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Slovo úvodem
Tak nám nedávno skončilo sportovní 

obžerství v podobě zimní olympiády. 
I spousty lidí, kteří v olympijském 
mezičase jsou spíše sportovními anal-
fabety, byly zajisté zasaženy množ-
stvím sportovních výsledků, šťastnými 
i těmi smutnějšími příběhy sportovců 
a v neposlední řadě i jistou hrdostí na 
české sportovce. A jak olympijské hry 
vypadaly ve svých zárodcích? Zkusme 
se za odpovědí pohroužit o několik ti-
síc let zpět. Každý z nás si jistě z hodin 
dějepisu ještě pamatuje, kterak již ve 
starověkém Řecku byli nejlepší nazí 
nadšenci v Olympii každé čtyři roky 
korunováni věnečkem z olivové snítky. 
Málokdo už však ví, že prestiž olym-
pijských her v tehdejším řeckém světě 
byla snad ještě vyšší, než je tomu dnes 
i přes megalomanské šílenství, proje-
vující se především v honosných zaha-
jovacích a závěrečných ceremoniálech. 
Závodník na starověkých hrách musel 
mít za sebou před samotnými závody 
minimálně 10 měsíců tréninku, na což 
si nezřídka najímal speciální osobní 
trenéry. Vítěz pak byl považován té-
měř za poloboha a jeho rodné město 
ho většinou finančně zaopatřilo až do 
jeho smrti. Vyprávět by o tom mohl 
koneckonců i historicky první vítěz her 

– obyčejný kuchař z Elidy. O tom, jaká 
až posvátná úcta se chovala k olympi-
ádě, svědčí rovněž to, že klid zbraní 
nařízený v době okolo her (přibližně 
tři měsíce) byl porušován velmi zřídka. 
Jak vzdálené, snad až téměř komické se 
mohou zdát představy o přestávce ve 
válčení pro dnešního člověka! K poru-
šování sportovních pravidel docházelo 
podle všeho také pouze sporadicky (ne 
jako v dnešním dopinkem prosyceném 
sportu). Namátkou můžeme vybrat 
případ nechvalně proslulého císaře 
Nera – to už se ovšem ocitáme v době, 
kdy Řím ovládal středomořský prostor. 
Nera vedla až chorobná touha po vítěz-
ství k tomu, že svévolně vyhlásil spe-
ciální olympijskou disciplínu (závod 
vozů s desetispřežím), ve které však 
soutěžil pouze sám. Vyhrál i přesto, že 
prý během jízdy z vozu vypadl…

Tolik kratičký historický exkurz. Že 
se dnešní komerční podoba olympiády 
se vznešeným starověkým závoděním 
nedá příliš srovnávat? Aťsi, stejně si 
dokázala většinu z nás připoutat svým 
magickým kouzlem.                         -jp-

Schůze rady - 30. ledna

Zasedání rady se zúčastnili všichni 
její členové. Po kontrole plnění usnesení 
z minulé schůze se rozvinula diskuze 
k usnesení rady o doplnění redakční rady 
Světelského zpravodaje o zástupce měst-
ského úřadu. Redakční rada to odmítá 
a žádá vyjasnění kompetencí po vzniku 
příspěvkové organizace KyTICe, která 
vydávání zpravodaje zajišťuje. Na příští 
zasedání RM bude pozván šéfredaktor 
Mgr. Šimek a rozdílné názory obou rad 
se vyjasní.

RM vzala na vědomí termín vyhod-
nocení nejlepších sportovců za rok 2005, 
kterým je 1. březen 2006.

RM schválila doplnění ceníku za pro-
nájem nemovitostí města pro tělocvičny 
základních škol na 100 Kč/hod. u velké 
tělocvičny ZŠ v Lánecké ul. a 50 Kč/hod. 
u malé tělocvičny a tělocvičen ZŠ v Ko-
menského ul. Nájem platí jen dospělí, děti 
mohou cvičit zdarma. Obě školy byly zpl-
nomocněny ke stanovení výjimek z tohoto 
ceníku. Nájemné získané z krátkodobého 
pronájmu bude příjmem škol.

RM projednala žádost pí M. P. a vyhově-
la jí v tom smyslu, že nájemné z části po-
zemku KN č.724/214 v k.ú. Světlá n. S. se 
mění na sazbu 1 Kč/m2/rok s podmínkou 
celoroční údržby části tohoto pozemku, 
která není využívána jako zahrádka.

RM schvaluje změnu nájemní smlou-
vy na pronájem skládky TKO platné od 
1. 1. 1996, uzavřené mezi městem Světlá 
n. S. a TBS tak, že roční nájemné je sta-
noveno na 600 000 Kč a je splatné do 31.12. 
běžného kalendářního roku.

RM schválila změnu ceníku na pro-
nájem hřiště u ZŠ v Komenského ul. Za 
jednu hodinu 100 Kč, za celý den a celý 
areál 1000 Kč a za celý týden a celý areál 
3000 Kč. Zplnomocnila tuto příspěvkovou 
organizaci ke stanovení výjimky z platné-
ho ceníku.

RM zplnomocnila příspěvkovou organi-
zaci KyTICe ke stanovení výjimky z plat-
ného ceníku pro pronájem nebytových 
prostor v objektech čp. 16, 506 a 217 ve 
Světlé n. S.

RM souhlasí s novým urbanistickým 
návrhem a návrhem inženýrských sítí 
řešících lokalitu Kalvárie – II. etapa 
s tím, že doporučuje parkování vozidel 
řešit rozšířením vozovky formou zálivů 
u jednotlivých budoucích rodinných domů. 
Ukládá předložit zastupitelstvu návrh na 
uvolnění pozemků u ZŠ v Lánecké ul. na 

výstavbu RD. Ukládá podniknout všechny 
potřebné kroky k tomu, aby se pozemky č. 
724/214 a 724/14 daly využít pro bytovou 
výstavbu.

RM vyhověla žádosti p. S. M. a schváli-
la ukončení platnosti smlouvy na pronájem 
pozemku KN st.č. 517 a části pozemku KN 
č. 724/31 dohodou ke dni 30. 10. 2006.

RM doporučuje zařadit  plochu pro vy-
užití k podnikání PV/X o výměře 6 ha do 
navrhované změny územního plánu č. VII 
ÚPSÚ Světlá n. S. Doporučuje zařadit do 
změny ÚPSÚ č. VI návrh trasy cyklostez-
ky kolem řeky Sázavy. Doporučuje schválit 
znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 
o závazných částech územního plánu.

RM doporučuje upravit návrh rozpoč-
tu města na rok 2006 podle požadavků 
finančního výboru a projednat ho v zastu-
pitelstvu.

RM doporučuje zastupitelstvu zřízení 
fondu rezerv, do nějž by byly ukládány 
příjmy z prodeje bytů a z pronájmů nemo-
vitostí, a schválení směrnic pro nakládání 
s prostředky tohoto fondu. 

RM schválila složení  tzv. triády a ří-
dících skupin pro vytváření komunitního 
plánu města.

RM na základě novelizované vyhlášky 
o úhradách obyvatel v ústavech sociální 
péče schválila zvýšení úhrad za pobyt 
v domově důchodců.

RM souhlasí s tím, aby rodina pana 
F. mohla využívat byt 1+1 po zemřelém 
panu P. z důvodu rekonstrukce vlastního 
bytu po dobu nezbytně nutnou, nejpozději 
do 31. 3. 2006.

RM odvolala pí Dagmar Sedmíkovou 
z funkce členky školské rady při ZŠ v Ko-
menského ul. a novým členem této rady 
jmenuje JUDr. Aleše Habána.

RM schválila, že správa bytů a neby-
tových prostor v majetku města se bude 
řídit mandátní smlouvou, příspěvek na 
správu jednoho bytu a jednoho nebytového 
prostor je 140 Kč/měs., rozpočet bytového 
fondu je součástí rozpočtu města.

RM souhlasí s tím, aby se město Světlá 
n. S. připojilo dne 10. 3. 2006 k celosvětové 
akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské 
vlajky.

RM nesouhlasí s poskytnutím prostor 
v budově radnice pro sjednávání povinné-
ho ručení a likvidaci pojistných událostí 
firmě Ex MEDIA Praha, s.r.o.

RM doporučila vyslovit nezávazný zá-
jem o zakoupení pozemků od a. s. České 
dráhy, Správa dopravní cesty.
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RM vyslechla informaci starosty o návr-
hu kastelána lipnického hradu na vytvoření 
společného projektu pro rozvoj cestovního 
ruchu v prostoru zhruba ohraničeném měs-
ty Humpolec, Ledeč n. S. a Světlá n. S. za 
účelem získání peněz z EU a doporučila 
pokusit se tento záměr realizovat.

RM nedoporučila vyhovět požadavku 
Sdružení ADIVADLO Havlíčkův Brod 
na finanční příspěvek z rozpočtu města na 
rok 2006.

RM vyjádřila souhlas s podporou ředite-
le VOŠ Světlá n. S. ve věci udržení tohoto 
stupně vzdělávání v našem městě.

RM souhlasí s tím, aby město uspořá-
dalo křest knihy čestné občanky města pí 
Blanky Matragi, spojený s autogramiádou 
dne 11. 3. 2006.

RM vyslechla informaci starosty o stavu 
bezpečnosti ve městě a doporučila pozvat 
na nejbližší zasedání rady ředitele PČR 
pplk. Bačkovského.

RM projednala nabídku pojízdné pro-
dejny k zajíždění do místní části Kochánov 
a doporučuje po projednání s tamním 
osadním výborem poskytnout příspěvek 
na tuto službu ve stejné výši jako v roce 
2005.

RM vzala na vědomí informaci tajem-
nice MěÚ o personálním pokrytí správy 
majetku a investic města ve srovnání 
s přibližně stejně velkými obcemi. Této zá-
ležitosti se bude rada věnovat na některém 
z nejbližších zasedání.

RM projednala návrhy JUDr. Málka na 
řešení situace v Horní Březince, kde se 
veškeré pokusy o sjednání dohody mezi 
obyvateli minuly účinkem, a přiklonila 
se k návrhu uvedeném v bodě 2, tj. sdělit 
žadatelům, že MěÚ neshledal zákonné dů-
vody pro postup podle bodu l, případně je 
odkázat na soud.

RM vzala na vědomí požadavek re-
dakční rady internetových stránek města 
na sportovní komisi, aby využila svého 
vlivu a apelovala na sportovní kluby, které 
zatím nezveřejňují žádné příspěvky o své 
činnosti.

RM vzala na vědomí informaci tajem-
nice o stavu přípravy strategického plánu 
města. Ve věci nabídky firmy STAR na 
provedení prověrky kanalizace ve městě 
se RM přiklonila k názoru komise pro roz-
voj města nechat tuto záležitost na firmě 
VAK, která postupně městskou kanalizaci 
přebírá.

Na dotaz p. Slabého ohledně lokality 
u vodárny, kde je zájem o výstavbu rodin-
ných domků, odpověděla místostarostka, 
že se jedná s majiteli pozemků.

Josef Böhm, starosta města

Schůze rady - 13. února

Zasedání se zúčastnili všichni členové 
rady. Přizvanými hosty byli zástupci Po-
licie ČR, kteří informovali radní o proje-
vech extremismu v našem městě, o tom, 
co příslušné orgány na ochranu občanů 
před agresivitou některých mladých 
mužů udělaly a co chystají. Diskutovalo 
se i o případné spolupráci mezi Policií 
ČR a městskými strážníky.

Na zasedání RM byl pozván také 
Mgr. Michal Šimek, šéfredaktor Světel-
ského zpravodaje. Námětem diskuze byl 
problém jmenování redakční rady SZ 
po 1. 1. 2006, kdy vydávání zpravodaje 
svěřilo město příspěvkové organizaci 
KyTICe, a rozhodnutí RM o tom, že čle-
nem redakční rady bude úředník MěÚ, 
v konkrétním případě tajemnice. Vý-
sledkem jednání bylo rozhodnutí RM, že 
si ponechá kompetenci jmenovat členy 
redakční rady na návrh ředitele KyTICe 
nebo šéfredaktora. V případě členství 
úředníka radnice v redakční radě ne-
došlo k jednoznačnému rozhodnutí RM 
(tři hlasy pro, tři hlasy proti). Tajemnice, 
která je zároveň tiskovou mluvčí radni-
ce, bude z titulu této funkce s redakční 
radou spolupracovat.

RM projednala nabídku majitelů po-
zemků v lokalitě U vodárny vhodných 
pro výstavbu rodinných domů a doporu-
čila zastupitelstvu jejich nákup.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
darování stavby komunikace v Haškově 
ulici kraji Vysočina.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
vyhlášení soutěže na prodej čtyř volných 
bytů a jednoho nebytového prostoru 
v privatizovaných domech čp. 598, 945 
a 338 a v Dolní Březince (garáž).

RM projednala žádost pana P. S. o pro-
dej části pozemku KN č.724/19 o výmě-
ře 160 m2. Komise rozvoje města prodej 
nedoporučuje a ani RM zastupitelstvu 
nedoporučuje vyhovět žádosti. Důvo-
dem je, že v územním plánu je plocha 
určena jako sportovní a rekreační.

RM na základě vyjádření stavebního 
úřadu, TBS a komise rozvoje města 
doporučuje zastupitelstvu prodej části 
pozemku KN č. 498/1 o výměře 20 m2 
za cenu 350 Kč/m2 panu P. K. za účelem 
výstavby garáže. Žádost občanů o pro-
dej části pozemku KN č.337/1 v k.ú. 
Světlá n. S. byla odložena a žadatelům 
doporučeno zpracovat situační výkres 
s umístěním stavby pěti garáží, doplně-

ný o souhlas správců sítí, které se v blíz-
kosti této lokality nacházejí.

RM doporučuje zastupitelstvu schvá-
lení zásad pro použití účelových pro-
středků Městského fondu rozvoje byd-
lení v roce 2006 a vyhlášení výběrového 
řízení na poskytnutí půjček občanům 
z tohoto fondu.

RM projednala návrh tajemnice MěÚ 
zřídit na základě zákona č. 412/2005 
Sb. o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti funkci 
bezpečnostního ředitele. Zřízení funkce 
sebou nepřináší požadavky na rozšíření 
pracovní doby příslušného pracovníka 
ani nárok na další mzdové prostředky. 
RM jmenovala do této funkce pí Jarosla-
vu Zatočilovou.

RM schválila Dodatek č.1 k Mandátní 
smlouvě s krajem Vysočina upravující 
výši odměny, kterou kraj poskytuje MěÚ 
za zajišťování administrativy Programu 
obnovy venkova, a to na 535 Kč za jednu 
zpracovanou žádost.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce nebytových prostor ve 
světelském zámku za účelem zřízení 
městského muzea mezi městem Světlá 
n. S. a Střední odbornou školou, střed-
ním odborným učilištěm zemědělským 
a technickým učilištěm v Humpolci.

RM doporučuje zastupitelstvu zařadit 
do rozpočtu města příspěvek občanské-
mu sdružení Trojka ve výši 10 tis. Kč 
a organizaci ROSKA 4 tis. Kč.

RM vzala na vědomí informace sta-
rosty a p. Mgr. Včely o odstraňování 
sněhu ze střechy zimního stadionu ve 
dnech 8. a 9. února.

Členové rady byli starostou vyzváni 
k podání návrhů na doplnění přestupko-
vé komise o nové lidi ochotné této práci 
obětovat svůj čas.

RM projednala personální stav od-
boru majetku a investic a došla k zá-
věru, že je nutné ho posílit, ovšem za 
předpokladu, že na jiném odboru bude 
zrušeno úřednické místo. Tajemnici 
MěÚ bylo uloženo navrhnout změnu 
pracovních náplní na odboru správním 
a školství tak, aby právě tam došlo 
k této úspoře.

RM projednala náklady na provoz ma-
teřské školy umístěné ve třech budovách, 
přičemž v každé je kuchyň, a doporučila 
učinit kroky k úsporným opatřením.

RM projednala námitku vedení TBS 
proti výšce nájemného za pronájem ▶
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skládky a rozhodla se trvat na svém 
usnesení č. 21/2006 z 30. 1. 2006.

RM vzala na vědomí snahu místního 
mysliveckého sdružení, jež má část 
odchovny a bažantnice umístěnou na 
pozemcích města, uvést tento nesoulad 
na právní stav.

RM doporučila doplnit rozpočet měs-
ta o příspěvek pro symfonický orchestr 
Region ve výši 5 000 Kč.

RM projednala návrh bytové komise 
na přidělení bytu v Josefodole čp. 24 
(1+k) pí L. M. a v Lipničce čp. 30 (1+1) 
pí H. M. a schválila jej.

Starosta seznámil členy RM se zprá-
vou o bezpečnostní situaci ve městě 
v roce 2005, kterou zpracoval vedoucí 
OO PČR ve Světlé n. S.

Josef Böhm, starosta města

▶ Ohlédnutí za rokem 2005

V průběhu roku 2005 jsme dokončili 
rozestavěné akce „Přístavba DPS ve Světlé 
n. S.“ s 23 bytovými jednotkami nákladem 
21 mil. 800 tis. Kč a „Přestavba ubytovny 
v Josefodole“ se 14 malometrážními byty 
nákladem 10 mil. 400 tis. Kč. U DPS jsme 
navíc opravili přístupové chodníky i před 
původní budovou. Dnes už tyto objekty 
mají své nájemníky a věříme, že jsou 
spokojeni. Zbývá dodělat sadové úpravy 
a oplocení areálu, což plánujeme v roce 
2006.

Novou akcí, která se v roce 2005 realizo-
vala a byla zkolaudována, je „Kanalizace 
v Dolní Březince“. Kanalizace byla poří-
zena nákladem 6 mil. 750 tis. Kč, z toho 
dotace z MZe činila 3 mil. 095 tis. Kč 
a příspěvek VaKu Havl. Brod bude cca 900 
tis. Kč, takže město do této akce investova-
lo 2 mil. 700 tis. Kč. Byla to velice náročná 
záležitost, musel se zvládnout podvrt pod 
železnicí, dále při zemních pracích muselo 
být zvládnuto skalnaté podloží. Překoná-
vání výše uvedených překážek přineslo 
celkové zpoždění realizace. Občanům 
Březinky chceme touto cestou poděkovat 
za trpělivost. V Březince je nutné ještě 
dodělat povrchy komunikací, což si vyžá-
dá další finance. Pro rok 2006 uvažujeme 
o částce ve výši 1 mil. 500 tis. Kč, měl by 
být opraven úsek od bytovky až ke hřišti.

Další neméně významnou akcí byla 
realizace přivaděče pitné vody ze Želivky 
Březinka – Mrzkovice nákladem 1 mil. 
100 tis. Kč. Na tuto akci jsme obdrželi 
dotaci z MZe ve výši 460 tis. Kč. Je to vý-
znamná akce, jelikož VaK a. s. Havlíčkův 
Brod bude pokračovat s přivedením pitné 
vody do Leštinky.

Všech občanů se dotkla další akce 
– „Rekonstrukce Komenského ulice“, kte-
rá probíhala včetně rekonstrukce sítí, tj. 
kanalizace, veřejného osvětlení, rozhlasu 
atd. Rekonstrukce si vyžádala téměř 35 
milionů korun, z toho kraj Vysočina in-
vestoval cca 22 milionů Kč do komunikace 
a město 13 milionů Kč do chodníků a sítí. 
V souvislosti s rekonstrukcí Komenského 
ulice se proinvestoval další cca 1 milion Kč 
do autobusových zálivů a opravil se taras 
a schodiště u ZŠ Komenského. I když tato 
akce přinesla mnoho problémů, a to jak pro 
občany a podnikatele Světlé n. S., tak i pro 
obyvatele místních částí a okolních obcí, 
věříme, že konečný efekt je dobrý. Všem, 
kterým realizace přinesla problémy, chce-
me poděkovat za pochopení.

Vedle těchto větších akcí jsme profinan-
covali téměř 870 tis. Kč při vybudování 
chodníků v ulicích J. J. Staňka, pplk. Hra-
deckého a v ulici Panuškova. V lokalitě 
sídliště rodinných domků U Stromečku 
provádíme opatření k legalizaci pozemku 
skládky. Opatření se týká revize stávající 
kanalizace, úpravy svahu skládky atd. ná-
kladem cca 500 tis. Kč.

Město rovněž investovalo do oprav 
budov základních a mateřských škol. 
V ZŠ Lánecká se opravila střecha nad 
tělocvičnou nákladem 400 tis. Kč, v ZŠ 
Komenského se zrekonstruovalo sociální 
zázemí a zřídil se bezbariérový přístup do 
školy nákladem 370 tis. Kč, v ZUŠ se zre-
konstruovala střecha budovy a vybudovalo 
se bezbariérové sociální zařízení nákladem 
800 tis. Kč.

Přínos pro informovanost občanů spat-
řujeme v zavedení bezdrátového rozhlasu 
do všech místních částí. Tato akce byla 
realizována nákladem 950 tis. Kč, z toho 
200 tis. Kč činila dotace ministerstva vni-
tra a 100 tis. Kč grant kraje Vysočina. 
Na základě usnesení zastupitelstva č.74/
2005 ze dne 4. 8. 2005 město koupilo 
objekt kavárny. Nyní je nutné provést po-
třebné úpravy tak, aby kavárna mohla být 
uvedena do provozu. V rozpočtu se neza-
pomíná ani na místní části. Nemalou akcí 
bylo odbahnění rybníků v Horních a Dol-
ních Dlužinách nákladem téměř 1 milionu 
Kč. Nezanedbatelné prostředky se daly na 
opravy stávajících komunikací v místních 
částech Mrzkovice (od ČOV až k žel. pře-
jezdu), Josefodol a Radostovice – téměř 
l milion Kč. Ve Františkodole a v Dolní 
Březince jsou nové autobusové čekárny. 
           ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Prodej bytů finišuje

Zastupitelstvo města Světlá n. S. 
usnesením č. 40/2005 ze dne 27. 4. 2005 
schválilo zásady pro prodej bytů. Město 
prodává 5 obytných domů s 84 byty, 
z nichž jsou 4 neobsazené a budou se 
prodávat formou soutěže (obálkovou 
metodou). Vyvolávací cena bytu bude 
cena základní (cena vycházející ze 
znaleckého posudku). Jedná se o jeden 
byt v bytovém domě čp. 945, dva byty 
v domě čp. 598 a jeden byt v domě čp. 
338. Podmínky soutěže bude schvalovat 
zastupitelstvo města na zasedání dne 
22. 2. 2006. Schválené podmínky prode-

je budou zveřejněny na úřední desce, na 
internetu a případné dotazy zodpoví pí 
Trtíková z odboru MIRR.

Ze zbývajících 80 obsazených bytů 
přijali nabídku nájemníci 77 bytů. 
Nabídku nepřijali pouze 3 nájemníci 
v bytovém domě v Josefodole čp. 16. 
Na prodej těchto bytů bude vyhlášeno 
II. kolo prodeje.

Výtěžek z prodeje bytů bude uložen do 
rezervního bytového fondu, jehož pou-
žití bude směrováno na podporu rozvoje 
dalšího bydlení v našem městě.

ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Upozornění pro vlastníky 
nemovitostí

Městský úřad - odbor stavebního úřadu 
a územního plánování ve Světlé nad Sáza-
vou upozorňuje všechny vlastníky nemo-
vitostí na povinnost označit každou nemo-
vitost tabulkou s popisným číslem. Tuto 
povinnost ukládá vlastníku nemovitosti § 
32 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, kde 
je uvedeno, že vlastník nemovitosti je po-
vinen na svůj náklad označit budovu čísly 
určenými obecním úřadem a udržovat je 
v řádném stavu.

Řádně neoznačená budova může výraz-
ným způsobem ovlivnit včasnou pomoc 
příslušníků Hasičského záchranného sbo-
ru a ostatních základních složek integrova-
ného záchranného systému (Zdravotní zá-
chranné služby a Policie České republiky). 
   OSÚ a ÚP
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Půjčky z „Městského fondu rozvoje bydlení“

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou 
na svém zasedání dne 22. 2. 2006 v návaz-
nosti na Zásady pro použití účelových 
prostředků „Městského fondu rozvoje 
bydlení města Světlá nad Sázavou“ v roce 
2006 vyhlašuje výběrové řízení pro rok 
2006 pro podávání přihlášek do výbě-
rového řízení za účelem získání půjčky 
z „Městského fondu rozvoje bydlení 
města Světlá nad Sázavou“.

Přihlášky (žádosti)  lze  předkládat 
v termínu od 1. března do 31. března 2006.

Zásady pro použití účelových prostřed-
ků „Městského fondu rozvoje bydlení měs-
ta Světlá nad Sázavou“ byly vydány zastu-
pitelstvem města Světlá n. S. s účinností 
od 23. 2. 2006. Jsou zveřejněny na úřední 
desce Městského úřadu ve Světlé n. S. a na 
webové stránce města www.svetlans.cz.

1. Výše finančních prostředků
V roce 2006 budou poskytnuty půjčky 

o celkové výši 1 000 000 Kč.
2. Komu je půjčka určena
 Všem  vlastníkům obytných staveb 

a budov (právnickým i fyzickým osobám) 
na území města Světlá n. S.

3. Na co a za jakých podmínek lze 
půjčku čerpat  Viz tabulku.

4. Jakým způsobem o půjčku žádat
a) žadatel si na Městském úřadu ve Svět-

lé n. S., odbor majetku, investic a regionál-
ního rozvoje, vyzvedne závazný formulář 
na podání žádosti

b) vyplněný formulář s přílohami pak 
předá v  termínu od 1. 3. 2006 do 31. 3. 
2006 stejnému odboru

5. Určení adresátů a výše půjčky 
a) na základě správně vyplněných 

a doložených žádostí zastupitelstvo města 
Světlá n. S. na svém zasedání dne 26. 4. 
2006 určí adresáty a konečnou výši půj-
ček

b) s určenými adresáty uzavře Městský 
úřad Světlá n. S., odbor MIRR, smlouvu 
o půjčce, a to bez zbytečných odkladů, 
nejpozději však do konce roku 2006

6. Čerpání a splácení půjčky
a) půjčku je nutno vyčerpat u titulů 

Možné tituly půjček a podmínky jejich čerpání

Kód Účel
Lhůta 

splatnosti
Úrok Horní hranice půjčky v Kč

01 Obnova střechy a střešní 
konstrukce starší 10 let

3 roky 3 % do 100 tis. na jeden dům

02 Zřízení plynového nebo el. 
vytápění ve stávajícím domě

4 roky 3 % do 25 tis. na jeden byt

03 Zřízení malé čistírny odpad. vod 
ke stávajícímu domu

4 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

04 Dodatečná izolace domu starší-
ho 10 let proti spodní vodě

4 roky 3 % do 100 tis. na jeden dům

05 Obnova fasády domu staršího 
10 let vč. oplechování

4 roky 3 % do 10 tis. na jeden byt

06 Zateplení obvod. pláště domu 
staršího 5 let

4 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

07 Vybudování WC a koupelny či 
sprchového koutu v bytě, kde 
dosud nejsou

3 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

08 Zřízení fasády u novostavby 3 roky 3 % do 50 tis. na jeden dům
09 Zřízení podezdívky oplocení 

u novostavby
3 roky 3 % do 20 tis. na jeden dům

10 Výměna oken 3 roky 3 % do 30 tis. na jeden byt
51 Při půdní nástavbě bytů rušící 

ploché střechy
8 let 4 % do 70 tis. na jeden byt

52 Při nástavbě a vestavbě bytů do 
klasického půdního prostoru

8 let 4 % do 50 tis. na jeden byt

53 Zřízení malé čistírny odpadních 
vod při nové výstavbě

6 let 4 % do 20 tis. na jeden byt

54 Zřízení plynového nebo el. tope-
ní při nové výstavbě

6 let 4 % do 25 tis. na jeden byt

01-10 do jednoho roku a u titulů 51-54 do 
konce roku následujícího po datu uzavře-
ní smlouvy o půjčce

b) jistina i úroky se splácí rovnoměrně 
měsíčními splátkami počínaje lednem 
roku 2007

S pomocí vlastníkům obytných budov 
a staveb se počítá i v dalších letech, avšak 
výše půjčky a počet vybraných uchazečů 
bude odvislý od finančních možností fon-
du rozvoje bydlení.

Bližší informace o poskytnutí těchto 
finančních prostředků na opravy a mo-
dernizaci bytového fondu zájemcům po-
dají pracovníci Městského úřadu ve Světlé 
n. S., odbor MIRR, kde jsou k dispozici 
i formuláře žádostí. Věříme, že využijete 
této možnosti k vylepšení vzhledu a stavu 
vašich obytných domů.

Návštěva u starosty

V souvislosti s otevřením expozitury 
Informačního místa pro podnikatele 
v budově světelské radnice se u sta-
rosty města Josefa Böhma uskutečnila 
návštěva představitelů Hospodářské 
komory ČR.

Řeč byla o čerstvě zřízeném Informač-
ním místě pro podnikatele, v němž jsou 
řešeny jakékoli dotazy, které souvisejí 
s podnikáním napříč obory. Návštěvy se 
zúčastnili: Kateřina Petrů z Hospodářské 
komory ČR Praha, která je zodpovědná 
za republikovou akreditaci Informačních 
míst pro podnikatele, ing. Tomáš Prchal, 
tajemník KHK Jihlava a Aleš Kadlec, 
Bc., ředitel havlíčkobrodské HK. Všichni 
jmenovaní jsou s pracovištěm ve Světlé 
n. S. víc než spokojeni. 

Podrobnosti o Informačním místě pro 
podnikatele zájemci najdou v lednovém 
čísle Světelského zpravodaje.

Text a foto: JKt

Zleva: K. Petrů, ing. T. Prchal 
J. Böhm a A. Kadlec, Bc.
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Granty, dotace a město Světlá n. S.

V současné době jsou granty a do-
tace nezbytnou součástí každého 
obecního rozpočtu. A co vlastně zna-
menají? Jsou to finanční podpory při-
dělené na realizaci určitého projektu. 
Mohou být získány z ministerstev, 
krajů a Evropské unie. Jsou určeny 
nejen pro obce a svazky obcí. Dalšími 
žadateli mohou být občanská sdru-
žení, obecně prospěšné společnosti, 
podnikatelské subjekty (právnické 
i fyzické osoby), vlastníci kulturních 
památek, kulturní zařízení, neziskové 
organizace, atd.

Město Světlá n. S. každoročně žádá 
z různých nabídek dotačních titulů, řá-
dově se jedná o několik desítek. V roce 
2005 byla dotace přiznána například 
z dotačních titulů Ministerstva země-
dělství ČR na stavbu Dokončení ka-
nalizačního systému v Dolní Březince 
a Vodovodní přivaděč Dolní Březinka 

– Mrzkovice, Ministerstva životního 
prostředí ČR na akci Ošetření stromů 
v nemovité kulturní památce Hřbitov 
z napoleonských válek a Ministerstva 
vnitra ČR na vybudování bezdrátového 
rozhlasu. Dále byla získána finanční 
podpora z Fondu Vysočiny na akce Pří-

stupové cesty a parková úprava u DPS, 
Výtah u DPS, I. etapa vybudování bez-
drátového rozhlasu a Geoinformatická 
infrastruktura – GIS. Na konci roku 
2005 byla přiznána podpora na vybu-
dovaní nových autobusových čekáren 
v Panuškově ul., v místních částech 
Lipnička a Závidkovice, které budou 
zrealizovány v letošním roce. Z rozpoč-
tu kraje Vysočina byl pořízen kamerový 
systém pro městskou knihovnu a infor-
mační centrum.

V roce 2006 má město Světlá n. S. zá-
měr uskutečnit akci Vodovod Světlá n. S. 

– Lipnička – Mariadol. V současné době 
je na tuto akci požádáno z programu Mi-
nisterstva zemědělství ČR, kde je možné 
získat dotaci v maximální výši 65 % 
nákladů. Dále je v jednání, zda bude 
přiznána dotace na akci Dětské doprav-
ní hřiště. Dalším záměrem města Světlá 
n. S. je v letošním roce požádat o dotaci 
na výstavbu parkoviště v lokalitě Na 
Sídlišti a bude se snažit získat dotaci na 
vybudování koupaliště ve Světlé n. S.

O konkrétních dotačních titulech vás 
budeme v průběhu roku prostřednictvím 
těchto stránek informovat.

Lenka Svobodová, odbor MIRR

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Poplatek za komunální odpad pro 
rok 2006

Upozorňujeme občany, že poplatky 
za komunální odpad pro letošní rok ve 
výši 420 Kč za osobu platí každý ob-
čan (včetně dětí, důchodců, studentů), 
který je přihlášen k trvalému pobytu 
ve Světlé n. S. nebo přilehlých obcích. 
Majitelé chat a rekreačních chalup hra-
dí poplatek ve výši 420 Kč za každou 
stavbu.

Poplatek uhraďte v hotovosti v po-
kladně městského úřadu. 

Poplatek je splatný do 31. 3. 2006.

Upozorňujeme občany, že za včas 
nezaplacený poplatek vyhláška ukládá 
vyměřovat penále.

Poplatek za psy za rok 2006
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají 
povinnost zaplatit poplatek za psy 
do 30. 6. 2006. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!

finanční odbor  MěÚ

V úvodu bych chtěl připomenout, že 
úkolem zimní údržby je zejména:

- odstraňovat z povrchu komunikací 
a chodníků sníh

- odstraňovat nebo zmírňovat kluzkost 
zasněžených komunikací

- předcházet vzniku ledových povlaků
- odstraňovat nebo zmírňovat nepřízni-

vé vlivy ledovky a náledí

To vše provádět takovým způsobem, 
aby tato činnost poškozovala životní 
prostředí pokud možno co nejméně.

Letošní zima je velice urputná. V mě-
síci lednu a únoru jsme zaznamenali 48 
dnů s teplotami pod bodem mrazu a 16 
dnů s teplotami mezi -10 až -20 °C. Sníh 
byl průběžně z komunikací odstraňo-
ván pluhováním a ponecháván na kraji 
komunikací. Po odhrnutí sněhu byly 
komunikace ošetřovány posypovými 
materiály. Ve druhé dekádě února přišla 
obleva a s ní mnoho práce s odstraňo-
váním ledových bariér na dešťových 

vpustích, aby nedocházelo k lokálním 
záplavám na komunikacích.

V měsíci lednu vyjely: 
 - prohrnovací stroje v 21 dnech
 - posypové stroje ve 30 dnech
Posypových materiálů bylo dovezeno 

a vysypáno na komunikace 191,28 tun 
z toho:

 - 189,18 tun drtí
 - 2,1 tuny soli.

V měsíci únoru vyjely:
 - prohrnovací stroje v 9 dnech
 - posypové stroje ve 14 dnech.
Posypových materiálů bylo dovezeno 

a vysypáno na komunikace 74,1 tun 
z toho:

 - 72 tun drtí 
 - 2,1 tun soli.

Celkem je ve městě a v přilehlých čás-
tech udržováno 49,9 km komunikací.

Celkové zhodnocení:
V měsíci lednu bylo vynaloženo na 

zimní údržbu:
- pohotovosti a správa  26 230 Kč
- prohrnování stroji  158 318 Kč
- posyp   147 875 Kč
- dovoz posypových 
materiálů   34 375 Kč

- nakládání posypových 
materiálů do strojů 9 200 Kč

- ruční úklid sněhu a posyp  98 669 Kč
- cena za posypové 
materiály   65 640 Kč
Náklady na zimní 
údržbu v měsíci 
lednu celkem  540 307 Kč

V měsíci únoru bylo vynaloženo na 
zimní údržbu:

- pohotovosti a správa  19 592 Kč
- prohrnování stroji  73 510 Kč
- posyp   163 600 Kč
- dovoz posypových 
materiálů   15 300 Kč

Zimní údržba ve Světlé n. S.  
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(pokračování)
Dostáváme se k zatím poslednímu té-

matu Okénka a lze doufat, že se k pro-
blematice ochrany obyvatel opět vrátí-
me. Tou poslední lekcí je organizačně 
složitá záležitost, kterou si rozhodně 
nikdo z lidí, kteří se zaobírají krizovým 
řízením, nepřeje – evakuace osob z míst, 
která byla ohrožena účinky mimořádné 
události natolik, že bylo nezbytné k eva-
kuaci přistoupit. 

Evakuace je vyvedení obyvatel z míst, 
která ohrožují jejich zdraví, životy, majetek 
i zvířata. Přirozeně, že evakuace je úkol 
organizačně složitý a vyžaduje od úřadů 
připravit účinná opatření v době klidu. 

Pokyny pro evakuaci obyvatelstva
Evakuaci vyhlašuje starosta, který je 

také odpovědný za její řádné zabezpečení 
a organizování.

Důvody k evakuaci mohou být různé: 
•  nebezpečí zamoření škodlivou látkou
•  povodeň, zátopová vlna či sesuvy 

půdy a hornin
•  hrozící výbuch, stavební narušení 

budovy
•  ohrožení území rozsáhlým požárem
•  ohrožení území nakažlivými choroba-

mi
•  ohrožení území radiací
•  další mimořádné události, zaviněné 

vyšší mocí nebo člověkem, kdy ohro-
žení životů lidí, ba i zvířat dosáhlo 
nebo dosáhne takového rozsahu, že 
není již možné ponechat lidi v ohro-
žených nebo zasažených prostorech.

Proto bude také rozdílný časový prostor 
a materiální prostředky, které budou pro 
evakuaci k dispozici. Tomu budou odpoví-
dat i vaše možnosti, co si stihnete vzít s se-
bou (od nejnutnějších věcí až k úplnému 
přestěhování). Proto je důležité sledovat 
informace ve sdělovacích prostředcích 
a bezvýhradně se řídit pokyny pracovníků 
záchranných složek. 

1. Evakuace organizovaná : 
Občané, kteří nemají možnost vlastního 

odsunu z evakuovaného prostoru, budou 
evakuováni a mohou ve svůj prospěch 
udělat tato základní opatření: 

•  připraví si evakuační zavazadlo
•  uhasí oheň ve spotřebičích na pevná 

i plynná paliva
•  vypnou elektrospotřebiče a elektřinu
•  uzavřou vnější okna
•  uzavřou domovní uzávěry vody a ply-

nu a viditelně je označí
Občané, kteří mají doma hospodářské 

zvířectvo, by měli zabezpečit: 
•  volný pohyb zvířat
•  krmivo a vodou na nezbytně nutnou 

dobu
•  na vstupní vrata či dveře vyvěšení 

oznámení o množství a druzích ustá-
jeného hospodářského zvířectva

•  ochránit uskladněné krmivo a vodu 
před zamořením (překrytím plachta-
mi z umělé hmoty)

•  v případě potřeby provést částečnou 
veterinární očistu zvířat

Po výzvě obecního (městského) úřadu: 
•  uzamknout byt, budovu (kromě pří-

stupu k hospodářskému zvířectvu)

- nakládání posypových 
materiálů do strojů  10 040 Kč

- ruční úklid sněhu a posyp  41 353 Kč
- cena za posypové 
materiály  29 250 Kč
Náklady na zimní 
údržbu v měsíci 
únoru celkem 352 645 Kč

Z plánovaných 1 038 000 Kč na zimní 
údržbu v roce 2006 bylo vyčerpáno do 
19. 2. 2006 892 951 Kč, což představuje 
86 % sumy. Jelikož zima stále pokračuje 
a jsou před námi ještě další zimní měsí-
ce – březen, listopad a prosinec, dá se 
předpokládat, že zimní údržba skončí 
v roce 2006 v propadu cca 500 000 Kč. 

František Holoubek, 
vedoucí TBS 

Okénko ochrany obyvatel 

▶



Světelský zpravodaj březen 2006 strana 8 strana 9 březen 2006 Světelský zpravodaj 

- 19.1. poškozený oznámil, že dne 
17.1. v době 18.00 – 19.15 hod. mu byla 
v prodejně Hypernova v Brně odcizena 
peněženka s doklady, finanční hotovostí 
a platební karty s celkovou škodou ve 
výši 23 000 Kč. Spisový materiál byl 
dle místní příslušnosti zaslán na PČR 

– obvodní oddělení Brno-Rajhrad.
- 21.1. byl kontrolován 26letý řidič 

osobního auta, který při sepisování 
oznámení o přestupku –  řízení vozidla 
pod vlivem alkoholu – do podpisové 
doložky místo svého podpisu nakreslil 
hákový kříž. Případ je dále v šetření. 

- 22.1. byly zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci podezření z trestného 
činu podvodu, neboť „zapomnětlivý“ 
zákazník si v prodejně elektro vzal 
na úvěrovou smlouvu televizor, avšak 
dohodnuté splátky nesplácel. Dluh činí 
11 650 Kč.

Kriminalita na Světelsku

Společně v sociálních službách

Jen málo našich spoluobčanů se 
může chlubit tím, že oni sami ani nikdo 
z okruhu jejich blízkých nepotřebuje 
sociální nebo zdravotní služby. Být mla-
dý, zdravý a bez jakéhokoliv sociálního 
handicapu je jistě velkou výhodou, která 
je však bohužel často pouze krátkou 
životní etapou. Proto, abychom dobře 
zvládli i období kritická, slouží nám 
všem zdravotní a sociální služby. Za-
tímco síť zdravotních služeb v našem 
regionu je všem občanům dobře známa 
a je poměrně vyvážená, sociální služby, 
jako je pečovatelská služba, stacionáře, 
poradenství, chráněné dílny, chráněná 
bydlení, domovy důchodců, raná péče, 
osobní asistence, domovy pro matky 
s dětmi, azylové ubytovny apod., nebyly 
v našem regionu s ohledem na potřeby 
uživatelů dosud řádně zmapovány. 

Kraj Vysočina, který řadu těchto akti-
vit společně s městy a některými obcemi 
financuje, zahájil projekt „Komunitní 
plánování sociálních služeb v kraji Vy-
sočina“ (KPSS), jehož cílem by mělo být 

•  obléknout se na cestu včetně ochran-
ných pomůcek a i v létě vzít s sebou 
teplé oblečení

•  vzít připravené evakuační zavazadlo
•  na pokyn obecního úřadu opustit 

domov a nastoupit do připravených 
přepravních prostředků, (trasy pře-
sunu a místa ubytování jsou obecním 
úřadům známa, s místem ubytování 
a trasou bude obyvatelstvo předem 
seznámeno)

2. Evakuace samovolná 
Proces evakuace není řízen a obyvatel-

stvo při potřebě úniku před nebezpečím 
jedná podle vlastního uvážení v těchto 
možnostech: 

•  evakuace vlastním vozidlem mimo 
ohrožené místo po libovolné trase

•  evakuace vlastním vozidlem po sta-
novené trase do místa organizované 
evakuace

•  evakuaci po trase stanovené obecním 
úřadem až do místa evakuace a pak 
ke svým známým či příbuzným

V případech samovolné evakuace je 
ve vašem vlastním zájmu velmi vhodné 
oznámit obecnímu úřadu místo svého 
dočasného pobytu, a to buď osobně nebo 
prostřednictvím informačního lístku, kte-
rý umístíte na hlavním vchod do domu. 

Cílové místo evakuace musí splňovat 
podmínky pro přechodné ubytování (po-
kračování příště). zf

▶

zhodnocení sortimentu služeb z pohledu 
uživatelů a efektivní využívání finanč-
ních prostředků pro podporu sociálních 
služeb. 

Město Světlá nad Sázavou, jako 
obec s rozšířenou působností, mělo 
možnost se přímo zapojit do projektu 
a tuto možnost také využilo. Protože 
si však uvědomujeme, že rozsah služeb 
je často nadregionální (např. spádová 
území domova důchodců, stacionáře 
Petrklíč, charitní ošetřovatelské služby 
atd.), oslovili jsme i našeho největšího 
partnera, město Ledeč n. S., a také 
ostatní obce, aby se společně s námi 
podílely na vzniku komunitního plánu 
sociálních služeb našeho regionu. Ve-
lice jsme uvítali, že město Ledeč n. S. 
tuto nabídku přijalo a že můžeme spojit 
síly, poskytnout si vzájemně zkušenosti 
a nabídnout případné možnosti konkrét-
ní spolupráce ve prospěch handicapova-
ných spoluobčanů. 

KPSS nebude ale pouze jen o spo-
lupráci měst a obcí jako zadavatelů 
a často významných zdrojů financování. 
Nejužitečnějším krokem bude zapojení 
všech poskytovatelů sociálních služeb 
(Sociální centrum města Světlá n. S., Pe-
čovatelská služba Ledeč n. S., Oblastní 
charita Havlíčkův Brod, Fokus Vysočina 
Havlíčkův Brod, ÚSP Ledeč n. S., Cent-
rum pro zdravotně postižené Havlíčkův 
Brod, stacionář ÚSVIT, Život 90, atd.) 
a hlavně zapojení uživatelů sociálních 
služeb, jejichž názory jsou při zpracová-
ní těchto plánů nejcennější. Vítán bude 
samozřejmě i každý jiný podnět, který 
se sociálními službami přímo nesouvisí, 
ale může pozitivně změnit kvalitu života 
obyvatel v našem regionu.

Pokud se nám podaří společným úsi-
lím splnit tento úkol, měli bychom mít ve 
druhé polovině roku 2007 na stole KPSS 
celého regionu, který by měl být použi-
telný pro obě města a všechny obce při 
schvalování konkrétních akčních střed-
nědobých plánů, uložených budoucím 
zákonem o sociálních službách (v sou-
časné době projednáván již v senátu). 

ing. Josef Maleček         
místostarosta města

ĀȀ̀ĀЀԀ܀ЀࠀȀऀĀԀࠀȀԀЀఀഀ̀ༀ̀ကЀᄀሀ̀ԀȀᄀ܀ЀऀЀఀԀఀ̀ጀԀ᐀Ȁᄀ܀ЀऀᔀᘀԀЀကሀ̀ጀᘀԀഀЀ̀ᜀȀᘀ᠀ᤀԀĀሀĀ̀ጀᘀԀ܀ЀᨀЀᬀĀȀᘀԀ
ᬀȀऀᰀԀ܀ȀఀᴀऀḀԀༀԀऀ܀ༀࠀȀᘀԀᄀḀЀᬀ̀ༀ

Ā

- 26.1. bylo 23letému muži ve zkrá-
ceném přípravném řízení sděleno 
podezření z trestného činu výtržnictví 
a trestného činu poškozování cizí věci, 
kterých se dopustil dne 14.1. v noč-
ních hodinách, kdy rozbil skleněnou 
výplň okna u jednoho nočního klubu 
ve Světlé n. S. a způsobil tak škodu ve 
výši 7 700 Kč. Dne 2.2. byl podán na 
okresní státní zastupitelství návrh na 
potrestání. 

- 1.2. byly zahájeny úkony trestného 
řízení ve věci podezření z trestného 
činu zpronevěry, kdy 26letý muž v sáz-
kové kanceláři v Humpolci hospodařil 
tak, že za osm měsíců mu zde vznikl 
schodek ve výši 195 000 Kč. Spisový 
materiál byl zaslán dle místní pří-
slušnosti na PČR – obvodní oddělení 
Humpolec. 

npor. Zdeněk Urbánek
zástupce vedoucího oddělení
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VEDOUCÍHO 
NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA 

VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Požadujeme:
• VŠ nejlépe sociálního, případně 

pedagogického směru
• manažerské schopnosti
• komunikační dovednosti
• velmi dobrou úroveň práce s PC
• předpoklady a zkušenosti s přímou 

prací s dětmi a mládeží
• kreativitu, fl exibilitu
• morální předpoklady
• řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
• práce s dětmi a mládeží
• možnost dalšího vzdělávání 

v oboru
• práci v mladém kolektivu

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE 
NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA 

VE SVĚTLÉ N. S.

Požadujeme:
• min. SŠ lépe VOŠ sociálního, 

případně pedagogického směru
• komunikační dovednosti
• předpoklady a zkušenosti s přímou 

prací s dětmi a mládeží
• kreativitu, fl exibilitu
• uživatelské dovednosti v práci na PC
• morální předpoklady, ochota 

spolupracovat s kolegy
• řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:

• práce s dětmi a mládeží
• možnost dalšího vzdělávání v oboru
• možnost pracovat také na zkrácený 

úvazek v odpoledních hodinách
• práci v mladém kolektivu

ASISTENT/KA SOCIÁLNÍHO 
PRACOVNÍKA NÍZKOPRAHOVÉHO 

CENTRA VE SVĚTLÉ N. S.

Požadujeme:
• SŠ, přednostně SOŠ sociální 
• motivaci pro práci s dětmi 
 a mládeží

• kreativitu, fl exibilitu
• morální předpoklady
• ochota se dále vzdělávat
Nabízíme:

• práce s dětmi a mládeží
• možnost dalšího vzdělávání 
 v oboru

• možnost pracovat i na zkrácený 
úvazek v odpoledních hodinách 

• možnost pracovat na vedlejší pra-
covní poměr při studiu sociální 
práce

• práci v mladém kolektivu

Oblastní charita Havlíčkův Brod 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

Motivační dopis, životopis, kopie dokladů o vzdělání, fotografi i a telefonický kontakt zasílejte nejpozději do 17. 3. 2006 
na adresu: Oblastní charita Havlíčkův Brod, Žižkova 280, 580 01 Havlíčkův Brod

nebo e-mail: sekretariat@hb.caritas.cz

Dům čp. 974
Na obraze Antonína Mánesa z roku 

1832 a na rytině provázející plán měs-
ta od Františka J. Hradeckého z roku 
1847 můžeme vidět, že za posledním 
domkem na Malé Straně se nachází 
pozemek obehnaný ze všech čtyř stran 
zdí. Býval zde starý židovský hřbitov, 
na němž se pohřbívalo do roku 1886. 

Podrobněji jsem se starým židovským 
hřbitovem již ve Světelském zpravo-
daji zabýval, takže nyní jen stručně: 
Pozemek na levém břehu řeky Sázavy, 
při silnici na Lipničku, daroval Židům 
hrabě Kolovrat-Krakovský. Hřbitov 
byl založen roku 1742 a ve stati Dějiny 
Židů ve Světlé n. S., kterou v roce 1933 
zpracoval Antonín Kostelecký, ředitel 
měšťanských škol ve Světlé n. S., se píše: 

„Hřbitov je chován v úctě, náhrobní Světlá od Antonína Mánesa z roku 1832▶
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kameny jsou dosud dobře čitelné, 
na nejstarších je písmo jen hebrejské, 
potom též německé, nejnovější české.“ 
Přešla druhá světová válka, holocaust, 
většina židovského obyvatelstva se 
z koncentračních táborů již nevrátila, ži-
dovský hřbitov byl zrušen. Zeď, kterou 
byl obehnán, byla zbourána a pozemek 
byl rozdělen na dvě části, z nichž majite-
li jedné jsou Pospíšilovi a druhé manželé 
Věra a Ladislav Chladovi. Ti již předtím 
koupili od Vincenců sousední pozemek 
a v roce 1982 podali žádost u MěstNV 
Světlá n. S. o stavební povolení na ro-
dinný domek. Stavební povolení bylo 
vydáno v květnu 1982, v květnu 1985 
stavebníci požádali „...o prodloužení 
stavby (odložení kolaudačního roz-
hodnutí) o dobu 15 měsíců.“ Důvodem 
bylo „odstraňování bývalých skladů 
a hospodářských budov na parcele, 
náročné úpravy pozemku, na kterém 
byly velké stromy, jejichž kořeny velmi 
ztěžují vybudování elektrické přípojky 
a veškeré terénní úpravy“. Stavební úřad 
uvedené důvody posoudil a žádosti vy-
hověl. Kolaudační rozhodnutí ze srpna 
1986 povolilo užívání rodinného domku 
o dvou bytových jednotkách a přidělilo 
mu popisné číslo 974.

Dům čp. 129
Z ledna roku 1911 pochází dokument 

nazvaný Plán na postavení obytného 

domku, stodoly a kolen na čísle parc. 31 
(v sousedství židovského hřbitova) pro 
pana Václava Stejskala. Po pravé straně 
od vjezdu měla být obytná budova se svět-
nicí, spíží a síní, po levé straně od vjezdu 
skladiště pro uhlí a proti vjezdu stodola 
obsahující dvě perny a mlat, který bude 
sloužit pro průjezd k lednici a kolně pro 
kočár. Na zadní straně je však poznámka, 

že plán byl přepracován a neplatí. Podle 
nového plánu byla obytná část vlevo od 
vjezdu a sklad pro uhlí vpravo. 

▶ V dopise ze dne 20. 2. 1911 obchodník 
Václav Stejskal píše: „Hodlám postaviti 
na pozemku č. parc. 31/1 obytné stavení, 
stodolu, kolnu a lednici dle plánů dvoj-
mo přiložených. Stavba ta sousedí se 
starým hřbitovem israelským, hraničí 
s pozemkem velkostatku, s pozemkem 
pana Hermanna při spodní straně a leží 
při okresní silnici do Lipničky vedou-

cí. Ježto s přípravnými pracemi chci 
v brzku započíti, prosím uctivě: Slavný 
obecní úřade, račiž plány prozkoumati, 
sousedy ke komisi pozvati a dáti mi po-
volení k zamýšlené stavbě.“

V protokolu sepsaném při komisním 
vyšetření se můžeme mimo jiné do-
číst, že „...zástupce obce náboženské 
israelské z ohledu mravopočestnosti 
a veřejného policejního řádu připomíná 
p. stavebníkům, že každé zlovolné zleh-
čování místa pohrobního, tedy hřbitovu, 
se zákonem přísně tresce.“

Dne 1. 3. 1911 podal stavebník žádost 
o povolení ke stavbě, s kterou započal 
26.6. Dokončena byla o rok později, 1. 
6. 1912, a obdržela číslo popisné 129. 
Dne 19. 2. 1925 požádal Václav Stejskal 
o povolení přestavby kolny na skladiště 
a přístavby kolny na nářadí a kočár při 
domě čp. 129, povolení bylo uděleno 20. 
3. 1925, stavba byla ukončena 18.6., žá-
dost o povolení k užívání je ze dne 19.6. 
a šetření se konalo 24.6., přičemž bylo 
zjištěno, že kůlna na kočár byla provede-
na pouze dřevěná namísto zděné a byla 
dodatečně schválena, povolení k užívání 
bylo vydáno 30.6.

Zajímavou epizodu v historii této 
části Malé Strany představuje existence 

Vážení čtenáři, v této nové rubrice 
Vám chceme přinášet rozmanité stříp-
ky z historie našeho města ve formě 
různých dokumentů, úryvků z dopisů 
či starých fotografií, ať již z archivů 
nebo pocházejících ze soukromých 
sbírek. Dnes vám předkládáme dopis 
hostinského ze Smíchovské pivnice 
v Lánecké ulici adresovaný Obecnímu 
úřadu ve Světlé n. S.:

Podepsaný protestuje tímto proti bla-
hovolnému povolování v poslední době 
týdenních tanečních zábav v Dělnickém 
domě ve Světlé n. S. p. předsedou obecní 
správní komise, jelikož v dnešní době 
při nepříznivém počasí jest třeba vyu-
žíti každé chvilky, by již tak poškozená 
a opozděná sklizeň byla včas ukončena.

Těmito tancovačkami vyčerpává se 
nejchudší, nejpotřebnější i nejmladší 
občanstvo hmotně i mravně, takže 

pak v týdnu mnoho ztrácí na pracovní 
schopnosti, jeho existenční zájmy tím 
trpí a jsou ohroženy jak u dělnictva 
zemědělského, tak i průmyslového, ne-
hledě k tomu, že pokojné občanstvo při 
těchto zábavách v době noční a časti 
i ranní rámusem a pračkami z klidu jest 
vyrušováno.

Jest známo, že okresní politická sprá-
va vydala nařízení, by zábavy podob-
ného druhu byly co nejvíce omezovány 
a proto podepsaný žádá zdvořile, by ale-
spoň v této době byly zábavy omezeny na 
míru co možná nejmenší.

Současně prohlašuji, že dnešním 
dnem počínaje nebudu vybírati ani od-
váděti dávku ze hry v karty, a sice z toho 
důvodu, že se nikde jinde v hostincích 
ve Světlé nevybírá, neodvádí ani vůbec 
nekontroluje.

Augustin Suchomel
Světlá n. S., dne 16. srpna 1926

Našli jsme v letopisech
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benzínového čerpadla. Ze dne 3. 9. 1929 
pochází žádost firmy Excelsior, společ-
nost pro prodej petrolejových výrobků 
s r.o. v Jihlavě ohledně povolení k po-
stavení stabilní bezpečné čerpací stanice 
s podzemní nádrží před domem čp. 129. 
Dne 18. září se sešla komise k vyšetření 
místních okolností a následujícího dne se 
městská rada usnesla povolení ke stavbě 

vydat. Stanice byla uvedena do provozu 
20. 5. 1930. 

***
Dle voličského seznamu z června 1921 

v domku čp. 129 bydleli Josef Procházka 
(*1880), obchodník dobytkem a jeho choť 
Františka, později Antonín a Božena Vin-
cencovi. V roce 1981 domek s pozemky 
koupili manželé Arnotovi a Chladovi. 

Dům se skládal ze dvou částí: původní 
dvoupodlažní stavby se sedlovou stře-
chou a mladšího přízemního přístavku 
s pultovou střechou, který sloužil jako 
hospodářské stavení. Domek stojí 
v sousedství rodinného domu čp. 974 
a na témže pozemku. Adaptace domku 
čp. 129 na soukromou mateřskou školku 
spočívala jednak v úpravě stávající části 
a jednak v přístavbě. Dne 26. 1. 1994 
podala Věra Chladová žádost o stavební 
povolení na přestavbu a již 10. 7. žádost 
o kolaudaci. V roce 2000 byly provede-
ny další stavební úpravy, jimiž došlo ke 
zvětšení prostor pobytových místností, 
jídelny a šatny pro děti, takže zařízení 
nyní prostorově i vybavením vyhovuje 
počtu 23 dětí.

 Text a foto: Jaroslav Vála

Pohádkový zápis

Asi každý z nás si v dětství mnoho-
krát představoval sám sebe jako sou-
část nějakého pohádkového příběhu. 
Že tyto touhy jdou opravdu uskuteč-
nit, se přesvědčili mnozí budoucí ško-
láčci, kteří se 9. a 10. února zúčastnili 
školního zápisu na ZŠ v Jelenově ulici.

Děti již brzy školou povinné se totiž 
uvnitř školní budovy ocitly přímo ve 
večerníčkovských příbězích. V jed-
notlivých třídách se mohly setkat 
s Křemílkem a Vochomůrkou, krásným 
Maxipsem Fíkem a jeho kamarádkou 
Ájou, s vládcem hor Krakonošem či na 
závěr v tělocvičně s králíky z klobouku 
Bobem a Bobkem. Aby se děti v takové 
pohádkové změti uměly vyznat, dostaly 
přiděleného osobního průvodce – jedno-

ho z Večerníčků, jež představovali naši 
žáci čtvrtých a pátých tříd. V každé 
třídě pak děti přivítala jedna z učitelek, 
která jakoby mimoděk na pozadí pohá-
dek zjišťovala jednotlivé údaje potřebné 
pro zápis. Zpočátku vyplašení předško-
láci tak mezi pohádkovými postavička-
mi postupně získávali jistotu a vlastně 

si ani nestačili všimnout, že jde o něco 
důležitého – o vstup do základní školy.

Nezbývá než si přát, aby pohádkou 
rozzářené obličeje zůstaly našim bu-
doucím žáčkům i příští roky, kdy už 
pochopitelně přibude i nejedna školní 
povinnost. 

ZŠ v Komenského ul.
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Mateřské centrum Rolnička

V neděli dne 12. února proběhl ve 
Světlé n. S. již třetí dětský karneval, 
který zorganizovalo Mateřské centrum 
Rolnička. V sále se sešlo kolem sto třiceti 
originálních masek – nepřeberné množ-
ství berušek, včeliček, pejsků, myšáků, 
vodníků, princezen, ježibab, černokněž-
níků, Karkulek... Programem provázela 
moderátorka Anička, k tanečnímu reji 
hrála skupina NaPrášky. Nechyběla řada 
soutěží, ve kterých na vítěze i poražené 
čekala drobná sladká odměna, přehlídka 
masek byla korunována zákusky, které 
laskavě věnovali místní cukráři. 

Žádný správný karneval se neobejde 
bez tomboly. Ta letošní byla poměrně 
bohatá (všem obchodníkům, kteří věci 
do tomboly darovali, patří poděkování), 
výhra čekala na každého, kdo si zakoupil 
minimálně dva barevně odlišné lísteč-
ky. Výtěžek z tomboly se MC Rolnička 
rozhodlo nenechat pro vlastní potřeby, 
ale použít k velmi konkrétní charitativní 
pomoci v projektu adopce na dálku. Co 
je to za projekt? Jedná se o fi nanční zajiš-
tění vzdělávání a základní péče chudým 

dětem v různých částech světa – lze 
adoptovat peruánské Indiány, africké děti, 
děti z Indie, Běloruska, Litvy, Thajska či 
Kazachstánu. Záměrem MC Rolnička je 
adoptovat nejlépe holčičku z indického 
státu Severní Karnataka (postavení žen 
je v indické společnosti podřadné). Pro 
nás, Středoevropany (ČR patří k 7 % nej-

bohatších zemí na světě), nepříliš vysoká 
suma pěti tisíc korun pokryje náklady 
spojené s poskytováním vzdělání adop-
tovanému dítěti na celý jeden rok: vystačí 
na školní pomůcky (učebnice, psací po-
třeby, knihy), školné, školní brašnu a uni-

formu, cestovní výdaje (v případě, že dítě 
musí do školy dojíždět) a také na stravu 
a základní zdravotní péči. Všem, kteří 
si tombolu zakoupili, MC Rolnička ještě 
jednou děkuje.

R. Bouchalová, foto: M. Prášková

Krajský přebor ZŠ v šachu

Žáci II. stupně ZŠ Lánecké si vítěz-
stvím v okresním kole Přeboru škol 
v šachu vybojovali postup na krajské 
kolo, které proběhlo 1. února ve velké 
zasedací místnosti Krajského úřadu 
Vysočina v Jihlavě. V konkurenci 
osmi škol z celé Vysočiny jsme obsa-
dili skvělé 3. místo. O tento vynikající 
výsledek se zasloužili tito hráči: Aleš 
Kratochvíl (2 body ze 7 zápasů), Mi-
chal Dřínovský (4/7), Tomáš Tvrdý 
(6,5/7) a Mašek Michal (6/7). Hrálo se 
systémem každý s každým, tzv. olym-
pijským způsobem – za každou partii 
lze získat 1 bod. 

Celkové pořadí :
1) ZŠ Krásovy Domky (Pelh.) 20,5 b
2) ZŠ Kolárova (Jihlava) 20 b
3) ZŠ Lánecká (Světlá n. S.) 18,5 b

Tomáš Rosecký 
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Svatá Lucie

Svatá Lucie leží na stejnojmenném 
ostrově v Malých Antilách na roz-
hraní Karibského moře a Atlantského 
oceánu. Ostrov je hornatý, podnebí 
vlhké, tropické, porost tvoří zbytky 
tropických pralesů. Asi polovina pří-
jmů země plyne z cestovního ruchu, 
životní úroveň je zde dobrá. Svatou 
Lucii objevil v roce 1502 Kryštof 
Kolumbus.

Na ostrov Svatá Lucie jsme přiletěli 
12. října. Po devítihodinovém letu 
z deštivého a chladného Londýna nás 
ostrov přivítal teplotou 42 °C, zářivě 
modrou oblohou a vlhkostí vzduchu 
skoro 80 %. 

Ostrov je tak malý, že jsme jej pro-
jeli autem za jediný den, přesto nám 
ukázal  hned několik svých odlišných 
tváří.

V tomto čísle přinášíme opět inspi-
raci z teplých krajin, tentokrát z hor-
kého Karibiku, konkrétně z ostrova 
Svatá Lucie. Reportáž byla psána na 
objednávku přímo pro čtenáře Světel-
ského zpravodaje studentkou Zuzanou 
Myslivcovou, která ostrov navštívila 

v rámci svých pracovních povinností 
coby au-pair. 

Dovolím si maličko poodhalit, co 
dalšího máme do této rubriky nachys-
táno. Můžete se těšit na české vesničky 
v rumunském Banátu, toulky po Tahiti 
a Novém Zélandu, praktické rady pro 

batůžkáře při cestování po Madeiře 
(jako doplněk již dříve publikovaných 
informací) a také na expedici indickým 
státem Rádžastán. Čeká vás tedy láka-
vá všehochuť exotických dálek a dobro-
družství. Ať je vám motivací pro vaše 
vlastní cesty.                                         -mš-

Ta první je určena turistům. Po-
břeží s bílými plážemi a čistým mo-
řem s teplotou vody kolem 30 °C je 
lemováno luxusními hotely. Za nimi 
z kopcovité krajiny vykukují nádher-
né soukromé rezidence, které si tu 
vybudovali především hvězdy americ-
kého zábavního průmyslu. Turistům 
se nabízejí všechny myslitelné služby: 
perfektní hotelový servis, obchůdky 

s občerstvením, butiky s oblečením 
a suvenýry, půjčovny motorových 
člunů a skútrů. Na každém kroku se 
prodávají pohlednice ( je totiž málo 
míst, kde si můžete pořídit vlastní 
fotografie nebo záběry kamerou 
a neukázněné turisty čekají vysoké 
pokuty, při opakovaném neuposlech-
nutí dokonce vyhoštění z ostrova.) 
Přímo na pláži se nabízí pletení 

Základní informace 

Hlavní město: Castries
Státní zřízení: 
 konstituční monarchie, člen  

 brit. společenství
Rozloha: 616 km2 (193. na světě)  

 z toho 2  % vody 
Počet obyvatel: 166 312 
 (189. na světě, odhad 2005)
Hustota zalidnění: 270/km2 
 (45. na světě)
Nejvyšší bod: Mount Gimie 
 (950 m n. m.)
Měna: 1 východokaribský dolar 
 (XCD) = 100 centů
Časové pásmo (posun oproti 
zimnímu času v ČR): -5 hod.
Jazyk: angličtina
Národnostní 
složení: černoši (90 %), 
 mestici (6 %), Indové
Víry: řím. katolíci (78 %), 
 protestanti (16 %) 

(převzato z internetu)▶
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copánků, tetování, portrétování. 
Oblíbené jsou výlety lodí k sousedním 
ostrovům, často spojené s potápěním. 
Protože voda je teplá, mořské dno je 
dalším úžasným světem, který stojí za 
to vidět. Během pobytu jsem navští-
vila dva sousední ostrovy, Barbados 
a Svatý Vincent. Jsou velmi podob-
né, snad jen ještě více přizpůsobené 
turistickému ruchu. Zažila jsem také 
kuriózní situaci, když jsme se chtěli 
vydat na výlet do Venezuely, vzdálené 
letecky necelé dvě hodiny. Mé anglic-
ké rodině byl vstup bez víza odepřen, 
ale občané České republiky vízovou 
povinnost nemají.

Druhou tvář má ostrovní vnitrozemí. 
Je velmi hornaté a na všech rovinatěj-
ších místech se nacházejí plantáže. Na-
vštívili jsme banánovou plantáž krátce 
před sklizní. Provádělo se hlavně vyží-
nání trávy, instalování podivných zaří-
zení do kmenů palem - opatření proti 
hlodavcům - a co mě nejvíc překvapilo, 
koruny s dozrávajícími banány byly 
překrývány igelitovými fóliemi. Do-
zvěděli jsme se, že takto zakryté trsy 
získají charakteristické drobné hnědé 

„puntíky“, podle kterých kupující po-
znají, že plody byly pěstovány „ekolo-
gicky“. Všechno se zde dělá ručně, bez 
sebemenší mechanizace. Nikdy jsem 
neviděla tak těžkou práci. 

Třetí tvář ostrova tvoří jeho f lóra 
a fauna. Asi na 5 % povrchu se rozklá-
dají zbytky tropického pralesa. Nejsou 
to žádné souvislé lesní plochy, ale jen 
malé ostrůvky, které se dosud nestaly 
obětí turistického ruchu. V nich žije 
mnoho druhů ptactva (volně se zde 
vyskytuje například kolibřík), drob-
ných savců a zejména plazů. Musím 
se přiznat, že nebylo zrovna příjemné, 
když se nám při výletu do pralesa nad 
hlavami převíjela z větve na větev 
několikametrová krajta. Drobní hadi 

Poděkování
Chtěla bych ještě jednou touto ces-

tou poděkovat panu řediteli a všem 
zaměstnancům Domova důchodců za 
obětavou a příkladnou péči, se kterou 
se starají o naše staré občany. Měla 
jsem v tomto zařízení maminku, kte-
rá zemřela po úrazu a krátké nemoci 
v listopadu 2005.

Růžena Mozgová
Světlá n. S.

a ještěrky se vyskytují zcela běžně 
i v bezprostřední blízkosti hotelů. 
Domorodci si jich prostě nevšímají, 
nikomu prý nikdy neublížili. 

Hlavní sezona začíná na ostrově 
kvůli nebezpečí hurikánů až v listopa-
du, i když ostrov doposud nikdy nebyl  
vážněji zasažen. Při našem pobytu 
jsem zažila jednu noční tropickou 

bouři. Byla velmi nepříjemná, s na-
šimi bouřkami se opravdu nedá srov-
návat. Celou noc se skoro nepřetržitě 
blýskalo, vítr ohýbal a za hrozivého 
praskotu lámal větve, moře se vzdou-
valo v několikametrových vlnách. Ale 
ráno byla obloha zase modrá a i moře 
se rychle uklidnilo. 

Obyvatelé Svaté Lucie jsou velmi 
pověrčiví.  Podle pověsti ještě v před-
koloniální době hrozila ostrovu zkáza. 
Ostrovany zachránila bělošská dívka 
Zuzana, která také slíbila, že se vrátí, 
až ji bude ostrov opět potřebovat. Jmé-
no Zuzana je proto na ostrově považo-

▶ váno za posvátné a žádná dívka tak 
nesmí být pojmenována. A tak jsem 
díky svému jménu získala řadu neče-
kaných výhod, jaké se poskytují VIP. 

Pobyt rychle utekl a čekala nás 
dlouhá cesta zpátky do Anglie. Obří 
letadlo Jumbo-Jet slibovalo pro více 
než čtyři stovky cestujících pohodlný 
let. Jaké bylo ale naše zděšení, když 

jsme byli po dvaceti minutách letu 
požádáni kapitánem, abychom se při-
poutali, že budeme přistávat. Naštěstí 
se ukázalo, že se nejedná o teroris-
tický útok, a že naše letadlo přistává 
kvůli drobnému technickému problé-
mu. Přistáli jsme na ostrově Granada 
a čekali, až letadlo opraví. Nakonec 
nás rozdělili do čtyř skupin a odletěli 
jsme turistickým „letadélkem“, které 
působilo dojmem, že už má svá nejlep-
ší léta dávno za sebou. Cesta byla sice 
nepohodlná, ale nakonec jsme bezpeč-
ně přistáli v Londýně. 

Zuzana Myslivcová
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Program březen

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

Dobrodružný. 
Teprve teď se vrací král. 

 Hrají: A. Brody, N. Watts
 Vstupné: 65 Kč.
  Přístupný

Pátek 3.3., 19.30
 Kletba bratří Grimmů (V. Británie, 

ČR) 118´
 Komedie/thriller. 

Příběh o dvou legendárních bratrech . 
 Hrají: M. Daman, M. Táborský
 Vstupné: 60 Kč.
 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 
 Vstupné: 55 Kč.
  Od 12 let

Středa 8.3., 17.30
 Zatnuta - vesmírné dobrodružství 

(USA) 88´
 Sci-fi. Hra, kterou musíte hrát do konce. 
 Hrají: J. Bobo, K. Hutcherson
 Vstupné: 65 Kč.
  Přístupný
 Česká verze

Pátek 10.3., 17.30
 Strašpytlík (USA) 77´
 Animovaný, rodinný. 

I malé kuřátko se může stát velkým 
hrdinou.

 Vstupné: 60 Kč.
  Přístupný
 Česká verze

Neděle 12.3., 19.30
 Důkaz (USA) 100´

Drama. 
Největší risk života je neriskovat. 

 Hrají: G. Paltrow, A. Hopkins 
 Vstupné: 60 Kč.
  Od 12 let

Středa 15.3., 19.30
 Restart (ČR, Finsko) 85´
 Drama. 

Toužili jste někdy začít znovu? 
 Hrají: L. Krobotová, A. Polívková
 Vstupné: 55 Kč.
 Přístupný

Pátek 17.3., 19.30
 Šílení (ČR) 118´
 Horor. 

Blázinec je výstižnou kulisou a alegorií 
tohoto světa. 

 Hrají: J. Tříska, P. Liška
 Vstupné: 60 Kč.
 Od 15 let

Neděle 19.3., 17.30
 Anděl Páně (ČR) 90´
 Pohádka. 

Je ráno, předvečer Štědrého dne, nebe 
chystá velkolepé oslavy.

 Hrají: I. Trojan, J. Bartoška
 Vstupné: 60 Kč.
 Přístupný

Středa 22.3., 19.30
 Elizabethtown (USA) 157´
 Romantický. 

Když chcete najít sami sebe, musíte 
pořádně hledat. 

 Hrají: O. Bloom, K. Dunst
 Vstupné: 55 Kč.
 Od 12 let

Pátek 24.3., 19.30
 Hra s nevěrou (USA) 107´
 Drama/thriller. 

Byla to přitažlivost téměř osudová… 
 Hrají: C. Cassel, M. George
 Vstupné: 65 Kč.
 Od 12 let

Neděle 26.3., 19.30
 Obchodník se smrtí (USA) 112´
 Akční thriller. 

Kde je zbraň, tam je chuť zabíjet. 
 Hrají: N. Cage, J. Leto
 Vstupné: 55 Kč.
 Od 12 let

Středa 29.3., 19.30
 Ještě žiju s věšákem, plácačkou 

a čepicí (ČR) 90´
 Komedie. 

Začíná další den na českém nádraží 
v parném dni. 

 Hrají: J. Dušek, I. Chmela
 Vstupné: 55 Kč.
  Přístupný

Pátek 31.3., 19.30
 Finty Dicka a Jane (USA) 90´

Komedie. 
Peníze nebo život. 
Štěstěna je vrtkavá. 

 Hrají: J. Carey, T. Leoni
 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Program duben

Neděle 2.4., 17.30
 Letopisy Narnie (USA) 132´
 Dobrodružný/fantasy. 

Prožijte dobrodružství v zemi plné 
kouzel a zázraků. 

 Hrají: T. Swinton, G. Henley 
 Přístupný. Česká verze

Středa 5.4., 19.30
 Mrtvá nevěsta Tima Burtona 

(USA) 77´
 Animovaný horor . 

Mladý muž je v podsvětí oženěn 
s tajemnou mrtvou nevěstou, ale láska 
hroby přenáší.

 Od 12 let

Pátek 7.4., 19.30
 Jak se krotí krokodýli (ČR) 112´
 Rodinná komedie. Nikdo nechce zůstat 

sám. 
 Hrají: M. Etzler, I.Timková
 Přístupný

Neděle 9.4., 19.00
 Mnichov (USA) 163´
 Thriller. V roce 1972 celý svět sledoval 

zavraždění 11 izraelských sportovců na 
mnichovské olympiádě. Tohle příběh 
o tom, co následovalo. 

 Hrají: E. Bana, D. Craig
 Od 12 let
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Májový koncert
s houslovým virtuozem

Václavem Hudečkem
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Zdeněk Sigmund (*1924) se narodil 
v Praze v rodině akademického malíře. 
Studoval na Akademii výtvarných umě-
ní v Praze (dva semestry u prof. O. Ne-
jedlého), potom na Pedagogické fakultě 
v Brně u prof. Vincence Makovského, 
B. S. Urbana a Eduarda Miléna. Ab-
solvoval v roce 1950, o rok později byl 
přijat do SČVU. 

Žije v Pardubicích, ateliér má v Heř-
manově Městci. V seznamu jeho sa-
mostatných výstav najdeme nejčastěji 
Prahu, Pardubice a Heřmanův Městec, 
ale také Brno, Chrudim či Jičín. V za-
hraničí vystavoval na Světové výstavě 
EXPO 58 v Bruselu, v letech 1965, 
1966 a 1967 v italské Faenze, zastou-
pen byl také na výstavách českoslo-
venské keramiky v Istanbulu, Sofii, 
Ženevě a jinde. 

Jeho práce v architektuře představují 
především keramické stěny, ale také 
mozaiky, vitráže, kovové reliéfy a plas-
tiky. Málokterý Světelák možná ví, že 
keramická výzdoba vstupního venkov-
ního prostoru u bývalé Školy v přírodě 
ve Světlé n. S. je právě dílem Zdeňka 
Sigmunda. 

Před mnoha lety o něm Milan Kun-
dera napsal: „Na bezpečných březích 
svých tichých řek stává se jeho robustní 
výtvarný temperament bezbřehým. Ma-
luje, kreslí, dělá litografie, lepí koláže, 
je vynikajícím keramikem, modeluje. 
V posledním roce ho zachvátila ještě 
další výtvarná vášeň. Posbíral kdejaký 
rozbitý džbán, tašky, břidlice, střepy, 
poslepoval je pak navzájem a všelijak 
pomalovával.“

***
Dcera Zdeňka Sigmunda, Tereza 

Sigmundová (*1977), je absolventkou 
pedagogiky výtvarné výchovy (její 
bratr Ondřej absolvoval sochařství na 
kamenickosochařské škole v Hořicích). 
Její první autorská výstava v roce 2002 
v Hradci Králové měla velký úspěch a ta 
světelská je sedmá v pořadí. V jejích 
obrazech dominuje detail vegetace. Jsou 
to hlavně rostliny, které nás obklopují 
a krajina ve své čisté podobě. Inklinuje 
k tlumeným barvám. 

***
Oba výtvarníci, Zdeněk i Tereza, mají 

osobní vztah k našemu městu, neboť 
zde bydlela rodina paní Sigmundové, 
a proto sem Sigmundovi často jezdili 
a stále jezdí. 

Pardubičtí výtvarníci 
Zdeněk a Tereza Sigmundovi
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Výtah ze směrnice pro prodej vstupenek

Stručný výtah ze směrnice pro pro-
dej vstupenek na kulturní akce, platné 
od 1. 2. 2006:

• Prodej v IC se zahajuje 3 týdny před 
kulturní akcí a končí v den konání 
kulturní akce v 11:30 hodin. Pokud 
nebyly vstupenky vyprodány, lze je 
zakoupit ještě půl hodiny před před-
stavením v pokladně kinosálu.

• Zakoupené vstupenky se nevracejí.

• Prodej na fakturu se uskutečňuje 
pouze na základě závazné písemné 
objednávky. 

• Rezervovat 1 až 10 ks vstupenek lze 
ode dne zahájení prodeje kdykoliv, 
rezervace se ruší týden před před-
stavením a vstupenky se vracejí do 
prodeje. Více než 10 ks vstupenek 
lze rezervovat pouze po dobu jed-
noho týdne od zahájení prodeje. To 
znamená, že 8. dne ode dne rezerva-

ce se rezervace ruší a vstupenky se 
vracejí do prodeje. 

• V týdnu před představením lze 
vstupenky rezervovat pouze do 17. 
hodiny následujícího dne. 

• Ve výjimečných případech je možno 
vyzvednout rezervovanou vstupen-
ku v pokladně divadelního sálu půl 
hodiny před představením. 

• Požádá-li držitel průkazu ZTP 
a ZTP/P o slevu, bude mu po před-
ložení průkazu poskytnuta sleva 
50 % z ceny vstupenky. Při poskyto-
vání slevy držiteli průkazu ZTP/P se 
tato sleva poskytuje i jeho průvodci. 

• V případě, že držitel průkazu bude 
sledovat představení ze svého vo-
zíku, obdrží stvrzenku o zaplacení 
vstupného, která mu bude sloužit 
jako vstupenka.

Mgr. Jana Kupčíková, ředitelka

Březen v městské knihovně

Rok uplynul jako voda a zase nám 
ťuká na dveře březen – Měsíc knihy. 
A co by se mělo v tomto měsíci dělat 
jiného než číst? Proto srdečně zveme 
k nám do knihovny nejen všechny naše 
stálé čtenáře, ale zároveň se těšíme i na 
nové návštěvníky.

V loňském roce navštívilo naši 
knihovnu 22 438 návštěvníků, kteří si 
půjčili 83 282 knih, časopisů a zvuko-
vých dokumentů. Pro děti a studenty 
místních škol se uskutečnilo 77 besed 
a informačních lekcí, 2 x se nocovalo 
v knihovně a 2 x se v knihovně prodá-
valy knihy.

Také v letošním roce budeme v těchto 
akcích pokračovat. V březnu – Měsíci 
knihy se uskuteční v oddělení pro děti 
a mládež besedy o nových knihách, 
v dubnu proběhnou besedy o Velikono-

cích. Na přelomu března a dubna se bude 
opět nocovat v knihovně – tentokrát 
s čarodějnicemi, čarodějkami, kouzel-
níky a skřítky.

Pro naše čtenáře stále nakupujeme 
nové knihy – zde jen pár příkladů 

– Alberto Moravia: Nuda, Václav Erben: 
Poslední pád Mistra Materny, Deborah 
Crombie: Případ nezvěstných žen, Vla-
dimír Přibský: Můj muž Karel IV, Ol-
dřiška Tylová: Co muži nechápou, Ency-
klopedie fotbalu, František Weber: Pod 
hákovým křížem II., Timeri N. Murari: 
Tádžmahal, Daniela Steelová: Ozvěny, 
Slávka Pokerová: Lásky českých krá-
loven, Enid Blytonová: Amélie divočí, 
Dobrodružství na Měsíčním vrchu, 
Sandra Lanczová: Z deníku obyčejné 
puberťačky.

JŠ

Tip na knihu

František Drašner – Jak město ke 
svému čtvrtému názvu přišlo
Autor je regionální historik, který po 

mnoho let studoval v archivech, prohlížel 
dobový tisk a zpovídal pamětníky, stu-
doval prameny vypovídající o statečnosti, 
zradě i zbabělosti. Ve své knize popisuje 
vznik názvu Havlíčkův Brod a všechny 
události tomuto aktu předcházející. Žádné 
jiné naše město nemá již svůj čtvrtý název 
a žádné neprojevilo změnu tak výrazně re-
volučním způsobem. Brodští se 5. května 
1945 přihlásili ke svému nejvýznamněj-
šímu muži. Kniha je brožovaná a má 147 
stránek provázených černobílými foto-
grafiemi pocházejícími z fondu Státního 
oblastního archivu Havlíčkův Brod. Za 
finanční podpory města Havlíčkův Brod 
ji vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, 
a. s. a stojí 160 Kč.    -jv-

Hledání tvaru 2006

Z únorové výstavy prací pedagogů 
a studentů VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU 
Světlá n. S. Hledání tvaru 2006 

(foto: Jaroslav Vála)



Světelský zpravodaj březen 2006 strana 18 strana 19 březen 2006 Světelský zpravodaj 



Světelský zpravodaj březen 2006 strana 20 strana 21 březen 2006 Světelský zpravodaj 

Soutěž a výstava amatérské fotografie 

Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Křest knihy Blanky Matragi

Kniha s lapidárním názvem Blanka 
Matragi je jakousi ouverturou velkole-
pého projektu hned několika kulturně 
společenských akcí, kterými proslulá 
návrhářka oslaví 25. výročí své tvorby. 
Kromě autogramiády v Paláci knih 
Luxor v Praze na Václavském náměstí 
bude Blanka svoji knihu podepisovat 
také na radnici ve Světlé! 

Autobiografická novinka o jejím životě 
je unikátní jako vůbec první autobiogra-
fie české oděvní návrhářky. Díky své kli-
entele v královských palácích v zemích 
Perského zálivu se Blanka Matragi jako 
jediná cizinka a Evropanka dostala před 
čtvrt stoletím, když následovala svého 
manžela, do exkluzivního prostředí. 
Kapitoly o exotických palácích, o životě 
tamních šejch a extravagantně pojatých 
velkolepých svatbách, jsou plné psy-
chologicky bystrých postřehů – a patří 
bezesporu k vrcholům celé knihy. Mono-
grafie plná originálních postojů, názorů 
a reflexí je plnokrevným obrazem života 
autorky – nesmírně dynamické a ambici-
ózní ženy, která ráda překračuje hranice 
tradičních principů. Čtenářům nezůstane 

utajeno ani její soukromí, Blanka zůstává 
v každém vyjádření svérázná a zdravě 
sebevědomá.

Další, vizuální výpověď poskytuje 
kniha díky souboru fotografií z profesní-
ho i soukromého života, mnohdy poprvé 
uveřejněných. Knihu vydalo nakladatel-
ství Lidové knihy.                                 

         -jv-

Blanka Matragi v knihkupectví Marie Bedrníčkové

Z pověření a za finančního přispění 
ministerstva kultury pořádají Národní 
informační a poradenské středisko pro 
kulturu – útvar ARTAMA a Středisko 
kulturních služeb Svitavy 26. Celostátní 
soutěž a výstavu amatérské fotografie. 

Zúčastnit se může každý fotograf, ob-
čan České republiky, který se považuje 
za amatéra. Do soutěže je možno zasílat 
fotografie černobílé i barevné, zásadně ne-
adjustované a nepaspartované. Fotografie 
nemají být starší než 2 roky. Do soutěže 
jsou přijímány fotografie od formátu 18 x 
24 do formátu 30 x 40 cm a odvozeniny.

Přečetli jsme za vás…

…Free on board, časopis, který si  pro 
svoje potěšení a své kamarády vydává 
dvanáctiletý Vít Jelínek ze Světlé n. S. Ča-
sopis má 14 stránek vytvořených v pro-
gramu PowerPoint a je na docela slušné 
grafické úrovni.

Náš skatepark
Skatepark tu máme od roku 2tisíce1. Ten 

rok ho tu postavili a já vůbec netušil, k če-
mu nám tu budou takový zprohýbaný kusy 
betonu. Sk8ovat se tu začalo až tak před 
třemi lety, no a teď je to tu celkem rozjetý. 
Vono tady sice moc lidí na desce nekalí, ale 
těch 2cet jich tu určitě bude. Park je sice 
nevyvinutej, ale je tu celkem sranda!

Na našem sk8parku máme dva banky, 
jeden normální a druhý je na konci zahnu-
tej. Potom tu máme funbox, který tvoří 
pyramida, bedna s klesajícími konci a je-
den malý bank. Je tu i grindbox s bočními 
raily. Dřív jsme tu měli i dva samostatné 
raily a dva betonový sloupečky, ale to lidi 
rozkradli nebo to odvalili bůhvíkam. Park 
je to streetovej, malej, ale vono sem stejně 
moc lidí nezabloudí, tak nám to nemusí 
vůbec vadit. Takže my tu tak jezdíme, 
kecáme, sem tam něco pořádnýho vrátíme, 
no prostě žádnej velkej nářez. Ale hlavně 
že to tu je alespoň trochu rozjetý. 

Prostě podtrženo sepsáno je sk8boar-
ding ve Světlý teprve ve vývoji.

Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce 
a kolektivy. Autor může soutěž obeslat 
nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi bez 
tematického omezení, seriál do pěti sním-
ků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv 
může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od 
jednoho autora maximálně tři práce. 

Přihlášku spolu s fotografiemi a účast-
nickým poplatkem zašlete do 1. dubna 
na adresu: Středisko kulturních služeb 
Svitavy, paní Alena Mauerová, Purkyňova 
17, 568 02 Svitavy. 

Hodnocení snímků provede odborná po-
rota, jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hod-
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@ktuality NIPOS

Z časopisu Informační servis místní 
a regionální kultury č. 2/2006 jsme pře-
vzali následující informace Národního 
informačního a poradenského střediska 
pro kulturu.

Soutěž pro mladé filmaře 
„Natoč to zeleně“
Nadace Veronica a Hnutí Duha vyhla-

šují v rámci brněnského Ekofilmu pro 
žáky, studenty a další amatérské filmaře 
do 26 let soutěž, jejímž tématem  je Člo-
věk, příroda, prostředí. Délka snímku do 
15 min. Tvůrci můžou zvolit libovolný 
žánr – dokument, reportáž a publicistiku, 
hraný nebo animovaný. Snímky je třeba 
zaslat do 31. března 2006 na VHS nebo 
DVD na adresu Nadace Veronica, Panská 
9, 602 00 Brno spolu s přihláškou do sou-
těže, která bude ke stáhnutí na webových 
stránkách www.nadace.veronica.cz. Infor-
mace: 542 422 775, případně 775 12 06 16.

Mgr. Jasna Flamiková,
ředitelka Nadace Veronica

Literární soutěž „Staří lidé okolo nás“
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlo-

vé vyhlásil soutěž, která je určena dětem 
a mladým lidem do 26 let. Svá díla ve 
formě povídky, eseje nebo básně mohou 
zaslat do 15. června 2006.  Cena pro ví-
těze 20 000 Kč. Dvanáct nejlepších prací 
bude vydáno ve sborníku. Své literární 
příspěvky posílejte buď na vdv@vdv.cz 
nebo na adresu Výbor dobré vůle 

– Nadace Olgy Havlové, P. O. Box 240, 
111 21 Praha 1. Na obálku uveďte heslo 
„Literární soutěž“. 

 Ludmila Šamšulová, 
tel. 224 216 883, www.vdv.cz

notícím kritériem je výtvarná, myšlenková 
a technická kvalita snímků. V kategoriích 
jednotlivců bude udělena 1. cena v hodnotě 
3 000 Kč, 2. cena v hodnotě 1 500 Kč, 3. 
cena v hodnotě 1 000 Kč, kategorii kolek-
tiv 1. cena v hodnotě 8 000 Kč.

Bližší podrobnosti na sedlacek@nipos-
-mk.cz nebo alena.mauerova@kultura-
-svitavy.cz

 Milan Sedláček

Koncem ledna zemřel ve věku 
67 let Josef Vincenc, zakládající člen 
Vlastivědného spolku Světelsko, nu-
mismatik a sběratel starých regionál-
ních pohlednic, jehož sbírka se stala 
základem stále doplňované kolekce 
pohlednic našeho města. Čest jeho 
památce.

Vlastivědný spolek Světelsko

Při úpravách v podzemí

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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Místní skupina České křest́anské akademie

 Jiří Grygar: Velký třesk a Bible 
 Kontroverzní téma očima známého 

astronoma.

Úterý 9. května v 19.30 hod.
 v zasedací místnosti střední školy 

v Sázavské ulici (ve spolupráci se 
školním filmovým klubem)

 Němá barikáda
 Filmovou projekci slavného, ado-

rovaného i zatracovaného filmu 
o Pražském povstání v květnu 1945 
uvede Aleš Říman.

Úterý 13. června v 19.30 hod.
 v zasedací místnosti střední školy 

v Sázavské ulici
 Jan Bednář: Co si lze představit 

pod klimatickou změnou? 
 Profesor meteorologie Matematicko-

fyzikální fakulty University Karlo-
vy, též úspěšný popularizátor vědy 
bude mluvit o tématu velmi aktuál-
ním.

Prokop Remeš: 
Terorismus a náboženství 
očima psychoterapie

Na letošní březen připadly dvě akce, 
na jejichž pořádání se podílí místní 
skupina ČKA. O první z nich, besedě 
s Jaromírem Štětinou a Josefem Reit-
zem, se dočtete na jiném místě Zpra-
vodaje. 

Na úterý 4.4. od 
19.30 hodin je pak 
připravena bese-
da s psychologem 
Prokopem Reme-
šem. 

Jde o vystoupení, 
které mělo proběh-
nout na podzim, ale 

pro zdravotní indispozici přednášející-
ho bylo přesunuto. Beseda se uskuteč-
ní jako obvykle v zasedací místnosti 
střední školy v Sázavské ulici. 

MUDr. Mgr. Prokop Remeš je 
psychoterapeut, psychiatr, gynekolog 
a teolog. Ve své praxi se zaměřuje 
na pastorační terapii a dynamickou 
psychoterapii. Patří také k zakládají-
cím členům Společnosti pro studium 
sekt a nových náboženských směrů.

Napsal několik knih a řadu článků 
na teologická, religionistická a psy-
choterapeutická témata. V poslední 
době vzbudila zájem odborné ve-
řejnosti jeho nová kniha Nahá žena 
na střeše, v níž společně s rodinnou 
terapeutkou Alenou Halamovou pu-
blikoval své zkušenosti s Biblí jako 
textem, jenž používá v psychoterape-
utické praxi. 

Jednu z kapitol této knihy věnoval 
náboženskému fanatismu, který zde 
interpretuje jako velmi nebezpečnou 
a závažnou formu psychické úchylky. 
V souvislosti s fanatismem se v sou-
časné době mluví především o islámu, 
právě proto na něj Prokop Remeš 
zvlášť zaměří svou pozornost; stranou 
však nezůstanou ani ostatní nábo-
ženství a myšlenkové proudy, které 
nechvalně proslavili jejich fanatičtí 
reprezentanti (Savonarola, Kalvín, 
Robespierre, Stalin, Dzeržinskij, Hit-
ler, Himmler, bin Ládin a spol.).   

Hynek Bouchal
místní skupina 

České křesťanské akademie

ZTRATILI SE
černobílý springeršpaněl 

a černý kokršpaněl.

Zprávu podejte, prosím, 
na tel. č. 606 567 839

Program jaro/léto 2006

Úterý 21. března v 19.30 hod.
 v zasedací místnosti střední školy 

v Sázavské ulici
 Rudolf Reitz, Jaromír Štětina: 

Kamion pro Ukrajinu
 Tentokrát se bude mluvit především 

o Ukrajině a o humanitární akci, 
kterou iniciuje město Světlá n. S.

Úterý 4. dubna v 19.30 hod.
 v zasedací místnosti střední školy 

v Sázavské ulici
 Prokop Remeš: Terorismus a ná-

boženství očima psychoterapie 
 Psychoterapeut, psychiatr a teolog 

se pokusí podívat na náboženský 
extremismus očima svých profesí.

Čtvrtek 27. dubna v 19.30 hod.
 v zasedací místnosti střední školy 

v Sázavské ulici
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Pozvánka na besedu

V úterý 21. března v 19.30 hod. se 
v zasedací místnosti střední školy v Sá-
zavské ulici koná beseda s Rudolfem 
Reitzem a válečným zpravodajem Jaro-
mírem Štětinou: Kamion pro Ukrajinu. 
Na programu bude především Ukrajina 
a na červen chystaná humanitární akce 
na pomoc ukrajinským dětem, iniciova-
ná městem Světlá n. S. (bližší informace 
o místě, kam je pomoc nasměrovaná, 
byly uveřejněny ve Zpravodaji v říjnu 
2005).

Cestovatel, novinář a publicista ing. Ja-
romír Štětina (*1943) v 60. letech vystudo-
val dvě vysoké školy, po sovětské okupaci 
v roce 1968 však musel svůj sen být novi-
nářem opustit a začal pracovat v Geologic-
kém průzkumu. Po odebrání cestovního 
pasu mohl navštěvovat nanejvýš ruský 
Východ. Do širšího povědomí veřejnosti 
se dostal v roce 1977, kdy mu, díky odva-
ze redaktorů nakladatelství Orbis, vyšla 
cestopisná kniha S Matyldou po Indu. Po 
roce 1989 se začal věnovat především novi-
nářské činnosti, přitahují ho zejména místa 
ozbrojených konfliktů, jakými byly Bosna, 
severní Kavkaz či Afghánistán. V roce 
1992 založil společně s Šimonem Pánkem 
humanitární organizaci Člověk v tísni. -jv-

Březen rozehřívá včelám srdce
V březnu, jako přechodovém měsíci 

mezi zimou a jarem, se příroda poma-
lu probouzí k životu. Můžeme se po 
dlouhé době těšit z ptačího zpěvu, roz-
kvétají první olše, jívy, lísky, sněženky 
a bledule.

Také včely v tomto měsíci začínají 
ožívat. Matka v teplém středu chumá-
če dělnic stále intenzivněji klade vajíč-
ka na dna plástových buněk, které se 
uvolnily po spotřebovaných zásobách 
medu. 

Z vajíček se vyvinou larvy, které 
můžeme pozorovat v odkrytých buň-
kách plástu, a z nich po zavíčkování 
buněk voskovou zátkou se přes stadi-
um kukly po 21 dnech líhnou včely-

-dělnice. Ty už  tvoří tzv. letní generaci 
včel, která bude připravena k opylení 
ovocných stromů, volně kvetoucích 
rostlin a hospodářských plodin.

Protože včely potřebují pro krmení 
svého plodu kromě medu také pyl, 
který je pro ně kromě cukrů zdrojem 
všech ostatních výživných látek, vy-
užívají každého teplého dne k vylétá-
vání z úlu a sbírání této potravy právě 

Ze zápisníku včelaře

na časně rozkvétajících stromech. Dále 
potřebují, hlavně pro štěpení cukrů ob-
sažených v medu, dostatek čisté vody, 
kterou sbírají v bezprostředním okolí 
úlu.

Včelařova práce v tomto předjarním 
měsíci spočívá právě v přísunu čerstvé 
vody na včelnici pomocí různě kon-
struovaných napajedel, a to zvláště 
tam, kde chybí přírodní zdroj vody. 
Dále se včelstva přikrmují nejlépe 
plackou z medocukrového těsta, kte-
rá se položí na horní loučky rámků 
a slouží jako zdroj potravy pro rychlej-
ší rozvoj vyzimovaných včelstev.

Závěrem bych chtěl zdůraznit to, jak 
jsou děje v přírodě moudře načaso-
vány, aby vše fungovalo tak, jak má. 
Z včelařského pohledu se již v tomto 
měsíci musí včelstva dostat do dobré 
síly a kondice, aby až vše rozkvete, 
bylo také vše dostatečně opyleno. Při-
mlouvám se také za to, aby lidé chrá-
nili a neničili časně kvetoucí vrby jívy 
(lidově řečeno kočičky), které jsou pro 
včely v tomto období takřka jediným 
zdrojem pylu.

ing. Josef Ptáčník, ZO ČSV

Zamyšlení možná sportovní

Už pěknou řádku let pomáhám organi-
zovat sport v našem městě. Mohu pozoro-
vat, že situace v dětském a mládežnickém 
sportu se za ta léta značně změnila. Výraz-
ně a asi trvale, klesá počet sportující dět-
ské i mládežnické populace. Příčin je řada. 
Zaneprázdnění rodičů, vyšší  finanční 
náročnost i mnohem pohodlnější lákadla, 
nabízející zábavu, která někdy i vypadá 
jako sport, pěkně bez námahy u počíta-
če, herní konzole nebo, a to je nejhorší, 
u hracího automatu. Často slýchám, že 
příčinou jsou změny v naší rychle se vy-
víjející společnosti. V žádném případě si 
nemyslím, že by podmínky pro sportování 
dětí a mládeže u nás byly ideální. Jsem ale 
přesvědčen, že největší podíl na úbytku 

mladých sportovců máme my, dospělí, 
v rolích rodičů. Svým přístupem, názory 
i ochotou něco pro naši mladou generaci 
udělat. Dnes je pro řadu lidí problém obě-
tovat kromě času i nějaké prostředky. 
Stejně jako všechno ostatní i sport něco 
stojí. Tím se dostávám k situaci, která je 
příčinou tohoto zamyšlení. Jeden tatínek 
totiž letos odmítl zaplatit příspěvky spor-
tovnímu klubu za své dítě. „Není to pro mě 
ekonomické,“ zněl jeden z jeho argumentů. 
Až mě zamrazilo v zádech. Jak zařídit, aby  
sportování mladých pro něj bylo ekono-
mické? Měli by, podle něho, i mladí svým 
sportováním vydělávat? Či snad by chtěl, 
aby mu někdo platil za to, že dovolí svým 
dětem sportovat? Velmi se divím, že tento 

vzdělaný a dobře ekonomicky zabezpeče-
ný člověk dělá svým dětem ostudu. Těžko 
se dá odhadnout dopad jeho vlastních 
postojů na formování charakteru mladého 
člověka. Tady už totiž vůbec nejde o sport. 
Jedná se o budování žebříčku životních 
hodnot, který má vliv na jednání po celý 
život. Nikdy mě nenapadlo, že mohou 
rodiče takhle uvažovat a domnívat se, že 
jenom peníze jsou pro děti a vůbec mladé 
lidi to nejdůležitější.

Doufám, že to je velmi vzácná výjimka. 
Přeji našim mladým i celé společnosti, aby 
podobné jednání bylo naprosto ojedinělé. 
Aby se naše mladá generace nemusela za 
své rodiče stydět.

V. Špatenka
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4x Kadlečák

Na Kadlečáku se testovalo
V sobotu 4. února se parkoviště u sjez-

dovky na Kadlečáku zaplnilo ještě více, 
než kteroukoliv jinou sobotu. Do lyžař-
ského areálu totiž přijel předváděcí tým 
Demo Sporten, zastupující firmu Spor-
ten z Nového Města na Moravě, našeho 
největšího výrobce lyží a snowboardů, 
na veřejné testování sjezdových carvin-
gových lyží.

Zájem ze strany lyžující veřejnosti byl 
obrovský, padesát párů lyží různých typů 
bylo stále v oběhu. Ten, kdo si přivstal 
a přijel na Kadlečák brzy ráno, mohl si 
v klidu vyzkoušet více párů, ale ti, kteří si 
přispali, si museli na svůj vyhlédnutý typ 
vystát frontu. Ochotní servismani Sporte-
nu každému zájemci vybrali ty nejvhod-
nější lyže podle jeho lyžařského umění 
a podle váhy a výšky, stačilo si s sebou 
přinést své boty a hole. Ke cti organizáto-
rů slouží fakt, že vše bylo zdarma. Poko-
chat se krásnými lyžemi mohli i ti, kteří 

se přišli jen podívat, ve stánku Sportenu 
na Kadlečáku bylo k vidění 90 % sou-
časné výrobní kolekce této značky, a pro 
zajímavost, největší hvězdou značky lyží 
z Nového Města na Moravě je náš zlatý 
olympionik Aleš Valenta. Pracovníci svě-
telské prodejny Ski sport, která celou akci 
připravila, mohli být po skončení Dne se 
Sportenem na Kadlečáku spokojeni stejně 
jako členové předváděcího týmu, kteří 
hned na místě přislíbili, že příští rok opět 
přijedou. 

Text a foto: jív

Den s Rádiem Vysočina
V pořadí již druhý Den s Rádiem Vy-

sočina na Kadlečáku, to byla vydařená 
sobota 11. února. Svědčily o tom celý 
den zcela zaplněné parkovací plochy 
kolem lyžařského areálu, ale bylo také 
hodně těch, kteří dorazili na Kadlečák 
pěšky. 

Při dopoledním Open slalomu Kadlečák 
nadělala rekordní účast lyžařů pořadate-
lům pořádné vrásky na čele, 134 startu-
jících – to opravdu nečekal nikdo. Prostě 
lyžování, a nejen ve Světlé především 
díky sjezdovce s vlekem, skutečně táhne 
a je to dobře. Však to pociťují i učitelé na 
základních školách, když se rok od roku 
vytrácí lyžařská negramotnost. Vždyť 
na startu byli i čtyřletí lyžaři a ti se mezi 
novými kloubovými tyčemi, kterými byla 
vytyčena trať slalomu, proplétali s důle-
žitostí závodníků Světového poháru. Nej-
početnější byla startovní listina mužů 20 

– 45 let, na níž bylo 32 startujících, ale po 
projetí cílem obou kol bylo klasifikováno 
29. Zejména v této kategorii nebyly moti-
vací jen stupně vítězů, mnohým stačí vrátit 
kamarádovi porážku z předešlého ročníku. 
Na trati bojovali všichni, ale na stupních 
vítězů jsou jen tři místa.

Medailisté jednotlivých kategorií:
Snowboardisté 5 – 15 let: 1. Martin Ná-

děje, celkový čas 52,25 s., 2. Zdeněk Popek 
(53,75 s),  3. Jonáš Lebeda (56,68 s)

Snowboardisté 16 – 47 let: 1. Miroslav 
Vodička (46,43 s), 2. Lukáš Holman (48,06 
s), 3. Tomáš Baxa (48,18 s)

Lyžaři:
Chlapci do 6 let: 1. Martin Kratochvíl 

(63,81 s), 2. Tomáš Kohout (66,25 s), 3. Vít 
Rynda (68, 83 s)

Žáci 7 – 10 let: 1. Ondřej Vacek (47,00 
s), 2. Petr Cink (51,12 s), 3. Radek Cink 
(52,31 s)

Žáci 11 – 15 let: 1. Václav Hudík (50,81s),  

2. Tomáš Doležal (59,99 s),  3. Luboš Sla-
vík (61,81 s)

Dorostenci 16 – 19 let: 1. Aleš Špíra 
(43,74 s),  2. Vít Bartoň (45,00 s),  3. Franti-
šek Hudík (52,93 s)

Muži 20 – 45 let: 1. Luboš Vacek (41,38 
s), 2. Milan Svoboda (42,25 s),  3. Luboš 
Pejchar (42,68)

Muži 46 a více let: 1. Josef Pejchar (43,56 
s),  2. Josef Nevečeřel (50,24 s), 3. Jan 
Klečka (50,89 s)

Dívky do 6 let: 1. Aneta Bezstarostová 
(65,37 s),  2. Tereza Vacková (67,69 s),  3. 
Simona Dejmalová  (69,06 s)

Žákyně 7 – 10 let: Kristýna Šlosrová 
(52,93 s),  2. Adéla Průšová (53,45 s),  3. 
Kateřina Bezstarostová a Jana Takáčová 
(obě 55,56 s)

Ženy 20 – 45 let: 1. Hana Mikušová 
(47,94 s),  2. Svatava Vošická (48,18 s),  3. 
Jana Pejcharová (48,25 s)

Text a foto: jív

Snowboardy a Kadlečák
Především česká filmová komedie 

z roku 2004 Karla Janáka Snowbo-
arďáci stojí za prudkým rozmachem 
tohoto sportovního odvětví na našich 
sjezdovkách. 

Na Kadlečáku byl tento teenagerský 
sport zpočátku trpěn s nelibostí, když 
začátečníci na širokém prkně rozjížděli 
stopu pod vlekem a mnohdy rozrývali po-
vrch sjezdovky. Postupem času si provozo-
vatelé sjezdovky na Kadlečáku a stejně tak 
i ostatní lyžaři na snowboarďáky zvykli 
a dnes již jsou vyznavači nového spor-

Medailisté kategorie dorostenců

▶
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Jarmila Machačová studuje a trénuje ve Švýcarsku

tu bráni se samozřejmostí. Horší to je, 
když začátečníci přecení své schopnosti 
a navíc jezdí s nedostatečným vybave-
ním, z toho potom pramení nepříjemná 
zranění. V lepších případech to bývají 

„jen“ zlomená zápěstí, ale když odvážným 
krotitelům širokého prkna chybí přilba, 
dochází i k nebezpečným zraněním hlavy. 
Sjezdovka na Kadlečáku by o tom mohla 
vyprávět. 

V příští zimní sezoně by se mohlo ve 
Světlé již blýskat na lepší časy. Od ledna 
totiž dva členové Lyžařského klubu Ka-
dlečák vlastní průkaz instruktora školního 
snowboardingu, a tak by se na Kadlečku 
mohl uskutečnit kurz pro začínající snow-
boarďáky, třeba ve spolupráci s některou 
pojišťovnou. 

Text a foto: Jiří Víšek

▶ Karneval s Rádiem Vysočina
Odpolední karneval na lyžích pod 

patronátem Rádia Vysočina byl sku-
tečnou lyžařskou poutí plnou zábavy, 
o niž se starali moderátoři Hitrádia 
Vysočina, kteří zejména pro děti or-
ganizovali po celé odpoledne zábavné 
soutěže na sněhu. 

A co by byl karneval bez masek? 
Těch se na Kadlečáku sešly, věřte nebo 

nevěřte, dvě stovky a potěšující bylo, že 
obléknout se je neostýchali ani dospělí. 
Masky byly zajímavé, vtipné i netradič-
ní. Však si davy diváků přišly na své. Po 
slavnostním defilé, které se poněkud 
protáhlo vinou „civilních“ lyžařů, kteří 
neunesli skutečnost, že se koná karneval 
a na vleku mají přednost masky, přišlo 
na řadu oceňování nejhezčích masek. 
A ke chvále pořadatelů je třeba podo-

tknout, že cen bylo hodně, a tak snad 
žádná maska neodcházela s prázdnou. 
Předsedou poroty, ve které byli zástupci 
Hitrádia Vysočina a pořádajícího LK 
Kadlečák, byl i starosta města Josef 
Böhm a ten měl právo vyhodnocení 
první masky. S vtipem pronesl do mik-
rofonu moderátora: „Já vybírám masku 
slunce a to s přáním, aby svítilo stále 
nad naším městem.“ Byly i další zajíma-

vé masky: smrtka s kosou, ježibaba nebo 
Sněhurka a sedm trpaslíků, vtipná a ve-
selá byla maska Felixe Holzmanna. 

Uznání ovšem patří všem lyžařům 
v maskách, stejně jako organizátorům 
celého Dne s Rádiem Vysočina. Ten již 
nyní získal jedno z předních míst na poli 
sportu a zábavy ve Světlé v letošním 
roce. 

Text a foto: jív

Koncem léta loňského roku se ze 
Světlé v tichosti vytratila reprezen-
tantka v dráhové cyklistice Jarmila 
Machačová a od té doby ji nebylo 
možno potkat na našich silnicích. 
Kde nyní pobývá, odpovídá sama 
Jarmila.

V současné době jsem v tréninko-
vém a studijním centru (World Cyc-
ling Centre) Světové cyklistické unie 
ve Švýcarsku v městečku Aigle, blízko 
Ženevského jezera. Aigle je velké asi 
jako Světlá, leží v údolí a všude kolem 
jsou samé hory.

- Jarmilo, přibliž čtenářům Světel-
ského zpravodaje program vašeho 
běžného dne.

Snídani máme v 7 hodin a potom 
jedeme na kole asi deset minut do 
tréninkového centra. Tam máme od 
8 hodin dvakrát 45 minut angličtinu, 
poté je od 10 dvouhodinová první fáze 
tréninku. Následuje oběd a od 14.30 do 
17 hodin druhá fáze tréninku, po něm 
večeře a návrat na ubytovnu. 

O víkendech není angličtina a tré-
nink je jen jednofázový, tak si můžeme 
přispat. Závody máme pouze jednou 
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do měsíce, jezdíme „jen“ Světové 
poháry. Dá se říci, že každý týden je 
úplně stejný.

- Žiješ v mezinárodní společnosti, 
s kým se nejvíc stýkáš?

Mám tu spoustu kamarádů, všichni 
jsou přátelští, ale nejvíc jsem se ska-
marádila s jednou závodnicí z Belgie. 
Většina cyklistů je ze zemí mimo 

Evropu, tak je to tu, co se týče kul-
tur, opravdu pestré. Myslím, že jsme 
opravdu dobrá parta. O Vánocích jsme 
si užili spoustu legrace, ale nyní už je 
zase hlavní trénink.

- Jak dlouho ještě ve Švýcarsku budeš 
a přemýšlela jsi, co ti pobyt v tomto 
středisku přinese pro další život a pro 
tvoji sportovní kariéru?

Měla bych tu zůstat do půlky dubna, 
kdy bude mistrovství světa. Myslím, 
že pro další život zde získám spoustu 
cenných zkušeností. Naučila jsem se 
anglicky, a tak když přijedu někam na 
závody, všude se dorozumím a díky 
tomu jsem poznala hodně zajímavých 
lidí. 

Mám tu kamarády z celého světa, 
například z Číny, Jihoafrické repub-
liky, Kolumbie, Uruguaje a dalších 
zemí. Dostala jsem se na velké závody, 
naučila se, že závodění není jenom to, 
co má člověk v nohách, ale že hodně 
záleží i na správné taktice. Poznala 
jsem nový způsob tréninku, a tak bych 
mohla jmenovat spoustu jiných věcí. 

Hlavně jsem se také naučila dívat 
na cyklistiku trochu z jiného pohledu, 
než je zvykem u nás. Co mi ale skuteč-
ně zdejší pobyt přinese do budoucna, 
uvidím teprve, až se vrátím domů.“ 

***

Ve dnech 20. až 22. ledna se Jarmila 
Machačová vrátila po osmnácti měsí-

cích na místo, kde zažila první velký 
mezinárodní úspěch. Na dřevěný ovál 
olympijského velodromu v Los Ange-
les, kde v létě 2004 získala na mistrov-
ství světa juniorů v dráhové cyklistice 
stříbrnou medaili ve scratchi. 

Tentokrát tam reprezentovala na 
Světovém poháru žen a v silné konku-
renci hvězd světové dráhové cyklistky 
si nevedla špatně, neboť se ve dvou 
disciplínách dokázala probojovat do 
finále. 

Nejprve 20. ledna dopoledne byla 
úspěšná v rozjížďce bodovačky, když 
postoupila z 5. místa do večerního dva-
cetičlenného finále, ve kterém skončila 
na pěkném 12. místě se ziskem dvou 
bodů do klasifikace Světového poháru. 

V rozjížďce stíhacího závodu byla 
9., a do finále postupovaly jen čtyři 
závodnice. Druhé finále si vybojova-
la v neděli 22. ledna ve scratchi, kdy 
postoupila z 8. místa v rozjížďce, a ve 
večerním finále byla klasifikovaná na 
14. místě z dvacítky startujících. 

jív

Po delší době se v tenisové hale 
v Sázavské ulici hrál opět turnaj. Ve 
dnech 11. a 12. února hráli o body do 
celostátního žebříčku muži a z desítky 
startujících bylo pět domácích tenistů. 
Ve čtveřici nasazených byli dva hráči 
TK Sklo Bohemia Světlá a dva zástupci 
Spartaku Jihlava, podle předpokladů se 
tento kvartet dostal do semifinále. Ve 
finále dvouhry se střetli první nasaze-
ný Karel Vesecký z Jihlavy a turnajová 
čtyřka Zdeněk Štěrba. Úspěšnější byl 
jihlavský tenista, který vyhrál ve dvou 
setech. I ve finále čtyřhry se sešla stejná 
čtveřice a vavříny vítězství získali opět 
hráči Jihlavy.

Předkolo dvouhry: Kubeš (TC Petro-
viče) – Doucha (Světlá) 6:3, 6:0, Pejchar 
(Světlá) – Bouma (Světlá) 6:7, 6:2, 6:4.

1. kolo dvouhry: Vesecký (Jihlava) 
– Kubeš 1:0 scr., Novotný (Jihlava) 
– Hrabánek (Praha) 6:1,6:0, Štěrba (Svět-
lá) – Konývka (Litomyšl) 6:0, 6:0, Peca 

– Pejchar (oba Světlá) 6:0, 6:3.
Semifinále: Vesecký – Novotný 6:4, 

6:4, Štěrba – Peca 6:4, 6:2.
Finále dvouhry: Vesecký – Štěrba 

6:4, 6:3.

Předkolo čtyřhry: Pejchar, Bouma 
– Konývka, Hrabánek 6:4, 6:1.

Semifinále čtyřhry: Vesecký, Novot-
ný – Pejchar, Bouma scr., Štěrba, Peca 

– Dvořák (Světlá), Doucha 1:0 scr.
Finále čtyřhry: Vesecký, Novotný 

– Štěrba, Peca 6:2, 7:6.
Text a foto: jív

Finalista dvouhry Zdeněk Štěrba

Tenisový turnaj mužů 

Jarmila v Los Angeles ve scratchi v závěsu za pozdější vítězkou závodu, 
domácí Sarah Hammerovou
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V pátek 10. a v sobotu 11. února se 
konal 12. ročník dálkového pochodu 
Zimní 100 s Glasspo. Pořádala jej 
stejnojmenná světelská soukromá 
fi rma a stejně jako loni se start i cíl 
odehrávaly v jídelně sklářské školy 
v Sázavské ulici.

Na rozdíl od minulých let svatý Petr 
tentokrát sněhem nešetřil, sněhové 
vločky se sypaly po celou dobu pocho-
du. Přesto přijelo 30 turistů odhodla-
ných vyrazit do noční chumelenice. 
Pro náročné podmínky byl letošní 
zimní pochod poněkud zkrácen, avšak 
zůstal tradičně rozdělen na noční 

Tři členové se také zúčastnili semináře 
vedoucích a cvičitelů v Podmistrově 
na Žďársku.

Zprávu o hospodaření přednesl Pavel 
Domkář a se zprávami z výboru oblas-
ti KČT Vysočina přítomné seznámil 
Jaroslav Mikeš. S podrobným plánem 
na první čtvrtletí a výhledem na celý 
letošní rok přišel Jaroslav Vála. V plá-
nu na letošní rok fi gurují dva týdenní 
lyžařské pobyty na horách, cestopisné 
besedy, na jaře víkend na Trnávce, 
v létě splutí Sázavy, z cykloturistiky 
pravidelné pondělní vyjížďky a v září 
část Podunajské cyklostezky. K tomu 
samozřejmě po celý rok patří účast na 
dálkových pochodech organizovaných 
jednotlivými odbory KČT v blízkém 
i vzdálenějším okolí. 

O veškerých plánech jsou členové 
předem informováni vlastním kalen-
dářem akcí, který odbor vydává pra-
videlně každé čtvrtletí. Veřejnost se 
o činnosti světelských turistů dozvídá 
z vývěsní skříňky a ze stránek Světel-
ského zpravodaje.

Jaroslav Vála

Na konci ledna se čtyři členové KČT 
zúčastnili 4. mezinárodního zimní-
ho srazu turistů, který byl zároveň 
i jubilejním 40. slovenským zimným 
turistickým srazem. Konal se v Dol-
ním Kubíně, který leží pod hřebenem 
Oravské Magury. 

Srazu se zúčastnilo 1850 turistů, 
z toho 289 z ČR a 61 z Polska. Hezké, 
slunečné počasí spolu s množstvím 
sněhu umožnily turistům prožít pěkné 
dny a poznat krásný kout Slovenska 
na osmi lyžařských a čtyřech pěších 
túrách. V sobotu nechyběl ani tradiční 
Wibramový bál. Příští mezinárodní 
zimný zraz turistů bude v roce 2008 
v Jablunkově.

-jv-

V polovině ledna se v restauraci 
Alfa konala valná hromada světel-
ského odboru Klubu českých turistů 
Sklo Bohemia, na které turisté hod-
notili uplynulou sezónu a hovořili 
o plánech pro letošní rok. 

Přednesu zprávy o činnosti v loň-
ském roce se předseda klubu Bedřich 
Šturc tentokrát zhostil vpravdě šala-
mounsky řka, že o významných akcích 
by mohli referovat jejich hlavní aktéři. 
A tak se stalo, že o zimní turistice se 
účastníci valné hromady dozvěděli od 
Jaroslava Mikeše, o 9. Olympiádě IVV 
v Plzni od Jaroslava Vály, o cyklotu-
ristice na Pálavě a vodáckém sjezdu 
Otavy od Václava Blažka, o dálkovém 
pochodu Cestami Jaroslava Haška opět 
od Jaroslava Vály, a tak dále.

Z přehledné tabulky posléze vyply-
nulo, že turisté se zúčastnili více než 
25 dálkových pochodů pořádaných 
různými odbory KČT po celé republice 

KČT Sklo Bohemia Světlá n. S.

a že byli i v zahraničí, ať už šlo o akce 
IML v Dánsku a Německu, přechod 
dvou členů po trase GR 20 napříč Kor-
sikou od severu k jihu, o turistiku na 
Zakarpatské Ukrajině, týdenní Toulky 
po horách na Slovensku, či dvoudenní 
akci IVV v německé Fuldě.

Odbor byl pořadatelem sedmi vlast-
ních akcí, z nich největšími byly úno-
rový pobyt v Kořenově v Jizerských 
horách, červencové splutí Otavy a srp-
nový dálkový pochod Cestami Jarosla-
va Haška, kterého se zúčastnilo více 
než 250 turistů pěších i na kolech.

Pokud jde o výkonnostní turistiku, 
v tabulce podle absolvovaných pěších 
kilometrů se na 1. místě umístil Jaro-
slav Mikeš (1610 km), z žen Miloslava 
Mikešová (1456), na kole Pavlína Blaž-
ková (6060) a Miloslava Mikešová 
(3640) a z mužů Václav Blažek (3487). 
Kromě výkonnostních odznaků pěší 
a lyžařské turistiky plnili členové 
KČT podmínky několika oblastních 
turistických odznaků a odznaků IVV. 

padesátku, která vedla ze Světlé n. S. 
přes Vilémovice, Ledeč n. S., Zbýšov 
a Leštinu zpět do Světlé n. S., a denní 
část, která tentokrát vedla „jenom“ ze 
Světlé n. S. do Humpolce a zpět. Na 
tuto denní trasu přišlo dalších pět 
účastníků.

Kromě pamětního listu obdržel 
každý účastník suvenýr ve formě skle-
ničky s pískovaným motivem pochodu 
a deset vylosovaných si domů odvezlo 
výrobky fi rmy Glasspo z broušeného 
křišťálu.

Text a foto: -jv-

Na startu První metry ze stovky kilometrů

Zimní stovka
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Zimní stadion

Zprávy o několika střechách zbor-
cených tíhou sněhu a předpovědi 
meteorologů o příchodu dalšího mo-
hutného sněžení vyděsily také provo-
zovatele i majitele zimního stadionu 
v Pěšinkách.

V úterý 7. 2. se zimním stadionem 
dvakrát rozlehl nepříjemný zvuk do-
provázený mírným otřesem osvětlení 
stadionu. Proto hned druhého dne 
následovala schůzka se starostou 
a s ing. Švandou z firmy Unitesu, kte-
rá byla generálním dodavatelem za-
střešení, a byla převážena 22 cm silná 
vrstva sněhu. 

Výsledek byl těžko uvěřitelných 
88 kg/m2. Protože povolené zatížení 
střechy je podle projektové dokumen-

tace 70 kg/m2, byl provoz zimního sta-
dionu s okamžitou platností zastaven 
a požádáni hasiči o pomoc. Odpoledne 
bylo započato s odklízením sněhu, 
které pokračovalo i v následujícího 
dne. Prací se zúčastnilo 20 hasičů 
(včetně dobrovolných) a členové i za-
městnanci hokejového klubu. Celkem 
bylo ze střechy o ploše 2500 m2 odkli-
zeno téměř 250 tun sněhu! 

Ve čtvrtek, ve večerních hodi-
nách, byl velitelem jednotky hasičů 
zásah ukončen s konstatováním, že 
hrozící sníh je ze střechy odstraněn. 
Zimní stadion byl předán majitelům 
k provozování.

Na schůzce s projektantem ing. Ho-
rynou a ing. Švandou, která se konala 
14.2., bylo dohodnuto, že po sezoně 

Fotbal před jarní polovinou sezony

náš zájem o něj trvá. Mužstvo nutně po-
třebuje hráče do středu pole, zkušeného 
dirigenta a podle mých představ hecíře, 
který dokáže mužstvo vyburcovat. 

Pokud se nám to nepodaří, potom to 
na jeře bude pro nás těžké. Na soustře-
dění hráči absolvovali 12 tréninkových 
jednotek, ty zahrnovaly běžky, výběhy 
do terénu a posilování. S přístupem 
těch, kteří se zúčastnili, jsem byl spoko-
jen, škoda, že tam nebyl kompletní kádr. 

Chyběla čtveřice hráčů, kteří by měli 
patřit v bojích o body právě do základu 
mužstva. Nebyli s námi Křikava, Kotěra, 
Kubát a Čapek. Jsem zklamán, že se do-
sud do přípravy nezapojil střelec Mirek 
Křikava, v zimě se zaměřil hlavně na 
sálovou kopanou, ale věřím, že začne 
trénovat.“

- Trenére, kdo bude na jaře nosit kapi-
tánskou pásku?

„Myslím, že není důvod měnit kapi-
tána. Slávek Císař je ve svých třiceti 
letech skutečnou osobností mužstva, 
dokáže stmelit kolektiv, v přípravném 
období je svým přístupem vzorem těm 
ostatním a hráči jej uznávají. A co je 
důležité, v zápasech je na hřišti mojí 
prodlouženou rukou. Je tedy právem 
kapitánem týmu.“

V době tohoto krátkého rozhovoru 
měli hráči větší část zimní přípravy ještě 
před sebou a snad se podaří do týmu při-
vést nějakou novou tvář, jak si to přeje 
trenér Kafka. Otázkou tedy zůstává, 
které hráče přivede na hřiště kapitán Cí-
sař při jarní premiéře v neděli 2. dubna 
proti Opatovu. Bude to zápas náročný 
i na psychiku hráčů, vždyť ve druhém 
kole podzimu prohráli světelští v Opato-
vě s výsledkem 0:8, který by slušel spíš 
hokejovému zápasu.

Text a foto: jív

Slávek Císař v přípravném zápase s Ledčí 

Fotbalisty „A“ týmu FK Sklo Bohe-
mia čeká skutečně nelehké jaro v kraj-
ském přeboru, vždyť z 12. příčky ta-
bulky to mají hodně blízko k návratu 
zpět do I. A třídy, ale hráči a celý rea-
lizační tým chtějí soutěž udržet. 

Proto trenér Miloslav Kafka naplánoval 
tvrdou zimní přípravu, do které zařadil 
osvědčené soustředění v Bratrouchově 
v Krkonoších a sedm přípravných zápasů, 
převážně na umělé trávě v Čáslavi. 

V polovině února měl širší kádr týmu 
za sebou tři zápasy na čáslavské „uměl-
ce“ s nevalnými výsledky: s Dolním 
Městem 4:3, s Ledčí 0:2 a s juniorkou 
Čáslavi 2:6. Hráči absolvovali Krkonoš-
ské soustředění, které bylo zaměřeno 
hlavně na fyzickou kondici. A jak do-
savadní průběh zimní přípravy hodnotil 
trenér Kafka?

„V prvních třech zápasech dostalo 
příležitost třiadvacet hráčů a každý asi 
ví, komu to vyšlo a komu ne. Ty tři herní 
testy mi ukázaly naše staré problémy 
v ofenzivě. Vystřídal jsem tři brankáře: 
Bártu, Janotu a Březinu, potvrdilo se, že 
ten, kterého by mužstvo nejvíce potřebo-
valo /Janota/, ten definitivně ze zdravot-
ních důvodů s fotbalem končí. Březina by 
si přál dochytat sezonu v Dolním Městě, 
kde se mu daří. Předpokládám, že nám 
přijde na post brankářské jedničky Kru-
pica, zatím se potýká se zraněním, ale 

▶
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bude konstrukce vyztužena tak, 
aby s rezervou splňovala současné 
platné celostátní normy.

Na závěr zbývá vyjádřit poděkování 
všem, kteří se na odstranění hrozícího 
nebezpečí podíleli, zejména hasičům, 
ale také „nehokejovému zarputilci“ 
Janu Kolářovi (na fotografii s vlastní 
sněhovou frézou), firmě Montraz za 
jeřáb, Dolnímu Městu za druhou frézu, 
městu a sousedům z okolí „zimáku“ za 
kolečka a další drobné nářadí. 

Bez těchto lidí ochotných přiložit 
ruku k dílu by pravděpodobně byla 
možnost poškození konstrukce větší 
(viz Chotěboř) nebo dokonce katastro-
fální (viz Humpolec).

Text: J. Vála a J. Novotný

▶

Celkový pohled (foto Jaroslav Vála)
Hasiči na střeše (foto Pavel Buňat)
Hasiči s kolečky (foto Jiří Víšek)
Jan Kolář (foto Pavel Buňat)
Před transportem frézy 
 (foto Jaroslav Vála)
Fréza na střeše (foto Jaroslav Vála)
Dvě frézy v akci (foto Jiří Víšek)
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VYUŽIJTE HYPOTEČNÍ ÚVĚR

Proč právě teď?

100 % ceny nemovitostí
50 % sleva z poplatku za zpracování 

hypotečního úvěru
Do 30. 4. 2006

DOSTUPNÝ ÚVĚR PRO KAŽDÉHO
ručení nemovitostí
potvrzení příjmu

Telefon:
777 111 528
569 720 588

j
DUBOVÉ PODLAHY

SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA

j

Tel.: 777 788 164


