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Slovo úvodem
Dlouho jsem přemýšlel, jaké téma 

zvolit pro únorový úvodník. Loni touto 
dobou jsem se zamýšlel nad lidovou 
prognostikou počasí, letos však nápad 
stále nepřicházel. Tedy až do doby, než 
jsem se podíval do svého nástěnného 
kalendáře, kde mám pro potřeby létání 
vyznačené pro každý den doby výcho-
du a západu slunce platné pro naše úze-
mí. A nápad byl tu. Únorový úvodník 
bude věnován prodlužujícím se dnům 
a zkracujícím se nocím!

Začal jsem tedy trochu počítat. 
1. února je oficiální východ slunce 
v 7.37, západ 16.57. Den máme dlouhý 
9 hodin a 20 minut. Posledního února 
vychází slunce v 6.49, zapadá v 17.43 
a den se nám prodloužil na 10 hodin 
54 minut. 

Za 28 únorových dnů tedy slunce 
setrvá na námi pozorované nebeské 
sféře o hodinu a 34 minut déle.  To zna-
mená, že každý den vychází přibližně 
o 2 minuty dříve a zapadá přibližně 
o 2 minuty později. 

Slunce se nám tedy na své myšlené 
dráze mezi obratníky Raka a Kozoroha 
pomalu, ale jistě blíží k rovníku, na 
nějž budou sluneční paprsky dopadat 
v den jarní rovnodennosti a poté bude 
postupovat za námi, až k obratníku 
Raka, kde se opět na své pouti obrátí 
zpět. 

Co z toho vyplývá pro nás? Po dlou-
hé, chladné a šedivé zimě se blíží všemi 
toužebně očekávané jaro s modrou ob-
lohou, probouzející se přírodou, krás-
nými dny a hlavně pozitivní náladou!

-mš-

Schůze rady - 16. ledna

Z jednání rady města se omluvil 
ing. František Aubrecht (služební cesta). 
Po provedení kontroly zápisu z minulé 
schůze jednala RM o vedení obecní kro-
niky, která byla i s přílohami k dispozici. 
Konstatovala, že je kronika vedena zod-
povědně. Jmenovala kronikářem města 
pana Jaroslava Válu, pracovníka příspěv-
kové organizace KYTICE, stanovila mu 
výši roční odměny a uložila provést zápis 
za rok 2005 do 30.6.2006.

RM schválila doplnění ceníku za pro-
nájem nemovitostí o odstavec „Cena za 
pronájem nebytových prostor, jejichž pro-
najímaná plocha ke komerčním účelům 
v jednom případě přesahuje 200 m2, bude 
v každém konkrétním případě stanovena 
Radou města Světlá n. S. po předběžné 
vzájemné dohodě obou smluvních stran.“

RM schválila pronájem nebytových 
prostor v objektu čp. 986 ve Světlé 
n. S. panu ing. V.D. a odložila rozhod-
nutí o pronájmu nebytových prostor v II. 
nadzemním podlaží téže budovy až do 
ukončení prací na rekonstrukci. Schválila 
doplnění svého usnesení č. 350/2004 o vě-
tu „Sazebníky za pronájem nemovitostí 
a nebytových prostor budou každé dva 
roky aktualizovány.“

RM uložila odboru MIRR udělat soupis 
všech pozemků ve vlastnictví města, které 
jsou pronajímány na zahrádky a zjistit mož-
nost vytvoření stavební parcely z pozemku 
KN č. 724/214 v k.ú. Světlá n. S. z hlediska 
územního plánu a přístupu k pozemku.

RM schválila ukončení smlouvy 
o pronájmu nebytových prostor v budově 
radnice s Úřadem práce k 31. 12. 2005 
a uzavření smlouvy nové.

RM schválila ukončení smlouvy 
o umístění nápojového automatu v budo-
vě radnice s firmou Coca-Cola Beverages 
ČR, s.r.o. Důvodem jsou malé tržby pro 
firmu.

RM schválila proplacení faktury za 
zpracování energetického auditu firmě 
Energetická agentura Vysočiny.

RM doporučila pokračovat v rozpra-
cované rekonstrukci bývalého objektu 
knihovny v Sázavské ulici.

RM schválila prodloužení výpovědní 
lhůty v nájemním vztahu na pronájem 
pozemků KN č. 285, PK č. 286/2 (ZE) 
a PK č. 286/3 (ZE) v k.ú. Opatovice panu 
J.H. tak, že první výpověď může být dána 
až po pěti letech.

RM po projednání schválila doplnění 
užšího seznamu uchazečů o umístění do 
domova důchodců.

RM schválila nové platové výměry 
ředitelů všech příspěvkových organizací 
města.

RM doporučila kraji Vysočina maxi-
mální zvýšení příspěvku na činnost MŠ 
Bambino ve školním roce 2006-2007.

RM vzala na vědomí informace o chys-
taných změnách ve správě bytů ve vlast-
nictví města.

RM projednala možnost umístění pana 
P.K. z Josefodolu do DPS a uložila řediteli 
SC a vedoucí odboru sociálních věcí rea-
lizovat potřebné kroky.

RM schválila návrh starosty na termí-
ny konání zasedání Zastupitelstva města 
Světlá n. S., a to 22.2, 26.4., 21.6. a 20. 9. 
2006.

RM schválila nákup 40 ks knih s ná-
zvem „Vysočina – města, hrady, zámky 
a památky“ od ing. Vladimíra Kunce za 
cca 20 000 Kč.

RM schválila doplnění redakční rady 
Světelského zpravodaje o ing. Ivu Černo-
hubovou, tajemnici MěÚ.

RM vyslechla informaci o iniciativě 
Střední odborné školy, Středního odbor-
ného učiliště a Učiliště v Humpolci za 
účelem zřízení STK – kategorie M 1, L 
1 v areálu školy ve Světlé n. S. a rozhodla 
tento záměr na Krajském úřadu v Jihlavě 
podpořit.

RM vyslechla informaci Mgr. Včely 
o možnostech získání dotace na infra-
strukturu u ministerstva financí a ČEZ 
a informaci p. Slabého o termínu slav-
nostního vyhodnocení sportovců roku 
2005.

Josef Böhm, starosta města
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Oznamovací povinnost provozovatelů zdrojů znečišt́ování ovzduší a původců odpadů

I v letošním roce budou k 15. únoru 
podávat provozovatelé zdrojů znečišťo-
vání ovzduší oznámení o těchto zdrojích 
za účelem evidence zdroje a výpočtu 
poplatku, původci odpadů pak ohlašovat 
produkci odpadů za předcházející rok.

Oznámení malých zdrojů znečišťo-
vání ovzduší je třeba doručit příslušné 
obci, na jejímž území se zdroj nachází, 
oznámení středních zdrojů pak přísluš-
nému městskému úřadu s rozšířenou pů-
sobností (III. stupeň) dle místa umístění 
zdroje.

Oznámení podávají pouze provozo-
vatelé malých spalovacích zdrojů, které 
podléhají zpoplatnění. Jedná se o spa-
lovací zařízení (kotle) o jmenovitém 
tepelném výkonu v rozsahu 50 až 200 
kW, spalující tato paliva: topné oleje 
s obsahem síry od 0,1 do 0,2 %, topné 
oleje s obsahem síry do 1 %, jiná kapalná 
paliva a látky, pokud tento zákon jejich 
spalování nezakazuje, černé uhlí, hnědé 
uhlí tříděné, palivo z hnědého uhlí, hně-
dé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly, 
proplástky.

Kromě malých spalovacích zdrojů se 
zpoplatňují i malé zdroje, které vypouš-
tějí do ovzduší tuhé znečišťující látky 
a těkavé organické látky (např. organická 
rozpouštědla). Jednotlivé kategorie zdro-
jů s těkavými organickými látkami jsou 
uvedené ve vyhlášce č. 355/2002 Sb. 

Do činnosti a procesů spojených s uží-
váním organických rozpouštědel patří: 
polygrafická činnost (tiskárny), odm-
ašťování a čištění povrchů, chemické 
čištění oděvů, aplikace nátěrových hmot 
(lakovny, nátěry dřevěných povrchů, ná-
těry kůže, výroba nových automobilů), 
přestříkání vozidel (autoopravárenství), 
impregnace dřeva, laminování dřeva, 
kovu, a další.

Aktualizované formuláře lze stáh-
nout na internetových stránkách města 
www.svetlans.cz v části Městský úřad 

– žádosti a formuláře nebo vyzvednout 
na městském úřadě, odboru životního 
prostředí:

• oznámení malého zdroje znečišťování 
ovzduší (jenom zdroje umístěné ve 
Světlé n. S. a jejích  
místních částech)

• oznámení středního zdroje znečišťo-
vání ovzduší

• formulář pro předání souhrnné pro-
vozní evidence středního zdroje 

Upozornění původcům odpadů
Hlášení o produkci a nakládání s od-

pady zasílají původci odpadů (tj. práv-
nické osoby, při jejichž činnosti vznikají 
odpady, nebo fyzické osoby oprávněné 
k podnikání, při jejichž podnikatelské 
činnosti vznikají odpady) a oprávněné 
osoby (provozovatelé sběren a výkupen 
odpadů, skládek odpadů a čistíren od-
padních vod), jestliže vyprodukovaly 
nebo nakládaly v roce 2005 s více 
než 50 kg nebezpečných odpadů nebo 
s více než 50 tunami ostatních odpadů. 
Pravdivé a úplné hlášení jsou povinni za-
slat do 15. 2. 2006 příslušnému obecní-
mu úřadu s rozšířenou působností podle 
místa provozovny.

Hlášení o produkci a nakládání s od-
pady se vyplňuje do formuláře uvede-
ného v příloze č. 20 vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládá-
ní s odpady. Po novele vyhlášky došlo 
k drobným úpravám ve formuláři.

Dále upozorňujeme provozovatele za-
řízení ke sběru a zpracování autovraků, 
že musí poprvé k 15. 2. 2006 zaslat 

Město Světlá n. S. vyhlašuje 

VEŘEJNOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA LOGO

800. JUBILEA MĚSTA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, 
které připadá na rok 2007.

1. Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která 
na adresu města Světlá n. S., náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n. S. nebo na 
e-mailovou adresu posta@svetlans.cz pošle náležitosti pro svou identifikaci a vstup 
do soutěže:  jméno a příjmení (nebo název společnosti), e-mailový a telefonický kon-
takt, adresa

2. Soutěžící, který se přihlásí do soutěže, odevzdá grafický návrh loga do 31. břez-
na 2006. Odesláním návrhu soutěžící uděluje výlučné právo vyhlašovateli soutěže 
používat návrh podle své úvahy pro svou další činnost. 

3. Výherce bude vybrán do 21. dubna 2006 rozhodnutím vyhlašovatele soutěže, jenž 
při hodnocení návrhů přihlédne k hlasování veřejnosti, které proběhne na interneto-
vých stránkách města, avšak vyhrazuje si v plném rozsahu konečné rozhodnutí podle 
svého úsudku o vhodnosti a účelnosti předložených návrhů. 

4. Výherce soutěže získá odměnu 5 000 Kč, ostatní účastníci obdrží upomínkové 
předměty města. Odměna bude výherci vyplacena po odevzdání vítězného návrhu 
ve formě zpracovatelné tiskem. Odměna za výhru v soutěži je zároveň odměnou za 
udělení výlučného práva vyhlašovateli soutěže vítězný návrh podle své úvahy používat 
pro svou další činnost. 

5. Soutěžící nemají právo na náhradu jakýchkoli nákladů spojených s účastí v sou-
těži. 

6. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje možnost nevybrat žádný vítězný návrh.

ing. Iva Černohubová, tajemnice MěÚ,
předsedkyně přípravného výboru pro oslavy 

jubilea města Světlá n. S.
▶
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hlášení o sběru a zpracování autovra-
ků podle přílohy č. 20A a 20B k vyhlášce 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady.

Povinnosti provozovatelů malých 
zdrojů znečišťování ovzduší (MZZO)
V zákoně  č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
jsou stanovené povinnosti provozovatelů 
malých  zdrojů znečišťování ovzduší.

Provozovatelé MZZO kromě jiného 
jsou povinni:

1. Podle § 12 odst. 1 písm. f) zajišťovat 
prostřednictvím oprávněné osoby 
měření účinnosti spalování, mě-
ření množství vypouštěných látek 
a kontrolu stavu spalinových cest 
u spalovacích zdrojů, a to nejméně 
jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat 
zjištěné závady do 2 měsíců od jejich 
zjištění, pokud se s obecním úřadem 
nedohodnou jinak; tuto povinnost 
plní provozovatelé u zdrojů spalu-
jících tuhá paliva od jmenovitého 
tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů 
spalujících plynná nebo kapalná 
paliva od jmenovitého tepelného 
výkonu 11 kW; Seznam oprávně-
ných osob podle § 15 je k dispozici 
na webových stránkách ministerstva 
životního prostředí (www.env.cz). 

2. Podle § 12 odst. 1 písm. g) oznámit 
Městskému úřadu Světlá n. S., od-
boru životního prostředí provedení 
povinného měření a kontroly podle 
písmena f) a jejich výsledky do 30 
dnů od data jejich uskutečnění.

 Neplnění povinnosti podléhá sank-
cím dle výše uvedeného zákona.

3. Povinnosti uvedené v odstavci 1. 
a 2. se nevztahují na provozovatele 
malých stacionárních zdrojů umís-
těných v rodinných domech, bytech 
a stavbách pro individuální rekreaci 
s výjimkou případů, kdy jsou provo-
zovány výhradně pro podnikatelskou 
činnost.

Upozornění:
Zákon o ochraně ovzduší ve znění 

poslední novely zákona č. 385/2005 Sb. 
nařizuje nově: 

Povinné měření pro provozovatele ma-
lých spalovacích zdrojů provozovaných 
i při nepodnikatelské činnosti (státní 
školy, nemocnice a jiné nepodnikající 
subjekty), a to do 1 roku ode dne účin-
nosti této novely.

Městský  úřad ve Světlé n. S., 
odbor životního prostředí 

▶ Okénko ochrany obyvatel

(dokončení)
Povodeň, sesuvy půdy, hornin a po-

žáry nás mohou překvapit dost často, 
a tak samostatná kapitola v Okénku 
ochrany obyvatel je věnována právě 
těmto mimořádným událostem. Není 
snad ani zapotřebí vyjmenovat dů-
vody vzniku těchto mimořádných 
událostí, snad jen si zaslouží připo-
menout, že mohou být zaviněny i člo-
věkem, což platí zejména u požárů. 

Sesuvy půdy v podmínkách našeho 
správního obvodu budou způsobeny 
většinou důsledkem přívalových srážek 
nebo opomenutím stavebních pravidel 
pro stavby ve svazích. Nu a co byste 
mohli dělat, jak byste se měli chovat, 
abyste sami sebe a jiné postižené oso-
by uchránili před hrozícím živlem, vám 
v dalším nabízím.

Pokyny pro předpovodňovou 
a povodňovou přípravu i pro sesuvy 
půdy a hornin
V případě bezprostředního ohrožení 

vyhledejte úkryt na bezpečném vyvý-
šeném místě.

Doporučená preventivní opatření:
• vchodové dveře a sklepní okénka 

zabezpečte pytli s pískem nebo 
zeminou a zapřete trámky

• uzavřete okna
• u rodinných domů dbejte na pravi-

delné čistění kanalizace
• při vyhlášení některého ze stupňů 

povodňové aktivity si vyvezte své 
automobily na bezpečné vyvýšené 
místo

• připravte si trvanlivé potraviny 
a pitnou vodu, bateriový rozhlaso-
vý přijímač a bateriovou svítilnu

• cenné předměty a vybavení do-
mácnosti přemístěte do vyšších 
pater nebo na půdu

• zabezpečte hospodářská a domácí 
zvířata, zajistěte pro ně krmivo 
a pitnou vodu

• vypněte a uzavřete hlavní rozvody 
elektrického proudu, vody a plynu

• odstraňte z dosahu povodně ne-
bezpečné látky, které by ve styku 
s vodou mohly způsobit mimořád-
nou událost, např. ropné produkty, 
kyseliny, zásady, jedy apod.

• připravte si evakuační zavazadlo 
s doklady, penězi a cennostmi, 
trvanlivými potravinami a pitnou 
vodou, osobními léky, hygienický-

mi potřebami, věcmi osobní potře-
by, dekou nebo spacím pytlem

• vezměte si s sebou nepromokavou 
obuv a oděv

• o ohrožení povodní informujte své 
sousedy a okolí

• pomáhejte dětem, starým, nemoc-
ným a tělesně postiženým

• sledujte vysílání rozhlasových 
nebo televizních stanic, kde budete 
o vývoji situace informováni

• dodržujte pokyny záchranářů, or-
gánů státní správy a samosprávy

• do průhledného nepromokavého 
obalu si připravte informaci o své 
osobě pro možnou evakuaci – pro 
případ nutné pomoci záchranářů 
umístěte do okna ve vyšších pat-
rech bílé prostěradlo

Dikcí zákona č. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), § 70, jsou stanoveny 
tyto stupně povodňové aktivity:

1. stupeň (stav bdělosti)
2. stupeň (stav pohotovosti)
3. stupeň (stav ohrožení)
Druhý a třetí stupeň povodňové ak-

tivity vyhlašují a odvolávají na svém 
území povodňové orgány. Třetí stupeň 
povodňové aktivity je vyhlašován siré-
nou – kolísavý tón.

Doporučené chování a pokyny 
při velkém požáru
Požár je vyhlašován zvukem sirény 

– kolísavý tón po dobu 140 sekund 
– a je pochopitelně doprovázen výstraž-
ným houkání vozidel hasičů. Je jistě 
rozumné v této chvíli uvolnit cestu 
přijíždějícím vozidlům záchranářů 
a rychle opustit prostor požáru, pokud 
jste v roli diváků.

Co třeba učinit:
• chraňte své životy a zdraví co 

nejrychlejším opuštěním hořících 
míst

• pomáhejte postiženým, starým, ne-
mocným a tělesně postiženým při 
opouštění hořících míst

• vezměte nejnutnější osobní věci 
(peníze, léky, doklady, apod.) 
a ohrožený prostor co nejrychleji 
opusťte

• vypněte a uzavřete přívody elek-
trického proudu a plynu

• snažte se zamezit šíření požáru 
před příjezdem hasičů
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Zásahy hasičů v roce 2005

V loňském roce zasahovali hasiči HZS 
kraje Vysočina, požární stanice Světlá 
n. S. u 137 mimořádných událostí. 
Z toho bylo 23 požárů, 33 dopravních 
nehod, 3 x hasiči odstraňovali uniklé 
ropné látky, 76 x se jednalo o tech-
nickou pomoc (záchrana osob, zvířat, 
čerpání vody ze zatopených sklepů, 
odstranění stromů z komunikací, od-
stranění ledových převisů a odemknutí 
nemovitostí spoluobčanů – tam, kde 
hrozilo nebezpečí z prodlení). Dvakrát 
se jednalo o planý poplach.

V krátkosti dovolte připomenout někte-
ré mimořádné události. 

V pátek 18. března stoupla hladina 
řeky Sázavy a říčky Sázavky natolik, že 
musely být zahájeny práce se zřízením 
povodňových stěn a neustálý monitoring 
obou toků. V sobotu 19.3. došlo na Sá-

- 19. 12. 2005 byl ve 22.15 hod. v Lánec-
ké ulici kontrolován 23letý řidič osobního 
vozidla. Při kontrole bylo zjištěno, že má 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel. 
Bylo mu tedy sděleno podezření z trestné-
ho činu maření výkonu úředního rozhod-
nutí a věc ve zkráceném přípravném řízení 
předána na státní zastupitelství.

- 25. 12. mezi 03.00 a 04.00 hod. odcizil 
neznámý pachatel z kabelky, kterou nechala 
poškozená 22letá žena bez dozoru, volně 
odloženou na stole v prostorách diskotéky 
Bazén, peněženku s finanční hotovostí 
800 Kč, osobními doklady a platební kartou.

- 14. 1. 2006 v době od 20.00 do 22.00 
hod. byla provedena další nepravidelná 
kontrola v restauračních zařízeních ve 
Světlé n. S. Byla zaměřena zejména na pá-
trání po hledaných osobách a věcech a na 
podávání alkoholických nápojů osobám 
mladším 18 let. Kontrola byla provedena ve 
třech restauracích, dechová zkouška byla 
pozitivní celkem u 9 osob mladších 18 let. 
Vesměs byly zjištěny nízké hladiny alkoho-
lu v krvi (do 0,2 promile), proto i z tohoto 
důvodu bylo 8 případů vyřešeno přímo na 
místě a jeden případ bude po zadokumen-
tování oznámen městskému úřadu.

***
Na začátku každého roku se hodnotí rok 

právě uplynulý. Když se tedy podíváme 
na rok 2005 z pohledu policie, pak v na-

Kriminalita na Světelsku
šem okrese bylo spácháno celkem 1 454 
trestných činů, z nichž bylo objasněno 755, 
což činí 51,93 %. V našem obvodu bylo 
spácháno 164 trestných činů, 94 objasněno, 
což představuje 57,32 %. Zdejší oddělení 
zpracovalo celkem 180 trestních a 244 pře-
stupkových spisů a dále vyřídilo celkem 
1 299 běžných písemností, zejména se jed-
nalo o různé žádosti. Bylo přijato celkem 
528 různých oznámení, která se následně 
písemně dokumentovala, další oznámení, 
která jsou vyřízena přímo na místě, se 
statisticky neevidují. V roce 2005 bylo 
celkem 20 osob předáno do protialkoholní 
záchytné stanice, u 31 řidičů byl zjištěn 
alkohol (z toho u 5 při dopravní nehodě), 
celkem 30 osob bylo omezeno na svobodě. 
1 901 osob bylo zkontrolováno, zejména při 
silničních kontrolách. 

Pokud se jedná o dopravní nehody, bylo 
jich šetřeno celkem 129. Při těchto neho-
dách nebyl nikdo usmrcen, 2 osoby byly 
zraněny těžce a 22 osob lehce. Hmotná 
škoda dosáhla částky 5 438 100 Kč. Mezi 
nejčastější příčiny patřil nesprávný způsob 
jízdy (66), rychlost (24) a nedání přednosti 
(21). Srovnáme-li nehodovost v celém okre-
se, kde bylo šetřeno celkem 1 635 doprav-
ních nehod (12 osob usmrceno, 55 zraněno 
těžce a 328 lehce), můžeme konstatovat, že 
se zde „bourá“ méně a s menšími následky, 
což je jistě pozitivní.

por. Jaroslav Pavlík, vedoucí oddělení

• řiďte se pokyny záchranářů, orgá-
nů státní správy a samosprávy

• v místech, kde hoří, nevětrejte, ale 
vyneste věci, které se mohou tep-
lem lehce vznítit, případně explo-
dovat, a tím zvýšit intenzitu hoření 
nebo zvýšit škodlivost vznikajících 
plynů (propan-butanové a jiné 
tlakové nádoby a prudce hořlavé 
látky). Není-li to možné, upozor-
něte na tyto předměty zasahující 
záchranné složky

• do bezpečné vzdálenosti přemís-
těte hořlavé, jedovaté a výbušné 
látky

• vyveďte hospodářská a domácí 
zvířata

• vyneste si cenné předměty a mate-
riál do bezpečné vzdálenosti

• uvolněte přístupové cesty záchran-
ným složkám

• nepřibližujte se k místu požáru 
a nekomplikujte činnost záchran-
ných složek

• v případě velkých plošných požárů 
se připravte na evakuaci

• nezdržujte se v blízkosti plastic-
kých hmot, jejichž hořením mohou 
vznikat nejrůznější škodlivé plyny

• máte-li v blízkosti vozidlo, co nej-
rychleji je odvezte, aby nepřekáže-
lo, a uvolněte přístup záchranným 
složkám

Na vyzvání poskytněte záchran-
ným složkám pomoc. zf

zavě k významné události, kdy se pětice 
mladých mužů pokusila sjet úsek Smrčná 

– Stvořidla, a to i přesto, že byl v té době 
již vyhlášen III. povodňový stupeň. Čtve-
řice šťastnějších raftařů byla zachráněna 
pomocí dvou vrtulníků hasiči z Prahy 
a z Brna. Tělo pátého nešťastníka bylo 
z vody vytaženo po několika pokusech 
až v pondělí. V neděli bylo započato 
s čerpáním zatopených sklepů, které po-
kračovalo až do úterý 22. března.

20. května došlo k požáru stodoly 

s uskladněnou slámou a lnem v obci 
Habry. S požárem bojovaly několik hodin 
4 jednotky.

30. května došlo při návratu od zásahu 
k dopravní nehodě hasičského vozidla 
CAS 24 MAN. Řidič  nezvládl vozidlo 
při míjení kamionu na silnici mezi Jo-
sefodolem a Světlou n. S. a sjel na louku 
mimo vozovku. Vzhledem k tomu, že 
louka byla o cca 3 m pod úrovní silnice, 
došlo k převrácení automobilu na bok. 
Došlo k lehčímu zranění řidiče (naražená 
páteř), spolujezdec naštěstí vyvázl bez 
zranění. Škoda na autě byla cca 2,2 mil. 
Kč. Auto bylo zprovozněno 18.10.

1. července (v nočních hodinách) došlo 
k požáru fotbalových kabin v Nové Vsi 
u Světlé n. S. Požár byl velice nebez-
pečný vzhledem k tomu, že se uvnitř 
nacházely tři propan-butanové tla- ▶

HZS kraje Vysočina 
HZS PS Světlá nad Sázavou 

tel. 569 453 426
velitel: 

mjr. ing. Jiří Zelenka
tel. 569 453 427, fax 569 453 428
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kové lahve. Na likvidaci požáru byly 
nasazeny jednotky HZS Světlá n. S., Le-
deč n. S. a Havlíčkův Brod a SDH Nová 
Ves u Světlé n. S. a Světlá n. S. Tlakové 
lahve byly naštěstí včas vytaženy z ohně, 
ochlazeny a umístěny do vodní nádrže, 

takže nedošlo k explozi. 
19. července byl učiněn poslední krok 

při převodu objektu požární stanice ve 
Světlé n. S. z majetku města do majetku 
HZS – respektive státu.

30. července došlo k požáru mastného 

▶ prachu na kabelové lávce a střešní kon-
strukci ve Sklo Bohemia, a. s.

14. října došlo k požáru stohu slámy 
ve Světlé n. S., odtud byla jednotka HZS 
vyslána k dopravní nehodě nákladního 
automobilu v Dobré.

16. listopadu došlo k požáru kanceláře 
ve vzorkovně skla ve Světlé n. S.  

19. prosince došlo k požáru rodinného 
domu v obci Podmoky. Na likvidaci po-
žáru byly nasazeny čtyři jednotky profe-
sionálních i dobrovolných hasičů a další 

jednotky byly povolány jako zálohy na 
stanicích.

Na závěr dovolte, abych Vám popřál 
za všechny hasiče ze Světlé n. S. v novém 
roce hodně zdraví, osobní pohody, pra-
covních úspěchů a hlavně abyste se s naší 

prací nepotkali při likvidaci žádné mimo-
řádné události a raději jsme se vídali jen 
při preventivně-výchovné činnosti popř. 
při prověřovacích cvičení.

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

Dům čp. 111
V roce 1857 je uváděn jako bydlí-

cí majitel Josef Bartl s ženou Marií 
a synem Janem. V roce 1863 Jan Bartl 
(*1817), v roce 1869 byla polovina domu 
připsána nezletilému Janu Bartlovi ml. 
a v roce 1887 druhá polovina nezletilé-
mu Janu Bartlovi nejml.

V roce 1917 byli majiteli domku 
František a Františka Pospíšilovi. Dne 
18. dubna 1918 podali žádost o povolení 
stavby obytného domku, dílny a kůlny 
(viz obr. 1 od stavitele Emila Prückne-
ra). O týden později komise po shlédnu-
tí stavebního místa a stavebních plánů 

shledala, že bude nejprve „nutno vytýčit 
regulační čáru a ke komisionelnímu 
řízení přizvat spolumezující sousedy, 
pana Morice Herrmanna a Nábožen-

skou obec israelitskou ve Světlé n. S., 
kteréž pp. stavebeníci v žádosti své 
neuvedli.“ Ze dne 19. července 1918 je 
protokol: „K vznesené stížnosti p. Petra 
Kubíčka, že pp. stavebníci provádí no-
vostavbu na pozemku patřící stěžovateli, 
odebrala se komise na místo samé a po 
provedeném měření shledala, že stížnost 
je oprávněná, stanovila hraniční čáru 
a uložila pp. stavebníkům tuto zachovati. 
Dostavivší se soused pan Moric Herr-
mann přednesl při komisi stížnost na pp. 
stavebníky proti zachycování vody do 
zřízené jámy pro vsakování vody. Voda 
tekoucí podél hřbitova má vytékati na 
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Kotinková, majitelka domu čp. 109, 
a Růžena Kubíčková, majitelka domu 
čp. 110, „…nesvolily ke zřízení oken 
vedoucích do uličky na pozemek jim 
patřící, že k zřízení oken svolení nedaly 
a žádají, aby zřízení oken povoleno ne-

bylo.“ Nato stavebník vzal svoji žádost 
zpět a prohlásil, že stavbu provede dle 
již schváleného stavebního plánu.

Dne 17. dubna 1930 František Pospí-
šil adresoval městskému úřadu žádost 
o komisionelní řízení a povolení stav-
by: „Hodlám ku svému domu čp. 111 
přistavěti dům nový, jak ve dvojmo 
přiložených plánech vyznačeno, a sice 
tak, že nejdříve postavím dílnu a pak to 
ostatní“ (viz obr. 3 od stavební kancelá-
ře Antonína Herinka). 30. dubna konalo 
se ohledání, sepsán protokol a 9. května 
vydáno stavební povolení.

Další majitel domku, Jan Pospíšil, jej 
v roce 1970 převedl na svoji neteř Emilii 
Smutnou, která jej roku 1983 prodala 
Jaroslavu a Jiřímu Pospíšilovým. Těm 
bylo o rok později vydáno stavební po-
volení na přístavbu rodinného domku, 
při níž došlo ke zbourání části starého 
stavení a na stejném půdoryse výstavbě 
nové části. Koncem roku 1991 bratři Po-
spíšilové požádali o vydání stavebního 
povolení na přístavbu jednopodlažní 
kuličské dílny ke stávajícímu rodinné-
mu domku. V přístavbě sídlí soukromá 
brusičská firma GLASSPO, jíž patří 
ještě budova se vzorkovnou a skladem, 
postavená v polovině 90. let minulého 
století.

Text a foto: Jaroslav Vála

louku stěžovatele. Zachycena jsouc do 
jámy na pozemku pp. stavebníků zřízené 
více se na louku nedostane. Tím ovšem 
působí se značná škoda pozemku luč-
nímu.  Komise shledala i tuto stížnost 
oprávněnou a nařizuje pp. stavebníkům 

v základě par. 80 stavebního zákona, 
aby jámu pro vsakování vody založenou 
odstranil.“ Byla také stanovena, vy-
týčena a schválena regulační čára pro 

novostavbu proti silnici a stavebníkům 
uloženo její dodržení.

Dne 10. června 1919 žádal o povolení 
ke stavbě. Stavebník zamýšlí provésti na 
pozemku stavebním č. kat. 28 na místě 
starého dřevěného domku a na pozemku 

č. kat. 34 stavbu jednopatrového domu 
a dílnu truhlářskou. Plán na stavbu vy-
hotovil stavitel-architekt A. J. Novotný 
(obr. 2), komisní šetření se konalo dne 
14. června 1919 a o dva dny později bylo 
vydáno stavební povolení.

„Komise stavební zjistila na místě sa-
mém dne 6. října 1919, že dům čp. 111 
ve Světlé n. S. následkem stáří, sešlosti 
a uvolněním základů hrozí sesutím, obý-
vání v něm je životu nebezpečné a proto 
nutno budovu zbourati. Vzhledem k to-
mu obývání a používání místností všech 
zmíněné budovy se zakazuje a majiteli se 
ukládá, aby bez průtahu dům čp. 111 ve 
Světlé zboural“. Podepsán první náměs-
tek Jan Fiala a členové stavební komise. 
Ze dne 13. října 1919 je zápis z obecního 
úřadu, podepsaný starostou Šťastným: 

„S ohledem na šetření dne 6. října 1919 
nařizuje se Vám v základě par. 125 
stavebního řádu, abyste bezodkladně 
chatrnou budovu čp. 111 ve Světlé n. S. 
zboural. Proto zakazuje se používání 
a obývání místností domu toho.“ Dne 26. 
červenec 1922 podal František Pospíšil 
žádost „za povolení ku změně staveb-
ního plánu ohledně novostavby domu“, 
a sice, aby dílna byla zvýšena o 60 cm 
a aby mohl použít půdy jako podkrov-
ní světnice. Z protokolu sepsaného dne 
2. srpna lze vyčíst, že sousedky, Marie 

Pohled od řekyPohled z Haškovy ulice
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Drobné sakrální památky

Křížek v Pěšinkách
Je složen ze dvou částí: spodní tvoří 

kamenný podstavec s nápisem „1827 Jo: 
Czülius“, na němž je umístěno malé no-
vodobé, barevně zdobené sousoší Panny 
Marie, která má na klíně ukřižovaného 
Ježíše Krista, a vedle stojícího anděla. Hor-
ní část tvoří kovový jetelový kříž s rameny 
ukončenými ozdobně tepaným trojlistem, 
nesoucí ukřižovaného Ježíše Krista a nápis 
INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, 
česky Ježíš Nazaretský král židovský). 
V roce 1827 dal tento kříž na vlastní nákla-
dy postavit purkmistr Josef Czülius. V 80. 
letech minulého století byl při úpravách 
okolí stavby plaveckého bazénu křížek 
přemístěn na druhou stranu cesty.

Text a foto: Jaroslav Vála

Pionýrská skupina J. Wolkera pořádá 

letní tábor Teplice nad Metují 29. 7. až 12. 8. 2006
ZÁBAVA – HRY – DOBRODRUŽSTVÍ – KAMARÁDI

2. - 9. třída, kapacita cca 40 dětí
Cena 3 600 Kč zahrnuje ubytování, dopravu, stravu 5 x denně, program, pitný režim

Přihlášky: 
David Jecha, hlavní vedoucí tábora, tel. 605 804 387, davidj@centrum.cz

Josef Pavlů (školník ZŠ Lánecká), vedoucí pionýrské skupiny, 
tel. 732 176 659, pionyr.svetla@tiscali.cz

Přihlášky v klubovně PS v ZŠ Lánecká a na  http://home.tiscali.cz/pionyr-svetla
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Ohlédnutí za starým rokem

V prosinci, týden před vánočními 
prázdninami, se v ZŠ Lánecká uskutečnil 
vánoční koncert pěveckých sborů 1. a 2. 
stupně této školy. Nebylo to samozřejmě 
poprvé, ale návštěvnost byla tentokrát 
nečekaně vysoká a podle ohlasů rodičů 
i ostatních příznivců vánoční hudební 
atmosféry se koncert opravdu líbil.

Vzhledem k dnešní přetechnizované 
době je jistě hudba v adventním čase 
milým pohlazením na duši. Pěvecký sbor 
a divadlo bylo kdysi nezbytnou součástí 
každé základní školy. Pokud je tomu 
tak i dnes, je to fajn. Dnešní děti bez 

problémů zvládají jazyky, počítačovou 
techniku, ale nemělo by se zapomínat 
ani na to, co se kdysi říkávalo: „Co Čech 

– to muzikant!“
Chci tímto poděkovat lidem, zejména 

rodičům, kteří nás morálně podporují, 
vstřícnému vedení školy, paní učitelce 
Stejskalové za spolupráci a zejména dě-
tem, které stále ještě chtějí zpívat!

Ráda bych pozvala i ostatní příznivce 
hudby do prostor naší školy na další 
koncert v čase probouzejícího se jara. 
Termín bývá uveden na plakátech.

Jana Rejnková

ZÁPIS
dětí do 1. třídy

Základní školy Světlá nad Sázavou, 
Lánecká 699

Podle §46 zákona 561/2004 
Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším a jiném vzdě-
lávání vyhlašuje ředitelství školy 
zápis do prvních tříd pro školní rok 
2006-2007.

Zápis proběhne ve školní budo-
vě ZŠ v  Lánecké ulici, v přízemí 
vpravo

ve čtvrtek 9. února 
od 13 do 16 hod.

a

v pátek 10. února 
od 12:15 do 15 hod.

K zápisu se dostaví rodiče s dět-
mi, které dovrší do 31. srpna 2006 
šesti let věku. S sebou je nutné 
vzít rodný list dítěte (doklad o rod-
ném čísle).

Vašim dětem pod jednou stře-
chou v příjemném prostředí nabí-
zíme kromě výuky, stravování ve 
školní jídelně a péče ve školní dru-
žině a školním klubu i spoustu mi-
moškolních aktivit – jazykové (od 
první třídy), sportovní, keramické, 
výtvarné, matematické kroužky 
a sborový zpěv.

Osobně se můžete kdykoliv přijít 
podívat do naší školy. 

Mgr. Vlastimil Špatenka
ředitel školy
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Jak jsme si užívali na horách

Pátek 6. ledna se letošním maturan-
tům Gymnázia ve Světlé n. S. nesma-
zatelně zapíše do jejich paměti. V tento 
den se totiž uskutečnila akce, na 
kterou se někteří těšili už od prvního 
ročníku. Kdo se domnívá, že mluvím 
o maturitním plese, ten se nemýlí. Pro 
ty z vás, kteří na plese nebyli, ale i pro 
vás, kteří jste tam byli a už si něco ne-
pamatujete, se pokusím průběh večera 
trochu přiblížit.

Maturitní ples světelského gymnázia 
se tentokrát uskutečnil v Havlíčkově 
Brodě v Kulturním domě Ostrov. Ofici-

álně byl zahájen ve 20 hodin slavnostním 
předtančením, o které se postarali členo-
vé Armádního tanečního souboru z Hav-
líčkova Brodu. Pak již parket patřil jen 
nám, maturantům. Během slavnostního, 
a pro rodiče zajisté dojemného, nástupu 
na nás dopadaly drobné penízky, kterých 
bylo požehnaně. Osmadvacet studentů, 
které teď čeká jedna z nejdůležitějších 

zkoušek života, zkouška dospělosti, před 
zraky více než tří set lidí převzalo z ru-
kou třídního profesora Martina Kubína 
bleděmodrou šerpu. 

Poté následovalo očekávané rodičovské 
sólo, které bylo pro některé studenty 
a rodiče příjemnou záležitostí, pro jiné 
nutným zlem, jímž si prošli naposledy 
v tanečních. O tom, že skupina Impuls 
měla obrovský úspěch, svědčil parket 
plný dychtivých tanečníků. 

Kolem 23. hodiny přišla řada na naše 
další překvapení. Publikum mohlo sle-
dovat vynikající taneční kreace členů 

Maturitní třída IV. G

Slavnostní předtančení

Ve dnech 7. až 14. ledna jsme se 
zúčastnili lyžařského výcvikového 
kurzu v Krkonoších v Peci pod 
Sněžkou. Naše chata se jmenovala 
Racek. 

Jelikož byla inverze, bylo celý týden 
slunečné a teplé počasí něco málo 
pod nulou. Sněžilo jen maličko, a to 
jen první lyžařský den, a tak jsme 
pozorovali duhu. Většina lidí lyžovat 
uměla, někdo jezdil na snowboardu 
a bylo tam také pár jedinců, kteří 
se na snowboardu teprve učili. Sjez-
dovky byly upravené, některé byly 
i uměle zasněžovány. Za týden, který 
jsme tam strávili, jsme byli třikrát na 

break-danceové skupiny Gazella Boys. 
S velkou nechutí jsme se rozcházeli až 
kolem třetí hodiny ranní.

Tak skončil den, na který jsme se velmi 
těšili. Zajisté na něj budeme vzpomínat 
i po letech na svých abiturientských 
setkáních. Teď už nás čeká jen dlouhé 
období „biflování“ vzorečků, „šrocení“ 
pojmů a jmen, „svaťák“, maturita a při-
jímačky na VŠ. Doufám jen, že nebude 
platit motto na naší maturitní stužce: 

„Někdo září, někdo v září.“
Zuzana Nevoralová
Foto z archivu IV. G

Nejdřív ples, potom stres

běžkách a ve středu jsme si udělali 
odpolední výlet do Pece pod Sněžkou. 
Jeden z běžkařských výletů byl závod. 
Dále nesmím zapomenout, že si šest 
odvážlivců udělalo celodenní běžkař-
ský výlet do Špindlerova Mlýna.

Skoro každý vyzkoušel všechny 
sjezdovky, od těch, které byly skoro 
loučkou, až po ty nejprudší. A posled-
ní den se konaly závody ve slalomu, 
a abych pravdu řekla, výsledky byly 
velmi vyrovnané.

Asi by vás některé zajímalo, jak 
jsme trávili večery. Každý večer byl 
připraven nějaký program. Jednou to 
byla přednáška o mazání lyží a běžek, 
jiný večer se šlo na večerní lyžování 
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a jednou hodnotily dívky nohy našich 
chlapců, jednoduše řečeno „Pánská 
soutěž o nejhezčí nohy“, jen učitelé 
se nám, bohužel, nepředvedli. A jak 
bývá dobrým zvykem na mnoha ško-
lách, poslední večer se konal karneval 
s velice originálními maskami. 

Mnoha lidem se domů ještě nechtělo 
a klidně by tam byli další týden. Já 
i ostatní účastníci doufáme, že příští 
rok se lyžařský výcvikový kurz vydaří 
stejně tak jako ten letošní.

Marie Benešová, I. G
VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU 

Foto: Mgr. Leoš Poříz

pojídání cukroví  a popíjení výborného 
punče.

Na Štědrý den se v naší jídelně sešlo 
58 obyvatel s několika zaměstnanci. 
Všichni jsme si společně zazpívali 
koledy, popřáli krásné Vánoce a s po-
citem příjemně prožitého Štědrého ve-
čera jsme se odebrali do svých pokojů 
a domovů.

Vánoční atmosféru nám 11. ledna při-
šly znovu připomenout děti z MŠ Bam-
bino svým vánočním vystoupením.

Lucie Vadinská, sociální pracovnice
Foto: Vlastimil Kolísek

Z domova důchodců

Vánoční období – advent – byl u nás 
cítit už od jeho začátku. Dva měsíce 
pilné práce na tvorbě výrobků do stán-
ku na vánoční trhy splnily naše očeká-
vání a jsme moc rádi, že i tentokrát se 
naše výrobky líbily.

Samotné vánoční svátky v našem do-
mově začínají již 23. 12., kdy máme tra-
diční Vánoční kavárnu. Letos ji svým 
vystoupením zahájila MUDr. Brhelová 
s dětmi. 

Po jejich krásném vystoupení násle-
dovalo zpívání koled, které obyvatelé 
poctivě trénovali, rozdávání dárků, 

Madeira – ostrov orchidejí a věčného jara

(dokončení)
Na třetí nejvyšší horu Pico do Ariei-

ro můžete do výšky 1810 m dojet jak 
autem, tak autobusem. Je třeba jet 
v obou směrech opatrně, protože silni-
ce je úzká, od vyšší polohy se jede  vět-
šinou v mracích  a silnice bývá kluzká. 
Několik desítek metrů od vrcholu je 
kamenné iglú, v němž v minulosti 
schraňovali led, který potom mladí 
muži přenášeli v kožených vacích dolů 
k moři a italský zmrzlinář ho používal 
k výrobě zmrzliny v Ritzu, prvním 
přímořském  hotelu na ostrově. 

Za první venkovský hotel je pova-
žován hotel Casa Velha do Palheiro. 
Nachází se asi 7 km od centra hlavního 
města a je obklopen zahradou a osm-
náctijamkovým golfovým hřištěm na 
rozloze 100 ha a s nádherným výhle-
dem na Funchal a okolí.

Svět je malý, protože jsme při pro-
hlídce tohoto hotelu  potkali část velké 
skupiny českých turistů, v níž byli dva 
velmi známí pražští umělci se svými 
blízkými. Je pravda, že jsme se s celou 
skupinou potkali při cestě tam i zpět. 
Let na Madeiru je bohužel nyní tro-
chu zdlouhavý a komplikovaný. Kvůli 
nedostatečné obsazenosti letadel by-
ly  zrušeny přímé lety, které trvaly 4 
hodiny. Nyní se letí 5 hodin na jeden 
z Kanárských ostrovů (Lanzarote či 
Tenerife), 1 hodinu strávíte v tranzi-
tu letiště a poté asi hodinový let na 
Madeiru, při zpáteční cestě obráceně. 
S dvouhodinovým odbavením je to 
pak dost dlouhá doba přepravy. Přesto 
pobyt na ostrově stojí opravdu za to. 
Můžete při něm také navštívit Santanu, 
malou vesničku na severu ostrova, kde 
se zachovaly malé trojúhelníkové ▶Sráz nad mořem
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domečky postavené ze dvou trámů, 
pokryté doškovými střechami. Barev-
né domky jsou opravdu malé, pouze 
s jednou místností v přízemí a jednou 
v patře. Slaměnou střechu je třeba 
kvůli dešťům každý rok vyměnit.

Když se dostanete na Cabo Girao, 
budete stát na druhém největším 
mořském útesu na světě. Ke zvlášt-
nostem ostrova však patří hlavně 
vysokohorská turistika. Na ostrově je 
vybudováno asi 2150 km zavlažova-
cích kanálů – levád. Dříve to bývala 
dřevěná koryta, dnes betonová a voda 
se do nich dostává z horských prame-
nů, či z nádrží, které vysoko v horách 
zachycují dešťovou vodu. Levády slou-
ží k zavlažování terasovitých políček. 
Turisté objevili kouzlo pochůzek podél 
těchto levád. Nyní je asi 40 hlavních 
tras. U těch krkolomnějších je třeba 
využít průvodce. Když už se k levádě 
v horách dostanete, procházka je velmi 
příjemná, neboť větší část cesty jdete 
pěšinou  po úbočí hory, po vrstevnici, 
s nádhernými výhledy po zalesněných 
úbočích i roklích. K čím výše polože-
ným levádám se dostanete, tím pro-
cházka v mracích už není tak přívětivá 
a navíc není nic moc vidět. Na Madeiře 
se počasí mění každou hodinu, proto-
že dvoutisícové hory zadrží dešťové 

mraky. Díky tomu je také ostrov svěže 
zelený po celý rok. 

Pro ty, kteří do kopců moc nemuse-
jí, má malebné hlavní město Funchal 
mnoho jiných atraktivních nabídek. 
V přístavu kotví veliké zábavní lodě, 
které pojmou několik tisíc cestujících. 
Za návštěvu stojí také tržnice Mercado 
dos Lavradores, kam přinášejí své zbo-
ží farmáři, rybáři, košíkáři i pěstitelé 

květin. Většina turistů odlétá s krabice-
mi anturií, orchidejí či strelicií. Místní 
katedrála Se patří k nejzajímavějším 
náboženským stavbám na ostrově. 

A co pro vaše děti? Jízda v koších na 
dřevěných saních z vesničky Monte do 
Funchalu. Cesta z kopce, dlouhá asi 
4 km, trvá kolem 20 minut. Dříve tento 
způsob dopravy sloužil pro přepravu 
zemědělských produktů z hor dolů do 

přístavu a na trh. V kostelíku v Monte 
je také pohřben poslední rakouský cí-
sař a český král Karel I. Habsburský, 
který byl v roce 1918 sesazen z trůnu 
a později tu pobýval se svou rodinou 
v exilu. Z Funchalu se můžete na horu 
Monte dostat také kabinovou lanovkou.

V únoru se na ostrově koná karneval, 
kdy většina místních i turistů protan-
čí dva dny i dvě noci v rytmu samby. 

Kostel

V dubnu bývají květinové slavnosti, 
kdy celé hlavní město ostrova lemují 
květinové koberce s překrásnými mo-
tivy. V době slavností nosí v sobotní 
ráno děti kytičku k živé zdi Naděje, 
která je umístěna na hlavním náměstí 
Praca Municipal. Průvod a alegorické 
vozy uvidíte v centru města. 

V průběhu roku nabízí ostrov koupá-
ní, opalování, golf, paragliding, horská 

kola, jízdu na koni, tenis a množství 
vodních sportů, jako jsou vodní lyžo-
vání, surfing, windsurfing, potápění, 
jízda na vodním skútru, plachetnici, 
vodním banánu. Najdete tu dobré pod-
mínky pro rybolov. Odvážnější mohou 
zdolávat skalní stěny. Volný čas může-
te strávit v restauraci a ochutnat míst-
ní pochoutku – rybu espadu. Je to ryba 
žijící v Atlantiku v hloubce  dva tisíce 
metrů. V noci vyplouvá asi 500 m pod 
hladinu. Po vytažení z oceánu ryba 
přetlakem vypoulí oči a zčerná, ale 
o co hůře vypadá, o to lépe chutná 
a navíc ji na talíř dostanete bez kostí.

Madeira je opravdu krásný ostrov. 
V podzimní či zimní čas oceníte ze-
lenou krásu ostrova ještě více. Neza-
pomenutelná bývá oslava konce roku. 
Na 15 místech ostrova, jak ve městech, 
horách i na moři, jsou fascinující oh-
ňostroje. Domácí i turisté se vypravují 
na vyvýšená místa nebo třeba na ob-
rovskou střechu hotelu Savoy, aby si 
užili co nejvíce barev a světel.

Marie Švorcová, 
cestovní agentura Manto

Havlíčkův Brod

 1 - FUNCHAL  8 - Jardim do Mar  15 - Encumeada  22 - Santo da Serra
 2 - Monte  9 - Prazeres  16 - Curral das Freiras  23 - Camacha
 3 - Câmara de Lobos  10 - Paúl do Mar  17 - Pico do Arieiro  24 - Airport
 4 - Cabo Girao  11 - Faja da Ovelha  18 - Pico Ruivo  25 - Machico
 5 - Ribeira Brava  12 - Ponta do Pargo  19 - Ribeiro Frio  26 - Caniçal
 6 - Ponta do Sol  13 - Porto Moniz  20 - Santana  27 - Sao Lorenço
 7 - Calheta  14 - Sao Vicente  21 - Porto da Cruz 
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Tip na výlet - na běžkách okolo Melechova

Pokud je dostatečná sněhová po-
krývka, můžete na Melechově a v je-
ho nejbližším okolí uskutečnit výlet 
s množstvím různých variant. Samo-
zřejmě, že je možné jet na běžkách 
již ze Světlé, ale z časových důvodů 
je vhodnější přiblížit se k Melechovu 
Posázavským pacifikem a vystoupit 
na zastávce ve Smrčné. 

Po betonovém mostě se dostanete na 
levý břeh Sázavy a podle toho, jak dobře 
máte namazáno, vás čeká více či méně 
náročné stoupání. A to ať si vyberete 
cestu přes Remutu nebo do Trpišovic. 
Obě vás spolehlivě zahřejí na provozní 
teplotu, takže mírně zadýcháni můžete 

pokračovat – v prvním případě dál po 
modré turistické značce, v druhém po 
svážnici – na okružní cestu po úbočí 
Melechova. Pokud není rozježděna les-
ním traktorem, můžete si dát i několik 
koleček, případně sjet do některého 
ze dvou hotelů stojících u rybníků nad 
obcí Kouty.

Jinou variantou, závislou však na exis-
tenci stopy nebo vaší ochotě prošlapat si 
ji, je cesta přes zasněžené pole a louky 
nad Koňkovicemi a Meziklasím. Dosta-
nete se ke kostelu sv. Markéty stojícímu 
dnes zcela osaměle na místě zaniklé vsi 
Loukova. Víceméně po rovině se dosta-
nete k samotě Dolíky, ale pak už vás 

znovu čeká stoupání. Nejprve směrem 
k Dobré Vodě Lipnické, potom kolem 
chatové kolonie u Starých Hutí a na-
konec do Horních Pasek. Zde můžete 
využít starého hostince nebo nového 
penzionu k občerstvení a pak pokra-
čovat dolů, k již zmíněným rybníkům. 
Na široké cestě odbočující ze silnice 
doprava vás čeká už jen mírné stoupání, 
během něhož minete spodní část sjez-
dovky, později odbočíte doleva a budete 
pokračovat až do Trpišovic. Také zde se 
můžete zastavit v hospůdce, ale musíte 
mít na paměti, že máte před sebou ještě 
sjezd do Smrčné k vlaku.

-jv-
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Termín výstavy Autor, název výstavy Vystavené dílo (exponáty) Poznámka 
(pořadatel výstavy)

11. - 19. 2. Hledání tvaru 2006 sklo, kámen, keramika výtvarné exponáty pedagogů 
a mistrů umělecko-řemeslných 
oborů VOŠ, Gymnázia, SSŠ 
a SOU Světlá n. S.

4. - 26. 3. Zdeněk a Tereza Sigmundovi obrazy a keramika autorská výstava

1. - 17. 4. Klíčení (Probouzení) dětské výtvarné práce práce žáků ZUŠ Světlá n. S.

20. - 26. 4. Děti a BESIP dětské výtvarné práce z výtvarné soutěže na téma 
Bezpečná cesta do školy

29. 4. - 21. 5. Daniela Švandová fotografie autorská výstava

27. 5. - 4. 6. Rok ve školní družině výtvarné práce dětí Školní družina 
ZŠ Komenského

13. 6. - 9. 7. Stanislav Bittermann obrazy, dřevěná plastika autorská výstava

Společenský dům - společenský sál

květen Tradiční výstava světelských výtvarníků - amatérů

Plán výstav v Galerii Na Půdě v 1. pololetí 2006 
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Tip na knihu

V polovině prosince minulého roku 
se ve Štáfl ově chalupě v Havlíčkově 
Brodě konal slavnostní křest kni-
hy Jiří Wolker na Vysočině, jejímž 
autorem je bývalý učitel František 
Drašner. Nová kniha tohoto regio-
nálního autora se řadí k jeho dvěma 
předchozím publikacím o kulturních 
osobnostech Karel Havlíček Borovský 
na Vysočině a Jaroslav Hašek na Vy-
sočině. Všechny tři vydala za fi nanční 
podpory Fondu Vysočiny akciová spo-
lečnost Tiskárny Havlíčkův Brod.

Krásnou krajinu Orlovských lesů mezi 
Lipnicí a Humpolcem poznal student 
a skaut Jiří Wolker v letech 1916 a 1917. 
Kniha se opírá o jeho táborové deníky 
a bohatou korespondenci. Závěr knihy je 
věnován zdravotním reminiscencím, ve 
kterých jsou popsány příčiny Wolkerovy 
nemoci a jeho předčasné smrti.

Základ knihy vznikl před třiceti lety, 
kdy autor při příležitosti 60. výročí 
Wolkerova prvního pobytu v orlovských 
lesích zpracoval asi dvacetistránkový ru-
kopis, který nabídl k otištění v okresních 
novinách. Po více než tři roky však ležel 
v redakční zásuvce… V 90. letech vyšla 
část rukopisu v Cestě Vysočiny – a také 
ve Světelském zpravodaji. Bylo to na po-
kračování v číslech červen až říjen 1996, 
tedy právě před deseti lety.

Kniha má 248 stran včetně černobílé 
fotografi cké přílohy na křídovém papíře 
a stojí 280 Kč.

-jv-
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena.  Web: relax.3web.cz/ 

Program únor

Středa 8.2., 17.30
 Letopisy Narnie (USA) 132‘

Fantasy. Neopakovatelná dobrodružství 
v zemi plné kouzel a zázraků. 
Hraje: T. Swinton

 Vstupné: 70 Kč. Přístupný
 Česká verze

Pátek 10.2., 19.30
 Země mrtvých (USA) 92‘

Horor . Úsvit mrtvých skončil. Nastal 
čas jejich nadvlády. 
Hraje: S. Baker

 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Neděle 12.2., 17.30
 Fantastická čtyřka (USA) 129‘

Akční sci-fi. Připravte se na fantastické. 
Hrají: I. Gruffudd, J. Alba 

 Vstupné: 55 Kč.  Přístupný
 Česká verze

Středa 15.2., 19.30
 Těžká váha (USA) 144‘

Drama. Bývalý šampion se vrací do 
ringu připraven riskovat život. 

 Hrají: R. Crowe, R. Zellweger
 Vstupné: 60 Kč.  Přístupný

Pátek 17.2., 19.30
 Občanská výchova (Německo) 127‘
 Komedie, krimi, drama. Spojuje je 

touha změnit svět. 
Hrají: J. Jentsch, S. Erceg

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 19.2., 17.30
 Harry Potter a Ohnivý pohár 

(USA) 157‘
Rodinný. Harry se střemhlav řítí vstříc 
setkání se skutečným zlem. 
Hraje: D. Radcliffe

 Vstupné: 70 Kč.  Přístupný

Pondělí 20.2., 17.30
 Harry Potter a Ohnivý pohár 

(USA) 157‘
Rodinný. Harry se střemhlav řítí vstříc 
setkání se skutečným zlem. 
Hraje: D. Radcliffe

 Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Pátek 24.2., 19.30
 Noční let (USA) 85‘

Thriller. Ten nejlepší je zpátky ve hře. 
Hrají: R. Mc Adams, C. Murphy

 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Neděle 26.2., 17.00 a 19.30
 Jak se krotí krokodýli (ČR) 112‘

Rodinná komedie. Nikdo nechce zůstat 
sám. Hrají: M. Etzler, I. Timková

 Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Středa 1.3., 19.00
 King Kong (USA) 160‘

Dobrodružný. Teprve teď se vrací král. 
Hrají: A. Brody, N. Watts 

 Přístupný

Program březen

Pátek 3.3., 19.30
 Kletba bratří Grimmů 

(V. Británie, ČR) 118‘
Komedie, thriller. Příběh o dvou 
legendárních bratrech. Hrají: M. Daman, 
M. Táborský

 Od 12 let

Neděle 5.3., 19.30
 A co když je to pravda? (USA) 95‘

Komedie. Život po životě je krásný. 

Hrají: R. Witherspoon, M. Ruffalo 
 Od 12 let

Středa 8.3., 17.30
 Zathura vesmírné dobrodružství 

(USA) 88‘
Sci-fi. Hra, kterou musíte hrát do konce. 
Hrají: J. Bobo, K. Hutcherson

 Přístupný
 Česká verze

Pátek 10.3., 17.30
 Strašpytlík (USA) 77‘

Animovaný, rodinný. 
I malé kuřátko se může stát velkým 
hrdinou. 

 Přístupný
 Česká verze

Neděle 12.3., 19.30
 Důkaz (USA) 100‘

Drama. Největší risk života je nerisko-
vat.
Hrají: G. Paltrow, A. Hopkins 

 Od 12 let

Středa 15.3., 19.30
 Restart (ČR, Finsko) 85‘

Drama. Toužili jste někdy začít znovu? 
Hrají: L. Krobotová, A. Polívková

 Přístupný
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
S novým rokem dochází  v našem 

městě k několika změnám a mezi ty, 
které stojí za zmínku, patří i vytvoře-
ní nové příspěvkové organizace KyTI-
Ce. Vznikla z dřívějšího odboru kul-
tury a školství. Na to, proč ke změně 
došlo a co to vlastně KyTICe je, jsme 
se zeptali ředitelky této organizace 
Mgr. Jany Kupčíkové.

- Jaký je rozdíl mezi KyTICí a předcho-
zím odborem kultury?

Hlavní rozdíl je v tom, že nyní nepa-
tříme pod městský úřad. Naše právní 
forma je nyní samostatná. Pod městský 
úřad od nového roku spadá jen odbor 
školství. 

Účelem KyTICe je zabezpečit veškeré 
potřeby obyvatelstva v oblasti kultury, 
informací, mimoškolní výchovy a vzdě-
lávací činnosti. Abych byla konkrétní, 
tak máme na starosti činnost knihovny, 
informačního centra, galerie, podzemí 
a kina, dále pořádáme kulturní akce, 
koncerty, besedy, přednášky, jazykové 
a taneční kurzy. Od ledna se zabýváme 
i tiskovou a ediční činností Světelského 
zpravodaje, pronajímáním společen-
ských budov, např. kinosálu, společen-
ského sálu, atd.

- Jak vůbec vznikl název KyTICe?
Když jsme s panem starostou objížděli 

města, kde podobná organizace již fun-
guje, zjistili jsme, že všude mají různé 
zkratkovité názvy, které se nám moc 
nezamlouvaly. Chtěla jsem vymyslet 
nějaký název, který by zněl hezky a vy-
volal příjemný dojem. Tak mě napadla 
KyTICe – to znamená kulturní, turis-
tické, informační centrum. Tento a ještě 
další návrhy jsem předala zastupitelstvu 
a to shodou okolností vybralo právě ná-
zev KyTICe.

- Odkud vlastně vzešel nápad vytvořit  
příspěvkovou organizaci, která bude za-
jišťovat  kulturní aktivity ve městě?

V loňském roce toto řešení doporučil 
městu personální audit. Jeho argumen-
tem bylo, že odbor kultury by vykonával 
již mnoho činností, a to není moc dobré. 
Vedoucí odboru měla vypracovat návrh 
a ten byl zastupitelstvem přijat.

- Kolik má KyTICe pracovníků?
KyTICe má jedenáct stálých pracov-

níků a čtrnáct externistů. Pracujeme 
tedy se stejným počtem pracovníků jako 
předtím. Momentálně ale také zvažuje-
me přijetí ekonomického pracovníka.

- Jak je to nyní s vašimi pracovními  po-
vinnostmi? Máte nyní i více pravomocí?

Určité činnosti se navýšily, ale na-
příklad plakátovací povinnost zůstala 
městu. My jsme naopak převzali vyda-
vatelství Zpravodaje. Samozřejmě nám 
trochu té práce přibylo a budeme chtít, 
aby nám jí přibylo ještě více. 

- Jaké máte plány do budoucna?
Hlavním plánem je rozpohybovat čin-

nosti do chodu, aby vše fungovalo tak, 
jak má. Nyní musíme zajistit směrnice, 
razítka a spoustu dalších věcí. Jinak, 
co se týká současných akcí, tak  do-
končujeme roční plán výstav v galerii 
a schéma divadelních představení, která 
se uskuteční v kinosále. Dokonce již 
nyní připravujeme i akci pro děti na 
Mikuláše, která by se uskutečnila přímo 
v podzemí.

- Čekají nějaké změny a inovace i naše 
informační centrum?

Samozřejmě. Dalším naším nejbližším 
cílem je také vytvoření vlastních propa-
gačních materiálů pro informační cent-
rum, které by turistům přiblížily naše 
město a jeho okolí. Rádi bychom také 
rozšířili spektrum služeb pro naše obča-
ny, např. faxování, kopírování. Vznikne 
zde i nová služba vázání ročníkových 
a seminárních prací pro žáky a studenty. 
Dokonce jsme dostali grant na internet, 
takže na něj budou mít občané přístup 
zdarma.

- A máte i nějaké plány týkající 
se  knihovny?

Pokud bych se měla zmínit o knihovně, 
tak bychom chtěli nakoupit více kniž-
ních a hudebních novinek. Připravujeme 
i další nocování v knihovně, tentokrát s  
Andersenem. 

- Jaké jsou nejnovější skutečnosti 
o plánovaném vytvoření muzea?

Momentálně projednávání této věci 
stojí. My jsme udělali maximum. Vlast-
níkem budovy zámku je totiž kraj Vyso-
čina. Již tři čtvrtiny roku není schopen 
rozhodnout, zda bude muzeum  provo-
zováno jako pobočka Havlíčkova Brodu, 
nebo zda jej budeme provozovat my. Do-
konce mají od nás i návrh scénáře, jak by 
mohla být budova zámku využita.

- Mnoho čtenářů by zajisté zajímalo, 
jak bude vyřešen osud kavárny a Spo-
lečenského domu. Jak probíhá rekon-
strukce tady? 

V současné době vedeme s jednou fir-
mou a městem jednání. Nyní je rozhod-
nutí na zastupitelstvu. Kavárna by měla 
ale fungovat odděleně a měla by tu být 
zřízena pizzerie. Jinak sál má ve vlast-
nictví město, které jej chce co nejdříve 
nově rekonstruovat. Rádi bychom práce 
dokončili do příští plesové sezóny.

- Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
úspěchů v dosažení vytýčených cílů. 

Zuzana Nevoralová
Foto: Jaroslav Vála
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Informační místo 
pro podnikatele 

Dne 13. ledna byla 
v našem městě otevřena 
expozitura Informačního 
místa pro podnikatele. 
Kancelář se nachází v bu-

dově radnice ve 2. patře. Úřední hodiny 
jsou každý pátek od 7 do 15 hod.

V Informačním místě jsou řešeny jaké-
koli dotazy, které souvisejí s podnikáním 
napříč obory činnosti, jedná se přede-
vším o ekonomické, právní a organizační 
poradenství, poradenství při zakládání 
obchodních společností, legislativa 
související s podnikáním v ČR a EU, 
konzultace a zprostředkování zvýhodně-
ných úvěrů pro podnikatele v rámci pro-
gramů ČMZRB, konzultace k dotačním 
programům, informace o vzdělávacích 
seminářích a kurzech pro podnikatele 
a jejich zaměstnance a řadu dalších té-
mat. Veškeré základní informace jsou 
podnikatelům poskytovány zdarma. 
Podrobnosti v minulém čísle Světelského 
zpravodaje

Bc. Aleš Kadlec, ředitel 
Hospodářská komora Havlíčkův Brod 

Znáte Českou společnost ornitologickou 
a poznáte ptáka roku 2006?

Česká společnost ornitologická (ČSO) 
je dobrovolné zájmové sdružení profesi-
onálů i amatérů, zabývajících se výzku-
mem a ochranou ptáků, zájemců o po-
zorování ptáků a milovníků přírody. 
Je partnerem mezinárodní organizace 
BirdLife International.

V letošním roce slaví ČSO významné 
jubileum. a to 80 let od svého založení. 
První schůze zájemců o ustavení tehdejší 
Československé společnosti ornitologické 
se konala v Praze dne 5. dubna 1926.

Ptačí druh, který pro rok 2006 vybral 
výbor České společnosti ornitologické 
jako Ptáka roku, se veskrze liší od posled-
ních „ptáků roku“ – na rozdíl od nich není 
tak hojný, avšak jeho početnost se zvyšuje, 
také vzrůst a vzezření nejsou drobné, ale 
spíše majestátní, velice dobře symbolizu-
jící významné výročí, které ČSO v roce 
2006 slaví. Česká společnost ornitologická 
vyhlašuje akci Pták roku každoročně od 
roku 1992. Pro zajímavost, v roce 2004 
byl ptákem roku rorýs obecný a v roce 
2005 skřivan polní. Ptákem roku 2006 
je orel mořský. Orel mořský je mohutný, 
největší evropský orel s rozpětím křídel až 
2,5 m, kterého si snad nelze splést s jiným 
dravcem. U dospělých ptáků je při letu 
nápadný bílý ocas. Potravu orla mořského 
tvoří především ryby a vodní ptáci, v men-
ší míře i různí savci. Po zámrzu rybníků 
tvoří z velké části potravu různá uhynulá 
zvířata, čímž se řadí mezi druhy vykoná-
vající v přírodě sanitární funkci.

Koncem 20. století se v důsledku ochra-
ny na řadu původních hnízdišť v Evropě 
vrátil a jeho početnost dále narůstá. 
S orlem mořským se nejčastěji setkáme 
v okolí vodních nádrží či řek, ale může se 
vyskytnout kdekoliv na území státu, spíše 
však v nížinách. U nás se hojně vyskytuje 
hlavně na Třeboňsku, Českobudějovicku, 
Jindřichohradecku, Českolipsku a Břec-
lavsku. Celkový počet hnízdních párů orla 
mořského na území ČR je v současné době 
odhadován na 25-30. Orel mořský patří 
mezi zvláště chráněné živočichy a je za-
řazen mezi kriticky ohrožené druhy. Přes 
vysoký stupeň ochrany však u nás stále 
dochází k úmyslnému pronásledování, 
zejména k nelegálním odstřelům a kladení 
otrávených návnad. Pro aktivní ochranu je 
nejdůležitější zajistit klid ke hnízdění a za-
mezit nelegálním činnostem, které mohou 
orly ohrozit, ať se již jedná o trávení, ruše-
ní na hnízdech či zničení hnízda.  

Více informací pro zájemce o proble-
matiku ptáků lze získat na internetových 
stránkách www.birdlife.cz, kde se lze 
rovněž přihlásit do ČSO.

ing. Josef Pecha, foto: J. Ševčík

Lékárníci a stávka
Vážení spoluobčané!
Na den 30. ledna byla vyhlášena celostátní stávka lékárníků, ke které se připojili také zaměstnanci obou lékáren ve Světlé n. S. 

Důvodem k jejímu uskutečnění se staly naprosto nekoncepční kroky ministra Ratha k řešení krize ve zdravotnictví, jež vedou k váž-
nému ohrožení existence řady lékáren, zejména v malých městech a vesnicích celé české republiky. Dokladem toho jsou jeho slova, 
uvedená mimo jiné v rozhovoru pro deník Právo ze dne 12. ledna: „…Ty pouliční mohou mít problémy. Na malém městě je luxus 
vydržovat si lékárnu…“

Stávka je vždy krajním řešením, v tomto případě však pacienti nejsou naše rukojmí. Naopak. Jsme si plně vědomi toho, že negativ-
ní důsledky rozhodnutí ministra Ratha ponesou právě pacienti, ač jsou veřejně neustále ujišťováni o opaku.

Zaměstnanci lékáren nejen ve Vašem městě, ale i jinde, jsou připraveni poskytnout všem zájemcům zcela objektivní informace 
o současném stavu, neboť jsou přesvědčeni, že jedině tak se mohou účinně bránit veřejně proklamovaným lžím, zvůli, aroganci 
a hulvátství.

Za světelské lékárníky  PharmDr. Věra Rýdlová a PharmDr. Josef Důbravný
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Takový to byl rok – rok 2005

Svět Česká republika Světlá nad Sázavou
Leden

Složením ústavního slibu zahájil Ge-
orge Bush druhé prezidentské období, 
nový ukrajinský prezident Viktor Juš-
čenko složil přísahu, v Iráku proběhly 
první demokratické volby s účastí 60 % 
voličů. 

Poslanci schválili prodloužení mise 
českých vojáků v Iráku do konce roku.

Z důvodu uzavření kavárny Arkádie 
nouzové řešení občerstvení během plesů. 
V korytě Sázavy u Dolní Březinky na-
lezena mrtvola muže. Obrazy Jaroslava 
Panušky – nejúspěšnější výstava v krát-
ké historii Galerie Na Půdě.

Únor
Severní Korea oficiálně přiznala, že 

vlastní jaderné zbraně, izraelská vláda 
schválila evakuaci židovských osad 
z pásma Gazy, v Bratislavě se sešli G. 
Bush a V. Putin.

Nová automobilka v Kolíně začala 
s výrobou citroënů, peugeotů a toyot.

Železniční stanice má plošinu pro 
imobilní občany, zápis dětí do prvních 
tříd základních škol v Lánecké ul. a Ko-
menského ul., lyžařský karneval na 
Kadlečáku.

Březen
Americký milionář Fossett obletěl 

jako první na světě bez mezipřistání  
celou Zemi ve speciálně upraveném 
letadle.

Prodej mobilního operátora Oskar brit-
skému Vodafonu je největším prodejem 
soukromé firmy v historii ČR.

V důsledku jarního tání povodeň na 
Sázavě, ve Stvořidlech utonul mladý raf-
tař,  tradiční Josefské trhy na náměstí. 

Duben
Britský princ Charles, někdejší man-

žel princezny Diany, se oženil se svojí 
dlouholetou milenkou Camillou Parker 
Bowlesovou .

† papež Jan Pavel II., občanským 
jménem Karol Wojtyla (84). Novým 
papežem zvolen Joseph Ratzinger, který 
přijal jméno Benedikt XVI.

† monacký kníže Rainier III. (81).

Po skandálu s nejasným financováním 
svého bytu premiér Stanislav Gross 
oznámil, že podá demisi, jeho nástupcem 
se stal ministr Jiří Paroubek. 

† Helena Zmatlíková (81), známá ilu-
strátorka dětských knížek.

† Josef Nesvadba (78), autor sci-fi lite-
ratury.

Petice občanů proti výstavbě benzí-
nové čerpací stanice v Zahrádecké ulici, 
občané Radostovic nesouhlasí s roz-
hodnutím rady o povolení vstupu firmě 
Geomin na pozemky města. 

Svoz objemného odpadu.

Květen
Oslavy 60. výročí konce druhé svě-

tové války, Francie v referendu odmít-
la euroústavu, německý parlament ji 
schválil.

Vítězství v hokejovém mistrovství svě-
ta ve Vídni.

† Stella Zázvorková (83), oblíbená 
herečka.

Oslavy 60. výročí ukončení 2. světové 
války, rybářské závody v parku, Den 
matek, Květinový den, výstava místních 
výtvarníků – neprofesionálů.

Červen
Po odmítnutí euroústavy v Nizozem-

sku rozhodl summit Evropské unie o je-
jím odložení.

Ústavní soud rozhodl, že restituentům 
lze vracet i národní kulturní památky. 
V soutěži ČT Největší Čech zvítězil Ka-
rel IV.

† Jiří Kodet (67), známý herec.

Koncert skupiny studentů ze Zim-
babwe, Dětský den, Svátek hudby, 
dětský folklorní soubor Škubánek na 
týdenním turné ve Francii.

Červenec
Teroristický útok Al-Kajdy v Londý-

ně (56 mrtvých a na 700 raněných), tři 
teroristické útoky v egyptském letovis-
ku Šarm aš- Šajch (90 mrtvých a na 200 
raněných).

† Ed McBain, legendární americký 
autor detektivek.

Český vzdušný prostor začaly střežit 
první stíhačky švédské výroby Gripen.

† ministr kultury Pavel Dostál (62), 
podlehl rakovině.

Přiděleny byty v nově zrekonstruo-
vané ubytovně v Josefodole, slavnostní 
otevření přístavby domu s pečovatel-
skou službou, výstava prací ze soutěže 
Světelsko ve fotografii.

Srpen
Hurikán Katrina, největší přírodní po-

hroma tohoto roku, napáchal škody za 
80 miliard USD, zpustošil New Orleans, 
kde zavládl chaos a rabování ozbroje-
ných gangů.

† saúdskoarabský král Fahd (83), je-
den z nejbohatších mužů světa.

Herec Vítězslav Jandák novým minis-
trem kultury, Vladislav Husák novým 
policejním prezidentem, televize Prima 
začala s vysíláním reality show VyVo-
lení.

† Ilja Prachař (81), divadelní, filmový 
a televizní herec.

Zastupitelstvo schválilo nákup objek-
tu bývalé kavárny Arkádie.

Výstava skleněných objektů Milana 
Krajíčka.

▶



Světelský zpravodaj únor 2006 strana 20 strana 21 únor 2006 Světelský zpravodaj 

Svět Česká republika Světlá nad Sázavou
Září

Německo a Rusko podepsaly smlouvu 
o stavbě plynovodu přes Baltické moře.

Cena benzínu dosáhla historického 
maxima 35 Kč/l.

Výstava květin, ovoce a zeleniny Svě-
telská zahrádka, Rallye Světlá, Svato-
václavská pouť, pivní slavnosti.

Říjen
Teroristický útok na ostrově Bali (22 

mrtvých), zemětřesení v Pákistánu 
(74 000 obětí), na Bahamách zatčen 
Viktor Kožený, v Bagdádu začal proces 
s bývalým iráckým prezidentem Saddá-
mem Husajnem.

Soud po 12 letech sporů rozhodl, že 
vlastníkem svatovítského chrámu je 
církev.

† Milan Dufek (61), zakládající člen 
skupiny Rangers.

V budově radnice otevřeno pracoviště 
úřadu práce, rekonstrukce opěrné zdi 
u ZŠ v Komenského ulici, knihovnická 
akce Týden knihoven, Běh Terryho Foxe 
ulicemi města.

Listopad
Třítýdenní pouliční násilnosti ve 

Francii, † Aenne Burda (96), zaklada-
telka módního časopisu Burda, † Georg 
Best (59), fotbalový idol 60. let.

Odvolanou ministryni zdravotnictví 
Miladu Emmerovou nahradil David Rath, 
odstoupil ministr zemědělství Zgarba.

Den otevřených dveří VOŠ, Gymnázia, 
SSŠ a SOU v Sázavské ulici, modelářská 
výstava tamtéž, na náměstí trh řemesel.

Prosinec
Na Kanárských ostrovech zatčen 

chorvatský generál Ante Gotovina, vá-
lečný zločinec, stíhaný za smrt asi 150 
Srbů.

V noci před Silvestrem zahynulo v Ro-
háčích sedm bivakujících lidí z osmičlen-
né skupiny českých turistů a horolezců.

Kolaudace Komenského ulice, vánoč-
ní trhy, vánoční koncerty (Gaudeamus, 
Škubánek, orchestr Václava Hybše), vý-
stava marionet v Galerii Na Půdě.

Zpracoval: Jaroslav Vála

▶

Aktiv BESIPu informuje 

Již potřetí za působnosti odboru 
dopravy na Městském úřadě ve Světlé 
n. S. proběhlo výroční zasedání aktivu 
BESIPu za účasti zástupců kraje Vyso-
čina, ministerstva dopravy, Policie ČR 
OŘ DI Havlíčkův Brod a obvodních 
oddělení Policie ČR Světlá n. S. a Le-
deč n. S. Uskutečnilo se dne 20. 12. 
2005 v zasedací síni světelské radnice 
a přítomni byli též starosta města Josef 
Böhm, z městského úřadu zástupci od-
boru dopravy a odboru kultury a škol-
ství a ředitelé základních škol.

 Cílem tohoto setkání bylo zhodnotit 
uplynulý rok a navrhnout možnou spolu-
práci pro rok 2006. Jak se všichni shodli, 
bylo a je nutné se při provádění prevence 
v oblasti bezpečnosti silničního provozu 
na našich silnicích zaměřit na školní 
mládež.

V loňském roce v měsíci září proběhla 
ve spolupráci s odborem školství a jed-
notlivými školami našeho regionu kam-
paň „Pásovec“, která byla zaměřena na 
používání zádržných systémů (dětských 
autosedaček) a pásů při přepravě dětí. Při 
této kampani bylo rozdáno do jednotli-
vých škol celkem 1200 plastových figurek 
a zároveň všechny školy obdržely propa-
gační materiál s CD, kde byl i výukový 
program pro děti mateřských škol a 1. – 4. 
tříd základních škol. 

Ve spolupráci s Policií ČR, OŘ DI Hav-
líčkův Brod se uskutečnila akce „Jezdíme 
s úsměvem“, kdy děti 4. tříd dostaly žlutá 
trička s logem soutěže a „odměňovaly“ 
nebo „trestaly“ řidiče, kteří porušili nej-
vyšší povolenou rychlost v obci, a to ob-
rázkem smějícího se nebo zamračeného 
autíčka, který sami namalovaly a předá-
valy jednotlivým řidičům. Akce probíhala 
v Ledči n. S. v ulici Koželská a ve Světlé 
n. S. v ulici Sázavská. Tato akce se u dětí 
setkala s velkým ohlasem a policisté za-
znamenali nemalý výchovný účinek  u ne-
ukázněných řidičů, když jim děti předáva-
ly mračící se autíčko se slovy: „Pane řidiči, 
Vy ohrožujete bezpečnost nás všech a my 
Vás prosíme, abyste jezdil podle předpisů!“ 
Proto byla tato akce zahrnuta i do plánu na 
rok 2006 a krajský odbor dopravy se zavá-
zal, že ji pomůže spolufinancovat. 

Další činností aktivu BESIPu při měst-
ském úřadu byla grafická soutěž „Čeho se 
bojím na silnici“. Zapojily se do ní všechny 
školy a některé školky ze správního obvo-
du pověřené obce s rozšířenou působností 
Světlá n. S. Sešlo se množství zajímavých 
výtvarných prací a pro odbornou porotu 
byl velký problém vybrat ty nejhezčí. Při 
vernisáži v městské knihovně byly nejlep-
ším jednotlivcům a kolektivům předány 
ceny v celkové hodnotě 10 000 Kč. Milá 
byla i účast žáků Speciální školy z Ledče 
n. S. Některé práce dětí jsou vystaveny na 

Policii ČR, OŘ DI Havlíčkův Brod a na 
přepážkách odboru dopravy ve Světlé 
n. S., kde se těší velké pozornosti široké 
veřejnosti. 

Každoroční samozřejmostí pro pracov-
níky aktivu je spolupořádání okresního 
kola soutěže „Mladý cyklista“, která 
probíhá celorepublikově a dokonce v celé 
Evropě. V loňském roce proběhlo okresní 
kolo v ZŠ Nuselská v Havlíčkově Brodě za 
nemalé účasti dětských družstev základ-
ních škol našeho regionu. Tady si dovolím 
poděkovat všem pedagogickým pracovní-
kům, kteří tato družstva na soutěž každo-
ročně připravují, a vyzdvihnout družstvo 
Speciální školy z Ledče n. S., které svoji 
kategorii vyhrálo!

Těsně před koncem školního roku pra-
covníci BESIPu a odboru školství zajistili 
distribuci výukových materiálů s doprav-
ní tematikou od ministerstva dopravy pro 
děti mateřských škol a pro všechny žáky 1. 
tříd základních škol v našem regionu. Zde 
je třeba konstatovat, že dopravní výchova 
je na slušné úrovni, a to především díky 
iniciativnímu přístupu jednotlivých peda-
gogů na školách, ale i přispěním pracovní-
ků Městského úřadu ve Světlé.

I v novém roce se všichni chceme za-
měřit hlavně na prevenci u dětí a přes ně 
působit na dospělé. Vždyť žádného dospě-
lého nepotěší, když ho malé dítě upozorní 
na chyby, kterých se při provozu na komu-
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Co dělají včely v zimě?
Mnozí bez rozmýšlení namítnou: „No 

přece spí!“ Není tomu ale tak. Včela 
totiž, jakožto hospodářský hmyz, nikdy 
do spánku neupadá. Na podzim, při 
poklesu venkovní teploty již pod +10°C, 
se včely dělnice seskupí do těsného 
chumáče okolo matky, která je nejdůle-
žitější členkou včelstva. Tento chumáč 
se v průběhu zimy pozvolna stěhuje 
po plástech se zásobami, které dělnice 
nashromáždily během léta. Velmi po-
malým trávením těchto zásob a měnícím 
se uspořádáním chumáče včely udržují 
matku i při největších mrazech při tep-
lotě od +20 °C do +30 °C. Na povrchu 
obalu neklesne teplota pod +10°C. Takto 
včely, pokud nejsou rušeny, vydrží až do 
prvních jarních proletů. Často už v mě-
síci lednu nebo únoru bývají krásné slu-
nečné dny, kdy se za poledne venkovní 

teplota vyšplhá přes +10°C. Toho včely 
využívají k tzv. vyprášení a vyprázd-
nění výkalových váčků. A tak pozorný 
návštěvník včelařského stanoviště může 
být překvapen, že včely létají, přestože 
v přírodě není jediný květ, který by byl 
pro ně lákadlem.

A práce nás včelařů v tomto období? 
Kromě zajišťování klidu včelstev pro 
jejich zdárné přezimování je to odběr 
zimní měli z podložek na dně úlů, tj. 
odběr všeho, co odpadlo z činnosti včel 
v období, kdy nelétají. Tato měl se posílá 
k laboratornímu rozboru přítomnosti 
varoázy, této pro včely nebezpečné roz-
točové nákazy. 

Přeji vám při vašich toulkách přírodou 
mnoho hezkých zážitků a pokud v zi-
mě u lesa narazíte na včelí úly, prosím 
nerušte jejich obyvatelky zbytečným 
hlukem. Vždyť i ony jsou užitečnou 
součástí našeho životního prostředí.

Ze zápisníku včelaře

nikacích dopouští. Opět bude vyhlášena 
grafická soutěž pro žáky základních škol, 
proběhne akce „Jezdíme s úsměvem“ a ve 
spolupráci s obvodními odděleními policie 
ve Světlé n. S. a v Ledči n.S. chceme spolu 
s dětmi a jejich pedagogy uspořádat prak-
tickou ukázku každodenní cesty do školy 
našich nejmenších pod názvem „Bezpeč-
ná cesta do školy“, kde upozorníme děti na 
největší rizika při jejich cestě do školy a ze 
školy, a to jak z pohledu chodce, tak i cyk-
listy. Mimo jiné jsou naplánovány i besedy 
s příslušníky Policie ČR v jednotlivých 
školách. Je třeba ale také konstatovat, že 
samotná činnost BESIPu má rezervy, 
například navázat daleko užší spolupráci 
s učiteli autoškol, kteří jsou jedním z vý-
znamných nositelů dopravního vědomí 
v naší společnosti.

Při tomto setkání bylo konstatováno, že 
velkým přínosem v činnosti BESIPu bude 
vznik nového dětského dopravního hřiště, 
jehož vybudování je plánováno na po-
zemcích ZŠ Lánecká ve Světlé n. S. Tento 
objekt, který je ve fázi projektové přípravy, 
nám umožní podstatně zkvalitnit doprav-
ní výchovu – a tím i chování našich dětí 
v silničním provozu – na všech školách 
ve správním obvodu pověřené obce 
s rozšířenou působností Světlá n. S. Ne-
malou měrou by přispěl i ke zkvalitnění 
pořádání místních i okresních kol soutěže 

„Mladý cyklista“, protože v celém bývalém 
okrese Havlíčkův Brod takovéto zařízení 
chybí! Samozřejmě se zde počítá se získá-

Hokejový portrét

Družstva HC Sklo Bohemia nemají 
mnoho důvodů chlubit se mnoha úspě-
chy ve svých soutěžích. Je opravdu těžké 
vyrovnat se soupeřům z mnohem větších 
měst, kde mají možnost výběru hokejistů 
ze širší hráčské základny a kde jsou proka-
zatelně kvalitnější tréninkové podmínky. 
Přesto na zimním stadionu v Pěšinkách 
vyrůstají šikovní hokejisté. Příkladem 
může být  dvanáctiletý Petr Čihák, žák 6. 
třídy ZŠ v Lánecké ulici. Na postu obrán-
ce v družstvu mladších žáků nahrazuje 
svoji subtilní postavu dobrým bruslením, 
většina jeho přihrávek má již nyní skuteč-

ně oči a sám se nebojí, s pukem na hokejce, 
dostat až do obranné třetiny soupeře. Však 
jeho hru chválí i trenéři Václav Chytráček 
s Pavlem Dudákem, a ne náhodou nastu-
puje v zápasech s kapitánským céčkem na 
dresu. Petr Čihák se nevěnuje pouze hokeji, 
stejně tak je dobrým fotbalistou, a k tomu 
ještě hraje stolní tenis. I při této sportovní 
všestrannosti zůstává normálním klukem 
a měl by být vzorem té části mládeže, kte-
rá tráví svůj volný čas s nezbytným mobi-
lem v ruce, s cigaretou v ústech a někdy 
i horším způsobem.

 Text a foto: jívPetr Čihák v hokejovém brnění

ním grantu od krajského úřadu, každoroč-
ním příspěvkem na provoz tohoto hřiště od 
ministerstva dopravy a s příspěvky spon-
zorů. Při této nemalé investici se počítá 
i s opravou poškozeného prostranství před 
školní jídelnou ZŠ v Lánecké ulici.

Na závěr setkání bylo vysloveno zá-
stupcům města a odborů poděkování 

ze strany kraje Vysočina, ministerstva 
dopravy a Policie ČR, OŘ DI Havlíčkův 
Brod za kvalitní a obětavou práci s tím, 
že světelský BESIP patří v kraji k jedněm 
z nejlepších. 

ing. Otakar Švec
vedoucí odboru dopravy
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3x Kadlečák

Noční směny na Kadlečáku
Každý den, když po 20. hodině skončí 

na sjezdovce na Kadlečáku provoz vleku, 
vyjíždí na svah nová rolba, aby srovnala 
povrch celé sjezdovky a rozbila tvrdý 
uježděný sníh. Zároveň začíná noční 
zasněžování, které každodenně probíhá 
ve dvou směnách. Ta první končí o půl 
jedné, nastupuje druhá a končí ráno o půl 

šesté. Nezřídka se v lednu zasněžovalo 
i v dopoledních hodinách. Členové klubu 
mají po loňské sezoně zkušenosti, že 
technický sníh lépe odolává nepříznivým 
teplotám a tudíž mnohem déle vydrží. 

Díky pracovitosti provozovatelů are-
álu na Kadlečáku si jejich sjezdovka 
získala pověst jedné z nejlépe udržova-
ných. Svědčí o tom slova chvály lyžařů 
ze širokého okolí a stále obsazené par-
koviště pro osobní auta v těsné blízkosti 
sjezdovky je pro Kadlečák tím nejlepším 
vysvědčením.

Text a foto: Jiří Víšek

Den s Rádiem Vysočina 
na Kadlečáku
Na sobotu 11. února připravil Lyžař-

ský klub Kadlečák 2. Den s Rádiem 
Vysočina. 

Ten loňský nasadil laťku skutečně 
vysoko. Tehdy se lyžařům vydařilo 
skutečně vše: dostatek sněhu a slu-
nečné počasí, vydařený dopolední 
slalomový závod, odpolední karneval, 

ve kterém se představilo více než sto 
masek, a vše korunovala skvělá divác-
ká návštěva. 

Letošní program je do puntíku při-
praven a ohrozit by jej mohla snad jen 
nečekaná obleva. Dopoledne proběhne 
opět slalomový závod Open slalom 
Rádia Vysočina, který se pojede v ně-
kolika věkových kategoriích včetně 
snowboardů, ale každý bude moci 
startovat pouze v jedné disciplíně. Od 
8. hod. bude prezentace, a první závod-
ník by se měl vydat na trať mezi branky 
v 8.30 hod. Jako při každém opravdo-
vém závodu nebudou ani na Kadlečáku 
chybět diplomy a stupně vítězů pro ty 
nejlepší v každé kategorii. 

Odpoledne ve 14 hod. vypukne na 
sjezdovce karnevalová show plná 
různých soutěží, včetně té o nejlepší 
masku. Vše budou doprovázet vese-
lým slovem oblíbení moderátoři Rádia 
Vysočina. Zpestřením programu budou 
jízdy pro děti na terénní čtyřkolce 
a sněžném skútru. 

Tak tedy, všichni lyžaři bez rozdílu 
věku, v sobotu 11. února dopoledne na 
start slalomového závodu a odpoledne 

potom vtipnou a nápaditou masku 
na sebe a hurá na svah! Ti, kteří si 
netroufnou na lyže, mohou vytvořit 
pořádnou diváckou kulisu. 

 jív

Věřte – nevěřte
To jsem vám takhle jednou hodil 

běžky do auta a vyrazil ke Kadlečáku. 
Parkoviště natřískaný, že jsem neměl 

šanci, silnice sice mírně prohrnutá, ale 
nechat auto na krajnici jsem si nedovo-
lil. Pokračoval jsem teda až do Benetic 
a v pohodě zaparkoval u hájenky. Udě-
lal jsem si pár koleček po Kadlečáku 
a mírně zdrchanej se vrátil k autu. 
Nikdo ho neukrad ,́ mělo i všechny 
čtyři kola, tak jsem si myslel, že mám 
vyhráno. Ale to ne. 

Pavel Malina kontroluje činnost 
sněhového děla

Rolba při každodenní úpravě 
povrchu sjezdovky
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Fotbalové mládí

Podhoubí světelského fotbalu v zi-
mě nespí. Starší i mladší přípravky 
FK Sklo Bohemia pod vedením 
trenérů Františka Poláka, Martina 
Kroužka a Jaroslava Kadlece se 
scházejí dvakrát týdně v tělocvičně, 
kluci se ale vždy nejvíc těší na halo-
vé turnaje, na kterých se hraje fut-
sal, tedy fotbal na menším prostoru 
a s menším počtem hráčů v poli. 

Obě přípravky jsou účastníky kraj-
ského přeboru futsalu, který je tří-
turnajový. První turnaje přípravek se 
hrály v lednu v Chotěboři. Ti starší 
bojovali o body 7. ledna v sestavě: 
Lukáš Daňo, Josef Kratochvíl, Ondřej 
Vacek, Ondřej Burda, Marek Drahozal, 
Martin Dvořák, Jan Kadlec a Petr Ku-
czawski s těmito výsledky: Chotěboř 
A – Světlá 4:0,  Světlá – Pelhřimov B 
0:0, Světlá – Pelhřimov A 1:2 (autor 
gólu Dvořák), Světlá – Ledeč 3:2 (3 
x Drahozal), Světlá – Chotěboř B 1:0 

Štěrba si zahrál na mistrovství republiky

V lednu si tenista TK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. Zdeněk Štěrba zahrál na 
halovém mistrovství České republiky 
v Plzni, kam se kvalifikoval svým 
vítězstvím na halových přeborech vý-
chodních Čech, které se hrály v pro-
sinci v České Třebové. 

Protože na celostátním žebříčku je 
světelský tenista až na 253. příčce, byl 
zařazen do šestnáctičlenné kvalifikace, 

ze které postupovali čtyři nejlepší do 
hlavní soutěže šampionátu. V prvním 
kole vyřadil nepříjemného soupeře Ku-
čeru z ČLTK Praha, když po první pro-
hrané sadě 4:6 zápas otočil a dvě další 
sady vyhrál 6:1, 6:3. 

V dalším kole mu los kvalifikace 
přisoudil prvního nasazeného Pučálku 
z Tesly Karlín Praha, 72. hráče celostát-
ního žebříčku. I v tomto zápase prohrál 
tenista ze Světlé první set 5:7, ale opět 
zmobilizoval všechny své síly, zabojoval 
a další dva sety vyhrál 6:3, 6:3, a měl 
tak otevřené dveře do hlavní soutěže. 
V prvním kole mu byl soupeřem 77. hráč 
republikového žebříčku Hrabal z Mila 
Olomouc. Zdeněk si podle svých slov 
věřil, ale zopakovat předcházející vý-
kony z kvalifikace se mu již nepodařilo, 
a prohrál 4:6, 3:6. 

Sám dvaadvacetiletý světelský tenista 
k tomuto zápasu řekl: „Los v hlavní sou-
těži mi docela přál, ale přeci jenom se 
přihlásila únava z předešlého dne, kdy 
jsem hrál dva těžké zápasy, každý z nich 
trval dvě a půl hodiny. S takovým soupe-
řem šance na postup byla, proto jsem byl 
na sebe naštvaný.“

Text a foto: Jiří Víšek 

Sjíždím k parkovišti a vidím před 
sebou nějak moc brzdovejch světel. 
A taky autobus v protisměru. Něco se 
tam děje, že by bouračka? Jdu se po-
dívat. Chumel lidí, diskutujou, někdo 
se dohaduje s šoférem autobusu: To ste 
profesionál? Já jezdim s kamiónem, ale 
todle bych si nikdy nedovolil! Ptám se, 
co se vlastně děje? Ále, támhle někdo 
blbě zaparkoval a autobus nemůže 
projet. Jeho řidič to nervově nevydržel 
a řek ,́ že když nepojede on, tak nepo-
jede ani nikdo jinej a najel s autobusem 
naštorc. A zavolal prej policajty, ať 
tady udělaj pořádek.

Nikam sice extra nespěchám, ale ne-
líbí se mi to. Nebo vlastně líbí, jdu si do 
auta pro foťák. Když se vracím, řidič 
autobusu na mě  z okýnka volá: Dej mě 
do televize!

Do televize ne, nemám kameru, bude 
to jenom do novin. Jeho tykání neo-
pětuju, přece jenom kozy jsme spolu 
nepásli. 

No a jestli jste zvědaví, jak to do-
padlo, tak policista opravdu přijel, 
vstupil do autobusu, něco řidiči řekl, 
ten popojel ke kraji a my jsme mohli 
projet. Takže se vlastně nic nestalo. 
Nestalo?

Lyžník

(Drahozal). Pořadí krajského přeboru 
po prvním turnaji: 1. FC Chotěboř, 2. 
SKF Vrchovina, 3. Spartak Pelhřimov 
A, 4. FK SB Světlá n. S., 5. Spartak 
Pelhřimov B, 6. Kovofiniš Ledeč n. S.

Mladší přípravka hrála v Chotěboři 
o týden později ve složení: Zdeněk Pr-
chal, Pavel Kasal, Michal Ozábal, Filip 
Milfait, David Kadlec, David Bílek, 
Jan Sedlmajer, Tomáš Böhm, Tomáš 
Nedvěd a Václav Koubek s výsledky: 
nejprve přišly čtyři prohry, s Novým 
Městem na Moravě 0:3, s Ledčí n. S. 
0:2, s Chotěboří 0:2 a opět s Novým 
Městem na M0:5. Potom však nastal 
zlom, začalo se dařit a zrodila se dvě 
vítězství: Světlá – Spartak Pelhřimov 
B 4:0 (branky Sedlmajer, Ozábal, 
Böhm, Nedvěd), Světlá – Pelhřimov 
A 1:0 (Nedvěd). Pořadí po prvním 
turnaji v kategorii mladších přípravek: 
1. FC Chotěboř, 2. Spartak Pelhřimov 
A, 3. Kovofiniš Ledeč n. S., 4. SKF 
Vrchovina, 5. Arsenál Brtnice, 6. FK 

Sklo Bohemia Světlá n. S., 7. Spartak 
Pelhřimov B, 8. Beton Žďár n. S.

Pěkné fotbalové zážitky si malí fot-
balisté přivezli z Přibyslavi, kde byli 
21. ledna účastníky turnaje mladších 
přípravek. Již samotné prostředí 
krásné sportovní haly bylo pro kluky 
motivací, turnaj měl perfektní orga-
nizaci a sedm zápasů proti kvalitním 
soupeřům jim dalo dostatek prostoru 
předvést, co z fotbalové abecedy již 
umí. Chlapci v Přibyslavi okusili vše, 
co může kolektivní sport nabídnout.  
V kabině byly slzy po chybě v obraně, 
která rozhodla o zbytečně prohraném 
zápase, byla radost a poznání, že se 
dá hrát s každým po nečekané remíze 
s Havlíčkovým Brodem a přišla velká 
pochvala od trenéra Poláka za obětavý 
výkon ve vítězném zápase se Žďárem. 

A jak šlo sedm zápasů na přiby-
slavské palubovce? Na úvod to byla 
smolná prohra 0:1 s SKF Vrchovina, 
potom přišla sprcha v podobě ▶
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pěti gólů od Chotěboře. Remíza 
1:1 (branku dal Koubek) proti Ždírci 
vratila klukům sebedůvěru, vítězství 
3:0 nad „béčkem“ Přibyslavi bylo z ka-
tegorie povinných (Koubek, Ozábal 
a Sedlmajer, nešťastná byla porážka 0:
1 od Přibyslavi A, ale remíza 0:0 s fa-
vorizovaným Havlíčkovým Brodem 
hráče i trenéra naladila a vítězství 1:
0 (Nedvěd) nad soupeřem ze Žďá-
ru n. S. stálo skutečně za pochvalu. 
Konečné pořadí v Přibyslavi: 1. FC 
Chotěboř 17 bodů, 2. SFK Vrchovina 
15, 3. FC Slovan Havlíčkův Brod 13, 4. 
SK Přibyslav A 9, 5. SK Dekora Ždí-
rec n. D. 8 (skóre 4:4), 6. FK SB Světlá 
n. S. 8 (skóre 5:8), 7. FC Žďas Žďár 
n. S. 5, 8. SK Přibyslav B 0 b. 

Vedoucí trenér fotbalových přípravek 
František Polák připomíná, že výjezdy 
na turnaje by nebyly možné bez fi-
nanční podpory drobných, ale potřeb-
ných mecenášů. Proto by chtěl touto 
cestou poděkovat firmám TOST Ledeč 
n. S. a JOCHOVO Světlá n. S. za jejich 
pomoc.

Text a foto: Jiří Víšek

Mladší přípravka v Přibyslavi: ležící brankář Kasal, 
klečící zleva: Bílek, Böhm, maskot týmu A. Böhm, Koubek, 

stojící zleva: Sedlmajer,  Milfait,  Nedvěd a Ozábal, 
vzadu trenér F. Polák

▶

Stolní tenisté 

zatím týmu Mostiště A s 30 body za 
dvě remízy a dvě porážky. 

Do krajského přeboru 2. třídy po-
stoupí dvě nejlepší mužstva a Světlá by 
chtěla být jedním z nich. Navíc světel-
ský Ladislav Vosyka je nejúspěšnějším 
hráčem soutěže. Odehrál 35 zápasů 

a jen jednou prohrál. Druhým nejú-
spěšnějším hráčem přeboru 3. třídy je 
Tomáš Smolík z Bystřice n. P., který 
z pětatřiceti zápasů odešel od stolu 
čtyřikrát poražen.

Jiří Víšek

Zleva: M. Karel, J. Bříza, R. Vosyka, L. Vosyka, J. Kubíček

Stolní tenisté TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S. vstoupili 1. října loňské-
ho roku do krajského přeboru Vyso-
činy III. třídy v roli nováčka soutěže 
po svém postupu z okresního přebo-
ru. Vstup měli zdařilý, v premiéře 
vyhráli v Chotěboři nad „céčkem“ 
ChS přesvědčivě 10:2. 

Cílem pro tuto sezonu bylo udržení 
se v soutěži, leč po polovině přeboru, 
tedy po jedenácti kolech, byli překva-
pivě na 1. místě tabulky! Ani jednou 
nepoznali hořkost porážky a jejich 
jedinou ztrátou byla remíza 9:9 v 10. 
kole na domácích stolech s jedním 
z favoritů přeboru, týmem Mostiště 
A. Také start do druhé poloviny soutě-
že se mužstvu Světlé povedl, 14. ledna 
doma v tělocvičně ZŠ Lánecká porazi-
lo „céčko“ Chotěboře 10:6. 

Po dvanácti kolech základní části je 
tedy družstvo TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S. na čele tabulky krajského přebo-
ru 3. třídy s 35 body, na 2. místě jsou 
stolní tenisté Bystřice na Pernštýnem 
A s dvěma porážkami a 32 body (svě-
telští je v 11. kole doma porazili zcela 
hladce 10:1) a 3. příčka tabulky patří 
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Turistika

Jak na Nový rok, tak po celý rok, 
říkají si světelští turisté a už více než 
dvacet let pořádají novoroční vycházky. 
Řadu let to bylo na zříceninu hradu 
Orlík, ale od té doby, co není ve svátek 
z Humpolce autobusové spojení, chodí 
na výšlapy do okolí Světlé. Letos to 
bylo za občasného mrholení, a tak 
skupinka, která vyrazila na běžkách 
přes Kadlečák, na tom byla o trochu 
hůře než „pěšáci“, jdoucí přes Lipničku, 
Mariadol, podél Sázavy do Dolní Bře-
zinky a pak po žluté turistické značce 
do Světlé. Krátké společné posezení se 
konalo v restauraci Maxim.

Bohatá sněhová nadílka byla důvodem 
dalších sobotních vyjížděk na běžkách. 
Poprvé to bylo z Kadlečáku po vyjeté 
stopě nad Žebrákov, lesem přes Svato-
jánské Hutě do Vilémovic, kde přišlo 
vhod občerstvení v hospůdce U čerta, 
po kterém se pokračovalo v cestě přes 
Mezilesí na okruh kolem Kadlečáku 
a zpátky do Světlé.

Další sobotu jsme vyrazili na běžkách 
na delší túru kolem Melechova. Ani ten-
tokrát nechybělo posezení v hospůdce 

– U Štěpánků na nás čekal předem objed-
naný guláš. Podrobnosti o trase najdete 
v článku Tip na výlet.    

Text a foto: -jv-

Vybírejte nejlepší sportovce 
Vysočiny

Také letos budou vyhlášeni nejlepší 
sportovci kraje Vysočina. Odborné 
sportovní komise nyní vybírají nejlep-
ší z nominovaných sportovců, a zapo-
jit se do 4. ročníku ankety mohou také 
čtenáři regionálních periodik a poslu-
chači rozhlasu. 

Hlasovat mohou pro všechny spor-
tovce registrované na Vysočině, kteří 
během roku 2005 dosáhli významných 
sportovních výsledků, a to v kategoriích 
dospělí a kolektiv. Vylosovaní hlasující 
čtenáři mohou získat dvě vstupenky 
na galavečer, pokud správně vyplní 
do kupónu také svoji adresu a telefon. 
Anketní lístek musí obsahovat jméno 
a příjmení sportovce a sportovní oddíl, 
ve kterém působí, a rovněž přesný ná-
zev sportovního kolektivu. Hlasovací 
lístky zasílejte do 17. února buď na ad-
resu redakce novin, nebo pořadatelům 
galavečera na adresu: Parolaart s.r.o., 
Čajkovského 35, 586 01 Jihlava, heslo: 
Sportovec Vysočiny 2005. 

Galavečer s vyhlášením nejlepších 
sportovců Vysočiny proběhne 9. března 
v Divadle Pasáž v Třebíči. Hostem veče-
ra budou kromě členů rady kraje Vyso-
čina a osobností politického, kulturního, 
společenského a sportovního života 
i zpěvák Petr Bende a moderátorem tře-
bíčský rodák, muzikálový zpěvák a mo-
derátor Vyvolených Vlastimil Korec. 

Jitka Svatošová,
 tisková mluvčí krajského úřadu

j
DUBOVÉ PODLAHY

SCHODY

STŘEŠNÍ OKNA

j
Tel.: 777 788 164

Zamrzlá Sázava v Pěšinkách. Foto: Jaroslav Vála




