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Slovo úvodem

Dlouho jsem váhal, komu nebo 
čemu věnovat úvodní sloupek naše-
ho Zpravodaje. Teprve článek paní 
Kateřiny Kolářové o humanitární 
pomoci vesnicím Vinogradovské 
oblasti Zakarpatské Ukrajiny mě 
inspiroval. Bude patřit právě lidem 
Zakarpatska a všem, kdo jim fandí 
a pomáhají. 

Oblast Zakarpatské Ukrajiny se 
mi shodou okolností podařilo na-
vštívit spolu se studenty světelské-
ho gymnázia v září letošního roku 
(reportáž z této cesty chystáme do 
dalších čísel Zpravodaje). 

Já jsem tušil, do čeho jedeme, ale 
studenty i přes jejich teoretické 
znalosti drsná skutečnost místního 
života překvapila. Ano, vše je dia-
metrálně odlišné od standardu, na 
který jsme zvyklí ve střední Evro-
pě a EU. Úroveň bydlení, hygiena, 
stravovací návyky, služby, fungují-
cí korupce…

Přesto byli lidé, s kterými jsme 
se setkali, hrdí a šťastní. I když 
nám při návštěvě školy v Koločavě 
říkali: „Víme, že to tu není takové 
jako u vás a že vám toho nemůžeme 
tolik ukázat…“, bylo na nich vidět, 
že svou práci dělají s láskou a zápa-
lem. Navzdory problémům a mizivé 
materiální základně, kterou mají 
k dispozici. 

I tady jsme se setkali s českou 
pomocí. Vladimír Kojan, učitel 
Gymnázia v Českých Budějovicích 
a organizátor naší společné cesty, 
se zasloužil o to, že paní učitelka 
Natálie Tumarec mohla začít rekon-
struovat do podoby penzionu pro 
turisty bývalou stanici českých čet-
níků právě zde v Koločavě. Pomohl 
sehnat finance, materiál, začal sem 
vozit turisty. 

Akce K. Kolářové či V. Kojana 
jsou sice jen akce jednotlivců či ma-
lých skupin lidí a pomohou omeze-
nému počtu lidí, ale mají obrovský 
lidský rozměr. Ukazují všem, kte-
rým není lhostejný osud lidí žijících 
na hranici bídy, cestu. 

-MŠ-

Schůze rady - 29. srpna

Zasedání rady bylo zahájeno kontro-
lou zápisu z minulé schůze a podáním 
informací o jednání vedení města 
a vedoucí odboru kultury s ředitelkou 
Oblastní charity v Havlíčkově Brodě 
o fungování budoucího klubu mládeže, 
pro nějž budou vyčleněny prostory po 
knihovně v Sázavské ulici včetně míst-
nosti pronajaté notářce. Té bude nabíd-
nuta kancelář v budově radnice.

RM znovu projednala žádost fotba-
lového a hokejového klubu o pomoc 
při financování správce obou stadionů, 
zastupitelstvu bude navrženo uvolnění 
finanční částky z rozpočtové rezervy.

RM byla informována o tom, že z 22 
uchazečů na místo pracovníka odboru 
dopravy bylo vybráno sedm, kteří bu-
dou pozváni k ústnímu pohovoru.

RM po diskusi rozhodla, že na místo 
ředitele budoucí příspěvkové organi-
zace, která bude zajišťovat kulturní 
služby, bude vypsáno výběrové řízení, 
stejně jako tomu bylo u všech ostatních 
příspěvkových organizací zřizovaných 
městem.

RM vzala na vědomí informace 
místostarosty ing. Malečka o tom, jak 
pokračuje zpracování koncepce re-
konstrukce kavárny a společenského 
domu.

RM doporučuje zastupitelstvu pro-
dej pozemku KN č. 549/21 v k.ú. Svět-
lá n. S. (poslední stavební parcela na 
Kalvárii) manželům Jaroslavu a Janě 
Ž. ze Světlé n. S. za cenu 250 Kč/m2 
formou smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě s termínem uzavření do 30. 
11. 2005.

RM schválila ukončení nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku 
KN č.926/99 v k.ú. Světlá n. S. ke dni 
1. 9. 2005 s panem Pavlem P. a schváli-
la uzavření nájemní smlouvy na tentýž 
pozemek s panem Zdeňkem D. na dobu 
neurčitou za cenu 2 Kč/m2/rok.

RM projednala žádost pana Jaroslava 
B. ze Světlé n. S. o prodej části pozem-
ku KN č. 854/28 (cca 140 m2) v k.ú. 
Světlá n. S. a doporučila ji projednat 
v komisi rozvoje města.

RM se seznámila s návrhem firmy 
Drupos Projekt na umístění jednotli-
vých parcel a sítí na budoucím sídlišti 
rodinných domků Kalvárie II a dopo-
ručila návrh ještě předložit k projedná-
ní v zastupitelstvu.

RM se seznámila s výsledkem práce 
výběrové komise, která posuzovala 
nabídky tří firem oslovených za účelem 
vybudování vodovodního přivaděče 
Dolní Březinka – Mrzkovice (město 
počítá s dotací od ministerstva země-
dělství) a souhlasí s tím, aby zakázku 
obdržela firma Evos-Hydro, s.r.o., Le-
deč n. S.

RM projednala písemný materiál 
finančního odboru týkající se pohle-
dávky vůči společnosti CITY AUTO 
ve výši 45 tis. Kč, kterou město pře-
vzalo po ukončení činnosti Okresního 
úřadu v Havlíčkově Brodě, a doporu-
čuje zastupitelstvu odepsat pohledávku 
z účetnictví města.

RM doporučuje vytvoření pracovní 
skupiny pro řešení správy bytového 
fondu, v níž budou zástupci TBS, 
odboru MIRR, finančního odboru 
a zastupitelstva s tím, že nová správa 
a organizace bytového fondu by měla 
začít fungovat od 1. 1. 2006.

RM vzala na vědomí obsah dopisu od 
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod 
ohledně stavu vozovky v Nádražní uli-
ci, žádost občanů o opravu chodníku 
kolem školy v Lánecké ulici směrem 
ke hřbitovu a nabídku firmy Jas-air CZ 
na pořízení leteckého snímku katast-
rálního území města.

RM vzala na vědomí informaci sta-
rosty o tom, že Lesní družstvo obcí 
Ledeč, kterému byly pronajaty městské 
lesy, k 30.6. vykazuje čistý zisk 920 tis. 
Kč ve prospěch města Světlá n. S.

RM souhlasí s tím, aby se starosta 
města stal členem poradního výboru 
při věznici ve Světlé n. S.

RM vzala na vědomí informaci 
starosty, že byl učiněn dotaz u VČE, 
jaké má plány s opuštěnou provozov-
nou v Haškově ulici, kterou by mohlo 
zakoupit město nebo individuální zá-
jemce.

RM vzala na vědomí informaci mís-
tostarosty ing. Malečka, že ve dnech 8. 
a 9. září se uskuteční 4. ročník Rallye 
Světlá.

RM vzala na vědomí informaci, 
že již bylo jednáno s p. Lagronem 
a p. Zvárou ohledně organizace pouti 
a bylo doporučeno jednat s Policií ČR 
o bezpečnostních opatřeních pro dny, 
kdy bude pouť probíhat.

Josef Böhm
starosta města
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Schůze rady - 12. září

Zasedání RM se nezúčastnil ing. Mi-
lan Šmíd. Omluvena byla i tajemnice 
MěÚ ing. Iva Černohubová. Po kontrole 
plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
minulé schůze byly projednávány majet-
kové záležitosti.

RM schválila vyřazení movitého 
majetku města dle návrhu likvidační 
komise a na základě potvrzení o neopra-
vitelnosti.

RM projednala žádost zájemců o ob-
novení světelského Big bandu a doporu-
čila odboru kultury a školství pronájem 
společenského sálu na zkoušky orchest-
ru se zohledněným pronájmem.

RM vyhlásila záměr pronájmu neby-
tových prostor v 1. patře objektu čp. 986 
na nám. Trčků z Lípy za účelem provo-
zování hostinské činnosti.

RM projednala žádost vlastníků bytů 
v domě čp. 600 v Kolovratově ulici 
o přehodnocení pronájmu části pozem-
ku KN č.724/209 v k.ú. Světlá n. S., jejíž 
část užívají jako zahrádky a zbytek jako 
odpočinkovou plochu. Protože udržují 
ještě další plochu v okolí domu na své 
náklady, žádají o slevu z nájmu. Odbor 
MIRR prověří velikost ploch a zhodnotí 
případné náklady na jejich údržbu, když 
by nedošlo k dohodě s obyvateli domu.

Pan Jaroslav B. žádá o prodej části po-
zemku 854/28 v k.ú. Světlá n. S. RM na 
základě doporučení komise pro rozvoj 
města získat k prodeji souhlas majitele 
sousední nemovitosti pana Luboše N., 
což se nepodařilo, nedoporučuje prodej 
výše zmíněného pozemku.

Jiří a Miluše K. žádají o prodej po-
zemku KN č.498/1 o výměře cca 30 m2 
v k.ú. Světlá n. S. za účelem výstavby 
garáže. O stejný pozemek žádá i p. Pavel 
K. RM po vyslechnutí názoru komise 

pro rozvoj města doporučuje zřízení 
garáží obvyklých rozměrů (cca 18 m2) 
a požaduje získání souhlasu majitelů 
sousedních a protilehlých garáží.

RM projednala žádost pí Aleny 
J. o prodej části pozemku KN č.525/5 
a 550/4 v k.ú. Závidkovice za účelem 
uvedení na právní stav a doporučuje ji 
zastupitelstvu ke schválení.

RM projednala žádost MUDr. Čest-
míra L. o prodej části pozemku KN 
č.242 v k.ú. Ovesná Lhota a doporučuje 
zastupitelstvu cenu 100 Kč/m2.

RM schvaluje odpis pohledávky ve 
výši 960 Kč po zemřelém Miloslavu Ch.

RM vzala na vědomí, že při zaměření 
pozemků v Horní Březince bylo zjištěno, 
že část pozemků města má zabranou pan 
Š., část obecní komunikace vede naopak 
po pozemku pana H.

RM projednala písemný materiál, 
který navrhuje pravidla pro postup při 
přebírání základní technické vybave-
nosti od individuálních stavebníků a tato 
pravidla schválila.

RM projednala text zřizovací listiny 
příspěvkové organizace s pracovním ná-
zvem KyTICe – kulturní zařízení Světlá 
n. S. a doporučila zastupitelstvu schválit 
zřízení této organizace a její zřizovací 
listinu. Odboru kultury a školství ulo-
žila vypracovat přehled současných 
nákladů na kulturu a nástin výdajů nové 
organizace. V případě schválení nové 
organizace zastupitelstvem souhlasí RM 
s vypsáním výběrového řízení na místo 
ředitele.

RM doporučila ke schválení v zastupi-
telstvu rozpočtové opatření č.4/2005.

RM projednala návrh plánu odpado-
vého hospodářství na příštích pět let. 
Vyjádřila s ním souhlas a doporučila 
předložit návrh krajskému úřadu.

RM se seznámila s nabídkou Hospo-
dářské komory a firmy Axis na spolu-
práci na projektu centrálního katalogu 
podnikatelských subjektů a rozhodla 
nepřipojovat se k projektu pro jeho znač-
nou finanční náročnost pro město.

RM projednala znovu situaci na MěÚ, 
která vznikne po oddělení kultury od 
úřadu a zapojení agendy školství. Roz-
hodla o zrušení správního odboru MěÚ 
ke dni 31. 12. 2005. Uložila tajemnici 
MěÚ vypracovat návrh na vytvoření 
a složení nového odboru, který bude vy-
konávat funkci bývalých odborů školství 
a správního a vypsat výběrové řízení na 
vedoucího tohoto odboru. Tajemnice 
dostala za úkol hledat cesty ke sloučení 
dalších odborů úřadu.

RM vzala na vědomí informaci 
starosty o tom, že prodej nemovitosti 
VČE v Haškově ulici bude zařazen až 
do třetí vlny, informaci místostarosty 
o organizaci humanitární sbírky v pro-
sinci pro Diakonii Broumov. Schválila, 
aby se město prezentovalo na stránkách 
připravované publikace Proměny kraje 
Vysočina (2 strany – 10 000 Kč) a aby 
bylo zakoupeno pro potřeby města 50 
kusů této publikace.

RM vzala na vědomí informace 
místostarostky o přeložení schůze se 
zájemci o koupi obecních bytů ze 3.9. na 
18. 9. 2005. Schválila pronájem bytu 1+1 
v Zelené ulici čp. 338 pí Lucii F. za úče-
lem zlepšení bytové situace čtyřčlenné 
rodiny. V případě volného bytu 1+0 v čp. 
598 v Sázavské ulici, kde se budou byty 
privatizovat, schválila RM jeho prodej 
nejvyšší nabídce.

RM doporučuje zastupitelstvu ke 
schválení dodatky ke zřizovacím listi-
nám školských příspěvkových organi-
zací.

RM schválila doplnění nájemních 
smluv u bytů v DPS o větu: „Nájem se 
uzavírá na dobu určitou jednoho roku 
s automatickým obnovováním při plnění 
si svých povinností.“

RM vzala na vědomí informace mís-
tostarostky o stavu soudní pře mezi měs-
tem a firmou KRRO a o čerpání financí 
TBS z příspěvku města a informaci 
místostarosty o opatřeních a dopravních 
omezeních v souvislosti se svatováclav-
skou poutí.

Josef Böhm
starosta města

Město Světlá nad Sázavou

vypisuje výběrové řízení na místo

ředitele
nové příspěvkové organizace

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.

Informace na tel. 569 496 611
www.svetlans.cz
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Rekonstrukce Komenského ulice

 Kraj zadal zpracování projektu již 
v roce 2002. Město se rozhodlo této 
šance využít a zrekonstruovat chodní-
ky, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas 
a položit do komunikace novou kanali-
zaci. Projekt za nemalých potíží vznikl, 
kraj Vysočina a město podaly žádost 
o příslušná stavební povolení, ta byla 
následně příslušnými odbory vydána 

a spuštění akce záleželo pouze na tom, 
zda kraj zařadí zmíněnou akci do roz-
počtu.

Bohužel se tak v roce 2004 nestalo. 
Další kolo urgování akce začalo už na 
přelomu let 2004/2005. Kraj Vysočina 
zařadil tuto akci do rozpočtu na rok 
2005 a peníze byly skutečně poskytnu-
ty koncem dubna 2005.

Následně proběhlo na krajském úřadě 
výběrové řízení na zhotovitele stavby 
a až koncem měsíce června mohl zho-
tovitel zahájit stavbu. 

Vítězem výběrového řízení se stalo 
sdružení fi rem Stavby silnic a železnic 
Jihlava a Lubomír Dvořák Havlíčkův 
Brod. Z výběrového řízení vzešla cena 
díla, která dosáhla téměř 35 milionů 

korun. Podíl kraje Vysočina činí 22 mi-
lionů Kč, podíl města je 13 milionů Kč.

Výstavba byla rozdělena do tří etap:
I. etapa 
 –  od křižovatky Josefodol – 
 Druhanov až do křižovatky  

 v Čapkově ulici
II. etapa 
 – od křižovatky v Čapkově 
 ulici k přejezdu ČD
III. etapa 
 – od přejezdu ČD do křižovatky 
 s Nádražní ulicí

Zhotovitel se váhavě pustil do I. eta-
py stavby a hned narazil na první velké 
problémy: podmáčená pláň v Dolních 
Bohušicích, problémy s kanalizačními 
přípojkami, vodovodními přípojkami 
atd. Ze zkušeností víme, že tyto obtíže 
jsou na všech stavbách a že díky sítím 
bývají stavební termíny často opoždě-
ny. Tak se také stalo, že stavba získala 
třítýdenní skluz, který se už nepodařilo 
dohnat. Nemalou zásluhu na tom mělo 
i počasí, když v letních měsících celé 
týdny vytrvale pršelo. Z těchto důvodů 

V letošním roce se město konečně 
dočkalo zařazení akce „Rekonstruk-
ce Komenského ulice“ do rozpoč-
tu  kraje Vysočina. Kraj Vysočina 
se nechal vedením města Světlá 
n. S. a pracovníky odboru dopravy 
MěÚ Světlá n. S. přesvědčit o naléha-
vosti provedení celkové rekonstrukce 
výše uvedené komunikace.

Rébus či umělecké dílo?
O tom, že i vodorovná dopravní značka 

může být uměleckým dílem, a leckomu 
těžko srozumitelným, se můžete přesvěd-
čit před radnicí na náměstí Trčků z Lípy, 
kde si městský úřad nechal vyznačit 
stání pro svá vozidla. Firma, která si za 
toto dílo jistě nechala zaplatit, je provedla 

osobitým způsobem a nikoho nenechala 
na pochybách, že v této činnosti není 
začátečníkem. Nyní by to chtělo, aby 
vozidla městského úřadu parkovala na 
jiných místech, aby se široká veřejnost 
mohla pokochat pohledem na značení 
v neotřelém provedení.

 jív
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ubytovny na malometrážní byty roz-
hodlo zastupitelstvo již v minulém 
volebním období.

Město požádalo o státní dotaci mi-
nisterstvo pro místní rozvoj, kterou 
obdrželo v květnu 2003. Zhotovitelem 
byla firma Stavba, s.r.o. Havlíčkův 
Brod. Rekonstrukce měla být dokon-
čena v červnu 2004 a v září 2004 
jsme uvažovali, že se nastěhují první 
nájemníci.

V únoru 2004 se však zhotovitelská 
firma dostala do konkurzu a práce 
byly zastaveny. O osudu stavby zača-
la rozhodovat správkyně konkurzní 
podstaty, která se zachovala velice 
seriozně a bez zbytečných odkladů vy-
dala rozhodnutí, které nám umožnilo 
ve výstavbě pokračovat. Následovalo 
výběrové řízení na nového zhotovitele, 
ve kterém zvítězila firma FAST z Hav-
líčkova Brodu. Hlavním pozitivem této 
firmy bylo to, že s rozestavěnou stavbu 
přebrala i záruky za předcházející 
firmu. Pro město byla i příznivá cena, 
kterou firma FAST nabízela. Celkové 
náklady dosáhly výše 10 736 tis. Kč, 
z toho dotace činila 4 480 tis. Kč.

Za provedení rekonstrukce, která 
nebyla jednoduchá, si firma FAST za-
slouží poděkování. Zkušení stavebníci 
potvrdí, že rekonstrukce je náročnější, 
než stavět na zeleném drnu. Poděko-
vání patří také firmě Projekt-ing. Ko-
vandové, jmenovitě p. Pavlu Chladovi 
za náročnou práci stavebního dozoru. 
V neposlední řadě děkujeme státu 
a kraji, bez jejichž finanční pomoci 
bychom těžko realizovali tuto akci.

A co popřát novým nájemníkům? 
Spokojené bydlení.

ing. Lenka Arnotová, 
místostarostka

Foto: Jaroslav Vála

Rekonstrukce ubytovny v Josefodole

K datu 1. 9. 2005 bylo předáno 
do užívání 14 bytů, které vznikly 
stavebními úpravami v bývalé uby-
tovně v Josefodole. O využití této 

Stav dne  26. srpna

Stav dne 19. července

Víte, že...

...v ulicích U Stromečku, J. J. Staňka, 
pplk. Hradeckého a Fr. A. Jelínka se 
budují nové chodníky? Tato akci si vy-
žádala částku tři čtvrtě milionu korun. 
...v Horních a Dolních Dlužinách bylo 

provedeno odbahnění rybníků a rekon-
strukce hrází včetně požeráků, to vše 
v částce téměř jednoho milionu korun?

ing. Lenka Arnotová, místostarostka
Foto: Jaroslav Vála

Dolní Dlužiny

Horní Dlužiny

musel být termín ukončení I. etapy stav-
by posunut a zároveň se řešil konečný 
termín. Zde město Světlá n.S. a přísluš-
ný odbor dopravy MěÚ rozhodly, že dal-
ší dvě etapy stavby proběhnou současně, 
aby stavba byla včas dokončena. 

I. etapa se podařilo do pouti dokončit 
dle plánu a nyní navazuje realizace II. 
a III. etapy, která by měla být ukončena 
do 31. 10. 2005. 

Věříme, že všichni občané Světlé n. S., 
místních částí i přilehlých obcí potíže 
vzniklé s provozem stavby a dopravní-
mi opatřeními vydrží a že odměnou jim 
bude užívání pěkné komunikace. 

Stanislava Báčová, odbor dopravy
ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Foto: Jaroslav Vála
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- 17.8. se během dne neznámý pachatel 
vloupal do sklepních kójí domu čp. 981 
v Jelenově ul., odkud odcizil dvě jízd-
ní kola v celkové hodnotě 18 700 Kč. 
K dalšímu vloupání do sklepních kójí 
Na Bradle došlo 26.8. rovněž během dne. 
Zde pachatel poškozené připravil o jízd-
ní kola v hodnotě 8 300 Kč.

- 28.8. ve 13.50 hod. bylo na policii ve 
Žďáru n. S. anonymně oznámeno, že 
v lese někde u Světlé n. S. chce spáchat 
sebevraždu nějaká žena. Přes minimum 
prvotních informací se policistům 
postupně podařilo zjistit více údajů 
a nakonec i pravděpodobnou totožnost 
uvedené ženy i možné místo, kde chce 
sebevraždu spáchat. Pátrací akcí byla 
dne 29.8. v 02.30 hod. nalezena v lese 
u Josefodolu 35letá invalidní žena, která 
byla následně předána Záchranné službě. 
Žena uvedla, že požila jedovaté houby. 

- 3.9. bylo nedaleko Světlé n. S. na-
lezeno vozidlo Š 120. Následně bylo 
zjištěno, že vůz byl předešlého dne 
odcizen v Havlíčkově Brodě. Šetřením 
policistů zdejšího oddělení bylo zjištěno, 

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

SVOZ 
OBJEMNÉHO 

ODPADU
podzim 2005

• v pondělí 7. listopadu
Na Bradle, ul. Zahradní, U Ryb-

níčků, Lánecká, V Polích, Sázavská, 
Na Sídlišti, Dolní ulice, Nové město, 
Jelenova

• v úterý 8. listopadu
zbývající část města včetně Hor-

ních a Dolních Bohušic

• ve středu 9. listopadu
Dolní a Horní Březinka, Mrzko-

vice, Leštinka, Benetice, Opatovice, 
Žebrákov, Josefodol, Horní a Dolní 
Dlužiny

• ve čtvrtek 10. listopadu
Radostovice, Závidkovice, Lipnič-

ka, Kochánov, Františkodol, Mari-
adol

Odpad odložte na vhodné místo 
na okraji chodníku tak, aby nebrá-
nil dopravě a neohrozil bezpečnost 
silničního provozu. Takto smějí být 
odpady odkládány nejdříve den před 
svozovým dnem a v den svozu do 
8.00 hodin. 

Svoz se týká výhradně objem-
ných tuhých komunálních odpadů 
z domácností (pračky, koberce, mat-
race, radiátory atd.). Je zakázáno 
tímto způsobem odkládat zbytkový 
(směsný) odpad, organický odpad, 
chemický odpad, odpad tekutý nebo 
znečišťující a odpad, jehož složky 
by se mohly samovolně nebo snadno 
uvolnit.

 Městský úřad Světlá n. S.
 Technické a bytové služby 

Světlá n. S.
tel. 569 452 656

že krádež má na svědomí 24letý muž ze 
Světlé n. S.  

- 6.9. bylo ve Světlé n. S. nalezeno 
osobní vozidlo Škoda a dne 14.9. mo-
tocykl zn. Jawa. U obou vozidel bylo 
zjištěno, že byla odcizena v Humpolci. 
Po provedení potřebných úkonů byla 
předána majitelům.

- Celkem šest případů vloupání a poku-
sů vloupání do osobních vozidel v obdo-
bí od 24.8. do 7.9., ke kterým došlo u ná-
draží ČD, v ul. Na Bradle a Na Rozkoši, 
šetří policie. Předmětem zájmu byla ve 
všech případech autorádia. Škoda v sou-
hrnu přesáhla 28 000 Kč.

- 6.9. byly oznámeny dva případy nepl-
nění vyživovací povinnosti. Otcové zde 
na výživném dluží 26 000 Kč a 35 800 
Kč.

- V době od 1.8. do 7.9. se neznámý 
pachatel vloupal do rekreační chalupy 
v Mrzkovicích. Zde odcizil různé nářadí, 
strunovou sekačku, gumový člun, mik-
rovlnnou troubu, rádio a další věci téměř 
za 20 000 Kč.

por. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

Kampaň Pásovec dorazila i k nám

Město Světlá n. S. se v rámci Zdra-
vého města zapojilo do kampaně 
Pásovec, která má přispět k větší bez-
pečnosti dětí ve vozidlech, a to tím, že 
mají být připoutány v autosedačkách. 
Tato kampaň je celoevropská, dokon-
ce pod záštitou Evropské unie. Nápad 
vznikl v Holandsku, kde mimo jiné 
figurku pásovce vyrábějí a dodávají 
do jiných zemí jako Švédsko, Finsko, 
Španělsko, Německo, Polsko, Rakous-
ko a Česká republika. V naší zemi 
tato kampaň probíhá pod záštitou mi-
nisterstva dopravy, BESIPu a Centra 
dopravního výzkumu.

Města, která patří do Zdravých měst, 
dostala možnost distribuovat dětem pá-
sovce i s letáčkem pro rodiče. Figurka 
Pásovce se připíná na bezpečnostní pás 
v autě. Tuto hračku má dítě na očích jen 
tehdy, když je pás zapnutý. Maskotem je 
zvířátko pásovec, které ve starobylých 
civilizacích symbolizovalo bezpečnost. 
V přírodě si pásovec v případě ohrože-
ní velmi efektivně chrání měkké části 
svého tělíčka pancířem složeným z pásů. 

A právě to je cílem kampaně – pomocí 
pásů chránit nejsnáze zranitelné pasa-
žéry cestující v osobních automobilech 

– děti.
Odbor dopravy ve Světlé n. S. měl 

k dispozici 1700 kusů pásovců, které 
v těchto dnech předal do mateřských 
a základních škol ve svém správním 
obvodu s vysvětlením, proč a jak 
správně používat bezpečnostní pásy 
a autosedačky. Na základních školách 
se to týkalo 1. a 2. ročníků, 3. ročníky 
budou s touto kampaní seznámeny v in-
formačním centru ve Světlé n. S. Spolu 
s figurkami pásovce byly předány bro-
žury a CD s praktickou ukázkou nárazu 
vozidla s dítětem v zádržném systému 
a s dítětem, které nebylo v zádržném 
systému. V rámci spolupráce s  Policii 
ČR v Havlíčkově Brodě bylo předáno 
240 figurek pásovců policistům DI za 
účelem výchovně-preventivní činnosti 
při dopravních kontrolách.

Celá kampaň se v našem správním ob-
vodu setkala se značným ohlasem.

ing. Otakar Švec
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Přijela pout́ a lidí houf

Vážení občané, 
jistě jste zaznamenali, že v denním 

tisku i televizi proběhla zpráva, že více 
než 1,6 milionu Čechů dostalo občanský 
průkaz s chybami. Jde o doklady vydané 
od letošního 1. ledna. Průkazy vytištěné 
do konce srpna mohou podle ministerstva 
vnitra lidé bez problémů používat. Od 
1. září mělo dojít k nápravě a chyby měly 
zmizet, státní tiskárna cenin však dál 
chybné občanské průkazy tiskla. Když se 
na celou věc přišlo, průkazy byly staženy. 
Chyby jsou v horním pravém rohu průka-
zu v překladu do francouzštiny ve slově 

„identité“, kde je čárka nad písmenem „e“ 
natištěna v opačném směru. Na průkazy 
vydané do konce srpna platí výjimka. Od 
1. září měl být problém odstraněn, jenže se 
to nestalo a Státní tiskárna cenin dále vy-
ráběla a distribuovala průkazy s chybou 
až do 8. září. Ministerstvo vnitra požádalo 
obce, aby výdej průkazů zastavily.

To se stalo i na našem úřadě, kde byl 
pozastaven výdej všech občanských 
průkazů s datem vydání 1. září a poz-
ději. Tím chci uklidnit naše občany. Ne-
mohl se vám dostat do ruky občanský 
průkaz chybný, takže ani nemůžete mít 
žádné problémy při cestě do zahraničí, 
ani váš občanský průkaz nemůže být 
považován za falzifikát.  Je však pravda, 
že občanské průkazy, které byly vytištěny 
chybně a byly naším úřadem zaslány zpět, 
občané dostanou pozdě (nebude dodržena 
lhůta pro vydání OP stanovená zákonem), 
i když jsou vyřizovány přednostně.   

J. Zatočilová, ved. odboru správního

Tiskárna tiskla s chybou

Jednou z tradic, která neodmyslitelně 
patří ke Světlé n. S., je Svatováclavská 
pouť, řadící se k největším na Vysočině. 
Tato slavnost přiláká do našeho města 
každoročně desítky lidí z blízkého 
i dalekého okolí. „V letošním roce oče-
káváme na 30 atrakcí a asi 250 stánků“, 

informovala nás Jaroslava Holoubková 
z odboru financí MÚ ve Světlé. „Tyto 
počty jsou přibližně totožné s předcho-
zími roky,“ dodává. 

A které atrakce se v letošním roce 
ve Světlé objevily? Novinkami byly 
3D pyramida, Chobotničky a nový typ 
nafukovací atrakce. Oproti předešlým 
rokům jste se ale nemohli povozit na „ře-
tízáku“ nebo se pohoupat na houpačkách 

– tzv. „ klecích“. Tuto klasiku postupně 
nahrazují  atrakce  zajímavější a hlavně 
adrenalinové.  

K pouti samozřejmě patří také stánky 
a těch bylo i tentokrát požehnaně. Od 
tradičních prodejců cukrovinek, me-
doviny a klobás přes různé řemeslné 
výrobky až po levné oblečení. O tom, 
že světelská pouť je čím dál oblíbenější, 

svědčí nejen davy lidí proudících podél 
stánků od náměstí na nádraží, ale i po-
čty parkujících aut, využívající každé 
volné místečko. Své samozřejmě udělalo 
i překrásné slunečné počasí. 

Pro naše město i jeho občany je Svato-
václavská pouť nejen velkou tradicí, ale 

též každoročně očekávanou akcí. Proto 
doufejme, že i v následujících letech 
bude tento čas uprostřed babího léta pa-
třit ke každoročnímu setkávání místních 
rodáků, příbuzných a přátel.  

Zuzana Nevoralová
Foto: Jaroslav Vála
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Otazníky kolem děkanského kostela sv. Václava?
??

??
 (doplňky)
Jestliže socha sv. Václava vznikla v roce 

1884, bylo to pouhé tři roky před velko-
lepou oslavou uspořádanou na počest 
čtyřicetiletého jubilea starohraběte Fran-
tiška Josefa ze Salm-Reifferscheidtu na 
světelském panství, při jehož příležitosti 
byla vydána Seidlerova Kronika města 

Světlé. To také částečně vysvětluje, proč 
v ní nebyla tato všeobecně známá, avšak 
nepříjemná událost zaznamenána. 

Oficiálně byla sice uzavřena, ale o to 
více se o neuskutečněné koupi hovořilo 
mezi lidem, protože socha sv. Václava 
Světlé chyběla i v kostele. 

Světelští se na sochu určitě těšili, nako-
nec se jí však nedočkali, a ani ji neviděli. 
Takže nemohli přesně vědět s jakými atri-
buty je kníže zpodobněn, a podobně jako 
my dnes, možná neznali ani pravý důvod, 
proč z domluvené koupě sešlo. Zklamání, 
hněv a hledání viníka a příčiny toho, co se 
stalo, způsobily, že se na konci 19. století 
zrodila a mezi lidem rozšířila výše otiš-
těná pověst o lakomém a ziskuchtivém 
zaměstnavateli a pomstě nespokojeného 

sochaře, čímž bylo jednou provždy vy-
světleno, proč město zůstalo bez sochy.

Podobné pověsti obohacené četnými 
pohádkovými prvky objasňující původ, 
nevšední osudy nebo příčinu na první po-
hled viditelných zvláštností nejrůznějších 
regionálních stavebních a kulturních pa-
mátek jsou v lidové slovesnosti dosti časté. 
Téměř vždy vyprávějí o historií většinou 
neprokázaných sporech místních radních 
se staviteli nebo sochaři a pomstě umělců 
za nevděk, nedodržení slibu a nevyplace-
nou slíbenou odměnu. Za všechny připo-
menu brněnskou pověst Proč jsou fiály na 
Staré radnici pokroucené (M. Šrámková 

- O. Sirovátka: Pod brněnským hradem. 
Brno, Blok 1984, str. 3-5.).

Mezi smyšlené fantastické prvky patří 
v naší pověsti zřejmě částka 17 zlatek 
a následná oprava noh sochy. Jako pohád-
ku označilo vyprávění už Představenstvo 
kamenických mistrů v dopise redakci ze 
dne 6. 4. 1939, v němž mimo jiné vysvět-
luje: „....na soše z kamene nelze předě-
lávat levou nohu na pravou. Není přec 
možné na jedné straně nohy kus kamene 
ubrati a na druhou ho přidati, nebo nelze 
u kamenné sochy přeměňovat nohy jako 
u figurek z loutkového divadla.“

Oproti jiným lidovým pověstem je však 
ta naše přece jen výjimečná. Známe její 
historické jádro i dobu vzniku. S největší 
pravděpodobností se šeptem vyprávěla 
ještě za života výrobce sochy, Josefa Pod-
pěry staršího, který se však o ní z pocho-
pitelných důvodů asi nedověděl. Domnívat 
se tak lze z dopisu jeho syna Josefa, který 
v odpovědi ze dne 6. dubna 1939 redakci 
píše: „Tato pověst se zde neudržuje - o tom 
bych musel sám něco vědět.“

Při pátrání po podnětech vedoucích 
k jejímu vzniku nelze nevzpomenout, co 
následovalo, když socha zůstala výrobci. 
Také jeho neuskutečněný obchod zajisté 
mrzel a sochu rozhodně netoužil mít na 
očích. Nebyla sice zatarasena prkny, jak 
vypráví pověst, ale protože se nenašel jiný 
kupec, zůstala ve skladišti a časem byla 
zarovnána novějšími výrobky. Nic se ne-

změnilo ani po smrti zakladatele závodu 
v roce 1913, kdy podnik převzal syn Josef. 
Dokládá to fotografie pořízená asi v roce 
1939. Sochu, opředenou pověstí a četnými 
dohady, znalo jen pár nejzasvěcenějších. 
55 let neopustila skladiště Podpěrova zá-
vodu v dnes už zbouraném domě čp. 220, 
stojícím v Nádražní ulici vedle budovy 
místní ZUŠ.

V roce 1939, šest dní po vyhlášení pro-
tektorátu, přineslo Večerní České slovo 
výše popsaný, i z dnešního pohledu však 
velmi problematický článek. Těžko někdy 
ještě zjistíme, zda šlo pouze o nešťastnou 
shodu náhod nebo promyšlenou snahu 
postavit do nepříznivého světla proslulou 
a prosperující Podpěrovu firmu, či dokon-
ce zabránit prodeji sochy, na kterou se 
údajně konečně našel kupec. 

Josef Podpěra o tom píše v dopise ze 
6. dubna 1939. „Krátký čas před uveřej-
něním článku dne 25. 3. byl u mojí firmy 
jistý zájemce o koupi této sochy, což mohu 
snadno dokázat, a proto musela ta bala-
da, která měla za účel sochu zesměšnit, 
přijít. A přišla. Ale kupec, ten už ovšem 
nepřišel.“

Současný stav 
(Foto: Jaroslav Vála)

Socha sv. Václava zarovnaná ve skladišti 
(Foto: archiv V. Berana)
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Dům čp. 298
Na rozdíl od ostatních domů stojících 

na Malé Straně nestojí přímo u silnice 
na Závidkovice, ale v zahradě. Také 
jeho číslo popisné se vymyká posloup-
nému číslování zdejších domů od čp. 
104 do 111. Jeho vznik souvisí s domem 
čp. 107, proto se budeme věnovat obě-
ma.

Dům čp. 107
V roce 1857 jsou zde uváděni jako 

bydlící: Josef Müller (*1796), jeho 
žena Alžběta, syn Filip (19 let) a dcery 
Anna (18), Marie (16) a Kateřina (8). 
V roce 1875 je psána majitelka Terezie 
Müllerová, v roce 1886 Matěj Müller, 
1896 Moric a Žofie Müllerovi, 1902 
Kamila Müllerová (roz. Joklová), 1914 
Leopold Vrba, 1915 Občanská záložna 
Světlá n. S., 1916 Bedřich a Božena 
Charamzovi, v roce 1921 truhlář Tomáš 
a Anežka Vejstrkovi.

Dne 20. května 1882 se konalo ko-
misní vyšetření k žádosti M. Müllera 
jakožto zástupce své dcery Terezie 
o povolení stavby nové kůlny na místě 
staré dřevěné kůlny při čp. 107.

Smlouvou trhovou ze dne 25. února 
1918 koupili manželé Tomáš a Anežka 
Vejstrkovi od manželů Bedřicha a Bo-
ženy Charamzových stavební parcelu č. 
kat. 32 s domem čp. 107 na ní postave-
ným a druhou smlouvou trhovou ze dne 
5. září 1921 od nich koupili stavební 
parcelu č. kat. 32/2 se stodolou na ní 
zřízenou. Dne 4. března 1922 podal 
Tomáš Vejstrk, majitel domu čp. 107, 
žádost o povolení přestavby stodoly 
na pozemku č. kat. 103 na truhlářskou 
dílnu. „Pan stavebník zamýšlí dle před-
ložených plánů stavebních odbourati 
k domu čp. 107 přiléhající část stodo-
ly a ze zbývající části upravit chodbu, 
světnici a dílnu truhlářskou. Upravení 
to má se státi výstavbou nové čelní zdě 

Otazníkem také zůstává, proč se článek 
objevil právě krátce po ztrátě samostat-
nosti a v době, kdy vážně nemocný Josef 
Podpěra s podnikáním končil. Zbýval mu 
necelý rok života. 21. února následujícího 
roku 1940 zemřel a vdova Anna Podpě-
rová, která vlastnila živnostenský list na 
doprodej zbylých výrobků, se rozhodla 
darovat sochu sv. Václava kostelu. Na 
památku svého muže a tchána i jako vlas-

tenecké gesto v těžké době, v níž se národ 
ocitl. Po 56 letech tak socha konečně 
opustila sklad  a mohla být spatřena těmi, 
jimž byla původně určena.

Jedna záhada kolem ní však přetrvává 
nadále. Nově objevená historická fakta 
dokazují, že se autoři publikace Umělecké 
památky Čech (III. díl, P-Š, Praha, Acade-
mia 1980, str. 482) nemýlili, když za dobu 
vzniku sochy označili 2. polovinu 19. sto-

letí. Viděl ji kunsthistorik Josef Krása od-
povídající za soupis na okrese Havlíčkův 
Brod, nebo o ní jen slyšel vyprávět? V do-
bě, kdy vznikala tato odborná publikace, 
stála socha už na svém místě. Vzhledem 
k četným nesprávnostem vyskytujícím se 
v popisu světelského kostelního mobiliáře 
je těžké na tuto otázku odpovědět.

Mgr. Alena Křivská

k domu čp. 107. Světnice má býti osvět-
lena oknem vedoucím na zahrádku sou-
sedky pí Růženy Kubíčkové, dílna má 
míti osvětlení dvěma okny upravenými 
ve zdi sousedící na parcelu sousedky pí 

Anny Kafkové a v protější zdi má se též 
zříditi jedno okno vedoucí na dvorek. 
Vazba i krytina zůstanou nezměněny. 
Obě sousedky prohlásily, že „…nesvo-
lují se zřízením oken ve zdi hraničící na 

jejich pozemky a požádaly, aby staveb-
ní povolení ku zřízení projektovaných 
oken vedoucích na jejich majetek udě-
leno nebylo.“

Povolení bylo vydáno 22. března, 
s přestavbou započato 27. března, do-
končena byla 3. října a v užívání byla 
od 15. října. V protokolu ze dne 25. říj-
na jsou vypsány odchylky od původní 
plánu: „…schodiště na půdu, projekto-
vané zvenku, bylo zrušeno a vyvedeno 
z chodby, ve světnici projektované 
okno s vyhlídkou na řeku bylo zru-
šeno a umístěno ze strany a ze dvou 
oken dílny zřídilo se jedno velké okno 
s vyhlídkou na řeku. Stavení shledáno 
řádně vyschlé a k obývání způsobilé 
a obdržeti má číslo popisné 298.“ 

V roce 1949 podala Anna Bambasová 
žádost o „…přemístění jednoho okna 
v kuchyni do zahrádky sousedky pí 
Kubíčkové a zmenšení okna do ložnice.“ 
Poslední majitelkou je její dcera Věra 
Provazníková.

***

Dne 7. srpna 1930 podal Tomáš 
Vejstrk žádost o povolení k oplocení 
pozemku před domem a na straně k čp. 
130. Povolení bylo vydáno až 21. listo-
padu, po předložení plánů, a jeho pod-
mínky nejsou nezajímavé (kráceno):

1. Stavba budiž provedena přesně 
dle předložených, stavebním úřadem 
schválených stavebních plánů.

2. Podezdívka plotová musí míti 
základ aspoň 80 cm pod terrainem 
(chodníkem), musí býti dostatečně sil-
ná, vyzděná v líci ze žulového kamene 
a vyspárována, úroveň podezdívky 
budiž přikryta žulovými nebo betono-
vými deskami, pilíře vratové a plotové 
buďtež provedeny z pískových cihel 
a vyspárovány. ▶

Dům čp. 107

V pozadí dům čp. 298
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Drobné architektonické památky

Kříže a křížky, kapličky, boží muka, 
křížové cesty, pomníčky, milníky apod. 
jsou rozesety všude kolem nás a dotvá-
řejí tak ráz české krajiny. Tyto památky, 
často zapomenuté a mnohé také značně 
poškozené, dokumentují nejen vlivy ná-
boženské či správní, ale často vyprávějí 
jednak životní příběhy původních i sou-
časných obyvatel, jednak o jejich vzta-
hu ke zdejší krajině. Většinou nejsou 
chráněny ve smyslu zákona č. 20/1987 
Sb., O státní památkové péči, ani nejsou 
zapsány v Ústředním seznamu kultur-
ních památek.

Zaměřili jsme se na vysvětlení někte-
rých symbolů zobrazených na křížích 
a požádali jsme pana ThDr. Jana Bártu, 
kněze farnosti z Ledče n. S.

Na fotografii je kříž, jehož stavební 
sloh – soudě podle letopočtu na podstav-
ci, který lze jen zčásti rozpoznat jako 
1881 (1887 či 1821, 1827) – spadá do 
doby klasicismu. Kříž se nachází u sil-
nice na konci osady Svitálka (mezi obcí 
Lipnice n. S. a Okrouhlicí). Jeho výška 
je přibližně 3 metry a v horní části jsou 
dva nápisy: INRI a IHS. Písmena INRI 
bývají napsaná na bláně nebo tabulce 
(tzv. titulus) a znamenají: Iesus Nazarenus 
Rex Iudaeorum, v překladu Ježíš Kristus 
král židovský. Písmena IHS znamenají 
monogram Kristův, zkratku jména Ihesus 
(Jezus, Ježíš), nebo také zkratku slov Iesus 
Hominum Salvator, v překladu Ježíš spa-

sitel lidstva. Monogram bývá umístěn nad 
srdcem se třemi hřeby a z příčky písmene 
H je vztyčen kříž.

Na Havlíčkobrodsku je regionální 
zvláštnost, nalézají se zde tzv. františ-
kánské kříže. Tyto kříže místo korpusu 
mají na příslušných místech ruce (bez 
paží), dolní části nohou a uprostřed srdce. 
Po stranách kříže jsou znázorněny dlaně 

rukou a na konci kříže u podstavce jsou 
dvě chodidla. Oba symboly představují 
ruce a nohy Ježíše Krista, který byl přibit 
na kříž a ukřižován. Ve středu kříže je 
znázorněno srdce a dvojitý kříž, tzv. kardi-
nálský. Zde symbolizuje kříž křesťanství 
a srdce lásku. Téměř totožný kříž stojí na 
návsi v Broumově Lhotě, další jsou v Hor-
ní Březince, ve Veselém Žďáru a jinde.

ing. Eva Horná, foto: Jaroslav Vála

3. Dřevěný plot budiž z hoblova-
ných latí a natřen fermežovou barvou.

4. Na straně k sousedovi panu Fran-
tišku Bambasovi musí býti líc plotu po-
staven na majetkovou hranici a přibití 
latěk budiž provedeno z vlastní strany. 
Jelikož terrain souseda pana Bambasa 
bude vyšší než-li vjezd stavebníka, musí 
býti i na této straně pod plot zřízena 
podezdívka na vlastním pozemku a do 
úrovně dvorka sousedova.

5. Na straně k sousedce pí Anně Pů-
šové stačí laťkový plot mezi betonovými 
sloupky bez podezdívky, jelikož terrain 
jest ve stejné výši.

6. Jelikož stavebník a pan Bambas 
mají dosavadní betonové schody spo-
lečné a postavené na hranici, musí 
stavebník tyto schody přemístiti vedle 
hranice na pozemek souseda tak, aby 
vyhovovaly dále k přístupu do dvora 
pouze sousedovi samotnému.

10. Jelikož stavební čára vystupuje 
do veřejného statku, takže zamýšleným 
oplocením přihradí stavebník určitou 
výměru veřejného statku ku své sta-
vební parcele, bude týž povinnen takto 
získanou plochu odkoupiti na základě 
výměry určené geometrem a provésti 
příslušný knihovní pořádek.

Jelikož Anežka Vejstrková v roce 
1964 zemřela bez zanechání závěti, dě-
dictví nabyla ze zákona její jediná dcera 
Marie. Dle notářského zápisu byla hod-
nota nemovitostí 2 500 Kč.

Text a foto: Jaroslav Vála

▶

Pionýrská skupina J. Wolkera

Během letních prázdnin pořádala 
Pionýrská skupina Jiřího Wolkera tři 
dětské tábory, dva v Chorvatsku a je-
den v Česku.

První turnus tábora v chorvatském 
Biogradu na moru se uskutečnil v ter-
mínu 19.7. až 28.7., druhý od 26.7. fd 4.8. 
Ubytování bylo zajištěno ve stanech, 
s plnou penzí, bohatým programem 
a zajímavými výlety do přilehlého oko-
lí. O spokojenosti všech zúčastněných 
se nedá pochybovat. Vždyť sluníčko 

svítilo o sto šest, moře bylo nádherné 
a o zážitky také nebyla nouze.

V době od 31.7. do 14.8. se uskutečnil 
tábor pro 50 dětí ve Svojanově u Po-
ličky. O děti se staralo 10 vedoucích, 
9 instruktorů, 2 zdravotnice a o naše 
spokojené žaludky dvě kuchařky 

– paní Jana Dolejšová a Jana Mocíková. 
Ještě jednou děkujeme za jejich výbor-
nou kuchyni.

Každý den byl naplněn pestrým pro-
gramem. Děti hrály spoustu her, kde 
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měly možnost ukázat svou pružnost, 
hbitost, odvahu (orientační hry, noční 
hra, hry ve vodě, sportovní hry, břišní 
tance, aerobik atd.), fantazii, kreativi-
tu (malování na papírové pytle, práce 
s hlínou atd.) a vědomosti (znaková 
řeč, morseovka, francouzština hrou 
atd.). Samozřejmě nechyběla prohlídka 
hradu Svojanov.

Děti si z tábora odvezly kromě věc-
ných cen za celotáborovou hru i plno 
zážitků, dojmů a nových přátelství.

Jménem PS. J. Wolkera, ale také 
dětí chceme touto cestou poděkovat 
sponzorům: Pekárna a cukrárna Milan 
Brokl, Řeznictví a Uzenářství Vlasti-
mil Švondr, Ovoce a zelenina Cemper 
a Dublin Bar.

PS J. Wolkera

prvního skautského tábora. Zde je 
pomníček našeho známého básníka 
a také skauta Jiřího Wolkera. Provedli 
jsme slavnostní nástup, do kterého se 
zapojili všichni účastníci. Čekalo nás 
tu milé překvapení, protože se k nám 
zde připojili skauti z Ledče n. S. a z Li-
berce. Všichni jsme se potom přesunuli 
k Orlovské myslivně, kde bylo zajištěno 
malé občerstvení – jak jinak, než na 
ohni opečené vuřty. A protože se s ně-
kterými účastníky vidíme jen tady, nebo 
jen sporadicky během roku, bylo o čem 
povídat. 

Čas byl ale neúprosný. I když musím 
přiznat, že se odsud nikomu nechtělo, 

Letos 10. září to bylo již počtrnácté, 
co jsme se sešli na pravidelném skaut-
ském setkání. Od milého rána svítilo 
sluníčko, a to bylo neklamné znamení, 
že nás čeká hezký den. 

Sešli jsme se na světelském nádraží, 
odkud nás odvezl autobus na Lipnici. 
Byl plně obsazený, což znamená zhru-
ba 45 účastníků. Ani zdaleka nešlo jen 
o světelské skauty. Byla tu rovněž hojně 
zastoupena Kutná Hora, Kolín, Havlíč-
kův Brod, čestní účastníci byli z Jihlavy, 
Třince i odjinud.

Z Lipnice jsme se krátkým pochodem 
dostali do Orlovských lesů až k místu 

Kde se dobře vaří…

...tam se nám, důchodcům, zpříjemňu-
je stáří!

Ač nejsme stálí obyvatelé domova 
důchodců, máme díky vstřícnosti ředi-
tele DD pana Josefa Hnika a pečlivému 
dohledu paní Haninky Choutkové mož-
nost stravovat se v jídelně zmiňovaného 
domova, v příjemném a přátelském 
prostředí, které bezvýhradně dokáže 
vytvořit „sehraná“ parta kuchařských 
kolektivů DD. 

Naprostá čistota, hygiena při podávání 
jídel (příbory, talíře, čajové sklenice), ale 
hlavně výborné, chutné domácí polévky 
i hlavní jídla, nám vždy s úsměvem 
a v dobré náladě podávají ti zaměstnan-
ci, o jejichž každodenní náročné práci 
pro množství lidí, o práci při každé jiné 
příležitosti s přípravou pohoštění, se 
příliš nemluví.

A tak vám, milé kuchařinky a mistři 
kuchaři, alespoň touto cestou vyslovují 
své upřímné díky spokojení a vděční 
strávníci z „malé“ jídelny.

-JP- 

Orlovská šlápota počtrnácté

▶
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častnili nejenom obyvatelé našeho domo-
va, ale i domova důchodců Reynkova Hav-
líčkův Brod, ÚSP Háj, ÚSP Zboží a ÚSP 
Věž. Dopoledne probíhaly po domově 

sportovní hry, které měly samozřejmě své 
vítěze. Na 3. a 2. místě se umístila druž-
stva z našeho domova důchodců a na 1. 
místě se umístilo družstvo z havlíčkobrod-

neměli jsme na vybranou. Odjezd se 
blížil mílovými kroky a my museli spě-
chat do Kejžlice, kde jsme jen krátkou 
chvilku čekali na autobus, který nás 
odvezl zpět do Světlé.

▶

Z domova důchodců

Letní měsíce utekly jako voda a bylo 
tu září, které už od prvního dne bylo 
pro nás ve znamení oslav. Dne 1. září 
2005 uplynulo přesně 5 let od doby, kdy 
se do domova stěhovali první obyvatelé. 

Z tohoto důvodu jsme odpoledne uspo-
řádali menší domovskou oslavu a jelikož 
nám přálo počasí, vše se odehrávalo 
venku u altánku. K pořádné oslavě nesmí 
chybět hudba (tentokrát v podání p. Čecha 
a p. Štukhejla), dobré jídlo (grilovali jsme 
kuřata) a pestrý program (popřáli jsme 
oslavencům, kteří v měsíci září slaví své 
narozeniny a skupina našich obyvatelek 
Slunečnice nám předvedla své vystoupení, 
které se naučily v rámci taneční terapie 
a muzikoterapie – mimochodem obsadily 
s ním pěkné 2. místo na 2. ročníku Karu-
zošou v Ledči n. S., kam jsme byli pozváni 
Stacionářem Petrklíč). V tento významný 
den se u nás také sešli bývalí zaměstnanci 
a představitelé města, prohlédli si domov, 
byli seznámeni s plány našeho zařízení do 
budoucna a nechyběl ani drobný dáreček 
od našich obyvatel.

Tím ale oslavám nebyl konec. V pátek 9. 
září byl u nás Den otevřených dveří (od 9 
do 17 hod. bylo umožněno široké veřejnos-
ti navštívit náš domov), jehož součástí byly 
také Sportovní hry pro seniory. Her se zú-

Na závěr bych chtěl všem, kteří se na 
zdaru této akce podíleli, poděkovat a dou-
fat, že ten další, jubilejní 15. ročník bude 
alespoň stejně obsazen jako letošní. Tato 
akce však není určena jen pro skauty, pro-

to je vítaný každý, kdo má zájem s námi 
vyrazit.

Za pořadatele

Josef Kopecký – Bill

ského domova důchodců. K dobré náladě 
nám celé dopoledne hrála naše domovská 
kapela KAJAK. Zábavné odpoledne nám 
zahájily svým vystoupením děti z Ma-

teřské školy Lánecká a naše obyvatelky 
– Slunečnice se svým vystoupením. Poté 
už následovala volná zábava za doprovodu 
naší oblíbené hudební skupiny Č.A.S.S. 
V podvečerních hodinách jsme se všichni 
rozcházeli s dobrým pocitem, že jsme si 
ten páteční den opravdu pěkně užili.

Hned po oslavách jsme v pondělí 
12. září vyrazili na výlet do Babiččina 
údolí a na zámek Ratibořice. Celý den 
byl ve znamení pohody a všichni se vrátili 
spokojeni, že viděli zase něco nového.

Nový školní rok začal nejenom ve ško-
lách, ale i u nás, neboť k nám opět začaly 
docházet studentky 4. ročníku – obor pe-
čovatelství, které u nás maturitní zkouš-
kou ukončí svůj školní rok.

Prostřednictvím tohoto článku bychom 
chtěli poděkovat dětem a paním učitel-
kám z MŠ Lánecká za jejich vystoupení. 
Dále chceme poděkovat firmám Pekárna 
a cukrárna Milan Brokl, Ovoce a zelenina 
Cemper a p. Vladimíru Tichému, kteří 
částečně sponzorovali naše oslavy 5. vý-
ročí otevření domova. Lucie Vadinská
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Dobrodružství a aktivní dovolená takřka za humny - Slovinsko

(pokračování)
Alpy, kamenné srdce Evropy, zasa-

hují do Slovinska částí zvanou Julské 
Alpy. Velkou část tohoto pohoří tvoří 

Triglavský národní park o rozloze 848 
km2 vyhlášený v roce 1981. 

Cestou k ubytovně patřící nedalekému 
Aljaževu domu se zájmem obhlížíme okol-
ní bílé štíty vypínající se nad úzké údolí, 
které dostalo příznačné pojmenování 
Vrata. Aljažev dom leží ve výšce 1015 m 
a je jednou z nejnavštěvovanějších chat 
v Julských Alpách. Poprvé byl otevřen 
v roce 1904 a hlavní zásluhu na tom měl 
horolezec a kněz Jakob Aljaž (1852-1927). 
V roce 1909 byl dům zničen lavinou a ná-
sledujícího roku obnoven, v roce 1978 byl 
rozšířen.

Druhého dne ráno je obloha jako vyme-
tená, v sedm hodin vyrážíme na túru. Po 
červené značce, jak jinak, když všechny 
trasy jsou zde značené červeně! A to niko-
liv pásovou značkou, ale kolečkem s bílým 
středem. Po cestě pak bývá asi dvacet cen-
timetrů dlouhá červená čára, rovná nebo 
zlomená (mírně nebo do pravého úhlu), 
podle toho, zda se má pokračovat rovně 
nebo odbočit. Na křižovatkách bývají buď 
plechové tabulky nebo přímo na skále ru-

kou psaný nápis doplněný šipkou.
Krátce se zastavujeme u pomníku horo-

lezců padlých za druhé světové války. Do 
velikého balvanu je zapuštěna velká skoba, 

na níž je volně zavěšena obří karabina. 
Mírně stoupáme po cestě podél vyschlého 
koryta říčky Bistrica, plného malých či 
větších kamenů, mezi nimiž se až po čase 
začíná objevovat průzračná voda. Asi po 
dvou kilometrech přicházíme k odbočce 
Prag, překračujeme Bistricu a začíná 
prudký výstup. Hned zkraje po skobách, 
pak po cestičce traverzující svah a zase 
po lanech a skobách až na několik desítek 
metrů vysoký práh. 

Na druhé straně údolí vidíme sedlo 
Luknja, v němž začíná značně strmý vý-
stup tzv. bambergskou cestou, která podle 
ukazatelů trvá čtyři hodiny. My ovšem 
pokračujeme svou trasou a po chvíli ne-
daleko nad námi vidíme poprvé kozorožce. 
Celým jménem se nazývá kozorožec hor-
ský (Capra ibex) a je to statné a hrdé zvíře. 
V kohoutku dorůstá průměrně 75 cm, jeho 
hmotnost se pohybuje kolem 30 až 40 
kg. Patří k přežvýkavým sudokopytní-
kům, je mistrem ve zdolávání strmých 
skalních svahů a pro normálního turistu 
neprůchodných terénů. V této obratnosti 

převyšuje dokonce kamzíka. Již na první 
pohled je patrný velký rozdíl mezi samci 
a samicemi. Oba mají sice vroubkované 
rohy, ale samec je má nepoměrně větší. 
V létě se kozorožci pasou od samého rána 
na svazích, stoupajíce přitom výš a výš. 
Večer opět sestupují dolů a cestou se stále 
pasou. Podobně jako kamzíci mění svá 
stanoviště podle počasí. Za horkých dnů 
se uchylují na chladnější a stinné severní 
svahy, v zimě naopak vyhledávají jižní 
stráně. Přes poledne často dlouho odpo-
čívají na vhodných místech, odkud mají 
dobrý rozhled. I při klidném přežvykování 
však ostražitě pozorují své okolí. 

Jdeme dál, po cestičce vedoucí po ska-
lách a mezi kameny, přes další práh a na 
rozcestí doleva, směrem na Dom Valenti-
na Staniča pod Triglavom. Chata leží ve 
výšce 2 332 metrů a byla obnovena v roce 
1970. Podle rozcestníku trvá k němu cesta 
z Vrat pět hodin. Naše pětičlenná skupin-
ka tam přichází o něco dříve, což bereme 
jako samozřejmost. Objednáváme si čaj, 
ale dlouho se tu nezdržujeme a stoupáme 
pod horu s neobvyklým názvem Rž a dál 
na Kredarici (2 541 m), odkud zase klesá-
me k chatě Triglavski dom (2 515 m). Za-
stavit se tu hodláme až při zpáteční cestě, 
takže ještě trochu sestupujeme do sedla 
a vyrážíme vzhůru. 

Po skalách dosahujeme prvních oce-
lových úchytů, Jirka to vzdává a vrací 
se zpátky. Ze zbývajícího čtyřčlenného 

„vrcholového družstva“ stoupám jako po-
slední, protože občas mi to nedá, zastavím 
se a fotím. Po četných skobách a lanech 
dosahuji vrcholu Malého Triglavu, občas 
cestou míjím tabulku, nejpůsobivější je ta, 
která oznamuje smrt pěti mladých lidí ve 
věku patnácti až sedmadvaceti let. Brrrrr! 
Úzký spojovací hřebínek je perfektně jiš-
těn lany, kterých se můžeme přidržovat, 
takže cesta teď docela ubíhá. Krátce po 
poledni mě na vrcholu vítají kamarádi, 
podáváme si ruce a fotografujeme se. 

Největší, nejvyšší, nádherný, monumen-
tální, nejoblíbenější, nejnavštěvovanější 

– takové a jistě ještě jiné přívlastky se váží 
k Triglavu, který je svými 2 864 metry 
nejvyšší horou Julských Alp a celého ▶
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Slovinska. Triglav byl starý slovanský bůh 
se třemi hlavami, které symbolizovaly 
tři sféry jeho vlády: nebe, zemi a peklo. 
V úvodu zmíněný Jakob Aljaž koupil 
vrchol Triglavu v roce 1894 za 1 rakousko-

-uherský zlatý a nechal na něm postavit 
plechovou stavbičku.  V jednom českém 
průvodci je popsaná jako „zajímavá“, já 
bych řekl spíše prapodivná, připomínající 
raketu postavenou pubertálními kluky...

Zato panoráma je fantastické. Pod sebou 
máme nejen všechny vrcholky Julských 
Alp, ale vidíme i pohoří Karavanky 
a Kamnické Alpy. Mraky jsou místy níže 
než vrcholy, vykukuje z nich například 
Škrlatica (2 740 m), druhá nejvyšší hora 
Julských Alp. Tak ještě do vandrbuchu 
otisk kovového razítka s nápisem „Aljažev 
stolp – vrh Triglava“ a jdeme dolů. 

Místy to jde dost pomalu, protože opatr-
nosti není nikdy nazbyt. Po necelé hodině 
usedáme před chatou Triglavski dom, 
kde se občerstvujeme z vlastních zásob. 
Pokračujeme v cestě, traverzujeme svah 
a pokračujeme krásným terénem jak vy-
střiženým z filmů o Vinnetouovi. Od roz-
cestí nad Pragem sestupujeme takzvanou 
Tomniškovou cestou. Je poměrně dobře 
jištěná, ale jde nám to pomalu, protože 
kolega si udělal něco s kolenem, a dolů 
mu to jde samozřejmě hůře, než kdyby-
chom stoupali. Místo předpokládaných 
dvou hodin nám to trvá čtyři. Ale nevadí, 
hlavně, že jsme se vrátili v pořádku. Hora 
i bůh Triglav nám dovolily vystoupit až na 
vrchol. Díky jim za to.

Text a foto -jv-
Na internetu najdete podrobnosti 

o Triglavském národním parku např. na 
www.tnp.si nebo www.buger.si

Tip na výlet

Na Orlík a do Humpolce
Nenáročný, asi pětadvacetikilome-

trový, ale v důsledku horšího spojení 
celodenní výlet, jehož trasa vede téměř 
výhradně po lesních a polních cestách.

Ze Světlé n. S. půjdete po modré tu-
ristické značce podél zámeckého parku, 
přes Závidkovice a kolem hájenky Horní 
Lesy, přes Lipnici do Orlovských lesů. 
U rozcestníku Na Štůlách si můžete udělat 
poučnou zastávku. V této oblasti se totiž 
v dávných dobách těžilo stříbro a dodnes 
jsou tu patrné několikametrové propady 
po těžbě.

Dál budete stoupat po žluté značce le-
sem ke zřícenině hradu Orlík. Je možné si 
zde prohlédnout nejen venkovní, ale nově 
i některé vnitřní prostory. Počátky hradu 
spadají do poslední třetiny 14. století. Jed-
ním z prvních známých majitelů byl Jin-
dřich z Dubé. Z hradu zůstala zachovaná 
hranolová věž, druhá hradní brána, bašta, 
zbytky opevnění a podsklepených paláců 
a černá hradní kuchyně, v níž byla obno-
vena chlebová pec. První práce podnik-
nuté na záchranu zříceniny jsou datovány 
rokem 1913. V letech 1992-1996 probíhaly 
na hradě stavební úpravy financované 
Okresním úřadem v Pelhřimově a městem 
Humpolec. V roce 1997 byl hrad otevřen 
a v současnosti je ho možné navštívit od 
června do října. V současné době o hrad 
pečuje Castrum o.p.s. Tradiční kulturní 
akcí konanou na hradě na počátku červen-
ce jsou středověké slavnosti, během léta 
zde probíhají občasná divadelní či hudební 
představení.

Od zříceniny hradu se můžete vrátit 
na modrou značku nebo sejít po naučné 
stezce kolem židovského hřbitova, kde 
je asi tisíc náhrobních kamenů, z nichž 
některé jsou umělecky velmi cenné. Je zde 
pochováno několik příbuzných dirigenta 

a muzikanta Gustava Mahlera a spisova-
tele Franze Kafky.

Humpolec byl založen řádem němec-
kých rytířů ve 12. století a dnes má přes 
11 000 obyvatel. V minulosti zde žili 
pospolu katolíci, evangelíci a židé. Každá 
komunita obývala určitou část města a sta-

věla si své vlastní svatostánky i světské 
budovy. Město je rodištěm významného 
antropologa Aleše Hrdličky (1869-1943), 
který vědecky vyvrátil názor, podle 
kterého by se lidstvo dělilo na vyvolené  
a podřadnější, na předurčené vládce a ot-
roky, a to podle barvy pleti a podle původu. 
Jeho celoživotním krédem se stalo heslo 

„Všechno lidstvo jednoho původu“, které 
dnes zdobí Hrdličkův pomník na Dolním 
náměstí.

Na Horním náměstí stojí secesní radnice 
(1912-1914), děkanský kostel sv. Mikuláše 
upravený barokně, Muzeum Dr. A. Hr-
dličky s expozicemi antropologickou, 
soukenickou a národopisnou. Za návštěvu 
také stojí soukromé muzeum vah. 

Mohutně se do povědomí lidí dostal 
Humpolec v posledních letech jednak díky 
soukromému pivovaru Bernard, jednak 
díky památné větě „Hliník se odstěhoval 
do Humpolce!“ z vynikajícího českého 
filmu Marečku, podejte mi pero! V září 
2002 byla za přítomnosti obou scénáristů 
filmu, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smol-
jaka, odhalena pamětní deska nejslav-
nějšímu přistěhovalci, člověku, kterého 
nikdy nikdo ve zmíněném filmu neviděl, 
a přesto ho zná téměř celý národ. Žulový 
kámen s pamětní deskou je umístěn v par-
ku Stromovka.

***
Návrat do Světlé je tak trochu problém: 

autobus Humpolec – Světlá n. S. jezdí jen 
v pracovní dny (kolem 15. a 17. hodiny). 
O víkendu a ve svátek lze jet vlakem (ko-
lem 13. a 15. hodiny) s přestupem v Hav-
líčkově Brodě.

Text, kresba a foto: Jaroslav Vála

Hliníkova deska

Zřícenina Orlík
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Ještě k fotosoutěži

Letos proběhl již 6. ročník fotografic-
ké soutěže Světelsko ve fotografii. Ještě 
nikdy v historii této soutěže nevyvolaly 
výsledky takovou diskusi jako právě le-
tos. A to nejen mezi aktivními fotografy 
a účastníky soutěže. Svůj názor vyjád-
řila řada lidí, které fotografie nějakým 
způsobem oslovuje. Vedle obvyklých po-
chval zaznělo i mnoho velmi kritických 
názorů. Nejvíce kritiky sklidily vítězné 
fotografie respektive způsob hodnocení. 
V tomto bodě se odvolávám na článek 
v minulém vydání SZ, kde již pan J. Vála 
naznačil, o co se jedná, a redakce vyzva-
la i ostatní, aby se i oni k tomu vyjádřili.

Chápu, že fotografování není fotbal, 
tedy zájmem většiny, ale není ani zcela 
okrajovou kratochvílí několika nadšenců. 
Naopak – fotografování po dočasném 
útlumu nabývá na popularitě, kouzlo fo-
tografie objevuje stále více lidí, a to i ve 
Světlé n. S. V porovnání s jinými městy 
je zde poměrně široká základna lidí, pro 
které je fotografie více než jen obrázek 
z dovolené. Berou ji vážně, snaží se zdo-
konalovat, s trochou nadsázky lze říci 

– když fotí, vytvářejí kroniku města.
Jednou za dva roky je pro ně vypsána 

zmíněná soutěž, kam dají všanc své 
nejlepší fotky a věří, že právě ta jejich 
zvítězí. Nakonec je samozřejmě všechno 
jinak, neboť porota má jiný vkus… Ona 
otázka „Proč právě tahle fotka vyhrála?“ 
je nejčastější – tak je to vždy při každé 

obdobné soutěži, je to normální, a je to 
správné. Fotografie, o kterých se mlčí, 
mají nulovou hodnotu, proto je dobře, 
když se o fotografiích mluví. Otázka 
je: mají-li fotografie, o kterých se mluví, 
vůbec nějakou hodnotu. To platí i o naší 
soutěži. Hodnotit a určit nejlepší fotogra-
fie je vždy nesnadná úloha, proto by po-
rotu měli tvořit lidé, kteří mají výtvarné 
cítění, respektive zkušený fotograf, který 
ví, co je to dobrá fotka. Záměrně užívám 
slovo dobrá fotka, neboť je velký rozdíl 
mezi fotografií dobrou a hezkou. Hezká 
může fotka být už jen proto, že je na ní 

„naše Maruška“ nebo „náš Pepíček pod 
vánočním stromečkem“. Hezká fotka je 
i západ slunce…ale nic víc. To nezname-
ná, že je to špatná fotka, ale je to pouhý 
popis skutečnosti. Taková fotografie se 
dobře vyjímá v rodinném albu. Jedná-li 
se o soutěž – smyslem každé soutěže je 
posouvat hranice, zvyšovat laťku, být 
lepší a lepší. Vítěz je jen jeden, pro ostat-
ní nechť je účast inspirací a motivací. Ne 
nadarmo se říká, že ostrý souboj je nej-
lepší trénink. Dobrá fotka je něco jiného, 
obsahuje určitou přidanou hodnotu, tvůr-
čí invenci autora, která může mít mnoho 
podob, v tom je síla a kouzlo fotografie 

– vidět neviděné, objevovat netušené sou-
vislosti, šokovat, nechat tušit…

Omlouvám se za předešlé řádky, nerad 
bych, aby byly chápány, že chci někoho 
poučovat. Vím, že kvalita fotografie se 

nedá měřit stopkami nebo metrem, je 
to do značné míry pocitová záležitost. 
Píšu o tom právě proto, že po vyhlášení 
výsledků soutěže převládaly negativní 
pocity směrem k porotě, způsobu jejího 
hodnocení i konečného resumé. Pova-
žuji proto, nejen já, za legitimní ptát se: 
Proč? Proč zvítězila ta která fotografie? 
Proč fotografie, které – ač označeny pro 
jednotlivé kategorie – byly sloučeny do 
nesourodého, nesmyslného „souboru“? 
To jsou otázky, na které mohl odpovídat 
předseda letošní poroty p. Aussenberg, 
který ovšem na vyhlašování výsledků 
nebyl přítomen, což je škoda. Přímá kon-
zultace s porotou bývá vždy přínosná.

V zájmu objektivity je nutno říci, že 
hodnocení je vždy oboustranně subjek-
tivní. Nejvíce diskutovanou a zároveň 
kritizovanou fotografií byla vítězná 
fotografie v kategorii Krajina. Jakou má 
hodnotu, čím je zajímavá právě tato foto-
grafie? Lípy na kopci mezi Světlou a No-
vou Vsí zná každý, všichni je fotí stejně 
ze stejného místa, a přesto tato fotografie 
opět získala ocenění. Jinak tuto fotografii 
vnímá p. Aussenberg, jistě ocenil třetino-
vou kompozici a monochromatické vy-
vážení barev, což jsou hlavní a nesporné 
přednosti této fotografie (a stejně jako 
další fotografie vypovídá o správném 
vidění a citu autorky pro kompozici). 
Jsou tu dva názory a oba mají svou prav-
du. Přirozené by bylo respektovat výrok 
poroty. Ovšem finální podoba, mám na 
mysli tisk, je tak nekvalitní, že celou 
fotografii zcela znehodnocuje. V každé 
takovéto soutěži platí tzv. nepsaná pra-
vila kvality fotografie. Ty může fotograf 
respektovat anebo ne. Profesionální foto-
graf, navíc v roli porotce, by je měl ctít 
a být profesionální i při hodnocení.

Smyslem tohoto článku není někoho 
obviňovat či urážet. Vyjádřil jsem ná-
zor několika dalších lidí, kterým záleží 
na tom, aby fotografování ve Světlé 
n. S. mělo úroveň, aby slova, která za-
znívají při každém vyhlašování výsledků 

– slova o stále stoupající úrovni – nebyla 
pouhou zdvořilostní frází, ale faktem.

M. Soukup

Ne vždy se vše podaří…

Tak nějak rozpačitě musím reagovat 
na výzvu vaší redakce ve Světelském 
zpravodaji k vyjádření se k letošní vý-
stavě Světelsko ve fotografii. A to nejen 
jako návštěvník, ale i jako vystavující 
amatérský fotograf.

Připomínám – nejsem odborník, fo-
tografii se teprve učím nějaký ten rok 
rozumět, fotím jen pro potěšení a zatím 
víc duší než okem zkušeného fotografa. 
Přesto chci reagovat, i já jsem převážně 
slyšela kritiku od známých návštěvníků 

i vystavujících na oceněné fotografie 
a věřím, že kritiky bylo opravdu dost.

Za sebe bych chtěla říci, že město 
může uspořádat výstavu právě jen díky 
ochotným a zapáleným amatérským 
fotografům, kteří nabízejí svá dílka „na 
obdiv“, dílka, do kterých vložili svůj 
čas, představy, elán, nadšení, také ale 
finance (dle vlastních zkušeností – ne-
malé)!

Jak může všechny tyto vložené inven-
ce na 132 vystavovaných fotografi- ▶
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ích hodnotit jeden jediný fotograf 
– i když profesionál?! Umíte si představit, 
že by jediný člověk rozhodoval u výbě-
rových řízení, pěveckých soutěží, škol-
ních soutěží, maturit, apod.? Já tedy ne!! 
A myslím, že to ani není zcela regulérní. 
Vzhledem ke snaze všech fotografů, 
kteří nabízejí svůj pohled na své město, 
vzhledem k jejich nabízeným invencím 
(určitě ne se záměrem jen PRO PENÍZE) 
mi připadá nekorektní, aby nevítězové 
odešli bez osobního poděkování, přípit-
ku či symbolické jedné růže…

Ve vašem článku zmiňujete kritizo-
vané 1. místo v kategorii Krajina. I mně 
to připadá směšné. (Podobný snímek 
vystavovala paní Švandová a myslím 
nejen ona). Příště podobný snímek vy-
hraje opět…?

Pokud mě neklame paměť – některé 
vítězné fotografie byly pouze na papíře 
z tiskárny počítače. To je jako bychom 
pěkný dárek zabalili do umaštěného 
papíru!

Fotografie Martina Soukupa jsou 
krásné a úžasné, téměř profesionál, ne? 
Ale tématicky různorodé fotografie 
tvoří SOUBOR? Asi nejsem sama, kdo 
tomu nerozumí.

A co fotografie Lidé Světelska? „Něco 
říkající“ fotografie se mi zdály v sou-
boru fotografií Zrození Jany Dobré 
(přesný název si nepamatuji). Líbí se 
mi i fotografie paní Volanínové, úžasná 
byla i tvář maminky paní H. Grün-
feldové (ačkoli to není tvář Světelska) 
a mnohé další.

▶

Světelsko ve fotografii – reakce poroty

Myslím, že reakce na dopisy čtenářů 
se dá shrnout do několika vět, které 
ospravedlní moje hodnocení vytavených 
fotografií a výsledky soutěže. 

Ve věci hodnocení vytavených fotogra-
fií bych chtěl upozornit, že jsem hodnotil 
podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. 
Nejvíce kritických ohlasů nekorektního 
a neprofesionálního hodnocení zaznělo 
na adresu vítězné fotografie I. kategorii 

– Krajina s názvem „Obzor“. Avšak je nut-
né si uvědomit, že jsem nebyl při hodno-
cení této fotografie ovlivněn skutečností, 
která ovlivňuje všechny účastníky soutě-
že, a to je především znalost fotografova-
né krajiny a kultury Světelska. Proto jsem 
hodnotil vítěznou fotografii z čistě profe-
sionálního a uměleckého pohledu bez 
sociálních vlivů, které jsou zmíněny v re-
akcích účastníku soutěže, cituji: „Nejvíce 
diskutovanou a zároveň kritizovanou fo-
tografií byla vítězná fotografie v kategorii 
Krajina. Jakou hodnotu, čím je zajímavá 
právě tato fotografie? Lípy na kopci mezi 
Světlou a Novou Vsí zná každý, všichni je 
fotí stejně ze stejného místa, a přesto tato 
fotografie opět získala ocenění.“

K výsledkům soutěže a ustanovení po-
roty musím konstatovat, že porota s jed-
ním členem je pro hodnocení takovéto 
soutěže nedostačující. Ve výsledcích sou-
těže se velmi výrazně projeví subjektivní 
názor jednoho, individuálně myslícího 
a cítícího člověka, který nemá možnost 
konfrontace svého hodnocení s dalšími 
členy poroty, což posléze vyvolává pocit 
nedůvěryhodnosti rozhodnutí o vítězných 
fotografiích. Proto navrhuji, aby byla 
v příštím ročníku soutěže ustanovena 
porota minimálně o třech členech, kdy 
alespoň jedním ze členů poroty bude oso-
ba, která zná sociální prostředí a krajinu 
oblasti, které se fotografická soutěž týká.

Výše uvedené prohlášení považujte za 
oficiální, stručnou, odpověď na reakce 
účastníků soutěže. Jeho záměrem není 
čtenáře poučovat nebo jim vyvracet jejich 
názor, ale vysvětlit pocity a postupy člena 
poroty při hodnocení fotografií.

Přeji vám hodně úspěchů při vaší práci. 
A těším se na další spolupráci při dalším 
ročníku soutěže.

S pozdravem
Štěpán Aussenberg

Vyjádření k připomínkám účastníků letošního ročníku 

Přínosem by určitě byly fotografie 
zachycující skláře, zemědělce, lékaře, 
prodavače, atd. Možná by si toto téma 

– Lidé Světelska – zasloužilo samostat-
nou výstavu. Tak snad možná příště?

Jen, proboha, nedejte jen na rozhod-
nutí jednoho PROFESIONÁLA, který 
třeba (nechci mu křivdit, neznám ho) 
neví o Světlé a jejích obyvatelích vůbec 
nic!   Mgr. Jana Rejnková

Není jednoduché odpovědět na všech-
ny výtky ze stran některých účastníků 
soutěže Světelsko ve fotografii i někte-
rých návštěvníků stejnojmenné výstavy. 
Určitě se mnou budete souhlasit, že - co 
člověk, to názor. A právě  hlavně z toho 
vyplývá, že v každém ročníku byly vý-
hrady k některým vyhodnoceným foto-
grafiím, i když ne tak výrazně jako letos.

Na úvod upozorňuji, že nechci – a ani 
si nedovolím – hodnotit výsledek odbor-
ného posouzení fotografií včetně jejich 
konečného vyhodnocení i ohodnocení. 
Tato „povinnost“ byla po vzájemné 
dohodě převedena na profesionálního fo-
tografa pana Štěpána Aussenberga. Mno-
hým z vás toto jméno není neznámé, pro-
tože tento pán byl porotcem již v prvních 
třech ročnících této soutěže. A protože se 

každým dalším ročníkem stálí účastníci 
stávali pro porotce již známými autory, 
rozhodli jsme se, pro  zachování objek-
tivity hodnocení, o změnu hodnotícího 
porotce. Takže další dva ročníky jím byl 
p. Jiří Novák. A aby opět nenastala zná-
má situace, požádali jsme letos znovu 
p. Aussenberga. Věřím, že hodnocení 
prováděl co nejobjektivněji, podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. A ještě si 
dovolím poznamenat, že skutečnost, že 
není Světelák, je pro porotce takovéto 
regionální soutěže především kladem, 
nikoliv záporem. Souhlasím však s při-
pomínkou na neúčast porotce při ofici-
álním vyhlašování výsledků soutěže na 
vernisáži výstavy, samozřejmě, že o to 
byl požádán, bohužel, měl dovolenou 
a nemohl přijet.
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Už jenom v samotném názvu fotosoutě-
že a v jejím poslání by mohla být i odpo-
věď na kritiku, která byla uvedena v člán-
ku v zářijovém Zpravodaji: „...Někteří 
návštěvníci se vyjadřovali – a to verbálně 
i písemně – k některým vyhodnoceným 
fotografi ím, respektive k rozhodnutí po-
rotce. 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 
fotografi i...“ Netvrdím, že to tak bylo, ale 
dá se předpokládat, že porotce (a vlastně 
i mnozí noví soutěžící) tuto „mnohokrát 
obehranou písničku“ nezná nebo si ji po 
šesti uplynulých letech již nepamatuje, 
neví, že je jednou z fotografi í v uváděné 
knize... Tak proč by pro většinu z nás 
chronicky známý snímek nemohl být 
znovu vyhodnocen?! Nehledě na to, že 
na rozdíl od některých jiných můžeme 
s jistotou tvrdit, že tento zřejmě tolika 
lidmi kritizovaný snímek ze Světelska 
je! a tím stoprocentně splňuje to, co je 
uvedeno již v názvu soutěže, na rozdíl od 

- a opět kritizovaných - neidentifi kovatel-
ných snímků přírody... A pokud bychom 
měli v duchu „tak tohle už bylo foceno 
několikrát“  již dopředu vyřazovat všech-
ny snímky světelského kostela, radnice, 
zámku, parkových a mnoha dalších zátiší 
a motivů focených ve všech ročních obdo-
bích, ze všech možných směrů a pohledů 
apod., vyřazovat snímky lesních zákoutí, 
přírodních úkazů, „kdejakých“ kytek, 
rostlin, živočichů..., u kterých nikdy není 
jistota, že byly pořízeny na Světelsku, asi 
by nebylo možné soutěž  pořádat. A právě 
proto, že to velká část fotoamatérů asi tak 
vnímá,  stává se pravidlem, že v kategorii 
Architektura není vlastně co hodnotit. Dů-
kazem je v předcházejících dvou ročnících 
vyhlášení pouze jednoho místa ze třech 
možných a v roce letošním zmíněná 
kategorie dokonce vůbec vyhodnocena 
nebyla. A podobně je na tom i kategorie 
Lidé Světelska. Bohužel je soutěžícími 
značně opomíjen původní záměr a směr 
možností, které uvádí i Mgr. Rejnková. 
Výtka by tedy měla směřovat především 
do řad soutěžících. 

Tím, že nemohla být hodnocena kate-

gorie Architektura, rozhodl se porotce, 
samozřejmě se souhlasem pořadatele 
a vyhlašovatele soutěže, udělit mimořád-
né ocenění. A zde navazuji na další častou 
kritiku účastníků soutěže, včetně samot-
ného držitele ocenění, která se soustředila 
v podstatě na jedno slovní označení v ná-
zvu ocenění – Zvláštní cena za soubor fo-
tografi í. Porotce s přihlédnutím ke všem, 
po všech stránkách velmi kvalitním, sou-
těžním fotografi ím jednoho autora, byť 
i zařaditelných do jednotlivých kategorií, 
hodnotil jako jeho „souborné dílo“. Proto 
také slovo soubor bylo použito v názvu 
mimořádného ocenění.

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že 
Světelsko ve fotografi i je soutěží pro fo-
toamatéry. Věřím, že všichni ti, kteří se, 
a to nejen té letošní, soutěže zúčastnili, 
ve skrytu duše doufají nebo jsou dokonce 
i přesvědčeni, že právě alespoň jeden z je-
jich zaslaných snímků bude vyhodnocen, 
a určitě všichni pro to také dělají, co umí. 
Někdo s větší, jiný s menší zkušeností, 
někdo se skvělým, téměř dokonalým vý-
sledkem, jiný s výsledkem, který může 
být terčem kritiky. A přestože by si to, dle 
mého soudu, převážná část soutěžících 
zasloužila, nelze všechny vybrat. Zkus-
me být tolerantní i k těm, kteří se teprve 
učí s fotoaparátem zacházet a fotografi i 
porozumět. A poděkováním pořadatele 
všem účastníkům soutěže je následné 
uspořádání výstavy z fotografi í, a je je-
nom dobře, že nad vystavovanými sním-
ky autoři, ale i návštěvníci diskutují. Na 
závěr bych chtěla oznámit, že uvažujeme 
o změně v systému hodnocení a s největší 
pravděpodobností i ve stanovení podmí-
nek soutěže.

Zdena Horní,
odbor kultury a školství MěÚ

Víte, že...

…v neděli 4. září se malý Škubánek 
zúčastnil VI. Zemské přehlídky v Praze 
a že mu tleskal i premiér?

Z šesti zemských přehlídek se Škubá-
nek zúčastnil již čtyř, na této poslední si 
vytancoval skvělé 3. místo a jako jediný 
zde získal i čestné uznání za práci s ma-
lými dětmi. 

epe (redakčně kráceno)

…v minulém Zpravodaji bylo – nikoli 
naší vinou – uveřejněno neplatné tele-
fonní číslo na Škubánek? Správné číslo 
je 604 368 204.
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V sobotu 22.10. přivítá Nová Ves 
u Světlé n. S. legendární metalovou for-
maci Debustrol, která zde pokřtí své nové 
CD Přerushit. Kapela vznikla v roce 1986 
v Mladé Boleslavi a prosadil se i mezi 
zahraniční metalovou extratřídou, zahrála 
si společně s Iron Maiden, Slayer a letos 
s HammerFall. Za téměř dvacet let se v ní 
vystřídalo mnoho muzikantů, ze zakláda-
jících členů zbyl už jen Kolins, který je 
mozkem celé kapely. Od začátku letošní-
ho roku hraje skupina opět ve čtyřech. Do 
svých řad přivítala staronového navrátilce 
kytaristu Trifi da, který se vrátil po sedmi 
letech. Debustrol hraje tedy nyní v této 
sestavě: Kolins – kytara, zpěv (basa v ka-
pele Harlej), Trifi d – kytara, Zed – basa 
a Skull – bicí (též v kapele Harlej). 

Akci v Nové Vsi zahájí ve 20 hod. hav-
líčkobrodská hardcorová partička Pro-
jekt-X, kterou vystřídá metalová skupina 
D.A.D. z Polné, pak už bude na řadě De-

Debustrol v Nové Vsi

Termín výstavy Vernisáž Autor, název výstavy
Vystavené dílo 
(exponáty)

Poznámka

20.9. - 16.10. Petr Šebesta Kámen, kresby, 
fotografie

21. - 30.10. 21.10.
(10.30 hod.)

5 let Domova důchodců ve Světlé 
n. S.

výtvarné práce 
obyvatel

k 5. výročí 
otevření 

8. - 30.11. 7.11. Stanislav a Ludmila Bartůškovi Obrazy a krajka

Informace z  Galerie Na Půdě

Týden knihoven

V týdnu od 3. do 7. října proběhla 
celostátní knihovnická akce Týden 
knihoven. V naší knihovně jsme re-
gistrovali nové čtenáře zdarma a pro-
míjeli upomínací poplatky. Pro dětské 
čtenáře a studenty středních škol jsme 
připravili informační lekce. 

Letos uplynulo 150 let od prvního 
vydání známého díla Boženy Němcové 
Babička. Proto jsme se zaměřili v Týd-
nu knihoven právě na Boženu Něm-
covou a její Babičku. V úterý 4. října 
v dětském oddělení MěK pan Jaroslav 
Kriebich vyprávěl žákům 7. a 8. tříd 
základních škol o životě Boženy Něm-
cové na Vysočině. Přivezl nám také 
ukázat asi 40 starých výtisků Babičky. 
Je totiž jejich vášnivým sběratelem 
a vlastní jich více než sto. 

Týden knihoven jsme ukončili no-
cováním v knihovně s pohádkami 
Boženy Němcové. Zúčastnilo se ho 20 
dětí, se kterými jsme si povídali o spi-
sovatelčině životě, o „Babičce“, četli 
pohádky. Studenti zdejšího gymnázia 
nám zahráli parodii pohádky B. Něm-
cové. Nocování jsme si zpestřili růz-
nými soutěžemi, hádankami a nakonec 
diskotékou. 

Děti odcházely domů v sobotu dopo-
ledne spokojené a plny zážitků. Těšíme 
se na další nocování v knihovně – příš-
tě v únoru s Andersenem. 

JŠ

Internet zdarma
Od poloviny září je v Městské knihovně 

a informačním centru ve Světlé n. S. pří-
stup na internet zdarma. Díky zapojení do 
projektu ministerstva informatiky „Inter-
netizace knihoven“ jsme získali připojení 
ADSL rychlostí 512 kb/s. Při větším zájmu 
uživatelů bude doba připojení na internet 
omezena na 30 minut. JŠ

bustrol, který předvede svou monstrózní 
show. Zahraje průřez ze všech dosavad-
ních alb, ale nejvíce se bude soustředit 
na nové album Přerushit. Dalším hostem 
bude světelská banda Aggressive Tyrants 
a na úplný závěr zahraje Adrien. Cenově 
výhodnější vstupenky si můžete zakoupit 
v Restauraci Pohoda a v knihkupectví 
Marie Bedrníčkové ve Světlé n. S. 

Tomáš Beránek
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Koncem září, jako už každoročně, 

ožívá naše město pouťovými atrak-
cemi. Spolu s nimi do Světlé přijíždí 
také člověk, který má pronajatou část 
náměstí pro většinu atrakcí. S bossem 
světelské pouti a majitelem několika 
atrakcí Františkem Lagronem a jeho 
manželkou Jarmilou jsme hovořili ne-
jen o pouti, ale také o způsobu života, 
který „světští“ vedou. Protože již jeho 
dědeček a následně i tatínek se živili 
tímto povoláním, není se tedy čemu 
divit, že jejich živnost převzal. 

Vracíte se do našeho města rádi?
František: Samozřejmě, Světlá je pro 

mě blízkým prostředím. Pocházím od 
Chrudimi a jezdím sem odmalička, takže 
jsem si ke Světlé vypěstoval docela hezký 
vztah. Když porovnám místní obyvatele 
s obyvateli jiných měst, musím říci, že 
lidé jsou tu na nás velice milí a hodní. 
Možná to bude dáno také tím, že svato-
václavská pouť je akcí velmi oblíbenou 
a také každoročně hodně očekávanou.

Jarmila: Navíc naše děti tu hrozně 
rády chodí do školy. Ve Světlé si totiž 
našly i spoustu kamarádů, se kterými se 
scházejí i nadále, když sem přijedeme.

Vy máte od města v pronájmu náměstí 
a pronajímáte je dál všem majitelům 
atrakcí. Jak probíhá komunikace mezi 
Vámi a městem a následně  mezi Vámi 
a dalšími majiteli?

František: Musím říci, že Vaše město 
má štěstí na starosty. Za celou dobu, co 
sem jezdím, jsem se nesetkal s neochotou. 
Všichni jsou tu velice vstřícní a udělali 
by pro nás maximum. S městem máme 
uzavřenou určitou smlouvu, většinou 
na celé volební období. Dostaneme ale 
samozřejmě také nějaká omezení, která 
musíme dodržovat.

O jaká omezení se jedná?
František: Jedná se samozřejmě o pa-

mátky. Ve Světlé si konkrétně musíme 
pohlídat kašnu, památné lípy, které stojí 
u ní, pomník a žulové schody. Mnohdy je 
proto velmi složité jednotlivé atrakce na 
náměstí rozestavět. Jsou tu úzké prostory, 
a proto máme i my omezené možnosti. To 
je i důvod, proč k vám do města zveme 
jen určitý počet majitelů atrakcí.

Nabízíte místo na pouti určitým maji-
telům Vy  nebo se Vám každý z nich ozve 

sám, že by chtěl atrakci tam a tam?
František: Jednotlivé majitele si vy-

bírám já. Když člověk jezdí po poutích, 
tak postupně nasbírá mnoho kontaktů. 
Obzvláště důležité jsou pro mě informace 
typu, zda si někdo pořídil novou atrakci 
a podobně.

Proč je to pro Vás tak důležité? Kvůli 
konkurenci?

František : Ano. Když chci ve Světlé, 
ale i v jiných městech uspět proti konku-
renci, musím nejen obměňovat skladbu 
atrakcí, ale i dodržovat opatření vůči pa-
mátkám nebo termíny odjezdů a příjezdů. 
Já vlastně tak trochu ručím i svou pověstí.

Jak často měníte skladbu atrakcí?
František: Většinou se řídíme zájmem. 

Takový „Breakdance“ byl ve Vašem 
městem použit poprvé a  stále je velice na-
vštěvovaný. Výběr většinou přizpůsobuji 
cílové skupině a to jsou pro mě teenageři. 
Mají rádi adrenalinové atrakce.

Máte připravenou i letos nějakou no-
vinku?

Jarmila: Letos jsme jako novinku po-
zvali atrakce „Hologram“, „Kamikaze“, 

„Chobotnice“ a nový typ nafukovačky. 
Chtěla bych se také zmínit o akci, kterou 
děláme každoročně s panem ing. Maleč-
kem, místostarostou města, při níž mohou 
postižené děti jeden den jezdit na všech 
atrakcích zdarma. 

(Letos proběhla akce ve čtvrtek. – po-
známka redakce)

Kdy začínáte s organizací a přípravou 
pouti v našem městě?

František: S organizací téměř rok do-
předu. Vždy si v duchu představuji, které 
atrakce pozvu za rok znovu a které atrak-
ce naopak zvát nebudu. Dále vymýšlím, 
co bude příští rok novinkou a podobně. 

Jarmila: Přes zimu pak připravujeme 
různé smlouvy. Jinak, co se týká konkrét-
ně organizace na místě, tak my najíždíme 
postupně s atrakcemi už v neděli večer. 
V noci pak pracujeme jako mravenci, aby-
chom šetřili klid obyvatel. Přes den stačí, 
že jim zabíráme parkovací místa. 

„Světský“, to je vlastně povolání sezón-
ní. Co děláte potom v zimě?

Jarmila: Po poutích jezdíme vlastně 
od jara do podzimu, tedy tři čtvrtiny 
roku. Zbylou část roku trávíme v rodin-
ném domku v  Pardubicích. Věnujeme se 

údržbě atrakcí, přípravě smluv a jiným 
potřebným náležitostem.

Které atrakce patří přímo Vám?
František: My vlastníme autodrom, 

zmrzlinový krámek a atrakci „Flintsto-
nes“. Brácha má dvě atrakce, švagr vlastní 
bufet, dcera potom vláček, houpačku 
a „Extrém“.

Jaká provádíte technická opatření 
ohledně bezpečnosti atrakcí a které úpra-
vy můžete dělat sami?

František: Sami můžeme provádět 
jenom mazání strojů anebo stříkání 
a lakování. Jinak každou novou sezónu 
projdou atrakce kontrolou od soudního 
znalce s atestací na atrakce. Dále nechá-
váme kolotoče seřizovat zámečníkům. 
Každý majitel atrakce musí mít technický 
průkaz, revizní zprávu o elektrice, která 
je ověřována každý půlrok. Pak musí 
atrakce projít také kontrolou úrazových 
opatření. Časté jsou také kontroly státní 
inspekce, živnostenských úřadů a dalších 
kontrolních orgánů. Nemusíte se bát, dělá-
me všechno v souladu se zákonem.

František: Rádi bychom také na závěr 
poděkovali všem představitelům Vašeho 
města za jejich vstřícnost a ochotu, ma-
jitelům drobných krámků, kteří jsou tak 
laskaví a umožní nám rozestavění atrakcí 
před jejich výlohy, ale i všem občanům 
města za jejich milé přijetí.

Zuzana Nevoralová , foto: J. Vála

František Lagron (vlevo) a Jiří Zvára
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Předprodej – videopůjčovna Relax, Lánecká 279, web: relax.3web.cz/ 

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

Horor. Šílený telefonát nás zavede do 
děsivé scény. 
Hrají: R. Reynolds, M. George

 Vstupné: 60 Kč, od 15 let

Středa 5.10., 17.30
 Kouzelný kolotoč (Velká Británie) 85‘
 Pohádkový příběh 
 Podaří se našim přátelům zachránit 

svět? 
 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Český dabing

Pátek 7.10., 19.30
 Sluneční stát (Česká republika) 95‘

Tragikomedie 
 O dílčích neúspěších v nepřetržité řadě 

úspěchů. 
Hrají: I. Bareš, O. Navrátil

 Vstupné: 60 Kč. 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

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Středa 12.10., 19.30
 Fantastická čtyřka (USA) 123‘

Akční sci-fi
 Mrak kosmické radiace způsobí závažné 

změny u členů posádky. Hraje: J. Alba
 Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Pátek 14.10., 19.30
 Klíč (USA) 105‘

Horor. Některé dveře by měly zůstat 
zavřené. 
Hrají: K. Hudsonová, J. Hurt

 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 16.10., 19.30
 Román pro ženy (ČR) 120‘

Komedie. 
Příběh o nezvyklém milostném trojú-
helníku. 
Hrají: Z. Kanócz, M. Vašut

 Vstupné: 57 Kč. Od 12 let

 Karlík a továrna na čokoládu (USA) 
115‘

 Připravte se na sladkou příchuť dobro-
družství. 
Hrají: J. Depp, F. Hilgmore

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Český dabing

Pátek 21.10., 19.30
 Smím prosit (USA) 107‘

Taneční romantická komedie
Život plný stereotypu mu změní setkání 
s krásnou ženou. 
Hrají: R. Gere, J. Lopez

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 23.10., 19.30
 Můj auťák Brouk (USA) 101‘

Komedie
 Úspěšné autíčko s tělem brouka a srd-

cem šampióna. 
Hrají: Lohan, M. Keaton

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Český dabing

Středa 26.10., 17.30
 Cesta kolem světa za 80 dní (USA) 

120‘
Komedie. 
Šílená cesta kolem světa s neuvěřitelný-
mi překážkami. 
Hrají: S. Coogan, J. Chan

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Český dabing

Pátek 28.10., 19.30
 Ostrov (USA) 136‘

Akční thriller
 Naplánuj si útěk a zachraň si tak život. 

Hrají: E. Mc Gregor, S. Johansson
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 30.10., 19.30
 Panenství na obtíž (Norsko, Švédsko) 

83‘
Komedie. 
Bea je v šestnácti letech poslední panna 
ve třídě. 
Hrají: K. Foss, M. Brinch

 Vstupné: 60 Kč. 
Od 15 let

 Český dabing

Program listopad
Středa 2.11., 19.30
 Moje krásná čarodějka (USA) 102‘

Komedie. Nudíte se, začněte randit s ča-
rodějkou. Hrají: N. Kidman, W. Ferrell

 Přístupný

Pátek 4.11., 19.30
 Pád třetí říše (SRN) 150‘

Válečný. Duben 1945, národ čekal jeho… 
Hrají: B. Ganz, A. M. Lara. Od 12 let

Neděle 6.11., 17.30
 Madagaskar (USA) 85‘

Komedie. Rozmazlená zvířata z newy-
orské ZOO se musí postarat sama o sebe. 
Přístupný. Česká verze

Středa 9.11., 17.30
 Valiant (USA) 75‘

Animovaná rodinná komedie. Skupina 
holubů je odhodlaná vrhnout se do boje 
s nepřítelem. Přístupný. Český dabing
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Odpovědná odpovědna

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

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

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

redakční rada

Vážená redakce,

chtěl bych se Vám svěřit s jednou 
nepříjemnou událostí, která se mi při-
hodila v nedávné době při návštěvě ne-
jmenované světelské restaurace. Jelikož 
jsem prožil řadu let v Kanadě, jedné ze 
zemí honosící se nejvíce demokratickou 
společností na světě, byl jsem touto 
nepříjemnou zkušeností velice nemile 
překvapen. Ne, že bych si dělal iluze 
o kvalitě české demokracie, ale malost 
a ubohost některých lidí mě stále dokáže 
zaskočit. 

Abych se tedy vrátil k tomu, o čem 
jsem chtěl původně hovořit. Jednoho 
slunného letního podvečera jsem se vy-
dal na večeři do jedné světelské hospody. 
Objednal jsem si jídlo a čekání jsem si 
krátil četbou denního tisku. 

Po chvilce přišlo do restaurace pět 
velmi slušně oblečených mladíků velice 
příjemného vzezření. Za nějakou dobu 
jsem si všiml jejich znepokojení, že stále 
nebyli obslouženi a nikdo z personálu si 

jich ani nevšiml. Jeden z mladíků slušně 
požádal obsluhu o vysvětlení. Jejich 
rozhovor jsem nezaslechl, ale po jeho 
skončení přišel ke stolu majitel podniku. 
To, jakým způsobem vysvětlil mladíkům 
nemožnost přijmutí jejich objednávky, 
mi vyrazilo dech. 

Pan majitel doslova řekl: „Takový 
druh lidí jako Vy zde neobsluhujeme!“ 
Dotyční byli podle výrazů ve tváři velmi 
překvapeni a já jsem si je marně snažil 
zařadit do nějaké skupiny, natož do sku-
piny, která by se mohla stát terčem ta-
kovéto nechutné diskriminace. Na Romy 
nevypadali, na židy nebo černochy také 
ne. Jediné, co mě napadá, že tito muži 
byli nejspíše jiného politického vyznání 
než povoluje společensky přijatelná 
norma. 

Po krátké výměně názorů mladíci 
opustili s kroutícími hlavami restauraci 
a já jen nevěřícně zíral, co se může stát 
lidem u nás šestnáct let po sametové 

„revoluci“…
Robert Vrbský

Upozornění Úřadu práce

Úřad práce v Havlíčkově Brodě 
upozorňuje občany, že od 3. 10. 2005 
otevírá pro veřejnost nové pracoviště 
odboru zprostředkování ve Světlé nad 
Sázavou. Pracoviště je umístěno v bu-
dově Městského úřadu ve Světlé nad Sá-
zavou, v prvním patře, vedle pracoviště 
státní sociální podpory. Hlavní náplní 
tohoto pracoviště je evidence uchazečů 
a zájemců o zaměstnání a zprostředko-
vání zaměstnání. Úřední hodiny tohoto 
pracoviště zprostředkování a pracoviště 
státní sociální podpory jsou:

Pondělí 8-11 12-17
Úterý 8-11 12-14
Středa  8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-13.30
Pátek neúřední den
  - pouze  pro podání nových 

  žádostí 8-11

Kontaktní adresa: Úřad práce v Hav-
líčkově Brodě, pracoviště Světlá nad Sá-

zavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 
Světlá nad Sázavou

Telefon: 569 452 219, 569 452 222 
(platné od  3. 10. 2005)

Pod toto pracoviště zprostředkování 
budou spadat občané z následujícího 
regionu: 

Benetice, Bilantova Lhota, Dobrá, 
Dobrá Voda (u Malčína), Dobrá Voda 
Lipnická, Dobrnice, Dobrovítova Lhota, 
Dolní Březinka, Dolní Dlužiny, Dolní 
Město, Druhanov, Horní Březinka, 
Horní Dlužiny, Josefodol, Kochánov, 
Koňkovice, Kunemil, Leština u Světlé, 
Leštinka, Lipnička, Loukov, Malčín, 
Meziklasí, Mrzkovice, Nová Ves u Svět-
lé ,Opatovice, Ovesná Lhota, Pohleď, 
Příseka u Světlé, Radostovice, Remuta, 
Rejčkov,Sázavka, Služátky, Smrčensko, 
Smrčná, Světlá nad Sázavou, Štěpánov, 
Trpišovice, Vlkanov, Vrbice, Závidko-
vice, Žebrákov.

Úřad práce v Havlíčkově Brodě 

Nové pohlednice 
v informačním centru

Velkým hitem nejen mezi sběrateli 
pohlednic, ale i mezi řadovými návštěv-
níky a turisty se v uplynulé letní sezóně 
staly vysekávané pohlednice s erby měst 
od firmy Sprint Olomouc. 

V rámci série pohlednic měst kraje 
Vysočina jsme zadali do výroby dva 
druhy, jeden s radnicí, druhý s radnicí 
a kostelem sv. Václava a ukázalo se, že 
to byla šťastná volba.

-jv-
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Zpráva o humanitární pomoci

V polovině srpna letošního roku 
jsme s dcerou absolvovaly společně 
s dalšími čtyřmi členy humanitární 
organizace, které pomáháme, cestu 
do Vinogradovské oblasti Zakarpatské 
Ukrajiny s humanitární pomocí. Sku-
tečnost, kterou jsem znala dosud jen 
z fotografií, mnou otřásla. Dříve obil-

nice Evropy, dnes samostatnost, ale 
neuvěřitelná chudoba. Země policistů, 
pohraničníků a vojáků s jejich skoro 
neomezenou mocí, která kontrastuje 
s pokorou, dobrosrdečností a pohostin-

ností lidí v těch nejchudších osadách. 
Oblast, která v letech 1919-1938 byla 
součástí Československa a tamější lidé 
vlastně jsou našimi bývalými spoluob-
čany. Ve vesnicích jižně od Mukačeva 
jsou dosud tisíce státem neregistro-
vaných občanů, kteří živoří mezi 
životem a smrtí. Jejich osady vznikly 

v sedmdesátých letech minulého sto-
letí za rozkvětu SSSR. Chatrče stavějí 
z vepřovicových cihel, za střechu těm 
nejchudším slouží igelit položený na 
větvích. O hygieně se vůbec nedá ho-

vořit a zdrojem vody bývá jedna ruční 
pumpa uprostřed osady. V domcích 
o rozměrech 3 x 3 metry žije na dvou 
postelích s rodiči i osm dětí. Lidé nad 
čtyřicet let věku jsou zde již výjim-
kou. Do školy děti téměř nechodí (je 
příliš daleko a není možnost dopravy); 
dospělí, pokud seženou práci, nevydě-
lají ani na základní potraviny pro svou 
rodinu. Často se k nim pro nesjízdnost 
cest nedostane ani koňský povoz.

Toto všechno a ještě další důvody nás 
vloni oslovily a začali jsme spolupraco-
vat s organizací ADRA.

ADRA (Adventistická agentura pro 
pomoc a rozvoj) byla založena v r. 
1956 v USA a od té doby vznikají její 
pobočky při Církvi adventistů sed-
mého dne v dalších zemích po celém 
světě. V České republice byla ADRA 
založena p. Rudolfem Reitzem v roce 
1992 nejprve jako nadace, v roce 1994 
pak vzniklo občanské sdružení.

S humanitární organizací ADRA 
spolupracujeme od začátku roku ▶

Kamion vyjíždí z MrzkovicNakládání kamionu

Pokud by někdo měl zájem pro Po-
moc bez hranic pracovat, měl nápad, 
jak získat finanční prostředky nebo 
sám finančně přispět, může se obrátit 
na redakční radu Světelského zpra-
vodaje nebo ještě lépe přímo na paní 
Kateřinu Kolářovou, tel. 777 181 178.

Světelská zahrádka

Ve dnech 17. až 19. září se ve společen-
ském sále ve Světlé konala Světelská za-
hrádka, výstava květin, ovoce a zeleniny, 
kterou uspořádaly Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Světlá 
n. S. a město Světlá n. S.

-jv-
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2004. První zásilka kukuřičné 
mouky směřovala do Moldávie, další 
do zemí bývalé Jugoslávie a letošní 
pomoc – 15 tun kukuřičné mouky jsme 
nakládali 31. srpna. Ta odcházela pod 
hlavičkou nové organizace – občan-
ského sdružení Pomoc bez hranic do 
Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Pomoc 

konkrétní místa podle naléhavosti po-
třeb. Nejnaléhavější je prosba o mouku, 
olej, ošacení, boty. Potom následují 
věci naší běžné denní potřeby – nádobí 
na vaření, mýdla na praní. Svíčky jsou 
tam strategickým zbožím, protože se 
jimi v některých oblastech i v 21. sto-
letí dosud svítí. Velmi vítají i nábytek 

a např. pomůcky pro tělesně postižené 
a vůbec všechno, co my považujeme za 
samozřejmou součást našeho života.

Pomoc bez hranic o. s. nemá zatím 
žádného zaměstnance, všichni zú-
častnění pracují ve svém volném čase 

a o dovolené. Má ale mnoho přidruže-
ných členů, kteří za dobrovolný pří-
spěvek (min. 365 Kč ročně pro fyzické 
a 1 000 Kč ročně pro právnické osoby) 
pomáhají realizovat dopravu. Získání 
věcné pomoci však není tak velký 
problém, jako doprava na určené mís-
to. Cesta s nákladem na Ukrajinu do 

Vinogradovské oblasti stojí 45 000 Kč 
i přesto, že je kamion s vlekem naložen 
buď do nejvyšší přípustné hmotnosti 
nebo „vycpán“ až po střechu a plachtu 
a zpět ze Slovenska ještě vytížen.

Kateřina Kolářová

Prokop Remeš: Terorismus 
a náboženství očima psychote-
rapie

Na čtvrtek 20. října od 19.30 hod. 
připravila Místní skupina ČKA ve 
Světlé n. S. první besedu v tomto aka-
demickém roce. I letos se budou be-
sedy konat díky vstřícnosti světelské 
střední školy v Sázavské ulici ve zdejší 
zasedací místnosti. 

MUDr. Mgr. Prokop Remeš je psycho-
terapeut, psychiatr, gynekolog a teolog. 
Ve své praxi se zaměřuje na pastorační 
terapii a dynamickou psychoterapii. 
Patří také k zakládajícím členům Spo-
lečnosti pro studium sekt a nových ná-
boženských směrů.

Napsal několik knih a řadu článků 
na teologická, religionistická a psycho-

Místní skupina České křest́anské akademie

terapeutická témata. V poslední době 
vzbudila zájem odborné veřejnosti jeho 
nová kniha Nahá žena na střeše, v níž 
společně s rodinnou terapeutkou Alenou 
Halamovou publikoval své zkušenosti 
s biblí jako textem, jenž používá v psy-
choterapeutické praxi. Jednu z kapitol 
této knihy věnoval náboženskému fana-
tismu, který zde interpretuje jako velmi 
nebezpečnou a závažnou formu psychic-
ké úchylky. V souvislosti s fanatismem 
se v současné době mluví především 
o islámu, právě proto na něj Prokop 
Remeš zvlášť zaměří svou pozornost; 
stranou však nezůstanou ani ostatní 
náboženství a myšlenkové proudy, kte-
ré nechvalně proslavili jejich fanatičtí 
reprezentanti (Savonarola, Kalvín, Ro-
bespierre, Stalin, Dzeržinskij, Hitler, 
Himmler, bin Ládin apod.).  

Hynek Bouchal

Uprostřed vesnice

Novostavba

bez hranic vznikla koncem února 
2005 odštěpením zakládajících členů 
ADRY od původní organizace a chce 
se zabývat hlavně přímou humanitární 
pomocí na konkrétní žádosti z Ukraji-
ny, Bosny a Hercegoviny, Srbska a ze 
zaplavených oblastí ČR. ADRA se 
do budoucna bude zabývat nepřímou 
humanitární pomocí – metodickou 
pomocí při rozvoji obcí, měst, oblastí 
v zemích postižených válkou, přírodní-
mi katastrofami atd. 

Naše Pomoc bez hranic má na 
Ukrajině v oblasti Vinogradovo svého 
spolupracovníka, kazatele Církve ad-
ventistů sedmého dne Ivana Pavloviče 
Filipa, který zásilky humanitární po-
moci po vyřízení všech formalit a uvol-
nění z celního skladu rozdává přímo na 

▶

Příprava na velké prádloJediná pumpa – strategický objekt

Na návštěvě
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Tečka za tenisovou sezonou

Turnaj dorostenců O pohár škol 
byl vydařenou tečkou za letošní teni-
sovou sezonou na dvorcích TK Sklo 
Bohemia ve Světlé n. S. Při losování 
napsal hlavní rozhodčí Josef Vašák 
do turnajového pavouka 28 jmen, 
což byl vzhledem ke konci sezony 
slušný počet a nechyběla ani kvalita. 

Oprávněnou radost pořadatelů tak 
kalilo pouze vystoupení domácích 
tenistů, vždyť nastoupili jen tři a pou-
ze Jan Klička, věkem ještě starší žák, 
zaznamenal vítězství ve dvouhře, 
když v předkole zdolal Jelínka z Chru-
dimi 6:2, 6:0. V prvním kole potom 
podlehl turnajové dvojce Sváčkovi 
z LTC Česká pojišťovna Praha 0:6, 1:
6. Karel Doucha v předkole prohrál 
s Miškovským z pražské Sparty 4:6, 
1:6 a rovněž Zdeněk Popek podlehl již 
v předkole Zelenému z TK Hlinsko 4:
6, 1:6. 

Ve čtyřhře dvojice Doucha, Popek 
uhrála kolo, když porazila pár TK 
Hlinsko Akrman, Zelený 6:3, 6:3, 
ale ve čtvrtfinále jim vystavili stop 
pozdější vítězové soutěže čtyřhry 
Souček s Němcem, ti vyhráli 6:3, 6:0. 
Ve dvouhře pelhřimovský Jan Zedník 
dokonale zvládl roli nasazené jednič-

ky, když pouze v semifinále s Ražkou 
ze Zbraslavi měl v první sadě namále, 
jinak procházel turnajem jako nůž 
máslem, ve finále zdolal s jistotou 
svého oddílového kolegu Filipa Němce 
a zaslouženě získal pohár vítěze. Pro 

vítěze Zedníka to bylo loučení s ka-
tegorií dorostu, v příští sezoně mu věk 
dovolí hrát již jen za muže.

Semifinále dvouhry: Zedník (TK 
Pelhřimov) – Ražka (LTC Zbraslav) 
7:5, 6:3

▶Vítěz dvouhry Jan Zedník

Vernisáž

Vernisáž výstavy, nazvané prostě Petr 
Šebesta 2005, proběhla v Galerii Na 
Půdě tentokrát poněkud netradičně v so-

Výstava Petr Šebesta na vernisáži

botu 17. září odpoledne v úzkém kruhu 
rodiny a několika pozvaných přátel. 

 -jv-
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borovému svazu Sklo Bohemia, a. s., 
Městskému úřadu ve Světlé n. S. a fi r-
mám Měšťanský pivovar a. s., Havlíč-
kův Brod, Pivovar Rakovník, BRANS 
Bohemia v. o. s., GLASSPO, Pertlovi 

– broušení skla, Dvořák Golčův Jení-
kov, Pekárna a cukrárna Milan Brokl. 
Poděkování patří také Hokejovému 
klubu HC Sklo Bohemia Světlá n. S. za 

zapůjčení vestibulu a zázemí na zim-
ním stadionu a oddílu volejbalu za za-
půjčení sokolovny pro zajištění noclehu 
turistů.

Text a foto -jv-

Běh Terryho Foxe 2005

Letos se ve Světlé poběží Běh Ter-
ryho Foxe (BTF) ve čtvrtek 13. října. 
Pořadateli jsou tradičně Klub cyklis-
tiky Sklo Bohemia a Městský úřad 
ve Světlé n. S., v organizačním vý-
boru jsou kromě Jarmily a Zdeňka 
Machačových Mgr. Stanislav Čech, 
ing. Josef Maleček a dva členové ko-
mise pro koordinaci sportů.

BTF je dobrovolná humanitární akce. 
Všechny prostředky získané ve jménu 
Terryho Foxe od startujících jsou dle 
jeho přání věnovány na výzkum rako-
viny. BTF je akcí nesoutěžní, trať lze 
absolvovat libovolným způsobem podle 
vlastních sil – chůzí, během, procház-
kou, jízdou na kole, kolečkových brus-
lích, na invalidním vozíku nebo třeba 
s dětským kočárkem. 

Podle výše peněžitého příspěvku 
budou rozdávány upomínkové dárky 
s logem BTF.

Prezentace je od 14 hodin na terase 
nákupního střediska, start v 16 hodin 
před budovou radnice na náměstí Trč-
ků z Lípy. Trať vede z náměstí ulicemi 
Nádražní, Poštovní, Pěšinkami, dolní 
částí náměstí do Dolní ulice, ulice-
mi Na Sídlišti a Nové město zpět na 
náměstí před MěÚ. Okruh měří 1600 
metrů. 

V cíli bude účastníky čekat malé ob-
čerstvení a tombola.

-jv-

Němec (TK Pelhřimov) – Šupej 
(VŠ Praha) 6:1, 6:1

Finále dvouhry: Zedník – Němec 
6:4, 6:1

Finále čtyřhry: Souček (TK Neridé 
Praha), Němec – Ražka, Miškovský 
(Sparta Praha) 6:4, 4:6, 6:2

Text a foto: Jiří Víšek

▶

DP Cestami Jaroslava Haška
O posledním prázdninovém ví-

kendu pořádal Klub českých turistů 
Sklo Bohemia Světlá n. S. 24. ročník 
dálkového pochodu a cykloturistické 
jízdy „Cestami Jaroslava Haška“ za-
řazeného do mezinárodní organizace 
IVV. 

V sobotu od šesté hodiny ranní vy-
cházeli turisté na trasy 50 km a 35 km, 
od půl osmé na trasy 20 a 10 km, ještě 
později se na své trasy vydávali cyk-
loturisté. Ideální počasí přilákalo více 
než 250 účastníků, což je v historii této 
akce rekordní počet. A to ještě musíme 
vzít v úvahu, že pořadatelé po mnoha 
letech zrušili z organizačních důvodů 
trasu 100 km, která mívala kolem 30 
účastníků. Znovu se potvrdil trend ně-
kolika posledních let, že největší zájem 
je o kratší trasy.

Turisté si pochvalovali pečlivě prove-
dené vlastní značení ze Stvořidel přes 
Pavlíkov, Mezilesí na Modlaň, tamější 
kontrolu i krásné výhledy. V cíli na 
zimním stadionu každý obdržel diplom 
a skleněný suvenýr s motivem pocho-
du, zájemci pak i razítko IVV. Mnozí 
turisté přicházeli s plnými batohy hub, 
které nasbírali při cestě. Paní Božena 
Fironová se pochlubila bedlou vysokou 
35 centimetrů.

Pořadatelé touto cestou děkují 
sponzorům Sklo Bohemia, a. s., Od- Božena Fironová s bedlou vysokou

Turistika

V cíli bylo chvílemi rušno
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V neděli 18. září přišel na fotbalový 
stadion povzbudit nejmladší světelské 
fotbalisty při jejich dvojzápase s Jihla-
vou a Žďárem n. S. bývalý vynikající 
hráč TJ Sklo Bohemia Václav Čálek. 
V polovině sedmdesátých let to byl jeden 
ze základních kamenů hvězdné sestavy 
P. Bárta, F. Ptáčník, Krupička, Hubínek, 
Korejtko, Plánka, Kafka, Čálek, Hořejš, 

J. Havel, B. Čížek, J. Czosnyk, a Vl. 
Ptáčník. Tehdy se toto mužstvo po něko-
lik sezon pohybovalo v popředí tabulky 
krajského přeboru východních Čech. 

Václav Čálek, jehož jméno patří do 
pomyslné síně slávy světelského fotba-
lu, se s dresem prvního mužstva loučil 
o pouti v roce 1977 při utkání s Novým 
Městem nad Metují a tehdy o tom no-
viny informovaly: „Před zahájením 
střetnutí se vedení oddílu, spoluhráči 
i publikum rozloučilo s obětavým bojov-
níkem a „dělníkem“ fotbalového trávní-
ku Václavem Čálkem, který ve 34 letech 
končí činnost v závodním mužstvu.“ 

Ovšem nebylo to defi nitivní loučení 
se světelským fotbalem, více než rok 
potom ještě pomáhal „béčku“ Světlé 
v bojích 1.B třídy. Dnes žije Václav Čá-
lek mimo Světlou, ale pozorně sleduje 
úspěchy i neúspěchy všech mužstev FK 
Sklo Bohemia. 

Text a foto: jív

Fotbalová legenda mezi 
malými fotbalistyEdita v Octavia cupu

O víkendu 2. až 4.9. se na autodromu 
v Mostě jely automobilové závody Oc-
tavia cup. Tohoto závodu se zúčastnila 
i Edita Prášková z Kynic, studentka 
Masarykovy univerzity v Brně.

Nabídka přišla od týmu ACA Au-
tocentrála Hlučín a rozhodování bylo 
těžké, vždyť Edita měla možnost auto 
testovat pouze jeden den a měla sta-

nout na startovním roštu s ostřílenými 
závodníky, kteří v „Octavii“ startují již 
několik sezon. Rozhodnutí bylo nakonec 

kladné, a tak má Edita za sebou zajíma-
vou zkušenost. Dojela z dvacetičlenného 
startovního pole na 13. a 14. místě, což 
je při premiéře v takovémto závodě 
dobrý výsledek. Zájem médií byl velký, 
vždyť byla jedinou ženou v celém star-
tovním poli. 

Jaroslav Prášek 
Foto: Martin Straka

Pozn. redakce: 
Podrobnosti o Editě Práškové se do-

zvíte z připravovaného rozhovoru.

Před startem hokejové sezony

Krytý zimní stadion v Pěšinkách 
se připravuje na svoji další sezonu, 
a přestože se v sousední Ledči narodil 
další sourozenec s umělou ledovou 
plochou, věří provozovatelé světelské-
ho „zimáku“, že i v nastávající sezoně 
bude o led v Pěšinkách zájem. 

S čím půjdou v Pěšinkách do nastá-
vající sezony, to nám přiblížil jednatel 
a sekretář HC Sklo Bohemia ing. Jaro-
slav Švorc.

„Předně musím zdůraznit, že i přes 
vzrůstající ceny energií máme snahu, 
aby nestouply poplatky pro bruslící ve-
řejnost a ostatní pronajímatele ledové 
plochy. Mrazit začneme tak, aby byl 
první led na přelomu října a listopadu.“

– Kolik bude mít světelský hokej druž-

stev v mistrovských soutěžích?
„Tak jako tomu bylo v loňské sezoně, 

i letos obsazujeme všechny vypsané 
věkové kategorie. Bude hrát přípravka 
(hokejisté do 3. tř.), elévové (4.-5. tř.), 
mladší žáci (6.-7. tř.), starší žáci (8.-9. 
tř.), dorost, junioři a dospělí. V součas-
né době provádíme ve školách nábor ▶



Světelský zpravodaj říjen 2005 strana 28 strana 29 říjen 2005 Světelský zpravodaj 

Pohoda Cup Open

V sobotu 13. srpna se uskutečnila na 
kurtech ve Františkodole výjimečná 
akce – první ročník tenisového turnaje 
Pohoda Cup Open. Přesto, že se jednalo 
o zahajovací ročník, zúčastnilo se ho 24 

aktivních hráčů. Účast nebyla jakkoliv 
omezena a o tom svědčí i široký okruh 
zúčastněných tenistů. 

Nejmladšímu bylo 23 a nejstaršímu 58 
let. Samozřejmě, že nechyběly ani ženy, 

které výrazně promluvily do konečného 
pořadí.

Soutěž byla rozlosována do čtyř 
základních skupin. Vzhledem k počtu 
účastníků a počtu kurtů (3) se hrálo na 
jeden vítězný set. První dva nejúspěšněj-
ší z každé skupiny pak postupovali do 
vyřazovacích bojů. Všichni zúčastnění 
byli svědky neúprosných bojů, dlouhých 
výměn od základní čáry i nádherných 
smečů na síti. Celodenní zápolení 
vyvrcholilo ve fi nále, ve kterém proti 
sobě nastoupily Jan Novotný a Jaroslav 
Jenčík jr. I přes vyrovnaný průběh se 
vítězem nakonec stal první ze jmeno-
vaných. Na třetím místě pak skončil 
Michal Čapoun. Všichni hráči obdrželi 
upomínkové předměty a vítězové samo-
zřejmě hodnotné ceny (pro vítěze byl 
připraven sud piva).

Součástí sportovního zápolení byla 
i jeho společenská část, která následo-
vala po ukončení turnaje. Tenisté i jejich 
přátelé a rodiny poseděli u stejků, klo-
básek, dobrého piva a hudby. O vzornou 
obsluhu se starali zaměstnanci restaura-
ce Pohoda ze Světlé nad Sázavou.

Děkujeme nejen jim, ale i všem zú-
častněným za vydařenou akci a věříme, 
že je zaděláno na další úspěšnou tradici 
v našem městě.  Text a foto: Petr Hodný

Atletická tartanová dráha sportov-
ního areálu u ZŠ Komenského po čty-
řech letech provozu opět září novotou. 
Tato část sportoviště, kterou využívají 
hlavně atleti skupiny trenéra Jozefa 
Foťka, se na některý místech začala 
drolit. Proto v rámci garančních oprav 
pracovníci fi rmy TENNIS ZLÍN, s.r.o. 
nanesli na celou plochu dráhy včetně 
skokanského sektoru novou vrstvu 
pružného granulátu Regupur a speci-
ální dvousložkovou barvou nastříkali 
čáry běžeckých drah. 

Po dva týdny, kdy probíhaly garanční 
opravy, se museli světelští atleti pře-
sunout na nerovnou antukovou dráhu 
pod ZŠ Lánecká, nyní se s radostí 
vrátili na oblíbený tartan. Stadionek 
u Komenského školy je nejvíce využí-
vaným sportovištěm ve Světlé, vždyť 
například na umělé trávě, která se též 
dočkala dílčích oprav, se hraje fotbal 
po celý rok. 

V zimních a jarních měsících se na 
„umělce“ připravují fotbalisté FK Sklo 
Bohemia, ale nejčastěji patří tráva 
rekreačnímu fotbalu různých skupin 

Nástřik čar na atletickou dráhu

Atletická dráha v novém kabátě

do naší přípravky. Pochopitelně se 
mohou malí zájemci o hokej přihlásit 
i během sezony při trénincích přípravky 
na zimním stadionu, kde si domluví další 
postup s trenérem. Na hokej se mohou 
hlásit i děvčata, ta mohou dle regulí 
též nastupovat v jednom týmu s chlapci. 
Rodiče získají další informace na tel. 
602 164 457.“

– Bude i letos soutěž neregistrovaných 
hokejistů?

„Pro náš zimní stadion je soutěž rekre-
ačních hokejistů tradicí a bude i v této 
sezoně, předpokládáme šest družstev. 
Jednáme s Ledčí o propojení soutěže, 
která by měla název Liga Světelska. Do 
Vánoc by se hrálo odděleně ve Světlé 
a v Ledči, po vánočních svátcích by se 
obě skupiny spojily a hrálo by se dvou-
kolově každý s každým. Soutěž by tak 
jistě získala na atraktivnosti.“  

jív

všech věkových kategorií, a to skuteč-
ně od jara do jara. A samozřejmě toto 
sportoviště využívají školy při hodi-
nách tělesné výchovy.

Jiří Víšek 

▶
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Motoristické sportovní soutěže 
nejsou ve Světlé rozhodně novinkou, 
vždyť v minulosti se zde jezdil mo-
tokros, závody automobilů do vrchu 
a také motokáry. V posledních le-
tech se v kalendáři sportovních akcí 
města objevuje další podnik motoris-
tického sportu, automobilová soutěž 
Rallye Světlá, jako součást seriálu 
Volný pohár České republiky. 

Ve dnech 9. a 10. září to byl 4. ročník 
a je tedy možno již hovořit o tradici. 
Mnohdy úzké silnice Světelska plné 
kopců a záludných zatáček dokážou 
dokonale prověřit umění řidičů a je-
jich sehranost se spolujezdci, stejně 
tak jsou tvrdou zkouškou pro jejich 
hýčkané miláčky na čtyřech kolech. 
Na druhou stranu atraktivní místa na 
tratích rychlostních zkoušek v okolí 
Melechova, Lipničky nebo přímo 
v Přísece nabídnou při každé soutěži 
motoristickým fanouškům skutečně 
dramatickou podívanou. 

První den letošní soutěže, která od-
startovala v pátek v 19 hodin, čekaly 
na jednaosmdesát posádek mimo jiné 

dvě noční „erzety“: Olešnice – Malčín 
a Koňkovice – Světlá. 

V sobotu měla soutěž start již 
v sedm hodin ráno a do 255 kilometrů 
bylo zahrnuto 9 rychlostních zkoušek, 
když k těm dvěma pátečním přibyla 

4. ročník automobilové soutěže Rallye Světlá

časovka Dolní Město – Světlá, všechny 
se jely třikrát. 

Během dvoudenního zápolení najelo 
49 posádek, které soutěž dokončily, 
na silnicích Světelska 322 kilometrů, 
z toho bylo 95,5 km skutečně ostrých 

v jedenácti rychlostních zkouškách. 
Důstojnou tečkou vydařené automobi-
lové soutěže bylo slavnostní vyhlášení 
výsledků, při kterém nechyběly stupně 
vítězů, šampaňské a pochopitelně vav-
řínové věnce, které předávali starosta 

V plné rychlosti

města Josef Böhm, ředitelka České 
podnikatelské pojišťovny a ředitel 
soutěže Zdeněk Secký. 

Vedle vítězné dvojice v celkovém 
pořadí Rudolf Kohout, Josef Radina 
z Horažďovic s vozem Lancia Delta, 

kteří si zopakovali své loňské prven-
ství, patřili mezi zajímavé osobnosti 
manželé Václav a Jana Mulačovi ze 
Zhoře s vozem Subaru WRX. Ti byli 
na stupních vítězů hned dvakrát, když 
byli nejlepší smíšenou posádkou, ve 
své kategorii A4 nad 2000 ccm ob-
sadili 2. místo a v celkové klasifikaci 
skončili na 6. místě. 

Žena na horkém sedadle spolujezdce 
je v automobilových soutěžích stále 
zvláštností, v letošní soutěži jich ve 
Světlé odstartovalo 8 a jen jedna ne-
projela cílem na náměstí Trčků z Lípy.

Text: Jiří Víšek
Foto: Milan Stejskal (2) 

a Jiří Víšek (1)

Starosta města předává věnce
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ZAJISTÍM PRO VÁS:

 • Úvěry na privatizace bytů
 • Úvěry na výstavbu domů i bytů
 • Úvěry na koupě bytů do OV, 
   družstevních bytů, stavebních pozemků

 Výhodný úvěr ,,bydlení+“ pro BD, SVJ 
 i pro PO na rekonstrukci bytových domů.

 Stavební spoření od ,,buřinky“
 Prémie až 2000,- Kč k uzavřeným smlouvám  
 stavebního spoření pro děti narozené 
 v roce 2005 

 Penzijní připojištění 
 (výrazné úspory pro zaměstnavatele 
 přispívajícím svým zaměstnancům )

Informace zdarma

Lukáš Kalenský
737 560 108, 732 279 304

fax: 569 456 535

XIII. Pivní olympiáda

SPRINT  sec.
1. PILAŘ Pavel 4,31
 Údavy
2. VEJNOSKA Karel 4,44
 Ovesná Lhota
3. MALEČEK Jiří 4,46
 Syrov
4. OCHABA Petr 4,74
 Kouty
5. OLAH Vláďa 8,03
 Světlá n. S.
6. DOLEŽAL Vlastimil 9,5
 Ledeč n. S.

TUPLÁK  min.
1. SCHMIDT § BAŤA 1:14,3
 Josefodol

2. HOSPODKOVÉ  1:23,06
 Pavel+Pavel 
 Jilem (Jilemský draci)
3. HOSPODKA K., 02:13,0
 DOLEŽAL Vl.  

 Jilem / Ledeč n. S.
4. JAKOUBEK, 02:24,3
 JAKOUBEK 
 Praha

OTESÁNEK min.
1. PEJCHAR Luboš 3:17
 Světlá n. S.
2. POUPĚ Zdeněk 3:30
 Vilémovice
3. OLAH Vláďa 4:00
 Světlá n. S.

4. HOSPODKA Pavel nad limit
 Jilem  špička rohlíku
5. BAREŠ Josef nad limit
 Světlá n. S. 3/4 rohlíku
6. KOUDA nad limit
 Rádio Vysočina 3/4 rohlíku

MARATÓN
Počet  piv za 15 min.
Zrušeno - náhrada 6 piv ve dvou, 

přihlásil se pouze Doležal, soutěž ne-
proběhla.

„CENA DIVÁKŮ“ 
DOLEŽAL VL. alias Mr. Bean



Světelský zpravodaj říjen 2005 strana 30 strana 31 říjen 2005 Světelský zpravodaj 

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ЀЀȀഀࠀఀࠀ܀ༀကȀЀ

ĀȀ̀ЀԀ܀Ȁ
ᄀༀԀሀЀȀጀऀࠀࠀऀఀഀࠀༀ
ကȀЀༀ܀Ā᐀ᔀࠀȀༀࠀᘀᜀࠀ᠀ᤀ̀ᨀᨀᨀ
ᄀЀက܀Ѐᬀ܀ЀࠀᰀЀࠀᰀ᠀ᴀḀἀࠀကԀἀ Ѐᬀ!Ѐࠀ
Ȁༀࠀ!ЀȀᔀࠀༀࠀကἀԀἀ᠀ȀЀᬀ܀ЀᬀࠀЀࠀᰀࠀȀĀ"

Ԁ܀Ȁက̀ᄀሀጀ᐀ᔀᘀᜀ܀᠀ᤀᔀ
ᨀᬀᰀကᴀᨀḀᔀ̀ᔀᬀἀᬀ !"
ĀᬀĀ#ᘀጀᬀᘀ$
ሀᔀ#ጀЀ̀Ā!ᔀᘀᬀᰀ᐀%

#$%᐀ༀ ᔀࠀ̀ࠀȀༀᜀ%ࠀȀༀ&% ᐀ᔀ'
&'()*+ᔀᨀ&, ᬀĀ(ࠀἀ ࠀ&ᔀ+--ᔀጀ.///
&'()*+ᔀᨀ&0 ᬀĀ(ࠀἀ ᔀ&ᔀ,+0ࠀጀ.
&*()'(ᔀᨀ&0 ᬀĀ(ࠀἀ ࠀ&ᔀ0,,ᔀጀ.
&1()'(ᔀᨀ&0 ᬀĀ(ࠀἀ ࠀ&ᔀ(00ᔀጀ.
&1()*+ᔀᨀ&0 ᬀĀ(ࠀἀ ࠀ&ᔀ',0ᔀጀ.
&-()(+ᔀᨀ&( ᬀĀ(ࠀἀ ࠀ&ᔀ*+*ᔀጀ.///
&-()'(ᔀᨀ&( ᬀĀ(ࠀἀ ࠀ&ᔀ1,'ᔀጀ.///
&-()0(ᔀᨀ&' ᬀĀ(ࠀἀ 2ࠀᔀ(+&ᔀጀ.
22()0(ᔀᨀ&* ᬀĀ(ࠀἀ ࠀ,ᔀ(2&ᔀጀ.

ᄀԀ᐀ༀ2ࠀᔀ3456%
)Ȁἀ(ᰀ܀Ѐ᠀Ȁ%7ࠀऀఀ6%
ጀ48958ࠀ:ᔀ*+,2ࠀ1*-ࠀ.+*ࠀ0/--ࠀ+.-ࠀ//
3᠀ጀ܀ࠀȀༀ 3̀ࠀༀ᠀ἀࠀ

Firma RECYCLING - kovové odpady
Chotěboř oznamuje,

že od 1. 9. 2005 
byla 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

BEZDRÁTOVÝ
INTERNET

vysokorychlostní p�ipojení
ve Sv�tlé nad Sázavou

a okolních obcích 

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

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

Výhodné tarify pro domácnosti, �ivnostníky, firmy. 

             PROM��ENÍ SIGNÁLU ZDARMA 

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

Volejte a pi�te SMS: 604 255 375 
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