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Slovo úvodem
„Způsob tohoto léta zdál se mi být 

poněkud nešťastným,“ řekl by o le-
tošních letních měsících Vladislav 
Vančura. A měl by hlubokou prav-
du. Ti z nás, kteří letos necestovali 
někam za hranice všedních dnů za 
sluníčkem ochuceným mořskou solí, 
si škaredého počasí užili dosytosti. 
Jen si vzpomeňte – hned poté, co nás 
slunce zpražilo na naše zeměpisné 
šířky tropickými vedry, stačilo něko-
lik dní a museli jsme navléct takřka 
zimní oblečení permanentně kom-
binované s voděvzdornými přehozy 
a deštníky. A z téhle mizérie jsme už 
téměř nevyšli.

Když si v této souvislosti připome-
neme, že nejlepším psychologem na 
světě je dozlatova rozzářené slunce, 
je s podivem, že po letošním létě ne-
praskají psychiatrie ve švech. 

Když však budeme vše nahlížet 
z té lepší stránky, uvědomme si, že 
jsme se už v létě připravili na po-
nuré a sychravé podzimní večery. 
Zkusme se tedy naladit právě na 
tuto optimistickou notu a s odvahou 
se pusťme do podzimu rozzářeného 
záplavou barev. Pak i výrok klasikův 
ze začátku tohoto úvodníku pro nás 
bude o mnoho přijatelnější. 

-jp-

Schůze rady - 27. června

Rada města zasedala v plném počtu. 
Před vlastním jednáním byla uskuteč-
něna prohlídka dokončované stavby 
v Josefodole.

RM projednala písemný materiál 
předložený p. Kratochvílem, informati-
kem MěÚ, a schválila ho jako strategic-
ký dokument města určující další vývoj 
informačních technologií do roku 2007.

RM za přítomnosti vedoucí odboru 
sociálních věcí ing. Weingärtnerové 
projednala návrh předložený komisí so-
ciální a zdravotní na umístění žadatelů 
do nové přístavby domu s pečovatelskou 
službou a schválila ho bez úprav. Uloži-
la komisi žadatele o umístění vyrozumět 
o rozhodnutí RM a provést rozdělení 
bytů jednotlivým zájemcům.Výše ná-
jemného bude 25,50 Kč/m2.

RM projednala písemný materiál 
předložený odborem MIRR, jehož cí-
lem je příprava na čerpání prostředků 
z evropských fondů v období 2007-2013, 
a sestavila seznam záměrů v následují-
cím pořadí:

• letní koupaliště
• výstavba víceúčelové sportovní  haly
• vybudování průmyslové zóny
• rekonstrukce zimního stadionu
• cyklostezka Světlá n.S. – Smrčná
• regenerace panelových sídlišť
• opravy místních komunikací

• výstavba šaten na fotbalovém   
     stadionu

• napojení silnice č. 34 (Habry – Světlá 
– Humpolec) na dálnici D 1

• rekonstrukce kulturního domu
• rekonstrukce ostatních sportovišť

RM schválila termíny svého zasedání 
o prázdninách na 18.7., 8.8. a 29.8.

RM souhlasí s užíváním pozemku 
parc.č. 366 v k.ú. Závidkovice p. Fiege-
rem za účelem zřízení prázdninového 
pravěkého tábořiště.

RM vzala na vědomí návrh p. Vincen-
ce na výrobu pamětních medailí k 800. 
výročí města.

RM vzala na vědomí žádost manželů 
Konvalinkových o koupi bytu 1+0 v Sá-
zavské ulici za tržní cenu.

Požadavek obyvatel čp. 59 na pokáce-
ní dvou vzrostlých stromů na sousedním 
soukromém pozemku bude projednán 
na poradě vedení MěÚ.

RM schválila vyplacení mimořádných 
odměn ředitelům příspěvkových organi-
zací zřizovaných městem.

Mgr. Včela sděluje, že u přístřešku na 
popelnice na Bradle jsou již delší dobu 
zbytky po bytovém jádru. Protože ta-
kových nepovolených případů zabírání 
veřejného prostranství je víc, pokusí se 
městská policie zjistit majitele odpadu.

Josef Böhm, starosta

Schůze rady - 18. července

Autobusová čekárna v Dolní Březince

Ze zasedání RM se omluvil Mgr. Petr 
Včela (dovolená). V úvodu schůze byla 
provedena kontrola zápisu z minulého 
zasedání a představena Bc. Marie Kudr-
nová, nová vedoucí odboru MIRR.

RM souhlasí s povolením zřízení před-
zahrádky na terase před restaurací Sport 
bar na období červenec – září 2005.

RM souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem jedné místnosti 
v KD v Závidkovicích za účelem pro-
cvičování hry na pianino pro p. Miloše 
Wichtrleho na období červenec – srpen 
2005 za cenu 10 Kč/hod.

RM ruší své usnesení č.164/2005 ze 
dne 16. 5. 2005 ve věci pronájmu šatny ve 
společenském domě skupině Z-Nadoraz, 
která si našla vhodnější prostory.

RM schvaluje uzavření nájemní 

smlouvy na pronájem části pozemku KN 
č.235/1 (cca 100 m2) v k.ú. Světlá n. S. 
s manželi Fišerovými.

RM doporučuje prodej objektu čp. 
97, pozemku KN st.č. 39 a pozemku 
KN č.57/1 v k.ú. Světlá n.S. za cenu 
250 000 Kč p. Robertu Bendovi za úče-
lem podnikání při respektování požadav-
ků komise pro rozvoj města.

RM  projednala žádosti o koupi po-
zemku KN č. 854/28 v k.ú. Světlá n.S. 
a nedoporučila je. Uložila odboru MIRR 
a ŽP vyvolat jednání za účelem udržová-
ní pořádku na tomto pozemku.      

RM doporučuje prodej části pozemku 
parc.č. 724/5 v k.ú. Dolní Březinka (cca 
180 m2) p. Josefu Štěpánkovi za účelem 
uvedení na právní stav.

RM doporučuje výkup části pozemku 
KN č. 29/3 (7 m2) pod chodníkem v Haš-
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kově ulici od ing. Jaroslava Vincence 
a ing. Lenky Vincencové.

RM schválila podnájem části bytu v ul. 
Nové město 943 p. Stanislavu Vogelovi 
pro p. Ivana Tichého. Schválila též pod-
nájem bytu v Dolní ulici čp. 942 pí Ivaně 
Beránkové pro manžele Benešovy.

RM rozhodla, aby uvolněný byt v Sá-
zavské ulici čp. 546 po zemřelé maji-
telce byl přidělen pí Kamile Budilové 
a jí uvolněný byt v ul. Nové město 945 
nebyl obsazen a byl nabídnut k prodeji 
v souvislosti s privatizací bytů v tomto 
domě.

RM projednala návrh bytové komise 
na přidělení bytů v nově rekonstruované 
ubytovně v Josefodole čp.24 a přidělila 
byty 2+1 p. Pavlovi Petrů, p. Pavlovi 
Indreiovi, pí Janě Ozábalové a pí Zdeňce 
Vepřovské, byty 1+1 p. Ladislavu Pro-
cházkovi, pí Zuzaně Čuriové, Vladimíře 
Pipkové, Petře Kopecké, Markétě Tiché 
a Petře Fišerové a byty 1+kk pp. Ladisla-
vu Stýblovi, Milanu Gádžorovi, Ladisla-
vu Pikovi a Pavlu Kakáčovi.

RM schválila, aby ve všech nově 
uzavíraných smlouvách na byty v DPS 
bylo zakotveno, že v případě, kdy větší 
byt bude užívat pouze jeden z partnerů, 
kteří ho dostali přidělený, na výzvu Rady 
města Světlá n. S. uzavře novou nájemní 
smlouvu na byt pro jednotlivce.

RM vzala na vědomí přehled o výši 
vybíraného smluvního a maximálního 
nájemného v městských bytech.

RM doporučila poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu města ve výši 8000 Kč Ob-
lastní charitě Havlíčkův Brod na zajištění 
osobní asistence pro žáka ZŠ v Lánecké 
ulici.

RM schválila složení výběrové komise 
pro hodnocení zakázky na vybudování 
vodovodního přivaděče Dolní Březinka 

– Mrzkovice a seznam firem, které budou 
v souvislosti s touto zakázkou oslove-
ny, formu zadání a zadávací podmínky 
návrhu.

RM s účinností od 1. 1. 2006 ruší od-
bor kultury a školství a ukládá tajemnici 
MěÚ zajistit začlenění pracovnic pro ob-
last školství do jiného odboru MěÚ.

RM vzala na vědomí informace tajem-
nice o výsledcích auditu.

RM vyslechla informace starosty 
o jednání s občany bydlícími u řeky Na 
Páchu a o snaze města jim pomoci při ře-
šení protipovodňových opatření, která si 
sami financují, a doporučuje poskytnout 
třem majitelům domů na vybudování ta-
rasů finanční příspěvek ve výši 5 – 10 tis. 
Kč podle konkrétní situace.

Po doporučení ing. Aubrechta ohledně 
oslovení Povodí Vltavy ohledně úpravy 
profilu řečiště starosta informoval radu, 
že s tímto správcem toku bylo opakovaně 
jednáno, ale bez výsledku.

RM projednala žádost Sociálního 
centra o souhlas k nákupu automobilu. 
Schválila prodej osobního automobilu 
Škoda Forman z majetku města a nákup 
osobního automobilu Citroen Berlingo 
od leasingové společnosti KB-Essox z fi-
nančních prostředků Sociálního centra.

Starosta seznámil členy rady se zně-
ním dopisu z prezidentské kanceláře a od 
hejtmana kraje Vysočina týkajících se 
křtu knihy Sázava milovaná.

Místostarostka ing. Arnotová infor-
movala radu o tom, že dosud město 
neobdrželo finanční prostředky od státu 
na kanalizaci v Dolní Březince a svoje 
už vyčerpalo.

RM byla informována, že slavností ote-
vření přístavby DPS proběhne 27. 7. 2005.

RM schválila poskytnutí pomoci ZO 
ČZS ve Světlé n. S. k zajištění tradiční 
výstavy Světelská zahrádka, která se 
uskuteční ve dnech 17. – 19. 9. 2005.

Místostarosta ing. Maleček informoval 
o zájmu spořitelny Wüstenrod o umístě-
ní informační skříňky ve městě. Budou 
shromážděny všechny požadavky na 
informační plochy a pak přidělena místa 
ve výlohách společenského domu.

Vzhledem k obavám obyvatel Horní 
Březinky o možnost používání místní 
komunikace souhlasí RM se zaměřením 
cesty v této místní části.

Ing. Aubrecht požádal, aby město upo-
zornilo SÚS v Havlíčkově Brodě na stav 
silnice Závidkovice – Lipnice n. S.

Ing. Arnotová informovala o výměně 
autobusových čekáren v Dolní Březince 
a Františkodole.

Josef Böhm, starosta města 
Foto: Jaroslav Vála

Schůze rady - 8. srpna

Zasedání rady města se nezúčastnili 
ing. Arnotová, ing. Maleček a Mgr. Vče-
la (dovolená). Nejprve RM projednávala 
doplnění užšího pořadníku žadatelů 
o byt v DPS, protože jedna z uspokoje-
ných žadatelek byt odmítla. Bylo zjiště-
no, že nikdo z obyvatel Světlé n. S. ani 
okolních obcí nemá o byt zájem, pořad-
ník byl doplněn o žadatelky z Humpolce 
a Golčova Jeníkova.

RM schválila uzavření smlouvy mezi 
městem Světlá n. S. a Oblastní charitou 
Havlíčkův Brod na pronájem nebytového 
prostoru po bývalé knihovně v Sázavské 
ulici za nájemné ve výši 1000 Kč/rok. 
Charita zde bude provozovat Nízkopra-
hové centrum pro děti a mládež.

RM schválila uzavření dodatku k ná-
jemní smlouvě o pronájmu pozemků 
v lomu Horka v Dolní Březince.

RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy mezi městem Světlá n. S. a ZO ČZS 
Světlá n. S. na pronájem části pozemku 
parc.č. 723/1 v k.ú. Světlá n. S. za cenu 
2 Kč/m2/rok.

RM schválila uzavření Dohody o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne mezi městem Světlá n. S. a Českým 
Telecomem za účelem položení pod-
zemního vedení na pozemcích parc.č. 
235/5 a parc.č. stav. 1674 v k.ú. Světlá 
n. S.

RM doporučuje zastupitelstvu darovat 
ústřednu 1240 A umístěnou v hasičské 
zbrojnici Hasičskému záchrannému sbo-
ru kraje Vysočina.

RM projednala informaci Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých o prodeji bývalého DD ve Smrčné 
a souhlasí s ním.

RM vzala na vědomí informace staros-
ty o reakci SÚS v Havlíčkově Brodě na 
petici občanů k špatnému stavu povrchu 
Nádražní ulice, o poděkování Diakonie 
Broumov za uspořádání humanitární 
sbírky a o dopisu hejtmana ministerstvu 
zemědělství ohledně neplacení výkonu 
funkce lesního hospodáře.

RM schválila složení komise pro výbě-
rové řízení na pracovníka odboru dopra-
vy, odkud stávající pracovník odchází.

RM projednala záležitost reorganizace 
úřadu po vytvoření příspěvkové organi-
zace „Kulturní středisko“ a došla k závě-
ru, že odbor školství se spojí s některým 
ze stávajících odborů. Pak proběhne 
konkurz na vedoucího nově vzniklého 
odboru. Podrobnosti budou projednány 
na příštím zasedání rady.

RM vzala na vědomí informaci starosty, 
že na rekonstrukci kavárny se bude hledat 
architekt, který by do projektu zahrnul 
i všechny nutné stavební zásahy souvisejí-
cí se zatékáním do terasy u kina atd.

Josef Böhm, starosta města
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Informovanost 
občanů a ochrana 

osobních údajů
Vždycky jsem byl příznivcem co 

největší otevřenosti v té velké i té 
naší malé komunální politice, pro-
tože si myslím, že občan má mít 
co nejvíce informací o svém městě, 
o jeho majetku a o tom, jak s ním my, 
zastupitelé, zacházíme. Proto i Svě-
telský zpravodaj otiskoval doslovná 
znění všech usnesení zastupitelstva 
i vyčerpávající informace ze zasedá-
ní rady města včetně údajů o tom, kdo 
a za kolik koupil od města pozemek 
či nemovitost, kdo si jaký pozemek 
pronajal apod. Některá města to 
tak dělají stále (stačí se podívat na 
internetové stránky Humpolce nebo 
Ledče), jiná už přešla na „utajený“ 
způsob uveřejňování informací (např. 
Havlíčkův Brod).

Máme totiž v naší republice zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Protože osobním údajem 
není jen adresa, datum narození 
a rodné číslo, ale i jméno a příjmení, 
může se město dostat do vážných 
problémů, pokud by se někdo z nás 
cítil poškozen tím, že si ostatní ve 
Zpravodaji přečtou, co si od města 
koupil nebo městu prodal. Někdo si 
jistě pomyslí, že když se někdo bojí, 
že bude jeho jméno zveřejněno, ať si 
majetek města nekupuje a do soukro-
mých transakcí nikomu nic není. Ale 
takový je zákon.

Od tohoto čísla SZ si tedy přečtete, 
že rada města souhlasí s pronájmem 
pozemku panu K., že zastupitelstvo 
města prodává paní X stavební par-
celu atd. Vypadá to divně a také to 
divné je. Vždyť jednání zastupitel-
stva jsou veřejná a každý si tam může 
vyslechnout detailní údaje o osobách, 
s nimiž město uzavírá jakýkoliv 
obchod. Navíc jsou zápisy z těchto 
veřejných zasedání komukoli pří-
stupné a musí být kdykoli poskytnuty 
k nahlédnutí.

Ve Světelském zpravodaji se ovšem 
občané změní ve velká tiskací pís-
mena.

Josef Böhm, starosta města

Partnerství pro Vysočinu

Veřejná diskuze: Co tíží 
jednotlivé části Vysočiny? 
V průběhu srpna se v  každé z pat-

nácti obcí s rozšířenou působností na 
Vysočině  uskutečnila druhá setkání 
místních partnerství – skupin aktiv-
ních občanů, představitelů místních 
samospráv, podnikatelů a zástupců 
dalších sektorů z celého spádového 
území. Tématem otevřených veřej-
ných diskuzí, na které byli zváni 
všichni obyvatelé daných území, byl 
další rozvoj jednotlivých částí Vyso-
činy, zejména ve vazbě na evropské 
peníze. 

Cílem setkání bylo v otevřené debatě 
říci a zaznamenat to, co jednotlivé lo-
kality Vysočiny a subjekty zde působící 
potřebují pro svůj rozvoj a do čeho je 
třeba nejvíce investovat. 

Účastníci v červnu proběhnuvších 
prvních setkání místních partnerství 
i další oslovené subjekty již poskytli 
organizátorům diskuze své názory na 
problémové oblasti i nápady, jak některé 
problémy v budoucnu řešit. Účastníci se-
tkání se pak s odbornou pomocí snažili 
tyto prvotní nápady upřesňovat a pro-
pojovat tak, aby se co možná nejvíce 
zvýšila jejich šance na získání podpory 
z EU v následujících letech.

Setkání jsou součástí velkého krajské-
ho projektu „Partnerství pro Vysočinu“, 
jehož úkolem je připravit subjekty v kra-
ji i kraj jako celek na čerpání podpory 
z evropských fondů v příštím programo-
vacím období 2007-2013. 

V tomto období bude mít Česká re-
publika poslední možnost čerpat peníze 
z evropských fondů, a to v několikaná-
sobně větším objemu než dosud. Na pro-
jekty, jejichž prostřednictvím se čerpání 
uskutečňuje, budou však kladeny větší 
nároky, než jsou ty současné. Proto se 
kraj prostřednictvím tohoto projektu 

snaží zjistit, jaké potřeby mají obyvatelé 
jednotlivých částí Vysočiny, a pomoci 
s přípravou kvalitních projektů, které by 
tyto potřeby naplňovaly. 

Dita Tesařová, 
odbor regionálního rozvoje KrÚ 

kraje Vysočina 

Jedině aktivní přístup 
přinese výsledky
A obyvatelé Světelska si to dobře 

uvědomují! Ve středu 3. srpna se ve 
společenském sále ve Světlé n. S. sešly 
více než čtyři desítky aktivních obča-
nů, představitelů samospráv, nezisko-
vých organizací a podnikatelů, aby 
zde na již druhém setkání místního 
partnerství jednaly o hlavních smě-
rech budoucího rozvoje.

Stěžejním impulzem pro tuto diskuzi, 
stejně jako pro celou myšlenku utváření 
místních partnerství, je potřeba připravit 
Vysočinu na příští programovací období 
evropských fondů v letech 2007-2013.  
Z těchto fondů mohou o podporu svých 
rozvojových aktivit žádat obce a další 
samosprávné subjekty, neziskové orga-
nizace, podnikatelé i zemědělci a další 
subjekty.

Na druhém setkání místního partner-
ství se představitelé všech těchto typů 
subjektů – potenciálních žadatelů – měli 
v tematicky členěných pracovních sku-
pinách zamyslet nad otázkou, kam by 
se Světelsko mělo v budoucnosti ubírat 
a jaké investice by této části regionu 
nejvíce prospěly.  

V oblasti podnikání je prioritou 
Světelska vytvoření širší nabídky pra-
covních míst přímo ve Světlé. Proto 
pracovní skupina formulovala potřebu 
vybudování průmyslové zóny v obci 
a tím i podmínek pro podnikatelské 
subjekty z různých odvětví, aby za-
městnanost ve Světlé a okolí nebyla 
potenciálně ohrožována recesí v jednom 
průmyslovém odvětví. Problematiku 
související s vytvářením podmínek pro 
nové investory  řešila i pracovní skupi-
na pro dopravu. Jako prioritu stanovila 
zkvalitnění silniční dopravy, zejména 
propojení Habry-Světlá-Humpolec.

Kolem Želivky a jejích ochranných 
pásem se soustředila diskuze ve dvou 
oblastech – životního prostředí a volné-
ho času. Obě pracovní skupiny se shodly 
na potřebě optimalizace ochranných 
pásem Želivky a zpřístupnění zdejšího 

Foto: David Kotyza
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přírodního bohatství v takové míře, kte-
rá by byla v souladu se zájmy ochrany 
přírody a krajiny, ale zároveň rozvoje 
cestovního ruchu a volnočasového vyži-
tí místních obyvatel.  

S napětím očekávají Světelští také 
výsledek jednání o problematice, kterou 
ještě za svého minulého působení na 
ministerstvu pro místní rozvoj rozvířil 
současný premiér Jiří Paroubek. Jde 
o to, zda bude v příštím programovacím 
období možné financovat z evropských 
fondů komplexní regenerace panelových 
sídlišť. Takovou příležitost by radnice 
i obyvatelé sídlišť velmi uvítali.

Dům s pečovatelskou službou otevřen

Ve středu 27. července se naše 
město konečně dočkalo nové přístav-
by domu s pečovatelskou službou. 
Slavnostního otevření se zúčastnili 
ministr zemědělství ing. Petr Zgarba, 
hejtman kraje Vysočina Dr. Miloš 
Vystrčil, jeho náměstek ing. Pavel 
Hájek, starostové okolních měst 
a obcí, členové zastupitelstva a další 
hosté.

Než mohlo dojít k této pro všechny 
zúčastněné již velmi příjemné události, 
uplynuly ovšem téměř tři roky naplně-
né mnohdy dramatickými okamžiky. 
Jaká tedy byla historie této stavby? 
Rozhodně nebyla jednoduchá. O jejím 
provedení rozhodlo zastupitelstvo měs-
ta již v minulém volebním období. Bylo 
k tomu vedeno stálým zájmem obyvatel 
města i okolních obcí o umístění v již 
existujícím domě s pečovatelskou služ-
bou a obecným trendem stárnutí popu-
lace. Město požádalo o dotaci minister-
stvo pro místní rozvoj, kterou obdrželo 
v listopadu 2002, a prakticky ihned se 
rozeběhly stavební práce. Zhotovitelem 
stavby byla firma Stavba z Havlíčkova 
Brodu, která vyšla vítězně z výběro-
vého řízení. Zájemci o bydlení v DPS 
i zastupitelé se těšili, že nejpozději 

v září 2004 se začnou stěhovat první 
nájemníci.

Na jaře 2004 se však zmíněná firma 
dostala do konkurzu a veškeré práce na 
DPS i na rekonstrukci ubytovny v Jose-
fodole se rázem zastavily. Náhle o všem 
rozhodovala správkyně konkurzní pod-
staty a nám se začaly hlavami honit 
velmi černé myšlenky. Všechny nále-
žitosti však byly vyřešeny tak, že ve 
stavbě bylo možné pokračovat. Než ale 
proběhlo nové výběrové řízení na obě 
rozdělané stavby, uteklo několik týdnů, 
takže firma FAST z Havlíčkova Brodu, 
vítěz konkurzu, začala pracovat až na 
podzim loňského roku. K její cti nutno 
konstatovat, že ač přebírala rozdělanou 
stavbu s různými skrytými problémy, 
dodržela původní cenu a výsledek její 
práce se zdá být ve velmi dobré kvalitě.

Náklady na vybudování nového domu 
s pečovatelskou službou nebyly malé. 
Dosáhly téměř dvaadvaceti milionů 
a bez státní dotace by si ji město ne-
mohlo dovolit realizovat. 16,1 mil. Kč 
šlo ze státní a 5,6 mil. Kč z městské po-
kladny. Původně měly být náklady měs-
ta o milion nižší, ale protože projekt 
nedostatečně řešil bezbariérový přístup 
pro obyvatele, byl navíc vybudován 
výtah, do něhož se vejdou i pojízdná 
nosítka. Městu se podařilo získat ještě 
čtvrt milionu z Fondu Vysočiny právě 
na zmíněný výtah a sadové úpravy.

Co vlastně Světlá za dvaadvacet mili-
onů získala? Je to šest větších bytů pro 
partnerské dvojice a sedmnáct menších 
pro jednotlivce, z nichž tři v přízemí 
jsou zařízeny tak, aby je mohli užívat 
i velmi těžce tělesně postižení lidé.

Komu za to, že v DPS vznikly 

Diskuze v jednotlivých pracovních 
skupinách i na otevřeném fóru byla mís-
ty velmi bouřlivá. Moderátor celého se-
tkání Petr Švec z Národní sítě Zdravých 
měst, obcí a regionů, která na těchto 
setkáních stejně jako na aktivitách Zdra-
vého kraje Vysočina participuje, velmi 
ocenil aktivní přístup obyvatel Světel-
ska a oni na oplátku velmi oceňovali 
práci organizátorů setkání. 

„Jsme nadšení“, řekla o zvoleném 
způsobu práce místostarostka Lenka 
Arnotová.

Zbyněk Čech
sekretariát hejtmana kraje Vysočina

▶

Snímky z 29. června (foto: J. Vála)

Snímky z kontrolního dne (foto: J. Vála))

Rekonstrukce Komenského ul.
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▶ dvacet tři nové byty a v Josefodole 
čtrnáct dalších, poděkovat? Poděkování 
si zaslouží stát a kraj, bez jejichž peněz 
by byty nebyly, fi rma FAST za vlastní 
provedení, ing. Kovandová a její lidé za 
nic neodpouštějící stavební dozor. Stav-
ba by nebyla dovedena ke zdárnému 
konci tak rychle a bez větších problémů 
bez neutuchající energie paní místosta-
rostky ing. Arnotové.

Jediné rozpaky jsem pociťoval, a se 
mnou i řada dalších členů rady města, 
při rozdělování bytů v DPS. Někteří 
žadatelé požadují minimum pečovatel-
ských služeb, nejraději žádné, jiní jsou 
z obcí, které na výstavbu nijak nepři-
spěly, další spekulují, jak to udělat, aby 
jim zůstal i obecní byt. Ale protože 
byty se obsadit musely a jiné zájemce 
sociální komise neměla, byl nakonec 
její návrh akceptován.

Přejme obyvatelům nového DPS 
mnoho příjemných let v něm prožitých, 
Sociálnímu centru města Světlá n. S., 
jehož je DPS součástí, spokojené klien-
ty a úspěch při plánování rozšíření do-
mova důchodců v půdních prostorách.

Josef  Böhm, starosta města
Foto: J. Vála (2) 

a ing. I. Černohubová (3)

Ministr zemědělství s hejtmanem kraje 
Vysočina

Ředitel Sociálního centra Josef Hnik

Příspěvek při péči o osobu blízkou bude vyšší

Parlament ČR schválil zákon, kterým 
se mění zákon č.100/1988 Sb., o sociálním 
zabezpečení. Nová právní úprava podstat-
ně vylepšuje situaci občanů pečujících 
o blízkou nebo jinou osobu. Přináší lepší 
podmínky rodičům pečujícím osobně, 
celodenně a řádně o dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené nezletilé dítě, které 
vyžaduje mimořádnou péči. Zároveň zlep-
ší podmínky těm, kteří se starají o zletilé 
osoby nebo seniory (jedná se o osoby pře-
vážně nebo úplně bezmocné, resp. starší 
80 let a částečně bezmocné). 

Na základě tohoto zákona se zvýší pří-
spěvek při péči o jednu blízkou osobu ze 
současných 3 776 Kč na 5 310 Kč měsíčně. 
Pokud občan pečuje o dvě a více osob, 
bude pobírat místo současných 6 490 Kč  

9 086 Kč měsíčně. Novela pamatuje také 
na případy, kdy si občané při pobírání 
tohoto příspěvku přivydělávají. V součas-
né době si mohou maximálně přivydělat 
3 540 Kč čistého příjmu měsíčně, aniž by 
o příspěvek přišli. Nová právní úprava 
zvyšuje tuto částku na 5 900 Kč. 

Ke zvýšení příspěvku dojde s účinností 
od 1. října 2005. Jako dosud zůstává v plat-
nosti ustanovení, že poživatel plného inva-
lidního důchodu nebo starobního důchodu 
nemá nárok na příspěvek, jestliže výše 
jeho důchodu přesáhne výši příspěvku. 
V případě, že je důchod nižší než příspě-
vek, vyplácí se částka ve výši rozdílu. 

ing. Věra Weingärtnerová, 
vedoucí odboru sociálních věcí 

MěÚ Světlá n. S.

Smlouvy o Ústavě pro Evropu 
dorazily na Vysočinu
Počínaje 1. srpnem 2005 mohou se ob-

čané kraje Vysočina seznámit s tiskovou 
podobou smlouvy o Ústavě pro Evropu. 
Společně se smlouvou jsou k dispozici 
k nahlédnutí také dvě další informační 
brožury, které stručnou formou před-
stavují obsah Ústavy a plní tak funkci 
průvodce občana.

Kromě Krajského úřadu v Jihlavě bude 
během několika dnů Ústava k dispozici 
i na obcích s rozšířenou působností, v or-
ganizacích zřizovaných krajem (střední 
školy, domovy důchodců atd.) a s obsahem 

evropské ústavy se mohou seznámit i čte-
náři krajské knihovny. Smlouva o Ústavě 
pro Evropu je také k dispozici na www.kr-
vysocina.cz/www/zahranici. 

„Další podrobnější informace o proble-
matice EU jsou pro zájemce připraveny 
na webových stánkách Euroskop, které 
jsou nyní v přehlednější grafi cké úpravě. 
Rád bych upozornil ještě na existenci bez-
platné telefonní informační linky Eurofon 
(tel. 800 200 200), kde se občané kraje 
mohou dozvědět odpovědi na všechny 
otázky týkající se evropských záležitostí,“ 
shrnul nabídku informací Ladislav Seidl 
z oddělení vnějších vztahů.

M. Březina

Zprávy z kraje
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- 22.6. ve 22.30 hod. byla v Lipnici 
n. S. kontrolována osádka osobního vozi-
dla Š 120. Bylo zjištěno, že řidič nevlastní 
řidičský průkaz, vozidlo provozuje pod 
jinými značkami a bez pojištění. V kufru 
vozidla měla posádka elektrický kabel 
k jeřábu v hodnotě 10 833 Kč, který od-
cizila při vloupání do objektu Granit s.r.o. 
Lipnice n. S. Případ byl zpracován ve 
zkráceném přípravném řízení.

- 1.7. v odpoledních hodinách byla ve 
spolupráci s městskou policií dodána na 
záchytnou stanici 36letá žena, která se 
povalovala v Dolní ulici a nebyla schopna 
vlastní chůze. Její jednání bylo posouzeno 
jako přestupek a oznámeno na městský 
úřad.

- 3.7. v odpoledních hodinách došlo 
v Přísece k napadení muže. Pachateli bylo 
ve zkráceném řízení sděleno podezření 
z trestného činu ublížení na zdraví.

- od 3. do 4.7. se neznámý pachatel po 
rozbití bočních oken vloupal do dvou 
osobních vozidel peugeot zaparkovaných 
v objektu autodílny v Nádražní ul. a odci-
zil z nich autorádia. Škoda byla vyčíslena 
na 9 500 Kč.

- Platební kartu odcizil 24letý muž ve 
Světlé n. S. a pomocí ní z účtu postupně 
vybral 30 000 Kč, které stačil okamžitě 
utratit. Věc byla zpracována ve zkráceném 
řízení.

- Obvinění z trestného činu výtržnictví, 
kterého se dopustil v Tequila baru dne 
11.7. v ranních hodinách, si vyslechl 23letý 
muž ze Světlé n. S.

- V noci z 18. na 19.7. vystříhal neznámý 
pachatel otvor v pletivu u voliéry u domu 
v Dolní Březince a ukradl dva páry chov-
ných papoušků. Chovatele tak připravil 
o 16 200 Kč.

- Celkem 6 případů propagace fašismu 
bylo zaznamenáno a zpracováno ve zkrá-
ceném přípravném řízení.

- další zkrácené řízení pro trestný čin vý-
tržnictví bylo vedeno proti 19letému muži, 
který 24.7. kolem 23. hodiny na náměstí 
Trčků z Lípy fyzicky napadl stejně starého 
muže.

- Celkem 9 případů krádeží vloupáním 
do sklepních kójí Na Bradle jsme zazna-
menali od 10. do 16.7. Neznámý pachatel 
se zaměřil pouze na jízdní kola a jejich 
odcizením způsobil majitelům škodu ve 
výši cca. 77 000 Kč.

- Šetřením policistů byl zjištěn 19letý 
muž z Havlíčkova Brodu, který od 12. do 

Kriminalita na Světelsku
25.7. postupně ukradl součástky z vozidla 
v Sázavské ulici, dále se vloupal do vozi-
dla v Dolní Březince a do rodinného domu 
v Dolní Březince, škoda v souhrnu dosáh-
la částky 11 000 Kč. Dále bylo zjištěno, že 
na své „výlety“ jezdil osobním vozidlem, 
ačkoli má jeho řízení zakázáno.

- 10.8. byl policisty za nemalého přispění 
členů Mysliveckého sdružení Lipnice 
n. S. zjištěn a z trestného činu pytláctví 
a krádeže usvědčen 56letý muž, který 
v jejich honitbě nastražil celkem tři oka 
z ocelového lanka a drátu. Do jednoho oka 
se chytil srnec a po jeho stažení se udusil. 
Pytlák srnce na káře odvezl do domu své 
matky a zde uschoval ve stodole na půdě 
pod seno.

- 15.8. byla oznámena krádež osobního 
vozidla Škoda Octavia včetně osobních 
věcí a finanční hotovosti v něm ulože-
ných, se škodou 717 000 Kč. Vozidlo mělo 
zmizet od chaty v katastru obce Lipnice 
n. S. Následným pátráním policisté druhý 
den ráno nalezli vozidlo ve vzdálenosti asi 
1,5 km zapadlé na louce za kukuřičným 
polem, a to včetně všech věcí a finanční 
hotovosti. Případ od samého počátku 
provázely nejasnosti a rozpory, oznamo-
vatelka nakonec doznala, že s vozidlem na 
louce zapadla sama a krádež si vymyslela. 
Proč takto nesmyslně jednala a nechala 
policisty dělat zcela zbytečnou práci, vy-
světlit nedokázala.

por. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

Upozornění

pro všechny, kteří si kupují pozemek 
ke stavbě rodinného domu nebo k pod-
nikání, aby si ověřili na MěÚ Světlá n. S., 
odboru stavebního úřadu a územního 
plánování, zda se skutečně jedná o sta-
vební pozemek.

Příkladem nesprávného označení 
pozemku je uvedený obrázek s tabulí 

„Stavební pozemky na prodej“. V tomto 
případě se jedná o pozemek ve Františ-
kodole, který není určen k výstavbě ro-
dinných domů ani k podnikatelským ak-
tivitám. Jedná se o pozemky s parcelním 
číslem PK 208/1 a 208/3 v katastrálním 
území Kochánov u Lipničky o celkové 
výměře 30 942 m2.

Upozorňujeme všechny potenciální 
kupující tohoto pozemku na nezasta-
vitelnost pozemku.

MěÚ Světlá n. S.,
odbor stavebního úřadu 

a územního plánování

Zásahy hasičů

Ve 2. čtvrtletí le-
tošního roku zasa-
hovali hasiči HZS 
kraje Vysočina, 
pobočná stanice 
Světlá n. S., u 39 
m i m o ř á d n ý c h 
událostí. Z toho 
bylo 9 požárů, 7 
dopravních nehod, 

1 x hasiči odstraňovali uniklé ropné lát-
ky, 20 x se jednalo o technickou pomoc 
a 2 x o planý poplach.

20. května došlo k požáru stodoly 
s uskladněnou slámou a lnem v areálu 
ZOD Habry. Požár likvidovaly jednotky 
profesionálních hasičů (HZS) ze Světlé 

n. S. a Havlíčkova Brodu a dobrovolní 
hasiči (SDH) z Golčova Jeníkova a Hab-
rů (jednotka SDH Světlá n. S. byla pone-
chána na stanici v záloze).

1. července došlo v nočních hodinách 
k požáru fotbalových kabin v Nové Vsi 
u Světlé n. S. Požár byl velice nebez-
pečný vzhledem k tomu, že se uvnitř 
nacházely 3 propan-butanové tlakové 
lahve. Na likvidaci požáru byly nasa-
zeny jednotky HZS Světlá n. S., Ledeč 
n. S. a Havlíčkův Brod, SDH Nová Ves 
u Světlé n. S. a Světlá n. S. Tlakové lah-
ve byly naštěstí včas vytaženy z ohně, 
ochlazeny a umístěny do vodní nádrže.

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

kraje Vysočina
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Mimořádná událost v podzemí

Dne 30. června došlo v prostorách 
světelského středověkého podzemí 
k mimořádné události. Krajské operační 
středisko na tísňové lince 150 přijalo 
žádost o pomoc při zranění v podzemí. 
Na místo vyjela jednotka PS Světlá 
n. S. v početním stavu 1 + 2 s vozidlem 

Liaz CAS 24. Na místě bylo zjištěno, že 
při prohlídce došlo k výpadku elektric-
kého proudu a v nastalém zmatku došlo 
ke zlomení dolní končetiny mladého 
chlapce. 

Průvodkyně vyvedla za světla baterky 
výpravu a vzhledem k tomu, že chlapec 

byl zraněn, nechala u něho dospělou 
osobu a vyčkali příjezdu hasičů. Hasiči 
po provedeném průzkumu nalezli dvě 
osoby, provedli prvotní ošetření dolní 
končetiny pomocí vakuové dlahy a ve 
vakuových nosítkách vynesli chlapce 
ven, kde ho předali do lékařské péče. 

Na závěr uklidním všechny, kteří chtě-
jí navštívit tuto nádhernou světelskou 
zajímavost. Tentokrát se jednalo pouze 
o prověřovací cvičení. Zraněným chlap-
cem byl malý dobrovolný hasič, který se 
role zraněného zhostil s hereckou profe-
sionalitou. Hasiči si zásah ztížili tím, že 
jej celý provedli v dýchací technice.

mjr. ing. Jiří Zelenka 
Foto: autor (1) a J. Vála (1)

Otazníky kolem děkanského kostela sv. Václava?
??

??
(doplňky)
Pokračující pátrání po počátcích 

a nejstarší historii této pro město 
významné kulturní památky přináší 
mnohá překvapení. Při opětovném 
hledání odpovědí na dosud přetr-
vávající nezodpovězené otazníky 
náhodně objevujeme i pozapomenu-
té (ještě donedávna však všeobecně 
známé) historické skutečnosti vý-
znamně obohacující naše dosavadní 
kusé vědomosti z historie obce. 

Příběh plný otazníků, záhad a ne-
jasností, o němž kroniky mlčí, a jehož 

pamětníci již většinou odešli, by mohla 
vyprávět socha sv. Václava. Bylo či ne-
bylo sochařovy pomsty pro stržených 
17 zlatek?

Již 65 let zdobí tato socha průčelí kos-
tela. Jen málokdo ze současných obyva-
tel Světlé a jejího nejbližšího okolí však 
ještě ví, že letošního roku stačí zamě-
nit pořadí číslic a dostaneme dobu, po 
kterou socha světce a patrona zdejšího 
kostela čekala na své nynější důstojné 
umístění. Co se kdysi přihodilo a proč 
dar od rodiny Podpěrových dostal kos-
tel právě v roce 1940, objasňují tištěné 
prameny a dobové fotografie nacháze-
jící se v soukromém archivu pravnuka 

zakladatele kamenického průmyslu 
na Světelsku, pana Vladislava Berana, 
člena Vlastivědného spolku Světelsko, 
s jehož vědomím a souhlasem je tento 
článek publikován.

Jde o několik na psacím stroji psa-
ných dopisů Josefa Podpěry, syna 
zakladatele kamenického průmyslu ve 
zdejším kraji, a dopisů Společenstva 
kamenických mistrů adresovaných 
redakci Večerního Českého slova 
v Německém Brodě a v Praze, jimiž 
reagovali na článek otištěný tímto re-
gionálním večerníkem dne 25. března 
1939, a následné písemné odpovědi  
redakce večerníku.
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obvinění jednoznačně odmítla a hájila 
se tím, že byla zveřejněna pouze pade-
sát let stará lidová pověst udržující se 
na Světelsku. Jméno pisatele článku 
nesdělila, pouze prozradila, že „článek 
byl zaslán pisatelem nikoliv ze Světlé, 
nýbrž z okolí.“ Dále pak vyjádřila 
ochotu otisknout další článek s foto-
grafií dotyčné sochy a všemi novými, 
Josefem Podpěrou a Společenstvem 

kamenických mistrů, sdělenými infor-
macemi.

K tomu také následně došlo pod ná-
zvy „Nebylo pomsty sochařovy. Správ-
né nohy sv. Václava. Kdy se tak stalo, 
asi nezjistíme.“ V okresním archivu 
v Havlíčkově Brodě totiž mají z roku 
1939 jen číslo z 9. listopadu. Pan Podpě-
ra si sice opět článek vystřihl a schoval, 
ale datum k němu si nepoznamenal. 

Prohlédnout si však můžete večer-
níkem tehdy otištěnou fotografii sochy 
stojící v dílně, vůbec první zveřejněnou 
fotografii sochy sv. Václava. Dochoval 
se totiž negativ, z něhož mohla být 
opět zhotovena. Pro pátrání po nejstar-
ších dějinách kostela a obce však mají 
největší význam v článku zveřejněné 
(dnes již pozapomenuté) historické 
skutečnosti týkající se vzniku sochy.

Díky dopisu Společenstva kamenic-
kých mistrů z 29. března 1939 tak mů-
žeme doplnit Seidlerovu kroniku o je-
den významný letopočet a s ním 

„Město bez sochy sv. Václava.“ „So-
chařova pomsta majiteli závodu.“ „Pro 
stržených 17 zlatek“. To jsou tři názvy 
onoho dotyčného článku, který se stal 
pověstným jablkem sváru, neboť so-
chou, o níž se zde psalo, byla socha 
sv. Václava stojící dnes před kostelem, 
tehdy se ovšem nacházející ještě ve 
skladišti Podpěrova kamenosochařství. 
Obsah článku známe, protože Josef 

Podpěra si jej vystřihl a schoval. Zde je 
jeho doslovný přepis.

„Několik málo let před světovou 
válkou rozhodlo obecní zastupitelstvo 
nedávno povýšeného města v našem 
kraji, že zakoupí a postaví na náměstí 
sochu sv. Václava. Socha byla objedná-
na u známého místního kamenického 
závodu. Sochař, který dílo dostal do 
práce, se těšil, že je na několik měsíců 
zabezpečen. 

Podle předlohy měl sv. Václav v levé 
ruce držeti praporec a v pravé meč. 
Sochaři šla práce od ruky a brzy dílo 
dostávalo z beztvárné hmoty pískovce 
pravou podobu. Městečko nedočkavě 
očekávalo slavnost vysvěcení. Když ale 
mělo být dílo hotovo, zdálo se majiteli 
kamenického závodu, dnes již mrt-
vému, že je s ním sochař hotov dříve 
než původně myslil, a proto mu strhl 
z odměny 17 zlatých. Toto ziskuchtivé 
jednání sochaře dohřálo tak, že se jen 
s krajním sebezapřením zdržel, aby 

nevybuchl. V hlavě mu však uzrál plán 
pomsty. Vytesal sv. Václavu obě nohy 
levé. 

Ještě dříve než se o tom dozvěděl 
majitel firmy, došel sochař na radnici 
a tam konšelům vadu prozradil a vnutil 
jim, aby sochu nekupovali a objednáv-
ku zrušili. Nemaje tušení, pozval maji-
tel zástupce obce k prohlídce sochy a k 
jejímu odebrání. 

Ti však odmítli přijít a po dlouhých 
dohadech a domluvách byla objed-
návka zrušena a od postavení sochy 
sv. Václava na náměstí upuštěno. Starý 
pán, aby neměl příčinu svého zklamá-
ní i finanční ztráty na očích, svolal 
učedníky a kázal sochu postaviti do 
kouta dílny a tam ji zatarasiti prkny. 
Po letech byla socha vytažena na světlo 
a vada napravena. Dodnes stojí mezi 
ostatními pomníky v dílně závodu a tr-
pělivě očekává kupce.“

Podle mínění Josefa Podpěry ml. 
i Společenstva kamenických mistrů 
šlo o pomluvu, jež způsobila Podpě-
rově firmě škodu 2000 korun, a její 
majitel hodlal list zažalovat, pokud mu 
redakce neprozradí autora, a v novém 
článku nezveřejní jím i Společenstvem 
poskytnutá historická fakta vyvracejí-
cí otištěné nepravdy o vzniku a podobě 
sochy.

Cenné jsou i odpovědi německobrod-
ské redakce večerníku. Ta vznesená 

Nejstarší foto sochy sv. Václava 
z Večerního Českého slova 

(foto: archiv V. Berana)

▶

Socha sv. Václava z Karlova mostu
(foto: L. Křivský)
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spojenou zvláštní událost, která 
dala bezpochyby podnět ke vzniku oné 
problematické, dnes už zcela zapome-
nuté, lidové pověsti. 

V kterém roce se zrodil nápad 
zakoupit a postavit ve městě sochu 
patrona kostela a jak vše nakonec do-
padlo, vyplývá z těchto dvou souvětí: 

„Socha byla zhotovena v dílně nejstar-
šího zakladatele kamenické živnosti 
na Světelsku před 55 roky, přesně dle 
modelu sochy sv. Václava na Karlově 
mostě v Praze pro město Světlou. Jeli-
kož z nedostatku peněz došlo mezi obcí 
a výrobcem k nedorozumění, odmítl 
výrobce městu sochu dodati a pone-
chal si ji.“

Dopis je psán v roce 1939, tudíž ro-
kem vzniku sochy musí být rok 1884. 
Souhlasit však nelze s tím, že to bylo 

„přesně dle modelu sochy sv. Václava 
na Karlově mostě,“ což vyvrací její 
nedávno pořízená fotografie. Kde 
sochu od J. K. Böhma z roku 1858 

V minulém čísle Světelského zpra-
vodaje jste si mohli přečíst o výbu-
chu železničních vagónů se střelivem 
na světelském nádraží v roce 1945. 
Vzniklou tlakovou vlnou byla tehdy 
poškozena také okna místního kos-
tela sv. Václava. 

Dnes bychom vás chtěli informovat 
o významném nálezu, který s výše 
uvedeným výbuchem souvisí. Dne 22. 
července 2005 se souhlasem P. Josefa 
Pospíšila, faráře místního děkanství, 
byly sneseny z půdních prostorů věže 
kostela zbytky jednoho původního 
okna poškozeného v roce 1945. Jedná 
se o vitrážové okno (okno zasklené 
do olověných pásků barevným sklem) 
a pouze toto jediné poškozené okno se 
po výbuchu zachovalo. 

Ve sbírce starých pohlednic města 
Světlé n. S. byla nalezena pohlednice 
interiéru kostela sv. Václava z roku 
1941, která nám poskytla zajíma-
vé informace o původních oknech 
kostela a umožnila nám porovnání 
s nalezenými částmi okna. Po umytí 

▶

4 větších kusů o rozměrech cca 100 
x 80 cm, 2 kusů menších o rozměrech 
50 x 20 cm a množství malých kousků 
skla o velikostech 30 x 10 cm až 3 x 
1 cm bylo zjištěno, že se jedná o okno 
v hlavní lodi kostela za oltářem se zob-
razením sv. Václava. 

O podrobnostech tohoto vzácného 
nálezu Vás bude informovat v ně-
kterém ze svých dalších příspěvků 
Mgr. Alena Křivská, autorka seriálu 
Otazníky kolem děkanského kostela 
sv. Václava, který vycházel ve Světel-
ském zpravodaji od listopadu 2003 do 
dubna 2005.

MěÚ Světlá n. S., orgán státní pa-
mátkové péče, děkuje touto cestou 
P. Josefu Pospíšilovi za zapůjčení po-
škozeného okna a umožnění jeho zdo-
kumentování a dále děkuje za pomoc 
i všem  ostatním spolupracovníkům 
a nadšencům o historii města.

MěÚ Světlá n. S., 
památková péče

Vitráže z kostela sv. Václava

Sochy a sousoší na Karlově mostě,
číslo 29 sv. Václav (1858, od J. K. Böhma)

hledat, napoví přehledný plánek soch 
a sousoší na Karlově mostě ilustrátora 
Zdeňka Mlčocha převzatý z knihy Jany 
Štefánkové Procházky Prahou (Praha, 
Albatros 1987, str. 135).

(dokončení příště)
Mgr. Alena Křivská

Část vitráže (foto. Jaroslav Vála)
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Drobné architektonické památky

Dnes se seznámíme s jedním zají-
mavým křížkem v našem městě. Na-
chází se na rozcestí u silnice ze Světlé 
n. S. na Josefodol a jsou na něm zob-
razeny symboly, o jejichž vysvětlení 
jsme požádali pana ThDr. Jana Bártu, 
kněze farnosti z Ledče n. S.

Sloup zakončený křížkem je zhoto-
ven v renesančním slohu. V horní části 
sloupu, pod křížkem, je deska s nápi-
sem: Pochválen buď pán Ježíš Kristus. 
Jedná se o běžný křesťanský pozdrav. 
Pod nápisem je znázorněn ukřižovaný 
Ježíš Kristus, který symbolizuje utrpení 

Dům čp. 130
První zatím nalezená zmínka je z ro-

ku 1836. V roce 1865 jsou jako uváděni 
majitelé Josef a Barbora Srpovi. O třicet 
let později, v srpnu 1895, byla odeslána 
stížnost „Slavnému c. k. okresnímu 
hejtmanství v Ledči“: „/…/ Jsem majite-
lem domku čp. 130 a sousedím s domkem 
pana Matěje Müllera, obchodníka tamtéž; 
a kterýžto p. Müller od zdejšího obecního 
co stavebního úřadu v roce 1882 ku vy-
stavění na „nářadí“ taškami kryté kůlny 
schválený plán obdržel. Pan Müller však 
namísto kůlny vystavěl stodolu a střechu 
její šindelem pokryl, vymlouvaje se, že 
časem střechu šindelovou taškami na-
hradí. Do jmenované stodoly sváží pan 
Müller z rozsáhlejšího hospodářství svého 

a smrt, aby vykoupil lid od hříchů. Pod 
ním je architektonický prvek rozdělující 
sloup a směrem dolů ukazuje sestup 
Ježíše Krista po ukřižování mezi mrtvé. 
Tento znak smrti – lebka se zkříženými 
hnáty - byl dříve používán i ve světské 
symbolice.

V době renesance se architektura vra-
cela k napodobování vzorů starokřesťan-
ských a přenášení některých stavebních 
článků nebo architektonických prvků.

ing. Eva Horná, Jaroslav Vála
Foto: Jaroslav Vála

veškeré obilí a v ní veškerou slámu z vy-
mláceného obilí přechovává. Jelikož jme-
novaná stodola skoro po celý rok obilím 
neb slámou naplněná jest a asi 10 kroků 
od silnice mezi jinými domky v ulici i mým, 
který jest s ní úplně připojen, se nachází, 
jest tedy obava, že ve stodole, kamž časem 

i děti přístupu mají, oheň vzniknouti a ce-
lou as 15 domů čítající ulici zničiti může. 
Z uvedených důvodů prosím, by slavné 
okresní hejtmanství nejenom odchylky 
stavebního řádu vyšetřiti, ale též veške-
ré závady odstraniti ráčilo. Znamenám 
se v hluboké úctě Josef Srp“ Okresní 
hejtmanství předalo dopis Obecnímu úřa-
du ve Světlé n. S. k dalšímu řízení.

***
V roce 1903 je uváděna Anna Kavková 

(její vlastnoruční podpisy mají někdy 
podobu „Kavková“, jindy „Kafková“). 
V archivu stavebního úřadu MěÚ Světlá 
n. S. je uložen náčrtek ze srpna 1925 
s poněkud zavádějícím nadpisem v „úřed-
ní češtině“: „Plán na postavení chlévku 
pro pani Annu Kavkovou“. Na základě 
protokolu o stavební komisi ze dne 19. 
srpna bylo 3. září 1925 uděleno povolení 
ke stavbě. V protokolu i povolení se mimo 
jiné píše: „Jelikož při komisionélním še-
tření bylo zjištěno, že jste provedla bez 
předchozího povolení stavebního různé 
stavební změny, jako výměnu stropů, 
oken, změnu facady, vesměs to změny 
podléhající povolení stavebnímu, pro 
příště se upozorňujete, že jest povinností 
jak stavebníka, tak i stavitele, zažádati 
včas o povolení ku stavbě, jinak bude ulo-
žena oběma pořádková pokuta.“  Soused 
Tomáš Vejstrk, majitel domů čp. 107 a 298 
podal proti stavbě námitku: „Dle výslov-
ného dojednání písemního, smlouvy, mám 
zajištěno, že mně sousedka paní Anna 
Kafková nesmí provésti žádnou stavbu 
proti mému oknu dílny, a proto protestuji 
proti povolení žádané stavby, jelikož tím 
byl by majetek můj znehodnocen a zbaven 
možnosti bráti světlo, vzduch a vyhlídku 
z pozemku, jenž má býti zastaven, a je stá-
vajícím mezi námi dojednáním touto slu-
žebností zatížen.“ V protokolu se k tomu 
dodává: „Vzhledem k tomu, že jedná se 
o námitku týkající se závazků a práv sou-
kromých, odkazuje se soused pan Tomáš 
Vejstrk se svými nároky shora vyslovený-
mi na pořad práva soukromého, jelikož 
nebylo lze mezi stranami smírné dojedná-
ní docíliti.“ O tom, jak spor dopadl, však 
zápis chybí. V roce 1929 je uváděna jako 
majitelka domu Anna Bambasová. Ze dne 
2.5.1932 pochází žádost o povolení stavby 
tarasu, které bylo uděleno 23. prosince 
téhož roku. V roce 1961 byla provedena 
výměna oken na straně do ulice (jedno 
v přízemí a jedno v podkroví). 

Text a foto: Jaroslav Vála
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Výuka znakového jazyka se osvědčila

Zájem byl velký, celkem se přihlásilo 
55 zájemců, šlo převážně o studenty. Při-
hlášení byli rozděleni do skupin podle 
pokročilosti a absolvovali kurz v rozsahu 
30 hodin. Lektorkou kurzů byla předsed-
kyně Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
v Jihlavě paní Jiřina Kocmanová. 

Až na malé výjimky jsme do kurzů 

docházeli pravidelně. Jinak to ani nejde, 
každá chybějící hodina se těžko doháněla. 
I když jsme si s paní Kocmanovou užili 
i spoustu legrace a dozvěděli se cenné in-
formace o životě neslyšících, museli jsme 
se i pečlivě připravovat. 

Součástí lekcí bylo také zkoušení. Nej-
horší asi bylo, když jsme znakovali a byla 
zakázána artikulace – nemohli jsme pak 
odezírat. Na závěr kurzu si každý musel 
připravit jednoduchý text (básničku, po-
hádku) a předvést ostatním.  Úkol zdán-
livě jednoduchý, ale najít text, kde znáte 
všechna slovíčka, je poměrně obtížné. Ale 
vše jsme zvládli a paní Kocmanová nás 
moc chválila. Každý dostal osvědčení 
o absolvování. 

Abychom napříště mohli odstranit pří-
padné nedostatky, vyplnili účastníci v zá-
věru dotazník. Moc nás potěšilo, že byli 

všichni spokojeni s organizací i výukou. 
Z odpovědí  uvedu např.:

„Je to dobře organizované. Myslím, že 
ceny vyhovují a je tu legrace. Co víc si 
přát? Ale hlavně máme bezva učitelku! 
Nikdy se nad nás nepovyšuje a snaží se 
nás zapojit do akcí s neslyšícími. Práce 
s p. Kocmanovou je zajímavá, hodně na-

učná, zábavná a bez problémů či konfliktů. 
Řekla bych, že jsme taková „ znaková 
rodinka“ . 

„Umím něco, co většina lidí neovládá. Ze 
začátku jsem to nepociťovala, ale nedávno 
jsem potkala neslyšící holčinu a opravdu 
jsem se s ní dorozuměla. Pomohla jsem jí 
najít správný vlak a měla jsem z toho moc 
dobrý pocit. Mám z toho radost! Celkově 
hodnotím kurz jako SUPER!“

Co víc si přát?  Cílem kurzů nebylo jen 
„naučit se něco, co většina lidí neovládá“, 

Ve školním roce 2004/2005 probíhaly 
v SOŠ, SOU zemědělském a technickém 
a učilišti ve Světlé n. S. již podruhé kur-
zy znakového jazyka. Na výuku jsme 
získali příspěvek z Fondu Vysočiny, 
a tak jsme mohli nabídnout snížení ceny 
pro studenty a uspořádat víkendový 
pobyt.

Oblastní charita Havlíčkův Brod 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA 
POZICI ASISTENT/KA ŘEDITELE

Požadujeme: 
- minimálně středoškolské vzdělání
- aktivní znalost práce na PC – zejmé-
na Word, Excel, internet

- rychlost psaní na stroji min. 130 
úhozů/min.

- čistý trestní rejstřík 
- řidičský průkaz skupiny B
- loajalitu vůči společnosti
- profesionální přístup
- ochotu se neustále rozvíjet a vzdě-
lávat

- samostatnost, schopnost práce 
i v týmu

- praxe na obdobné pozici výhodou 

Pracovní náplň: 
- vyřizování korespondence, faxů, 
telefonních hovorů

- organizace diáře, sjednávání schůzek, 
time management

- vyřizování záležitostí pro ředitele 
organizace – zápisy z porad, příprava 
prezentací, podklady pro jednání, 
účast na jednáních,…

- zodpovědnost za vnitrofiremní 
komunikaci

Žádosti s podrobným profesním živo-
topisem a výpisem z rejstříku trestů 
zasílejte do 14. září 2005 na adresu: 
Oblastní charita Havlíčkův Brod, 
Žižkova 280, 580 01 Havlíčkův Brod 
či na e-mail: sekretariat@hb.caritas.cz.
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chtěli jsme, aby účastníci dokázali znako-
vý jazyk použít  v praxi, aby poznali myš-
lení a život neslyšících. Proto jsme v červ-
nu uspořádali víkendový pobyt s výukou 
znakového jazyka, kam paní Kocmanová 
pozvala několik neslyšících.  Vybrala 
pečlivě podle stupňů postižení, abychom 
poznali rozdíly v komunikaci. 

Vedle výuky jsme připravili i doprovod-
ný program. Sešli jsme se v pátek 17. červ-
na na nádvoří zámku. Děvčata z kurzů pro 
pokročilé si připravila prohlídku zámku 
spojenou s povídáním  o historii Světlé 
n. S. a zámku  ve znakovém jazyce. 

A po náročné celodenní sobotní výuce 
následoval oddechový večer – posezení 
u táboráku, kde jsme si společně s ně-
kterými dospělými členy  Škubánku 
zazpívali.

K nedělní výuce jsme použili pro zpes-
tření techniku a učili se s pomocí videa 
a CD. Víkendový pobyt se velmi vydařil. 
Poznali jsme, jak lidé se sluchovým po-
stižením přemýšlejí, jak tráví čas, jak si 

znakování zjednodušují a znaky upravují. 
Pochopili jsme, že je nepříjemné, když 
se mezi sebou před nimi bavíme a nepo-
užíváme znakový jazyk. Ale také jsme 
poznali bezvadné přátele a užili si spoustu 
legrace. 

Z organizace kurzů znakového jazyka 
máme velmi dobrý pocit. Frekventanti 
nejenže zvládají základy, ale aktivně se 

zapojují do různých akcí, dokáží se s ne-
slyšícími domluvit v běžných situacích.

Věříme, že v novém školním roce opět 
budeme v kurzech pokračovat. Pokud Vás 
článek oslovil a chcete se učit znakový ja-
zyk, kontaktujte od září pí Janu Lacinovou 
v SOŠ ve Světlé n. S., tel. 569 452 080, 
e-mail: lacinova.svetla@sos-humpolec.cz.

Mgr. Eva Kořínková

Dobrodružství a aktivní dovolená takřka za humny - Slovinsko

Dnešní putování za poznáním cizích 
zemí bude věnováno malému, ale zato 
krásnému státu, na jehož území se 
nachází Julské Alpy – Slovinsku. Je 
poměrně blízko naší republiky a proto 
pro nás není problém sem za pár hodin 
dojet autem a poznat neopakovatelný 
kolorit místní přírody, památek a kul-
tury.  Představíme vám zejména jeho 
severozápadní část – údolí řeky Soči, 
Postojevskou jeskyni a Triglavský ná-
rodní park. 

Údolí Soči
Do této části Slovinska je nejlepší dojet 

přes rakouský Villlach, poté se dát smě-
rem na italské Tarvisio a kousek před ním 
uhnout na průsmyk Predel (1156 m n. m.), 
na který vede nádherná horská silnička. 
Kousek před průsmykem nás uvítá vo-
jenská pevnost i s dvěma kanóny – první 
relikt bojů první světové války, o nichž se 
více dozvíme v části věnované městečku 
Kobarid. 

Z průsmyku se dostáváme do vesnice 

Základní údaje o Slovinsku: 

Hlavní město: Ljubljana
Státní zřízení: republika
Rozloha: 20 253 km2

Počet obyvatel: 1 930 132

Měna: 
1 slovinský tolar (SIT) = 100 stotin)
Časové pásmo (posun oproti zimní-

mu času v ČR): 0 (+1 hod. = letní čas)
Jazyk: slovinština
Národnostní složení: 
 Slovinci (91 %), 
 Chorvaté (3 %) a další
Víry:římští katolíci (82 %), 
 pravoslavní (16 %)

Převzato z internetu

Log pod Mengartom, jejíž část před pár 
lety doslova vymazala z povrchu zem-
ského lavina kamení a bahna, která sjela 
z okolních svahů. Pozůstatky této kata-
strofy, která si bohužel vyžádala i oběti na 
životech, jsou doposud patrné. Člověka při 
představě oné události doslova zamrazí. 

Stále po hlavní pokračujeme směrem 
k městečku Bovec. V okolí se nachází 
bojiště z první světové války, které všem 
místní průvodci rádi ukáží. Bovec je také 
výchozím místem pro rafting na řece Soči, 
můžeme zde rybařit, či využít jej jako 
základnu pro vysokohorské túry do okol-
ních kopců. Nachází se zde také jedno ze 
dvou letišť Julských Alp a můžeme tedy 
využít příležitosti pokochat se nezapo-
menutelnými panorámaty ze vzduchu při 
vyhlídkovém letu. 

Budeme-li stále pokračovat údolím Soči, 
dojedeme do městečka Kobarid. Toto malé 
alpské městečko je známé zejména kvůli 
událostem z období první světové války. 
Historií konfl iktu – bojů v údolí Soči 

– nás provede muzeum v Kobaridu, ▶
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▶ Kobariški muzej (www.kobariski-mu-
zej.si), které v působivé expozici ukazuje 
nelítostné boje v těžko přístupném hor-
ském terénu, které si vyžádaly statisíce 
mrtvých italských a rakouskouherských 
vojáků. Nad městečkem se vypíná kaple, 
v níž je pohřbeno 7014 italských vojáků, 
a odkud se můžeme vydat na obhlídku 

zbytků italské fortifikace. 
Dalším působivým místem Kobaridu 

je Napoleonův most pře Soču, z kterého 
je nádherný pohled na modrozelenou 
vodu řeky valící se skalnatou soutěskou. 
Zde také najdeme šipku ke kempu Lazar 
(www.lazar-sp.si), situovaného kousek 
nad řekou a nabízejícímu klidné prostředí 
za rozumnou cenu. Specialitou jsou pa-
lačinky s různou sladkou i slanou náplní 
v ceně kolem 1,75 EU. Dle zkušeností je 
tento kemp ideální základnou (poměr 
kvality služeb a prostředí/cena cca 8 
EU osoba/stan/noc, například hudba na 
toaletách a ve sprchách, to jsme jinde 
neobjevili a člověka to potěší) pro další 
výlety do okolí. 

Jedním z nich může být pěší výlet do 
masivu Krn, velikánu tyčícího se do nad-
mořské výšky 2244 m n. m. Doporučuji 
vyrazit autem přes Vrsno do Vsi pod Kr-
nom (cestou zpět si nenechte ujít zastávku 
u skalního hřibu, ale pozor, ukazatel je 
malý a je vidět pouze při cestě do kopce 

– hledejte šipku s nápisem „GOBA“. Auto 
necháte na malém parkovišti a po cestě 
se vydáte do kopce. Cesta není příliš 
značena a proto je vhodné mít s sebou 
mapu. Dobrým orientačním bodem jsou 
zbytky staré usedlosti, kterou zdemolova-
ly padající kameny, zde je potřeba dát se 

po málo zřetelné pěšince do kopce a poté 
po suťovišti do skalní průrvy. Zhruba 2,5 
hodiny cesty z parkoviště je krásné hor-
ské jezero, odtud už je cesta dobře patrná, 
ale pozor, k výšlapu do masivu Krnu je 
potřeba minimálně 8 hodin času. Je tedy 
nutné vyrazit brzy ráno a za dobrého 
počasí. Cestu lemují pozůstatky vybuchlé 

a zneškodněné munice a samozřejmě také 
fortifikace. 

Dalším cílem výletu může být napří-
klad Tolmin. Toto město leží na soutoku 
Soči s Tolminkou. Dominantu tvoří ko-
pec Kozlov Rob (mezi českými padáčkáři, 
kterých je tu přes léto mnoho, lidově zva-
ný sopka – to kvůli své siluetě). Na vrcho-
lu kopce jsou rekonstruované zbytky hra-
du a určitě se vyplatí věnovat půlhodinku 
nenáročnému výšlapu a potom obdivovat 
Tolmin z výšky. 

Na řece Tolmince je pak nádherná 
soutěska zvaná Tolminská Korita. Opět je 
ideální v místním infocentru vyzvednou 
mapky, které ochotné slečny turistům 
věnují a kde je cesta vyznačena. Rovněž 
Tolminka má krásnou modrozelenou bar-
vu, tak typickou pro horské řeky, avšak 
po bouřkách, které zde dokáží být prudké, 
velmi rychle mění barvu na hnědobéžo-
vou. 

Kdo touží po výškách, může se vydat 
na Kobalu (1080 m n. m.). Téměř až naho-
ru se dá vyjet po úzké silničce, u parko-
viště posedět v příjemné hospůdce a pak 
vyrazit krátkou procházkou na hřeben, 
z kterého je vidět celé údolí Soči a odkud 
startují padáky a rogala. Místní piloti na-
bízejí možnost tandemových letů a určitě 
stojí za to využít této nabídky. Pohled na 

horskou krajinu ze sedačky padáku je 
totiž nezapomenutelný, a když má člověk 
štěstí, potká ve vzduchu ve stoupavých 
proudech i dravce, a to zážitek jen a jen 
umocní. Pokud zde narazíte na velkou 
skupinu Čechů, nelekejte se. Každý rok, 
většinou v srpnu, se zde totiž létá mistrov-
ství ČR v paraglidingu.

Postojenská jeskyně
Pokud počasí nepřeje, mohu doporučit 

výlet do Postojenské jeskyně. Z Kobaridu 
trvá cesta asi 1,5 hodiny a jedeme směrem  
Nova Gorica, Ajdovščina a Postojna.

Postojenská jeskyně (www.postojnska-
-jama.si) je nejdelší známou krasovou 
jeskyní ve Slovinsku. V roce 1967 zde 
byla vybudována dvoukolejná okružní 
jeskynní dráha, která denně doveze až 
14 000 turistů do nejkrásnějších částí jes-
kyně. Vstupné pro jednu osobu činí 16 EU 
(červenec 2005). 

U pokladny je možné si vyzvednout in-
formativní leták v češtině. Průvodci v jes-
kyni nabízejí výklad v několika jazycích 

– slovinštině, ruštině, angličtině, němčině 
a francouzštině. 

K zajímavostem patří nejkrásnější 
část jeskynního systému, pojmenovaná 
Velkolepá jeskyně, s bílými a červenými 
stalagmity, nejhezčí krápník Briljant či 
největší sál pojmenovaný Koncertní sál se 
silnou ozvěnou. Zajímavý je rovněž jeden 
z obyvatelů jeskyně – macarát jeskynní 
(Proteus anguinus). V uměle vybudova-
ném bazénku je možné zhlédnout dva 
exempláře, které se co dva měsíce vracejí 
do přirozeného prostředí a jsou nahrazo-
vány novými jedinci.  

Text a foto -mš-

Tolmin a údolí Soči z ptačí perspektivy Krápníková výzdoba Postojenské jeskyně
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Tip na výlet

Tentokrát k jednomu lomu pod Lip-
nicí. Ze Světlé n. S. můžete vyrazit pěš-
ky nebo na kole, nejkratší trasa vede po 
modré turistické značce podél zámec-
kého parku, přes Závidkovice a kolem 
hájenky Horní Lesy stále do kopce.

Z rozcestí Pod Lipnicí budete pokračo-
vat dál po modré značce, kterou opustíte 
v pravotočivé zatáčce pod „Parlamen-
tem“. Tak se od jisté doby říká bývalé 
dětské léčebně, která se stala rekreačním 
střediskem poslanců Parlamentu ČR. 
V následující levotočivé zatáčce silnici 
opustíte, dáte se přes louku rovně k lesu 
a lesní pěšina vás dovede k malému jezír-
ku. Stojíte na okraji opuštěného zatope-
ného žulového lomu, v nohách máte osm 
kilometrů a u nohou velkou kamennou 
šipku ukazující na protější břeh, kde ze 
žulové stěny ční obří ušní boltec. 

Oficiálně se nazývá Národní památ-
ník odposlechu – Bretschneiderovo 
ucho. Název připomíná tajného policistu 
z Haškova světoznámého románu Dobrý 
voják Švejk. Třímetrové kamenné ucho 
propojuje Švejka nejen s komunistickým 
špiclováním, ale také se současnými 
odposlechovými aférami. Dílo vytesala 
skupina mladých kameníků pod ve-

dením havlíčkobrodského výtvarníka 
Radomíra Dvořáka, který vyučuje v ka-
menickém učilišti.

„V roce 2003 jsme v hodině modelování 
udělali sádrový model ucha a pak jsme se 
začali jen tak bavit o tom, jak by se dalo 
udělat z kamene. Z diskuse vzešel nápad 
a z nápadu je výsledek,“ popisoval zrod 
projektu Radomír Dvořák. Výtvarníci 
od počátku neměli v úmyslu vybudovat 
zrovna Památník odposlechu, to prý při-
šlo později. „Na Lipnici napsal Jaroslav 
Hašek většinu Švejkových osudů a propo-
jení s civilním strážníkem a komunistic-
kými i aktuálními odposlechovými afé-
rami se přímo nabídlo. Je to recese, ale 
ne až tolik,“ vysvětlil Dvořák. Památník 
vznikal tři měsíce, slavnostní odhalení se 
konalo letos 23. června a kromě jiných 

Bretschneider první zleva, Richard Hašek 
třetí zprava, sedící Radomír Dvořák

mu byl přítomen i vnuk světoznámého 
spisovatele, Richard Hašek.

K návratu můžete využít trasy se žlutou 
turistickou značkou – buď přes Radosto-
vice do Mariadolu a dál po červené proti 
toku Sázavy do Světlé (10 km) nebo přes 
Broumovu Lhotu do Dobré a po červené 
podél Sázavy do Světlé (11 km).

-jv-
Foto: V. Loula a J. Vála

Světelsko ve fotografii

V pořadí již 6. ročníku soutěže, která 
se koná vždy v lichém roce, se zúčast-
nilo 29 fotografů, z nichž tři nesplnili 
podmínky (minimální formát snímků). 
Bylo předloženo 240 fotografií, vystave-
no bylo 132 fotografií.

Vernisáž výstavy se konala v pondělí 
18. července a o její kulturní vložku se po-
staral Jiří Vencovský, učitel z místní ZUŠ. 
Úvodní slovo měl místostarosta ing. Ma-
leček, který se poté spolu se starostou 
Josefem Böhmem ujal odměnění vyhod-
nocených autorů. Vyhodnocení provedl již 
8. července profesionální fotograf Štěpán 
Aussenberg z Prahy. 

I. kategorie – KRAJINA 
1. místo - GADLINOVÁ BLANKA 
  Obzor
2. místo - SOUKUP MARTIN 
  Žebrákovský potok
3. místo – RŮŽIČKA ALEŠ 
  Potok I.  

II. kategorie – ARCHITEKTURA
Nebyla hodnocena.

III. kategorie – LIDÉ SVĚTELSKA
1. místo – ROŽENSKÁ KRISTINA 
  bez názvu
2. místo – POLÍVKA PETR 
  Naplněna klidem… ▶
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3. místo – DOLEŽAL EVŽEN ml.
 Konec vodníků v Čechách? 

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA SOUBOR 
FOTOGRAFIÍ

SOUKUP MARTIN - Jízda – světelská 
pouť, Z vystoupení souboru Škubánek I, 
Z vystoupení souboru Škubánek II, Ryb-
ník u Rejčkova, Odraz na zčeřené hladině, 
Labuť v proudu Sázavy, Utopie  
  

Vedle obdivných a pochvalných reakcí 
na výstavu byly i hlasy kritické. Někteří 
návštěvníci se vyjadřovali – a to verbálně 
i písemně – k některým vyhodnoceným 
fotografiím, respektive k rozhodnutí porot-
ce. Nespokojenost vyjadřovali zejména s 1. 
místem v kategorii Krajina. Silnice k Nové 
Vsi se dvěma mohutnými lípami na vrcholu 
je opravdu mnohokrát obehraná písnička, 
velice podobný snímek Daniely Švandové 
je dokonce v knize Světelsko ve fotografii. 
Někteří návštěvníci se také podivovali, jak 
mohla být tak tematicky různorodá kolek-
ce fotografií, byť výborných, Martina Sou-
kupa hodnocena jako soubor? Na závěr ci-
tuji jeden ze zápisů v návštěvní knize: „Co 
vypovídají oceněné fotografie z kategorie 
Lidé Světelska o lidech Světelska?“                   

Text a foto -jv- 
Pozn. redakce: A co si o tom myslíte vy, 

čtenáři?

▶

Petr Polívka přebírá ocenění 

Vernisáž výstavy

Ve středu 10. srpna se v Galerii Na 
Půdě konala vernisáž výstavy skle-
něných objektů výtvarníka Milana 
Krajíčka nazvané Skleněná plastika 

– Konfrontace. Úvodní slovo pronesla 
Mgr. Jana Kupčíková, vedoucí odboru 
kultury a školství, o hudební zážitek se 
postaral Jiří Vencovský, učitel místní 
ZUŠ.

 S tvorbou Milana Krajíčka návštěvníky 
vernisáže seznámil Mgr. Milan Hlaveš, 
kurátor sbírky současného skla z Umělec-
koprůmyslového muzea v Praze:

„Sklářský výtvarník Milan Krajíček se 
sklem aktivně zabývá již čtvrtou dekádu 
a má za sebou pestrou a zajímavou sklář-
skou minulost. Ke své dnešní samostatné 
tvorbě došel mimo jiné díky cílevědomé 

snaze dokonale zvládnout finesy zpraco-
vání skla, především jeho ručního tvarová-
ní na huti, které se také stalo východiskem 
jeho uměleckého vývoje. 

Ve skle Milana Krajíčka posledních let 
se kromě dají rozlišit dva základní směry. 
První z nich výrazným způsobem naplňují 
lité plastiky. Dlouhou sérii následovně 
dobrušovaných a leštěných objektů jejich 
autor případně pojmenoval Skleněné obra-
zy – Vnitřní děje. Obklopené křišťálovou 
hmotou se v nich nad fantaskními krajina-
mi vznášejí barevné balony nebo pod hla-
dinou plují podmořské nestvůry. Do skla 
vložené, dějově bohaté obrazy záměrně 
oživují bublinky a do kompaktního celku 
vše uzavírají strohé geometrické obrysy.

Při týmovém a řemeslně náročném vzni-

ku plastik musí být jejich autor bezpodmí-
nečně přítomen na huti. Vyrábí s pomoc-
níky jednotlivé komponenty, dlouho se 
připravuje a potom maximálně soustředí 
na krátkou akci s litým žhavým sklem. 
Poté mu nezbývá než čekat na vychlazení 
a těšit se jako na překvapení na konečnou 
podobu díla. Každá taková plastika má ne-
napodobitelný bezprostřední výraz. Milan 
Krajíček jejich prostřednictvím našel svůj 
osobitý a snadno identifikovatelný styl. Na 
objekty ovlivněné zážitky, vzpomínkami 
a přírodou výtvarník navázal litými plasti-
kami, které nazývá Sochy. Vnitřní děje se 
začaly vytrácet a více se rozehrál naopak 
obrys. Hutní modelování skla se omezilo 
na doplňky, jako jsou například vlasy 
nebo oči stylizovaných polopostav. Tyto 
Krajíčkovy figury jsou někdy zjednoduše-
ny až na hranici znaku. Druhou cestou, ke 
které se Milan Krajíček nedávno rozhodl, 
nebojácným způsobem vstoupil do zcela 
odlišné sklářské oblasti, než jakou se za-
býval doposud. Sklo tavené ve formě je 
pro něj novou výzvou především proto, že 
si je vědom nesnadnosti vymezit se vůči 
svým početným kolegům věnujícím se 
této technologii. Hlavní motivy plochých 
reliéfních plastik do skla vnáší pomocí 
modelů ze žáruvzdorného materiálu, které 
obklopuje střepy a nechá je utavit v peci. 
Po vychladnutí skla a vyjmutí modelu vy-
nikne silueta obrazu, která vypadá, jako 
by vznikla rychlým vtisknutím nějakého 
předmětu do měkké hmoty skla. 

Autor experimentuje s křišťálem, trans-
parentními barevnými skly, ale využívá 
také jemnou barevnou drť, tzv. pudr. Vše 
se rodí metodou pokusů a omylů, výsledek 
lze ve fázi tavení mnohdy těžko předvídat. 
Předměty mohou během procesu chlazení 
také snadno prasknout, čímž se znehod-
notí celé úsilí. Tavení se Milanu Krajíč-
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kovi původně zdálo oproti manipulaci se 
sklem na huti příliš jednoduché, ale teprve 
s postupem času a s náročnějšími úkoly 
zjišťuje, že i tento obor chce své. Přiznává 
se k netrpělivosti, která ho potkává při 
dlouhém chladnutí pece s výrobkem. Má 
totiž spoustu nápadů a mrzí ho, že každá 
další realizace musí čekat, až bude hoto-
vá ta předchozí. Zbývá tak ovšem čas na 
důkladnou přípravu, na výrobu modelů 
a podobně. Ve svých tavených plastikách 
odmítá využití výřezů či průřezů. Líbí se 
mu spíše prosté tvary a symboly nebo ar-
chitektonické detaily. Úspěšně se pokouší 
o maximální využití transparence, zvý-
raznění procházejícího světla a kontrasty 
sytosti a slabosti barvy skla.

Milan Krajíček se nyní rozhodl obě 
polohy své práce konfrontovat. Můžeme 
mezi nimi najít řadu spojitostí, přestože se 
navzájem liší použitou technologií i poje-
tím. Těmi hlavními jsou láska k materiálu, 
porozumění jeho vlastnostem a v nepo-
slední řadě řemeslné schopnosti autora, 
kterými si v současném českém skle za 
léta vybudoval svou nepřehlédnutelnou 
pozici.               Foto: Jaroslav Vála

20. září - 16. října 2005

Připravuje se nová kniha

Po čtenářsky úspěšném titulu Želivka 
– naše řeka ujalo se nakladatelství Nová 
tiskárna Pelhřimov dalšího rukopisu le-
dečského autora Františka Plevy, tentokrát 
s názvem Sázava milovaná. Podle výčtu 
obcí, osad a mlýnů lze odvodit délku popi-
sovaného toku „milované řeky“, na niž se 
autor dívá pohledem potomků někdejších 
mlynářů, vorařů, ale i prostých obdivo-
vatelů všeho, co patří k řece, vodáckému 
sportu a životu obyvatel žijících podél 
jejích břehů. Jak velmi zajímavé bylo pá-
trání autora knihy po pozoruhodnostech 
popisovaného regionu, se dočtete v knize, 
která bude mít asi 360 stran a bude obsa-
hovat přes tisíc černobílých a barevných 
fotografií a rytin. Na trhu se kniha objeví 
ještě letos před Vánocemi.                  -jv-
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Škubánek ve Francii

Ve středu 22. června v 11 hodin vyrá-
ží folklorní soubor Škubánek ze Světlé 
nad Sázavou při ZŠ v Komenského ulici 
na své velké „turné“ po Francii. Ještě 
poslední pusu na rozloučenou, poslední 
zamávání, ale i první sčítání a malí i vel-
cí „škubánci“ hlásí odjezd. Cesta ubíhá, 
jak jinak než vesele, vždyť hudba a zpěv 
koluje těmto dětem v krvi.

Je čtvrtek 23. června, dvě hodiny po 
půlnoci a my ještě celí rozespalí obdivně 
hledíme na skvost Remeše, gotickou ka-
tedrálu ze 13. století, ve které byly v minu-
losti korunovány zástupy francouzských 
králů. V pět hodin ráno nám svoji náruč 
otevírá tolik očekávaná Paříž. Ulice jsou 
ještě prázdné a na hladině Seiny se jako 
v zrcadle zhlíží Eiffelova věž. Vystupuje-
me na Place de la Concorde, náměstí, kde 
v 18. století zemřelo pod revoluční giloti-
nou více než 1100 osob. Ve středu náměstí 
se do výše vypíná obelisk z chrámu v Lu-
boru. Už se vydáváme po Champs Elysées 
k Vítěznému oblouku – postavenému na 
oslavu Napoleona i francouzské armády. 
Po důkladné prohlídce a krátkém odpo-
činku naše kroky směřují k chloubě Paříže, 
Eiffelově věži. Je opravdu vysoká, vždyť 
měří 324 metrů. Ti odvážnější „škubánci“ 
vystupují do druhého patra, odkud se před 
nimi rozprostírá celá Paříž, ještě zahalena 
v ranním mlžném oparu. Zážitek, který se 
nezapomene. Rozkvetlými parky okolo 
Seiny přicházíme do Muzea vynálezů, 
místa, kde si každý může prohlédnout, ale 
i vyzkoušet to, co ho zajímá. Jsou zde za-
stoupeny snad všechny vědní obory. Ještě 
nás čeká posezení v zahradách Louvru 
a s Paříží se loučíme.

V pátek 24. června přijíždíme do měs-
tečka Le Cendre. Zde nás vítají učitelé 
a děti z jedné z místních škol. Po snídani 
a zajímavé prohlídce školy začíná první 
škubánkovské představení, i když jen 
zatím civilní. Nádvořím školy zní české 
písničky a kdo tančí? Všechny děti. Ty 

„naše“ i ty francouzské – bílé, hnědé, čer-
né, malí, velcí, všude se rozléhá radost 
a smích. Odpoledne „škubánci“ vystupují 
ještě ve druhé škole se stejnou radostí 
a úspěchem. Večer nás však čeká již 
krojované vystoupení v místním domově 
důchodců. Babičky a stařečkové zvědavě 
pokukují, kdože je to navštívil. Muzika 
hraje, děti tančí a zpívají a nejedna babič-
ka si hůlčičkou ťuká do taktu. Vystoupení 
pro velký úspěch ještě opakujeme. Takový 
potlesk těch vrásčitých rukou nás zvlášť 

dojímá. Pak již si nás vždy po dvou odvá-
žejí naše „náhradní rodiny“ do svých a na 
několik dní i našich domovů. Všichni jsou 
k nám velice přátelští a milí. A že nezná-
me řeči? To nevadí. Co není ve slovníku, 
to nakreslíme, rukama ukážeme a všichni 
se navzájem učíme francouzsky i česky. 
Když je dobrá vůle, domluvíme se všichni 
navzájem. Tak hlavně dospělí, menší děti 
i studenti mluví a dorozumí se anglicky 
i francouzsky.

Je sobota 25. června a Škubánek čeká 
velké vystoupení pro občany města. Ještě 
dovázat poslední mašli, doladit nástroje 
a jdeme na  to. Hlediště kulturního domu 
je zaplněné do posledního místečka a Šku-
bánek v plné parádě předvádí svůj velký 
program. Tolik potlesku a ovací. A když 
zazní „Kolem naší Světlý…“, v nejednom 
oku se zaleskne slzička dojetí. Večer nás 
čeká ještě lampionový průvod, ohňostroj 
s hudbou a pro vytrvalce diskotéka. V ne-
děli opět Škubánek vystupuje v kulturním 
domě, tentokrát pro hostitelské rodiny 
a veřejnost. Dlouhotrvající potlesk nás 
nabíjí novou energií. Večer se koná piknik 
na rozloučenou. Děkujeme panu staros-
tovi za krásný pobyt v jejich městě a on 
zase děkuje nám, za naše velice úspěšná 
vystoupení. Potom již všichni hodujeme 
a zpíváme při kytaře české písničky.

V pondělí se loučíme s „našimi rodina-
mi“ i s městem a s košem jídla vyrážíme 
do vesnice Les Côtes d’Arey. Zde nás ví-
tají děti z hudební školy ukázkou hry fran-
couzského jazzu, a nové rodiny. Všichni 
se scházíme na zahradě fary, kde společně 
večeříme a seznamujeme se.

V úterý dopoledne vystupuje Škubá-
nek opět ve dvou školách. Ty nejmenší 
francouzské dětičky učíme tancovat „Šla 
Nanynka do zelí“. A věřte, jde jim to 
opravdu dobře. Odpoledne trávíme na 
Mezinárodní jazzovém festivalu ve městě 
Vienne. Nejen černošské skupiny nás ne-
nechávají klidnými, ještě více obdivujeme 
antické divadlo, ve kterém se festival koná. 
Je z něho nádherný výhled na město a ře-
ku Rhônu. Je tu poslední večer a poslední 
velké vystoupení. Nevadí, že je téměř 40 

°C tepla. Převlékáme se venku, pleteme 
copy, urovnáváme zástěrky, muzikanti 
zkouší u pole s kukuřicí. Téměř nestíháme 
vystoupení žáků hudební školy, jejichž styl 
hudby a některé nástroje obdivujeme. Za-
číná „naše“ vystoupení. Opět plné hlediště 
a Škubánek hraje, tančí a zpívá v celé své 
kráse, s veškerým nasazením a radostí. 

Z pera mladých

Strom
V parku odpočívá stoletý strom,

je nějaký smutný
-

smutný z pozorování lidských vlast-
ností.

Viděl lež a nevěru,
která dokáže spustit slzy.

Viděl lidskou sobeckost a bezohled-
nost,

která dokáže ublížit.
Viděl lidskou závist a zlobu,

která má sílu zabíjet.
Viděl to, co už vidět nechce, proto 

usychá a umírá.

Motýl
Závidím motýlům,

že umějí létat,
jejich život plný překvapení.

Chtěla bych být motýlem,
který si může letět, kam chce.

Zvedne svá nádherná barevná křídla
a nechá se unášet obláčky nebe.

Pozoruje svět kolem sebe
a nemyslí na to, co bude.

Motýl je pro mě symbol čistoty,
bezstarostnosti a volnosti.

Andrea Tarabčáková

Škubánek
opět zve do svých řad

děti od 3 let a mladé lidi. 

Kontakt: 604 368 210.

Víte, že…

…takhle vypadal chodník u ZUŠ v Poš-
tovní ulici po průjezdu tahače s návěsem, 
který odbočoval doleva k náměstí?

Text a foto: Jaroslav Vála 
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A jsou tu opět „Kola“. Diváci tleskají 
a vstávají ze židlí. Ovace nutí Škubánek 
pokračovat, a ještě jednou. Tak velký 
úspěch, to jsme opravdu nečekali. Tolik 
nadšení, tolik záblesků fotoaparátů.

Je středa 29. června a Škubánek se „na-
lodil“ na cestu domů. Ještě jsme se stihli 
vykoupat a vyřádit ve vodním ráji. V Ly-
onu jsme se rozloučili s naší francouzskou 
kamarádkou Muriel Chretien, která nás 
celým pobytem ve Francii provázela. Byla 
velice přátelská, milá a veselá. Teď už nás 
páni řidiči Jirka a Michal vezou domů, do 
Čech. V Plzni se loučíme s překladatelkou 
Petrou, která nám  ráda a ochotně pomoh-

la při dorozumívání a krátce vždy před-
stavila ve francouzštině naše vystoupení. 
Jsme doma. Prší. V srdcích však zůstanou 
vzpomínky na vřelá přijetí, vystoupení, 
krásy slunné Francie. Poznali jsme, ales-
poň krátce, život francouzských, dnes již 
přátel. Bylo to nádherné. A co je důležité, 
že dokázaly ty „naše“ škubánkovské děti 
předvést to, co v nich opravdu je. Jejich 
píle a dřina za celý rok se tímto odměnila. 
A co paní „Škubánková“, Eva Pejchalová? 
Té patří velký obdiv a poděkování za to, že 
Škubánek je, že děti, které jím projdou, se 
v životě neztratí, že česká písnička neza-
nikne.

Poděkování za vzornou reprezentaci 
České republiky, města Světlé n. S. a kraje 
Vysočina patří všem dětem, malým, vel-
kým, rodičům, sponzorům a Evě, Táně, 
Lence – maminám, které vždy uměly 
pohladit, pofoukat bolístku a konejšivým 
slovem polaskat ty malé mrňousky, když 
se jim občas zastesklo po domově.

Prožila a srdcem sepsala mamka jedno-
ho astmatického muzikanta.

Drahomíra Kršňáková
Foto v barevné příloze: 

Jiří Pejchal ml., Lenka Dvořáková
Tento projekt se uskutečnil s finanč-

ní podporou Fondu Vysočiny.

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

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. HauerV-
stupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 4.9., 17.30
 Madagaskar (USA) 85´

Komedie 
 Rozmazlená zvířata z newyorské ZOO 

se dostanou na ostrov Madagaskar.
 Vstupné: 60 Kč. 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
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let. Česká verze

Pátek 9.9., 19.30
 Batman začíná (USA) 120´

Akční. Bruce Wayne se v novém pře-
vleku vydává na cestu za spravedlností. 
Hraje: Ch. Bale

 Vstupné: 60 Kč. 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

 Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný

Středa 14.9., 19.30
 Smím prosit (USA) 107´

Taneční romantická komedie 
 Život plný stereotypů mu změní setkání 

s krásnou ženou. 
Hrají: R. Gere, J. Lopez

 Vstupné : 60 Kč. Od 12 let

Pátek 16.9., 19.30
 Tlumočnice (Velká Britanie) 123´

Thriller
 Pravda nepotřebuje překlad. 

Hrají: N. Kidman, S. Penn
 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 18.9., 19.30
 Ochránce (USA) 91́

Komedie.
 Patřil k elitní jednotce, teď hlídá děti. 

Hrají: V. Diesel, L. Graham
 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Středa 21.9., 19.30
 Dům voskových figurín (USA) 100´

Horor 
 Skupina přátel se stane kořistí hrozivého 

komplotu. 
 Hrají: E. Cuthbert, P. Hilton
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 25.9., 17.30
 Rukojmí (USA) 113´

Akční krimi. 
B. Willis jako vyjednávač má jen jednu 
noc na záchranu rukojmí.

  Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Středa 28.9., 19.30
 Příšerná tchýně (USA) 110´

Komedie. Vlastnickou matku nezastaví 
nic, aby překazila synovu svatbu. 
Hrají: J. Lopez, J. Fonda

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Pátek 30.9., 19.30
 Válka světů (USA) 117´

Sci-fi. Poslední válku na Zemi nezačnou 
lidé. Hrají: T. Cruise, D. Fanning

 Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Program říjen
Neděle 2.10., 19.30
 3 : 15 (USA) 90´

Horor. Šílený telefonát nás zavede do 
děsivé scény. Hrají: R. Reynolds, M. Ge-
orge. Od 15 let

Středa 5.10., 17.30
 Kouzelný kolotoč (Velká Britanie) 85´

Pohádkový příběh. Podaří se našim 
přátelům zachránit svět? Český dabing

Pátek 7.10., 19.30
 Sluneční stát (ČR) 95´

Tragikomedie. O dílčích neúspěších 
v nepřetržité řadě úspěchů. 

 Hrají: I. Bareš, O. Navrátil. Od 15 let

Neděle 9.10., 19.30
 Mr a Mrs Smith (USA) 120´

Akční komedie. Zabijáci konkurenční 
organizace se mají zabít navzájem. 
Hrají: B. Pitt, A. Jilie.  Od 12 let
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Jak a kde se rodí byznys

V Číně je tuhý režim, lidé žijí daleko 
víc podle nějakého řádu, který je radno 
dodržovat. Velký pořádek, nikdo si ne-
dovolí vybočit z řady. Čína ráda kopíru-
je – obecně je nebezpečné - pokud se do-
stane k technologi,i využije ji k rozšíření, 
nedělají si starosti o patentová práva. 
Na Číňanech je vidět, že jsou pracovití 
a čistotní. Indie je země individualistů, 
kde je skutečně každý zodpovědný sám 
za sebe a za svůj osud. Indie stále vy-
padá, jako když se stěhují národy: ráno 
někde, odpoledne jinde. Čína je mnohem 
rušnější než Indie. V Indii je větší pro-
stor pro vlastní fi losofi i.

- Bylo něco, co Vás přímo šokovalo? 
Nějaký nevšední zážitek?

Šokovalo mě, že na jihu jsme jeli mezi 
dvěmi městy, vzdálenost mezi nimi byla 
150 km – po celé délce oboustranně po-
setá továrnami. Jednou nás doprovázela 
asistentka čínského ředitele fi rmy. Zau-
jalo mě, že ve svých 22 letech byla popr-
vé mimo město. 50 km od toho města je 

moře, ale ona u něj nikdy nebyla. Když 
začal zpívat pták byla velmi překvapená, 
protože zpívat ptáka v přírodě neslyšela 
už několik let. To mi přišlo dost zvláštní.

Nevšední byly prohlídky kláštera 
v centrální Číně, kde vzniklo bojové 
umění o buddhismu, které je přizpůso-
bené čínským poměrům.

- Co čínské ženy?
Číňanky jsou milé. Evropana zara-

zí, že jsou jemnější a usměvavější. Ve 
službách, restauracích je zaměstnáno 
více žen. 

- Co je pro ně zábava?
Karaoke…

- Jaký je Váš výsledný dojem?
Rozhodně pozitivní. Stojí určitě za to 

poznat  kulturu, na které je vidět, že je 
historicky daleko starší než ta evropská, 
hlavně co se týče hoštění a servírování. 
Vřele doporučuji.

Andrea Tarabčáková

V průběhu června se ing. Jiří Trtík, 
který je ředitelem Bohemia Machine 
s.r.o., vydal s několika nezávislými 
subjekty na podnikatelskou misi do 
Číny, která měla za cíl spolupráci 
a přenesení výroby do Číny. Jelikož 
si málokdo z nás dokáže představit 
Čínu jako takovou, ing. Trtík nám ji 
přiblíží.

- Jaký byl Váš první dojem?
Byl jsem opravdu mile překvapen. Če-

kal jsem nižší úroveň, než ve skutečnosti 
je.

- Jak byste charakterizoval tamější 
obyvatelstvo?

Lidé jsou tam velice vstřícní, veselí, 
přátelští a bezkonfl iktní.

- Co se tam podává k pití a jídlu?
Číňani nás upozorňovali, že kdo chce 

u nich podnikat, musí se naučit jíst sní-
daně, obědy či večeře, protože obvykle 
trvají dvě hodiny – z důvodu rozma-
nitosti jídel a množství chodů. Každá 
hostina končí mísou rýže případně 
rýžových nudlí. K masu se obloha nepo-
dává, jedině upravená zelenina. Jelikož 
dbají na hygienu, tak syrový salát je pro 
ně tabu. Co se týče nápojů, tak tam při 
pracovních schůzkách panuje družná 
atmosféra, která je velmi často pečetěna 
sklenkou alkoholu, přípitky a proslovy 
jsou samozřejmostí. Důkaz přátelství je 
vypít skleničku „na ex“. Většinou se po-
dává rýžová vodka. Kvalita piva nedosa-
huje českých parametrů. Nejtradičnější 
nápojem je čaj (několik druhů, kvalit, 
chutí). Káva je poměrně vzácná a drahá 
(většinou v lepších hotelech).

- Jaká je tedy úroveň čínských hotelů?
Úroveň tamějších hotelů je na české 

poměry skvělá s porovnáním s nejdraž-
šími hotely v Praze za ceny podstatně 
nižší. Samozřejmostí je naprostá čistota 
hotelů a restaurací.

- Jaká je Čína v porovnání s jinou zemí, 
kterou jste navštívil, např. Indií?

Interní ambulance
Od 19. července 

je ve Světlé n. S. opět zajištěna interní ambulance.

MUDr. Milan Kurák
Ordinační doba:  po – pá   8.00 – 14.30 hodin

Objednávání pacientů na tel. 569 452 254

V horách se někdy může stát, že 
medvěd roztrhá člověka. U nás, ve 
Světlé, tomu bylo naopak: člověk roz-
trhal medvěda. 

Foto z výkopu při rekonstrukci Ko-
menského ulice dne 13. července 2005.

-jv-
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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 fi rem, 
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

Reakce na článek Hajlování

Vážená redakce,
tímto krátkým dopisem bych se chtěl 

velice ostře ohradit proti článku „Hajlo-
vání ve Světlé“ ve Světelském zpravodaji 
červenec – srpen 2005, který jste publi-
kovali na žádost anonymní čtenářky. 
Občanka města v něm velice účelově 
manipuluje s pojmy jako skinhead, na-
cismus či rasismus, jimiž následně čas-
tuje mladé patrioty z našeho města. Není 
přeci nic jednoduššího, než onálepkovat 
někoho, kdo mi nějakým způsobem „ne-
sedí“. Celý článek je sprostou snůškou 

lží, výmyslů a polopravd, které mají 
zdiskreditovat pravou národní opozici 
v očích veřejnosti a ukázat tyto mladí-
ky v co nejhorším světle. Odsuzujete 
domnělý extremismus a přitom Váš pří-
spěvek se extremismem jen hemží. Tolik 
nenávisti k lidem, kteří mají jen odlišné 
názory než Vy, Vás v mých očích řadí 
tam, kam se svými pomluvami snažíte 
dostat „ty strašné nacisty“, tedy na samý 
okraj společnosti.

S pozdravem 
Robert Vrbský

▶

Můžete se přihlásit na Trh řemesel

Ve čtvrtek 17. listopadu se bude 
v Havlíčkově Brodě na historickém 
Havlíčkově náměstí a v přilehlých 
prostorách tradičně konat Trh ře-
mesel. Upozorňujeme prodejce z celé 
České republiky, kteří mají zájem 
prezentovat na něm svoje umělecké 
zboží a  řemeslné výrobky, že se 

mohou přihlásit na adrese odboru 
životního prostředí MěÚ v Havlíč-
kově Brodě (tel. 569 497 201, e-mail: 
btravnicek@muhb.cz). 

Zájemci se musí přihlásit písemně 
doručením podepsané návratky na od-
bor životního prostředí nejpozději 
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Opět se po našem městě začalo 
proslýchat, že prý místní gymnázium 
neposkytuje vzdělání na dostatečné 
úrovni a studenti prý mají obtíže 
dostat se na vysokou školu. Pokusili 
jsme se tedy zjistit, jaká je skutečnost,  
a následující dotaz předali řediteli 
školy ing. J. Vodičkovi.

Jaká je úspěšnost studentů Gymnázia 
ve Světlé n. S. v přijímacích zkouškách 
na vysoké školy a jak lze celkově hod-
notit úroveň školy? Ing. J. Vodička nám 
poslal následující odpověď:

K tomuto dotazu mohu sdělit následu-
jící. Za posledních 10 let byla provedena 
dvě celostátní šetření úrovní gymnázií, 
a to nejprve podle úspěšnosti přijetí na 
VŠ a dále podle výsledků testů sondy 
Maturant z českého jazyka, cizích jazyků 
a matematiky. V obou těchto šetřeních 
jsme dopadli vždy jako nejlepší z celého 
kraje Vysočina. 

Samozřejmě každý studijní ročník 
je jiný, ale například z loňských matu-
rantů třídy VIII. G se dostalo více než 
80 % hned napoprvé na vysokou školu. 
V letošním roce jsme na rozdíl od všech 
okolních gymnázií měli převis zájemců 
o studium hned v prvním kole přijíma-
cího řízení. 

Dokladem toho, že jsou  s uplatněním 
našich absolventů  spokojeni rodiče, je 
i to, že mladší sourozenci našich absol-
ventů (a to nejen ze Světlé a okolí) při-
cházejí také studovat na naši školu. 

Od zástupce ředitele pro teoretické 
vyučování Mgr. Stanislava Čecha jsme 
dostali rovněž následující vyjádření:

Studenti naší školy se pravidelně 
zúčastňují nejrůznějších soutěží či 
olympiád v přírodovědných předmětech 
či jazycích. Například v letošním roce 
P. Kratochvíl z II. G obsadil v krajském 
kole matematické olympiády 4. místo. 
Tentýž student obsadil I. místo v okres-
ním kole středoškolské odborné činnosti 
stejně jako J. Hamerníková ze IV. S 
(každý ve své kategorii). V tomto kole 
SOČ rovněž získal první místo kolektiv 
studentů II. SB a V. Olbrichová ze IV. SN 
místo druhé. 

Zúčastňujeme se rovněž různých ko-
respondenčních soutěží, kde například 
v mezinárodní korespondenční soutěži 
v matematice obsadilo družstvo III. G 
pěkné 15. místo.

V letošním roce máme nahlášeno rov-
něž několik studentů do soutěže Talent 
Vysočiny. Na výsledky teprve čekáme. 

Kvalita vzdělání na světelském gymnáziudo 7. října. Návratku je možné vypl-
nit také přímo na odboru ŽP nebo ji 
na požádání zaslat, ke zkopírování je 
umístěna společně s informací o trhu 
na www.muhb.cz  (vyplněnou návrat-
ku není možné zasílat elektronicky). 
Pouze městem vybraní zájemci budou 
vyrozuměni písemně a obdrží „vstu-
penku“, bez které nebude možné se trhu 
zúčastnit.

Připomínáme, že umístění stánku je 
bezplatné, je možné zapůjčení stolů pro 
cca 20 míst ve vestibulech radnic a 40 
městských stylových stánků. Předve-
dení výroby je velmi vítáno a částečně 
i hrazeno. Pro účast na Trhu řemesel je 
třeba mít živnostenský list opravňující 
k řemeslné nebo umělecké výrobě. Jed-
norázový prodej rukodělných výrobků 
bez živnostenského listu je také možný, 
nesmí však jít o soustavnou činnost ve 
smyslu živnostenského zákona. Vy-
loučen je prodej běžného spotřebního 
zboží.

Výběr řemeslníků probíhá především 
podle fotodokumentace výrobků, kte-
rou archivujeme.

-pat-

Přišlo nám psaní

Potřebujete se zbavit starých zásob 
poštovních známek? Nic jednoduššího 

– jenom je potřeba mít po ruce dostatečně 
velkou obálku...

-jv-

Informace o telefonních číslech na ČD

aneb Jak se dovolat na České 
dráhy pro informace a nepřijít 
při tom o nervy

Vážení spoluobčané a zákazníci,
v železniční stanici Světlá n. S. došlo 

v rámci postupného přechodu Českých 
drah na digitální telefonní síť k přečís-

lování a vzhledem k tomu, že původní 
telefonní čísla stále vyzvánějí, ovšem bez 
odezvy ze strany zaměstnanců stanice 
Světlá n. S. a bez informace o změně čí-
sel, mohlo a určitě došlo na straně občanů 
města a našich zákazníků k rozčarování 
a možná i dojmu, že nádraží je spící 
zámek. Skutečnost ale není taková, že 

Nová telefonní čísla v železniční stanici Světlá nad Sázavou:

Pracoviště telefon provozní doba
telefon mimo 
provozní dobu

poznámka

Osobní poklad-
na, informace 
pro cestující

972 643 145
denně 

4.45 – 22.00 
972 643 116

informace o jízdním řádu, 
slevách, nabídkách ČD, 

ČD Kurýr atd.

Výpravčí 972 643 116
denně 

0.00 – 24.00 
-

Operátorka 
výpravčího

972 643 111
po – pá 

6.45 – 14.45 
972 643 116

Nákladní 
přeprava

972 643 119
mimo neděle 
6.30 – 14.30 

972 643 116 informace pro přepravce

Přednosta 972 643 140
po - pá 

7.00 – 15.00 
972 643 116
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by si zaměstnanci stanice Světlá n. S. 
svých zákazníků a občanů města nevá-
žili a říkali si: „Ať si vyzvánějí, já to 
neberu!“ Skutečně, stará čísla ze strany 
volajícího budí dojem vyzvánění, ale na 
nádraží je nikdo neslyší, protože jsou od-
pojena. Jako stanice nejsme schopni tento 
problém vyřešit a vzhledem k delšímu 
trvání tohoto stavu od našich urgencí to 
zřejmě není jednoduché ani pro odborní-
ky. Proto, prosím, přijměte naši omluvu 
za vzniklé problémy s telefonováním 

„na dráhu“ a alespoň malou informaci 
o nových telefonních číslech na nádraží 
ve Světlé n. S.

Stará čísla 569 452 945, 569 452 935 
a 569 452 180 již neplatí. 

Informace o nových telefonních číslech 
na ČD v celostátním měřítku dostanete 
na čísle: 972 111 111.

Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci 
vykonávají kumulované funkce, stává 
se, že v uvedenou provozní dobu mohou 
být mimo své pracoviště a plnit jiné po-
vinnosti. Proto Vás prosím o pochopení. 
Nebude-li náš zaměstnanec hned zvedat 
telefon, není to proto, že se mu nechce. 

Přesto však v případě, že budete mít 
dojem, že není u nás vše, jak má být, mů-
žete se přímo obrátit na mne. Jsme zde 
pro Vás a Vaši spokojenost s cestováním.   

ing. Josef Kaplan
přednosta stanice Světlá n. S.

Okénko ochrany obyvatel

Jak postupovat při vzniku mimořád-
né události (MU) – obecné zásady: 

• Vždy se snažte zachovat klid – jed-
nejte s rozvahou. 

• Zpozorujete-li nebezpečí nebo jste 
svědkem vzniku mimořádné události, 
neprodleně informujte odpovědné or-
gány. Na včasnosti předání informace 
je závislé řešení mimořádné události. 
Nejlépe, předáte-li informaci na které-
koliv z těchto čísel: 

150 Hasičský záchranný sbor
155 Zdravotní záchranná služba
158 Policie ČR
112 Tísňové volání

Vámi podávaná informace by měla 
obsahovat: 

• co, kdy a kde se stalo,
• přibližný počet postižených, případ-

ně raněných,
• jednoduché orientační body místa 

události,
• jméno a číslo telefonu osoby, která 

událost hlásí, pro zpětné ověření prav-
divosti. 

Nepodceňujte houkání sirén, je to 
nejrychlejší způsob varování největší-
ho počtu osob. 

Tvar a význam varovného signálu
Varovný signál je vyhlašován kolísa-

vým tónem sirény po dobu 140 vteřin. 
Vyhlašován může být třikrát za se-

bou v cca tříminutových intervalech.

Tón sirény Délka signálu Název var. signálu

kolísavý 140 vteřin     
  „Všeobecná výstraha“
táhlý  140 vteřin   
  „Zkušební nepřerušovaný tón“

Když zazní siréna 
Zvuk sirény znamená vždycky ně-

jaké nebezpečí. Siréna varuje. Její 
zvuk připomíná, že došlo k neočeká-
vané události, která ohrožuje životy 
a majetek občanů a obce, a že bude 
nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený 
prostor, popřípadě zahájit záchranné 
práce nebo splnit jiná nařízení, která 
vyhlásí starosta obecního úřadu nebo 
přednostka okresního úřadu. Sirény 
jsou spolehlivým prostředkem varo-
vání občanů před nebezpečím a mohou 
být použity podle potřeby místně, na 
území okresu a bude-li to vyžadovat 
situace, i na území celého státu. 

Varovný signál sirény, který ohlašuje 
nebezpečí, je nutné odlišovat od sig- ▶
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nálu, kterým se provádí pravidelné 
akustické zkoušky. Pro ověření funkč-
nosti je každou první středu v měsíci 
ve 12 hodin prováděna zkouška sirén 
rozhodnutím vyhl. MV č. 380/2002.

Jsou však i místa, kde se varování 
musí zabezpečit jiným způsobem. 

Kdy tyto signály uslyšíte:
• při ověřování funkčnosti každou 

první středu v měsíci ve 12 hodin,
• při vyhlášení požárního poplachu,
• při vyhlášení některého ze stupňů 

poplachu podle „Územního poplacho-
vého plánu kraje Vysočina“ a jsou to 
tyto stupně poplachu:

První stupeň poplachu
První stupeň poplachu je vyhlašován 

v případě, že
• mimořádná událost ohrožuje jed-

notlivé osoby, jednotlivý objekt nebo 
jeho část, s výjimkou objektu, kde jsou 
složité podmínky pro zásah, jednotlivé 
dopravní prostředky osobní nebo ná-
kladní dopravy nebo plochy území do 
500 m2, nebo

• záchranné a likvidační práce pro-
vádí základní složky, které není nutno 
při společném zásahu nepřetržitě koor-
dinovat.

Druhý stupeň poplachu
Druhý stupeň poplachu je vyhlašo-

ván v případě, že
• mimořádná událost ohrožuje nejvý-

še 100 osob, více než jeden objekt se 
složitými podmínkami pro zásah, jed-
notlivé prostředky hromadné dopravy 

▶ osob, cenný chov zvířat nebo plochy 
území do 10 000 m2,

• záchranné a likvidační práce pro-
vádí základní a ostatní složky z kraje, 
kde mimořádná událost probíhá, nebo

• je nutné nepřetržitě koordinovat 
složky velitelem zásahu při společném 
zásahu.

Třetí stupeň poplachu
Třetí stupeň poplachu je vyhlašován 

v případě, že
• mimořádná událost ohrožuje více 

než 100 a nejvýše 1000 osob, část 
obce nebo areálu podniku, soupravy 
železniční přepravy, několik chovů 
hospodářských zvířat, plochy území 
do 1 km2, povodí řek, produktovody, 
jde o hromadnou havárii v silniční do-
pravě nebo o havárii v letecké dopravě, 
nebo

• záchranné a likvidační práce pro-
vádí základní a ostatní složky nebo 
se využívají síly a prostředky z jiných 
krajů, nebo

• je nutné složky při společném zá-
sahu v místě zásahu koordinovat veli-
telem zásahu za pomoci štábu velitele 
zásahu a místo zásahu rozdělit na sek-
tory a úseky.

Na základě rozhodnutí řídicího dů-
stojníka hasičského záchranného sboru 
kraje oznamuje operační a informační 
středisko kraje vyhlášení třetího stup-
ně poplachu poplachového plánu kraje 
hejtmanovi. 

Stejným způsobem nebo na základě 
žádosti velitele zásahu se oznamuje 
vyhlášení třetího stupně poplachu po-
plachového plánu kraje starostovi obce 
s rozšířenou působností.

Zvláštní stupeň poplachu 
Je vyhlašován v případě, že

• mimořádná událost ohrožuje více 
než 1000 osob, celé obce nebo plochy 
území nad 1 km2,

• záchranné a likvidační práce prová-
dí základní a ostatní složky včetně vy-
užití sil a prostředků z jiných krajů, po-
případě je nutno použít hospodářských 
opatření, vojenských útvarů a zařízení 
nebo zahraniční pomoci,

• je nutné složky při společném zá-
sahu v místě zásahu koordinovat veli-
telem zásahu za pomoci štábu velitele 
zásahu a místo zásahu rozdělit na sek-
tory a úseky, nebo

• společný zásah složek vyžaduje ko-
ordinaci na strategické úrovni na stra-

tegické úrovni (orgány státní správy 
i samosprávy).

Vyhlášení zvláštního stupně popla-
chu poplachového plánu kraje ozna-
muje operační a informační středisko 
kraje hejtmanovi. Stejným způsobem 
nebo na základě rozhodnutí velitele 
zásahu se vyhlášení zvláštního stupně 
poplachu poplachového plánu kraje 
oznamuje starostovi dotčené obce 
s rozšířenou působností.

Po vyhlášení zvláštního stupně 
poplachu poplachového plánu kraje 
operační a informační středisko kraje 
povolává a nasazuje síly a prostředky 
z kraje, koordinuje pomoc se soused-
ními kraji a informuje o vyhlášení 
zvláštního stupně poplachu poplacho-
vého plánu kraje generální ředitelství. 
Obdobným způsobem koordinuje po-
moc operační a informační středisko 
generálního ředitelství.

Co dělat po vyhlášení poplachu:
Následné a upřesňující informace 

obdržíte z vysílání městského rozhlasu, 
Českého rozhlasu, Českého rozhlasu 
Hradec Králové, České televize, Regi-
onálního vysílání rádia Vysočina nebo 
rádia Region. Na těchto stanicích bu-
dou vysílány přesnější informace o mi-
mořádné události a pokyny, co dělat. 

• Varujte všemi dostupnými prostřed-
ky ostatní občany ve vašem okolí. 

• Chraňte sebe a podle svých možnos-
tí a schopností pomozte chránit i další 
osoby (děti, staré a nemocné občany). 

• Pokud nejste schopni pomoci, opusť-
te ohrožený prostor a nepřekážejte zá-
chranným složkám v jejich činnosti. 

• Bezpodmínečně se řiďte pokyny 
příslušníků zasahujících složek. 

• Budete-li požádáni záchrannými 
složkami o pomoc, je vaší povinností 
tuto pomoc poskytnout. 

• Zbytečně netelefonujte –  telefonní 
linky jsou potřebné pro rychlé řešení 
mimořádné události. 

• Pro děti do školek a škol nechoďte. 
Učitelé jsou informováni a s dětmi ko-
nají opatření pro jejich ochranu. 

• Udělejte vše pro rychlý a bezpečný 
průjezd vozidel záchranných složek. 

• Je-li havarovaný dopravní prostře-
dek označen oranžovou tabulí s čísly, 
jedná se vždy o přepravu nebezpečné-
ho nákladu. Proto se k němu nikdy ne-
přibližujte, je-li předpoklad, že vlivem 
poškození při havárii může docházet 
k úniku škodliviny.  

zf

Víte, že…

…v polovině července hrozilo zřícení 
části opěrné zdi v Nádražní ulici a proto 
musela být odstraněna a znovu vyzdě-
na?

Text a foto: Jaroslav Vála 
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Hruškova zahrada

O panu Hruškovi a jeho zahradě 
v Plzni jsem několikrát četla v novi-
nách, viděla záběry v televizi a prolis-
tovala knihu Ireny Kastnerové: Luboš 
Hruška a zahrada jeho duše. Teprve 
letos se mi podařilo vidět vše na vlastní 
oči a slyšet autentické vyznání pana 
Hrušky při pouti, kterou pořádalo 
Sdružení Světlo a MO KDU-ČSL Svět-
lá n. S.

V sobotu ráno odjížděl autobus s poutní-
ky všech generací ze Světlé na Humpolec 
a pak dál po dálnici až do Plzně. Cestou 
jsme se modlili růženec a upozornila jsem 
je, že nejedeme za zábavou ani na výlet, 
ale na místo vybudované člověkem, který 
v 50. letech mnoho vytrpěl. Díky víře však 
přežil a tak vystavěl Památník obětem zla, 
všeho zla, jak válek, tak komunismu, aby 
pomohl uzdravit nemocné duše.

Na okraji Plzně v Doudlevcích  jsme vy-
stoupili a byli velmi srdečně přivítáni už 
při vstupu. Nakoupili jsme pohledy, sbor-
níky, knížky a posadili se na lavičky před 
moderní stavbou – kaplí sv. Maxmiliána 
Kolbeho. Paní průvodkyně nás nejdříve 
seznámila se vznikem tohoto areálu.

Původně to byl lom, který koupil otec 
p. Luboše Hrušky před II. světovou vál-
kou a založil zde ovocný sad, vybudoval 
dva rybníčky a hřiště. Luboš Hruška byl 
absolventem Vojenské akademie a po r. 
1948 jako důstojník se rozhodl emigrovat, 
na hranicích na Šumavě byl ale zatčen. 
Trest smrti byl změněn na 18 let žaláře, 
který nakonec trval téměř 11 let. Prošel 

řadou věznic – Špilberkem, Bory, Ruzyní, 
Opavou, Leopoldovem a skončil v lágru 
Bytíz u Příbrami v dolech. Ve věznicích 
se seznámil s mnoha politiky, profesory, 
vojáky, zemědělci a kněžími, kteří tvořili 
vlastní duchovní výkvět naší země. Tehdy 
ve 420 věznicích a pracovních táborech 
bylo uvězněno 270 000 osob a ty si odpy-
kaly více jak 1 milion let! Zde za mřížemi 
viděl chování věřících, hlavně kněží, což 

jej přivedlo k víře. Byl na cele s provin-
ciálem P. Františkem Šilhanem SJ, který 
ho půl roku seznamoval s vírou, s církví, 
s Kristem a o poslední „Bartolomějské“ 
noci jej pokřtil. Vězení se podobala 
koncentračním táborům za druhé světové 
války, zde však bylo nejhorší to, že fyzic-
ké i psychické utrpení dělal Čech Čechovi 

– bratr bratru. A tehdy na samotkách slíbil, 
pokud přežije, že vybuduje památník obě-
tem zla komunismu. V květnu 1960 byl na 
amnestii presidenta republiky propuštěn. 
S podlomeným zdravím se vrátil do Plzně, 
lidé mu nedůvěřovali, těžko sháněl práci. 
Nastoupil jako nádeník ve vodárně, kde 
byl do odchodu do invalidního důchodu. 
Státní bezpečnost po něm chtěla, aby spo-
lupracoval, což kategoricky odmítl. Tím 
se dostal na seznam nepohodlných osob, 
které měly být internovány v případě 
ohrožení komunistické moci, děti měly 
problémy dostat se na studia. Po práci se 
učil roubovat a řízkovat keře, jehličnany, 
jezdil na školení do Průhonic, sad vyká-
cel a postupně jej měnil ve vytouženou 
zahradu. Už na Bytízu si uvědomil, že 

každý člověk nese svůj životní kříž, musí 
se s ním vyrovnat, smířit a proto chtěl, 
aby Památník měl podobu křížové cesty. 
Přes P. Michala – OFM, který působil 
v Plzni a pocházel z Přibyslavi, se sezná-
mil s akademickým sochařem Romanem 
Podrázským, který slíbil vytesat sochy 
tak, aby zapadly do zahrady. Od roku 
1987 je začali přivážet a stavět, poslední 
byla instalována r. 1991. Jde o soubor 12ti 

plastik z hořického pískovce v životní 
velikosti, který představuje celkem 14 
zastavení křížové cesty, ne typických, jak 
je známe z kostelů, ale aktuelních. Roku 
1991 byly sochy vysvěceny spoluvězněm 
opatem Vítem Tajovským. Celý areál byl 
vybudován hlavně za pomoci vlastní ro-
diny pana Hrušky, ale i přátel, pomáhali 
i studenti a pacienti z Psychiatrické léčeb-
ny, kteří byli tím odměňováni, ale také 
jejich zdravotní stav se zlepšil. V květnu 
roku 1995 byla vysvěcena moderní kaple. 
Nese jméno polského katolického kněze 
Maxmiliána Kolbeho, který dobrovolně 
zemřel v koncentračním táboře Osvětim 
namísto mladého otce 4 dětí. V témže 
roce byla zahrada předána do správy pl-
zeňského biskupství.

V poledne jsme v nevelké kapli slavili 
mši svatou s kancléřem P. Václavem Ška-
chem, který zdůraznil nutnost poznávání 
míst, jež jsou spojena s bolestí, hrdinstvím, 
ale i se silnou vírou a smírem. Přirovnal 
naši pouť k těm, které se už léta konají 
v Číhošti. Po mši svaté se nás znovu ujala 
paní průvodkyně, prošla s námi celou ▶
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Ztracení psi hledají 
nového majitele

Pes a štěně (plemeno kříženec ko-
lie) byli nalezeni 10. 6. 2005 v Jose-
fodolské ulici ve Světlé nad Sázavou 
u kynologického cvičiště. Psi neměli 
žádný obojek, či jiné identifikační 
označení. 

Veškeré informace podá Městská po-
licie ve Světlé n. S., telefon 569 496 694, 
777 567 025, 569 496 611.

ruce a prodělal několik operací. Poprosili 
jsme jej o společnou fotografii, ani nechtěl 
židli, vydrží stát, je přece voják! Říkal 
nám, že byl také v Číhošti, znal pana opa-
ta Tajovského, zná otce arcibiskupa Karla 
Otčenáška - spoluvězně. Na otázku co pro 
něj bylo nejtěžší, řekl: „Odpustit, plně 
odpustit!“ Trvalo mu to celých 10 let po 
propuštění z vězení, teď se cítí lehký, svo-
bodný. Památník vybudoval, aby varoval 

hlavně mladou generaci před každou des-
potickou a lživou ideologií. „Dnes děkuji 
Bohu, že z našeho utrpení vykřesal tento 
areál odpuštění, usmíření a lásky“.

Ani se nám nechtělo odjíždět, byli jsme 
v zahradě téměř 4 hodiny. Autobus nás 
dovezl téměř do středu města, kde jsme se 

zahradu a vysvětlovala jednotlivá za-
stavení křížové cesty. Vyšel nám zřejmě 
jeden z nejkrásnějších květnových dnů. 
Zahrada byla plná květů, dřevin v něko-
lika odstínech zeleně, v rybníčcích plavali 
barevní jeseni, sametový trávník, který se 
každé 4 dny seče a těch jehličnanů z růz-
ných koutů světa! K tomu svítilo slunce, 
vše vonělo a do výkladu zapadaly árie 
ptáků, lavičky v zákoutí lákaly k poseze-
ní a zamyšlení. Jde opravdu o meditační 
zahradu, která umí léčit bolavou duši, 
jak o tom svědčí i četné zápisy v kronice 
našich i zahraničních návštěvníků. Po 
prohlídce zahrady jsme se vrátili zpět do 
kaple, kde byl promítnut asi půlhodinový 
dokument ze života, vězení a současnosti 
autora - pana Hrušky. Poté děti zahrály 
v prostoru před kaplí divadlo „Mučedník 
z Nepomuku“ a byly odměněny dlouhým 
potleskem a pochvalou. Největší odměnou 
ale bylo osobní setkání s panem Hruškou, 
který sem po měsíci přijel. Podepisoval 
knížky, pohlednice a ještě se omlouval, že 
má hůře čitelné písmo, jak měl zpřerážené 

▶

Na zasedání zastupitelstva města 
Světlá n. S., které se konalo 4. srpna, byl 
schválen nákup nemovitosti – objektu 
bývalé kavárny na náměstí. Tato budova, 
která privatizací přešla do soukromých 
rukou, navazuje bezprostředně na kom-
plex budov společenského domu a v mi-
nulosti poskytovala provozem kavárny 
v první patře servis pro společenské 
akce v sále, přičemž zároveň představo-
vala i kapacitní posílení společenského 
sálu. Tím, že kavárna není  víc než rok 
v provozu, způsobila prakticky krach 
letošní plesové sezóny ve Světlé n. S. 

Zastupitelé řešili otázku, zda město, 
jehož zástupci vstoupili do jednání s ma-
jiteli domu, bude objekt kupovat nebo se 

rozhodne pro novou přístavbu společen-
ského domu směrem do Komenského 
ulice. Na červnovém zasedání byli 
zastupitelé seznámeni s prostorovými 
možnostmi nového řešení včetně odhadu 
nákladů na novou přístavbu a vyžádali si 
předložit  předběžnou kalkulaci na opra-
vu a zprovoznění kavárny v případě, že 
by se rozhodli pro koupi existujícího ob-
jektu. Na tomto zasedání pak zastupitelé 
rozhodli objekt kavárny koupit a inves-
tovat do jeho oprav s cílem kompletní-
ho provozu plesových sezón a jiných 
společenských událostí v nejbližším 
budoucnu. O formě a rozsahu pronájmu 
kavárny se bude dále jednat.      

ing. Iva Černohubová

posilnili a dojeli ještě blíže ke katedrále. 
Na Náměstí Republiky už na nás čekal 
opět pan kancléř z biskupství P. Škach. 
Zajistil nám průvodkyni do katedrály 
sv. Bartoloměje, která je se svou více 
jak 100 m vysokou věží nejvyšší v České 
republice a umožnil i výstup do věže. Při 
rozloučení nás ještě obdaroval obrázky 
a upomínkami. My jsme na oplátku dali 
jemu, ale i panu  Hruškovi, jeho paní, 

správci i průvodkyním obrázky a foto-
grafie z Číhoště a knížky o MUDr. Karlu 
Hradeckém.

Vraceli jsme se unavení, plní zážitků 
z krásné zahrady a s obdivem k lidem, 
kteří přes velké utrpení dovedou rozdávat 
sílu, lásku a pokoj. S.B.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva
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Letošní setkání milovníků táboření ve 
volné přírodě a všech tuláků se konalo 
6. srpna a nechybělo ani několik stovek 
příznivců trampských písniček. Samot-
né zahájení se zapálením ohně má svůj 
rituál. Tentokrát dal pokyn k zažehnutí 
ohně sám šerif a na úvod vyzval všechny 

Velký oheň ve Stvořidlech

Snad třicetiletou historii má tramp-
ská akce ve Stvořidlech, mezi těmi 
pravověrnými zvaná Velký oheň. 
Koná se každoročně v sobotu v polo-
vině prázdnin jako setkání kamarádů 
z různých osad a vzpomínka na ty, 
kteří již přijít nemohou. 

Bob, Hříbě a Flint

Veřejná prostranství 

Každý den dojíždím do Světlé nad 
Sázavou do práce a mile mě překvapila 
nová úprava prostranství u polikliniky. 
Je zde postavena dřevěná konstrukce 
z akátu pro prolézání a šplhání dětí. 
Tato konstrukce se nazývá Šplhounová 
krychle a dále se zde nacházejí dvě péro-

přítomné, aby vzpomenuli na kamarád-
ku Marcelu, která po mnoho let byla 
hlavní organizátorkou tohoto setkání, 
ale již není mezi námi. 

Potom z publika do ohně létala jména 
ostatních kamarádů, kteří již nemohli 
přijít, byl to krásný pocit sounáležitosti 

a skutečného kamarádství. Nato snad 
dvacet přítomných kytaristů začalo hrát 
hymnu trampů a sbor všech přítomných 
zpíval: „Vše tone v snách a život kolem 
ztich .́..“ a pokračoval druhou slokou 

„Vlajka vzhůru letí, k radosti svých 
dětí…“ 

Po Vlajce pak začal dlouhý koncert 
trampských písniček, nejprve hráli 
společně všichni, kteří k ohni přišli se 
svojí kytarou, a potom se střídala různá 
seskupení, na úvod to bylo vystoupení 
tria muzikantů, přičemž dva z nich byli 
Světeláci. Luboš Janů, mezi kamarády 
trampy zvaný Bob, Marie Mrklasová 
s přezdívkou Hříbě a brněnský Kamil 
Fojta, jinak Flint. Písničky Samotář, Ná-
draží, Sedm kamínků a další v jejich po-
dání sklidily zasloužené ovace publika, 
sborem se ozývalo v takových chvílích 
uznalé: „Umííí!“ 

Po této skupině přišly další a stále bylo 
co poslouchat, zněly známé písničky od 
táborových ohňů, ty co zpíval Michal 
Tučný a třeba Brontosauři. A že se 
umoudřilo i počasí, hrálo se a zpívalo až 
přes půlnoc, byla to prostě paráda. 

Text a foto: jív

vá houpadla. Město Světlá n. S. zkrášlilo 
a doplnilo těmito dřevěnými prvky také 
veřejná prostranství Na Bradle a v Opa-
tovicích. Myslím si, že radost dětí bude 
největší odměnou městu za jeho zvele-
bování a jmenovitě patří dík ing. Vítu 
Koudelovi a Josefu Vejsadovi z odboru 
MIRR MěÚ Světlá n. S.

EH

Poděkování
Dobrý den, pane inženýre, 
touto neoficiální cestou bychom Vám 

chtěli upřímně velice poděkovat za nové 
vybavení dětského koutku před bytovým 
domem Na Sídlišti 930-933. Děti jsou 
nadšené, rodiče překvapené vstřícnos-
tí města. Byly bychom opravdu rády 
(a věřte že nejen my dvě), kdyby se tento 
dětský koutek mohl i v příštím roce roz-
šířit o další dětský mobiliář.

S díky a pozdravem 
V. Krajanská, M. Krupauerová,

 Světlá n. S.Foto: ing. Iva Černohubová

Velký oheň
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Jak se u nás parkuje?

Jedním slovem dobře, protože kdekoliv. 
První snímek je ze Sázavské ulice, druhý 
z Kolovratovy ulice, kterou s oblibou pro-
jíždějí vozidla autoškoly – a to je správné, 
alespoň se budoucí řidiči již v předstihu se-
známí s tím, co všechno je může potkat… 
V autoškole se totiž učí (§ 25), že „…řidič 
smí zastavit a stát jen vpravo ve směru 
jízdy, co nejblíže k okraji pozemní komuni-
kace, v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem 
pozemní komunikace.“                            

-jv-

Zprávy ze Stanice ochrany fauny Pavlov

Postřelená sokolice
Tak jako již několik předešlých let, 

i letos byla ve Stanici ochrany fauny 
v Pavlově u Ledče n. S. odchována 
mláďata sokola stěhovavého (Falco 
peregrinus). Jednalo se o dva jedince, 
kteří byli začátkem července vypuště-
ni na hradě v Ledči. 

O samci, který po pár dnech létání po 
okolí zmizel, nemáme zatím žádné další 
zprávy a můžeme doufat, že je v pořád-
ku. Sokolice bohužel štěstí neměla – dne 
28. července byla nalezena postřelená 
v kolejišti v Pivovarském údolí. Přivola-
ní hasiči se jí ujali a posléze předali zpět 
do péče pavlovské stanice.   

Sokol stěhovavý patří u nás k nejvzác-
nějším druhům, v celé republice hnízdí 
jen kolem dvaceti  párů. Je skoro neuvě-
řitelné, že se stále ještě najdou lidé, kteří 

neváhají zvednout zbraň na takto kritic-
ky ohrožený druh. Vysvětlení mohou být 
snad  jen dvě. Buď dotyčný v letu vůbec 
sokola nepozná a neví, na co vystřelil 

- pak by pochopitelně neměl mít  právo 
používat loveckou zbraň. Anebo sokola 
poznal, ale pod vlivem zakořeněné ne-
návisti k dravcům a hesla „škodné zmar“ 
na něj i přes přísný zákaz vystřelil.   

Za posledních pět let je to bohužel již 
třetí případ, kdy byl ve  Stanici ochrany 

fauny ošetřen sokol poraněný střelnou 
zbraní. Jejich zranění byla natolik vážná, 
že žádný z nich už nebyl schopen návra-
tu zpět do přírody. Z těchto případů je 
zřejmé, že staré předsudky, jako rozdě-
lování živočichů na užitečné a škodlivé 
a nenávist k dravcům a šelmám, nejsou 
ještě ani zdaleka minulostí. A to i přesto, 
že za podobné činy hrozí pachateli velmi 
vysoké tresty. Pomoci může snad jen 
všímavost a aktivita všech, kterým není 
tato situace lhostejná.       

ing. Václav Hlaváč, 
AOPK ČR středisko Havlíčkův Brod

Foto: Mgr. Olga Růžičková, 
SOF Pavlov 

Přežije u nás sysel?
Podobně jako loni, proběhlo i le-

tos celorepublikové sčítání syslů 
obecných. Mapování zorganizovali 
Mgr. Jan Matějů z PřF UK Praha 
a RNDr. Petra Nová z AOPK ČR, ale 
podíleli se na něm i další zoologové ze 
středisek AOPK ČR a Správ CHKO. 

„Výsledky jsou alarmující. Z 24 lokalit 

osídlených v roce 2004 jedna zanikla, 
několik dalších je zřejmě na pokraji 
své existence a počty jedinců na většině 
ostatních nepřesahují 10 až 40,“ přiblí-
žila výsledky Petra Nová. Početnější 
osídlení syslů nalezli odborníci pouze na 
letištích v Praze-Letňanech, ve Vyškově, 
v Miloticích na Hodonínsku nebo v Bez-
děčíně u Mladé Boleslavi. „Problémem 
však není pouze nízká početnost jednot-
livých kolonií, ale také jejich velká izo-

lovanost,“ dodává Petra Nová. Případné 
nepříznivé lokální vlivy, které snadno 
způsobí zánik jednotlivých kolonií, by 
tak mohly postupně vést až k úplnému 
vyhynutí syslů u nás. 

Sysel obecný je stepní živočich, roz-
šířený pouze ve střední a jihovýchodní 
Evropě. Do našich zeměpisných šířek se 
dostal z Balkánu před 3000 lety, kdy za-
čal člověk odlesňovat krajinu. Ke svému 
životu totiž sysli potřebují krátkostébel-
né trávníky (do 15 cm), v nichž se dobře 
orientují, takže je nepřekvapí žádný pre-
dátor. Bohužel, se změnou hospodaření, 
s úbytkem kosených a pasených ploch 
mizí také sysel obecný. V současnosti 
se proto nachází pouze na lokalitách, 
kde je i nadále prováděno časté sečení. 
Takovými místy jsou především letiště 
a golfová hřiště. 

O zachování těchto a obnovu dalších, 
v minulosti zaniklých lokalit usiluje pro-
střednictvím záchranného programu pro 
sysla obecného AOPK ČR. 

Hana Staňková, SOF Pavlov
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Již od začátku srpna nám prodejci 
školních potřeb připomínají blížící 
se konec prázdnin. Ve výkladních 
skříních můžeme vidět pestrou paletu 
různobarevných aktovek, batohů a pe-
nálů. Téměř z každého papírnictví na 
nás doslova křičí cedule s nápisy typu: 

„Máte doma školáka?“ nebo „První 
září se blíží, vyzbrojte se do školy!“ 
a podobně. To ještě nemluvím o sítí 
hyper, super, giga, mega a já nevím, 
co ještě marketů. Domů vám již od 1. 
srpna chodí letáky s upoutávkami na 
zboží, bez kterého se žák či student ur-
čitě podle prodejců neobejde. „Penál 
s výbavou, popřípadě aktovka s pená-
lem s výbavou nebo dokonce aktovka 
s výbavou včetně penálu s výbavou to 
vše pro vás jen u nás za bezkonkurenč-
ní ceny.“a tak dále. Záhy ale zjistíte, 
že akční ceny nejsou zas až tak akční 
a v průběhu roku byste je pořídili té-

měř o polovinu levněji. O to se ale prá-
vě teď nikdo nezajímá, protože koupit 
obaly na sešity nebo ostatní pomůcky 
se prostě musí.

Rozruch kolem začínající školy vnímá 
každý student jinak. Typický středoško-
lák je humbukem kolem začátku školy 
znechucen. Jak si má užít prázdniny, 
když už často od konce července bývá 
upozorňován na jejich konec? Pokud si 
však myslíte, že se nechá tímto šílen-
stvím nějak ovlivnit, mýlíte se. Nejenže 
si v průběhu dvou měsíců volna žádné 
školní pomůcky a učebnice nekoupí, 
ale dokonce je mnohdy nemá ani na 
konci září. Někteří borci si věci pro jis-
totu ani nepořídí a pak v průběhu roku 
používají potřeby svých svědomitějších 
spolužáků, anebo si pořídí jeden sešit, 
který pak využívají na všechny před-
měty. Přece se ale nebudou otravovat 
s nákupy o prázdninách.

FEJETON: Hurá, škola! Hurá, škola?

To u takového žáka základní školy je 
tomu úplně jinak. Od prvňáčků po pá-
ťáky jsou žáci vysloveně  přípravným 
obdobím nadšeni. A co teprve mamin-
ky. Ty jsou mnohdy ještě na podobné 
nákupy nadrženější než jejich dětičky. 
Následně ale zjistí u pokladny sumu, 
kterou musí do svého miláčka investo-
vat, a nadšení je opustí.

Podobný proces probíhá i u žáků šes-
tých až devátých tříd, akorát s tím roz-
dílem, že aktivitu při shánění přebrala 
z převážné většiny právě maminka. Teď 
už ale i ona vybavení svého potomka 
do školy vidí nikoli jako radost, nýbrž 
jako nákladnou nutnost.

Tím jediným, kdo příchod nového 
školního roku přijímá kladně, jsou tedy 
jen a jen obchodníci a zase obchodní-
ci.Takže hurá a s nadšením do školy!

Zuzana Nevoralová

Fotbalisté budou hrát opět krajský přebor

Dle diváckého zájmu je fotbal ur-
čitě nejpopulárnějším sportem ve 
Světlé, o to víc těší návrat FK Sklo 
Bohemia do krajského přeboru mezi 
fotbalovou smetánku Vysočiny. Sou-
těž odstartovala již 14. srpna, a tak 
v době, kdy se toto číslo Světelského 
zpravodaje dostane do rukou čtenářů, 
měl by tým trenéra Miloslava Kafky 
mít odehrány čtyři zápasy včetně 
okresního derby s FC Slovan Havlíč-
kův Brod. 

Ještě před premiérou v krajském pře-
boru na trávě jednoho z favoritů soutěže 
Spartaku Pelhřimov poskytl trenér 
Kafka rozhovor, který se pochopitelně 
točil kolem jeho mužstva a přeboru 
Vysočiny.

- U mužstva působíš s přestávkami 
13. sezonu, zažil jsi soutěže východ-
ních Čech i Vysočiny, je fotbal v těchto 
regionech srovnatelný a tušíš, co tebe 

a mužstvo v krajském přeboru čeká?
„Říká se, že krajské soutěže vý-

chodních Čech a Vysočiny se nedají 
srovnávat. Někteří tvrdí, že kvalitnější 
fotbal se hraje na Vysočině, a jiní se 
kloní k východočeskému. My se střetá-
váme s mužstvy obou oblastí a máme 
tedy možnost srovnávat, proto tvrdím, 
že fotbal obou oblastí je srovnatelný. 
O kvalitě soupeřů v krajském přeboru 
mám docela přehled, ale ten skutečný 
obrázek budu mít, až poznám, jak se 
mužstva posílila.“

- Zejména v jarní části I. A třídy byl 
slabinou týmu úzký kádr. Došlo v letní 
přestávce k nápravě?

„Myslím, že v tomto případě došlo ke 
zlepšení, na každý post máme slušnou 
náhradu. Přišla nová, mladá krev, ale 
těsně před startem soutěže nás zaskoči-
la marodka, jakou za své trenérské pra-
xe nepamatuji. Zdravotní problémy má 
hned sedm hráčů základního kádru: 

Fotbalová ozvěna

Vracím se k informaci v letním čísle 
Zpravodaje o postupu světelských fotba-
listů do krajského přeboru. Jsem poměr-
ně pravidelnou návštěvnicí fotbalových 
utkání, a tak bych se v této souvislosti 
chtěla zmínit ještě o jednom článku, tvo-
řícím fotbalový úspěch. Jsou to fanoušci. 
Po sestupu do nižší třídy se návštěvnost 
utkání možná poněkud snížila, přesto má 
náš fotbalový A tým velké fanouškovské 
zázemí, a to nejen na domácích zápasech. 
Například v posledním zápase ve Speři-
cích nebylo pro Světeláky kam šlápnout. 
Podle známé pravdy, že diváci jsou dva-
náctým hráčem týmu, by se chtělo říci, to 
se jim to hraje. Jenomže fanoušci chodí na 
fotbal, dívají se, občas zkritizují nepovede-
ný zákrok hráče nebo výkon rozhodčího, 
ale NEFANDÍ! A tak ta pravá fotbalová 
kulisa, která by bičovala hráče k lepšímu 
výkonu na krásném světelském trávníku 
zatím chybí. Trenéra a celý tým teď čeká 
náročná sezóna a je načase, aby se do hry 
zapojil i ten pověstný dvanáctý hráč.  M.B.▶
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Bárta, Čapek, Křikava, Kubát,  Mo-
tejl, Novák, a Valenta. Věřím, že někdo 
z nich již v Pelhřimově nastoupí.“

- Trenére, představ nové tváře.
„Stanislav Březina – přišel z našeho 

dorostu a bude si muset zvyknout na 
fakt, že je brankářskou jedničkou muž-
stva krajského přeboru. V přípravě byl 
celkem spolehlivý, musí zlepšit vybíhání, 
ale při jeho mládí to určitě přijde. Milan 
Šmíd – další z domácích odchovanců, 
hráč vyšší postavy, má výhodu, že je 
použitelný na více postech. Pro každého 
trenéra je dobré, mít takového univer-
zála v kádru. Lukáš Pirožek – i ten je 
Světelák, v přípravě splnil to, co jsem 
od něj očekával, má čich na gólové šan-
ce, ale pro fotbal dospělých musí vyzrát.  
Pavel Novák – ten s námi již hrával 
a k soutěžnímu fotbalu se vrací. Jeho 
dravost by měla mužstvu prospět, ale 
otázkou je, co pro jeho zdravotní stav 
bude znamenat tréninková a zápasová 
zátěž. Radek Vrba – hráč vyšší postavy, 
dobrý hlavičkář, věřím, že bude příno-
sem pro mužstvo. Známe se navzájem 
z mého působení v Havlíčkově Brodě 
a vím tedy, co od něj mohu očekávat.  
Milan Hart – sedmnáctiletý mladíček, 
který má kořeny ve Světlé, ale hrával 
v Jihlavě a k nám přestupuje z Xavero-
va. Toho jsem si vybral do týmu jako 
perspektivního hráče. V přípravě doká-
zal zazářit, ale měl i zápasy, které se mu 
nepovedly. Ale to je problém mladých 
hráčů, stabilizovat svůj výkon. Talent 
to je, ale nejsem si jist, zda bude hned 
nastupovat od začátku.“

- Má toto mužstvo na to, aby hrálo 
v krajském přeboru důstojnou roli?

„Chci věřit tomu, že mužstvo na 
krajský přebor má, jen nás nesmí pro-
vázet dlouhodobá zranění. Ale o našem 
úspěšném či neúspěšném účinkování 
v kraji mohou rozhodnout první utká-
ní. Pokud nám start nevyjde, potom to 
může nahlodat psychiku zejména těch 
mladších hráčů. Stavím na dobré partě, 
soudržnosti kolektivu, to nám pomohlo 
k postupu z I. A třídy. Již tradičně máme 
ve Světlé slušné návštěvy na mistrovská 
utkání, jen bych si představoval, že by 
nás diváci mohli více podpořit svými 
hlasivkami a my se na oplátku bude-
me snažit předvádět pěkný fotbal. Již 
po přípravném utkání jsem měl jasno 
o základní sestavě, ale vše může ovlivnit 
marodka mužstva.“

Text a foto: Jiří Víšek 

Širší kádr fotbalistů FK Sklo Bohemia
Horní řada zleva: asistent S. Březina st., T. Bárta, P. Čihák, P. Janota, J. Valenta, 

V. Johanides, P. Čapek, S. Březina, M. Šmíd, L. Pirožek, R. Frolka a trenér M. Kafka.
Dolní řada zleva: J. Stojan, L. Krupička, M. Kotěra, P. Kubát, 

vedoucí družstva D. Bártová, B. Císař, J. Motejl, P. Novák, M. Hart, P. Dvořák.
Chybí M. Křikava, R. Vrba a asistent trenéra M. Hubený.

▶

Petr Janota odložil brankářské rukavice

Po dlouhé době si budou fandové 
světelského fotbalu zvykat na novou 
postavu v brance „A“ mužstva FK 
Sklo Bohemia. Petr Janota ve svých 
třiceti letech byl nucen po vleklých 
zdravotních problémech se zády 
přenechat místo v brance mladšímu 
nástupci. 

Nechce se tomu věřit, ale brankářskou 
jedničkou prvního mužstva byl plných 
jedenáct let, a má tak na svém kontě více 
než 300 mistrovských zápasů. Pamatuje 
I. B a I. A třídu východních Čech a kraj-
ský přebor Vysočiny; zápasy, ve kterých 
chyběl, by se nechaly spočítat na prstech 
dvou rukou. 

Nejvíce toho odchytal za trenéra Kaf-
ky, pro kterého byl brankářskou jistotou, 
však také pro svoji výkonnost do branky 
jiného brankáře nepustil. Naposledy 
stál v brance 19. června ve Speřicích, 
v posledním zápase Světlé v I. A třídě, 
který znamenal postup, tedy návrat do 
krajského přeboru. Vychutnal si tak 
s ostatními spoluhráči oslavnou koupel 
v kamenné kašně na náměstí Trčků z Lí-
py a to pro něj byla pravděpodobně tečka 
za jeho brankářskou kariérou. 

Před podzimním startem krajského 
přeboru Petr přiznal, že se mu po fotbale 
stýská, ale záda bolí, proto nemá smysl 
za tohoto stavu podstupovat tréninkovou 
zátěž. Ale o definitivní tečce za fotbalem 
Petr nemluví. „Dohodl jsem se s trené-
rem Kafkou, že v případě zranění nebo 
nemoci mého nástupce Standy Březiny 
vypomůžu, pokud to bude třeba.“ 

-jív-
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Kartonagen cup 2005

Firemní fotbalový tým světelské 
kartonážky Probas, tvořený převážně 
veterány FK Sklo Bohemia, působícími 
v našich soutěžích pod hlavičkou Svět-
lá C, se stal vítězem 3. ročníku Karto-
nagen cupu, konaného 1. - 3. července, 
tentokrát v severoněmeckém Damme 
nedaleko Osnabrücku.

Po vítězství v 1. ročníku v roce 2003, 
také v Německu, a po loňském 3. místě 
(to byl pořadatelem Probas), tedy opět 
stupeň nejvyšší. Loňský vítěz a letošní 
pořadatel firma Zerhausen z Damme 
skončil druhý, Probas je tak jasně nejú-

spěšnějším týmem v tříleté historii tohoto 
turnaje. Třiadvacetičlenná výprava v čele 
s majiteli firmy Miloslavem a Radkem 
Volšanskými cestovala pro vítězný pohár 

autobusem takřka tisíc kilometrů 15 ho-
din přes noc, na místo dorazila 3 hodiny 
před zahájením turnaje, takže času na 
aklimatizaci moc nebylo. Ani tento fakt, 
ani vysoký věkový průměr vysoko nad 
40 let, však jejich soupeřům nebyly nic 
platné, Probas v turnaji nenašel přemoži-
tele, inkasoval pouze 1 branku, sám jich 
nastřílel 6.

Turnaje se zúčastnilo šest firemních 
jedenáctek (z kartonážek úzce spolu-
pracujících s výrobcem lepenky firmou 
Prowell) z Německa, Čech a Rakouska. 
Byly rozlosovány do dvou skupin po 

třech, ve kterých se hrálo systémem 
každý s každým, 2 x 15 minut. Pořadí ve 
skupinách pak určilo dvojice pro finálové 
zápasy o umístění. Probas svoji skupinu 
vyhrál, stejně jako domácí Zerhausen 
druhou skupinu, a tak se naplnilo přání 
pořadatelů hrát finále právě s českým 
týmem. Ve finále však přes veškerou 
snahu i viditelnou podporu domácích 
rozhodčích tým, který svoji skupinu 
vyhrál s impozantním skóre 13:3, neměl 
proti takticky skvěle organizované hře 
Probasu nejmenší šanci, a když se ve dru-
hém poločase po rohu Štěrby trefil hlavou 
Fr. Novotný, bylo jasné, že vítězný pohár 
poputuje opět do Světlé.

Výsledky: Probas – Propappier 1:1 
(branku Petr Čihák), Probas – Burg 4:
0 (Fr. Novotný, Štěrba, Kroužek, Petr 
Čihák), Probas – Zerhausen 1:0 (Fr. No-
votný)

Mužstvo Probasu

Premium cup

První červencový víkend proběhl ve 
Věži 8. ročník turnaje o putovní pohár 
Premium cup. Navzdory velmi špat-
nému počasí se ho zúčastnilo všech 23 
přihlášených mužstev. 

Výsledky turnaje:
Čtvrtfinále:
 1 – Rege Boys – Kojkovice 1:0
 2 – Rossi – Gumídci Golčův Jeníkov 1:0
 3 – Premium Světlá n. S. – Maxim 

Světlá n. S. 3:1
 4 – Pohled – Muni Světlá n. S. 2:4
Semifinále:
 1 – Rege Boys – Rossi 1:0 po penaltách
 2 – Premium Světlá n. S. – Muni Světlá 

n. S. 2:0
Zápas o 3. místo: 
 Rege Boys - MUNI Světlá n. S. 1:3
Finále:  
 Premium Světlá n. S. – Rossi 0:2

Nejlepší střelec: Buchta (KOPCHR 
Golčův Jeníkov) - 12 gólů, nejlepší brankář 
Bübel (Premium Světlá n. S.), nejužitečněj-
ší hráč: Teplan (MUNI Světlá n. S.).

V odpoledních hodinách všechny hráče 
bavila svým vystoupením skupina Adrien 
Rock. Velký dík pořadatelů patří všem 
účastníkům, zejména však rozhodčím, 
kteří to v šestihodinovém lijáku neměli 
lehké. Nemalý dík patří i těm, kteří naši 
akci podporovali: Pivnice Na Zastávce, 
Cukrárna Pavel Bílek, Perfekt Glass, Pe-
kárna a cukrárna Brokl, Sklo Bohemia 
a. s., Porcela plus, Diskotéka bazén, Sport 
bar Humpolec, Restaurace Alfa, Elektro 
Laňka, Jednota OVD, Drogerie U Holoub-
ků, Restaurace Maxim, obec Věž, Sport 
bar Světlá n. S., P. Švondr, Sanizol, Zeman.

Text a foto: Petr Krupička

Kapitán vítězného týmu Tomáš RoseckýLáďa Štěrba s pohárem
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dále to byli Tabara, Berdych, Vaněk, 
Ulihrach, atd.

Které tenistce fandíš?
Já tenistky moc nesleduji. Kdybych 

měl ale nějakou vybrat, tak asi Marti-
nu Navrátilovou.

Slyšela jsem, že nehraješ čtyřhry, 
z jakého důvodu?

Bohužel je to z časových důvodů, 
protože tato soutěž probíhá paralelně 
se soutěží dvouher. Já se tedy raději 
budu věnovat přípravě na hlavní sou-
těž ve dvouhře.

Máš vůbec čas na svou rodinu? Jak 
často se vídáte?

Musím říci, že bohužel moc času 
s nimi netrávím. Asi jen tak tři měsíce 
v roce.

Jaké sporty kromě tenisu ještě umíš?
No, umím?! (smích). Do 14 let jsem 

hrál ještě hokej a pak opravdu rekre-
ačně fotbal.

Jaký je tvůj cíl pro tento rok?
Chtěl bych nakouknout mezi 130 nej-

lepších hráčů.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
osobních i sportovních úspěchů.

Andrea Tarabčáková

Přes soupeře ke hvězdám

době, co jsem s ním hrál, byl 3. nejlep-
ší tenista na světě nebo nad Jonasem 
Bjorkmanem v Rotterdamu, který byl 1. 
v deblové soutěži.

Kdo je tvým vzorem?
Andre Agassi.

Díky tenisu hodně cestuješ, ve které 
zemi se ti nejvíce líbilo?

Ano, máte pravdu, navštívil jsem 
poměrně hodně zemí, ale nejvíce se 
mi líbila Nová Kaledonie, což je ostrov 
u Austrálie, kde se mluví francouzsky.

Co bys dělal, pokud by ses nevěnoval 
tenisu?

Nevím, určitě bych u tenisu zůstal, 
třeba jako trenér.

Měl jsi někdy chuť s tenisem skončit?
Někdy mně to skutečně leze na nervy, 

ale chuť přestat? Tak tu jsem opravdu 
neměl.

Kolik hodin denně trénuješ?
To nelze vymezit přesně, někdy tři 

hodiny, jindy třeba šest, ale průměrně 
asi tak pět hodin denně.

S kterými hráči nejvýše umístěnými 
na světovém žebříčku jsi hrál?

Jmenovat mohu například Jima 
Henmana, to je Brit, se kterým jsem 
prohrál. Pak se zmíněným Nicolasem 
Lapentim, nad kterým jsem vyhrál, 

Tomáš Cakl je dnes jedním z mála 
tenistů, který zastupuje náš region 
na nejprestižnějších tenisových tur-
najích. Tento čtyřiadvacetiletý rodák 
ze Světlé n. S. si udržuje standardní 
místo na žebříčku ATP. V současné 
době hraje pod záštitou klubu Spar-
ta Praha – Stromovka pod vedením 
trenéra Roberta Krechlera. Přestože 
se doma moc dlouho nezdrží, udělal 
si chvilku času, aby mi odpověděl na 
několik otázek.   

Kdo a v kolika letech tě k tenisu 
přivedl?

Mé začátky má na svědomí můj otec, 
který mě začal trénovat mezi mým dru-
hým a třetím rokem.

Kolik trenérů jsi od začátku své teni-
sové kariéry stihl vystřídat?

Táta mě trénoval až do třinácti let, 
později se stal mým trenérem pan Ko-
vačka, u kterého jsem zůstal trénovat 
do svých 16 let. 

Rok a půl jsem byl také svěřencem 
Jiřího Hřebce, což je bývalý český 
daviscupový hráč. Od té doby trénuji 
ve Spartě, kde jsem prošel rukama tre-
nérů Vojtěcha Flégla, Jakuba Kahouna, 
Tomáše Fořta. 

Poslední tři roky trénuji pod vedením 
Roberta Krechlera, kondiční přípravu 
pak absolvuji pod dohledem Tomáše 
Dřímala a momentálně se připravuji 
i se svým dědou Bohoušem Caklem.  

Jak si v současné době stojíš na žeb-
říčku ATP?

V tuto chvíli jsem 230., ale je to velmi 
relativní, vše se totiž může kdykoli změ-
nit vzhledem k dalším turnajům.

Jsi se svým výsledkem v žebříčku 
spokojen?

Spokojen určitě jsem, ale samozřej-
mě bych byl spokojenější, kdybych se 
umístil do první stovky.

Jaký je tvůj nejbližší program?
Nyní se chystám do Portugalska, 

konkrétně do Estorilu, kde mě čeká 
kvalifikace do hlavní soutěže.

 
Kterého výsledku, výhry a nad kým 

si ceníš nejvíce?
Nejvíce si cením například výhru 

nad Nicolasem Lapentim, který v té 
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Cyklistické prázdniny sourozenců Machačových

Hned na jejich začátku vybojoval 
Zdeněk senzačně dva velmi cenné ti-
tuly mistra České republiky v silniční 
cyklistice mezi juniory. 

Nejprve vyhrál časovku jednotlivců 
a potom zvítězil i v závodě s hromad-
ným startem. Po tomto úspěšném šam-
pionátu dominoval na pětietapovém 
závodě s mezinárodní účastí Junior 
Tour Blovice, který se jel v okolí Plzně. 

Po vítězství v kritériu, 3. místu v nej-
delší, 110 km dlouhé etapě a 5. místě 
v časovce jednotlivců se stal celkovým 
vítězem. 

Ve stejném termínu jela Zdeňkova 
sestra Jarmila v okolí Žamberka tříe-
tapový závod započítávaný do Morav-
ského poháru a dokonale napodobila 
svého bratra, když zvítězila v časovce 
i kritériu a v etapě s hromadným star-
tem dojela na 2. místě, bylo z toho cel-
kové vítězství. 

Potom již na sourozeneckou dvojici 
ze Světlé, jezdící v dresech Dukly Pra-
ha, čekal evropský šampionát v dráho-
vé cyklistice juniorů v italské Fioren-
zuole. Těsně před ním si Zdeněk ověřil 
formu v pětietapovém závodě společně 
s muži na brněnském velodromu. Kaž-
dá etapa měla 100 kol po 400 metrech 
a v prvních třech etapách dojel vždy 
do 10. místa a čtvrtou dokonce vyhrál. 
Do páté etapy již nenastoupil, musel 
se totiž připravit na cestu do Itálie. 
Jarmila ve Fiorenzuole jela v kate-
gorii do třiadvaceti let a v disciplíně 

scratch byla 17., ve stíhačce skončila 
16. a v bodovačce obsadila 11. místo 
s dvěma body. Přiznala, že ve stíhačce 
počítala s lepším umístěním, ale s bo-
dovačkou byla spokojena, vždyť tuto 
kategorii jela prvním rokem. 

Zdeněk se z Itálie vrátil se zaban-
dážovanou rukou a notně potrhaným 
reprezentačním dresem, neboť v bo-
dovacím závodě spadl z kola, a přitom 

se dvě třetiny závodu pohyboval na 
medailovém místě. Předtím ovšem ve 
scratchi byl dvacátý, když dodržoval 
týmovou taktiku, kryl záda stříbrnému 
kolegovi z reprezentace Hansliánovi. 

Z Itálie se Machačovi vrátili v pon-
dělí 25. července a v pátek 29. již 
Jarmila byla v pelotonu hvězd ženské 
cyklistiky na kritériu ve Vídni, kam 
byla pozvána společně s naší nejlepší 
cyklistkou Ladou Kozlíkovou. 

Závod kolem vídeňské radnice, 
který se jel v nesnesitelném horku, 
nedokončila, když dle jeho regulí zá-
vodnice, která byla dostižena o kolo, 
musela odstoupit. Příliš rychlý závod 
s průměrem 42 km byl pro mladičkou 
Machačovou nad její síly a po dvou 
jeho třetinách odstoupila. Zklamaná 
z toho však nebyla, vždyť již samotná 
pozvánka na tak významnou akci byla 
oceněním a slavnostní atmosféra byla 
pro ni zážitkem. 

Potom Jarmila jela 3. srpna na mi-
strovství ČR žen v silniční cyklistice 
v Blšanech časovku jednotlivců na 20 

km. Byl to její premiérový start na 
šampionátu mezi ženami a hned stří-
brný. Dojela na druhém místě za svým 
vzorem Ladou Kozlíkovou, jezdkyní 
nizozemské profesionální stáje Bu-
itenpoort. V cíli za ní zaostala o 40 
vteřin. 

V neděli 7. srpna pokračoval silniční 
šampionát závodem žen s hromadným 
startem na 110 km a Světelačka Ma-
chačová byla pátá, když do cíle spurto-
vala v čele hlavní skupiny. V tu neděli 
jel bratr Zdeněk bodovací závod na 
dráze na mistrovství světa juniorů ve 
Vídni, a opět mu nebylo dopřáno závod 
dokončit, když ve velice rychlé bodo-
vačce se opět dostal do pádu. Potom 
světový šampionát juniorů pokračoval 
silniční částí v rakouském lázeňském 
středisku Oberwart se Zdeňkovou 
účastí. 

V pátek 12. srpna jel časovku jednot-
livců dlouhou 21 km, v cíli byl dvacátý 
šestý, 2 minuty za vítězem. Na závěr 
juniorského mistrovství světa se jel 
závod s hromadným startem, kterého 
se zúčastnilo 180 cyklistů. Naši re-
prezentanti i se Zdeňkem Machačem 
si počínali celý závod velice aktivně, 
do cíle spurtovala skupina sedmdesáti 
jezdcůa cyklista ze Světlé v reprezen-
tačním trikotu přijel na 55. místě, 18 
vteřin za vítězem. 

Zdeněk Machač medaili z junior-
ského mistrovství světa nepřivezl, ale 
ostudu tam neudělal a sám k tomu 
řekl: „Na výsledcích se podepsal tré-
ninkový výpadek zaviněný zraněním, 
které jsem si přivezl z evropského mis-
trovství z Itálie.“

-jív-
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I Světlá měla zastoupení na 8. ročníku triatlonu pod Melechovem

Triatlonový závod Malý železný 
muž/žena Melechova, který v Koutech 
u Ledče n. S. pořádá SK Kožlí, získal za 
osm let značnou popularitu. Ze závodu, 
který měl v prvním ročníku v roce 1998 
jen 37 účastníků, se rozrostl na velkou 
sportovní akci, patřící do letního spor-
tovního kalendáře Posázaví. 

Letošní ročník byl zařazen do triatlo-
nového poháru Vysočiny, a díky tomu 
přilákal nemalou pozornost mnoha medií. 
O jeho uspořádání se objevily informace 
v Rádiu Vysočina, v rozhlase Region, stej-
ně jako v regionálním tisku. I přes vzrůs-
tající popularitu zůstal ovšem triatlon pod 
Melechovem určen především rekreačním 
sportovcům, kteří se nebojí vyzkoušet svo-
ji fyzickou zdatnost a odolnost. To vše je 
ale podmíněno pravidelným sportováním. 
Absolvovat 400 m plavání, 35 km jízdy 
na kole po silnicích na trase plné kopců 
a na závěr uběhnout 6,5 km v náročném 
terénu, už vyžaduje slušnou fyzickou 
kondici. Proto se v Koutech  stává vítězem 
každý, kdo celý závod dokončí, a vůbec to 
nemusí být v rekordním čase 1:24:16 hod., 
který drží z roku 2002 současný náš re-
prezentant v dlouhém triatlonu, jihlavský 
Tomáš Bednář. 

O prázdninách 23. července se konal již 
8. ročník tohoto závodu za rekordní účasti 
110 startujících, z nichž jen 18 bylo žen, 
a pouze tři z těch, kdo odstartovali, závod 
nekončili. V tomto početném poli triatletů 
měla své zastoupení i Světlá. Když bu-
deme počítat i pětapadesátiletého Josefa 
Machálka z Vilémovic, který pracuje 
ve světelských sklárnách Sklo Bohemia 
a téměř denně dojíždí do zaměstnání na 

kole, potom Světlou reprezentovalo pět 
odvážlivců. Přitom celá tato pětice patřila 
do kategorie veteránů, tedy věkem nad 35 
let. A právě Josef Machálek svým rokem 
narození 1950 je dokladem toho, že při 
pravidelném pohybu lze absolvovat i tak 
fyzicky náročnou zkoušku, jakou triatlo-
nový závod v Koutech je. Ten má již své 

osobnosti, a nejsou to pouze vítězové. Na-
příklad světelský Jaroslav Procházka ještě 
nechyběl na žádném z dosavadních osmi 
ročníků a patří do kategorie rekreačních 
sportovců. Svého nejlepšího času 1:56:08 
dosáhl při 5. ročníku v roce 2002. A co lze 
vyčíst z výsledkové listiny letošního Malé-
ho železného muže Melechova?

Zvítězil Vladislav Zušťák z Prahy v ča-

Start triatlonu pod Melechovem

se 1:34:54 hod., nejrychlejší ženou byla 
Lenka Fanturová z Prahy, která měla čas 
1:46:38 a v celkové klasifikaci skončila na 
18. místě. 

20. místo v celkové klasifikaci Světeláka 
Františka Tichého mezi ostřílenými triat-
lonovými „dravci“ je skvělým úspěchem.

Umístění pětice zástupců Světlé, když 
první číslo značí celkové umístění a to 
v závorce je umístění mezi veterány.
 20./8./ František Tichý (1966) čas 1:47:48
 42./14./ Jaroslav Procházka (1961) 1:59:50
 74./19./ Josef Machálek (1950) 2:16:14  
 79./21./ Miroslav Pejchar (1958) 2:18:17 
 94./26./ Zdeněk Rejnek (1962) 2:41:37

Nejmladší účastník, třináctiletý Matěj 
Novák z Humpolce, dokončil závod na 
74. místě v čase 2:15:08 a  poslední z těch, 
kteří závod dokončili, byla Monika Píško-
vá na 107. místě s časem 3:14:57. 

jív
Atletický veterán
V kategorii veteránů získal 1. místo 

s celkovým časem 1:41:18 Petr Horný 
z Ledče n. S., který závodí za Hvězdu SKP 
Pardubice a trénuje v atletickém oddíle Jo-
zefa Foťka ve Světlé n. S.

V červenci se zúčastnil 39. ročníku 
Mistrovství ČR veteránů na dráze v Par-
dubicích, kde soutěžil v běhu na 1 500 m 
a umístil se na 8. místě s časem 4:50,22 
a v běhu na 10 000 m se umístil na 6. místě 
s časem 37:19,07. Gratulujeme a přejeme 
mu hodně atletických úspěchů v příštích 
závodech. 

-eh-

Jaroslav Procházka vybíhá z vody
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Turisté z celého světa si dali sraz v Plzni

Od čtvrtka 28. 7. do neděle 31. 7. se 
západočeská metropole stala hosti-
telkou 9. světové turistické olympi-
ády. Je to poprvé, kdy se tato akce 
konala v některém ze států bývalé 
východní Evropy a při takové udá-
losti samozřejmě nemohli chybět ani 
členové světelského Klubu českých 
turistů.

Téměř každý sport či tělovýchovné 
odvětví má své vrcholy, a tak i turis-
tika provozovaná pod hlavičkou me-
zinárodní organizace pro lidový sport 
IVV (Internationaler Volkssportver-
band) má událost, která se nazývá IVV 
Olympiádou. Pořádá se od roku 1989, 
vždy v dvouletých intervalech a dosud 
se konala v Nizozemí (1989), Německu 
(1991), Francii (1993), Řecku (1995), 
Finsku (1997), Itálii (1999), Rakousku 
(2001) a  Belgii (2003). IVV sdružuje 
turistické spolky z celého světa – od 
Ameriky přes Evropu až po Japonsko 
či Nový Zéland, Česko se stalo řádným 
členem v roce 1993 prostřednictvím 
Klubu českých turistů, který byl hlav-
ním organizátorem letošní olympiády.

Základem turistické olympiády jsou 
samozřejmě pěší pochody. Každý po-
řadatel musí zajistit trasy 10 a 20 km 
a turistický maratón – 42 kilometrů. 
Kromě toho je součástí olympiády 
i cykloturistika. Na vlastních nebo půj-
čených kolech (pořadatel zajistil půj-
čovnu kol v místě startu) se účastníci 
mohli vydat na 4 trasy dlouhé 25 resp. 
50 km. Třetí disciplínou bývá plavání, 
na 300, 500 a 1000 m, v tomto případě 
v bazénu Plzeň-Slovany. Někde se sou-
těží i ve sportovních disciplínách nebo 
je připraven sportovní program pro 
mládež. Protože cílem turistické olym-
piády nejsou sportovní výkony, ale 
měla by být především místem setká-
vání a navazování přátelství mezi lidmi 
z celého světa, které spojují společné 
zájmy, pamatovali organizátoři i na 
doprovodný kulturní program. V jeho 

rámci vystoupila na náměstí Repub-
liky a na nádvoří pivovaru Plzeňský 
Prazdroj řada hudebních a tanečních 
skupin, v sobotu a v neděli se konal 
Plzeňský regionální jarmark.

Na olympiádu přijeli turisté z 28 
zemí světa, tradičně nejpočetnější de-
legace (více než 800 účastníků) dora-
zila ze SRN. Početné skupiny byly také 
z Belgie, Estonska, kde se bude konat 
příští olympiáda, a Japonska, které 
bude pořadatelem 11. olympiády v roce 
2009. Objevili se však také účastníci ze 
zemí, které vyslaly své zástupce po-
prvé – Turecko, Slovinsko, Maďarsko, 
Čína a exotická Brazílie. Počet regis-
trovaných turistů přesáhl počet 3 500 
osob, ale většina akcí byla otevřena 
i pro neregistrované zájemce, stačilo 
jen přijít na místo startu. Tím byl vět-
šinou sportovní areál Na Prokopávce 
v krásném prostředí Boleveckých ryb-
níků, jen pochody spojené s prohlídkou 
města začínaly na plzeňském náměstí 
Republiky. I přes náročný olympijský 
program si mnozí turisté našli čas 
a navštívili turistické cíle města, jako 
katedrálu sv. Bartoloměje, Velkou 
synagogu (3. největší na světě) nebo 
Pivovarské muzeum, v němž si kromě 
prohlídky středověké sladovny či spil-
ky mohli vychutnat pravé nefiltrované 
pivo v pivnici Na Parkánu, která je jeho 
součástí.

Celé tři dny provázelo olympiádu 
horké, slunečné počasí. Rekordní tep-
lotu meteorologové naměřili v pátek, 
kdy se teploměr vyšplhal až na 38,3 

°C. K žádným vážným zdravotním 
komplikacím však mezi účastníky ne-
došlo. Turisté využívali možnosti smýt 
pot a prach z cest a svlažit rozpálená 
těla v Boleveckém rybníku. Vytouže-
né ochlazení se dostavilo až v sobotu 
večer, kdy náhlý déšť málem překazil 
slavnostní zakončení olympiády. Jeho 
účastníci se však nenechali odradit 
a stejně statečně jako před tím vedru, 
vzdorovali i dešťovým kapkám.

Za tři dny účastníci absolvovali 13 
různých pěších pochodů, maratón 
absolvovalo 643 borců. Turistická 
olympiáda však není o trhání rekordů 
a soutěžení, jde hlavně o přátelské se-
tkání lidí z různých koutů světa a o re-
prezentaci naší republiky.

Jaroslav Vála
Stanislav Maroň ukazuje zlatou medaili ze 

světového šampionátu z Kanady

Vzpírání

Světelský městský policista Sta-
nislav Maroň je i ve svých čtyřia-
padesáti letech pořádným silákem. 
5. srpna startoval na mistrovství 
Evropy v silovém trojboji, který ve 
středočeském Berouně uspořádala 
evropská federace silového trojboje 
EPF, která je samostatným odvětvím 
vzpírání. 

Stanislav Maroň soutěžil v disciplí-
ně bench-press, což je vzpírání vleže, 
v kategorii do 100 kg a skončil na 7. 
místě, když  vzepřel činku vážící 145 
kilo. Jeho výkon je o to obdivuhodněj-
ší, když se téměř tři roky potýká s váž-
ným zdravotním handicapem. 

Sám k tomu dodává: „Zdravotnímu 
handicapu se nepoddávám a snažím se 
s tím bojovat, pomáhá mi v tom i můj 
velký koníček, vzpírání. To 7. místo 
v Berouně bylo v mém věku maximem, 
lepšího umístění bych nedosáhl, ani 
kdybych byl zcela zdravý. V mé katego-
rii se stal mistrem Evropy reprezentant 
Polska, který vzepřel vleže 235 kilo a to 
byl opravdu mimořádný výkon. Navíc 
jsem si nemohl dovolit potřebný čas 
k přípravě, když si vše hradím sám.“ 

Světelský silák má ve své sbírce 
mnoho cenných medailí ze světových 
i evropských soutěží. V roce 2001 si 
dokonce přivezl z mistrovství světa 
v Kanadě zlatou medaili v silovém 
trojboji.

Jiří Víšek
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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 
Pokladnička je umístěna v lékárně Viola ve zdravotním středisku,

Lánecká 970, Světlá n. S., PharmDr. Věra Rýdlová
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ SKLÁŘSKÁ ŠKOLA  
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

SÁZAVSKÁ 547, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Naše škola za podpory Fondu Vysočiny pořádá

KRÁTKODOBÉ VZDĚLÁVACÍ 
KURZY DOSPĚLÝCH

MALBA SKLA- RYTÍ SKLA - VÝROBA SKLENĚNÝCH FIGUREK

 Kurzy proběhnou ve speciálně vybavených dílnách školy.
 Jsou dvacetičtyřhodinové rozdělené na dvě části: 
  pátek 14.00 – 18.00 h  a   sobota 7.00 – 15.00 h.
 Projekt byl vypracován v rámci grantového programu kraje Vysočina, je z velké části financován   
 z prostředků kraje. 
 Cena kurzu jednoho účastníka činí Kč 2.000,-.
 Termín kurzu: 7. - 8. 10.  2005  a  14. – 15. 10.  2005.

Přihlášky zasílejte písemně na adresu školy.
tel.: 569 452 441, fax: 569 412 231, e-mail: skola@vossvetla.cz
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Firma RECYCLING - kovové odpady
Chotěboř oznamuje,

že od 1. 9. 2005 
bude u nádraží ČD ve Světlé n. S.

OTEVŘENA 
NOVÁ PROVOZOVNA

Provozní doba: 
út, čt 8 – 15
so 8 – 10.30

Kontakt: 
569 424 388
724 346 920
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