knize „Helena 
o sobě (a slavní o Heleně)“. 

Druhý popis událostí je z pera Jana 
Fettera, hoteliéra ve Světlé n. S., do je-
hož rodinné kroniky jsem měl možnost 
nahlédnout a pořídit výpis. Svědectví 
přímého účastníka je velice zajímavé, 
s předchozí zprávou se ale rozchází 
v počtu obětí:

„Velké překvapení pro celou rodinu 
nastalo v pondělí dne 9. 7. 1945 ve 20.50 
hod. večer. Ve stanici dráhy stálo 52 
železničních vagónů naložených různým 
výbušným válečným materiálem, počí-
naje patronami do pušek, dále miny, tor-
péda, a konče několika vagóny ekrasitu. 
Tyto výbušniny z velké části byly loženy 
v otevřených vozech, druhy pomíchány – 
tak jako brambory. Vlak hlídala již naše 
stráž československá, z formace, která 
byla posádkou ve Světlé n. S. v zámku 
počtem asi 250 mužů. Na rozkaz mělo 
býti asi šest vagónů někam odesláno 

– tudíž večerem se prováděl posun.
Seděl jsem právě u okna v kuchyni 

a počítal vybrané lístky stravovací, když 
praskl první ruční granát. Nervové po-

dráždění ze samé střelby dalo mně hned 
uvědomění, co se může díti. Vyskočil 
jsem a udělal poplach po celém domě. 
Manželka právě chtěla jíti spát, žádal 

jsem ji, že musíme rychle do sklepa. Do-
šli jsme na odpočívadlo ke sklepům, kdy 
již vyšla první velká rána – snad miny – 
a všechna tabulová skla se již na nás sy-
pala. Sešli jsme dolů do tzv. mandlovny, 
kde jsme se shromáždili všichni z rodiny 
a hosti z lokálu, z nichž poštmistr byl 
od střepin již v obličeji pořezán. Z ná-
draží přiběhla telegrafistka, manželka 
s dítětem výpravčího Edra, synek před-
nosty stanice dráhy Franci a konečně 
přiběhl i výpravčí mající službu p. Dla-
bola. Choulili jsme se do chumáče pod 
klenutím dveří, kdy vyšla opět mohutná 
rána, až se provalila příčka směrem ze 
zahrady a tlak vzduchu nás prudce ovál. 
Tu bylo slyšeti praskot, jak se svalila ve-
randa se zdí kuželníkovou podél silnice. 
Nezbývalo než přeběhnouti do sklepa 
klenutého pod chodníkem v průčelí, 
který je zasypán hodně hlínou. Dveře do 
sklepů byly již všechny rozloženy.

Zde jsme byli bezpečněji ukryti a vše 
také přečkali, ovšem při špatné náladě, 
zvlášť když výpravčí nás informoval, 
že je těch vagónu 52 a co za výbušniny 
v nich. Během tohoto řádění vyběhl jsem 
několikráte ven a též nahoru pro polštář 
Maruně, která – třebaže byla stará 1,5 
roku – byla od poplachů a stálého stří-
lení vyplašená a hledala, zda-li jsme 
všichni pohromadě. Výbuchy vyhazova-
ly kusy žhavého železa mnohdy hodně 
daleko, takže byly obavy, aby na půdě 
nechytlo. Příslušenství staniční budovy 
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hořelo a též pila hořela. Ve 23.30 hod. 
přestaly silné výbuchy a ukázalo se, že 
oheň šesti vagónů je lokalisován. Vagó-
ny hořící byly položením čuby zastaveny 
v místech kolejové váhy, takže se nedo-
staly do krajní blízkosti zbývajících 46 
vagónů, které byly pomocným strojem 
odtaženy na trať k Okrouhlici. Začal se 
ozývati hluk, samaritáni, hasiči, vojen-
ská pohotovost. 

Výbuchy přišly o život 4 osoby (3člen-
ná rodina, která se stěhovala do pohra-
ničí, a pí Švecová ze Světlé n. S.). K nám 
do objektu dána stráž voj. 15 mužů po-
sádkou z Havlíčkova Brodu. Snad bych 
si ochránil objekt sám, neb i takto byly 
jisté ztráty krádeží. Mimo jiné: cukr, sa-
lám, služebné v hotovosti 500 Kč atd. 

Hned ve 23.30 hod. a zvlášť za sví-
tání prošel jsem celý náš objekt. Byl 
jsem smutný nad vším, co bylo zničeno. 
Všechny dveře, počínaje sklepními, byly 
vyraženy, a tak zničeny nebo hodně po-
škozeny. 

Všechna okna i sklo u nábytku, zrcadla, 
lustry, obrazy, ložní prádlo buď zničeno 
nebo posekáním hodně poškozeno. Příč-
ky cizineckých pokojů úplně v celém po-
schodí pobourané, zdivo, stropy v celém 
objektu potrhané, omítky oklepané, příč-
ka v lokále do komory probořená. Náby-
tek zpřeházen a s rumem ze zdí smíšen, 
1. poschodí jedna celá sálová prostora. 
Kuželníkové a verandové zdivo, parket 
pobořeno, střecha na zemi položena. 
Stoly, židle, mnohé polámané. Garáže 
potrhané, skleník úplně rozbořen, včelín 
uvnitř rozházen a železné ploty a vrata, 
jakož i stromy na zahradě potlučené 
a zčásti zničené. Zdivo budov – fasáda 
potrhána a zčásti strhána, všechny krovy 
ze svých sedel pohnuty a zdivo kol krovů 
vypadáno. Nedají se označiti všechny 
menší škody, které se staly. Nad touto 
spouští jsem zůstal v prvých okamžicích 
ohromen, avšak ohromení nepomůže, ale 
starost a silná vůle.“

A hlavně práce. Do konce roku byly 
v podkroví zřízeny čtyři pokoje, ústřed-
ní topení, studená a teplá voda do pokojů 
a namísto osmi pokojů v poschodí jich 
bylo vybudováno dvanáct. Byl postaven 
kuželník a opraveny všechny eternitové 
střechy, což představovalo na 900 m2. 
Na zahradě byly na památku zazděny 
kusy železa vržené na zahradu výbuchy, 
mezi nimi i celé železniční kolo.

V závěru zápisu si autor ještě postěžo-
val: „Náhrada za škody výbuchem šla 
hlemýždím tempem.“

Foto: Jaroslav Vála a archiv J.V.

Dům čp. 106
V roce 1799 je uváděna služebnost 

bydlení pro Jana a Magdalenu Práškovi 
(zemřeli 1889), jako první známý majitel 
je uváděna Sára Gutfreundová. V roce 
1857 zde bydleli Abrahám Gutfreund (42 
let), jeho žena Sára (42) a jejich děti Leo-
pold a Anna.

Z protokolu sepsaného 17. listopadu 
1885 se dočítáme, že „...domek čp. 106 ve 
Světlé Sara Gutfreund patřící, byl dne 20. 

září 1885 požárem stihnut tak, že střecha 
jeho úplně zničena byla. Aby tedy pozů-
stávající zděný spodek větší škodu neutr-
pěl, jest nucená ten samý novou vazbou 
a šindelovou krytinou nově hotovit. Pro-
čež žádá slušně slavnou městskou radu, 
by jí k tomuto podniku dobrotivé povolení 
uděliti ráčila.“

V roce 1886 je uváděna majitelka Anna 
Gutfreundová, 1889 Anna Pacovská a dále 
v témže roce František a Marie Kovando-
vi. V roce 1907 Václav a Kateřina Pipkovi 
a jejich děti Josef, Václav a Barbora, dále 
zde bydleli dělník Vojtěch Zeman a jeho 
manželka Františka, Marie Kovandová je 
uváděna jako výměnkářka.

V roce 1931 jsou jako majitelé uváděni 
obchodník obilím Rudolf Müller a jeho 
žena Anna, rozená Herrmannová, majite-
lé sousedního domu čp. 105 a nedalekého 

domu čp. 172. Dne 26. července 1931 po-
dal Rudolf Müller žádost k povolení stav-
by sesuté zdi domku čp. 106. Současně 
předložil náčrtek novostavby, kterou hod-
lal později provést na parcele č. 35. „Za 
účelem připravení této parcely pro místo 
stavební hodlá postaviti podél (sousední-
ho – pozn. J.V.) stavení čp. 130 opěrnou 
tarasní zeď. Tato zeď jest nutná provésti 
z toho důvodu, že úroveň projektovaného 
stavebního místa leží o mnoho níže než 

úroveň stavební parcely sousedky Anny 
Bambasové (stav. parc. č. 33). Dosavadní 
stav jest takový, že rozdíl výšek není ni-
kterak opevněn, voda z okapu sousedky 
zatéká na parcelu stavebníka, rozmáčí 
stávající břeh, který se sesouvá. Provede-
ní tarasní zdi doporučuje se takto: Zadní 
líc této zdi budiž svislý a přesně souhlasný 
s hranicí majetkovou mezi panem Rudol-
fem Müllerem a sousedkou paní Annou 
Bambasovou. Zeď budiž provedena s do-
statečně hlubokým základem a v dosta-
tečné síle (aby vyhověla zemnímu tlaku), 
budiž provedena ze zdravého a pevného 
kamene na hydraulickou maltu, líc zdi 
budiž proveden sklonitý v poměru 1:10 
a vyspárován cementovou maltou./…/“

Ze dne 23. července 1935 pochází dopis 
adresovaný Obecnímu úřadu ve Světlé 
n. S.: „Dovoluji si Vám zdvořile oznámiti, 
že jsem byl nucen rozbourati stavení čp. 
106 pro neschopnost k používání. Práci 
provádím pod dozorem pana stavitele 
Radila, Světlá n. S. Račte prosím moji 
zprávu vzíti na vědomí a poroučím se 
s veškerou úctou Rudolf Müller.“ 

V protokolu sepsaném dne 14. října 
1935 na dožádání Berní správy v Ledči 
n. S. se mj. píše: „Domek měl dvě ▶
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světnice a bydlela v něm výměnkářka 
Marie Kovandová, která zemřela 19. září 
1933, nájmu neplatila a jiného obyvatele 
dům ten neměl. Byl zbourán 1. července, 
vlastník domu bydlí v domě čp. 172 ve 
Světlé n. S.“

Ze dne 18. června 1936 pochází žádost 
Valerie Klementové: „Podepsaná míní 
na svém pozemku postaviti obytný dům, 
jak vidno z přiložených plánů, a proto 
žádá o laskavé vyslání stavební komise, 
schválení plánů a udělení povolení ku 
stavbě. Stavbu bude prováděti p. Josef 
Radil, mistr zednický a tesařský ve Světlé 
n. S.“ Povolení ke stavbě nového jednopa-

▶

Drobné architektonické památky

Kříže a křížky, kapličky, boží muka, 
křížové cesty, pomníčky, milníky apod., 
to všechno jsou drobné architektonické 
památky, které – rozesety všude kolem 
nás – dotvářejí ráz české krajiny. Tyto 
památky, často zapomenuté a mnohé 
také značně poškozené nebo povalené, 
dokumentují nejen vlivy náboženské či 
správní, ale často vyprávějí životní pří-
běhy našich předků a o jejich vztahu ke 
zdejší krajině. Zjišťování původu a stá-
ří drobných architektonických památek 
však bývá velice nesnadné.

Památky s křesťanským kultem tvoří 
členitou skupinu, jejíž výskyt začíná ve 
středověku, vrcholí v raném novověku 
a plynule pokračuje přes baroko do 19. 
stol. Nejpočetnějšími památkami jsou 
kříže a křížky. Kříž je nejen symbolem 
Kristova utrpení, ale v obecném povědo-
mí symbolizuje i křesťanství a také lidské 
utrpení. Většina křížů a božích muk byla 
postavena na mezích, rozcestí a u cesty 
k pozvednutí ducha, k modlitbě. Stejnou 
funkci plnily i obrazy svatých připevněné 
na stromech u cesty nebo na stromech na 
okraji pole. Život těch, kteří křížky kdysi 
stavěli nebo se u nich modlili, byl obtíž-
ný, někdy i smutný, neboť jej vyplňovala 
těžká práce, zápas s drsným podnebím 
a přírodou o uhájení živobytí a také osob-
ní bolesti a ztráty. U křížků prosili Boha 
a snad také i dnešní lidé, pokud neztratili 
smysl pro duchovní a mravní hodnoty, se 
u nich zastaví s úctou.

Kříž je symbolem s velmi širokým vy-
užitím. Je samotným znakem víry, jindy 
znamená místo smrti, bývá kladen na 
hroby, může sloužit jako znamení požeh-
nání. V dobách středověku se jej používalo 
většinou tam, kde nebylo možno postavit 

kostel nebo kapli, ale bylo potřeba se 
modlit. Církev dlouho dávala přednost 
dřevěným křížům a pokud jej měl nahra-
dit kříž kamenný, bývala do něj uložena 
část starého jako relikvie. Na rozhraní 17. 
a 18. století se objevil nový typ kříže na 
kamenném podstavci. Vlastní kříž bývá 
kamenný nebo železný, doplněný poly-
chromovaným plechem. V době pozdního 
empíru se v českých zemích vyráběly 
kříže z litiny s plechovou postavou Krista 
a někdy i Pannou Marií. 

Stavba křížů má několik hlavních 
okruhů. První jsou kříže stojící u kostelů 
a hřbitovů. Tyto kříže mají za úkol místo 
posvětit, případně sloužit jako místo mod-
liteb. Další kříže byly postaveny jako při-
pomínky nehody a jako poděkování Bohu 
a patronům za šťastný konec. Dalším dů-
vodem bylo poděkování vsi za přečkanou 
katastrofu – mor, hlad či povodeň. Posled-
ní skupina křížů byla stavěna pro „efekt“ 
bohatými sedláky a starosty vesnice jako 
nástroj posvěcení místa, jako obrana před 
zlými duchy a ďáblem. Sem můžeme za-
řadit dřevěné kříže na popravištích a kříže 
na křižovatkách.

Boží muka jsou sloupky nebo pilíře 
ukončené kaplicemi, lucernami, sanktu-
áři nebo prostými hlavicemi, do jejichž 
vrcholu byl vsazen kovový kříž, nebo 
nesly kříž kamenný. Všechna nejstarší 
muka stávala podél cest a obchodních 
stezek, někdy lemovaly cestu k popravišti. 
V severních Čechách byly oblíbena boží 
muka jednostranná, kterým se říkalo 

„zastavení“, protože připomínají zastavení 
na křížových cestách. Ty byly zakládány 
při cestách na kopce, při kostelních zdech 
a také ve zdech a ambitech františkán-
ských klášterů.

Smírčí kříže jsou kamenné kříže, kte-
ré vznikaly jako trest nebo připomínka 
neštěstí a některé jsou spojeny s tzv. smír-
čími smlouvami. Jejich výroba bývala 
pouze součástí trestu za vraždu. V krajině 
můžeme nalézt i mezníky, nesoucí zname-
ní kříže. Smírčí kříže mohly sloužit jako 
pomůcky pro vytyčování hranic, ale byla 
to jejich sekundární funkce.

Sochy svatých byly stavěny z podob-
ných pohnutek jako kříže, pouze jejich 
výroba byla náročnější. Nalézt můžeme 
také staré hraniční kameny, které mívají 
různé podoby. Často nesou erb majitele 
panství, nebo alespoň jeho iniciály a také 
mohou být opatřeny číslem. 

Další skupinou architektonických pa-
mátek jsou znamení při cestách – celní 
kola, brzdné kameny, rozcestníky a milní-
ky. Byly to první dopravní značky. V kra-
jině nalezneme i jiné regionální kuriozity 
a pomníky, které připomínají významnou 
událost.

***
Drobné architektonické památky větši-

nou nejsou chráněny ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., O státní památkové péči, ani 
nejsou zapsány v Ústředním seznamu kul-
turních památek. Mimochodem – víte, že 
zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitos-
ti, upravuje osvobození od daně pro stavby, 
které jsou kulturními památkami, a na 
nichž jejich vlastníci provádějí stavební 
úpravy? Osvobození trvá po dobu osmi let 
počínaje rokem, jenž následuje po vydání 
příslušného stavebního povolení. 

Příště se seznámíme s jedním zajíma-
vým křížkem v našem městě. O vysvětlení 
symbolů na něm zobrazených jsme požá-
dali pana ThDr. Jana Bártu, kněze farnosti 
z Ledče n. S.   ing. E. Horná, J. Vála

trového domu bylo vydáno 8. července 
1936, stavba byla započata 20. července, 
ukončena 22. října, žádost o kolaudaci je 
ze dne 24. října, kolaudace 29. října, povo-
lení k obývání a užívání 18. prosince.

Další osud domu je shodný s již zmíně-
ným sousedním čp. 105. Ze dne 30. pro-
since 1949 je „Rozhodnutí o odevzdání 
nemovitého majetku obci“, kdy Osidlo-
vací úřad v Praze vyňal ve prospěch obce 
Světlá n. S. nemovitosti čp. 100, 105 a 172 
a parcelu 106. Ještě k roku 1950 jsou jako 
spolumajitelky zapsány dcery Rudolfa 
Müllera Marie Brethová a Valerie Kle-
mentová (o Valerii Klementové je zpráva 

už z 11.8.1936), ale ještě téhož roku se 
dům stal majetkem československého stá-
tu. Jinými slovy – byl vyvlastněn.

V přízemí bydleli Krupičkovi, v patře 
ředitel školy Karel Seiner s manželkou 
(později se přestěhovali do Nové čtvrti), 
pak Vránovi a nakonec Hradeckovi. Jed-
ním z posledních dokumentů je dopis ze 
dne 5.10.1983, adresovaný paní Zdeně 
Hradecké: „MěstNV, odbor výstavby ve 
Světlé n. S. sděluje, že rodinný domek čp. 
106 v Haškově ulici se zahradou parc. č. 
39/1 není zařazen do plánu demolic.“ Po-
sledních dvacet let je dům neobývaný.

-jv-



Světelský zpravodaj červenec, srpen 2005 strana 8 strana 9 červenec, srpen 2005 Světelský zpravodaj 

Rok v mateřské škole

Ani se tomu nechce věřit, ale máme 
tu zase konec školního roku. Po celý 
rok kromě běžných aktivit připravu-
jeme pro děti různé zábavné i pouč-
né programy. Chodíme na výstavy, 
na divadelní představení, pořádáme 
besídky pro rodiče, karneval, plavec-
ký výcvik, výuku anglického jazyka 
atd. Závěr školního roku je pro děti 
ale nejpestřejší. Jedna akce střídá 
druhou a děti se mají opravdu na co 
těšit.

Letošní jarní maratón akcí jsme za-
hájili již 29. dubna pálením čarodějnic. 
Některé děti s paní učitelkou svými 
čarodějnickými kostýmy konkurovaly 
vlastnoručně vyrobené čarodějnici. 
Tanec ježibab a kouzelný lektvar mlá-
dí, který uvařily děti z předškolního 
oddělení navodily tu správnou čaroděj-
nickou atmosféru.

Druhý květnový týden byl ve zna-
mení oslav Svátku matek. Děti z jed-
notlivých oddělení si připravily pro 
maminky a babičky pásma básní, písní 

a tanců a obdarovaly je vlastnoručně 
vyrobenými dárečky. Děti z oddělení 

„U obláčků“ byly 17.5. svým progra-
mem potěšit i obyvatele Domova dů-
chodců ve Světlé n. S.

Ve středu 18. května jsme navštívili 
stanici Hasičského záchranného sboru 
kraje Vysočina ve Světlé n. S. Na stani-
ci si děti prohlédly zázemí a vybavení 
hasičů, seznámily se s jejich prací 
a před budovou měly možnost prolézt 
hasičské auto. Na rozloučenou nám 
zahoukala siréna.

Další den čekala děti ukázka z vý-
cviku psů. Na hřišti u MŠ dva psovo-
di předvedli dětem zadržení zloděje, 
hledání stopy, vyštěkávání ukrytého 

předmětu. Jejich výstup děti odměnily 
potleskem.

Následující týden se z nás stali „malí 
cestovatelé.“ Hned v pondělí 23. květ-
na se konal společný výlet do Pavlova. 
Autobus nás po svačině dopravil na 
místo. Děti viděly různé dravce, čápa, 
divoké prase, ale největší pozornost si 
vysloužil večerníčkový Vydrýsek. Na 
čtvrtek 26. května se děti obzvláště 
těšily – čekal je totiž výlet do ZOO 
v Jihlavě. Sraz všech dětí z celé MŠ 
byl v 7.45 hod. V 8.00 hod. už děti 

z autobusu mávaly rodičům i našim 
kuchařkám, které nám s sebou připra-
vily chutné svačinky. Pití a drobnou 
sladkost si každý nesl v batůžku, který 

mu přichystala maminka. Cesta uběhla 
rychle a bez problémů. Na parkovišti 
před ZOO jsme posvačili a po třídách 
se vyfotili. Prohlídku zvířátek jsme 
absolvovali po jednotlivých oddě-
leních. Každé oddělení mělo stejná 
trička, a tak ostatní návštěvníci ZOO 
mohli vidět sluníčka u klokanů, obláč-
ky u opiček nebo motýlky u medvěda. 
Dětem se nejvíce líbila africká osada 
s obydlím a samozřejmě dětské hřiště, 
kde se dostatečně vydováděly. Sluníč-
ko nám celou dobu svítilo, takže jsme 
se spokojení a příjemně unavení vrátili 
ve 13.00 hod. na pozdější oběd do MŠ.

Ani jsme se nestihli vzpamatovat 
ze všech cestovatelských zážitků a už 
tu byly oslavy Dne dětí. Ve středu 1. 
června se konala „Přehlídka kočárků 
a koloběžek“ na zahradě MŠ. Děti si 
z domova přivezly nazdobené kočárky 
a koloběžky. 

Po přehlídce si prošly pohádkovou 
trasu plnou úkolů – projely pod ▶
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čekali Indiáni, kde se střílelo lukem na 
cíl. A potom se již účastníci vydali plnit 
úkoly v Pohádkovém lese. Po projití celé 
trasy čekal na děti v cíli táborák, kde 
mohly opékat buřty a poslouchat živou 
muziku. Celé odpoledne proběhlo za 

krásného teplého počasí. Pohádkového 
lesa se zúčastnilo 489 dětí na 700 dospě-
lých a hlavně na 60 účinkujících.

Za pořadatele bych rád poděkoval 
sponzorům za nemalé dary, bez kterých 
bychom se neobešli: Obec Služátky, ZV 
OS Sklo Bohemia, město Světlá n. S., 
ZV OS Josefodol, Bekva s.r.o, Kredo, 
Josef Havel – HAVERBA, Bomaco-Ros-
si, Jindřich Chlád, Laňka Vladimír.

Dále Vás chceme pozvat na další akci, 
kterou pořádáme 27. srpna pod názvem 
Konec prázdnin plný her.

Snímky z Pohádkového lesa je možno 
zhlédnout na stránkách www.pohadko-
vyles.wz.cz.

Text a foto: Martin Bezouška

▶ hradem, nakrmily hladového Ote-
sánka koblížky, na podnose přinášely 
jídlo princezně Koloběžce, vyhýbaly se 
stromům v zámecké zahradě a skákaly 
přes potůček. Nesmíme zapomenout na 
pohádkové oblečení – trička se znakem 
mocného rodu „Modrého obláčku“, 

„Usměvavého sluníčka“ a „Pestrého 
motýla“. Za velkou snahu dostaly 
všechny děti malé překvapení.

Oslavy probíhaly i následující dopo-
ledne. Pro děti ze všech mateřských 
škol bylo připraveno „Barevné dopo-
ledne“ na školním hřišti u ZŠ Lánecká. 
Proč barevné? Protože každá školka 
měla trička se svými znaky v jiné 
barvě – Lánecká oranžová, Sídliště 
červená a Pěšinky modrá. S přípravou 
a organizací všech soutěžních stanovišť 
nám vzorně vypomohli žáci 9.A ZŠ Lá-
necká, za což jim touto cestou chceme 
ještě jednou poděkovat. Děti soutěžily 
v různých disciplínách. Prověřily svou 
zručnost a rychlost při lovení ryb, slalo-
mu, běhu a hodu na cíl. Pro někoho byl 
nejtěžší skok v pytlích, střílení na bran-
ku nebo přenášení míčku na lžíci po la-
vičce, pro jiného prolézání strachovým 
pytlem či házení na plechovky. Všichni 
si za své výkony odnesli odměnu - balí-
ček s drobnostmi, diplom a perníkovou 
medaili. I při této akci jsme měli slu-
nečné počasí, a tak odměnou pro nás 
byly spokojené úsměvy všech dětí.

A aby toho nebylo málo, tak v úte-
rý 7.6. jsme ještě podnikli „Cestu za 
pokladem“. Tady už nám počasí tolik 
nepřálo, ale přesto nás drobné přepršky 
neodradily a zdatně jsme hledali správ-
nou cestu podle šipek i plnili připrave-
né úkoly. 

Cílem naší cesty se stala zahrada 
u Kratochvílů, kde jsme objevili hle-
daný poklad – truhlu s čokoládovými 
dukáty, klíčenkami, samolepkami a ji-
nými sladkostmi. 

Po namáhavé cestě se děti ještě 
patřičně vydováděly na prolézačce se 
skluzavkou a posilnily se opečenými 
buřtíky a teplým čajem. Přestože bylo 
poměrně chladno, všichni byli nadšení 
a spokojení. Proto chceme touto cestou 
poděkovat i naší mamince Kratochvílo-
vé za ochotu a maximální servis, který 
nám poskytla.

Závěrečnou tečkou tohoto školního 
roku bylo slavnostní rozloučení s před-
školáky v obřadní síni městského 
úřadu.

Jana Dolejšová a Iva Obselková,
učitelky MŠ Lánecká

Pohádkový les 

Dne 28. května připravil Obecní 
úřad ve Služátkách a Svaz zahrádkářů 
a ochránců přírody v Josefodole pohád-
kové dopoledne pro děti. Trasa vedla 
lesní krajinou z Josefodolu do Služátek, 
kde děti potkávaly pohádkové bytosti, 

např.Křemílka a Vochomůrku, Jezinky, 
čarodějnice, loupežníky, Ferdu mraven-
ce, vodníky nebo Sněhurku. 

Pro děti bylo připraveno celkem 
14 stanovišť, na kterých plnily nejrůz-
nější úkoly. Již na startu na děti a rodiče 

Jaký byl školní rok 2004-2005?

Spousta snahy, dřiny a času, ale součas-
ně získání nových zkušeností, vědomostí 
a zážitků. Tak to byl školní rok 2004-2005, 
který skončil. Většina studentů je štěstím 
bez sebe, ale najdou se i tací, kteří se na-
opak těší, až znovu usednou do školních 
lavic. A jaký vůbec byl tento rok pro 
školáky?

Nejtěžší to měli ,,prvňáčci“ ze základ-

ních škol a ,,prváci“ ze středních škol 
a učilišť. A proto jsme se jich zeptali.

,,Prvňáčkům“ ze ZŠ Lánecká se nejvíce 
líbí výlety a tělocvik. Baví je spousta před-
mětů, např. matematika, psaní a výtvarná 
výchova. Na tom, že se jim nezamlouvá 
prvouka, se shodla většina. A co se našim 
nejmladším žákům ve škole nelíbí? Když 
se někdo pere, dělá rámus, zlobí a vykři-
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Děti z MŠ Sídliště navštívily Prahu

V letošním roce jsme se vydali s na-
šimi dětmi na školní výlet, tentokrát 
do Prahy. Namířili jsme si to za oblí-
benými dřevěnými loutkami Spejblem 
a Hurvínkem do Divadla S + H a na ne-
obvyklou plavbu parníkem po Vltavě. 

Sedmý červnový den byl dětmi netr-
pělivě očekáván. A tak nedočkavé děti, 
plné touhy po dobrodružství a obtěž-
kané batůžky s dobrotami od maminek, 
nasedly ráno před MŠ do autobusu. Po-
slední zamávání a hurá do světa!

Nálada cestou byla tradičně výborná, 
mezi sedadly vykukovaly zvídavé dět-
ské oči a batůžky malých cestovatelů 
neustále šustily a vydávaly své poklady. 
Nečekaná komplikace na dálnici způso-
bila starosti panu řidiči a nám dospělým, 
poněvadž toto zdržení připravilo děti 
o začátek představení. 

Krásné prostředí divadla a jeho světo-
známé postavičky Spejbl, Hurvínek, Že-
rýk a Mánička děti velmi rozradostnily 
a pobavily a těžko se s nimi loučily.

Plni nádherných dojmů jsme odjeli ke 
Karlovu mostu, kde na nás netrpělivě 
čekala stylově oblečená obsluha lodi. 
Přivítal nás kapitán malého parníku a po 
příjemném občerstvení jsme vypluli 
směr Karlův most. Plavba po Vltavě byla 
dobrodružná, ale i poučná. 

Děti si vyslechly mnoho zajímavých 
příběhů vztahujících se ke Karlovu 
mostu a historickým památkám v jeho 
okolí, které jsme viděli z parníku. Nej-
více nás uchvátila projížďka Čertovkou 
a příběhy o ní.

Cestou k autobusu děti měly možnost 
si zblízka prohlédnout i další památky 
Prahy, např. budovu Národního divadla, 
prošly se její Novou scénou, okouzlil je 
Tančící dům i nad řekou se tyčící Praž-
ský hrad. Ale čas byl neúprosný a mu-

seli jsme pomalu myslet na návrat domů. 
Ani na zpáteční cestě se neprojevily 
žádné známky únavy a děti plné dojmů 
a nových zážitků se s radostí vracely ke 
svým rodičům.

Za bezpečnou a příjemnou cestu dě-
kujeme panu řidiči V. Gabrielovi, který 
nás již tradičně vozí na naše výlety a má 
porozumění pro naše malé cestovatele.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Sídliště

Taneční kroužek 

Od roku 1997 působí v Domě dětí 
a mládeže ve Světlé n. S. taneční 
kroužek MIX 97, který založil a stále 
vede p. Jiří Lacina. Kroužek se věnuje 
standardním a latinsko – americkým 
tancům v páru.

V roce 2002 dosáhli tanečníci zatím 
nejlepšího umístění – 3. místa ve „Stře-
víčku vysočiny“. O rok později byli 6. 
na „Hronovském jablíčku“. V tomto 
školním roce zvládli mladí tanečníci na-
cvičit novou taneční formaci, se kterou 
se umístili na 4. místě v soutěži „Hav-
líčkobrodský střevíček“. Se stejným pás-
mem vystoupili jako každý rok ke Dni 
matek ve Světlé n. S. a pro seniory 

kuje o hodinách, prý je potom bolí hlava. 
O paní učitelkách či učitelích mluví jen 
v dobrém: ,,Naše paní učitelky jsou přísné, 
chytré, všechno nás naučí a jsou hodné.“ 
Mnoho prvňáčků chodí na různé krouž-
ky, někteří na keramiku, dovedné ruce, 
počítače, hokej, fotbal a také se učí hrát 
na klavír, kytaru a flétnu. Děti už mají jas-
no, čím budou, až budou dospělí. Budou 
z nich fotbalisté, hokejisté, opraváři aut, 
učitelky, policisté a vojáci. V budoucnosti 
bude mít asi naše republika hodně státních 
zaměstnanců. Na prázdniny se těší, ale 
skoro polovina by radši byla ve škole.

,,Prvákům“ z Gymnázia, SSŠ a SOU 
se také nejvíce líbí výlety a samozřejmě 
přestávky. Předměty, které je baví nebo 
nebaví, už jsou u každého jedince různé. 
Nelíbí se jim prostor v šatnách. ,,Prváci‘‘ 
chodí také na různé kroužky, např. počí-
tače, latina atd. A na otázku, čím by chtěli 
být, odpověděli: ,,Milionářem.“ Prázdnin 
už se nemohou dočkat a nikdy by je nevy-
měnili za školu.

Je vidět, že mnohdy mají více rozum-
ných odpovědí naši nejmladší.

Andrea Tarabčáková

Pracovnice Domu dětí a mládeže ve 
Světlé n. S. uspořádaly dopoledne 1. 
června pro žáky 1. stupně ZŠ Komen-
ského Den dětí.

Program probíhal na školním dvoře, 
v tělocvičně a v přilehlém okolí budovy 1. 
stupně ZŠ v Jelenově ulici. Nejprve děti 
zhlédly vystoupení tanečního kroužku 
Maxíci pod vedením paní učitelky Štor-
kové, poté cvičení mažoretek. Starší i malé 
mažoretky slečny Ireny Bogdánové byly 
úžasné! Program pokračoval soutěžemi, 
v nichž si děti ověřily svoji schopnost sou-
středění, vyzkoušely si, jak jsou obratné 
a šikovné. Vítězové získali sladké odměny 
nebo oblíbený časopis. Od soutěžení si 
mohli žáci odpočinout při kreslení barev-
nými křídami na silnici před školou nebo 
si v tělocvičně zacvičit při hudbě.

Celé dopoledne se děti (i my učitelky) 
báječně bavily a rozhodně si odnesly neza-
pomenutelné zážitky. Naše velké poděko-
vání patří pracovnicím DDM Martě Žiž-
kové a Drahomíře Kocmanové za skvělé 
nápady a výbornou organizaci celé akce. 
Děkujeme rovněž žákyním 9. ročníku ZŠ 
Komenského, které dohlížely na regulér-
nost soutěží a rozdělovaly odměny.

Mgr. Hana Křivská

Den dětí v DDM

▶
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▶ v Dolní Březince. Poděkování patří 
tanečníkům i jejich rodičům. Za pří-
kladné vedení kroužku děkujeme touto 
cestou vedoucímu p. Lacinovi.

Po úspěšném roce přicházejí zaslouže-
né prázdniny, ale v září začínáme novou 
taneční sezónu, ve které rádi přivítáme 
nové zájemce o tanec v páru. Nedostává 
se nám hlavně mladých mužů starších 10 
let. Rádi vás u nás přivítáme, těšíme se 
na nové tanečníky a kamarády.

Marta Žižková, DDM Světlá n. S.

Krásné je žít 

8. června proběhla v prostorách Mu-
zea Vysočiny v Jihlavě vernisáž výsta-
vy nejlepších prací 4. ročníku krajské-
ho kola celostátní výtvarné soutěže 

„Krásné je žít“. Letošního ročníku se 
zúčastnilo také mnoho studentů svě-
telské VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU. 

Dva z nich se umístili na čelních 
příčkách: Anna Dušková z I. S získala 
3. místo v kategorii III. Bez rozdílu 

Studenti na vernisáži u svých prací 

Italské obrázky

V prvním červnovém týdnu se již 
podruhé studenti z VOŠ, Gymnázia, 
SSŠ a SOU ve Světlé n. S. zúčastni-
li „Výtvarně-fotografického kurzu“ 
v italském Misanu Adriaticu.

Misano je nevelké letovisko v oblasti 
Emilia Romagna nedaleko Republiky 
San Marino. Městečko má krásný a je-
dinečný přístav Porto Verde, kde kotví 
mnoho moderních ale i historických 
lodí. I svou architekturou přímo vybízí 
k výtvarné a umělecké činnosti.

Studenti celý týden tvořili v krás-
ném a příjemném prostředí. Kromě 
toho využívali také možnosti rekreo-
vat se na písčité mořské pláži. Ani zde 
ale nezaháleli. Vybudovali zde několik 
pískových artlandů, které vzbuzovaly 
obdiv místních obyvatel i zahranič-
ních turistů.

Svůj čas studenti využili i na výlety 
do blízkého okolí a podívali se do zmí-
něného San Marina nebo do delfinária 
v nedalekém Riccione.

Po skončení kurzu studenti ode-
vzdávají své výtvarné práce. Tato díla 
budou v září 2005 představena na II. 
ročníku výstavy Italské obrázky, která 
proběhne v areálu školy. 

Přijďte se určitě podívat, všechny 
srdečně zveme.

Mgr. Alena Ratajová

Pískový artland vytvořený 
studenty na pláži

tématu za soubor svých fotografií, Petr 
Kratochvíl z II. G pak získal rovněž 
v kategorii III. Bez rozdílu tématu 
pěkné druhé místo za dílo Krásné je 
žít s matematikou aneb co skrývá frak-
tální geometrie. 

Jmenovaným studentům gratuluje-
me, svou prací přispívají k dobrému 
jménu školy a našeho města. 

Text a foto -mš-

Dětský den střediska Junáka

Dne 4. června jsme ve spolupráci 
s OS Sklo Bohemia a. s. pořádali 
Dětský den. Po ránu to vypadalo, že 
se akce vydaří, protože sluníčko sví-
tilo a přípravy běžely přesně podle 
plánu. Každý z pořadatelů věděl, co 
má dělat, a svůj úkol se snažil svědo-
mitě plnit. 

Postavili jsme ukázkový podsado-
vý stan, ve kterém naši skautíci spí 
na svých táborech. K tomu patřily 
i hry, které jsme situovali do okolí 
naší klubovny, skautsky zvané Stará 
pila. Byla zde soutěž v hodu šipkami, 
chůze na chůdách, hod kroužků a cel-
kem zajímavá hra rybolov. Dále zde 
byla v provozu i loď a probíhaly jízdy 

po naší staré dobré řece Sázavě pod 
dohledem zkušeného vodáka Tomáše 
Čapka, který je rovněž naším dlouho-
letým členem. 

Další náš člen František Bárta, zva-
ný Šerif se staral o oheň, který hořel 
hned od rána. Občerstvení bylo rovněž 
k dispozici pod dozorem našich děvčat 
Hany Baštové-Fišty a Ivany Kopecké-

-Steffani. Chůdy byly doménou pro 
Milana Gádžora-Kutila, který ochot-
ně předváděl, jak se s tímto náčiním 
zachází a rád chodil s každým, kdo to 
chtěl zkusit. Sestra Iveta Vejsadová se 
zase věnovala hodu na cíl a i nejmenší 
účastníci byli snad spokojeni.

Jako zlatý hřeb dne jsme pozvali 
hudební skupinu Vánek pod vede-
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ním Luboše Janů. Pod připraveným 
přístřeškem si rozbalili své nástroje 
a hráli ke vší spokojenosti. Jen to po-
časí si s námi trochu zahrálo. Od zápa-
du se přihnaly mraky a spustil se déšť. 
Ani ten však nedokázal pokazit náladu 
a u všech disciplín bylo stále plno.

Doufáme, že se opět sejdeme na 
další akci, která se koná dne 27. srpna 
u Staré pily a nese název Rozlučka 
s prázdninami. Srdečně vás zveme 
a těšíme se na vaši účast.

Za pořádající středisko Junáka
Miroslav Plachý-Miki

 Josef Kopecký-Bill

Z domova důchodců

Dodatečně nám ke Dni matek přišly 
popřát i děti z Mateřské školy Lánecká 
a my jim touto cestou za jejich vystou-
pení děkujeme (foto 1). 

Ani tento měsíc nechyběla naše pra-
videlná „Kavárnička“, kde jsme popřá-
li oslavencům, kteří slaví své jmeniny 
v měsíci červnu a zbytek odpoledne 
jsme strávili s naší hudební skupinou 
KAJAK (foto 2). 

Poslední květnovou neděli nám při-
šla zpříjemnit MUDr. Brhelová s dět-

mi a jejich písničkami. Za jejich milé 
vystoupení jim ještě jednou děkujeme. 

Čtvrtek 9. června byl opravdu 
nabytý den. Zúčastnili jsme se Za-
hradní slavnosti v MŠ Bambino (foto 
3) a zároveň jsem v našem domově 
přivítali odsouzené ženy z Věznice 
ve Světlé n. S. a poslechli jsme si 
romské písně.

Lucie Vadinská
sociální pracovnice

1 2

3

DOMOV DŮCHODCŮ SOCIÁLNÍHO CENTRA MĚSTA SVĚTLÁ N. S. PŘIJME ZBYTKY VLN, 
LÁTEK ČI JINÝ MATERIÁL VHODNÝ K RUČNÍM PRACÍM.

Sociální centrum města Světlá n. S., Na Bradle 1113 582 91, Světlá nad Sázavou tel: 569 456 939. Kontaktní osoba: Lucie Vadinská
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A trip to heaven

V našem dnešním putování navští-
víme nejznámější evropský ministát 

– Monako. Pokusíme se Vám jej přiblížit 
z méně obvyklé, ale velmi atraktivní 
perspektivy. Ze vzduchu. Toto povídá-
ní vyjadřuje subjektivní pocity autora, 
které prožíval vysoko nad monackým 
knížectvím. Ať Vám je článek inspirací 
k prožití něčeho neobvyklého, neopako-
vatelného a krásného! Pro podrobnější 
informace o létání nad Monakem se mů-
žete obrátit na členy Paragliding Clubu 
Světlá n. S.

Jaro 2002. „Monte Carlo, to není jen 
mekka hazardních hráčů, Velká cena For-
mule 1, ale také jedno z nejkrásnějších míst 
ze vzduchu.“ Už asi posté koukám na tohle 
Jardovo video a začíná ve mně hlodat čer-
vík pokušitel. Vždycky jsi přece chtěl létat. 
A tohle zažít musí být super. Jdi do toho! 
Koukám po stoprvní a…

Sobota 12. února 2005, 21.30 hod., pláž 
v Roquebrune. Sedíme tu s Jardou u pivka 
a klábosíme. „Až zejtra přistaneš na týhle 
pláži, tak zažiješ něco, co bylo dopřáno jen 
pár stovkám lidí z těch šesti miliard, co 
choděj po týhle planetě. Poletíš na vlastním 
křídle nad Monakem. Neskutečnej pocit, 
kterej se nedá opakovat.“ Tak konečně. Do-

Základní údaje: 

Hlavní město: Monaco
Státní zřízení: monarchie
Rozloha: 2 km2

Počet obyvatel: 31 842

Měna: 1 euro (EUR) = 100 centů 
Časové pásmo 
(posun oproti zimnímu času v ČR): 
 0 (+1 hod. = letní čas)
Jazyk: francouzština, monačtina

Národnostní složení: 
 Francouzi (41 %), 
 Monegaskové (21 %), 
 Italové (15 %)
Víry: řím. katolíci (88 %)

Převzato z internetu

čkal jsem se. Neděle, 13. února, 11.00 hod., 
startovačka 679 metrů nad hladinou Stře-
dozemního moře. Jarda už odletěl a zbytek 
naší padáčkářské party se chystá na start. 
Beru si kombinézu, helmu, upínám se 
do sedačky, rozbaluji padák a připínám 
sedačku k vrchlíku. Ještě zapnout vario 
a jsem nachystaný. Poslední kontrola pa-
dáku, větru a prostoru kolem. Rozbíhám se, 
zvedám křídlo nad hlavu, kontroluji, jestli 
je vše OK, slyším Lukyho, jak na mě řve: 

„Makej!“, posledních pár kroků a jsem ve 
vzduchu. Usazuji se pohodlně do sedačky 
a letím směr Monako, volný a svobodný 
jako pták. Nad vlastní Monako se létat 
nesmí, a tak se po chvíli kochání skvost-
ným panoramatem vracím levou zatáčkou 
směrem na Cap Martin. Prolétávám kolem 
hotelu Pallace, který se pyšně tyčí na skále 
400 metrů nad hladinou moře. Přelétávám 
pláž, kde je přistávačka, točím třistašede-
sátku nad naším hotýlkem a letím kousek 
nad moře. Výška pomalu ubývá, tak se 
vracím směr pevnina, nad malým útesem 
točím dvě třistašedesátky a dělám rozpočet 
na přistání, nalétávám směr pláž, vykracuji 
se esíčkem a už je tu dokluz. Nad zemí 
brzdím svého YANGA a přistávám vedle 
opalující se rodinky. „Did you have a nice 
flight?“ ptá se mě hlava rodiny, nevšímaje 
si svých ratolestí. „Yes, I did. It was won-
derful.“ odpovídám a koukám na synka, 
jak se mi zamotal do vrchlíku. Tak ho s kli-
dem vybaluji a jsem maximálně šťastný. 

Jarda před chvilkou přistál a zdálky na 
mě řve: „Tak cóóó?“ „Neskutečný,“ hulá-
kám. „Nic silnějšího sem v životě nezažil!“ 
Za chvilku už je tu Píďa, Rosťa i David, 
prostě celá naše skvělá partička lítačů. Monako z ptačí perspektivy od moře

Zdravé jádro našeho Paragliding Clubu 
na startovačce nad Monakem
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Šťastnějšího kluka než Píďu jsem snad 
v životě neviděl. Pusa od ucha k uchu a po-
řád opakuje: „Letěl jsem nad Monakem. 
Já tomu nevěřim.“ A ještě dlouhou chvíli 
s ním není kloudná řeč. Pomalu balíme pa-
dáky a chystáme se na nový vývoz na start 
a další várku nepopsatelných zážitků. 

Pondělí. Sedíme na startovačce a kochá-
me se pohledem na Monako. Má to jen jed-
nu malinkatou chybku. Vítr nám funí do 
zad, počasí je neletové a tak provozujeme 
parawaiting. Prostě sedíme, opalujeme se 
a čekáme, jestli se to zlepší. Nezlepšilo, tak 
házíme bágly s padáky na záda, sjíždíme 
dolů a vyrážíme projít Monako pěšky. 
Mrknout do kasina rozměnit tvrdou měnu, 
podívat se, jestli nám někdo v přístavu ne-
poškrábal jachtu a tak, prostě milionářská 
klasika. Jen si o ní musíme nechat zdát…

Další dni je super letové počasí, a tak 
toho všichni využíváme, co nám síly stačí. 
Občas se sejdeme na startovačce, dáme 
krátkou řeč a šup do vzduchu. Jarda se 
vrací z výletu do Nice. V půli cesty stou-
páky přestaly, tak musel přistát a vrátit se 
stopem. Klídek, pohoda, žádný stres. 

Vyrážíme také na výlet do hor severně 
od Nice, k malebnému městečku Gour-
don. I tady je létání super, škoda jen, že 
mě chřipka nutí zůstat na zemi. Straším 
ji alespoň koňskou dávkou medikamentů 
a těším se, že budu druhý den fit. Kluci 
si mezitím dosyta užívají termiky, a tak je 
aspoň zvěčňuji na kameru. Píďu ze všech 
nejvíc, a tak se večer skvěle bavíme promí-
táním „Piďografie“. 

Ani jsme se nenadáli a náš týden létání 
končí. Je tu podvečerní sletík na rozlou-
čenou. Chvilku svahuji kolem Pallacu, 
kochám se pohledy na okolí ozářené za-
padajícím sluncem, loučím se s Monakem, 
pak prolétávám v pár metrech nad místní-
mi uličkami a mažu směr pláž. Posledních 
třistašedesát na rozloučenou a jdu na finále. 
Přistávám vedle nějakých místních padáč-
kářů a pomalu balím svého YANGA. Píďa 
ještě létá, a tak mu volám na vysílačku, ať 
se při přistání usmívá, že bude mít pár ob-
rázků do alba pro maminku. Za chvilku je 
tady a vesele se na mě šklebí. Je prostě foto-
genický. Škoda, že to na těch fotkách není 
vidět. A pak už jen cesta domů. Únava je 
velká, ale všichni jsme šťastní a plní zážit-
ků. Létání je prostě bájo. Už ale víme, že se 
sem zase jednou vrátíme a budeme hledat 
další neopakovatelné zážitky. Paragliding 
je prostě návyková záležitost. Člověk jed-
nou začne a pak už pořád chce tam nahoru. 
Zažít to, co těm na zemi zůstává skryté. 
Neopakovatelné kouzlo volného letu…
     -mš-, foto: Paragliding Club Světlá n. S.

Tip na výlet

Krátká dvanáctikilometrová trasa 
„K památníku zrušení roboty“, kterou 
lze absolvovat jak pěšky, tak na kole, 
vám ukáže, že i v nejtěsnější blízkosti 
našeho města jsou krásná místa, která 
možná ani neznáte.

Z náměstí Trčků z Lípy se vydáte po 
modré turistické značce na most přes Sáza-
vu a Wolkerovou ulicí po okraji zámecké-
ho parku. Minete památník A. B. Svojsíka 
a J. Wolkera a cestou mezi poli přijdete do 
Závidkovic. Od kapličky na návsi půjdete 
po asfaltové silničce, projdete kolem há-
jenky Horní Lesy a v pravotočivé zatáčce 
odbočíte vlevo na lesní cestu. 

Za lesem pokračujete mírným stoupá-
ním mezi poli a dostanete se ke dvěma 
vzrostlým lípám, mezi nimiž je postave-

ný kamenný kříž z roku 1832. Když se 
dostatečně pokocháte výhledem na vrch 
Melechov, z lesů vykukující zříceninu 
hradu Lipnice, město Světlou nad Sázavou 
a blízkou Novou Ves, odbočíte doleva a po 
pár desítkách metrů přijdete k žulovému 
památníku zrušení roboty v roce 1848.

Polní cestou sejdete do Nové Vsi, na 
hlavní silnici odbočíte doleva směrem na 
Světlou a na druhé křižovatce – za ple-
chovou autobusovou čekárnou – odbočíte 
doprava a projdete až na konec vsi. Tam se 
asfaltová ulice změní v polní cestu, po níž 
budete pokračovat kolem malého rybníč-
ku a po lukách na okraj lesa. Zde se vyplatí 
zastavit a věnovat pár minut krásnému pa-
noramatickému rozhledu.

Půjdete lesem a na křižovatce lesních 
cest se dáte doleva. Cesta podél lesa zpo-
čátku mírně stoupá, ale záhy začne klesat. 
Po levé straně uvidíte suť z bývalého dvo-
ra Rozinov. Založil jej v roce 1818 majitel 
světelského panství hrabě František Josef 
Zichy a nazval jej Francenzshof, česky 
Františkův dvůr. V roce 1835 došlo k jeho 
přejmenování na Rosinhof podle hraběnky 
Rosiny, manželky Jana Salm-Reifferschei-
da, majitele panství.

Do aleje zprava ústí červená turistická 
značka, která vás povede až na náměstí. 
Nejprve minete malý rybníček sloužící 
k uložení bukové kulatiny na výrobu 
sklářských forem, kolem areálu skláren 
se dostanete k Penny Marketu, projdete 
zámeckým parkem a přijdete k mostu přes 
Sázavu.    Text a foto: Jaroslav Vála

Svahování kolem hotelu Pallace, vpravo pláž, kde jsme přistávali
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Světelské kamenosochařství

Petr Šebesta byl osloven starostou obce 
Ostřetín u Holic, aby zhotovil pamětní 
desku třem pilotům českého původu, kteří 
bojovali za vlast v Britském královském 
letectvu. Jedná se o velmi prestižní za-
kázku a je potěšující, že tuto práci získalo 
právě světelské kamenosochařství.

Dokladem vysokých řemeslných a umě-
leckých kvalit Petra Šebesty je i jeho zařa-
zení do encyklopedie předních mužů a žen 
České republiky, kde čtenáři budou moci 
najít jeho životopis a přehled nejvýznam-
nějších zakázek.

„Od dětství mne přitahoval svět barev,“ 
říká Petr o sobě. „Mým životním snem 
byla tvůrčí práce, která by souvisela 
s uměním. Začínal jsem jako sklář, ale 
nebál jsem se experimentovat. Přitahova-
la mě práce s kamenem. Vrhal jsem se do 
věcí, kterých by se rozumný člověk asi bál, 
ale štěstí stálo při mně. Za největší ocenění 
mé práce považuji zařazení do encyklope-
die Kdo je kdo – Osobnosti ČR, neboť se 
mi té pocty dostalo na doporučení lidí, kte-
ří jsou ve výtvarném umění či architektuře 
uznávanými odborníky. 

Mottem mojí práce je citát Leonarda 
da Vinci: Kolik krásy zachytí srdce jinak 
než očima. Každý přírodní materiál má 
v sobě danou přirozenou krásu, která se 

dá vnímat, a vnímavého člověka dokáže 
i obdarovat.“

V září se budeme moci s prací Petra Še-
besty seznámit v Galerii Na Půdě, neboť 
chystá výstavu s názvem Kámen, sklo, pa-
pír, která bude představovat průřez celou 
jeho tvorbou.                                           -jr-

Jedna z posledních Petrových prací 
– replika pískovcové kapličky 

do Libodřic u Kutné Hory

Nedávno jsme si připomněli 60. vý-
ročí konce 2. světové války a v této sou-
vislosti bychom rádi prezentovali práci 
Kamenosochařství Petra Šebesty. Ptáte 
se, jak spolu tato dvě rozdílná témata 
souvisejí? 

Vernisáž

V pátek 17. června se v Galerii Na 
Půdě konala vernisáž výstavy obrazů 
Venduly Císařovské. Úvodní slovo 
pronesla Jana Myslivcová (na snímku 
vpravo)                                       -jv-
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Odpoledne se skupina představila na náměstí před radnicí

Nezapomenutelná podívaná

Mnohým lidem se rozzářily oči ze své-
ho nadšení, když spatřili patnáctičlennou 
africkou skupinu studentů umělecké školy 
Inkululeko Yabatsha School of Arts ze 
Zimbabwe.

Vystoupení, které se konalo 8. června 
v divadelním sále Společenského domu od 
19.00 hod., proběhlo v duchu africké lidové 
tvorby, kterou obohatili o moderní prvky. 
Jejich okouzlující zpěv a tanec nadchl veš-

keré obecenstvo. Naši afričtí přátelé byli 
ubytováni na internátu VOŠ, Gymnázia, 
SSŠ a SOU ve Světlé n. S.

Jsou velice komunikativní, a proto 
nám začali vyprávět své zážitky z Česka. 
Dozvěděli jsme se, že jim moc chutná 
zmrzlina, guláš, kuře a pivo, ale to asi také 
většině Čechů. České ženy jsou prý velmi 
krásné a chytré. Ale co se jim opravdu 
hodně nelíbí, je počasí, pořád jim je zima. 

Český jazyk je uchvátil, okamžitě se chtěli 
naučit základní české věty a slova, takže 
místo toho, abychom se my zdokonalovali 
v angličtině, tak se oni zdokonalovali 
v češtině.

Pro nás je země Zimbabwe zajímavá tím, 
že je tam pohřben lékař a cestovatel Zde-
něk Cakl, který se narodil ve Světlé n. S. 

Andrea Tarabčáková
Foto: Jaroslav Vála

Mají za sebou úspěšnou sezónu

Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus 
pod vedením sbormistra MUDr. Mi-
lana Bohanese zakončil svoji letošní 
sezónu úspěšným vystoupením v ra-
kouském hlavním městě.

V polovině měsíce května mezi Světe-
láky přijeli „pobejt“ zpěváci z pěvecké-
ho sboru Bendl vedeného sbormistrem 
Mgr. Josefem Menšíkem z České Třebo-
vé. Bylo to tak říkajíc na oplátku, neboť 
Gaudeamus byl v České Třebové před 
rokem. Samozřejmě hlavním bodem 
byla dvě společná vystoupení, první 
v rámci květnových oslav v sále světel-
ského zámku a druhé v kostele sv. Mar-
kéty v Lučici, ale v neposlední řadě bylo 
důležité oprášit loňská a navázat nová 
přátelství. Ne vždy se povede všechno, 
co si člověk přeje, ale troufám si tvrdit, 
že na přátele z Třebové budou všichni 
rádi vzpomínat. 

Shodou okolností oba sbory zamířily 
začátkem června do zahraničí. Světelští 
zavítali po delším hledání vhodného ter-
mínu do rakouské metropole – Vídně. 

Je celkem zajímavé sledovat historii 
jednání o tomto výjezdu za hranice 
České republiky. Opět se potvrdilo, že 
na kamarády člověk nezapomíná. Když 
jeden člen sboru kontaktoval svého ka-
maráda z mládí, který v osmdesátých 
letech emigroval do Rakouska a ve Víd-

ni v současné době žije, slovo dalo slovo 
a nabídka na vystoupení v kostele sv. 
Karla Boromejského (Karlskirche) byla 
na světě. Zbývalo pouze domluvit ter-
mín a to nebylo vůbec jednoduché, pro-
tože koncerty ve vídeňských kostelech 
jsou velmi atraktivní pro účinkující i pro 
posluchače. Vystoupení se uskutečnilo 
5. června při liturgii hlavní nedělní mše. 
Úžasná akustika, krása místa a duchov-
ní texty písní vytvořily to, co se dá slovy 
těžko popsat. Duchovním správcem 
tohoto kostela, páterem Milanem Ku-
čerou O.Cr., byla účinkujícím nabídnuta 
další možná spolupráce, a to se cení. 
S duchovním správcem i kostelníkem 
byla komunikace nad míru jednoduchá, 
jelikož jsou to oba čeští rodáci. Vzhle-
dem k tomu, že správa tohoto místa byla 
panovnicí Marií Terezií navždy svěřena 
českému řádu Křížovníků s červenou 
hvězdou, není se co divit. ▶
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Čáslavská skupina lef de Bard

Za pozornost stojí i zmínka o sa-
motném kostele. Je to nejvýznamnější 
barokní kostel ve městě. Postavil jej 
Fischer von Erlach pro Karla VI., čímž 
vyplnil přísahu, kterou složil císaři 
během morové epidemie roku 1713. 
Mohutná oválná kupole zdobená uvnitř 
freskou od Michaela Rottmayra tvoří 
jednu z nejvýraznějších siluet panora-
matu Vídně.

Na závěr zbývá poděkovat všem, je-
jichž zásluhou se obě akce uskutečnily, 
a těšit se na další setkání, koncerty nebo 
společenské akce.  -hl-

▶

Domácí Z-Nadoraz

Poděkování

Pro název letošního 4. ročníku Svě-
telských letních parketů by se více hodil 
přívlastek „podzimní“. Teploty pohy-
bující se okolo 10 stupňů, vítr a déšť. 
Sponzorům, bez kterých se nedá dělat 
jakákoli činnost jak sportovní, tak kul-
turní, bylo poděkováno již v minulém 
čísle Zpravodaje. Málokdy však bývají 
zmiňováni pořadatelé, kteří i letos vel-
kou měrou moc pomohli s přípravou, 
úklidem a svou činností tak přispěli 
k bezproblémovému chodu „parketů“. 
Za pomoc také děkujeme manželům 
Novotným, Čejkovým, Drahušce a Jind-
rovi. Poděkování na závěr patří ale hlav-
ně vám všem, kteří jste i přes nepřízeň 
počasí přišli a doufáme, že jste se celý 
hudební večer dobře bavili!

Z-Nadoraz, foto: Jaroslav Vála

50. výročí 

8. srpna uplyne 50 let od úmrtí Haš-
kova přítele, tuláka a bohéma Zdeňka 
Matěje Kuděje. Ještě žijí pamětníci, 
kteří si vzpomínají, jak chodil po 
Světlé se svým neodlučným, prázd-
ným tlumokem na zádech.

Narodil se 24. listopadu 
1881 v Hořicích v Podkrko-
noší, gymnasium studoval 
v Příbrami a pak prodělal 
opravdu život „pestrý jako 
americká vlajka“, jak říkal. 
Odjel do USA, kde se živil 
nejrůznějšími příležitost-
nými pracemi, jako dělník, 
laborant, umývač nádobí, 
farmář, plavčík, kovboj, zla-
tokop a podobně, značnou 
část USA a Kanady prošel 
a projel jako tramp. Po návratu v roce 
1909, na lodi vezoucí do Evropy dobytek, 
pracoval v Praze jako zednický přidavač 
a začal své americké zážitky literárně 
zpracovávat. Sblížil se se skupinou praž-
ské umělecké bohémy, která programově 
vyznávala světoběžnictví a tuláctví jako 
výraz svobodných a nekonformních 
vztahů ke společnosti (J. Hašek, J. La-
da, E. A. Longen, F. Sauer, F. Langer, 
J. Panuška a další). V roce 1912 podni-
kl cestu do Ruska, kde byl velmi záhy 
v Kyjevě zatčen a po půlroční vyšetřo-
vací vazbě vypovězen ze země, v letech 
1913-1914 podnikl s Jaroslavem Haškem 
a přáteli řadu toulek po Čechách. Ve 20. 
letech prožil několik roků na Podkar-
patské Rusi, nejvíce si však oblíbil Čes-
komoravskou vysočinu, zejména kraj 
kolem Lipnice a Ledče n. S., kde žil také 
během německé okupace a v pováleč-
ných letech. V roce 1952 se přestěhoval 
do Litomyšle.

Věnoval se novinářské, literární a pře-
kladatelské činnosti, přispíval do mnoha 
novin a časopisů. Jeho prózy ovládá 
spontánní vypravěčství, vycházející 
téměř vždy z reálně prožité události. 
Různorodost a mnohotvárnost život-

ních zkušenosti a zna-
lost různých sociálních 
prostředí i lidských typů 
daly jeho tvorbě sociolo-
gickou věrohodnost a až 
dokumentární hodnotu. 
Převahou autentického ži-
votního prožitku nad jeho 
literárním zpracováním 
se nejzávažnější část jeho 
tvorby, inspirovaná po-
bytem v Americe (Bídné 
dny a jiné povídky, Majitel 

zlatých dolů a jiné povídky), dostává 
do těsné blízkosti novinové reportáže 
a fejetonu. Jistou literárněhistorickou 
hodnotu mají Kudějovy vzpomínky na 
Jaroslava Haška a jeho bohémský okruh 
(Ve dvou se to lépe táhne, Když táhne 
silná čtyřka). Z našeho nejbližšího okolí 
pocházejí jeho díla Safiánská zima a Zlý 
dědek z Vysočiny. 

V roce 1955 se ozvala jeho stará vá-
lečná zranění, omrzliny a rány z dobro-
družného života a musel jít na operaci. 
Sterilní prostředí nemocničního pokoje 
bylo však pro jeho tulácké srdce nesne-
sitelné. Nevydržel zde déle jak tři dny 
a v nemocničním hávu utekl oknem a po 
okapu. Ve svém pokojíku neměl elektři-
nu a protože byl bez peněz, tak ani uhlí 
a dříví na topení. Večery trávil s přáteli 
v hostinci, ale tělo oslabené operací to 
nemohlo dlouho vydržet. Kuděj upadl 
do bezvědomí a zakrátko zemřel.

-jv-
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hudebním nástrojem didgeridoo, pů-
vodním nástrojem australských domo-
rodců. 

Nádherným hudebním zážitkem byla 
také píseň z My Fair Lady, kterou za-
zpívala Eva Huderová, a mohu říci, že 
zpěvačka by mohla klidně konkurovat 
soutěžícím v Super Star. 

Bohužel nelze jmenovat všechny 
vystupující, každopádně si myslím, že 
všichni předvedli vynikající výkony. 

O tom, že škola vychovává opravdu 
výborné muzikanty, svědčí i slova 
pana ředitele Čížka: „V letošním roce 
se naši svěřenci zúčastnili mnoha sou-
těží kytarových, pěveckých, ale i lite-
rárně-dramatických. V současné době 
připravujeme ještě jeden koncert žáků 
na 28. června.“ 

Zuzana Nevoralová

Žáci ZUŠ perlili v Rytířském sále

Ve středu 15. června se v Rytíř-
ském sále světelského zámku usku-
tečnil koncert žáků místní základní 
umělecké školy. 

O skvělý kulturní zážitek se postara-
ly děti ve věku od 6 do 18 let. Mladší 
hudebníci předvedli své umění už od 
16.00 hod., starší přišli na řadu od 
19.00 hod. 

Celkem se představilo kolem stovky 
nadaných žáků. Mimo jiné jste mohli 
vidět vystoupení pěveckého sboru 
Cantica, koncertní kytarové skladby 
v podání například Jirky Zajíce, Petra 
Kratochvíla nebo klavírní Píseň beze 
slov v podání Terezy Milfaitové. 

Za velkou zajímavost považuji vy-
stoupení Josefa Vaka s neobvyklým Tomáš Hroch, Markéta Adamová, Barbora Gabrielová, Petr Kratochvíl, Jiří Zajíc

Gabriela Obselková a sbor Cantica s Da-
nielou Hamaričovou 
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Svátek hudby

Ve Světlé se konal popáté, ale po-
prvé byly oslavy soustředěny hlavně 
před radnici, poprvé byly s pódiem 
a ozvučením všech kapel (kromě Ad-
rienu, který měl ozvučení pokaždé 
a tradičně před restaurací Pohoda). 
K oslavě se také přihlásil smíšený 
pěvecký sbor Gaudeamus, který vy-
stoupil o dva dny později v domově 
důchodců. 

Dne 21.6. v dopoledních hodinách 
začalo léto. A jak se takový letní slu-
novrat dá oslavit? 

Kdo z vás se tento krásný horký den 
procházel po světelském náměstí, byl 
jistě mile překvapen. Náměstí Trčků 
z Lípy se proměnilo v pomyslnou 
koncertní halu, na jejímž podiu se 
vystřídalo několik místních skupin 
hudebníků. 

Před druhou hodinou celý maratón 
odstartoval svým vystoupením místní 
dechový orchestr ZUŠ, jenž přilákal 
první obecenstvo. 

Zhruba o půl hodiny později už na 
scéně vynikaly muzikantky ze světel-
ské věznice, které si pro svou skupinu 
zvolily i příznačné jméno – Výtržnice. 
Jejich podání, ať již romských nebo 
českých písní, doprovázené hrou na 
kytaru, přilákalo další kolemjdoucí 
a publikum se pomalu začalo rozrůs-
tat. 

Dalším účinkujícím, který navázal 
na kvalitní muziku, byla výborná 
skupina Vánek a od půl šesté si na své 
přišli milovníci country hudby, kterou 
umí skvěle zahrát skupina Fernet. 

Pro nemoc jednoho z hráčů se ne-
zúčastnila skupina Z-Nadoraz, zato 
mimo zveřejněný program zahrála 
skupina Trend.

Letní slunovrat se neslavil pouze 
na náměstí. U oblíbené předzahrádky 
restaurace Pohoda zavládla též oprav-
dová pohoda v podání skupiny Adrien. 
Hudebníci sklidili veliký úspěch nejen 
u přítomných hostů, ale také mnoha 
kolemjdoucích.

A jaké si diváci odnášeli dojmy 
z koncertu? „Je to krásné odreagování 
uprostřed parného dne, moc se nám to 
líbí“, líčí své pocity studentky místní-
ho gymnázia. 

V závěru by se jistě slušelo podě-
kovat všem vystupujícím za krásný 
kulturní zážitek a pořadatelům za 

výborný nápad, který se pomalu stává 
tradicí. Léto budiž pochváleno! 

Zuzana Nevoralová
Foto: Zdena Horní, 

Jaroslav Vála, 
J. Hnik 

***
Pořadatelé děkují všem, kteří se po-

díleli na zabezpečení a hladkém prů-
běhu oslavy, oddílu světelského muž-
ského volejbalu za zapůjčení plátěného 
altánu a přítomným posluchačům za 
jejich podporu svou účastí na akci. 

Vždyť smyslem této oslavy je radost 
z hudby pro všechny, však také díky 
pestrosti zastoupených hudebních 
žánrů si každý mohl vybrat a hudbou 
se potěšit.

Na shledanou za rok – opět 21. červ-
na a snad i na stejných místech.

-zh-

Z pera mladých

Přítel

Zemřel mi přítel
- nechci být sama.
Zemřel mi přítel

- plakala jsem doma.
Zemřel mi přítel

- už nemůžu dál žít.
Zemřel mi přítel

- stojím na mostě.
Zemřel mi přítel

- chci skočit dolů.
Zemřel jí přítel,

ale ona nakonec žije dál.
,,Vždy je pro co žít.“

Láska

Lidem se zdá,
že láska je neuvěřitelně krásná,

že je to jeden z nejkrásnějších citů.
Ale člověk by o lásce neměl jen mluvit,

měl by ji cítit.
Láska je jako oheň,

který z ničeho nic vzplane.
Láska je jako nekončící moře.

Láska je jako sen, který se mi zdá.
,,Já lásku cítím – já láskou žiju.‘‘

Kniha

Kniha je jako klíč,
kterým otevírám chtíč.
Chci se něco naučit,

něco, co mě baví.
Chci se něco dozvědět,

protože zvědavost mě nenechá spát.
Chci vnímat slovo od slova,

tak pročítám knihu znova a znova.
,,Kniha nám říká, jak správně myslet 

a jak žít.“

Růžové brýle

Život je tak veselý,
život je tak barevný,
život je tak krásný,
život je tak úžasný,

Sundala brýle a uviděla,
že život je plný

smutku, závisti, zloby,
bolesti a trápení.

,,Život je takový, jaký si ho sami 
uděláme.“

Víte, že...

…v pondělí 20. června navštívil nej-
větší průmyslové závody v našem měs-
tě senátor Bedřich Moldan? 

Nejprve josefodolskou sklárnu 
Caesar Crystal Bohemiae, potom 
světelskou akciovou společnost Sklo 
Bohemia. 

V doprovodu starosty města a ředi-
telů obou skláren si prohlédl provozy, 
zajímal se o hospodaření společností, 
platy zaměstnanců, možnosti vývozu. 

Po návštěvě vzorkoven obou podniků 
vyjádřil obdiv nad umem a zručností 
světelských sklářů.
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1 – Orchestr ZUŠ
2 – Výtržnice

3 – Vánek
4 – Fernet
5 – Trend
6 – Adrien

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

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

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let
 Česká verze
Neděle 3.7., 19.30
 Pád třetí říše (SRN) 150´

Válečný 
 Duben 1945, národ čekal jeho… 

Hrají: B. Ganz, A. M. Lara
 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let
Pátek 8.7., 17.30
 U nás na farmě (USA) 76́

Animovaný. Tři krávy, kůň a další zví-
řátka chrání svůj domov. W. Disney.

 Vstupné: 40 Kč. Přístupný. Česká verze
Neděle 10.7.,19.30
 Bridget Jonesová 2 (USA) 120´

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

 Vstupné: 55 Kč. 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 

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let
Pátek 15.7., 17.30
 Slonisko a medvídek Pú (USA) 65´
 Pohádka. Další příběh medvídka Pú 

a jeho kamarádů.
 Vstupné: 55 Kč. Přístupný
 Česká verze
Neděle 17.7., 19.30
 Tlumočnice (Velká Britanie) 123´

Thriller 
 Pravda nepotřebuje překlad. Hrají: 

N. Kidman, S. Penn
 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let
Středa 20.7., 19.30
 Korsický případ (USA) 94´

Komedie
 Detektiv z Paříže bojuje na Korsice 

s místní mafií.
Hrají: Ch. Clavier, J. Reno

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
Pátek 22.7., 19.30
 Sluneční stát (ČR) 95´

Tragikomedie 

 Kamarádi z ostravské fabriky, úžasná 
současnost. Hraje: I. Bareš

 Vstupné: 65 Kč. Od 15 let
Neděle 24.7., 19.30
 50 x a stále poprvé (USA) 99´

Komedie. Představte si, že svou dívku 
získáváte každý den znovu! 
Hraje: A. Sandler
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa 27.7., 19.30
 Stopařův průvodce 

po Galaxii (USA) 110´
Sci-fi komedie. Nepropadejte panice!  
Ani když stopujete v županu. 

 Hrají: M. Freeman, S. Rockwell
 Vstupné: 65 Kč. Přístupný
29.7., 31.7. Dovolená

Program srpen
3.8., 5.8., 7.8. Dovolená
Středa 10.8., 19.30
 Ochránce (USA) 91́

Komedie. Patřil k elitní jednotce. Teď se 
musí stát elitním ochráncem dětí. Hraje: 
V. Diesel. Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Pátek 12.8., 19.30
 Gothika (USA) 94´

Thriller. Když někdo umře, neznamená 
to, že odejde. Hraje: H. Berry

 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let
Neděle 14.8., 19.30
 Constantine (USA) 121́

Sci – fi thriller. V sázce mezi Nebem 
a Peklem je Země. Hrají: K. Reeves, 
R. Weisz

 Vstupné: 65 Kč. Od 12 let
Středa 17.8., 19.30
 Válka policajtů (Francie) 110´

Krimi. Dva policisté bojují, kdo dopad-
ne bandu lupičů. 
Hrají: D. Auteuil, G. Depardieu

 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let
Pátek 19.8., 17.30
 Roboti (USA) 86́

Animovaná komedie
 Z doby ledové do doby plechové. 
 Vstupné: 55 Kč. Přístupný. Česká verze
Neděle 21.8., 19.30
 Něco jako láska (USA) 107´

Romantická komedie 
 Na správném místě v nesprávnou dobu. 

Hrají: A. Kutcher, A. Peet
 Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa 24.8., 19.30
 Sahara (USA) 127´

Akční - dobrodružný
Dobrodružství má novou tvář. 
Hrají: M. Mc Conaughey, P. Cruz

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let
Pátek 26.8., 19.30
 Jeho fotr je lotr (USA) 120´

Komedie. Rodina je tvá největší pohro-
ma. 
Hrají: R. De Niro, B. Stiller

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let
Neděle 28.8., 19.30
 Kruh 2 (USA) 105´

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

 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let
Středa 31.8., 17.30
 Hrdinové z říše Gaja (SRN) 92´

Animovaný. Malí hrdinové – velké 
dobrodružství. Počítačově animovaný 
3D film.

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný. Česká verze

Program září
Pátek 2.9., 19.30
 Sin City – město hříchu (USA) 100´

Akční thriller. Břitva u bulvy nahradí 
tisíc výhrůžek. 
Hrají: M. Rourke, B. Willis, R. Hauer

  Od 15 let
Neděle  4.9., 17.30
 Madagaskar (USA) 85´

Komedie. Rozmazlená zvířata z newy-
orské ZOO se dostanou na ostrov Mada-
gaskar.  Přístupný. Česká verze.

Středa 7.9., 19.30
 Star Wars: Epizoda III (USA) 

Pomsta Sithů 130´
Sci - fi. Ať tě síla provází! 
Hrají: E. Mc Gregor, N. Portman

 Od 12 let. Česká verze
Pátek 9.9. ,19.30
 Batman začíná (USA) 120´

Akční. Bruce Wayne se v novém převle-
ku vydává na cestu za spravedlností. 

 Hraje: Ch. Bale.  Od 12 let
Neděle 11.9., 19.30
 Kung-Fu mela (USA) 99´

Akční komedie. Zloděj Singa se touží 
stát členem gangu Sekerníků... 
Hrají: K. K. Chan, S. Chow. 
Přístupný
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Josef Böhm, 

osobnost Světlé n. S. 

Narodil se v Ledči nad Sázavou, 
kde vystudoval tamější gymnázium. 
Poté absolvoval Pedagogickou fakultu 
v Hradci Králové. Později se oženil 
a usídlil zde ve Světlé. 

Většinu života strávil ve školách 
jako pedagog, např. v ZŠ Komenského 
a místních středních školách. Tři roky 
byl zástupcem ředitele pro zájmovou 
(mimoškolní) činnost v tehdejší škole 
v přírodě. 

V roce 1989 se přihlásil do konkurzu 
na ředitele výše jmenované ZŠ a vy-
hrál. Čtyři roky působil jako člen rady 
města. Po úspěšných volbách v roce 
2002 se stal starostou Světlé nad Sá-
zavou.

Čekal jste někdy v životě, že byste 
se stal starostou?

Nikdy jsem takové ambice neměl. 
V životě by mě to nenapadlo. Domníval 
jsem se, že mým vrcholným pracovním 
úspěchem je být ředitelem školy. Poz-
ději mi na tom začínalo záležet, tak 
jsem pro to něco zkoušel dělat.

Jak se Vám líbí post starosty?
Být starostou má samozřejmě světlé 

i tmavé stránky. Baví se se mnou vý-
znamní lidé, kteří by si mě před pár 
lety ani nevšimli – to je mi příjemné. 
Člověk musí také vyřizovat nepříjem-
né záležitosti, které se vždy nedokáží 
dovést do zdárného konce, tak jak 
bych očekával. To je pro mne tmavou 
stránkou.

Prozraďte nám klady a zápory 
existence ženské věznice ve Světlé.

Vyloženě zvláštní styky s městem 
nemá. Věznice si žije svým životem. 
Styky jsou jenom na kulturním poli, 
např. vězeňkyně měly možnost uspořá-
dat výstavu ve zdejší galerii.

Jakých trestných činů se dopouště-
jí ženy, které jsou tam zavřeny?

Objevuje se plno druhů trestných 
činů, od lehkých podvodů po sňatkové.

Myslíte, že věznice má velký dopad 
na zaměstnanost světelských obyva-
tel?

Každopádně. Je tam přibližně 200 
zaměstnanců, samozřejmě všichni 
nejsou místní, ale myslím, že zhruba 
polovina je ,,Světeláků‘‘.

Co si myslíte o dnešní politické 
situaci, která trvá poslední tři mě-
síce?

Ta se mně – jako většině obyva-
tel – nelíbí. Je to až směšné a trapné. 
Všechno už mohlo být vyřešené před 
měsícem, či dvěma.

Příští rok budou řádné parlament-
ní volby. V případě vítězství pravice 
se připravuje zeštíhlení státní správy. 
Jaký dopad to bude mít na Světlou?

To by bylo mé přání, aby se ze-
štíhlila státní správa, protože vzrůstá 
byrokracie, nároky na administrativu 
a náklady.

Co dělá město pro to, aby přivedlo 
do Světlé nové investory? Havlíčkův 
Brod zřídil průmyslovou zónu – co 
Světlá nad Sázavou?

Průmyslová zóna je letitá, nevyře-

šená záležitost, protože už dřívější 
zastupitelstva chtěla pozemky koupit, 
ale bohužel nejvhodnější místa jsou 
zablokována nároky bývalých majitelů. 
Problémem je, že není kde je koupit. 
Všechny ostatní jsou nějakým způso-
bem nevhodné. Máme však nárok na 
pozemky v hodnotě cca 750 000 Kč 
od státu, vracející se v restituci, které 
by eventuálně připadaly v úvahu pro 
vznik zmiňované průmyslové zóny.

Plánujete v nejbližší době nějaké 
racionální změny, co se týče vzhledu 
našeho města?

Na letošní rok je v rozpočtu kraje 
částka cca 18 000 000 Kč, která je ur-
čena na opravu povrchu v Komenského 
ulici. Práce by měly začít v červnu 
tohoto roku. Investice by se mohly 
vyšplhat až na 30 000 000 Kč. Z toho 
většina jde z rozpočtu kraje Vysočina 
a 12 000 000 Kč z rozpočtu našeho 
města. Dokážu si představit, že i ná-
městí by mohlo vypadat lépe.

Popište Světlou nad Sázavou pár 
slovy.

Veselá, pohodová – prostě krásná.
Andrea Tarabčáková
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Hajlování ve Světlé

Do naší odpovědny jsme obdrželi 
dopis čtenářky týkající se skinhedské-
ho hnutí v našem městě. Dopis jsme 
předali starostovi města a vedoucímu 
oddělení Policie ČR s žádostí o vyjád-
ření. Všechny tři písemnosti otiskuje-
me v plném znění a přidáváme článek 
z deníku Vysočina.

Milý pane starosto.
Ráda bych se prostřednictvím Vás do-

žádala toho, aby městská policie plnila 
své povinnosti tak, jak má.

Jak jistě víte, ve Světlé je početná sku-
pina mladíků, kteří se hlásí k nacismu 
a s ním spojenému rasismu. Nejen, že 
využívají své fyzické kondice pro bezdů-
vodné bití svých vrstevníků i mladších 
spoluobčanů, ale navíc mají i nemístné 
až hnusné poznámky.

Do většiny restauračních zařízení mají 
zákaz vstupu. A to nejen z důvodu vy-
slovování nacistických hesel. Přesto jsou 
zde ale zařízení, která jejich nemožné 
chování trpí. Kvůli těmto mladým mu-
žům přestala tyto restaurace navštěvovat 
většina starších občanů.

Mladíci vždy přeberou s alkoholem, 
bijí se mezi sebou, křičí na sebe přes 
celý lokál ne zrovna slušná slova a hází 
po sobě židlemi, které jen málokdy ne-
končí v hostech podniku. Když je číšník 
vyhodí, jdou ven a ze vzteku a s něko-
lika promilemi v krvi vyhledají oběť, 
do které posléze kopou a mlátí jak do 
boxovacího pytle. Někdo z kolemjdou-
cích zavolá strážce zákona a ti namísto 
okamžitého příjezdu a zásahu čekají na 
služebně u kávy až bude po všem. Poté 
kontrolují zbitou oběť jakoby za to moh-
la ona sama.

Dle mého názoru se policisté těchto 
mladých mužů bojí. Policie nás má chrá-
nit, starat se o naši bezpečnost a o pořá-
dek ve městě. Jsou snad placeni za strach 
a nicnedělání?! Chápu, že tři strážníci je 
na město jako Světlá n. S. málo, ale to, 
co provádějí tito zastánci nacismu, už 
přesahuje všechny meze.

Myslím, že jsou i další naši spoluob-
čané, kterým není tento způsob chování 

jak městské policie, tak mladých nacistů 
lhostejný. Oba, vy i já, moc dobře víme, 
co nacismus ztropil za 2. světové války, 
tak proč bychom měli nechat jeho přívr-
žence, aby se takto chovali a ze spoluob-
čanů si dělali otloukací panáky?!

Chtěla bych znát názor Váš i velitele 
městské policie na tuto problematiku.

Předem děkuji za odpověď.
Občanka města

Odpověď starosty
K anonymnímu dotazu čtenářky 

Světelského zpravodaje ohledně aktivit 
skinů v našem městě mohu odpovědět 
pouze to, že městská policie žádné 
poznatky o fašistických nebo rasových 
výlevech místních mladíků nemá. Poli-
cie ČR ovšem ano, vyjádření vedoucího 
místního oddělení uveřejňuje toto číslo 
SZ.

Pokud se týče názoru mého a velitele 
městské policie, je nám odporný každý 
politický extremizmus včetně tohoto, 
který svědčí o věčné nepoučitelnosti lid-
stva z vlastních dějin. Řešení podobných 
případů je v rukou policistů (ti se samo-
zřejmě skinů nebojí), státních zástupců 
a soudců, ale také statečných občanů, 
kteří na ně upozorní a hlavně jsou pak 
proti těmto našim nesnášenlivým spolu-
občanům ochotni svědčit.

Josef Böhm, starosta

Reakce na dopis „občanky města“
Jedním z úkolu Policie ČR je i kontro-

la a dohled nad dodržováním veřejného 
pořádku. Pokud k jeho narušení dojde 
a Policie ČR toto zjistí, nebo je jí toto 
oznámeno, pak musí provádět úkony 
k jeho obnovení a současně i zjišťovat 
jeho viníky. 

Je pravdou, že se toto ne vždy podaří 
k plné spokojenosti veřejnosti, ale i po-
licie. Toto je dáno jak početním stavem 
policistů a plněním dalších úkolů, tak 
i v některých případech nesnadným ob-
staráváním důkazů, kdy někteří svědci 
v obavách z případné msty pachatelů 
odmítají svědčit. Vzhledem k plnění 
dalších úkolů se pak stává, že policisté 

přijedou na místo později než je od nich 
očekáváno. Nedávno jsem si musel opět 
vyslechnout kritiku: „Kde tak dlouho 
jste...“ a nepodařilo se mi vysvětlit, že 
hlídka v době oznámení předávala opi-
lého muže na záchytce v Jihlavě. 

Pokud budu mluvit o konkrétních 
případech, pak za měsíce březen a du-
ben policisté zdejšího OOP šetřili v této 
oblasti pět trestných činů a všechny byly 
zpracovány ve zkráceném přípravném 
řízení, což znamená, že spis s veškerý-
mi důkazy musí být do 14 dnů předán 
soudu. Ve čtyřech případech se jednalo 
o podporu a propagaci hnutí směřují-
cích k potlačení práv a svobod občanů 
a v jednom případě o násilí proti skupi-
ně obyvatelů a proti jednotlivci. Pokud 
se jedná o přestupkové řízení, pak jsme 
za tyto dva měsíce šetřili devět přestup-
ků, z nichž bylo osm oznámeno (3x proti 
veřejnému pořádku, 4x proti občanské-
mu soužití a 1x podávání alkoholu mlá-
deži) a jeden vyřešen na místě blokovou 
pokutou. U všech těchto případů byl 

„spolupachatelem“ alkohol. Devět osob 
muselo být převezeno do protialkoholní 
záchytné stanice v Jihlavě.

por. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

Za hajlování roční podmínka
Trojice studentů humpoleckého uči-

liště Lukáš Kořínek z Dolních Bohušic 
a Tomáš Hronek a Tomáš Lacina ze 
Světlé nad Sázavou byli Okresním sou-
dem v Havlíčkově Brodě odsouzeni na 
šest měsíců s podmínečným odkladem 
na jeden rok za propagaci hnutí směřu-
jícího k potlačení práv a svobod člověka. 
Trojice mladíků 28. března před jedním 
z barů ve Světlé nad Sázavou několikrát 
hajlovala.

Před soudem stanul další mladík ze 
Světlé, devatenáctiletý Petr S. V loň-
ském roce hajloval na zábavě. Za propa-
gaci nacismu mu hrozí odnětí svobody 
na šest měsíců až tři roky. Soudkyně 
Hana Doubková však včerejší hlavní 
líčení odročila.

(m)
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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 zástup-
ců, zaměstnanců radnice, pracovníků 
škol, představitelů světelských firem, 
domova důchodců, městské knihovny 
atd. 

Své dotazy můžete posílat elek-
tronickou poštou na adresu odpo-
vedna@svetlans.cz nebo je můžete 
v obálce doručit do informačního 
centra v přízemí světelské městské 
knihovny. 

My si je přečteme a kontaktujeme 
osoby, které budou schopny kompe-
tentně odpovědět. Odpovědi se pak 
dozvíte v nové rubrice „Co vás zají-
má“ v některém z následujících čísel 
Zpravodaje.

redakční rada

Víte, že...

…v lokalitě Na Rozkoši se buduje 
nový rybník? Větší část pozemku na le-
vém břehu Žebrákovského potoka neby-
lo možné v poslední době zemědělsky 
využívat, neboť byl silně podmáčen, 
proto byla navržena stavba obtokového 
rybníka o ploše cca 1020 m2. 

Provozovatelem stavby jsou man-
želé Věra a Luboš Solnařovi a nádrž 
bude využívána jako chovný rybník 
v kategorii I – extenzivní rybářské vy-
užití s nezanedbatelnou krajinotvornou 
funkcí. 

Rozhodnutí ke stavbě bylo vydáno 
v dubnu letošního roku, nyní se projed-
nává změna územního plánu pro tuto 
lokalitu s využitím pro podnikání. 

Majitelé zde hodlají postavit rybář-
skou baštu a parkoviště.

-jv-

Přemýšlet a soucítit je stejně důležité jako se učit zadané učivo

Je to už nějaký čas, kdy jsme byli za-
valeni zprávami o neštěstí způsobeném 
obřími vlnami tsunami. S mými letoš-
ními druháčky jsme se v této souvislosti 
v hodinách slohu pozastavili nad neštěs-
tím druhých lidí. Pak jsem ale první 

„prácičky“ dětí odložila. Aktuální byly 
přívaly sněhu, lyžařské výcviky, násled-
né povodně u nás, svátky jara a další…

Teď jsem ovšem slohové výtvorky těch 
nejmenších „oprášila“ a zdá se mi při-
nejmenším zajímavé si je připomenout ze 
dvou důvodů:

l) Psaly děti, které se sotva naučily číst 
a psát a přesto dokáží vyjádřit své pocity 

„na papír“. Jistě by bylo zajímavé ofotit pár 
originálů bez oprav a úprav, neboť druháci 
ZŠ ještě nevědí, jak vypadá stavba souvětí, 
či že se ve slově „bychom“ píše tvrdé „y“! 
A ani to pro ně v této chvíli (či spíše fázi 
učení) není důležité.

2) Psaly děti, které mají zatím chatrný 
pravopis, ale jednou dorostou a budou 
umět pomoci druhým. Někdy je důležitější 
než znalost pravopisu! Babičku – babyčku 
(s „i“ nebo „y“) – zkrátka ji máme rádi!

A jen na závěr: Co to vlastně děti psaly? 
Dvě odpovědi na dvě jednoduché otázky.

1) Proč jsem spokojený (á) a cítím se 
bezpečný (á) ?

2) Jak bychom mohli spolu s rodiči 
pomoci lidem v postižené oblasti? (V ja-
kékoliv tísni.) 

Mgr. Jana Rejnková
(Pozn. Práce děti psaly kolem Vánoc, 

což je od 1. tř. 14 měsíců školní docházky.) 

Pepa Velíšek
1) že máme jídlo, rodinu, zvířátko, ka-

maráti, babyčku a dědu, školu, střechu nad 
hlavou, můžeme sy hrát, nemáme vlny

2) pošlu jim peníze, dam jim oblečení 
čistý

Hana Jelínková
1) Že máme rodiče, protože máme přá-

telé a školu, že máme zvířata, že máme 
hodnou učitelku, že máme jídlo a přírodu, 
že máme kde spát,

2) Že jim pošlu jídlo a pití a peníze a lé-
ky a oblečení a potřebi.

Iva Vondrová
1) Že máme domov a střechu a vodu, po-

travu. Máme   , rodiče, kamarády, babičku 
a dědu, školu ve které se mužeme učit, 
tetu a strejdu, že si hrajeme a kreslíme, 
oblečení a že nemáme vlny. A máme boty 
umíme zpívat, a umíme se o sebe postarad 

máme sestru a bráchu. A umíme číst, po-
čítat, psát a zvířata, a ptáky, a krmýmeje.

2) Poslat peníze a poslat oblečení, vodu, 
jídlo ovoce a zeleninu.

Katka Bezstarostová
1) Žemáme přatele. Žemáme zvířata 

a jídlo, pití. Žemáme domi, kamarady. 
Mame oblečení, obuv.

2) Dala bych jim meducínu. Poslala bych 
jim tři stovky Kč.

Lada Hoťková
1) že máme rodiče, babičku, dedu, stre-

jdu, tetu, že můžu chodit na kroužeky 
výtvarku, zbor

2) Pomůžu lidem cosou opuštěný.

Petr Císař
1) Že mam domov, Že mam babičku 

a dědu, Jáj sem rád že mam mamku a tátu, 
Jáj sem rád že mam jídlo, Jáj sem šťastný 
že mam střechu nadh lavou, Jaj sem šťast-
ný že mam kamarády.

3) Že jim dám peníze, Že jim dám jídlo 
a vodu, Dam jim oblečení, A všem lidem 
co přežili boty. 

Kristýna Hoková
1) jsem šťastná, že mám rodiče, jsem 

šťastná že mám kamarády, jsem ráda že 
mám hračky, jsem ráda že mám sestřičku 
a bratra.

2) já bych pomohla starým lidém s ná-
kupem. 

Zuzka Chládova
1) Nemáme tady vlny cunami, Máme 

přátelé, Máme domov, Máme rodiče, 
Máme jídlo a pití.

2) Pošlu jim peníze jídlo a pití, Pošlu jim 
tam voblečení. 

Lucie Ostatnická
1) Že mám rodinu, že máme domov, že 

máme jídlo, že máme pití, že máme ka-
marády, že máme kde spát, že se máme 
kde učit, že mám tetu a strejdu, že máme 
dědu a babičku, že máme své blízké, že tu 
nejsou vlny

2) Poslala bich jim peníze, poslala bich 
jim pití, poslala bich jim jídlo, přijela bich 
tam a utišila bich je, poslala bich jim tam 
oblečení, poslala bich jim tam hračky, po-
mohla bich ji postavit nové domi a hoteli 
a nemocnice, poslala bich jim boty a pun-
čochy, poslala bich jim tam také náké ba-
bičky a bi je utišili stěch vln
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Živnostenský úřad ve Světlé n. S. informuje 

Často se na náš odbor obracejí lidé, kteří 
si nevědí rady jak vyřizovat reklamace. 
Možná některým z Vás pomůže tento 
článek.

Jak správně reklamovat zboží?
 
Od roku 1992 platí zákon o ochraně 

spotřebitele, který mimo jiné upravuje 
povinnosti prodávajícího při vyřizování 
reklamací. Víte, jaké povinnosti prodáva-
jící má a jak správně reklamovat, aby vaše 
reklamace proběhla k vaší spokojenosti? 
Kam se můžete obrátit při zamítnuté re-
klamaci?

 
Kde reklamovat
Prodávající je povinen přijmout reklama-

ci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí 
reklamace možné, případně i v sídle nebo 
místě podnikání. Je třeba mít na paměti, že 
partnerem je pro reklamujícího vždy pro-
dávající-ne výrobce nebo dodavatel.

Záruční lhůta (do kdy je možné zboží 
reklamovat)

- potravinářské zboží do osmi dní
- krmiva do tří týdnů
- zvířata do šesti týdnů
- ostatní zboží do dvou let
 
Uplatnění reklamace
Reklamace se podává pracovníkovi, 

který je vyřizováním reklamací pověřen-

-ten musí být přítomen v provozovně po 
celou provozní dobu. Prodávající má mož-
nost buď o reklamaci rozhodnout hned, 
jedná-li se o složitější případ, rozhoduje 
se do tří pracovních dnů. V případě, že 
je potřeba vadu nechat odborně posoudit, 
nezapočítává se do této doby doba odbor-
ného posuzování. Odborným posouzením 
se rozumí například zasílání zboží výrob-
ci, zkušebně apod.

Celá reklamace včetně odstranění vady 
však musí být vyřízena nejpozději do 30 
dnů ode dne uplatnění reklamace.

 
Vyřízení reklamace
Samotné vyřízení reklamace závisí pře-

devším na povaze reklamované vady. To 
znamená, zda jde o vadu odstranitelnou 
nebo neodstranitelnou.

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, může 
dojít ke dvěma způsobům vyřízení rekla-
mace:

1. kupující může požadovat bezplatné, 
včasné a řádné odstranění vady (např.opra-
vou vadné součástky věci), odstranění 
vady však musí být vyřízeno nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná 
práva, jako by se jednalo o vadu, kterou 
nelze odstranit, tzn. má právo odstoupit od 
smlouvy nebo žádat výměnu zboží ,

2 kupující může požadovat výměnu věci, 

popřípadě součásti, které se vada týká, ale 
jen v případě, že požadavek na výměnu 
věci není vzhledem k povaze vady neú-
měrný (např.přetrženou tkaničku u bot by 
bylo neúměrné opravovat, v tomto případě 
je přiměřená její výměna).

Posouzení toho, jaký způsob bude při 
odstraňování vady použit, je zásadně na 
prodávajícím.

 
Není-li ani jeden z těchto způsobů vyří-

zení reklamace možný, může kupující buď 
žádat přiměřenou slevu z ceny, nebo od 
smlouvy odstoupit. V případě, že kupující 
nesouhlasí s variantou, kterou nabízí pro-
dávající, neboť podle jeho názoru povede 
k nedostatečnému odstranění vady, musí 
se kupující domáhat odstranění vady 
odpovídajícím způsobem, a to případně 
i žalobou u soudu.

Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, má 
kupující dvě možnosti:

1. požadovat výměnu věci, přičemž daná 
věc může být vyměněna pouze za věc stej-
né značky, typu a provedení,

2 odstoupit od smlouvy.
 
Stejná práva jako vady neodstranitelné 

má kupující v případě, že jde sice o vadu 
odstranitelnou, ale jde o stejnou vadu, kte-
rá se u věci vyskytla znovu po její opravě 
( v praxi se tak bere věc, u níž se vyskytla 
stejná vada po jejích alespoň dvou před-
chozích opravách), nebo v případě, že se 
u dané věci vyskytlo více vad zároveň 
(v praxi tři a více). Předpokladem také 
je, že tato vada nebo vady brání řádnému 
užívání dané věci.

 
Kde může spotřebitel hledat pomoc?
Jednou z možností, kde najdete pomoc 

v případě, že si nevíte rady s reklamací 
nebo se chcete na něco zeptat, jsou spotře-
bitelské poradny. Ty vám poradí, jak s kon-
krétní reklamací naložit, na koho se dále 
obrátit, případně kolik by vás stál soud. 
Jednou z takovýchto poraden je například 
Spotřebitelská poradna Sdružení obrany 
spotřebitelů ČR (http://poradna.spotrebit
ele.info). Veřejnosti je přístupný internet 
v knihovně a v informačním centru zde 
ve Světlé n. S.

Dále se můžete obrátit na:
Českou obchodní inspekci (http:

//www.coi.cz) – jejím účelem je však sta-
rost o dodržování zákona a nerozhoduje 
o oprávněnosti jednotlivých reklamací. 
ČOI tak může obchodníkovi udělit poku-

Nápisy sdělují, že většina toho, co v tomto skleníku vyroste, jsou potraviny 
a že hnojiva a další chemické přípravky pocházejí z drogerie…
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Norci evropští

17. května se ve Stanici ochrany 
fauny v Pavlově narodila dvě mláďa-
ta norků evropských. Ještě se ani po-
řádně nerozhlédla po světě a už je jim 
osud nepříznivě nakloněn. Tvoří totiž 
spolu s rysem pardálím a tuleněm 
středomořským trojici nejohroženěj-
ších živočišných druhů Evropy.

Podle názoru zoologů byla hlavní pří-
činou ústupu norka evropského epide-
mie neznámé choroby, která se koncem 

19. století šířila od západu napříč Evro-
pou. Druhou neméně důležitou událostí 
v historii tohoto druhu se stal komerční 
dovoz norků amerických za účelem 
chovu na kožešinových farmách. 

Ačkoli se jedná o druhy vzdáleně 
příbuzné, v mnoha ohledech se od sebe 
liší. Dobrým rozpoznávacím znakem 
je bílá skvrna, která je u norka ame-
rického omezena pouze na dolní čelist, 
kdežto u norka evropského zasahuje 
až na horní ret. Velikostně převyšuje 
americký mink náš původní druh dva-
krát, jeho srst je hustší, tmavší a více 
se leskne. Povahově je norek americký 
agresivnější a mnohem živější než ev-
ropský druh.

V 60. letech minulého století se za-
čaly objevovat první zprávy o únicích 
amerických šelmiček do volné přírody, 
k tomu se brzy přidaly nelegální, nepro-
myšlené vypouštěcí iniciativy ochránců 
zvířat a dále vypouštění při likvidacích 
komerčních chovů. Norek evropský 
se tak v přírodě setkal se silným kon-

kurentem, který ho v poměrně krátké 
době vytlačil z velké části Evropy. Ži-
votaschopné populace se dodnes zacho-
valy pouze ve Španělsku na středním 
toku řeky Ebro, v Rumunsku v deltě 
Dunaje a za bělorusko-ruskou hranicí. 
Předpokládá se, že se již norek americ-
ký rozšířil na většinu našeho území. 

Vzhledem k tomu, že jde o cizí druh, 
věnují zoologové studiu jeho chování 
velkou pozornost. Obavy mají z ci-

zokrajných nemocí a parazitů, které 
může mink přenášet na další zástupce 
naší fauny (především ostatní kunovi-
té šelmy). Ochrana norka evropského 
za těchto okolností je velmi obtížná. 
Z celoevropského hlediska je dnes jeho 
návrat do přírody nereálný. Zoologové 
se proto pokoušejí alespoň o vysazo-
vání lokální, na předem vytipovaných 
místech, kde se zatím norek americký 
nevyskytuje a kam se s velkou pravdě-
podobností ani nedostane. Vypouštění 
norků evropských je však velmi ná-
kladné, a proto mu vždy musí předchá-
zet pečlivá studie každé potencionální 
lokality.

O osudu našich norčích dvojčátek je, 
zdá se, rozhodnuto. S velkou pravdě-
podobností najdou nový domov v ně-
kterém z mnoha chovných zařízení po 
celé Evropě. Kdo ví, možná už jejich 
potomci pomohou k návratu tohoto 
ohroženého druhu zpět do Evropy.

Hana Staňková, 
 Stanice ochrany fauny

tu za nedodržování zákona, ale bohužel 
s otázkou oprávněnosti vaší reklamace 
vám nepomůže.

Českou zemědělskou a potravinářskou 
inspekci (http.//www.czpi.cz) – jak již 
název napovídá, předmětem kontrol ČZPI 
jsou obchody, kde se prodávají potraviny 
a nápoje. Pro ČZPI platí stejná pravidla 
jako pro ČOI, ale je zde možnost podat 
takzvaný podnět k šetření na nepoctivého 
obchodníka a uvedete-li na sebe kontakt, 
dostanete i písemné vyrozumění o výsled-
ku daného šetření.

Akreditované zkušebny a soudní znalce 
– získaný odborný posudek vám může po-
moci ve sporu o kvalitu zboží a následné 
reklamaci. Rejstřík soudních znalců je 
Vám k dispozici na každém soudu a na 
http://portal.justice.cz, seznam akredito-
vaných zkušeben pak naleznete na inter-
netových stránkách http://www.cai.cz

 
Pozor na tyto argumenty!
Budete-li reklamovat, můžete se setkat 

s těmito typickými argumenty, proto na 
ně buďte připraveni a nenechte se vyvést 
z míry:

„Nemáte obal, tedy nemůžete uplatňovat 
reklamaci!“ – žádný zákon však neuvádí 
povinnost zákazníka, aby uchoval obal 
zboží a reklamoval ho následně v původ-
ním balení!
„Reklamaci vyřizuje pouze pan vedoucí, 

ale ten tu dneska není!“- zákon o ochraně 
spotřebitele uvádí povinnost mít v pro-
dejně po celou provozní dobu pracovníka, 
který je pověřený vyřizováním reklama-
ce.

„Výrobek jste koupil ve slevě, takže ne-
máte nárok jej reklamovat!“- to není prav-
da, záruka se nevztahuje pouze na zboží, 
které se rychle kazí, a zboží použité.

A na závěr radu: Vyžadujte od prodáva-
jícího účtenku za zakoupené zboží!

Přeji Vám všem, abyste byli při náku-
pech příjemně a ochotně obslouženi a spo-
kojenost na obou stranách.

Alena Totterová, ved. živnostenského 
úřadu ve Světlé n. S.
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Olympiáda mateřských škol

Dopoledne plné her a sportu prožilo 160 
dětí 2. června při Olympiádě mateřských 
škol na hřišti u ZŠ Lánecká, kterou pro své 
děti společně připravily učitelky mateř-
ských škol Lánecká, Na Sídlišti a Pěšinky. 

Soutěžilo se v jedenácti disciplínách, ve 
kterých si malí sportovci vyzkoušeli svoji 
zručnost a okusili radost z vítězství na 
cílové čáře. 

Děti například házely míčkem na ple-
chovky, skákaly v pytlích, prolézaly obřím 
rukávem, kopaly míč na branku, závodily 
v běhu a také přenášely pingpongový mí-
ček na lžíci. 

Jako na opravdové olympiádě měli 
sportovci na sobě dresy, byla to bílá trička 
rozlišena emblémy, to podle toho, kterou 
školku a třídu reprezentovali. Na hřišti tak 
soutěžila družstva motýlů, berušek, sluní-
ček i obláčků. Vše měly paní učitelky hez-
ky vymyšleno, zejména když vítězi se stali 
všichni soutěžící a tak na závěr olympiády 
obdržel každý medaili, diplom a balíček 
plný dobrot. 

K vydařenému zápolení zcela určitě 
přispěli žáci vyšších ročníků ZŠ Lánecká, 
kteří působili v rolích rozhodčích či porad-
ců u jednotlivých disciplín. Za vydařené 
sportovní dopoledne patří celému orga-
nizačnímu výboru olympiády poděkování, 
byl to hezký dárek dětem k jejich svátku. 

Text a foto: Jiří Víšek

Atletka Eva Pajerová se dostala až do extraligy družstev

Trenér Jozef Foťko má ve své skupině 
hodně šikovných atletů i atletek, ale 
v současné době z jeho svěřenců účin-
kuje nejvýše Eva Pajerová, která obléká 
dres nováčka extraligy družstev, týmu 
Hvězda SKP Pardubice. 

V klubových tabulkách pardubické 
Hvězdy za rok 2004 figuruje mezi do-
rostenkami ve čtyřech disciplínách na 
prvním místě. 100 m zaběhla v loňském 
roce za 12,94 s, dvojnásobnou trať pře-
konala za 26,68 s, osmistovku dokázala 
běžet za 2:40,55 min. a na 100 m překážek 
má čas 15,69 s. V letošních dvou mítincích 
extraligy družstev běžela vždy štafety 4 x 
100 a 4 x 400 m, když v té čtvrtkařské se 
jí dostalo cti štafetu rozbíhat. V prvním 
kole, které se konalo v květnu v Kladně, 
běžely pardubické ženy s Pajerovou 4 x 
100 m za 49,63 s a 4 x 400 m v čase 4:01,49 
min. Druhé kolo extraligy se uskutečnilo 
v sobotu 4. června na pražské Julisce 
a sprinterskou štafetu běželo kvarteto Par-
dubic ve svém standardním čase 49,84 
s. Štafeta 4 x 400 m ve složení Pajerová, 
Nová, Formanová a Hovorková dokázala 
stlačit svůj čas v cíli k hranici čtyř minut 

na 4:00,35, bylo z toho v silné konkurenci 
6. místo a důležité body na konto Hvězdy 
SKP Pardubice. Po dvou kolech extraligy, 
která je podle slov odborníků letos velice 
kvalitní soutěží, jsou ženy Pardubic z os-
mičky týmů na pěkném 5. místě a za sebou 
mají družstva Sparty Praha, Slavie Praha 
a Tepa Kladno. K tomuto nečekanému 
umístění nováčka soutěže přispěla svými 
výkony též atletka, která se převážně při-
pravuje ve Světlé na tartanové dráze u ZŠ 
Komenského. Výkony všech světelských 
atletů v dresu Hvězdy SKP Pardubice 
jsou tím nejlepším vysvědčením pro prá-
ci trenéra Foťka a určitě i pro samotný 
dvěstěmetrový tartanový ovál sportoviště 
u Komenského školy.  Text a foto: jív
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Fotbalová Světlá se vrací do krajského přeboru

V červnu loňského roku opouštělo 
A mužstvo FK Sklo Bohemia Světlá 
n. S. krajský přebor a trenér Mi-
loslav Kafka se rozmýšlel, zda má 
zůstat nebo raději přenechat vedení 
mužstva někomu jinému. Nakonec si 
vzal do konce podzimní sezony čas 
na rozmyšlenou s tím, že pokud bude 
mužstvo poctivě trénovat a bude před 
jarní polovinou I. A třídy naděje na 
návrat do krajského přeboru, potom 
zůstane. 

Před jarním výkopem byla Světlá na 4. 
místě tabulky se ztrátou dvanácti bodů 
na vedoucí Velkou Bíteš a dva body 
chyběly na druhou Novou Ves a stejně 
tak třetí Věžnici. Vzhledem k tomu, že 
měla postupovat dvě první družstva, byl 
návrat do „kraje“ reálný. Navíc předseda 
fotbalového klubu Stanislav Vaněk při 
březnové valné hromadě FK Sklo Bo-
hemia vyslovil výzvu, že je třeba, aby 
všichni, tedy hráči i funkcionáři vyvinu-
li úsilí k návratu do vyšší soutěže, když 
v I. A třídě klesla průměrná návštěvnost 
domácích zápasů o stovku diváků. Tre-
nér Kafka tedy zůstal, hráčský kádr sku-
tečně posílil šikovný fotbalista Jaroslav 
Teplan a na jaře se začalo mužstvu dařit. 
Deset vyhraných zápasů, jedna remíza 
a pouze dvě porážky, to znamená, že 
31 bodů ze třinácti jarních zápasů je 
skvělou bilancí, která asi vyrazila dech 
těm nepřejícím. O 71 gólů se podělilo 
osm hráčů: Křikava 36, Císař 10, Bárta 

9, Teplan 6, Kotěra 5, Frolka 2, Stojan 2 
a Hoke 1. Pokud statistikům bude jeden 
gól chybět, tak soupeř si dal jednu vlast-
ní. Na otázku, kdo je z týmu největší 
osobností, trenér Kafka odpověděl: „O 
postup se zasloužil celý kolektiv a je ne-

spravedlivé někoho vyzvedávat, přesto 
bych vyslovil dvě jména. V opravdovou 
osobnost týmu vyrostl na jaře Tomáš 
Bárta. Na hřišti dělal tu černou práci, 
hrál pro mužstvo, dovedl vzít zodpověd-
nost na sebe a navíc dával důležité góly. 
Tím druhým je Bohuslav Císař, byl na 
hřišti prodlouženou rukou trenéra.“  

FK Sklo Bohemia se tedy vrací zpět 
do krajského přeboru jako druhý po-
stupující z I. A třídy. Na prvním místě 
skončila Velká Bíteš, která nasbírala 64 
bodů, druhá Světlá jich má 56, Nová Ves 
55. A slovo trenéra Kafky na závěr: „Ne-
smírně si vážím party, která se postupně 
vytvořila, nenechali jsme se ovlivnit 
vedlejšími vlivy. To mužstvo se mi dobře 
trénovalo a i tak úzký kádr hráčů, jaký 
jsme měli, dokázal splnit to, co jsme si 
v zimě na horách řekli. Do party vý-
borně zapadl Jaroslav Teplan. Kluci si 
postup zaslouží, vždyť si jej vybojovali 
sami na hřišti. A že se nám poslední dvě 
utkání nepovedla? To se stává i lepším 
mužstvům a ve vyšších soutěžích, takový 

Ti, kteří se zasloužili o návrat světelské kopané do krajského přeboru. Horní řada zleva: 
asistent trenéra Miroslav Hubený, Tomáš Bárta, Jiří Valenta, Jiří Stojan, trenér Miloslav 

Kafka, Rostislav Frolka, Petr Čapek, Marcel Kotěra, Vlasta Johanides a Jan Motejl. 
Dolní řada zleva: Lukáš Krupička, Bohuslav Císař, vedoucí mužstva Dita Bártová, Petr 

Janota, Miroslav Křikava, Stanislav Březina, Petr Kubát, Jaroslav Teplan

je prostě sport. A nesmím zapomenout 
na své spolupracovníky z realizačního 
týmu, mého asistenta Miroslava Hube-
ného a Ditu Bártovou, která zastávala 
funkci vedoucího mužstva. I jim děkuji.“ 

Text a foto: Jiří Víšek

Mužstvo po příjezdu z posledního zápasu 
ve Speřicích při oslavné koupeli v kašně 

na světelském náměstí

Oblastní přebor v tenise 
ve Světlé

18. a 19. června se na světelských te-
nisových kurtech hrál oblastní přebor 
mužů východních Čech, který určil 
přeborníky východočeské oblasti ve 
dvouhře a čtyřhře, a finalisté dvouhry 
získali právo účasti na turnaji Rieter 
Cup 2005, který je již tradičně mis-
trovstvím republiky dospělých. 

Právě tyto dvě „vstupenky“ na repub-
likový šampionát byly největší motivací 
všech účastníků turnaje. Toužili po nich 
i domácí zástupci Zdeněk Štěrba s On-
dřejem Pecou, kteří byli mezi favority 
dvouhry stejně jako nasazená jednička 
turnaje Jan Valenta z TK Pernštýn Par-
dubice a Jan Hroch z LTC Pardubice. Ve 
dvouhře měli domácí šest zástupců a los 
byl tak zlomyslný, že v prvním kole 
šli čtyři z nich na sebe: Peca hrál proti 
Zbyňku Seidlovi a Karel Doucha šel na 
Zdeňka Popka. A jak postupovali ▶
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▶světelští tenisté hracím pavoukem?
V prvním kole: Peca – Seidl (oba 

Světlá) 6:3, 6:3, Doucha – Popek (oba 
Světlá) 6:3, 6:2, Hroch (LTC Pardubice) 

– Bouma (Světlá) 6:3, 6:3, Štěrba (Světlá) 
– Kuča (LTC Hradec Králové) 6:2, 6:3.

Čtvrtfi nále: Peca – Doucha 6:1, 6:1, 
Štěrba – Kopáček (Pernštýn Pardubice) 
6:4, 6:1.

Semifi nále: Valenta (Pernštýn Pardu-
bice) – Peca 7:6, 6:4, Štěrba – Strnad 
(Pernštýn Pardubice) 7:6, 6:3.

Finále dvouhry nabídlo divákům 
skutečně hodnotný tenis, o který se za-
sloužili oba soupeři. Domácí Štěrba měl 
blízko k vítězství, vyhrál první set 6:4 
a ve druhém vedl 4:2, ale nedokázal ho 
dotáhnout do vítězného konce. Favorizo-
vaný Valenta zvrátil druhou sadu ve svůj 
prospěch a třetí, rozhodující již vyhrál 
zcela hladce a dokonce s nulou. Finále 
dvouhry: Valenta – Štěrba 4:6, 6:4, 6:0.

I ve fi nále čtyřhry měla Světlá své 
zástupce: dvojice Peca – Seidl v něm 
podlehla páru pardubického Pernštýnu 
Valenta – Strnad 2:6, 3:6.

Text a foto: Jiří Víšek 

Zdeněk Štěrba, fi nalista dvouhry

Turistika

Byli jsme v Prčicích
21. května se konal jubilejní 40. 

ročník našeho nejznámějšího dálko-
vého pochodu Praha – Prčice. Prčice 
jsou záležitost společenská a značně 
medializovaná, takže komu vadí 
davy lidí, ten tam nemá co pohledá-
vat…

Letošní ročník se vyznačoval nejen 
největším počtem účastníků od roku 
1989, ale také největšími problémy 
za celou dobu existence pochodu. Na 
15 tras se vydalo 19 422 pochodníků. 
V cíli na každého čekal diplom, tatran-
ka a především tradiční botička zvaná 
Prčický škrpál. 

Po devětadvaceti letech, kdy byla 
botička vždy z plastu jiné barvy, byla 
letos ze zinkové slitiny. Organizátorům 
se dokonce podařilo najít na internetu 
stejnou slévárnu, ve které se první škr-
pály původně odlévaly. 

Krátce po 16. hodině spadla na želez-
niční trati Praha – Tábor za stanicí Heř-
maničky trolej. V praxi to znamenalo, 
že několik tisíc turistů nemělo jak se 
dostat domů. Zmatek nastal především 
tím, že výpravčí poslala z nádraží ně-
kolik autobusů plných naštvaných lidí 
zpátky na náměstí. Takže byli doslova 
v Prčicích. Navíc udělali fatální chybu, 
když vzali do ruky mobilní telefony, 
bez kterých se mnozí lidé už ani na po-
chodech neobejdou, a začali si shánět 
individuální odvoz. 

Náporem hovorů se v celé oblasti 
zhroutila síť mobilních operátorů 
a dílo zkázy bylo dokonáno. Autobusy 
pendlující mezi náměstím a nádražím 
nabíraly čím dál větší zpoždění, což 
znamenalo, že stovky turistů nestihly 
přípoje vlaků směrem domů. Naštěstí 
turisté bývají většinou dost otrlí a hned 
tak je něco nerozhodí, takže až na 
výjimky nikdo nepropadl panice a pro-
blémy vzal s úsměvem. Kdo měl ovšem 
z dopravního kolapsu radost, byli ma-
jitelé prčických hostinců a stánkaři na 
náměstí.

Nám se podařilo dostat do vlaku, kte-
rý odjížděl v 19 hodin. Nemohli jsme 
s ním ovšem jet do Čerčan, jak jsme 
původně zamýšleli, protože z Čerčan už 
žádný vlak nejel. Vystoupili jsme tedy 
v Benešově a k autu v Týnci n. S. jsme 
museli dojít pěkně po svých. Je to sice 
jen devět kilometrů, ale po silnici 

a kromě toho měli jsme už 41 km za se-
bou. Nic jiného ovšem nezbývalo, a tak 
po krátké zastávce „na jedno“ v pivnici 
s poněkud neobvyklým názvem „Na 
bejkárně“ jsme vyrazili. 

Sluníčko se už sklánělo k západu, tak-
že se mírně ochladilo a šlo se lépe než 
přes den. Kolem 22. hodiny jsme byli 
u auta a zhruba po hodině jízdy doma.   
    -jv-

Zdeněk Machač mistrem 
republiky mezi juniory

Světelský cyklista Zdeněk Machač, 
který obléká dres Dukly Praha, vyhrál 
ve čtvrtek 23. června na mistrovství Čes-
ké republiky v silniční cyklistice časov-
ku jednotlivců v kategorii juniorů, když 
24 km mezi Třebechovicemi a Opočnem 
absolvoval za 32 minut a 1 sekundu. Na 
druhém místě skončil Machačův od-
dílový kolega Hanslián, který byl o 8 
sekund pomalejší, třetí místo vybojoval 
L. Klouček z Budvaru Tábor se ztrátou 
35 sekund na vítěze. 

Pro sedmnáctiletého cyklistu ze Světlé 
je titul juniorského mistra republiky na 
silnici úspěchem, vždyť v našem ju-
niorském pelotonu je brán hlavně jako 
dráhař. V Třebechovicích pod Orebem 
dokázal, že to umí i na silnici. 

Text a foto: Jiří Víšek

Zdeněk Machač v dresu Pražské Dukly
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Malá obchodní firma přijme pracovnici na funkci

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

Nástup od 1. 9. 2005 nebo dle dohody, 
pracoviště Světlá nad Sázavou, možno i na zkrácený úvazek.

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

vysokorychlostní p�ipojení
ve Sv�tlé nad Sázavou

a okolních obcích 

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

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

Výhodné tarify pro domácnosti, �ivnostníky, firmy. 

             PROM��ENÍ SIGNÁLU ZDARMA 

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

Volejte a pi�te SMS: 604 255 375 
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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. 
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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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