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Slovo úvodem

Vážení čtenáři, 
v poslední době jsme zcela za-

valeni vlnou nekonečných reality 
show – poté, co nás Velký bratr 
ohromí svou nemilosrdností (mi-
mochodem, víte, že už ve 40. letech 
minulého století George Orwell ve 
své mrazivé fikci „1984“ použil 
Velkého bratra coby komunistic-
kou odosobněnou totalitní zvůli?), 
dozvíme se, že právě my rozhodně 
nepatříme mezi VyVolené, a na 
dobrou noc si, aby byla nějaká 
legrace, vyměníme manželky, jež 
pošleme Poštou pro tebe. A co sku-
tečná realita v našich obyčejných 
životech?

Tak kupříkladu v polovině října 
byla v několika dnech přerušena do-
dávka vody v jistých částech města. 
Mimo jiné se tento problém týkal 
také vodovodů v Základní škole 
v Komenského ulici. Vyučování 
bylo promptně zkráceno, protože 
jsme s hrůzou zjistili, že dnešní 
člověk je na těchto pro něj napro-
sto samozřejmých zdrojích zcela 
závislý. Při dnešních hygienických 
standardech je nemyslitelné, aby 
děti mohly v takovém množství 
přebývat na jednom místě.  

Jak vidno, zdánlivě triviální 
překážky, stejně jako v případě 
reality show, jsou lidem kladeny 
dennodenně. Nicméně zdá se mi, že 
v posledních týdnech jsou někteří 
z nás schopni daleko lépe řešit, zda 
se Vladko zrovna dnes zajímavě 
pohupoval na houpacím křesle, než 
všední starosti. Zkrátka a dobře, 
je pro nás velmi pohodlné sedět 
u televize a „radit“ soutěžícím, než 
stále vše řešit reálně! 

Přeji Vám, aby Vám život v těch-
to ponurých podzimních dnech při-
nášel pokud možno jen „televizní“ 
vrásky na čele.

-jp-

Schůze rady - 26. září

Členové rady města nejprve navští-
vili místní části Horní a Dolní Dlužiny 
a prohlédli si rybníky po odbahnění 
a opravě hrází a vypouštěcího zaříze-
ní. Uskutečnili také prohlídku nových 
chodníků na sídlišti Stromeček.

RM projednala žádost obyvatel 
domu čp. 600 a vyhověla jejich žádosti 
s tím, že pronájem zahrádek bude účto-
ván podle současně platné vyšší ceny, 
ostatní plochy budou pronajímány za 
nezměněnou cenu s podmínkou, že 
obyvatelé budou udržovat plochu před 
čp. 600 v Kolovratově ulici.

RM na návrh finančního odboru 
schválila odpis pohledávek v celkové 
výši 10 091 Kč.

RM projednala a schválila návrh ko-
mise pro umístění žadatelů do domova 
důchodců na aktuální užší seznam 
uchazečů.

RM vzala na vědomí informaci o 7. 
ročníku Běhu Terryho Foxe v našem 
městě a pověřila pracovnici finančního 
odboru pí Holoubkovou zapečetěním 
pokladniček na veřejnou sbírku.

RM na návrh tajemnice MěÚ jmeno-
vala s účinností od 1. 10. 2005 vedoucí 
odboru majetku, investic a regionální-
ho rozvoje Bc. Marii Kudrnovou.

RM schválila požadavky na vypsání 
výběrového řízení na funkci ředitele 
příspěvkové organizace KyTICe – Kul-
turní zařízení Světlá n. S.

RM schválila návrh na změny v ka-
pacitě hudebního a výtvarného oboru 
v rejstříku základní umělecké školy.

RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o spolupráci na projektu Centrální 
registr produktů, služeb a činnosti 
firem a institucí AXIS4INFO s tím, 

že bude vypuštěn odstavec týkající se 
příspěvku města za pronájem a užívání 
registru.

RM schvaluje pronájem místnosti č. 
307 ve 2. patře budovy MěÚ notářce 
JUDR. Jarmile Endrlové na 1-2 dny 
v týdnu za nájemné ve výši 1 200 Kč/
m2/rok. Tatáž místnost bude pronajímá-
na na jeden den v týdnu Hospodářské 
komoře. Zároveň schvaluje ukončení 
pronájmu nebytových prostor v čp. 598 
v Sázavské ulici dohodou.   

RM vzala na vědomí text dopisu ob-
čanů místní části Žebrákov, kteří žádají 
o sdělení, proč bylo umožněno prová-
dění vrtů v blízkosti jejich vesnice. 
Starosta konstatoval, že o provádění 
vrtu nebylo vedení město informováno, 
protože k němu nedochází na pozem-
cích města. Odbory životního prostředí 
kraje i města k němu však daly přísluš-
ná povolení.

Starosta seznámil radu s jednou ano-
nymní a jednou telefonickou stížností 
na konání pouti a problémy s tím spo-
jené hlavně v dopravě. 

RM vzala na vědomí informace 
ing. Malečka o nabídce šikmých a kol-
mých leteckých snímků firmou Jas Air 
a doporučila zjistit zájem obyvatel 
místních částí o případnou koupi fo-
tografie a vyčlenit v rozpočtu města 
na rok 2006 pro tyto účely maximálně 
50 000 Kč.

RM vzala na vědomí informace 
z porady tajemníků podané ing. Čer-
nohubovou a informaci starosty o jed-
nání na ministerstvu práce a sociálních 
věcí ohledně dotace na půdní vestavbu 
v domově důchodců, které proběhne 
příští den.

Josef Böhm, starosta města

Schůze rady - 17. října

Schůze RM se nezúčastnil místosta-
rosta ing. Maleček (dovolená). V úvodu 
vyslechli členové rady informaci staros-
ty o návštěvě místopředsedy Poslanecké 
sněmovny ing. Kasala ve světelské věz-
nici a v domově důchodců i jeho pozvání 
k účasti na ukázce provozu mobilního 
radaru na měření rychlosti motorových 
vozidel, který měla zapůjčený městská 
policie.

RM doporučila projednat všechny na-
bídky zájemců o pronájem nebytových 
prostor v čp. 986 (bývalá kavárna) včet-
ně těch, které došly po termínu, a uložila 
starostovi, odboru kultury a odboru 
MIRR pozvat na zasedání rady jen ža-
datele s nabídkami nejzajímavějšími pro 
město.

RM vyslechla informaci místosta-
rostky ing. Arnotové o dotaci na vybu-
dování vodovodního přivaděče Dolní 
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Březinka – Mrzkovice (předpokládáno 
60 %, získáno 40 %) a nutnosti zvýšení 
předpokládané částky z  rozpočtu města. 
Doporučila zastupitelstvu rozpočtovou 
změnu ve výši 300 000 Kč, souhlasila 
s dokončením této stavební akce ještě 
v roce 2005 a rozhodla o svolání mimo-
řádného zasedání zastupitelstva na 26. 
10. 2005.

RM se seznámila s návrhem komise 
rozvoje města využít neprodaných po-
zemků KN č. 745/1, KN č. 754/1, KN 
st.č. 217 a KN č. 747 k výstavbě byto-
vého domu. Názor RM je kombinovat 
výstavbu bytů s nebytovými prostorami 
vzhledem ke chronickému nedostatku 
místa k rozvíjení podnikatelských akti-
vit, a proto doporučila hledat případné 
investory prostřednictvím CzechInvestu, 
Společnosti Petra Parléře i tisku.

RM schválila složení koordinační sku-
piny pro aktualizaci Strategického plánu 
města Světlá n. S.

RM se seznámila s průběhem výbě-
rového řízení na ředitele příspěvkové 
organizace KyTICe. Vzhledem k tomu, 
že ze dvou přihlášek jen jedna splňuje 
potřebné náležitosti, nebude jmenována 
výběrová komise, ale o řediteli rozhodne 
přímo rada na svém příštím zasedání 24. 
10. 2005.

RM na žádost ředitelky MŠ schválila 

výjimky z počtu dětí v jednotlivých od-
děleních, aby byl uspokojen narůstající 
zájem o umísťování dětí.

RM projednala situaci ve vzájemném 
poskytování služeb mezi TBS a MěÚ. 
Zatímco TBS všechny práce pro město 
účtují, služby informatika MěÚ jsou jim 
ve stále větší míře poskytovány bezplat-
ně. Bylo proto doporučeno dohodnout 
formu kompenzace služeb mezi oběma 
subjekty.

RM zvažovala způsob, jakým vytvořit 
přípravný výbor oslav 800. výročí první 
zmínky o našem městě a odložila tuto 
záležitost na příští zasedání.

RM vzala na vědomí informace ta-
jemnice MěÚ ing. Černohubové o chys-
taném výběrovém řízení na vedoucího 
nového odboru vzniklého sloučením od-
boru kultury a školství a odboru správ-
ního.

RM vyslechla informace Mgr. Včely 
o chystané žádosti hokejového klubu 
o dotaci z ministerstva školství a vyjád-
řila přesvědčení, že zastupitelstvo města 
bude nakloněno tomu případný podíl 
klubu zainvestovat.

RM vyslechla informace starosty 
o stavu prací na rekonstrukci Komen-
ského ulice, termínu dokončení apod.

Josef Böhm
starosta města

Rekonstrukce Komenského ul.

Hned po skončení Svatováclavské 
pouti došlo na další část – od křižovatky 
s Čapkovou ulicí k železničnímu přejez-
du a následně od železničního přejezdu 
až ke křižovatce s Nádražní ulicí.

V pondělí 26. září

Pracovalo se i v neděli (foto z 9. října)

Zimní údržba chodníků

Vážení občané,
 i když povětrnostní podmínky 

v minulém období byly příznivé, je 
nesporné, že se opět blíží zimní obdo-
bí, které je pro většinu z nás obdobím 
hůře akceptovatelnějším než období 
letní. Z toho zákonitě vyplývají stíže-
né podmínky převážně pro jakoukoliv 
přepravu osob (jízda autem, hromad-
nými dopravními prostředky i pěší 
chůze). Je proto nutné tyto nepříznivé 
vlivy eliminovat dle možností v daném 
místě a čase.

Na základě výše uvedeného je v na-
šem městě každoročně problematická 
zimní údržba chodníků. Z tohoto důvo-
du bychom Vás chtěli seznámit s obsa-
hem § 27, odst. 4, zákona o pozemních 
komunikací č. 13/97 Sb. v platném 
znění, který zní: 

„Vlastník nemovitosti, která v za-
stavěném území obce hraničí se sil-
nicí nebo s místní komunikací, odpo-
vídá za škody, jejichž příčinou byla 

závada ve schůdnosti na přilehlém 
chodníku, která vznikla následkem 
znečištění, náledím nebo sněhem, po-
kud neprokáže, že nebylo v mezích 
jeho možností tuto závadu odstranit, 
u závady způsobené povětrnostními 
situacemi a jejich důsledky takovou 
závadu zmírnit.“

Zajistit výše uvedené zákonné 
ustanovení je někdy více či méně ob-
tížné. Z tohoto důvodu Vám můžeme 
nabídnout zajištění těchto služeb ze 
strany Technických a bytových služeb 
města Světlá n. S., Rozkoš 749, Světlá 
n. S., které mají tuto činnost v našem 
městě ve své kompetenci. V případě 
Vašeho zájmu o tuto službu je možné 
kontaktovat p. Holoubka, ředitele, tel. 
569 452 135, který Vám sdělí konkrétní 
podmínky jejího poskytování.

                                                          
                 Městský úřad ve Světlé n. S.

            odbor majetku, 
investic a regionálního rozvoje
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S občanským průkazem do ciziny 
Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti 

ustanovení § 41a zákona č. 329/1999 
Sb., o cestovních dokladech, ve znění 
zákona č. 559/2004 Sb. (bod 57), kde je 
uvedeno: 

K opuštění území k cestě do stá-
tů Evropské unie lze jako cestovní 
doklad použít i občanský průkaz se 
strojově čitelnými údaji, pokud nemá 
oddělenu vyznačenou část.

Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 
2006 nelze k cestám používat občanské 
průkazy typu identifikační karty bez 
strojově čitelných údajů. 

Dále musím upozornit na skutečnost, 
že mohou vzniknout problémy při 
společném cestování dětí zapsaných 
v občanském průkazu rodičů, pokud 
tyto děti nebudou mít vlastní cestovní 
doklad. Dítě zapsané v občanském 
průkazu rodiče neprokáže státní ob-
čanství, neboť do občanského průkazu 

se zapisují i děti – cizinci. Na rozdíl od 
občanského průkazu se do cestovního 
pasu rodičů zapisují pouze děti, které 
jsou státními občany České republiky. 
Dalším rozdílem je, že do občanského 
průkazu rodiče zapisuje místo data na-
rození a pohlaví – rodné číslo. Rodné 
číslo, jakožto vnitrostátní identifikační 
údaj, může být nesrozumitelné pro cizí 
státní orgány. 

Z uvedeného důvodu nedoporučuje-
me cestování dětí zapsaných v občan-
ském průkazu rodičů bez vlastního 
cestovního dokladu.

***

Změna zákona č. 328/1999Sb.
Dne 1. 10. 2005 nabyl účinnosti zákon 

č. 395/2005 ze dne 15. 9. 2005, kterým se 
mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro občany to znamená následující:

- v noční době z 6. - 7.9. se dosud 
neznámý pachatel vloupal ve Světlé 
n. S. na parkovišti u věznice a Na 
Bradle do dvou zaparkovaných osob-
ních automobilů Škoda Octavia, kdy 
z jednoho odcizil autorádio a způsobil 
celkovou škodu 10 500 Kč.

- 19.9. jedna zapomnětlivá návštěvni-
ce restaurace ponechala na stole svoji 
peněženku a když se za půl hodiny vrá-
tila zpět, zjistila, že tato s finanční ho-
tovostí, mobilním telefonem a platební 
kartou je pryč. Uvedeným jednáním jí 
byla způsobena škoda 3 000 Kč.

- v noční době 19. - 20.9. neznámý pa-
chatel u prodejny potravin na náměstí 
rozbil sklo výlohy, vlezl dovnitř a odci-
zil cigarety a peníze. Vznikla škoda ve 
výši nejméně 13 000 Kč.

- 26.9. byly zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci úmyslného ublížení na 
zdraví, ke kterému došlo ve Věznici ve 
Světlé n. S.

- 29.9. bylo oznámeno odcizení peně-
ženky s nejméně 30 000 Kč, kterou po 
dobu asi půl hodiny obsluha čerpací 
stanice ponechala volně položenou na 
čerpacím stojanu.

- 27.9. byly zahájeny úkony ve věci 

Kriminalita na Světelsku
trestného činu krádeže, kdy nezjištěný 
pachatel v lomu u Lipnice n. S. některé 
pracovní nářadí odcizil a některé nahá-
zel do lomu. Škoda byla vyčíslena na 
7 500 Kč.

- v době od 25.9. do 1.10. si neznámý 
pachatel bez vědomí majitele v Ovesné 
Lhotě „vypůjčil“ jeho osobní auto Š 
120, se kterým asi po l km havaroval.

- 1.10. neznámý pachatel v chatové 
oblasti Dobrá u jedné z chat poškodil 
okenici, vlezl do chaty, ale nic neod-
cizil.

- 8.10. bylo oznámeno odcizení 
ledvinky s různým obsahem, která 
byla v batohu. Vzhledem k tomu, že 
k uvedenému případu došlo v Praze, 
byl spisový materiál zaslán dle místní 
příslušnosti.

- 9. 10. byly zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci krádeže, kdy pachatel 
z rekreačního domku odcizil láhve 
s archivním vínem. Šetřením orgánů 
policie byl pachatel uvedeného jednání 
téhož dne vypátrán. Bylo zjištěno, že 
na uvedené místo přijel na motocyklu 
zn. Babetta, který odcizil v obci Pav-
lov.

npor. Urbánek
zástupce vedoucího oddělení

§ 24 – Občanské průkazy bez strojově 
čitelných údajů, vydané do 31. 12. 2003, 
pozbývají platnosti nejpozději 31. 12. 
2008. Vláda stanoví nařízením lhůty, 
v nichž jsou občané povinni provést vý-
měnu občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů, a to podle doby vydání 
občanských průkazů. Platnost občan-
ských průkazů podle věty první končí 
vždy nejpozději dnem, který je stanoven 
jako konečný den lhůty pro provedení 
jejich výměny s výjimkou občanských 
průkazů vydaných občanům narozeným 
před 1. lednem 1936, pokud není v těch-
to občanských průkazech doba ukončení 
platnosti vyznačena konkrétním datem.

Tedy občané narození před 1. led-
nem 1936 si nemusí vyměnit občanské 
průkazy, pokud v nich mají dobu plat-
nosti neomezenou.

Jaroslava Zatočilová 
vedoucí správního odboru 

2 x občanské průkazy

Diakonie Broumov
a

místní skupina ČČK
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKU

letního a zimního oblečení 
(dámské, pánské a dětské)

•
lůžkovin, prostěradel, ručníků, 

utěrek, záclon, látek
•

peří, péřových a vatovaných 
přikrývek, polštářů a dek

ve Světlé nad Sázavou
3. prosince 2005

od 9 do 14 hodin v sokolovně.

Věci prosíme zabalené 
do igelitových pytlů či krabic,

aby se nepoškodily 
transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Otazníky kolem děkanského kostela sv. Václava?
??

??
Pokračující pátrání po počátcích 

a nejstarší historii této pro město vý-
znamné kulturní památky přináší mno-
há překvapení. Při opětovném hledání 
odpovědí na dosud přetrvávající nezod-
povězené otazníky náhodně objevujeme 
i pozapomenuté (ještě donedávna však 
všeobecně známé) historické skutečnos-
ti významně obohacující naše dosavadní 
kusé vědomosti z historie obce. KTEŘÍ 
SVĚTCI HLEDĚLI Z BAREVNÝCH 
OKEN V PRESBYTÁŘI PŘED 
OSUDNÝM VÝBUCHEM 9. ČER-
VENCE 1945? Alespoň částečnou od-
pověď na tuto otázku můžeme dnes dát 
díky dochovaným fragmentům jedné 
z tehdejších vitrají a více než šedesát let 
staré dopisnici s černobílou fotografií 
kostelního interiéru.

Oknům v kněžišti a úvahám o jejich 
barevné výplni byl věnován otazník č. 
8 (ve Zpravodaji z června 2004 chybně 
označený č. 7) a pak následující otazník 
č. 9. O fragmentech předchozích vitrají se 
však záměrně nezmiňují, protože v té době 
ještě nebyla jejich existence potvrzena. 

Označené místo uložení se totiž ukázalo 
jako nesprávné. Objeveny byly až o čtyři 
měsíce později (27. 10. 2004) a dne 22. 7. 
2005 pak omyty a zběžně prohlédnuty.

Není známo, kdo posbíral a v podkroví 
kostela nad hlavní lodí uschoval to málo, 
co z nich po onom tragickém dnu zůstalo. 
Bohužel jen několik větších kusů a bedýn-
ka velice drobných střípků skla. Jak už 
prozradila zpráva a fotografie v zářijovém 
čísle zpravodaje, nalezené zlomky pochá-
zejí s největší pravděpodobností z vitraje 
prostředního okna, která stejně jako dnes 
představovala patrona zdejšího kostela, sv. 
Václava. Ačkoliv z jeho portrétu, jak uka-
zují fotografie ve zdařilé barevné příloze, 
také nezbylo mnoho, velmi překvapil. Ani 
v nejmenším se totiž nepodobal tomu, kte-
rý zdobí toto okno dnes. O světce, jemuž 
je zasvěcen zdejší kostel, však jde nadevší 
pochybnost. Potvrzuje to fragment dolní 
části okna s ozdobným nápisem sv. Václav.

Neznámý umělec zpodobnil legendární-
ho přemyslovského knížete jako tmavovla-
sého muže bohatýrské postavy s knížecí 
čapkou z kožešiny hranostaje a velkou 
kruhovou svatozáří kolem hlavy. Oči má 

světec upřené vzhůru k nebi, ruce sepjaté 
v zbožné modlitbě. Nad jeho hlavou se 
klene kružba gotického okna vyplněná zá-
řivou barevnou mozaikou, v níž na první 
pohled upoutá pozornost půlkruh heral-
dických lilií. Stejný motiv nacházíme i na 
přezkách dlouhého pláště splývajícího mu 
z ramen. Z nejznámějších atributů, s ni-
miž byl svatý vladař po staletí zobrazován, 
lze s jistotou jmenovat pouze meč. Podle 
olověných pásků se zbytky skel jednoho 
z menších zlomků si snad můžeme udělat 
alespoň mlhavou představu i o podobě 
světcových nohou, které společně s po-
krývkou hlavy napovídají, čím vším se 
autor výtvarného návrhu inspiroval.

Mimo mnohé jiné především nejstarší-
mi známými světcovými vyobrazeními 
vůbec. Trůnícího sv. Václava s knížecí 
čapkou z kožešiny hranostaje objevíme 

v malířské výzdobě památného evangeli-
áře z 11. století, nazývaného Kodex vyše-
hradský, pořízeného patrně u příležitosti 
slavnostní korunovace prvního českého 
krále Vratislava II. v roce 1086. Známá, 
mnohokrát publikovaná stránka se svět-
covým vyobrazením v iniciále D je ▶
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▶ převzata z obrazové přílohy odborné 
práce archeologa a historika Rudolfa 
Turka, nazvané Počátky české vzdělanosti 
(Praha, Vyšehrad 1988). Podobně je tomu 
i při pohledu na fragment nohou, kde se 
nechtěně vybavuje titulní list Emmina 
kodexu s Gumpoldovou svatováclavskou 
legendou.

Velmi podobný portrét modlícího se 
legendárního panovníka v téže zvláštní 
knížecí čapce objevíme na okně Sladov-
nické kaple, jedné ze šesti chórových kaplí 
kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Také 
zde se klene nad hlavou knížete i dalších 
světců v jeho společnosti ozdobné gotické 
okno a jediným světcovým atributem je 
meč. Toto barevné okno bylo, jak si na 
místě můžete přečíst, osazeno r. 1899.

Tajemstvím však nadále zůstávají 
obrazy na zbylých dvou oknech, z nichž, 
stejně tak jako z vitraje malého rozetového 
okénka, nezbylo vůbec nic. Koho předsta-
vovaly a jaký motiv se nacházel v okénku 
nad hlavou patrona kostela s jistotou 
určit zatím nelze. Fotografie na dopisnici 
prohlédnutá pod zvětšovacím sklem sice 
naznačuje, že na okně po Václavově pra-
vici se snad nacházela žena (?) a po levici 
muž s děťátkem v náručí (sv. Josef?), ale 
zároveň varuje před ukvapeným, ničím 
nepodloženým konečným závěrem.

Všechny tři předchozí postavy však byly 
oproti těm dnešním posunuty níže. Zcela 
odlišný od současného byl také motiv 
v kruhovém okénku nad hlavou sv. Vác-
lava. Pokud měl motiv této drobné vitraje 
už tehdy přímou souvislost s portrétem 
patrona kostela, jak je tomu dnes, lze se 
domnívat, že odtud hleděla madona s dě-
ťátkem. Ve výtvarném umění bývá světec 
často zobrazován jako prosebník vzývající 
Pannu Marii. Její přítomnost zde kromě 
půlkruhu heraldických lilií prozrazují také 
tři kalichy této květiny zdobící světcovo 
jméno. Květ lilie, symbol panenství, je jed-
ním z atributů, s nimiž bývá Matka Boží 
zpodobňována. Kníže s největší pravdě-
podobností upíral svůj prosebný pohled 
k portrétu Královny nebes nacházejícího 
se nad jeho hlavou.

Překvapení přineslo také porovnání 
oněch tří liliových květů, krášlících svět-
covo jméno s kalichem téže květiny se 
sedící Pannou Marií, nacházejících se na 
okně kaple sv. Anny v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. 
Umělecký návrh pro toto okno znázorňují-
cí Pannu Marii a její rod je z let 1877-1878. 
Zmíněný rostlinný motiv a celková podob-
nost světelské vitraje s dalšími vitrajemi 
na oknech v Svatovítském chrámu v Praze 

nasvědčuje tomu, že umělecký návrh pro 
okno představující sv. Václava vznikl nej-
pravděpodobněji ve 2. polovině 19. století.

Velkým otazníkem je však rok, kdy 
vitraj s podobou patrona kostela okno 
v presbytáři ozdobila. Jediný zápis v Sei-

dlerově kronice, vztahující se k roku 1884 
a hovořící o značných opravách ve zdejším 
děkanském chrámu Páně, kdy, jak se do-
čítáme, byla „současně zasazena u hlav-
ního oltáře dvě nová malovaná okna“, je 
nejasný.

Vyslovené domněnky o světcích nachá-
zejících se po boku sv. Václava a v okénku 
nad ním by mohli potvrdit či vyvrátit 
dosud žijící pamětníci anebo odborný 
průzkum negativu, z něhož byla zmíněná 

fotografie pořízena. Pátrání po něm po tak 
dlouhé době by však bylo velmi obtížné 
a pravděpodobně zcela bezvýsledné. Ne-
známe totiž přesně ani rok vydání dopis-
nice. Pozdrav na ní je datován 7. 6. 1941, 
avšak fotografie s pohledem do presbytáře 
kostela je, dle sdělení místního pamětníka 
a původního majitele dopisnice, pana Jo-
sefa Vincence st., ještě o několik let starší. 
Podle jeho vyjádření pochází z kolekce 
dvaceti šesti dopisnic s fotografiemi Světlé 
nad Sázavou, jejichž vydavatelem byl svě-
telský papírník Jan Sláma.

Určitou nadějí, že by se snad mohlo 
podařit rozluštit tuto hádanku pomocí 
oné vzácné dobové fotografie, bylo svěřit 
dopisnici odborníkovi v daném oboru. 
Tohoto úkolu se na moji prosbu ujala firma 
PROFOTO Brno, spol. s r.o., jejíž majitel, 
pan Zdeněk Kábrt, provedl bez nároků 
na odměnu vše, co bylo v tomto případě 
vůbec možné. Zhotovil kopii fotografie 
a požadované detaily (okna s obrazy) se 
pokusil zvětšit. Ani poté, jak sami vidíte, 
nelze jednoznačně určit, o které světce šlo, 
sv. Václava z toho nevyjímaje. Napsat lze 
jediné. Kromě sv. Václava barevné vitraje 
nacházející se na oknech v presbytáři před 
rokem 1945 rozhodně nepředstavovaly 
tytéž světce, které zde obdivujeme dnes, 
a zcela odlišný byl i motiv v rozetovém 
okénku nad prostředním oknem.

Ačkoliv zničená barevná okna zřej-
mě neměla velkou uměleckou hodnotu, 
z hlediska pátrání po nejstarších dějinách 
kostela a s nimi souvisejících proměnách 
jeho interiéru a mobiliáře jde o objev vel-
mi významný, jenž si zaslouží náležitou 
pozornost, která mu je a bude i nadále 
věnována.̋   

Mgr. Alena Křivská

Iniciála D se sv. Václavem 
z Vyšehradského kodexu

Dům čp. 108
Zatím nejstarší nalezená zmínka je 

z roku 1836. V roce 1857 jsou uvádě-

ni bydlící: majitel nádeník Vincenc 
Pros (52 let), jeho žena Kateřina (49 
let) a dcera Marie, dále brusič skla 
Jan Štros s manželkou Marií (14 let) 
a dcerou Antonií (1/2 roku). V roce 
1881 se uvádí Marie Jandová (snad 
dcera Prosových), která dne 5. května 
1882 podala žádost o povolení stavby 
„Změnění komory na světnici.“ Od 
roku 1894 je uváděna Anna Půšová, 
s níž zde v roce 1921 bydlela dcera 
Františka, kočí Bohumil Resler a jeho 
žena Marie. 

Ze dne 9. září 1924 je protokol 
o tom, jak Anna Půšová předstoupila Dům čp. 108 druhý zleva
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Poznámka: 
Kamenický mistr Antonín Podpěra, 

který se svým starším bratrem Josefem 
spoluvytvářel tradici světelských kame-
níků, zhotovil také křížek na Josefodol-
ské ul. (viz zářijové číslo Světelského 
zpravodaje).

Text a foto: Jaroslav Vála

před starostu města Václava Stejskala 
a přednesla následující žádost: „Sou-
sed můj Antonín Kotink ve Světlé čp. 
109 dává hnůj na moji zeď domovní, 
tím mně majetek můj poškozuje, a pro-
to žádám za zjištění poškození a naří-
zení p. Kotinkovi, aby se podobného 
jednání zdržel a mně škodu nahradil.“ 

Drobné sakrální památky

Protokol označila třemi křížky a vy-
světlivku s podpisem připojil městský 
tajemník Karel Čáslavský. Komise, 
která provedla na místě šetření, dala 
stěžovatelce za pravdu a uložila žalo-
vanému zajistit nápravu.

V roce 1938 jsou jako majitelé 
uváděni Alois a Františka Čížkovi, 

přičemž Anna Půšová zde žila na 
výměnku do své smrti v roce 1944. 
Když v roce 1960 zemřel Alois Čížek, 
polovinu nemovitosti zdědila Vlasta 
Ptáčníková a druhou polovinu získal 
kupní smlouvou od Františky Čížkové 
Josef Ptáčník.

Text a foto: Jaroslav Vála

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ OBČANSKÉ PORADNY

Požadujeme:
 • minimálně VOŠ sociálně-právního nebo sociálně-pedagogického směru
 • komunikativnost, flexibilitu
 • ochotu se dále vzdělávat
 • zkušenosti s praxí na PC (Word, Excel, Powerpoint, internet)
 • trestní bezúhonnost
Výhodou jsou zkušenosti s tvorbou projektů  a zkušenosti s vedením týmu

PORADCE V OBČANSKÉ PORADNĚ

Požadujeme:
 • nejlépe VOŠ sociálně-právního nebo sociálně-pedagogického směru
 • komunikativnost, flexibilitu, ochotu spolupracovat s kolegy
 • ochotu se dále vzdělávat
 • zkušenosti s praxí na PC (Word, Excel, Powerpoint, internet) 

Nabízíme:
 • zajímavou práci v mladém kolektivu
 • možnost seberealizace a osobního růstu
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru
 • nástup ihned

Motivační dopis, životopis, kopie dokladů o vzdělání s fotografií a telefonic-
kým kontaktem zasílejte nejpozději do 7. 11. 2005 na adresu:

 
 Oblastní charita Havlíčkův Brod
 Občanská poradna 
 Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
 nebo e-mail: poradna@hb.caritas.cz

V blízkosti křižovatky ulic Nádražní 
a Josefodolská se na několikastupňo-
vém soklu nachází pískovcový sloup 
ukončený hlavou Ježíše Krista s trnovou 
korunou. 

Dřík sloupu je členěn na čtyři části. 
V horní části je na třech stranách ztvár-
něn výjev ukřižování Ježíše Krista, na 

další části sloupu jsou tři nápisy: z čelní 
strany „Pochválen buď Pán Ježíš Kris-
tus“, z levé strany „Ke cti a chvále Boží 
věnovali manželé Antonín a Barbora 
Podpěrovi“ a z pravé strany „L. P. 1903, 
15. 5.“ Na čelní straně spodní části se 
nachází kruhový prohlubeň, patrně po-
zůstatek po medailonu. 



Světelský zpravodaj listopad 2005 strana 8 strana 9 listopad 2005 Světelský zpravodaj 

Studenti na zahraniční exkurzi v Regensburgu

Jak se již stalo tradicí, studenti Vyš-
ší odborné školy, Gymnázia, Střední 
sklářské školy a Středního odborné-
ho učiliště ve Světlé n. S. se vydávají 

několikrát do roka na zahraniční ex-
kurze, a to v rámci  výuky odborných 
předmětů. Tato exkurze se dotýkala 
hlavně předmětů dějiny výtvarné kul-
tury a dějepis. 

Čtyřicet studentů pod odborným 
vedením svých pedagogů a zkušeného 
průvodce navštívilo bavorské město 
Regensburg neboli Řezno nacházející 
se v nejsevernějším ohybu Dunaje, přes 
který vede nejdelší most v Německu. 
Město má dlouhou a slavnou historii, 
která je velmi úzce spjata i s našimi 
dějinami. 

Památky z doby kamenné a z osíd-
lení Kelty můžeme vidět v několika 
muzeích. Dochovaly se i římské zdi 
a památky z dob raného bavorského 
vévodství. Město bylo významným 
římským legionářským táborem, kte-
rý známe pod názvem  Casta Regina. 
Celkově zachovalé památky pocházejí 

až ze středověku, k nejvýznamnějším 
samozřejmě patří dominanta města 

– gotický chrám sv. Petra, dále budova 
arcibiskupství, několik klášterů, stará 

a nová radnice, unikátní obytné věže 
a celá řada dalších památek. Studenti 
si prohlédli historickou část města 
a potom zavítali do Historického mu-
zea, kde je velmi názorným způsobem 
podán vývoj celého města a oblasti od 
nejstarších dob až po klasicismus, je zde 
také k vidění celá řada archeologických 
nálezů a uměleckých památek. V muzeu 
byla i výstava současného umění. Poté 
studenti měli možnost navštívit několik 
výtvarných galerií, kterých se ve městě 
nachází  třicet pět. 

Zahraniční exkurze nesené v tomto 
duchu jsou stále oblíbenější a už teď se 
mohou studenti v rámci výuky výtvar-
ných předmětů těšit na připravovanou 
návštěvu Drážďan, zámku Zwinger 
a míšeňské porcelánky, Vídně, ale i na 
exkurzi do Říma a Pompejí.

Mgr. Alena Ratajová
učitelka výtvarných předmětů

Studenti naslouchají výkladu průvodce, v pozadí chrám sv. Petra

Studenti vystavovali

Galerie výtvarného umění v Hav-
líčkově Brodě pořádala od 4. října 
do 6. listopadu výstavu Sklo, kámen, 
keramika. Účast na této akci si sa-
mozřejmě nenechali ujít studenti 
uměleckých oborů světelské VOŠ, 
Gymnázia, SSŠ a SOU. 

Skláři představili výrobky z brou-
šeného, rytého, malovaného a hutně 
tvarovaného skla. Vystaveny byly 
převážně práce maturantů zaměřené 
na design a volnou plastiku. Kameno-
sochaři třetího ročníku se prezentovali 
díly z žuly, mramoru a pískovce in-
spirovanými studiem a pozorováním 
přírody a člověka. 

Práce keramiků byly na výstavě za-
stoupeny modelovanými objekty ze ša-
motového materiálu. Jejich povrchová 
úprava byla vytvořena zatíráním kys-
ličníků. Zajímavé byly práce vzniklé 
propojením keramiky a skla. Expozici 
také doplňovala zahradní keramika. 

Vzhledem k úspěchu celé akce pro-
běhne další ročník v říjnu 2006. Přijď-
te se také podívat, jak naši studenti 
reprezentují své město!

-MŠ-

Ilustrační foto: archiv školy
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Na stáž do Německa

Studenti oboru sociální práce ze Svět-
lé n. S. dostali příležitost absolvovat 
v říjnu a listopadu šestitýdenní odbor-
nou stáž v zahraničí – v Erfurtu a We-
imaru  v Durynsku. Toto praktikum je 
programem EU Leonardo da Vinci. 

Na praxi jsme se od května připravovali, 
absolvovali jsme odbornou a kulturní 
přípravu a přípravu v jazykové odborné 
komunikaci pro sociální pracovníky (ně-
mecký a anglický jazyk). 

V rámci odborné přípravy v posled-
ním srpnovém týdnu jsme poznávali 
různé druhy sociálních zařízení, která 
zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod. 
Tato „praxe“ nás velice obohatila nejen 
o teoretické znalosti, ale především 
o praktické dovednosti, mohli jsme totiž 
v jednotlivých zařízeních řadu činností 
i sami provádět. Navštívili jsme zařízení 
pro mentálně postižené Petrklíč v Ledči 
nad Sázavou, které funguje již čtvrtým 
rokem, dále denní stacionář a pečova-
telský dům Astra v Humpolci, kde nás 
klienti překvapili svou otevřeností a vře-
lostí. Moc se nám také líbilo v Centru pro 
matky s dětmi Zvoneček v Havlíčkově 
Brodě, kde jsme si i sami vyzkoušeli tzv. 
ubrouskovou techniku, která je u mami-
nek velmi oblíbená. Seznámili jsme se 
také s tzv. patchworkem, což je sešívání 
různých druhů látek do určitých obrazců. 
Pod Charitu Havlíčkův Brod patří také 
Azylové centrum pro matky s dětmi, kde 
žijí i ženy, které zažily domácí násilí nebo 

které nemají kde bydlet v době rozvodo-
vého řízení. Děti si pro nás připravily 
vystoupení složené z písniček a básniček. 
Dalším zařízením byla Občanská porad-
na, kde pro nás poradce Martin Prášek 
předvedl zajímavou prezentaci. Zařízení, 
o kterém jsme neměli ani potuchy, že 
existuje, bylo Centrum rané péče. Stará 
se o postižené děti do 6 let, zde jsme 
absolvovali seminář, který nás opravdu 

„chytil za srdíčko“. V rámci tzv. Modrých 
dnů jsme se zde zúčastnili muzikoterapie 

(terapie pomocí hudby). Charita si pro 
nás také připravila prezentace, ve kterých 
nám představila pečovatelskou službu, 
která se zabývá pomocí starým a nemoc-
ným občanům.

Tímto bychom chtěli poděkovat Oblast-
ní charitě Havlíčkův Brod za poskytnutí 
bohatých zkušeností v  sociální práci. 
Dozvěděli jsme se spoustu informací, 
které nám nejen pomohou při stáži, ale 
i umožní pochopení a vcítění se do krizo-
vých situací těchto postižených lidí. Práce 
Charity je podle nás velice důležitá, a na 
druhou stranu málo finančně ohodnocená. 
Tito lidé mají náš velký obdiv a do dalších 
let jim přejeme, aby nadále plnili to, co 
jim bylo přisouzeno jako životní cesta. 

Chceme poděkovat také naší SOŠ 
Humpolec/Světlá n. S., jmenovitě Mgr. Ji-
římu Pejchalovi, který je duší celého 
projektu a našim „sponzorům“: NA Le-
onardo a kraji Vysočina.

Za všechny stážisty 
Miroslava Kučerová

Z domova důchodců

V září jsme se byli nejprve podívat 
na výstavě Světelská zahrádka a ve 
čtvrtek 22.9. jsme společně s ledeč-
ským stacionářem Petrklíč navštívili 
Svatováclavskou pouť. 

Naši obyvatelé i klienti stacionáře 
Petrklíč měli možnost se zdarma svézt 
na několika pouťových atrakcích, např. 
na autodromu, chobotničkách, Hali-

-gali, ruském kole a dalších. Prostřed-
nictvím tohoto článku bychom chtěli 
poděkovat nejen městu Světlá n. S., 

ale také panu Františku Lagronovi, 
majiteli většiny pouťových atrakcí, 
že umožňují klientům našeho domo-
va důchodců, ale i klientům z jiných 
zařízení, strávit každoročně příjemné 
dopoledne na Svatováclavské pouti. 

Na fotografiích je Den otevřených 
dveří v ÚSP Zboží, kde jsme v pátek 
23.9. strávili příjemné odpoledne 
v milé společnosti našich známých, 
a „Křeslo pro hosta“ s politikem Ja-
nem Kasalem.

A co dál? Navštívili jsme místní 
sklárny, kde mnozí obyvatelé zavzpo-
mínali na doby, kdy byly jejich praco-
vištěm a samozřejmě jsme se zúčastni-
li Běhu Terryho Foxe.

Lucie Vadinská 
sociální pracovnice

ÑÒ
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Neobyčejná cesta Zakarpatskou Ukrajinou po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka

Mnoho věcí v životě je dílem šťastné 
náhody a osudu. Jedna z takových náhod 
letos přivedla 14 studentů světelského 
gymnázia a střední sklářské školy na 
cestu do pro nás málo známé oblasti 
Zakarpatské Ukrajiny. 

Jak to vlastně všechno začalo? Při mai-
lování se svými kamarády cestovateli 
jsem se náhodou seznámil s báječným 
člověkem dobrodružné povahy Vláďou 
Kojanem, učitelem Gymnázia v Českých 
Budějovicích a zároveň majitelem CK 

Klub cestovatelů. Jednoho dne mi přišla 
nabídka, zda nechci se svými studenty 
doplnit jeho poznávací cestu po Zakarpa-
tí. Přiznám se, bylo to velmi lákavé z hle-
diska ceny, jež byla dotována grantem, 
i zájmové lokality, a tak jsem neváhal ani 
minutu a během chvilky se zformovalo 
jádro studentské skupiny a byly vyřízeny 
základní administrativní záležitosti. 

A pak přišel pátek 9. září a naše skvě-
lá partička, tedy Petra, Kristýna, Jana, 
Zuzka, Verča, Pavel, Jarda, Bohouš, Da-

vid, Míra, Dubínek, Aleš, Ondra, Martin 
a moje učitelská maličkost se setkala na 
autobusové zastávce v Sázavské ulici 
a cesta mohla začít... 

Odjezd byl trochu zkomplikován zdra-
votní indispozicí jedné českobudějovické 
studentky ukrajinského původu, která po 
vyšetření v Havlíčkově Brodě musela ke 
své velké lítosti naši výpravu opustit. Po 
této drobné komplikaci jsme vyrazili na 
noční jízdu směrem východním, tedy 
přes celé Slovensko až na přechod Vyš-
né Německé, který leží asi kilometr od 
Užhorodu. 

Užhorod nás vítá jasným a slunným 
počasím, a tak nám nic nebrání, aby-

chom se vydali poznávat jeho zákoutí. 
Naše cesta vede nejprve k místní pevnos-
ti, u níž je vybudován skanzen lidových 
staveb svezených z celé oblasti Zakar-
patí. Půvabné chaloupky jsou umístěny 
ve svahu, nechybí vodní mlýn, dřevěný 
pravoslavný kostelík i pasoucí se ovce. 
Klid, pohoda a balzám na duši. A proto-
že je sobota a spousta lidí se žení a vdává, 
tak i zde potkáváme svatbu, která jde 
pořizovat stylové romantické fotografie. 
Návštěvu vřele doporučuji, protože za 3 

hřivny vstupného si člověk odnese mno-
ho pěkných dojmů a navíc může využít 
místních relativně čistých toalet, což na 
Ukrajině není až tak samozřejmá věc. 

Ze skanzenu vyrážíme do centra, 
omrknout místní „rynok“, tedy po našem 
tržnici, nakoupit něco jídla, prohlédnout 
si hlavní třídu a řeku Uh. Čas rychle 
utíká a my pomalu musíme vyrazit do 
cíle naší cesty – Koločavy, která leží asi 
150 km od Užhorodu. Slovo Koločava 
znamená ve volném překladu Na blátě.

V podvečerních hodinách přijíždíme 
do místa proslaveného spisovatelem 
Ivanem Olbrachtem a postavou Nikoly 
Šuhaje loupežníka – 12 km dlouhé Kolo-

Ukrajina – základní informace 

Hlavní město: Kyjev
Státní zřízení: republika
Rozloha: 603 700 km2

Počet obyvatel: 48 760 474
Měna: 
   1 hrivnja (UAH) = 100 kopijok
Aktuální kurs: 6,753 Kč (bez záruky)
Časové pásmo (posun oproti zimní-
mu času v ČR): 
   +1 hod. (+2 hod. = letní čas)
Jazyk: ukrajinština
Národnostní složení: 
   Ukrajinci (73 %), Rusové (22 %)
Víra: pravoslavní

Převzato z internetu
Studenti v sedle nad Siněvirem
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čavy. Zde nás očekává Natálka Tumarec, 
skvělá hostitelka, učitelka místní školy, 
budovatelka muzea Ivana Olbrachta, 
obnovitelka bývalé četnické stanice do 
podoby penzionu, možná budoucí kandi-
dátka na starostku Koločavy, prostě žena 
mnoha profesí. Většina z nás se uby-
tovává v rozpracovaných podkrovních 
místnostech četnické stanice, no vlast-
ně jen rozbaluje karimatky a spacáky. 
Pár děvčat využívá nabídky ubytování 
v místních rodinách, což je pro ně nová 
a zajímavá zkušenost vedoucí k řádnému 
poznání života místních obyvatel. Den 
pomalu končí a my odpočíváme, protože 
druhý den nás čeká výstup na 1700 m vy-
sokou Strimbu, nejvyšší horu v okolí. 

V neděli ráno vyrážíme pěšky k místní 
škole, kde nás čeká „gruzavík“, tedy po 
česku náklaďák –  starý, ale výkonný 
třínápravový vyřazený vojenský ZIL. 
Většina z nás cestuje na třesoucí se korbě 

náklaďáku poprvé, ale přesto si užíváme 
průjezd po rozbité kamenité cestě ve-
doucí Koločavou až pod úpatí Strimby. 
Seskakujeme z  korby a vyrážíme na 
několikahodinový výstup. 

Cesta nahoru není příliš náročná, vede 
nejprve po spasených loukách, poté list-
natým a smíšeným lesem. Asi po dvou 
hodinách se dostáváme k horní hranici 
lesa, kde nastupují porosty zakrslých 
dřevin. Po krátkém odpočinku vyrá-
žíme téměř po vrstevnici do sedla pod 
vrcholem, kde je malé jezírko. Protože 
cesta není značená (nečekejte turistické 
značky jako u nás doma!) a je to vlastně 
jen prošlapaná pěšina, tak pár kluků 
trochu kufruje a omylem dobývá vrchol 
vedle Strimby. V sedle tedy na ně čeká-
me a pak společně zdoláváme posledních 
150 výškových metrů. 

Na vrcholu se tyčí dřevěný kříž, který 
sem s místními vynesl před pár lety Na-
tálčin manžel Valerij. Ideální místo pro 
skupinový snímeček na památku, a tak 
hodnou chvíli cvakají spouště mnoha 

foťáků. A pak ještě svačinka na posil-
něnou a následuje sestup, tentokrát po 
vedlejším hřebeni směr Koločava. 

Večer se domlouváme na dalším 
programu, a protože počasí slibuje být 
příznivé i po další dny, rozhodujeme se 
vyrazit na třídenní cestu do Černohor-
ského masivu, kde se nachází nejvyšší 
bod Ukrajiny – Hoverla (2061 m n. m.).

V pondělí ráno tedy házíme nutnou 
bagáž do autobusu a vyrážíme východ-
ním směrem. První zastávku děláme 
v Solotvině, místě známém těžbou soli. 
V současnosti je u místních slaných 
jezírek vybudováno rekreační středisko 
(ovšem „východního střihu“), ale vzhle-
dem k faktu, že už je po sezoně, zeje 
prázdnotou. Kdo chce, zkouší poměrně 
teplou vodu jezírek, ostatní přihlížejí 
nebo se vydávají na průzkum okolí. 
Nedaleko jezírek je cosi, co vypadá jako 
rozpadlá fabrika s rezavou těžní věží. Po 
chvíli zjišťujeme, že to nejsou ruiny, ale 
kupodivu vše jakýmsi řízením osudu ješ-
tě funguje. Protože místní solné doly se 
využívají i pro léčebné kúry, těžní věží 
jezdí dolů i pacienti, zejména děti a také 
exkurze. Při pohledu na vrstvy rzi a po-
myšlení, že pojem maximální kapacita se 
tu neřeší… – no, držíme všem palce, aby 
se nic nestalo. Kupujeme za pár hřiven 
několik krystalů soli na památku a míří-
me pomalu směr Kozmeščik, do našeho 
výchozího místa pro trek Černohorským 
masivem.

Náš původní plán počítal s pronajmu-
tím náklaďáku a cestou do turbáze (tá-
bořiště na začátku cesty) na jeho korbě. 
Jenomže řidič jediného volného stroje 
je opilý v hospodě a soused dovedený 
z hospody, který je relativně střízlivý, 
nemůže pro zákaz manželky majitele 
stroje naši partu odvézt. Tak vyrážíme 
pěšky a počítáme, že do tmy to snad 
stihneme. Asi po hodině pochodu jsme 
u vstupní brány do národního parku, 
kde je potřeba vyřídit nutné formality 
a také počkat na zbytek výpravy, který 
se někde loudá. Najednou ale slyšíme 
náklaďák a mohutné halekání. To si naši 
opozdilci cestou našli odvoz a valí za 
námi na korbě Kamazu a ukazují nám, 
jací jsou frajeři. Někteří si na zbývajících 
pět kilometrů přisedají, my ostatní hází-
me na korbu bágly a jdeme pěšky. Za tmy 
jsme v turbáze, bleskově stavíme stany 
a vaříme večeři. Je na čase si odpočinout 
před zhruba kilometrem převýšení, který 
nás čeká ráno.  (pokračování příště)

 Z deníčku tuláka vybral -MŠ-

Pravoslavný kostelík v užhorodském 
skanzenu

„Gruzavík“ ZIL s drahocenným nákladem 
českých studentů

Strimba – dominantní hora okolí Koločavy

Bývalá četnická stanice v Koločavě, 
nyní penzion a hospůdka provozovaná 

Natálií Tumarec
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Tip na výlet

Dnešní tip nazvaný K lipnickým 
lomům je určen těm, kteří se rádi tou-
lají s mapou v ruce a objevují nezná-
má místa, k nimž nevedou turistické 
značky.

Z náměstí se vydáte po červené turis-
tické značce kolem zahrádkářské kolonie 
a přes Dolní Březinku  k zastávce ČD 
Mrzkovice. Po žluté turistické značce 
se vydáte přes Mariadol, údolím Pstruž-
ného potoka k Malému Mlýnku a dál až 
do Radostovic. Přejdete silnici Světlá 
n. S. – Humpolec a budete pokračovat 

zpočátku po žluté značce a pak odbočíte 
doleva. Dostanete se k několika opuště-
ným, zatopeným lipnickým lomům. Jsou 
skryty v lesích a pro svoji čistou vodu 
jsou v létě vyhledávány ke koupání. Zna-
čené cesty k nim nevedou – a v tom bude 
půvab tohoto vašeho „objevitelského“ pu-
tování. Je samozřejmě dobré mít s sebou 
podrobnou turistickou mapu, například 
Havlíčkobrodsko 1:50 000 z edice KČT.

***
Lipnická žula je nejznámější žulou ze 

světelského masívu. Její těžba, původně 
z povrchových balvanů, má starou tra-
dici, jak dodnes dokládá zdivo i některé 
architektonické prvky hradu Lipnice, 
založeného v 13. století. Lipnická žula 
je muskovit-biotitická, namodrale světle 
šedá, drobně až středně zrnitá. Typickou 
je pro ni přítomnost až 3 cm dlouhých 
čočkovitých shluků biotitu. Časté jsou 
také různě velké a asimilované xenolity, 
zejména rul. Tato žula má příznivé fyzi-
kální vlastnosti a lze ji lámat ve velkých 

blocích. Z mnoha dřívějších lomů se 
v současné době těží v lomu Kopaniny. 
A vytěžená surovina se zpracovává v pro-
vozovně u bývalého lomu Březek, který 
býval svými 35 metry nejhlubším lomem 
v okolí. 

V tradici dobývání a zpracování žuly 
dnes pokračuje společnost Granit Lipnice 
s.r.o. Vyrábí dlažbu venkovní i vnitřní, 
schodiště, obklady schodišť a stěn, ob-
rubníky a krajníky, soklový kámen na 
budování opěrných zdí a soklů budov 
a nakonec regulační kámen, který se po-

užívá na zpevňování terénu a regulování 
břehů vodních toků. V minulosti byla lip-
nická žula používaná především na brou-
šené, výjimečně i leštěné dlažební desky. 
V Praze tomu tak bylo v Paláci kultury, 
v rekonstruované budově Národního di-
vadla, v metru ve stanicích Můstek A i B, 
Náměstí republiky a Karlovo náměstí.

***
Další zatopené lomy objevíte, když se 

dostanete přes silnici vedoucí z Dolního 
Města na Lipnici. U jednoho z nejhezčích 
je tábornická základna Lom Na Hřebe-
nech. Zajímavá moderní stavba je v ma-
jetku České tábornické unie (ČTU). 

Když budete pokračovat směrem na 
Lipnici, ocitnete se postupně u rybníků 
Metelka, Prostřední a Váha, u něhož dří-
ve bývalo veřejné tábořiště.

K návratu můžete využít modrou tu-
ristickou značku, která vede z Lipnice 
kolem hájenky Horní Lesy, přes Závidko-
vice a okolo zámeckého parku do Světlé 
n. S.   Text a foto: Jaroslav Vála

Česká tábornická unie (ČTU) je 
neziskové zájmové občanské sdružení 
volně sdružující na základě společného 
zájmu děti, mládež a dospělé v tábor-
nických klubech a trampských osadách. 
Svoji činnost zaměřuje na pobyt v pří-
rodě a dává prostor všem, kteří chtějí 
být jejími důvěrnými znalci, vnikat do 
jejích zákonů, vést ostatní k poznávání 
přírody a stát se jejími ochránci.

Působí ve dvanácti oblastech na úze-
mí celé České republiky a její historie 
sahá do roku 1968. V roce 1970, za 
husákovské normalizace, byla nucena 
svoji činnost ukončit, k obnovení došlo 
27. ledna 1990.

Kromě jiných činností pořádá ČTU 
tábornické školy, na nichž si zájemci 
osvojí znalosti a dovednosti z mnoha 
oborů, které jsou ve vztahu k přírodě 
a tábornické fi lozofi i: orientace v teré-
nu, topografi e a práce s mapou a buzo-
lou, pohyb v nebezpečném terénu, zá-
klady horolezectví, práce s provazem, 
tábornickým náčiním a nářadím, po-
znávání přírody, lesa, rostlin, základy 
ekologie, tábornické astronomie a me-
teorologie, zdravověda, přežití a bivak 
v lese, základy potápění, sebeobrany, 
fotografování a mnohé jiné tábornické 
dovednosti, jako je lasování, ovládání 
biče, hod bumerangem, nožem atd.

Jeden z mnoha

Sousední zatopený lomBývalý lom Hřebeny
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Týden knihoven

Dvěma snímky se vracíme k celo-
státní knihovnické akce Týden kniho-
ven. V rámci nocování v knihovně děti 
v pátek 7. října navštívily středověké 
podzemí.                                       -jv-

Vernisáž v Galerii Na Půdě

V pátek 21. října se konala vernisáž vý-
stavy výtvarných a rukodělných prací kli-
entů Domova důchodců Sociálního centra 
města Světlá n. S. k 5. výročí jeho otevření. 
O kulturní „předkrm“ se postarali Jiří Ven-
covský, učitel místní ZUŠ a Markéta Srbo-
vá. Po krátkém úvodním projevu starosty 
města Josefa Böhma promluvil ředitel DD 
Josef Hnik a přednesem básně Stáří všech-
ny přítomné přivítala třiaosmdesátiletá 
Marie Dostálová.  Text a foto: J. Vála

Zahájení výstavy

Výstavka na téma Jaro

LIBUŠE ZENKEROVÁ
* 21.10.1923  † 25.9.2005

Narodila se ve Světlé nad Sázavou 
a patřila k osobnostem našeho měs-
ta, které se významně podílely na 
kulturním dění. Na začátku 70. let 
minulého století nastoupila do funk-
ce vedoucí Městské osvětové besedy 
ve Světlé n. S., pozdějšího Společné-
ho klubu pracujících, byla zaklada-
telkou místního Kruhu přátel hudby. 
Práci v kultuře věnovala velkou 
část svého života, byla jí koníčkem 
i posláním. Kulturní akce, ať již to 
byly koncerty populárních zpěváků 
a skupin, významných interpretů 
vážné hudby, divadelní představení, 
pořady pro děti atd., které v našem 
městě uspořádala, se mohou počítat 
na desítky. Ani po odchodu do pen-
ze neztratila zájem o dění – nejen 
v oblasti kultury – v našem městě.

Čest její památce.

Z. Horní, J. Vála
odbor kultury a školství MěÚ

²
Smíšený pěvecký sbor

GAUDEAMUS

zve všechny své příznivce na

VÁNOČNÍ 
KONCERT
11. prosince 2005 v 18 hod.

v Rytířském sále 
světelského zámku.

Při této příležitosti přivítáme
vokálně instrumentální soubor 

SATORI z Poniklé.

Udělejte si puntík v kalendáři 
a určitě přijďte!

²
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Ludmila Bartůšková (*1960)
Po studiu na ekonomické škole začala 

svoji tvorbu olejomalbou a přes kresbu 
se dostala k paličkované krajce, která má 
v českých zemích svoji tradici. Její dílo 
přináší ve své podobě svědectví o vní-
mavém přístupu ke skutečnosti, o fantazii 
a invenční schopnosti, stejně jako o řeme-
slné dovednosti a citu pro materiál. Po 
důkladném studiu techniky se pouští do 
náročných děl, které zdůrazňuje podmal-
ba pod vlastní díl paličkované krajky. Ve 
svých pracích, podaných jedině svojí intu-
icí, se opírá o svoji upřímnost a s úžasnou 
lehkostí a citem dokáže kouzlo tvarů pro-
tknout jemností a vnitřní poezií. Doslova 
nás vtáhne do své pokojné atmosféry pro-
vázené hlubokým smyslem pro nevšední 
krásu a duševní čistotu. 

Náměty nalézá v historických tématech, 
ale i ve všedních oblastech života. Její 
obrazy dávají pocit radosti, pohody a har-
monie. Autorka se zúčastnila řady výstav, 
buď samostatně nebo se svým manželem. 
Velký úspěch sklidila v Holandsku, v ze-
mi, kde paličkovaná krajka má nezastupi-
telné místo ve výtvarném umění.

Samostatné výstavy (výběr z poslední 
doby): 

 1997 – Okrouhlice (knihovna)
 2001 – Havlíčkova Borová 
  (Galerie U Muzea)
 2001 – Sobotka (Šolcův statek)

Stanislav Bartůšek (*1957)
Dílo malíře a grafi ka Stanislava Bartůš-

ka je výsledkem jeho dlouholeté a usilov-
né práce, kterou se zařadil mezi umělce 
vytříbeného výtvarného projevu. Svým 
vrozeným nadáním a pílí rozvíjí nevšední 

talent. Studuje malířské techniky a pouští 
se do nových náročných výtvarných prací. 
Převážná část jeho díla vychází z mysté-
rie světa, vytváří určitou symboliku, fi lo-
sofi i života a přitom neztrácí poetičnost 
a vnitřní dynamika. Syntéza skutečnosti 

a fantazie, bdění a snění – to je typické 
pro celé Bartůškovo dílo. V jemném ba-
revném cítění vytváří skutečnost. Jeho 
umělecká činnost je všestranná. Vedle 
grafi ky, kreseb, pastelů a koláží to jsou 
především olejomalby. Ve své tvorbě ne-
vychází ze zobrazení reálné skutečnosti, 
ale z pocitů, které prožité skutečnosti 
vyvolávají. Kombinací různých technik 
a použitím i vzácných kovů dotváří celko-
vý vjem výtvarného díla. K tomu přispí-
vají i vlastnoručně vyrobené rámy. 

Stanislav Bartůšek se zúčastnil třiceti 
výstav, nejen u nás, ale i v zahraničí. Jeho 
obrazy jsou vyhledávány především mezi 
soukromými sběrateli.

Samostatné výstavy (výběr z poslední 
doby):

 1999 – Třemošnice 
 2000 – Čáslav (Malá scéna)
 2001 – Světlá n. S. 
  (Galerie Luna)
 2001 – Karlov (Glass galerie 
  Svoboda) 
 2004 – Havlíčkova Borová 
  (Galerie U Muzea) 

***
Manželé Bartůškovi žijí a tvoří v Úsobí 

u Havlíčkova Brodu. Od začátku roku 
2000 mají stálou výstavu v prostorách 
oddělení nukleární medicíny v Okresní 
nemocnici v Havlíčkově Brodě. Kromě 
uvedených samostatných výstav vysta-
vovali společně např. v zámku v Úsobí 
(1999), v galerii hotelu Gustav Mahler 
v Jihlavě (1999), ve Štáfl ově chalupě 
v Havlíčkově Brodě (2000), v Ledči 
n. S. v židovské synagoze (2001) a v Měst-
ském muzeu na hradě (2005).

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

Program litopad

Středa 2.11., 19.30
 Moje krásná čarodějka (USA) 102´
 Komedie. 
 Nudíte se? Začněte randit s čarodějkou. 

Hrají: N. Kidman, W. Ferrell
 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

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

Válečný. 
 Duben 1945, národ čekal jeho
 Hrají: B. Ganz, A. M. Lara
 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 6.11., 17.30
 Madagaskar (USA) 85´

Komedie 
 Rozmazlená zvířata z newyorské ZOO 

se musí postarat sama o sebe.
 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Česká verze

Středa 9.11., 17.30
 Valiant (USA) 75́

Animovaná rodinná komedie
 Skupina holubů je odhodlaná vrhnout se 

do boje s nepřítelem., 
 Vstupné: 55 Kč. Přístupný
 Český dabing

Pátek 11.11., 19.30
 Nesvatbovi (USA) 119´

Komedie. Život je party, tak to rozjede-
me! 
Hrají: O. Wilson, V. Vaughn

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 13.11., 19.30
 Čtyři bratři (USA) 110´

Akční thriller. Vrátili se domů, aby 
pohřbili mámu a jejího vraha. 
Hrají: M. Wahlberg, G. Hedlund

 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Středa 16.11., 19.30
 Občanská výchova (Německo) 127´

Komedie, krimi. 
Mají společnou vášeň – touží změnit 
svět. 
Hrají: J. Jentsch, S. Erceg

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Pátek 18.11., 19.30
 Těžká váha (USA) 144´
 Drama. Bývalý šampion se vrací do 

ringu připraven riskovat život. 
Hrají: R. Crowe, R. Zellweger

 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Neděle 20.11., 19.30
 Štěstí (ČR, SRN) 100´

Tragikomedie. Zázraky obyčejných 
lásek. Hrají: T. Wilhelmová, P. Liška

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Středa 23.11., 19.30
 Legendy z Dogtownu (USA) 104´
 Akční drama. Skateboarding se pro ně 

stal životním stylem. Hrají: H. Ledger, 
J. Knoxville. Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Pátek 25.11., 19.30
 Temné vody (USA) 105´
 Thriller.Jsou tajemství, která mají zůstat 

nevyřešena. Hrají: J. Connelly, A. Gade 
 Vstupné: 65 Kč. Od 18 let

Neděle 27.11., 19.30
 Příšerná tchyně (USA) 102´
 Komedie. Tchýně a uzený nejlepší jsou 

studený… Hrají: J. Lopez, J. Fonda
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Středa 30.11., 19.30
 Po krk v extázi (Velká Británie) 106´
 Gangsterská komedie. Uhlazený angster 

vypráví o svém podnikání. 
Hrají: D. Craig, C. Meaney 

 Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Program prosinec
Neděle 4.12., 19.30
 Góóól (USA) 114´
 Akční Každý sen má svůj začátek. 

Hrají: K. Becker, A. Nivola. Přístupný

Středa 7.12., 19.30
 Říše vlků (Francie) 130´
 Krimi/thriller . Bývalý policista vyšet-

řuje brutální a záhadné vraždy tří žen. 
Hraje: J. Reno. Od 15 let

Pátek 9.12., 19.30
 Doblba! (ČR) 112´
 Černá komedie. Vypečená rodina Mu-

kových ve vánočním období. 
Hrají: J. Dušek, L. Krobotová. Přístupný

Neděle 11.12., 19.30
 Jeskyně (USA) 101́
 Akční horor.. Pod nebem leží peklo, pod 

peklem leží jeskyně. 
Hrají: C. Hauser, M. Chestnut. Od 12 let

MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ
Filmy promítané v rámci projektu „Nový život 2000“

Pátek 2. prosince v 17 hod., délka 62 min.
PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA (The Story of Jesus for Children) - USA

Ježíšův život očima dětí, žijících v jeho době. V hlavní roli Brandon 
Gilberstadt, Lindsey Wholey, Brian Deacon a další.
MLÁDEŽI PŘÍSTUPNO
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

 česká verze 

Pátek 2. prosince v 19 hod., délka 120 min.
JEŽÍŠ - USA

Příběh muže, který nebyl bohatý, nevládl žádné zemi, nevedl války, a pře-
sto ovlivnil svět jako nikdo před ním ani po něm. Americký hraný doku-
ment natočený v autentickém prostředí Izraele. 
V hlavní roli Brian Deacon (v českém znění Jan Šťastný), režie John Kirsh 
a Peter Sykes.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
česká verze
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Podzim je tu a s ním i XV. ročník 

knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. 
Ani v letošním roce zde nechyběl již 
poměrně stálý host Michal Viewegh, 
který je autorem mnoha známých děl, 
např. Případ dvanáctého patra, Názory 
na vraždu, Báječná léta pod psa, Nápa-
dy laskavého čtenáře a Výchova dívek 
v Čechách. V letošním roce si dal spiso-
vatel předsevzetí, že neudělá s novináři 
ani jeden rozhovor. Světelskému zpra-
vodaji se podařilo jako jedinému získat 
rozhovor, a to jen díky tomu, že nepatří 
do známých celorepublikových médií.  

- Jelikož znám Váš pohled na novináře, 
tak moje první otázka bude směřovat 
k nim. Proč vůči nim máte tento postoj 
a co Vám novináři provedli?

Já bych se samozřejmě chtěl vyhnout 
„zemanovským“ formulacím, že ,,všichni 
novináři jsou hovada“ apod. To je jaksi 
vysoce nespravedlivé vůči této profesi 
atd. Na druhé straně si umím představit, 
že pan Zeman měl dost dobré důvody  
mnohokrát  se rozčílit, jelikož jeho slova 
vícekrát dezinterpretovali, anebo napsali 
prostě lži. Takovou zkušenost mám já také. 
Znám skvělé novináře, poctivé novináře, 
ale znám i mizerné novináře, zákeřné 
novináře, nepoctivé novináře, nemluvě 
o nejrůznějších „hyenách“ z bulváru atd.

- Když Vaše rodina čte nějakou knížku, 
kterou jste napsal, a podrobí Vás kritice, 
stojíte si za svým a říkáte: ,,Ne, tohle já 
tam nechám, to měnit nebudu“, anebo na-
opak sklopíte oči a jdete ukázku předělat?

Já jim to pro jistotu nechám přečíst, až 
když je to hotové a vydané. Rukopisy 
jim raději neukazuji. Ale byly tu i takové 
pokusy ze strany maminky v případě 
Báječných let pod psa. Dal jsem jí ruko-
pis a maminka se tam pokoušela změnit 
některé scény. Já to nakonec ještě obrátil 
proti ní, protože tam je pak dopis Kvidovy 
matky Kvidovi, kde ho prosí, ať alespoň 
tu scénu s počuraným prkénkem vynechá. 
Takže naopak ta její snaha byla kontrapro-
duktivní.

- Zajímalo by mě, jestli si přísně střežíte 
své pracovní náčiní, tudíž počítač a ruko-
pisy…

Nemusím si nic střežit, protože to si 
nikdo nedovolí, aby mi otevřel počítač 
a začal si tam něco číst.

- O Vás se říká, že jste jeden z nejpro-
duktivnějších českých autorů. Proto se 
nabízí otázka, zda už neprodukujete na 
úkor kvality? 

No tak, jsem z toho občas podezírán. Já 
si myslím, že ne, ale jestli si někdo myslí 
opak, tak je to jeho věc.(smích) Běžně píšu 
jednu knihu ročně. Byl jsem zvyklý psát 
román po dobu vysokoškolských prázdnin, 
čili za dva měsíce a teď ho píšu tři měsíce, 
výjimečně čtyři. A pořád mi ještě zbývá 
šest nebo osm měsíců na to, abych přemýš-
lel o té další knize. Čili mně to nepřijde ně-
jaké obrovské tempo, které bych nestíhal 
na úkor kvality. Já to cítím prostě jinak…

- Nedocházejí Vám postupně náměty?
Měl jsem vždycky to štěstí, že jsem 

měl víc námětů, než bych stíhal zpracovat. 
Takže tohle nepatří mezi mé problémy.

- Vy učíte na vysoké škole tvůrčí psaní. 
Je to vůbec možné naučit někoho tvůrčí 
psaní? 

Pravda je, že jestli nemá student talent 
a nezbytné předpoklady, tak mu vlastně 
žádný kurz nepomůže. Žádný kurz spi-
sovatele z nikoho neudělá, pokud tam ty 
předpoklady prostě nejsou. 

- Máte se studenty nějakou zápornou 
nebo naopak kladnou zkušenost, kdy Vám 
například pomohli ve Vašem psaní knih?

Učil jsem celkem šest let a měl jsem do-
sti milé třídy a dokonce i dobré party. Ně-
kteří byli samozřejmě šikovnější, a někteří 
nikoliv. Třeba jednomu mému studentovi 
vyšel román v brněnském nakladatelství 
Atlantis, jedna moje studentka dělá redak-
torku v Lidových novinách nebo ke mně 
chodila třeba Aňa Geislerová, která taky 
byla velmi šikovná. Takže to učení byla 
spíše pozitivní zkušenost. 

- Které svojí knížky se nejvíce ceníte?

Autor většinou není schopen rozlišit, 
která jeho knížka je lepší nebo horší. Já 
mám každou svým způsobem rád, ale tak 
asi Báječná léta pod psa byla ta správná 
kniha ve správný čas, která mi jaksi po-
mohla nastartovat všechny ty věci až zcela 
nečekaným způsobem. Ale nemůžu říct, 
že bych ji miloval nadevšechno.

- Najdete si také čas na čtení, anebo stále 
jen píšete a píšete?

Snažím se číst, zejména v době, kdy si 
připravuji novou knížku. Měsíčně přečtu 
těch šest až osm knížek s tím, že ne všech-
ny dočtu.

- Připravujete  v téhle době něco nové-
ho?

Ano. Je to deník, který si píši od ledna 
poprvé v životě a možná naposled (smích). 
Bude záležet na ohlasech. Jsem autor mno-
ha žánrů. Psal jsem divadelní hru, parodie, 
fejetony, novelu, povídky a romány, tak 
proč bych si nezkusil deník. Když Igor 
Chaun, který nenatočil žádný celovečerní 
film, mohl vydat dva deníky, tak proč bych 
já nemohl vydat jeden.

- Když jste říkal, že jste si deník celý život 
nepsal, tak to Vás k tomu nyní někdo při-
měl? Nebo Vám někdo zadal námět?

To byla víceméně shoda okolností. Já 
jsem psal titulek tvůrčího psaní, což je 
kratší věc, tak jsem to měl dopsané už 
v prosinci. Většinou totiž skončím s psa-
ním románu tak v únoru, no a když jsem 
skončil dříve, tak jsem najednou neměl co 
psát. Bylo po Novém roce a říkal jsem si, 
že si začnu psát deník. Začal jsem 14 dní 
tak zkusmo a pak mě to začalo bavit a už 
mám 300 stránek.

- A jaký je Váš názor na poezii?
Poezii jsem přestal číst okolo dvaceti let. 

Ne že by to byla nějaká přezíravost, ale 
táhlo mě to spíše k próze a jako prozaika 
mě více zajímá, co se děje v próze než 
v poezii.

***
Rozhovor s panem Vieweghem byl veli-

ce příjemný a o mnohé nás obohatil. Roz-
hodně není „nějaká nafoukaná celebrita“, 
jak to o něm některá media tvrdí, nýbrž 
sympatický pan spisovatel. Proto mu za 
jeho rozhovor velice děkuji a přeji mnoho 
úspěchů nejen u čtenářů, ale i u kritiků.

Zuzana Nevoralová
Foto: Milan Pilař
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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 zástupců, 
zaměstnanců radnice, pracovníků škol, 
představitelů světelských fi rem, domo-
va důchodců, městské knihovny atd. 

Pozor změna! Své dotazy můžete 
posílat elektronickou poštou na adresu 
redakce@svetlans.cz nebo je můžete 
v obálce doručit do informačního 
centra v přízemí světelské městské 
knihovny. My si je přečteme a kon-
taktujeme osoby, které budou schopny 
kompetentně odpovědět. Odpovědi se 
pak dozvíte v nové rubrice „Co vás za-
jímá“ v některém z následujících čísel 
Zpravodaje.                 redakční rada

Dotaz a odpověd́

O odpověď na dotaz, který jsme 
v říjnu obdrželi mailovou poštou, 
jsme požádali vedoucí odboru majet-
ku, investic a regionálního rozvoje.

Vážená redakce, 
prý se žulové kostky z Komenského 

ulice výhodně prodaly do Německa, je 
to pravda? A co to znamená výhodně? 
Pro koho výhodně? Zjistíte to? A napí-
šete to?  

Děkuji.   Mojmír Hlava

Na dotaz, týkající se kostek z rekon-
strukce komunikace Komenského ulice, 
odpovídáme následovně:

• Vlastní tělo komunikace je v majet-
ku kraje, kostky byly z povrchu odstra-
něny a vlastník s nimi naložil dle svého 
uvážení.

• Kostky z chodníků, které jsou v ma-
jetku města, byly z povrchu odebrány 
a dle projektu stavby budou vráceny 
zpět. Zhotovující fi rma odpovídá za je-
jich uložení během stavby a pokud dojde 
ke ztrátě, bude muset náklady za chybě-
jící kostky tato fi rma uhradit.

Bc. Marie Kudrnová
vedoucí odboru MIRR

Podzimní knižní trh v Havlíčkově Brodě

Havlíčkův Brod opět po roce ožil 
knižními hody. O víkendu 7. a 8. 
října se tu konal již 15. ročník Pod-
zimního knižního trhu. Co má ale 
havlíčkobrodský trh společného se 
Světlou? Někteří naši občané se totiž 
na tento druhý největší (co do počtu 
vystavovatelů) veletrh v republice vy-
razili podívat. 

Čtenářům zde své knihy představilo 
celkem 180 vystavovatelů. Na své si 
přišli jak milovníci literatury faktu a  
beletrie, tak čtenáři učebnic a dětské 
literatury. „Letos jsem si koupila dvě 
knížky“, chlubí se studentka světelského 
gymnázia Kateřina Kadlecová. O tom, 
že knižní veletrh není jen záležitostí 
knih, svědčí i bohaté doprovodné pro-
gramy (v letošním roce jich bylo 61), 
při nichž vystoupilo na 64 autorů. Mezi 
nejznámější patřila například Irena 
Obermannová, Jiří Stránský, Michal 
Viewegh, Hana Pražáková, Viola Fis-

cherová, Iva Pekárková, Jáchym Topol, 
Miloš Urban a další. 

V pátek 7. října se také uskutečnilo 
již tradiční předávání cen knižního ve-
letrhu. Cenu kraje Vysočina za nejkrás-
nější naučnou knihu předal pražskému 
nakladatelství CP Books za knihu 
Západní fronta od Juliana Thompsona 
hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil. 
Cenu města Havlíčkův Brod za nejkrás-
nější beletristickou publikaci získala 
kniha Moniky Plšíkové Opat chuligán, 
vydaná Karmelitánským nakladatel-
stvím v Kostelním Vydří. 

Cenu za nejkrásnější dětskou kni-
hu obdrželo nakladatelství Albatros 
za publikaci Zuzanka autorky Daniely 
Kroluperové. 

Porota se rozhodla navíc udělit ještě 
svou zvláštní cenu, kterou předala mís-
topředsedkyně Poslanecké sněmovny 
ČR Miroslava Němcová pražským 
vydavatelům Karolinum a Pražská ima-
ginace za vydání Encyklopedie Jiřího 
Suchého. 

Letošní knižní veletrh je tedy za 
námi, ale již nyní se můžete těšit na 
ten další ročník, který bude jistě stejně 
vydařený, ne-li ještě mnohem lepší než 
ten letošní. 

Zuzana Nevoralová

Nová pohlednice

Dalším přírůstkem v informačním 
centru je nová dřevěná poštovní pohled-
nice s vyobrazením světelského zámku. 
Mezi sběrateli je o tento druh pohlednic 
velký zájem, o čemž svědčí i to, že ve 
sběratelské sérii Zámky máme pořadové 
číslo 81. Pohlednice vyrábí a dodává kr-
novská fi rma Toman a Toman, jednotná 
prodejní cena je 29 Kč.                       -jv-
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Přečetli jsme za vás

Světelské muzeum je stále v mlze. 
Radnice i vlastivědný spolek usilují 
o expozici v zámku, nemohou se ale 
shodnout s krajem.

Zhruba pět let už ve Světlé působí 
Vlastivědný spolek Světelsko. Téměř 
stejně tak dlouho usiluje o zřízení 
muzea přímo ve městě. Už několik let 
se vytvoření pokladnici, jež by shro-
máždila skvosty světelského regionu, 
nedaří zřídit. Proč?

Tak jako všechno, i vznik muzea 
závisí na financích. V případě muzea 
ve Světlé nad Sázavou ale jednání skří-
pají spíše v jiném bodě. A tou je zjevně 
slabší komunikace mezi městem, kra-
jem i muzeem v sousedním Havlíčkově 
Brodě.

Jediný vhodný objekt, kde by mu-
zeum získalo důstojné prostředí, je 
zámek. Přestože patří kraji a v součas-
nosti ho obývá technicky a zemědělsky 
zaměřená střední škola pod hlavičkou 
humpolecké střední zemědělské školy, 
najde se v něm i řada volných prostor.  

Na stavební úpravy a na vznik muzea 
si město rok co rok nechává v rozpočtu 
půlmilionovou rezervu. „Jsme snad 
poslední pověřenou obcí třetího stupně, 
která nemá muzeum,“ komentoval svě-
telský starosta Josef Böhm.

Umístit městské muzeum do krajské 
budovy ovšem není nikterak jednodu-
ché. „Pro nás tím vzniká precedens co 
s tím,“ říká Martina Matějková, kraj-
ská radní zodpovědná za resort kultury. 
Pokud bude kraj dávat peníze do zám-
ku, dal by i něco muzeu. „To by potom 

Mons. Karel Herbst: 
Mládí vpřed?
Na úterý 29. 11. od 19.30 hodin 

připravila Místní skupina ČKA ve 
Světlé n. S. setkání s pomocným bis-
kupem pražským Karlem Herbstem. 
Akce proběhne jako obvykle v za-
sedací místnosti střední školy v Sá-
zavské ulici. 

Mons. Karel Herbst SDB se narodil 
6. listopadu 1943 v Praze. Vyučil se 
elektromechanikem elektrických loko-
motiv. Pracoval v lokomotivním depu 
Praha-střed a při zaměstnání dálkově 
vystudoval gymnázium v Praze (Pří-
potoční). 

Cyrilometodějskou bohosloveckou 
fakultu v Litoměřicích absolvoval 
v letech 1968-73. Jáhenské svěcení 
přijal od litoměřického biskupa kar-
dinála Štěpána Trochty 27. července 
1972. Na kněze byl vysvěcen tehdejším 
biskupem Františkem Tomáškem v ro-
ce 1973. Poté působil v Mariánských 
Lázních (1973-1974) a na Svaté Hoře 

Místní skupina České křest́anské akademie

u Příbrami (1974-1975). 
V letech 1975-86 byl bez tzv. stát-

ního souhlasu a pracoval jako čistič 
výkladních skříní u podniku Úklid. 
Mezitím se Karel Herbst seznámil se 
salesiány Dona Bosca (SDB) a 11. září 
1976 tajně složil doživotní sliby. Až do 
roku 1986 pracoval mezi mladými lid-
mi, především formou chaloupkového 
apoštolátu. 

V září 1986 mu byl vrácen státní sou-
hlas k výkonu duchovenské činnosti 
a do roku 1989 působil ve Starém Sed-
lišti v okrese Tachov, poté ve Všetatech. 
V roce 1990 se zapojil do oficiálního ži-
vota salesiánů v Praze-Kobylisích jako 
ředitel komunity a administrátor. 

V letech 1997 - 2000 byl spirituálem 
v Arcibiskupském kněžském semináři 
v Praze-Dejvicích. Od září 2000 až do 
svého jmenování pomocným biskupem 
byl administrátorem v salesiánské ko-
munitě ve Fryštáku na Moravě. Karel 
Herbst, stejně jako jiní salesiáni, umí 
mladým lidem naslouchat a mluví bez 
zbytečných frází.

Hynek Bouchal

mohla i ostatní muzea žádat o podobné 
příspěvky,“ obává se. Na krajském od-
boru kultury nyní bude, aby se pokusil 
z vlastnických zmatků vybruslit. 

A to není vše. Koncepci, vybavení 
a zařízení muzea musí někdo stanovit. 
Jen s detailními podklady v ruce může 
město žádat o dotace. Světlá ale žádné-
ho takového odborníka nemá. „Chtěli 
bychom, aby nám kraj třeba na čas 
vypůjčil pomoc z Havlíčkova Brodu,“ 
svěřil se Böhm.

Jenže kraj v tomto ohledu Světlé ze 
své pozice zřizovatele několika muzeí 
vyjít vstříc nemohl. „Proč se Světelští 
nedomluví přímo s havlíčkobrodským 
muzeem?“ přemítá vedoucí krajského 
odboru Horymír Kubíček. 

Otázkou také stále zůstává, jaký 
statut by světelské muzeum mělo. Zda 
by to byla pobočka příspěvkové orga-
nizace Muzeum Vysočiny, zda by to 
byla městská organizace, případně by 
její činnost zaštítil vlastivědný spolek. 

„Samozřejmě by pro nás bylo nejlepší, 
abychom byli pod krajem jako pobočka 

Muzea Vysočiny,“ říká starosta Světlé.
Provoz v muzeu by tak zajišťoval 

kraj, platil by i zaměstnance a staral 
se o sbírky. Město by pak mohlo kromě 
dobrovolných dotací pustit nově vznik-
lé muzeum zcela z hlavy i z rozpočtu. 

„To je pro nás naprosto nepřijatelné. 
Takto by pak mohla postupovat všech-
na města,“ rezolutně odmítla Martina 
Matějková. „Je mnohem lepší, když 
muzeum vzniká odspodu. Lidé k němu 
mají osobnější vztah, mnohem raději 
pak třeba i věnují předměty do sbí-
rek,“ volil opatrnější slova Horymír 
Kubíček.

Až další jednání a rozbor situace, 
který připravuje krajský odbor kultury, 
ukáže, jak to se světelským muzeem 
dopadne. Starosta Josef Böhm má kaž-
dopádně jasno. „V roce 2007 slavíme 
osm set let od vzniku města. Otevření 
muzea by při té příležitosti bylo napro-
sto skvělé.“ 

Martin Vokáč
MF Dnes, 14.10. 2005 

(převzato se souhlasem redakce)

Víte, že...

...v září a říjnu probíhala rekonstrukce 
opěrné zdi u školy v Komenského ulici?

Text a foto: Jaroslav Vála
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Stalo se již téměř tradicí, že plesovou 
sezónu v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě 
zahajuje Ples lidí dobré vůle, pořádaný 
Oblastní charitou Havlíčkův Brod. 

Letošní ples bude již čtrnáctým v pořa-
dí a koná se v sobotu 12. listopadu 2005 
od 20.00 hod. O hudbu se postará hav-

líčkobrodská skupina E.M.I.L., budete 
moci zhlédnout předtančení Rokenro-
lového klubu Elvis z Jihlavy a TJ Sokol 
Bedřichov a k tomuto plesu neodmysli-
telně patří také Srdíčkový tanec.  

Výtěžek plesu je určen na provoz 
Centra osobní asistence. Vstupné je 

100 Kč v předprodeji a 120 Kč na místě. 
Předprodej vstupenek se koná od 1. lis-

topadu 2005 na 
Sekretariátu OCH Havlíčkův Brod, 

Žižkova 280 (2. patro), Havlíčkův Brod, 
tel. 569 426 070, sekretariát@hb.cari-
tas.cz 

Reakce na článek Fotofór

Dobrý den.
Dostal se ke mně výtisk říjnového čís-

la a v něm fotofór, který glosuje značení 
parkovacích ploch na náměstí. Naprosto 
s ním souhlasím, až na to, že za touto 
prací je naše fi rma. Možná, že by rovněž 
měli reagovat investoři a objednavatelé 
této práce! Objednávka zněla naznačit 
parkovací místa podle platné normy. 

Předešlé značení bylo provedeno jinak 
a i přes moje upozorňování jak na státní 
správě, tak na místní samosprávě, ale 
i u objednavatele bylo trváno na nor-
movaném značení. Samozřejmě, že 
konečná podoba díla je odpovídající této 
objednávce. 

Současné značení je v souladu s plat-
nou normou až na menší odchylku v dél-
ce parkovacích míst. Snad by bylo dobré 
kdyby i v tomto duchu byla veřejnost 
informována.

Děkuji za pochopení.
Oldřich Dušátko

vedoucí CD Ledeč n. S.
SÚS Havlíčkův Brod 

…1. října oslavila 100 let místní dráha 
Kutná Hora – Zruč nad Sázavou? Oslavy 
se konaly v prostorách obou nádraží, na 
trati jezdil historický vlak s parní lo-

Víte, že...

komotivou 433.001 zvanou „Skaličák“. 
Snímek je z našeho nádraží, kde se vlak 
zastavil při cestě do Zruče.

Text a foto: Jaroslav Vála

Plesová sezóna klepe na dveře

Cykloturistika na Pálavě

Malebný kraj vápencových skal, 
stepí a vinic vypínajících se nad 
nivou řeky Dyje, která byla v roce 
1976 vyhlášena Chráněným krajin-
ným územím a pro svou biosférickou 
jedinečnost zapsána do seznamu 

Klub českých turistů

rezervací UNESCO, je propletená 
cyklistickými stezkami a posetá in-
formačními tabulemi pro turisty. 

Dvacetičlenná skupina z KČT Sklo 
Bohemia se sem v první polovině září 
vypravila zjistit, jak se místním vina-
řům daří na slunných stráních Pavlov-
ských vrchů pěstování sladkých hroznů ▶

a především výroba burčáku. Tak – to 
je víceméně legrace, prvotním cílem 
bylo samozřejmě najezdit „pár“ kilo-
metrů po rovinaté Moravě, ale faktem 
je, že když už jsme se tam nachomýtli 
v době Pálavského vinobraní, degustaci 
jsme se nebránili...

Ubytování jsme si zajistili v  bunga-
lovech v autokempu Merkur ležícím 
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Atletika

Tři světelské atletky reprezentovaly 
východočeskou atletiku v dresech Hvěz-
dy SKP Pardubice ve finále mistrovství 
České republiky družstev dorostu, kte-
ré se uskutečnilo v polovině října na 
Městském stadionu v Plzni.

Do finále se probojovalo devět nejlep-
ších týmů z celé republiky. Dorostenky 

na břehu Horní nádrže vodního díla 
Nové Mlýny nedaleko Pasohlávek. Po-
časí nám přálo, denně jsme se (někteří) 
koupali. Prvního dne jsme absolvovali 
okruh přírodou kolem soutoku Dyje, 
Svratky a Jihlavy, který umožňuje 
pozorovat důsledky realizace vodního 
díla Nové Mlýny. Soustava tří nádrží, 
která se stala největší moravskou vodní 
plochou, zde byla budována v letech 
1975-1989. 

Horní nádrž má rozlohu 531 ha, střed-
ní nádrž, zvaná Věstonická 1033 ha 
a Dolní nádrž 1 668 ha. Se zastávkami 
v Dolních Věstonicích, Dolních Duna-
jovicích a u vinného sklepa známého 
vinařství Kovacs jsme ujeli 56 km.

Druhého dne jsme se za krásného 
slunného počasí vypravili do Lednice 
a Valtic. Na otevřených místech fou-
kal mohutný vítr, samozřejmě přímo 
proti nám. Ve Valticích se od většiny, 
která se vrátila do Mikulova, oddělila 
skupinka nadšenců, která pokračovala 
přes hranice do Rakouska. 

Po pár kilometrech šlapání mírně 
zvlněnou krajinou se dočkali odměny 
jednak v podobě nádherného panorá-
matu  Mikulova, jednak utišení větru. 
V cíli v Pasohlávkách ukázal tachometr 
87 km. 

Třetího dne jsme se přes Drnholec 
a Hrušovany nad Jevišovkou dostali 
na úzkou asfaltovanou silničku mezi 
poli a loukami. Je to bývalá pohraniční 

„signálka“, kopírující tehdejší železnou 
oponu, dnes využívaná především cyk-
listy. V Mikulově se právě konalo vino-
braní, největší slavnost vinařova roku. 

Sotva jsme si stačili na chodníku vy-
brat místo pro kola i pro sebe a už při-
cházel historický průvod za účasti krále 
Václava IV. a jeho doprovodu, šlechticů 
a šlechtičen, kejklířů, psovodů a nako-
nec i lidu obecného. Na voze se vezl 
bůh vína Bakchus s tvářemi červenými 
jako rajská jablíčka, kynoucí přihlíže-
jícím a zvoucí je k radovánkám, které 
k vinobraní nerozlučně patří.

Původ této akce roku najdeme ve 
skutečné události z roku 1403, kdy rytíř 
Jan z Liechtensteinu, tehdejší mikulov-
ský pán, vysvobodil ze zajetí českých 
stavů ve Vídni vězněného krále Václava 
IV. Přivezl ho tehdy na svůj hrad, kde se 
příjezd krále na Moravu velmi bouřlivě 
oslavoval. 

Také tentokrát byl v restauracích 
a desítkách okolních stánků dostatek 
jídla, piva, vína a burčáku. Abychom 
si ale nemysleli, že bude všechno bez 

komplikací, při návratu jsme museli 
opravovat dvě píchlá kola. Ujeli jsme 
58 km. 

Čtvrtého dne jsme podnikli jen 
krátkou vyjížďku přes Mikulov, Březí 

▶ a Brod a za drobného mrholení se vrá-
tili do kempu. Těm nejpilnějším ukázal 
tachometr celkových 239 km.

Text a foto: Jaroslav Vála

Pardubic nasbíraly ve dvaceti disciplínách 
za svá umístění 128 bodů a to jim stačilo 
na pěkné čtvrté místo. Z tria Světelaček si 
nejlépe vedla sedmnáctiletá Denisa Bene-
šová, která startovala ve třech disciplínách.  
Nejprve byla třetí ve svém rozběhu na 
100 m v čase 13,12 s a tím se kvalifikovala 
do finále B, tam obsadila 2. místo s časem 

Květa Fialová (vlevo) a Denisa Benešová
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13,10 s. Stovku běžela také Květa Fialová, 
té je rovněž sedmnáct,  měla čas 13,95 
s a to jí stačilo na sedmé místo v rozběhu. 
Benešová běžela také dvoustovku a byla 
sedmá za 27,71 s, před týdnem, při semi-
finále MR družstev v Jablonci jí čas 27,76 
s stačil na 2. místo v A finále. Benešová 

s Fialovou potom pomohly štafetě Pardu-
bic na 4 x 100 m k cennému třetímu místu, 
když jejich kvartet zaběhl za 52,10 s. 

Třetí světelskou atletkou v pardubickém 
dresu byla teprve šestnáctiletá Jana Zlato-
vá. V kouli skončila s výkonem 10,85 m 
z dvaadvaceti startujících čtrnáctá a v dis-

ku v konkurenci sedmadvaceti soupeřek 
byla 17., když hodila 24,87 m.

Čtveřice nejlepších týmů z plzeňského 
finále: 1. SSK Vítkovice 250 bodů, 2. So-
kol Kolín 199, 3. AK Škoda Mladá Bole-
slav 176, 4. Hvězda SKP Pardubice 128.

Text a foto: Jiří Víšek

2 x Běh Terryho Foxe

Ve čtvrtek 13. října se ve Světlé n. S. 
již po sedmé konal Běh Terryho Foxe, 
dobrovolná humanitární akce, jejímž 
cílem je získat finanční prostředky na 
výzkum rakoviny, přilákat zájem ve-
řejnosti o onkologickou problematiku 
a vyjádřit solidaritu s nemocnými.  

Role moderátora se opět ujal světel-
ský DJ Miroslav Sklenář, startérem byl 
starosta města Josef Böhm. Mezi 210 
účastníky bylo nejvíce dětí, několik 
maminek s kočárky a tradičně obyvatelé 
domova důchodců. Krátce po 16. hodině 
vyrazili na trať nejprve mladí – a již ne-
dočkaví – cyklisté a hned po nich ostatní. 
V cíli čekalo závodníky malé občerstvení 
v podobě čaje a koláčku, v samotném zá-
věru se pak losovala bohatá tombola. Na  
zdárném průběhu závodu se opět podíleli 
studenti Střední sklářské školy, pracov-
níci Technických a bytových služeb 
a členové Sboru dobrovolných hasičů. Od 
262 přispívajících bylo vybráno 8 740 Kč. 
Částka byla odeslána na účet spravovaný 
velvyslanectvím Kanady a bude věnová-
na na výzkum a léčbu rakoviny v České 
republice.  Sponzory BTF byly Všeobec-
ná zdravotní pojišťovna České republiky, 

ze světelských firem Sklo Bohemia, a. s., 
GLASSPO Pospíšil, Pekárna a cukrárna 
Milan Brokl, Cukrárna – občerstvení 
Vopěnková, Eurest, Pneuservis Šmíd, 
Montraz Dolní Březinka, Lékárna Viola, 
Zelenina Cekla s.r.o. a Elekro Laňka.

Text a foto: Jaroslav Vála

V letošním roce, tak jako v roce 
loňském, se do této akce zapojila také 
Věznice Světlá n. S. 

Pro nejmenší účastníky připravily 
odsouzené při volnočasových aktivitách 
a při výuce v Záučním kurzu výroby 
konfekce drobné dárky. Po proběhnutí 
cílem si mohly děti vybrat z množství 
různých látkových hraček. 

Při výběru hračky

V polovině trasy

Odstartováno! Sladká odměna

Za vzorné plnění programu zacházení 
pak byly vybrány dvě skupinky odsouze-
ných, které mohly za doprovodu zaměst-
nanců věznice absolvovat celou 1,5 km 
dlouhou trať. Účelem těchto „vycházek 
mimo věznici“ je především motivovat 
odsouzené k řádnému plnění svých po-
vinností. 

Pro ženy byl Běh Terryho Foxe pří-
ležitostí nejen strávit alespoň krátkou 
dobu mimo areál věznice a prohlédnout 
si město, ale i ověřit si úroveň vlastních 
fyzických schopností. 

Text a foto: Mgr. Jana Koukalová

Zdeněk Machač měl 
skvělou sezonu

Reprezentant v dráhové i silniční 
cyklistice Zdeněk Machač, jezdící 
v barvách Dukly Praha, oslaví v lis-
topadu 18. narozeniny, a tak od ledna 
příštího roku již bude závodit v kate-
gorii dospělých. Letošní sezona pro něj 
tedy byla loučením s mládežnickou ka-
tegorií juniorů a loučení to bylo pozla-
cené hned šesti tituly mistra republiky. 

V létě překvapil na mistrovství ČR 
juniorů na silnici, kde vyhrál časovku 
jednotlivců i závod s hromadným star-
tem a svoji zlatou sbírku doplnil v říjnu 
čtyřmi tituly na mistrovství ČR na dráze, 
když na velodromu v Praze-Motole vy-
hrál stíhací závod jednotlivců na 3 km 
a jeho čas z rozjížďky 3:31,416 min byl 
označen jako nejhodnotnější výkon ▶
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celého dráhového šampionátu. Byl 
členem vítězného kvarteta Dukly Praha 
ve stíhacím závodě družstev na 4 km, 
prvenství vybojoval ve scratchi na 10 km 
a čtvrtý titul na dráze mezi juniory zís-
kal v bodovacím závodě na 24 km. Pa-
mětníci tvrdí, že zisk šesti titulů v jedné 
sezoně nemá u nás obdoby, byť to bylo 
mezi juniory. 

Byly i starty na významných podni-
cích v zahraničí. V lednu se Zdeněk Ma-
chač stal celkovým vítězem Evropského 
poháru na dráze ve Vídni, v červenci 

reprezentoval na dráhovém mistrovství 
Evropy v italské Fiorenzuole. Tam ho 
však potkala smůla, když se v bodovacím 
závodě ocitl v hromadném pádu a místo 
medaile si domů přivezl nepříjemné 
zranění, které mu nedovolilo dokonale 
se připravit na srpnové mistrovství světa 
v dráhové i silniční cyklistice v Rakous-
ku. Tam reprezentoval na dráze i v sil-
niční časovce jednotlivců a po před-
chozím zranění dosáhl jen průměrných 
výsledků. Z domácích startů patří mezi 
největší Zdeňkovy úspěchy celkové 10. 
místo v mezinárodním pelotonu Závodu 
míru juniorů, který se jel v okolí Terezí-
na a započítával se do Světového poháru 
juniorů. I celkové 2. místo v soutěži Čes-
kého poháru bylo cenným úspěchem.

K těmto Zdeňkovým výsledkům, 
stejně jako k výborným výsledkům 
jeho sestry Jarmily, velmi pomáhá, že 
mohou při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách trénovat v  prostorách pro-
najatých od městského úřadu. Především 
pro závody na dráze se tu při jízdě na 
trenažéru dají vytvořit velice dobré ná-
hradní podmínky, což dokazují i jejich 
výsledky.   Text a foto: jív

▶

Rozhovor s Editou

Světelský trenér mládeže

Ten, kdo se přijde podívat v úterý 
nebo ve čtvrtek odpoledne na fotbalo-
vé hřiště ve Světlé a uvidí tři desítky 
nejmenších adeptů kopané, nabude pře-
svědčení, že se světelský fotbal nemusí 
obávat o svoji budoucnost – a to i v době, 
kdy se mužstvům FK Sklo Bohemia 
příliš nedaří. 

Ve Světlé se podařilo získat pro trénink 
benjamínků fotbalisty, kteří již mají svá 
nejlepší fotbalová léta za sebou, ale pro 
začátečníky jsou se svými zkušenostmi 
těmi nejlepšími učiteli. Vedle Františka 
Poláka je dalším bývalým hráčem prvního 
mužstva Martin Kroužek, který se tu stará 
o fotbalový potěr. Zkušeností nabytých 
v krajských soutěžích má na rozdávání, 
vždyť v „áčku“ sklářů hrál od roku 1992 
až do loňské sezony, ale první příležitosti 
v dresu prvního mužstva dostával již jako 
dorostenec ve svých sedmnácti letech. 
Světelský trenér Míla Kafka práci svého 
bývalého svěřence s nejmenšími fotbalisty 
komentoval: „Martin byl, zejména v době, 
kdy se náš fotbal vyhrabával z I.B třídy, 
důležitým stavebním kamenem zadních 
řad, i když míval problémy s herní kázní. 
Ale když jsme si vše vyříkali, došlo u něj 
ke zklidnění a svoji tvrdou nesmlouvavou 
hrou byl oporou naší obrany. Kéž by ho 
chuť trénovat malé fotbalisty neopustila.“ 

Ani ve svých třiatřiceti letech Martin 
Kroužek nepověsil kopačky na pověstný 
hřebík a vyztužil zadní řady fotbalistů So-
kola Dolní Město v okresním přeboru, kde 
se mu daří na místě předstopera. A co říká 
sám Martin Kroužek ke svému nynějšímu 
působení v Dolním Městě? „Dostal jsem 
tady důvěru a to mě těší, dodalo mi to dal-
ší chuť do fotbalu.“

Text a foto: jív

Martin Kroužek při tréninku 
se svými benjamínky

Mně to přišlo přirozené. Odmalička 
jsem se totiž díky taťkovi pohybovala v zá-
vodním prostředí. Pak mi nabídli, abych si 
to také zkusila. Velmi mě to chytlo a od té 
doby jezdím. A hlavně mě to strašně baví.

- Podporovali tě rodiče ve tvém rozhodnutí  
pilotovat formuli, nebo byli naopak proti?

Taťka byl rád, tohle je totiž i jeho koní-
ček, a když vidí, že se snažím a že mě to 
také baví, tak mě podporuje a fandí mi. 
Mamka mi také fandí, ale samozřejmě se 
také bojí.

- A jaké jsou tvoje největší úspěchy?
V letošní sezóně jsem v závodech do 

vrchu skončila na 4. a 5. místě asi z de-
vadesáti startujících, což je jeden z mých 
největších úspěchů. V letošním roce jsem 
také získala titul Vicemistr ČR a jsem 
nominována v anketě Zlatý volant, tak 
doufám, že to vyjde.

- Až budeš mít ty sama děti, budeš chtít, 
aby také závodily?

Křehká žena, studentka Lékařské 
fakulty na brněnské Masarykově uni-
verzitě, pilotka F2, to je Edita Prášková. 
Tato dvaadvacetiletá rodačka ze Světlé 
nad Sáz. je vůbec první ženou, která 
jezdí  formule do vrchu. Nedávno si 
udělala trochu času a odpověděla mi na 
pár otázek.

- Ty pilotuješ Chevron B42 a jezdíš jako je-
diná a první žena F2 závody do vrchu. Byl 
to tvůj sen, stát se takovouto závodnicí?
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No určitě. Jen co trochu povyrostou, 
budu chtít, aby jezdily motokáry. (smích)

- Kdy jsi poprvé sedla do formule?
Poprvé asi v 15 letech, od 16 pak jezdím 

aktivně.
- Tak to byl pro tebe asi řidičák hračka, 

co? A řídíš tedy ráda i osobní automobil? 
No je pravda, že jsem nejprve získala 

závodní licenci a pak teprve řidičák. Jinak 
normálně v osobáku  jezdím jen z nutnosti. 
Jezdím totiž do školy do Brna a pak zase 
z Brna, a to mě moc nebaví, ale na druhou 
stranu lepší než jezdit vlakem.

- Já vím, že vlastníš i motorku. Soutěžit 
v této oblasti tě neláká?

Před nedávnem jsem si koupila motor-
ku, která byla dva roky závodní, a musím 
uznat, že jízda na motorce je další věc, 
která mě baví. Zůstanu ale raději u aut a na 
motorce budu jezdit jen tak pro zábavu.

- Nesetkala  ses  s nějakou negativní 
reakcí na tento svůj koníček? Přece jen 
se pilotování formulí považuje za mužskou 
disciplínu, tak jestli tě chlapi moc nekriti-
zují?

Setkávám se i s negativními ohlasy, 

Lyžaři z Kadlečáku čekají na sníh

„Před letošní zimou nás nečekaly žádné 
zemní práce ani práce technického rázu 
na zařízení vleku. Hodně jsme toho udělali 
před loňskou sezónou, a tak jsme nyní měli 
dostatek času na úpravu samotného povr-
chu celého svahu. Bylo to hlavně sekání 
trávy a náletových křovin. Upravili jsme 
také výstupní stanici v horní části vleku, 
aby bylo vystupování plynulejší a hlavně 
bezpečnější pro méně zkušené lyžaře.“ 
To byla slova předsedy Lyžařského klubu 
Kadlečák Jaroslava Kaisera a skutečně je 
tomu tak.

Kdo se prošel po sjezdovce během léta, 
ten by ji nyní nepoznal. Celá plocha sva-
hu je doslova vyholená a rovná, tak aby 
lyžování bylo bezpečné. K tomu by měla 
přispět i modernější rolba značky Kässbo-
hrer, která nese vzadu multiflexfrézu s hla-
dící deskou širokou 530 cm a během jedné 
hodiny dokáže perfektně upravit 81.000 
m2 plochy. K tomu Jaroslav Kaiser dodává: 

„Ano, rozhodli jsme se vyměnit naši starou 
rolbu za novější, modernější, která umožní 
kvalitnější a rychlejší úpravu svahu. Sjez-
dovky s technickým sněhem se dnes již bez 
tohoto pomocníka neobejdou. Rolba je 

po generální opravě a až budou mít čte-
náři v ruce listopadové číslo Světelského 
zpravodaje, měla by být již na Kadlečáku. 
K jejímu zakoupení jsme použili všechny 
finanční prostředky z naší pokladny a dal-
ší potřebnou částku nám ochotně zapůjčilo 
město. Touto cestou děkujeme.“

Ještě jedna informace o světelské 
sjezdovce. O tom, že lyžařský areál na 
Kadlečáku berou v kruzích našeho lyžo-
vání vážně, svědčí fakt, že LK Kadleček 
obdržel v létě od Svazu provozovatelů 
lanovek a vleků certifikát Osvědčení 
o kategorizaci s dvěma hvězdičkami (naše 
nejvyhlášenější lyžařské areály v Krkono-
ších mají hvězdiček pět). Pro kategorizaci 
se hodnotí celkové vybavení areálu: délka 
a kapacita vleku, technické vybavení pro 
umělý sníh, osvětlení pro večerní lyžování, 
technika pro úpravu svahu, sociální vy-
bavení a možnosti občerstvení, kapacita 
a vzdálenost parkoviště. Shrnuto závěrem: 
Lyžaři z Kadlečáku jsou připraveni, sníh 
může napadnout.  

Text a foto: jív
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hlavně od poražených kolegů závodníků. 
Samozřejmě, že někteří muži jsou ješitní 
a měla bych podle nich zůstat raději u spo-
ráku. Na druhou stranu ale je spousta těch, 
kteří mi naopak fandí a podporují mě.

- A jezdí tě podporovat i fanoušci ze 
Světlé?

Samozřejmě. Kamarádi, ať už tady ze 
Světlé nebo z Příseky, mě hodně podporují 
a z toho mám velkou radost.

- Ty jsi jezdila už mnoho závodů, který se 
ti ale líbil nejvíce?

Neoblíbenější jsou pro mě první závo-
dy v sezóně, a to v Náměšti nad Oslavou. 
Téměř vždy je tam krásné počasí a hodně 
diváků.

- A co je tvým cílem do budoucna?
Chtěla  bych jezdit se silnější a větší for-

mulí a samozřejmě jezdit tu úplnou špičku. 
Ale to nezáleží jen na mně. Bohužel je veš-
keré mé závodění závislé na sponzorech. 
A musím přiznat, že mě mrzí, že nemám 
žádného přímo ze Světlé. Klidně se můžete 
někdo přihlásit. (smích) Další, co ovlivňuje 
dost mé závodění, je škola. Ta je totiž pro 
mě prioritou, a tak se jí závodění musí 
podřizovat. Na závěr bych ráda poděkovala 
všem svým sponzorům a fanouškům, kteří 
mě tuto sezónu podporovali.

- Děkuji ti za rozhovor a přeji mnoho 
úspěchů do další sezóny.

Zuzana Nevoralová, foto archiv E.P.
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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
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Sběrna a výkupna
kovů a druhotných surovin

Recycling – kovové odpady a.s.
Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř

Provozovna 
Světlá nad Sázavou
areál žel. stanice ČD, 
č. p. 765 v k.ú. Příseka

Otevírací doba:
   pondělí zavřeno
   úterý – pátek  7 – 12 , 12.30 – 15.30
   sobota  7 – 11

Po dohodě možnost rozřezání 
a odvoz žel. odpadu.

Informace na tel. čísle 
606 380 707

Silvestrovský týdenní pobyt
pro 10 osob

„VÝMĚNEK NA STATKU“

SLEVA pro zimní pobyty 
a jarní prázdniny

pro 5 osob od 120 Kč/os./den

www.apartma.cz/vymenek
mobil: 728 166 392
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᐀ᔀЀ̀ጀᘀĀȀༀࠀᜀጀကऀጀ
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ĀȀ:=>Ȁ>?>Ȁ@>;

ȀȀȀA'ᔀ&%Ȁ!᠀ȀḀ$Ȁࠀ$ᔀᬀȀḀ/ጀᔀ"'ጀᘀ8

FIRMA DOLEŽAL
TRITEX LUČICE

Tel.: 569 489 116 
Mob.: 724 105 209

Nabízí:
• koberce • lina různých šíří • plovoucí podlahy •

• korky • kusové koberce • stropní podhledy •
• podlahářské práce •

NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU!

Otevřeno:
Pondělí – Pátek:

8.00 – 16.30
Sobota

8.00 – 11.30
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