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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
květen je bezpochyby nejpoetičtěj-

ším měsícem v roce. Není snad básníka, 
který by se snažil tuto tezi vyvrátit. 
A přesto to někdy vypadá, že v dnešní 
době, jež ve svém chvatu přeje spíše pří-
zemnějšímu vidění světa, není ani v má-
ji pro poezii čas. Zajímalo by mě, zda by 
takový „májový“ romantik, jakým byl 
v první polovině 19. století Karel Hynek 
Mácha, byl schopen najít kus poetiky 
v našem městečku. Já si to představuji 
asi následovně. Zavedu Máchu nejprve 
na světelské náměstí.

„Vaše město hrdo může být na své pra-
videlně řezané náměstí – domy jeden co 
druhý dýchnou na tě starobylým řádem. 
Nad všechny ostatní vyniká vytříbeným 
slohem svým stavba, v níž pochutin vše-
lijakých lze se dobrati. Slove jako vytou-
žená idea sounáležitosti lidské – Jedno-
ta...“ Tak nevím, nevysmívá se nám pan 
Mácha za naši hranatou architekturu 
doby nedávno minulé? Pojďme raději 
někam jinam, do přírody, třeba na skálu 
za město, směrem po proudu řeky.

„Ó, tento pohled z výšin jest hodný 
bohů. Vaše město, jež paprsky světla ve 
svém názvu má, jest protknuto stříbři-
tou nití čarokrásné řeky Sázavy. Roz-
kochanost probuzené matky přírody, 
libozvučný zpěv ptáků (hlavně slyšeti 
hrdličku!), stovky roztodivných vůní, to 
vše romantického ducha v nás probudi-
ti musí. Náhle jest ptačí opera přeruše-
na zvukem pro mě nezvyklým, jaký to 
oř ocelový pod námi projíždí…“ Podle 
mě zcela nepoetický řev ztěžka funící 
lokálky ničí navozenou atmosféru. Má-
cha přesto zůstává zasněn. Zkusme to 
do třetice na jiném místě, pojďme do zá-
meckého parku. Už zdálky vidím partu 
mladých, kteří se za halasného křiku 
s láhví alkoholu v jedné a s cigaretou 
v druhé ruce rozvalují po trávníku.

„Toť překrásní lidé, plní mladistvého 
objevování krásna, duše jejich trhá 
vejpůl rozervanost…“ To už se nedá 
vydržet. Tomu Máchovi se líbí snad 
všechno. Ale už ho začínám trochu 
chápat. Poetičnost se dá najít úplně ve 
všem, jen je třeba chtít ji vidět. Že by-
chom snad v této moderní době málo 
hledali? Máj, onen Máchův lásky čas, je 
ideálním měsícem ke změně. Přeji Vám, 
aby Vám čerstvě objevené krásno po-
mohlo rychle zahojit vrásky způsobené 
předlouhou zimou.                            -jp-

Schůze rady - 27. března

Zasedání rady města se nezúčastnil 
Mgr. Petr Včela (nemoc).

Zástupce firmy Měsíčník kultury 
a volného času p. Divišek seznámil 
radu se záměrem vydat publikaci Města 
a obce Vysočiny, v níž se může město 
prezentovat na jedné stránce za 5 500 Kč 
bez DPH a která bude distribuována 
do všech významnějších informačních 
center v zemi. Rada prezentaci města 
schválila s tím, že pro vlastní potřebu 
město obdrží 100 výtisků.

Starosta provedl kontrolu plnění usne-
sení z minulé schůze. Obyvatelé místní 
části Radostovice přivítali možnost za-
vedení internetu do knihovny. V rámci 
organizování humanitární sbírky ve 
spolupráci s „Pomocí bez hranic“ se 
uskutečnila beseda s představiteli této 
organizace a senátorem Jaromírem 
Štětinou pod záštitou České křesťanské 
akademie. Město poslalo opět přihlášku 
do soutěže o cenu Petra Parléře, paní ta-
jemnice informovala o své a starostově 
návštěvě u organizátora soutěže.

Starosta informoval členy rady o ko-
respondenci s JUDr. Kölblem, právním 
zástupcem rodiny Morawetzovy, a o ak-
tivitách právního zástupce města v zá-
ležitosti vydání pozemků pod skládkou 
rodině Morawetzově.

Starosta seznámil členy rady s tím, 
že dopravní komise kraje nedoporučila 
zahájení příprav technické dokumen-
tace za účelem propojení silnice II/347 
a II/150 přemostěním Sázavy v místech 
dnešní lávky u nádraží.

Místostarosta ing. Maleček infor-
moval o jednání s Policií ČR a au-
tobusovým dopravcem o přemístění 
autobusových zastávek z náměstí do 
Komenského ulice. Tato změna by vy-
hovovala i Jednotě, která hodlá ve svém 
obchodním centru na náměstí výrazně 
zvětšit plochu prodejny potravin, kterou 
by přesunula do nynějších domácích 
potřeb a rozšířila o část skladu a žulový 
ochoz, větší parkoviště před prodejnou 
by umožnilo vyjíždět s nákupními vo-
zíky. Domácí potřeby by přesunula do 
stávající prodejny potravin.

RM schválila výpůjčku pozemku PK 
č. 330/3 (ZE) o výměře 182 m2 v k.ú. Vi-
lémovice kraji Vysočina od 1. 4. 2006 do 
31. 12. 2007. Pozemek bude využíván při 
budování přeložky silnice II/150 v úseku 
Vilémovice – Pavlíkov.

RM projednala žádost manželů 
P. o projednání snížení ceny jejich po-
zemku, protože několik jiných pozemků 
v lokalitě Pod Kalvárií bylo prodáno 
se slevou. RM snížení ceny pozemku 
nedoporučuje, neboť jeho prodej byl 
realizován před účinností usnesení za-
stupitelstva města Světlá n. S. č. 19/2005 
z 27. 4. 2005.

RM schválila ukončení pronájmu 
pozemku KN č. 213/2 o výměře 12,2 
m2 v k.ú. Světlá n. S.  pí L. H. k 31. 3. 
2006 a zároveň schválila pronájem téhož 
pozemku pí J.T. od 1. 4. 2006 za účelem 
provozu novinového stánku.

RM schválila organizační změnu 
MěÚ spočívající ve zrušení jednoho 
úřednického místa v odboru správním 
a školství s účinností od 1. 7. 2006 a ulo-
žila tajemnici provést potřebné pracov-
něprávní úkony.

RM schválila smlouvu se Státní tis-
kárnou cenin o umístění technického za-
řízení na sběr a další zpracování dat pro 
cestovní pasy se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji.

RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytování příspěvku mezi městem 
Světlá n. S. a Oblastní charitou Havlíč-
kův Brod.

RM schválila doplnění užšího sezna-
mu uchazečů o umístění do domova dů-
chodců o tři osoby v oddělení A a čtyři 
osoby v oddělení B.

RM souhlasí s převodem dluhu po 
zemřelém obyvateli domova důchodců 
panu J. P. ve výši 2 375 Kč do nákladové 
položky Sociálního centra.

RM schválila převedení hospodářské-
ho výsledku Sociálního centra za rok 
2005 ve výši 177 420,80 Kč do rezervní-
ho fondu Sociálního centra.

RM doporučila zastupitelstvu poskyt-
nout TBS Světlá n. S. finanční příspěvek 
ve výši 500 000 Kč na úhradu zvýšených 
nákladů na zimní údržbu.

RM se seznámila s výsledky veřej-
noprávní kontroly v Sociálním centru 
a v TBS ve Světlé n. S. a schválila, aby 
v SC byla upravena a důsledně dodr-
žována směrnice pro všechny druhy 
kontrol a aktualizována směrnice pro 
oběh účetních dokladů, byla stanovena 
spodní hranice pro evidenci a účtování 
drobného dlouhodobého majetku, vy-
hotovena směrnice k provádění odpisů, 
likvidovány pokladní doklady v souladu 
se zákonem a přehodnoceny ceny obědů 
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a dopravy. V TBS je třeba aktualizovat 
a dodržovat směrnici o finanční kontro-
le, upřesnit směrnici o schvalování hos-
podářských operací a oběhu účetních 
dokladů a rozšířit směrnici 7/99 o in-
ventarizaci majetku a závazků, zahájit 
jednání ve věci nedořešených majetko-
vých vztahů, dodržovat pokladní limit 
a pokladní doklady likvidovat v souladu 
se zákonem.

RM schválila uzavření smlouvy 
s Československou církví husitskou 
o výpůjčce nebytového prostoru v ob-
jektu domova důchodců bezplatně na 
dobu neurčitou.

RM schválila prodloužení nájemní 
smlouvy na byt 1+1 v Zelené ulici pro pí 
L. F. do 30. 4. 2006 a souhlasila s povo-
lením pobytu pana I. P. v bytě pí M.

RM vzala na vědomí informaci 
starosty o rozsudku Okresního soudu 
v Havlíčkově Brodě ve věci pí C., která 
se domáhala po městu a TBS náhrady 
škody vzniklé jejím pádem na namrzlém 
chodníku v prosinci 2002.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
pro Městskou policii ve Světlé n. S. nákup 
vysílaček, které by měly schopnost napo-
jení se na integrovaný záchranný systém.

RM pověřila odbor MIRR zastupová-
ním města ve věci jednání s TBS o za-
jištění správy bytů a nebytových prostor 
v privatizovaných bytových domech, 
v nichž některé prostory dosud zůstaly 
v majetku města.

RM schválila, že vybírání nájemného 
v privatizovaných bytech bude u dvou 
bytů ukončeno k 1. 4. 2006.

RM schválila zásady financování 
oprav v bytech a výměn předmětů 
vnitřního vybavení bytů a ceník vyba-
vení dodávaného do bytů při opravách 
v obecních bytech.

RM vzala na vědomí návrh oprav by-
tových objektů v majetku města.

RM doporučila zastupitelstvu vyhovět 
žádosti orchestru Region o navýšení 
finančního příspěvku o 20 000 Kč z roz-
počtové rezervy, schválila poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 2 000 Kč hudební 
skupině Fernet a 1 500 Kč FK Premium.

RM vzala na vědomí informaci 
ing. Aubrechta o společném koncertu 
pěveckého sboru Gaudeamus a komor-
ního orchestru Collegium Camerale 
z Trutnova 22. dubna v Rytířském sále 
zámku a informaci místostarostky 
ing. Arnotové o přípravě podkladů 
a jednání o společné správě nebytových 
prostor v domě čp. 598.

Josef Böhm, starosta města

Schůze rady - 11. dubna

Ze schůze rady se omluvili p. Lu-
bomír Slabý (pracovní neschopnost) 
a ing. František Aubrecht (dovolená).

Při kontrole zápisu z minulého za-
sedání rady citoval starosta z dopisu 
zaslaného na Pozemkový fond ve věci 
restituovaných pozemků pod skládkou 
TKO, tajemnice MěÚ informovala 
o pravděpodobném odchodu JUDr. Ha-
bána z úřadu a o organizačních problé-
mech úřadu vůbec.

RM doporučila zastupitelstvu ke 
schválení poskytnutí půjček z Měst-
ského fondu rozvoje bydlení v celkové 
částce 520 000 Kč.

RM doporučila zastupitelstvu prodej 
bytové jednotky v domě čp. 945 (1+1) 
v ul. Nové město paní S. K. za cenu 
280 000 Kč a bytové jednotky v domě 
č. 338 (1+1) v Zelené ulici panu J. Č. za 
cenu 358 420 Kč. Za účelem prodeje 
zbývajících bytových jednotek a gará-
že doporučila RM vyhlásit další kolo 
veřejné soutěže za stejných finančních 
podmínek, jaké byly v kole prvním. 

RM doporučila zastupitelstvu vyslovit 
souhlas s převodem nemovitého majet-
ku města, konkrétně staveb kanalizací 
a vodovodů, do základního kapitálu VaK 
Havlíčkův Brod formou nepeněžitého 
vkladu.

RM doporučila zastupitelstvu prodej 
částí pozemku KN č. 337/1 za účelem 
výstavby garáží pěti zájemcům.

RM projednala žádost paní B.P. o pro-
dej části pozemku KN st.č. 32/1 o výmě-
ře 728 m2 v k.ú. Kochánov a na základě 
doporučení komise rozvoje města dopo-
ručuje prodej celého pozemku (1251 m2), 
neboť zbývající část by byla pro město 
těžko využitelná.

RM doporučila zastupitelstvu odkou-
pení částí pozemků PK č. 898 a 899 
v k.ú. Dolní Březinka, aby mohl být 
v budoucnu realizován záměr vybudovat 
novou přístupovou komunikaci k  do-
mům v této části obce.

RM doporučila zastupitelstvu projed-
nat rozpočty sociálního fondu, fondu 
rozvoje bydlení, rekultivace skládky, 
technické infrastruktury Kalvárie a by-
tových rezerv.

RM doporučila zastupitelstvu ke 
schválení návrh, aby na valné hromadě 
a.s. VaK Havlíčkův Brod zastupoval 
město p. Josef Böhm a na výroční člen-
ské schůzi Lesního družstva obcí Ledeč 

se sídlem v Hněvkovicích ing. Josef 
Maleček.

RM doporučila zastupitelstvu na no-
minaci do dozorčí rady a.s. VaK Havlíč-
kův Brod p. Josefa Böhma.

RM vzala na vědomí informaci o no-
vých grantových programech z Fondu 
Vysočiny, a rozbor kapacity a současné-
ho využití školních kuchyní a jídelen.

RM doporučila zastupitelstvu ke 
schválení Rozpočtové opatření č. 1/2006 
a vzala na vědomí čerpání rozpočtové 
rezervy.

RM schválila poskytnutí daru ve výši 
7 520 Kč oddílu volejbalu TJ Sklo Bohe-
mia na pokrytí nákladů při reprezentaci 
města v celostátním přeboru ve Frýdku-

-Místku.
RM vzala na vědomí informaci o ter-

mínu konání Rallye Světlá ve dnech 23. 
– 24. 6. 2006 a o tom, že o konání této 
sportovní akce bude jednáno s osadními 
výbory v Lipničce a Kochánově.

RM schválila poskytnutí finančního 
daru Sdružení zahrádkářů a ochránců 
přírody a životního prostředí v Josefo-
dole ve výši 2 000 Kč na nákup cen na 
akci Pohádkový les u příležitosti Dne 
dětí.

RM souhlasí s konáním schůze rady 
dne 9. 5. 2006.

RM schválila prodej služebních vozi-
del Škoda Forman HBD 12-31 a Škoda 
Felicia HBI 05-10 a jako náhradu za ně 
nákup osobního automobilu typu combi.

RM uložila odboru MIRR navrhnout 
a zhodnotit opatření vedoucí k energe-
tickým úsporám v budovách, které jsou 
majetkem města, na základě energetic-
kých auditů.

Mgr. Včela upozornil na stav komu-
nikací, dostalo se mu odpovědi, že ve 
středu 12.4. se uskuteční setkání sta-
rostů obvodu ORP Světlá n. S., na které 
byli pozváni přestavitelé SÚS Havlíčkův 
Brod. Pokud se týká místních komuni-
kací, na jejich opravách začnou pracovat 
TBS. Dne 2. 5. 2006 bude započato s re-
konstrukcí Nádražní ulice.

Tajemnice MěÚ ing. Černohubová in-
formovala o výběru loga pro oslavy 800. 
výročí první zmínky o městě a o tom, že 
informační centrum aktualizuje infor-
mace na webových stránkách, a někteří 
lékaři a provozovatelé ubytovacích slu-
žeb si nepřejí zveřejnění ordinační doby, 
případně kontaktu.

Josef Böhm, starosta města
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Co voda vzala a dala? aneb Letošní povodeň z mého pohledu 

K úvodní otázce jistě platí odpověď: 
„Jak komu!“ Povodeň přinesla něko-
mu nepořádek, zlost, strach, starosti, 
práci, někomu nevšední podívanou, 
diskusní téma, příležitost k dobrému 
výdělku, někomu odpovědnost, ně-
komu poučení, někomu přinesla cizí 
dříví a někomu nepřinesla nic. A vza-
la třeba to dříví nebo klid anebo čas 
a třeba vzala někomu i iluze (ale, kde 
nic není, ani voda nebere).

Konkrétněji: Pro povodňovou komisi 
obce s rozšířenou působností Světlá 
n. S. nastala povodňová aktivita v pon-
dělí 27. března ráno a skončila 7. dubna 
dopoledne. Povodeň byla předem očeká-
vaná. Nejvyšší – třetí stupeň povodňové 
aktivity (na vodočtu Světlá n. S. hladina 
nad 280 cm) trval dlouho – o 5,5 hodiny 
přesáhl pět dnů. Na vodočtu ve Světlé 
n. S. hladina kulminovala během letoš-
ní povodně dvakrát, nejvýše hladina 
dosáhla ve čtvrtek 30. 3., kdy dosáhla 
408 cm. Po poklesu na 329 cm začala 
znovu stoupat v pátek večer a v sobotu 
1.4. podruhé kulminovala na výšce 400 
cm. O 63 cm byla překročena výška ma-
ximální hladiny povodně z jara loňského 

roku (19. až 21. 3. 2005) a  nejvyšší hla-
dina z povodně v roce 2002 byla překro-
čena o 28 cm. Nejvyšší hladině z letošní 
povodně 408 cm odpovídá průtok 199 
m3/s (podle měrné křivky ČHMÚ z ro-
ku 2005). Pro Světlou n. S. jde o průtok 
mírně přesahující desetiletou vodu, roz-
hodně by tedy bylo chybné domnívat 
se, že nic horšího naše řeka nedokáže. 
Vždyť jenom ochlazení ze středy na 
čtvrtek přerušilo intenzivní tání a další 

maximum pozdrželo o dva dny. 
Povodňové řízení probíhalo v celém 

kraji podle vodního zákona a nenastala 
potřeba využít možností krizového říze-
ní. Obce tedy povodňovou činnost zvlád-
ly, aniž by musely žádat o mimořádné 
pravomoci omezující platnost běžných 
zákonů. Již v průběhu povodní se začalo 
pracovat na odhadech škod, které jsou 
největší na majetku obcí, kraje a správce 
toku. 

Šokujícím zjištěním však je, že jediná 
mimořádná finanční pomoc státu, kterou 
lze využít na obnovu obecního a kraj-
ského majetku, je vázána na vyhlášení 
stavu nebezpečí nebo nouzového stavu. 
Jde o pojmy zákona o krizovém řízení. 
Vyhlášení krizového řízení je nástrojem 
pro situace, kdy povodňové orgány ne-
jsou schopny organizovat povodňovou 
činnost v běžných podmínkách práv-
ního prostředí právního prostředí. Za 
zvládnutou povodňovou činnost byla 
Vysočina „odměněna“ odepřením čer-
pání finanční pomoci ze zdroje, který je 
určen právě pro takové škody, které jsou 
pro průběh letošní povodně na Sázavě 
nejvýznamnější. Města Světlá n. S. i Le-
deč n. S. požádala politické představitele 
kraje Vysočina, aby apelovali na přísluš-
né centrální orgány a žádali změnu nebo 
alespoň vysvětlení takového omezení 
pomoci státu.

ing. Jiří Hladovec, 
vedoucí odboru ŽP
Foto: Jaroslav Vála

Lávka v Mariadole

Opravu lávky přes Sázavu mezi 
zastávkou ČD Mrzkovice a Mariado-
lem zajišťoval –  stejně jako po loňské 
povodni –  Městský úřad ve Světlé 
n. S. prostřednictvím firmy MONTRAZ 
Miloš Rázl.

Foto: Jaroslav Vála
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Vyhlášení městské soutěže

Město Světlá nad Sázavou se sídlem 
Světlá n. S., náměstí Trčků z Lípy 18, 
PSČ: 582 91, IČO: 268321, dále jen „vy-
hlašovatel“, vyhlašuje prostřednictvím 
Městského úřadu Světlá n. S. městskou 
soutěž.

I.
Předmět soutěže
1) Jednotka č. 598/8, byt o velikosti 

1+0 o celkové podlahové ploše 25,90 
m2 umístěný ve 2. nadzemním podlaží 
budovy Světlá n. S. čp. 598 – objekt 
občanské vybavenosti, postavený na 
stavební parcele parc. č. st. 909, se vše-

Bytová výstavba v našem městě

Město Světlá nad Sázavou vlastní 
pozemky u Základní školy Světlá n. S., 
Lánecká ulice. Z těchto pozemků je vyme-
zena plocha o výměře cca 2016 m2, kterou  
je možné využít stavbou pro bytové účely. 
Z tohoto důvodu má vlastník pozemků 
zpracovanou zastavovací studii výše uve-
dené plochy, ze které je patrno několik 
možných variant zástavby. Na základě 
doporučení vyplývajících z projednávání 
této problematiky v komisi pro výstavbu 
a rozvoj města a v Radě města Světlá 
n. S., schválilo Zastupitelstvo města Světlá 
n. S. dne 22. 2. 2006 (usnesení č. 8/2006) 
záměr prodeje části pozemku KN č. 
745/1, pozemku KN st. č. 217, pozemku 
KN č. 747 a pozemku KN č. 754/1 v k.ú. 
Světlá n. S. za účelem bytové výstavby 
(bytový dům, řadový dům) formou 
družstevní výstavby dle zpracované 
studie zástavby této lokality. 

Tato forma výstavby byla upřednostně-
na, neboť od 1. 10. 2005 je v platnosti nový 
zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby 
družstevních bytů ze Státního fondu roz-
voje bydlení a o změně zákona č. 190/2004 
Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře vý-
stavby družstevních bytů), který vytváří 
základní právní rámec pro poskytování 
podpory bytovým družstvům na výstav-
bu nájemních bytů určených k pronájmu 
členům bytového družstva. Jeho cílem je 
obnovit výstavbu finančně dostupného 
družstevního nájemního bydlení, které má 
v naší republice dlouhou tradici.

Podpora může být poskytnuta pouze 
bytovému družstvu, které splňuje pod-
mínky stanovené zákonem č. 378/2005 

Rekonstrukce Nádražní ulice

Pro všechny účastníky silničního 
provozu máme potěšující zprávu: na 
přelom dubna a května je plánováno 
zahájení opravy dlážděného krytu 
vozovky Nádražní ulice!

Již v loňském roce byla naším úřa-
dem urgována nutnost opravy této 
komunikace, reklamace u zhotovi-
telů inženýrských sítí byla shledána 
opodstatněnou, ale k opravě vzhledem 
k probíhající rekonstrukci ulice Ko-
menského nemohlo dojít. Na plánova-
nou opravu se však nezapomnělo, ta 
proběhne v měsících květen – červe-
nec 2006.

Oprava dlážděné vozovky bude 
provedena v celé šíři komunikace 
a finančně se na ní budou podílet firmy, 
které uznaly reklamaci, společně se 
Správou a údržbou silnic Havlíčkův 
Brod.

Velké problémy ale nastanou s do-
pravou, která bude vedena ulicí Ko-
menského a po ostatních místních 
komunikacích našeho města. Stavba 
musí probíhat za úplného vyloučení 
dopravy, a proto z důvodu obslužnosti 
bude rozdělena do tří etap. 

První etapa by měla začít 2. května 
a byla by v úseku od křižovatky s ulicí 
Komenského včetně křižovatky s ulicí 
Poštovní. 

Všichni pracovníci Městského úřadu 
Světlá n. S., kteří se připravovanou 
opravou na místním úřadě zabýva-
jí, děkují předem všem obyvatelům 
zmíněné ulice a všem účastníkům sil-
ničního provozu za trpělivost a ukáz-
něnost. Zároveň doufáme, že po všech 
způsobených nesnázích bude opravená 
vozovka komunikace v ulici Nádražní 
příjemnou odměnou.

 ing. Lenka Arnotová, 
místostarostka

Foto: Jaroslav Vála

Sb., a financuje výstavbu družstevních 
bytů do svého vlastnictví za finanční 
účasti svých členů podle tohoto zákona. 
Podpora bude poskytována formou do-
tace na výstavbu družstevních bytů, což 
představuje částku 100 000 Kč na jeden 
byt, a formou zvýhodněného úvěru na 
výstavbu družstevních bytů, což před-
stavuje částku až 700 000 Kč na jeden 
byt se splatností do 20 let. Vyčerpané 
prostředky úvěru budou úročeny úro-
kovou sazbou 3 % ročně. 

Tyto podmínky byly vytvořeny schvále-
ným nařízením vlády ze dne 9. 11. 2005 č. 
465/2005 Sb. (prováděcí předpis k zákonu), 
a s účinností od 1. 1. 2006 je tedy možné 
požádat o poskytnutí státní podpory na 
výstavbu nájemních družstevních bytů do 
vlastnictví bytového družstva, jehož členo-
vé se budou na výstavbě finančně podílet, 
nejméně ve výši 20 % pořizovacích nákla-
dů družstevního bytu (zák. č. 378/2005 
Sb., § 10, odst. 1) a stanou se nájemci takto 
postavených družstevních bytů.     

V případě, že o tuto formu výstavby 
bude zájem, je možné následně vyřizovat 
potřebné dokumenty s tím spojené. 

***
Výše uvedená forma výstavby byla 

upřednostněna. Neznamená to však, že 
není možné realizovat bytovou výstavbu 
na výše uvedených pozemcích v souladu 
se zpracovanou zastavovací studií i jinou 
formou. Jakýkoliv návrh ze strany zájem-
ců bude projednán na zasedání Zastupitel-
stva města Světlá n. S. 

Další informace vám rádi poskytneme.
Městský úřad Světlá n. S.,  odbor MIRR 

mi součástmi a příslušenstvím, včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu 
z celku společných částí budovy a pří-
slušného spoluvlastnického podílu z cel-
ku stavebního pozemku parc. č. st. 909 
o výměře 1433 m2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v katastrálním území 
obce Světlá n. S., okres Havlíčkův Brod. 
K bytové jednotce č. 598/8 nemá užívací 
právo žádný nájemce a je ihned volná.

Základní nabídková cena bytu je 
182 548 Kč. 

2) Jednotka č. 598/21, byt o veli-
kosti 1+1 o celkové podlahové ploše 
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49,60 m2 umístěný ve 4. nadzemním 
podlaží budovy Světlá n. S. čp. 598 

– objekt občanské vybavenosti, posta-
vený na stavební parcele parc. č. st. 909, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, 
včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu z celku společných částí budovy 
a příslušného spoluvlastnického podílu 
z celku stavebního pozemku parc. č. 
st. 909 o výměře 1433 m2 – zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v katastrálním 
území obce Světlá n. S., okres Havlíč-
kův Brod.

K bytové jednotce č. 598/8 nemá 
užívací právo žádný nájemce a je ihned 
volná.

Základní nabídková cena bytu je 
351 230 Kč. 

3) Jednotka č. 61/1, nebytový pro-
stor – garáž o celkové  podlahové ploše 
24,00 m2 umístěný v 1. podzemním 
podlaží budovy Světlá n. S. – Dolní 
Březinka čp. 61 – objekt bydlení, posta-
vený na stavební parcele parc. č. st. 160, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, 
včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu z celku společných částí budovy 
a příslušného spoluvlastnického podílu 
z celku stavebního pozemku parc. č. st. 
160 o výměře 437 m2 – zastavěná plo-
cha a nádvoří, vše v katastrálním území 
Dolní Březinka, obec Světlá n. S. – Dolní 
Březinka, okres Havlíčkův Brod.

K jednotce č. 61/1 nemá užívací právo 
žádný nájemce a je ihned volná.

Základní nabídková cena garáže je 
86 660 Kč. 

II.
Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se může účastnit fyzická oso-

ba, která dovršila alespoň v den soutěže 
věk 18 let nebo právnická osoba. Soutěže 
se nemohou zúčastnit osoby, které dle 
stávajících platných právních předpisů 
nemohou nabývat nemovitý majetek na 
území ČR do svého vlastnictví. Soutěže 
se nemůže zúčastnit osoba mající v den 
vyhlášení soutěže dluh vůči městu Světlá 
n. S. nebo vůči příslušnému finančnímu 
úřadu. Dalšími podmínkami účasti 
v soutěži jsou:

a) bezvýhradná akceptace procesu 
zjištění nejvýhodnější nabídky obálko-
vou metodou pro neurčitý okruh zájemců 
dle tohoto vyhlášení městské soutěže, 
jehož text obdrží každý zájemce na požá-
dání na  Městském úřadě ve Světlé n. S., 
odbor majetku, investic a regionálního 
rozvoje;

b) bezvýhradná akceptace podmínek 
prodeje vyplývajících z dohody o účasti 
v městské soutěži, která je nedílnou sou-
částí tohoto vyhlášení městské soutěže;

c) složení soutěžní jistiny ve výši 
10 000 Kč nejpozději do 15:00 hod. 
dne 16. 6. 2006 (pouze v hotovosti v po-
kladně Městského úřadu ve Světlé n. S.), 
která bude v případě vítězství v soutěži 
započtena jako záloha kupní ceny,

d) u právnických osob předložení vý-
pisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 
měsíců ode dne konání soutěže.

III.
Průběh soutěže
Zájemce o účast v soutěži podá v za-

lepené obálce u Městského úřadu ve 
Světlé n. S. nejpozději do 15:00 hod. 
dne 16.  6. 2006 vyplněnou přihlášku do 
soutěže (formulář) s úředně ověřeným 
podpisem a ve stejném termínu uhradí 
soutěžní jistinu ve výši 10 000 Kč. Obál-
ka s přihláškou bude opatřena nápisem 

„SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT“ a označením 
čísla bytu dle čl. I. tohoto vyhlášení (např. 

„Byt č.598/8“). Na obálku zájemce dále 
své uvede jméno (obchodní firmu) a ad-
resu (sídlo). Pokud jsou zájemci o koupi 
bytu (nebytového prostoru) manželé 
a hodlají byt nabýt do společného jmění 
manželů, je účastníkem soutěže pouze 
jeden z manželů a přílohou přihlášky je 
souhlas druhého z manželů s koupí bytu. 
I zde je vyžadován úředně ověřený pod-
pis. U právnické osoby se účastní soutěže 
statutární orgán.

Po uplynutí shora uvedeného termí-
nu k podání přihlášek ztrácí zájemce 
o účast v městské soutěži oprávnění se 
soutěže účastnit.

Zájemce, který splnil uvedené podmín-
ky, je oprávněn zúčastnit se osobně soutě-
že konané dne 20. 6. 2006 ve 13:00 hod 
v zasedací místnosti Městského úřadu 
Světlá n. S., kde za účasti tříčlenné ko-
mise, složené ze zástupců města Světlá 
n. S. a právního zástupce města Světlá 
n. S., budou rozlepeny obálky a účastní-
kům soutěže sděleno jméno vítěze soutě-
že a výše nabídnuté kupní ceny.

Vyhlašovatel je oprávněn kdykoliv 
před podpisem kupní smlouvy soutěž 
zrušit. Vyhlašovatel je oprávněn odmít-
nout všechny návrhy ze strany zájemců, 
včetně návrhu, který byl vyhlášen jako 
nejvýhodnější, a to bez udání důvodu.

IV.
Kritérium hodnocení nabídek
Jediným kritériem pro hodnocení nabí-

dek soutěže je výše nabídnuté kupní ceny 
s tím, že podmínkou účasti v soutěži je 
nabídka kupní ceny alespoň ve výši zá-
kladní nabídkové ceny bytu (nebytového 
prostoru) uvedené shora.

Vítěze soutěže schvaluje Zastupitelstvo 
města Světlá n. S. 

V.
Uzavírání kupní smlouvy
Vítěz městské soutěže, který byl vy-

zván vyhlašovatelem k uzavření kupní 
smlouvy, je povinen kupní smlouvu 
uzavřít v termínu navrženém vyhlašova-
telem, nebo dohodnout s vyhlašovatelem 
jiný vhodný termín tak, aby byla smlou-
va uzavřena nejpozději patnáctý pracov-
ní den po doručení výzvy.

Nebyla-li smlouva uzavřena z důvodů, 
které nejsou na straně vyhlašovatele, 
zejména pokud vítěz soutěže nesouhlasí 
s podmínkami prodeje dle vyhlášení 
městské soutěže a odmítne z tohoto 
důvodu podepsat smlouvu, porušuje 
tím dohodu o účasti v soutěži a naplňuje 
tím podmínky pro uplatnění sjednané 
smluvní pokuty, jež bude provedena za-
počtením proti složené jistině. Za změnu 
podmínek soutěže se však nepovažuje 
odklad úhrady kupní ceny nejvýše o 60 
dnů, pokud vítěz soutěže prokáže, že je 
peněžním ústavem vyřizována jeho žá-
dost o poskytnutí půjčky nebo úvěru na 
zaplacení kupní ceny.

Doplatek kupní ceny musí být uhrazen 
v termínu uvedeném v kupní smlouvě. 
Za den úhrady kupní ceny se považuje 
den platby kupní ceny v hotovosti nebo 
den připsání částky na účet vyhlašova-
tele.

VI.
Prohlídky předmětu soutěže
Prohlídky předmětu soutěže se budou 

konat:
jednotky v domě čp. 598
 dne 15. 5. 2006 v 8:00 hod.
 dne 29. 5. 2006 v 15:00 hod.
 dne 7. 6. 2006 ve 13:00 hod.
nebyt. prostor v domě čp. 61
 dne 15. 5. 2006 v 9:00 hod.
 dne 29. 5. 2006 v 16:00 hod.
 dne 7. 6. 2006 ve 14:00 hod.
vždy na místě samém.

Tuto městskou soutěž schválilo a vy-
hlásilo Zastupitelstvo města Světlá 
n. S. dne 26. 4. 2006 – usnesení č. 15/
2006 - část III. 

Město Světlá n. S.
Josef Böhm, starosta města
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Město oslaví v roce 2007 svoje 800. jubileum

V našem městě již několik let aktivně 
působí Vlastivědný spolek Světelsko. 
Z iniciativy starosty města vznikla 
v průběhu loňského roku diskuze, jak 
je vlastně naše město staré. Zjistilo se, 
že ověřit takový fakt je velmi těžké. Ci-
tuji z vyjádření Vlastivědného spolku: 

„Oslavu výročí 800 let první zmínky 
o Světlé považujeme 
za vhodnou aktivitu 
pro propagaci města, 
ale s vědomím, že 
zmínku nelze doložit 
původním pramenem 
a tento letopočet může 
být proto kdykoliv 
zpochybňován. Le-
topočet uvádí autor 
kroniky města Karel 
Seidler s tím, že zprá-
vu o existenci Světlé kolem roku 1207 
čerpal z „Pamětní knihy“ vilémovského 
kláštera. Původní pramen se zatím 

nepodařilo doložit a možná se to ani 
nepodaří. Zmínku tedy nelze považovat 
za doloženou. Na druhé straně nemáme 
důvod nevěřit autorovi, že v době, kdy 
kroniku psal, měl takový pramen k dis-
pozici. Domníváme se, že zmínka o Svět-
lé k roku 1207 jak jí uvádí Seidler, exis-
tovala a považujeme za pravděpodobné, 

že město bude v roce 
2007 staré nejméně 
800 let.“ 

Na základě tohoto 
dobrozdání se zastu-
pitelstvo města dne 
21. září 2005 usneslo, 
že v roce 2007 bude 
Světlá slavit 800. 
výročí první zmínky 
o městě a uložilo sta-
rostovi pracovat na 

přípravě těchto oslav. Na výzvu staros-
ty rada města v listopadu loňského roku 
jmenovala přípravný výbor a svěřila mu 
na rok 2007 naplánovat a zorganizovat 
vše, co je potřebné. Přípravný výbor se 
sešel již třikrát. Původní složení bylo 
rozšířeno tak, aby v něm bylo zastou-
peno široké spektrum podniků, škol 
a klubů. Jako předsedkyni výboru 
jmenovala rada města tajemnici měst-
ského úřadu ing. Ivu Černohubovou. 
Členy výboru jsou dále starosta města 
Josef Böhm, ředitelka příspěvkové or-
ganizace KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá n. S. Mgr. Jana Kupčíková, ře-
ditelé obou základních škol PhDr. Jana 
Myslivcová a Mgr. Vlastimil Špatenka, 
ředitel Základní umělecké školy Karel 
Čížek, předseda Vlastivědného spolku 
Světlesko ing. Jiří Hladovec, kronikář 
města Jaroslav Vála, zástupce spor-
tovní komise Jaroslava Holoubková, 
zástupci středních škol ing. Zdeňka 
Šmídová a Mgr. Stanislav Čech, za 
Sklo Bohemia, a. s. Jiří Zápotočný 
a za Caesar Crystal Bohemiae Zdeněk 
Kunst. Spolupráci přislíbila i ředitelka 
věznice Mgr. Kamila Meclová.

Na svých schůzkách výbor projednal 
množství nápadů a myšlenek, které jsou 
s jubileem spojeny. O těchto aktivitách 
vás bude předsedkyně na stránkách 
Světelského zpravodaje pravidelně in-
formovat. Výbor předložil zastupitelstvu 
návrh rozpočtu pro rok 2006 a ten byl po 
úpravách schválen. 

Ano, již letos se musíme na příští rok 
dobře připravit – projednáváme konkrét-

Hasičský záchranný sbor 
kraje Vysočina

V souvislosti s přechodem 
Hasičského záchranného 
sboru České republiky na 
neregionální číslo 950 platí 
od 17. 3. 2006 nová provol-
bová telefonní čísla pevných 

linek u HZS kraje Vysočina. Telefonní 
čísla tísňového volání 150 a 112 a čísla mo-
bilních telefonů zůstávají zachována.

Výpis z nového telefonního seznamu 
HZS kraje Vysočina

ÚO Havlíčkův Brod
spojovatel, Světlá n. S.  
Lánecká 912 950 277 111
ÚO Havlíčkův Brod
velitel stanice, Světlá n. S.  
Lánecká 912 950 277 110
ÚO Havlíčkův Brod
fax Světlá n. S.  
Lánecká 912 950 277 115

mjr. ing. Jiří Zelenka 
velitel stanice Světlá n. S
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Bezpečná cesta do školy

Odbor dopravy ve spolupráci s od-
borem školství MěÚ Světlá n. S. a za 
přispění příspěvkové organizace Ky-
TICe vyhlásil v lednu letošního roku 

grafickou soutěž „Bezpečná cesta do 
školy“ pro žáky ZŠ ve třech věkových 
kategoriích a jedné kategorii kolekti-
vů. Do soutěže bylo přihlášeno okolo 

300 prací a odborná porota složená 
z řad odborníků neměla vůbec lehký 
úkol vybrat ty nejzdařilejší práce.  Na 
čem se porota jednoznačně shodla, byl 
výherce hlavní ceny a tou bylo plně 
vybavené jízdní kolo.

Dne 19. dubna se v Galerii Na Půdě 
uskutečnila vernisáž výstavy „Děti 
a BESIP“ a zároveň proběhlo předání 
cen oceněným výtvarníkům za účasti 
mnoha hostů: ing. Miroslava Olšana, 
pracovníka odboru dopravy krajského 
úřadu kraje Vysočina, Miloslavy Voj-
tové, krajské manažerky BESIPu 

Zástupci žáků ZŠ Sázavka – vítězů hlavní ceny

ní akce, jako otevření muzea v zámku, 
folklorní festival, sraz rodáků, ohňostro-
je na začátku a konci jubilejního roku, 
propagační materiály a upomínkové 
předměty. Očekáváme, že každý světel-
ský spolek či klub se k jubileu přihlásí 
a uspořádá v roce 2007 svoje aktivity 
v rámci oslav. Prví konkrétní akci má již 
přípravný výbor za sebou, a to

Soutěž o nejlepší návrh loga oslav 
800. jubilea města

Přípravný výbor oslav 800. jubilea si 
dal do vínku nelehký úkol: vybrat nej-
vhodnější návrh na logo oslav. Soutěž 
byla vypsána na sklonku roku s tím, že 
podmínky pro logo budou velmi otevře-
né, aby nezapadl ani jeden dobrý nápad. 
Zřejmě také díky vyhlášené výši odmě-
ny pro vítěze se soutěž setkala s nebýva-
lým ohlasem. Sešlo se několik desítek 
návrhů od celkem 26 předkladatelů. Při-
hlášky přišly nejenom od občanů našeho 
města, ale též z blízkého i dalekého oko-
lí, prakticky z celé republiky. Nutno po-
dotknout, že zdaleka ne všechny návrhy 
splňovaly požadavky, které se v obecné 
rovině na logo kladou. Přesto výbor oce-
ňuje snahu občanů zapojit se do soutěže 
a patří jim vyslovit poděkování. Každý 
účastník soutěže obdrží poštou knihu 

„Světelsko ve fotografii“.
Výbor se dohodl, že k hodnocení 

návrhů přizve pětičlennou komisi slo-
ženou z odborníků, výtvarníků a desig-
nérů z místních odborných škol a sklář-
ských podniků. Tato komise vybrala na 
začátku dubna tři – podle jejich soudu 

– nejvhodnější návrhy. Jak už tak bývá, 
názor odborníků se nesešel s názory ve-
řejnosti, která měla možnost se k vybra-
ným návrhům vyjádřit prostřednictvím 
internetových stránek města. Již od 
prvního dne zveřejnění se rozpoutala 
poměrně pestrá diskuze, jež vyzníva-
la jednohlasně: „Zveřejněte všechny 
návrhy, ne jenom ty, které vybrali od-
borníci.“ Tak se také stalo a veřejnost 
měla možnost se k návrhům vyjádřit. Je 
nutno podotknout, že návrhy byly zve-
řejněny pod čísly a ani odborná komise 
ani přípravný výbor neměli možnost 
v momentě rozhodování nahlédnout do 
seznamu do soutěže přihlášených osob. 
Je velmi těžké dobrat se nezkresleného 
pohledu na věc, protože ani veřejná 
internetová anketa – hlasování – o tom, 
který z návrhů vybraných odborníky je 
ten nejlepší, nebyla uchráněna pokusů 
o manipulaci výsledků tím, že „do-
vedný“ uživatel intenetu našel způsob, 

jak obejít pravidlo – možnost hlasovat 
jenom jednou denně z jedné IP adresy. 
Ověřil se tedy předpoklad, že je mylné 
se domnívat, že názor veřejnosti lze 
získat hlasováním na internetu. V této 
situaci přípravnému výboru nezbylo 
nic, než spolehnout se na vlastní vkus 
a přihlédnout k budoucímu předpoklá-
danému užití loga pro potřeby oslav 
roku 2007. 

Přípravný výbor na svém zasedání dne 
19. dubna t. r. se sešel v počtu dvanácti 
členů a hlasováním rozhodl rozšířit výběr 
tří návrhů odborné poroty o další dva ná-
vrhy. Vybíralo se tudíž nakonec z celkem 

pěti návrhů. Každý člen výboru určil 
dle svého uvážení pořadí těchto návrhů 
a z prostého součtu nasbíraných bodů 
pak vzešel jendoznačný vítěz soutěže. 
Definitivní rozhodnutí svěřil výbor radě 
města, která na svém zasedání dne 24. 
dubna prohlásila za vítězný návrh Jana 
Poukara z Jihlavy. Nyní se již můžeme 
těšit, že se s novým logem budeme potká-
vat co nejčastěji i na stránkách Světelské-
ho zpravodaje a že se logo stane pojítkem 
pro všechny akce jubilejního roku 2007.

ing. Iva Černohubová, tajemnice 
MěÚ – předsedkyně výboru pro přípra-

vu oslav 800. jubilea města 

Vítězný exponát ▶
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Popřejme zaměstnancům pobočky 
ve Světlé n. S. mnoho dalších úspěchů 
v jejich náročné práci a klientům pak jen 
příjemně strávené chvíle při vyřizování 
svých finančních záležitostí. Přijďte i Vy 
do pobočky České spořitelny ve Světlé 
nad Sázavou. Čeká na Vás tým profesio-
nálních bankéřů.

Josef Chalupa, úsek marketingu

- 28.3. neznámý pachatel v dopoledních 
hodinách ve Světlé n. S. neuzamčenými 
dveřmi vešel do šatny prodejny, kde 
odcizil dvě peněženky s finančními ho-
tovostmi a kreditními kartami se škodou 
ve výši 3 000 Kč.

- 28.3. byly zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci podezření z tr. činu poru-
šování domovní svobody, neboť 22letý 
muž bez svolení majitele bytu zde pobý-
val a při odchodu si odnesl herní zařízení 
Playstation.

- 31.3. poškozený oznámil, že mu bylo 
odcizeno freestylové sportovní kolo zn. 
Chucker v hodnotě 15 000 Kč. Šetřením 
jako pachatel uvedeného skutku byl zjiš-
těn 20letý muž, bratr poškozeného. Uve-
dený případ byl zpracován ve zkráceném 
přípravném řízení.

- 2.4. neznámý pachatel před pohostin-
stvím v obci Příseka poškodil lak na zde 
zaparkovaném osobním vozidle zn. Peu-
geot se škodou ve výši 50 000 Kč. 

- 4.4. byly zahájeny úkony ve věci tr. 
činu krádeže, kdy neznámý pachatel 

Kriminalita na Světelsku
Informace z věznice

Věznice Světlá n. S. a město Světlá 
n. S. se vzájemně dohodly, že se do 
jarního úklidu města zapojí i odsou-
zené ženy. 

Dne 5. dubna proběhl první, zku-
šební úklid za pomoci těchto žen. Na 
základě oboustranné spokojenosti se 
v této spolupráci pokračuje. Nyní uklí-
zí 5členná skupina sídliště Na Bradle. 
Úklid probíhá dvakrát týdně, vždy 3 
hodiny.

ing. Gabriela Coufalová, 
odbor MIRR – správa zeleně

v době od počátku měsíce prosince roku 
2005 dosud ze sklepní kóje v panelovém 
domě ve Světlé n. S. odcizil různé rybář-
ské potřeby se škodou ve výši 12 200 Kč. 

- 5.4. oznámila majitelka domu z Mrz-
kovic, že došlo k vloupání do půdních 
prostor rodinného domku. Provedeným 
pátráním byl bezprostředně jako pacha-
tel uvedeného skutku zjištěn 20letý muž 
slovenské národnosti. Spisový materiál 
byl zaslán na OŘ SKPV Havlíčkův Brod 
ke konání vyšetřování.

- 8.4. byly zahájeny úkony ve věci tr. 
činu krádeže, kdy se neznámý pachatel 
u obce Koňkovice vloupal do kůlny u re-
kreačního domku a z ní odcizil travní 
sekačku a další věci se škodou ve výši 
6 656 Kč.

- 16.3. hlídka Policie ČR v nočních 
hodinách ve Světlé n. S. na náměstí („na 
žule“) nalezla peněženku s obsahem 
43 300 Kč, kreditními kartami a dalšími 
doklady. Uvedené věci byly poté předány 
na MÚ Světlá n. S. jako nález.

 npor. Zdeněk Urbánek,
zástupce vedoucího oddělení

O tom, že Česká spořitelna udělala 
velký skok v kvalitě poskytovaných 
služeb, se mohou klienti této banky 
a občané Světlé n. S. přesvědčit při 
každé návštěvě této pobočky. Zmínil to 
i generální ředitel České spořitelny, pan 
Jack Stack, při své návštěvě ve Světlé 
n. S. 19. dubna. Pobočka se umístila do 
10. místa v poskytování kvality služeb 
v celé pobočkové sítí v České republi-
ce a to je jistě velký úspěch a ocenění 
práce zaměstnanců této pobočky. Česká 
spořitelna se stala šíří svých produktů, 
od klasického spoření, přes investování 
na finančních a akciových trzích, až po 
poskytování hypotečních úvěrů nej-
modernější bankou v České republice. 
Jistotu a stabilitu jí pak dodává fakt, že 
je významným členem evropského ban-
kovního koncernu Erste Group.

Česká spořitelna

ÚAMK ČR, zástupců Policie ČR  
DI Havlíčkův Brod. Ceny předával 
starosta města Světlá n. S. Josef Böhm 
spolu s  ředitelkou KyTICe Mgr. Janou 
Kupčíkovou. Celkem bylo oceněno 35 
prací. Hlavní cenu získala ZŠ Sázavka 

za kolektivní práci dětí 2., 3. a 4. třídy. 
Jejich „drátěné jízdní kolo“ zaujalo 
všechny porotce a při vernisáži se uká-
zalo, že i veřejnost. 

Zde nám dovolte poděkovat všem 
sponzorům, bez kterých bychom ne-
mohli nakoupit hodnotné ceny a vy-
hodnotit tolik prací: Česká spořitelna 
a.s. Světlá n. S., ATOS s.r.o., Ledeč 
n. S., GALATEK a.s., Ledeč n. S., 
AMG-Karel Pícha, ŠVEMA s.r.o., 
Ledeč n. S., Truhlářství PROFI v.o.s., 
Sázavka, ZP Metal-Aliance, František 
Vlach-ZEMOS, Kosmetický salon Iva-

na, Interkonsult s.r.o., Granit Lipnice 
s.r.o., JOCHOVO s.r.o., M. Hurská-

-Duha. Velké díky také patří všem 
žákům, jejich pedagogům a rodičům 
za aktivní přístup k řešení problema-

tiky bezpečnosti silničního provozu 
a samozřejmě městu Světlá n. S. za 
jejich podporu.

ing. Otakar Švec, vedoucí odboru 
dopravy MěÚ, foto: Zdena Horní

Z výstavy

▶
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Dům čp. 183
Výkres na pauzovacím papíře s ná-

pisem „Plán na postavení obytného 
stavení, kolny a dřevníků na čís. par. 
31/3 panu Františku Kottinkovi ve 
Světlé n. S.“ pochází z února 1911. Dne 
20. dubna vydáno povolení ke stavbě. 
Ze srpna téhož roku pochází mírně 
přepracovaný plán z technické stavební 
kanceláře Emila Prücknera ve Světlé 
n. S. lišící se dedikací (namísto Fran-
tiška je Marie) a změnami týkajícími se 
dřevníků a přeměny kolny na stodolu se 
dvěma pernami a mlatem. Třetí výkres 
se jmenuje „Změněný plán na stavbu 
obytného domku pro pí Marii Kottin-
kovou“ a je ze srpna 1912. 

Dne 8. srpna podala stavebnice žá-
dost o povolení ke stavbě, dne 13. srpna 
přikročila komise k místnímu ohledání 
stavebního místa. V následně sepsaném 
protokolu se mj. píše: „Z ohledů míst-
ních a policejních vyslovuje přítomný 
zástupce obce, že nečiní proti této 
stavbě námitek, pak-li stavba obydelné 
budovy předem provedena bude a na 
žádný pád zřízení a používání stodoly 
bez obytné budovy nepřipustí. Stodola 
buď stavěna z plného zdiva, ohnivzdor-
nými štíty nad hřeben střechy vyvede-
nými opatřena a způsobem před ohněm 
bezpečným zakryta. Otvory průvětrné 
na stranách hraničících na sousední 
budovy aneb na jich dvory nedovolují 
se.“

Povolení bylo vydáno 27. srpna, 
ovšem zmíněný protokol – zvláště jeho 
první podmínka – udělal Marii Kottin-
kové, jak se říká, čáru přes rozpočet. 
Proto dne 23. září píše: 

„Slavná městská rado a slavné obecní 
zastupitelství města Světlé n. S. Přípi-
sem slavného obecního co stavebního 
úřadu ze dne 27. srpna 1912 jest mně, 
v úctě podepsané, dáno povolení, dle 
předloženého plánu, ku stavbě obyt-
ného domku přízemního se stodolou 
na pozemku č. katr. 31/3 ve Světlé s tím 
podotknutím, že zároveň se stodolou 
mám stavěti domek obytný. Já jsem ma-
jitelkou domku čp. 109 ve Světlé s ně-

kolika mírami pozemků a nemám mimo 
chléva pro krávu zcela žádného místa 
při tomto domku, kde bych svoji sklizeň 
z polí uschovati mohla, neboť roku 
loňského a letošního mně obilí na poli 

shnilo, poněvadž nemohla jsem jej z po-
le včas ukliditi, jelikož jsem pro to místa 
neměla a tím jsme veliké škody utrpěla 
a proto prosila jsem slavný obecní úřad 
za povolení ku zřízení stodůlky na po-
zemku č. katr. 31/3 ve Světlé.

Slavný obecní úřad udělil mně povo-
lení ku stavbě stodůlky, zároveň však 

ale se stavbou obytného domku, což já 
nyní pro nedostatek peněz podniknouti 
nemohu, a tak nadále moje sklizeň 
z polí, která má sloužiti pro mou rodinu 
jako výživa, je v polích ve stohu veškeré 

zkáze vydána a já úroky z dlužných ka-
pitálů, které jsem si na přikoupené pole 
od p. Müllera vypůjčila, platiti musím 
a když o úrodu přijdu, musím na výživu 
mým dětem, pokud majetek stačí, dáti, 
jelikož jsou 4, malé. A proto ráčiž, slav-
ná městská rado a slavné obecní zastu-
pitelství, uvážiti, že obé najednou ▶
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Našli jsme v letopisech

stavěti nemohu a že jest mně nutněj-
ší potřebou zřízení stodůlky, kde bych 
sklizeň, co celoroční odměnu za práci 
a výživu pro dvou rodinu, uschovati 
mohla, abych o celý majetek nepřišla, 
a jakmile prodám domek čp. 109, zapo-
čnu ihned se stavbou obytného stavení 
a tudíž ráčiž moje výše uvedené nesná-
ze a nebezpečí uvážiti a mně povolení 
ku dříve zřízení stodůlky než obytného 
stavení milostivě uděliti, neboť jak tak-
to to nyní nařízeno mám, musela bych 
o vše přijíti a konečně s mými dítkami 
na potíž obce připadnouti.“

Stavební odbor se dne 26. září usnesl 
doporučit městskému zastupitelstvu, 

aby stavební povolení bylo dodrženo 
a zastupitelstvo na své řádné veřejné 
schůzi dne 28. l. 1913 žádost M. Kot-
tinkové zamítlo. Nicméně stavba domu 
byla 29. května započata a 7. října ukon-
čena. Žádost o povolení k obývání byla 
podána 9. 10. 1913. 

„Komise obecního co stavebního 
úřadu, sestávající z tří členův obecní-
ho výboru, znalce stavebního a znalce 
zdravotního, odebravši se na místo 
stavby, prozkoumala každou čásť nové 
stavby a porovnavši ji se schváleným 
nástinem, shledala, že stavba řádně 
a dle plánu provedena. Odchylky na-
lezeny v tom, že projektované spíže 

u komory nebyly zřízeny a o místo to 
nastalo rozšíření komory, takže z téže 
povstala světnice. Spíže při schodišti 
byly zřízeny větší a schodiště do domu 
rozmnoženo o několik schodů. Stavení 
shledáno řádně vyschlé a k obývání 
způsobilé.“  Tolik část protokolu z 15. 
října 1913. 

O sedmadvacet let později, na den 
přesně – tedy 15. října 1940 – dostavil 
se na městský úřad Jan Stehlík, soused 
z čp. 20 a udal, že „…na stavbě vyho-
řelé stodoly pana Antonína Kottinka 
(vyhořela dne 9. září 1940 – pozn. J.V.) 
jsou přistavovány různé objekty, které 
při dřívější stodole nebyly“ a že o po-
volení stavby nebyl ani zpraven ani 
přizván ke komisi. Ještě téhož dne píše 
starosta města Josef Radil manželům 
Kottinkovým dopis: „Na základě po-
daných stížností a zjištěných okolností 
provádíte podstatné stavební práce při 
domě čp. 183 ve Světlé n. S. Městská 
rada ve Světlé n. S., jako úřad sta-
vební, zakazuje jakékoliv provádění 
stavby dále podle ustanovení § 122 
stavebního řádu a dalších přísných 
ustanovení zák. č. 291/1938. Dále do-
pouštíte se přestupku ustanovení 127 
st. ř. V případě neuposlechnutí budou 
provedené a neschválené stavby na Váš 
náklad úředně odstraněny pro výstra-
hu k zamezení protizákonných jednání 
ve městě. Na veškeré stavby a úpravy 
musí býti řádně požádáno u stavebního 
úřadu o povolení, s přiložením řádných 
plánků a zahájení stavby dříve, než sta-
vební povolení uděleno a nabylo právní 
moci, je trestné a v krajním případě 
bude provedeno na Váš náklad soudní 
pozastavení. Proti tomuto příkazu není 
odvolání a musíte mu ihned pod násled-
ky trestního stíhání vyhověti.“

Již 18. října podala majitelka domu 
dodatečnou žádost o udělení stavební-
ho povolení, 26. října se sešla komise 
a po ohledání místa byl sepsán protokol, 
v němž je mimo jiné stavebním znal-
cem navrženo vyměření pokuty do 600 
K. „Zástupcové obce Světlé n. S. nečiní 
proti stavbě námitek, ale požadují, aby 
stavebník za přestupek stavebního řádu 
byl důsledně potrestán.“ Městská rada 
dne 29. října udělila dodatečně stavební 
povolení a obecní trestní senát ve Svět-
lé stavebníka odsoudil k pokutě ve výši 
50 K ve prospěch chudinského fondu 
obce Světlé n. S., v případě nedobyt-
nosti k náhradnímu trestu vězením na 
5 dnů.

Text a foto: -jv-

▶
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Nové umělecky zaměřené obory

Od školního roku 2006/2007 má 
VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU ve 
své nabídce trojici nových umělecky 
zaměřených oborů. 

V rámci střední uměleckoprůmys-
lové školy se otvírá obor výtvarné 
zpracování keramiky a porcelánu 

– vytváření keramiky, v kterém jsou 
žáci připravováni pro výkon odbor-
ných činností v oblasti průmyslové 
nebo uměleckoprůmyslové výroby 
keramiky a porcelánu. 

Jedná se o činnosti, které se na zá-
kladě profilace zaměřují na vytváření 
různých typů užitkové a dekorativní 
keramiky od fáze výtvarného návrhu, 

Poděkování sponzorům

Jaro je už v plném rozpuku, přesto 
bych se ještě rád vrátil k zimním rado-
vánkám. Naše Základní škola v Lánecké 
ulici pořádá každý rok pro žáky druhého 
stupně lyžařský výcvik. Na metodickém 
kurzu pro lyžařské instruktory nám pan 
metodik Zbyněk Kovářů sdělil, že vyni-
kajících výsledků při výcviku úplných 

začátečníků dosahují použitím krátkých 
lyží s poloměrem zatáčení sedm metrů, 
tak zvaných „blejdů“. Pro školu je téměř 
nepředstavitelné pořídit dostatečný po-
čet těchto lyží z provozních prostředků. 
Naštěstí máme ve městě několik vý-
borných firem a podnikatelů, kteří nám 
na nákup těchto lyží přispěli. Z jejich 

finančního daru se podařilo nakoupit 
tolik párů lyží značky Sporten, typ Ma-
gic Blade, že celé družstvo začínajících 
lyžařů mohlo zkusit výcvik podle nové 
metodiky. 

Musím přiznat, že pan metodik měl 
pravdu. Všichni během tří dnů výborně 
zvládli všechny potřebné dovednosti, od 
obratů až po jízdu dlouhými a středními 
oblouky. Bezpečně také ovládali jízdu na 
vleku. Měli jsme obavy, jak si poradí při 
přechodu na svoje delší lyže. Ani to jim 
nečinilo problém a získané návyky jim 
umožnily bezpečně zvládnout vlastní 
delší lyže i při náročném závodu. Potom 
si jízdu na „kraťasech“, jak děti výcviko-
vým lyžím začaly důvěrně říkat, zkusili 
i ostatní účastníci kurzu. Ti se na nich 
učili základy carvingového oblouku. 
Proto chci velmi poděkovat všem, kteří 
přispěli finanční částkou a umožnili 
dětem učit se lyžovat podle nové, velmi 
úspěšné metodiky. Byla to firma Probas 
pana Volšanského, obchod Sport Tichý-

-Doležal, firma Jahami Bohemia pana 
Kysely a ještě další firma, která si nepře-
je zveřejnit. Největší radost samozřejmě 
měly děti. Právě ony mě poprosily, abych 
jejich jménem všem dárcům poděkoval. 

Vlastimil Špatenka

▶

Žáci naší školy s půjčenými „kraťasy“

přípravy hmot a glazur až po vlastní 
realizaci. Činnosti také směřují k na-
vrhování tvaru a dekoru výtvarně 
užitkových předmětů.

Druhým oborem v rámci prů-
myslové školy je kamenosochařství 

– restaurování a konzervování kamene. 
Jeho absolvent je připraven vykoná-
vat činnosti v oboru reprodukčního 
kamenosochařství nebo restaurování 
a konzervace památek užitého umění. 
Umí reprodukovat náročné sochařské 
objekty, navrhuje a zhotovuje plastic-
ké objekty z kamene, restauruje a kon-
zervuje kamenné prvky v architektuře 
a kamenné památky užitého umění. 
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Oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55

Vítězná družstva ze školních kol obou 
ZŠ (v Lánecké i Komenského ul.) vyjela 
15. března poměřit své znalosti a do-
vednosti do Ledče n. S. s družstvy ZŠ 
Wolkerova Havlíčkův Brod, Gymnázia 
Ledeč a ZŠ Ledeč.

ZŠ Láneckou reprezentovali: Hanzlíko-
vá Šárka, Marešová Marcela, Kahounová 
Vendula, Chládová Anna a Mašek Michal 
z 9.b, ZŠ v Komenského ul. zastupovali: 
Pajerová Veronika, Stejskalová Adéla, 
Vejnosková Petra, Plevová Zuzana a Urban 
Marek z 9.b. Spolu se soutěžícími vyrazili 
do Ledče i spolužáci, kteří se je snažili 
po celou dobu podporovat. Družstva 
byla rozlišena barevně (modrá Lánecká, 
červená Komenská), a proto si obě školy 
připravily různé věci (oblečení, sprej na 
vlasy, třepetalky, transparenty) v dané 
barvě. Díky tomu mohli spolužáci svá 

družstva vášnivě podporovat. Letos soutěž 
podporoval krajský úřad, který na soutěž 
zajistil finance. V porotě zasedli Stanislav 
Vrba, starosta Ledče n. S., zástupci Poli-
cie ČR, Hasičského záchranného sboru, 

Děti odpovídaly na otázky ohledně zá-
konů, prezentovaly své názory na určitá 
témata před porotou, stavěly věž z plas-
tových cihel, tvořily důležité zákony pro 
fiktivní město, ukázaly své znalosti o kraji 
Vysočina a v poslední disciplíně tipovaly 
věk figurantů na videu. Ani o přestáv-
kách se diváci nenudili, neboť pořadatelé 
připravili několik uměleckých vystoupení. 
Ze Světlé zazpívala Jana Karafiátová s ta-
nečnicemi Nikolou Wolfovou a Barborou 
Feltovou. 

Celkové pořadí:
1) Gymnázium  Ledeč n. S.
2) ZŠ Ledeč n. S.
3) ZŠ Lánecká, Světlá n. S.
4) ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod
5) ZŠ Komenská, Světlá n. S.
Celá soutěž byla velmi vyrovnaná, ZŠ 

Lánecké uniklo vítězství, a tím i postup 
do krajského kola, opravdu jen o vlásek 
(tipování úplně posledního figuranta na 
videu). Škoda.

Tomáš Rosecký a Jana Chladová,
školní koordinátoři 

Dovede aktivně uplatňovat známé 
prvky jednotlivých proudů a směrů 
výtvarně užitkové tvorby.

V pořadí třetím oborem je umělecko-
řemeslné zpracování kovů – práce ko-
vářské a  zámečnické. V naší nabídce 
se s tímto oborem objevuje již čtvrtý 
materiál – po sklu, keramice a kameni 
tedy přišel na řadu kov. Žáci jsou zde 
připravováni na realizaci uměleckých 

užitkových a dekorativních předmětů 
z kovů. Například zvládají ruční ková-
ní slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, 
zámků, klik a stavebních zámečnic-
kých výrobků - pevných oken, mříží, 
rámového oplocení, praporových žerdí, 
schodišťových madel, a to včetně je-
jich instalace.

Praktická část výuky restaurování 
kamene a kovářských zámečnických 

prací bude probíhat v prostorách Ka-
menosochařského střediska na Lipnici, 
kde jsou pro praxi ideální podmínky, 
teoretická část pak samozřejmě ve 
světelském areálu. 

Veškeré informace o nabízených 
oborech i podmínkách přijímacího 
řízení se vážní zájemci dozvědí na 
www.vossvetla.cz.

Text a foto: -mš-

▶

DDM. Jako hosté soutěži přihlíželi senátor 
Bohdan Moldan, radní kraje Vysočina 
Martina Matějková, starosta Světlé n. S. 
Josef Böhm, ředitelé světelských ZŠ Jana 
Myslivcová a Vlastimil Špatenka a další.
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se uskutečnila v říjnu loňského roku 
v Galerii Na Půdě. Tato výstava se 
bude opakovat, ale tentokrát v Ledči 
n. S. v místní synagoze. Vernisáž je 
5. května, výstava potrvá do 28. května. 
Otevírací doba: po-pá 9 – 17 hodin, so, 
ne a  svátky 9 – 16 hodin. Touto cestou 
jste všichni srdečně zváni.

Lucie Vadinská, 
sociální pracovnice

Ne, není to překlep, sudoku je nový 
fenomén. Je to oblíbený a v poslední 
době velmi vyhledávaný hlavolam, 
lépe řečeno logická hra, jejíž princip 
je velmi jednoduchý. Základem je ta-
bulka, která má 9 řádků a 9 sloupců, 
částečně vyplněných číslicemi. Úko-
lem je vyplnit celou tabulku tak, aby 
se v žádném řádku, ani sloupci a ani 
v žádném z dílčích čtverců číslice ne-
opakovaly. 

V dnešní době je sudoku oblíbené 
nejen v tištěné podobě v různých časopi-
sech (vycházejí ovšem i celé knihy), ale 
samozřejmě také v elektronické verzi na 
internetu. Existují programy, které sudo-
ku řeší, napomáhají řešit nebo generují…

ZŠ Lánecká uspořádala ve středu 12. 
dubna soutěž v novodobém hitu – hře 
sudoku. K našemu překvapení se před 
velikonočními prázdninami zúčastnilo 20 
dětí, které byly rozděleny do tří kategorií 

Zadání Řešení

podle obtížnosti a věku. Nejlépe z 2. a 3. 
tříd si vedla vítězka této kategorie Ven-
dulka Slavíková z 2.b, na druhém místě 
se umístila Kristýna Koubková z 2.a 
a třetí místo obsadila Lada Hoťková z 3.a. 
I v druhé kategorii jsme zaznamenali 
velmi dobré výsledky, avšak nejlepšími 
řešitelkami, které se shodně umístily na 
prvních místech, se staly Lucie Hrochová 
z 5.b a Lenka Pavlovičová z 5.a, na dru-
hém místě se umístila Veronika Teclová 
z 5.b a na třetím místě Lukáš Kohout z 5.b. 
Další kategorií byl 6. až 9. třídy. Nejlepší 
byla Marcela Marešová z 9.b, těsně za ní 
skončila Martina Pinkasová z 8.a a na tře-
tím místě Martin Moravec ze 7.a. 

Se vším vydatně pomáhala paní učitel-
ka Marie Kotanová. Doufáme, že se tato 
soutěž všem účastníkům líbila. Všem 
zúčastněným děkujeme a vítězům gra-
tulujeme.

Markéta Pejcharová 
a Ondřej Doktor

Soutěž v sudoku

Z domova důchodců

Na Josefských trzích jste v našem 
stánku měli možnost nalézt výrobky 
spojené zejména se svátky jara – Veli-
konocemi. Tyto výrobky zhotovili naši 
obyvatelé v ergoterapeutické a kera-
mické dílně. Ohlasy veřejnosti a vý-
dělek z prodeje výrobků svědčí o tom, 
že se naše výtvory líbí. Takto získané 
finanční prostředky budou použity na 
kulturní a společenské akce. 

Jako každý měsíc i v březnu se 
u nás uskutečnilo výtvarné dopoledne 
s dětmi ze ZŠ Lánecká pod vedením 
učitelky Luďky Veselé. Tentokrát jsme 
vyráběli velikonoční kuřátka z vlny.

K zahradníku Starklovi jsme se vy-
dali nasát jarní atmosféru. Zhlédli jsme 
krásnou jarní výstavu a uvědomili si, 
že dlouhá a krutá zima je už konečně 
pryč. Mnozí z vás si jistě pamatují naši 
výstavu rukodělných výrobků, která 

Z Josefských trhů

Na návštěvě u Starkla
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Z Čech až na Huahine

„Stan?“
„Ano,“ říkám nesměle a úředník bio

-kontroly na letišti v Aucklandu nás ne-
kompromisně staví do  řady označené 
písmenem 2. Ten, kdo přijíždí jako tu-
rista na Nový Zéland a má stan a spacák, 
se očistné dezinfekci nevyhne. Vysvět-
lení je jednoduché. Na obou ostrovech 
žije 3,8 milionu obyvatel a 65 milionů 
ovcí, které ještě dnes představují jeden 
z pilířů zdejší ekonomiky, a náhodně 
zavlečená infekce by byla pohromou. 

Je hodina po půlnoci místního času 31. 
prosince 2005, a po pětadvaceti hodi-
nách letu už ani nic nenamítáme. 

Jen pár hodin spánku a vyrážíme na 
obhlídku města, přístavu, sopečných vr-
chů, nejstarší budovy Aucklandu (kostel 
170 let) a první velké atrakce – televizní 
věže. Nový Zéland je proslulý svými 

„adrenalinovými sportovními aktivitami“, 
a tak nás ani nepřekvapí, že se zde, z výš-
ky 190 metrů, přímo z plošiny restaurace 
skáče bungee-jumping. My ale volíme 
variatu „horolezeckou“ a tubusem věže 
vylézáme až do 300 m. Na technické plo-
šině jsou v této výšce výkyvy věže až 6 m, 
a tak mám větší strach než na padáku. 
Neskutečný výhled po Aucklandu a okolí 
ale stojí za to. A teď rychle dolů. Je totiž 

Silvestr a to se musí pořádně oslavit. Tady 
to ale znamená, že se všichni procházejí 
po nábřeží, sem tam v bývalých námoř-
nických hospůdkách dají pivo a poslech-
nou tradiční skotskou muziku. A po 
půlnočním ohňostroji jdou do hajan.

Ráno 1. ledna nás zastihne na le-
tišti, protože náš cíl je ještě o kousek 
dál. Odlétáme východním směrem do 
dálav Pacifiku. Asi po dvou hodinách 
překonáváme datovou linii a tak, když 
po dalších dvou hodinách přistáváme na 
Tahiti, je zase 31. prosince, šest hodin 
v podvečer. Tohle „časové kouzlo“ zna-
mená, že můžeme zase slavit Silvestr, 
který je zde podstatně veselejší.

Ráno 1. ledna nás opět zastihne na le-
tišti, pravda, teď už v tom máme trochu 
zmatek, ty časové posuvy…, ale díky 
skupince bujarých vesničanů jsme na-
směrováni k tomu správnému letadlu.

Čtyřicet pět minut letu a přistáváme 
v Ráji. Tedy na malinkatém ostrůvku 
Huahine ve Francouzské Polynésii, ze 
kterého probleskly zprávy o „stejných 
bláznech jako my“, kteří mají tak rádi 
padák nad hlavou. A to je také cíl naší 
expedice. Najít tady na konci světa tyhle 
báječné lidičky, poznat, co jsou zač, na 
čem létají a kde.

Ještě za letu se z Lonely Planet dozví-
dáme, že Huahine tvoří dva ostrůvky: 
Huahine Nui (Velký) a Huahine Iti 
(Malý) s celkovou rozlohou 75 km2, 
propojené asi 50 metrů dlouhým mos-
tem. Celý ostrov je obklopen korálovým 
rífem místy až do vzdálenosti 2 km, 
hloubka 2 až 3 m. V sedmi vesnicích 
žije asi 2500 obyvatel. Geologicky je 
ostrov výsledkem vulkanické činnosti, 
postupného zvětrávání a tvorby korá-
lového útesu. Mont Turi se svými 669 
metry představuje nejvyšší bod ostrova.    

Po přistání nás čeká dřevěná budo-
va „letiště“, pár aut před ní. Místní 
si rozebírají své rodinné příslušníky 
a mizí po prašné cestě někam do středu 

Na televizní věži
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ostrova. Jediný úředník zamyká „halu“ 
a odchází. Ještě nám řekne, že jediné 
taxi na ostrově pojede nejdříve 3. led-
na, protože se slaví Nový rok. Naštěstí 
mobil už funguje i tady a tak „přes ČR“ 
zkoušíme různé kempy z reklamních le-

táků. Štěstí stojí při nás a za půl hodiny 
nás naše nová kamarádka Američanka 
Susane veze ke svým přátelům do Kem-
pu Vanaa. Jsme jediní návštěvníci, a tak 
si můžeme vybrat z několika palmových 
domečků na pláži. 

Na grilu už voní ryba, stařík Etie-
ne s nezbytným věncem orchidejí ve 
vlasech přináší chlazené pivo. Rodina 
Faaeva, jejímiž jsme hosty, totiž vlastní 
jedinou chladničku s dieselovým agre-
gátem tady na severu ostrova. 

Večer přicházejí další vesničané z od-
lehlejších domků a začíná novoroční 
party. Ještě netušíme, že polynéský 
zpěv nám tu téměř bez přestávky bude 
znít ještě dvě noci. Náhrdelník orchidejí 
opojně voní, jeden z  francouzských 
starousedlíků nám vypráví, že víc než 
dvě hodiny denně se tu nepracuje, nad 
hlavou Jižní kříž, Pacifik je klidný jak 
rybník,  pivo dobře vychlazené, no pro-
stě Ráj.

Den druhý zahajujeme pátráním po 
„lidech plujících v oblacích“. Už umíme 
polynésky pozdravit „La Orana“, a tak 
nás provází při každém setkání úsměv 
a většina vesničanů vyzvídá, kde jsme 
se tu vzali. Odpoledne v laguně Maroe 
navštívíme farmu černých perel. Je to 
neskutečný pohled, když se z otevřené 
perlorodky vyjímá půlcentimetrová čer-
ná perla. Obchodník nám ukazuje celý 

náhrdelník. Cena jako za rodinný dům 
v Čechách. 

Po ostrově už se rozkřiklo, že přije-
li dva „bílí lítači”, a tak už večer nás 
v kempu  navštíví  prezident klubu 
Gilles Fuller, viceprezident Xavier 

Highard a jediný vesničan, kterého 
přesvědčili, že lítání je bezpečné, Yvan 
Liaudois. Tak tito tři Ikarové tu provo-
zují paragliding.

Jsme nadšeni. Oni též. Jsme první 
Evropané, kteří uletěli 25 000 km, aby 
se na vlastní oči přesvědčili, že se 
zde létá. Druhý den ráno vyrážíme na 
kopec. Moc nechápeme, proč do jeepu 
dáme k mačetám ještě motorovou pilu. 
Příštích několik hodin se dá popsat ná-
sledovně. Sto metrů jedeme, deset mi-

nut řežeme a mačetou sekáme buš, sto 
metrů jedeme... Rozzuřené divoké vosy 
nám průběžně uštědřují jedno žihadlo 
za druhým. Oko už mi nateklo tak, že 
sotva vidím. 

Konečně. Jsme asi 350 m vysoko, mís-
to uprostřed buše  má rozměry 10 x 10 m 
a v Čechách by z něj rozhodně nikdo 
nestartoval. 

„Je to dobrý,“ prohlásí prezident, 
„jděte do toho.“ 

„Tak jdi první“, odpovíme Gillovi. 
„Víš, já jsem nějakej nemocnej a kdy-

bych v tom údolí spadnul... Já už jsem 
tam jednou visel s padákem na palmách 
a celej den se prodíral buší…. Já fakt 
dnes nepoletím, jsem nějakej nemoc-
nej.“

Tahle prezidentova slova utvrdila 
Verču, že je to hodně zlý, a tak jsem 
přišel o pasažéra. Mé smutné oči (jedno, 
druhé nateklo ještě víc), a prezident mi 
půjčuje svůj padák: „Vezmi si ho a leť.“ 
Jsem šťastný. S pomocí Xaviera, Gilla 
a Verči napotřetí konečně odstartuji. 
Na přistávačce se dozvídám, že to bylo 
hodně dobrý, kluci prý většinou startují 

napopátý. A můj let? No prostě let v Rá-
ji. Co mám povídat.

Cíl expedice byl beze zbytku splněn. 
Lítači zde v Pacifiku nalezeni, starto-
viště odzkoušena. A pokud zde nebyl 
prvním českým paraglidistou Jára 
Cimrman, tak jsme to byli my. Naši noví 
přátelé plánují výpravu z Huahine do 
Čech. Také chtějí poznávat nové terény, 
ale hlavně je láká dobré české pivo!

Text a foto: 
Jaroslav „Gringo“ Šembera
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Program květen

Pátek 5.5., 19.30
 Rafťáci (ČR) 104‘

Komedie
Co všechno se dá zažít na poslední 
dovolené s rodiči
Hrají: J. Mádl, V. Kotek

 Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 7.5., 19.30
 Karcoolka (USA) 80‘

Animovaná komedie
Pravdivý příběh o Červené Karkulce. 
Až zčervená ona, zčervenáte smíchy.

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Česká verze

Středa 10.5., 17.30
 Fimfárum 2 (ČR) 90‘

Rodinný animovaný
Pohádek není nikdy dost. A navíc tyhle 
jsou z pera pana Wericha.

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Pátek 12.5., 19.30
 Číňan (Dánsko, Čína) 88‘

Tragikomedie 
 Jak se čínsky řekne „miluji tě“? 

Hrají: B. Henriksen, V. Wu
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 14.5., 19.30
 Syriana (USA) 128‘

Thriller
Dravé a zkorumpované prostředí 
ropného průmyslu
Hrají: A. Siddig, G. Clooney 

 Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Středa 17.5., 19.30
 Univerzální uklízečka (USA) 103‘

Komedie
Uklidím dům, zahradu. Odklidím 
souseda. Zabiji psa
Hrají: R. Atkinson, K. S. Thomas

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Pátek 19.5., 19.30
 Růžový panter (USA) 92‘
 Komedie
 Nejzmatenější detektiv na světě hledá 

ztracený diamant
Hrají: S. Martin, J. Reno

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Neděle 21.5., 19.30
 Spojenec (USA) 120‘
 Thriller 
 Dokonalý zločin neexistuje

Hrají: D. Washington, C. Owen
 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Středa 24.5., 19.30
 Tygr a sníh (Itálie) 121‘

Komedie
 O naději, že láska dokáže existovat 

a přežít i v těch nejtěžších dnech
Hrají: R. Benigni

 Vstupné: 57 Kč. Od 15 let

Pátek 26.5., 19.30
 Mlha (USA) 99‘

Akční horor
 S mlhou se vrací zločiny minulosti. 

Hrají: T. Welling, M. Grace
 Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 28.5., 17.30
 Bambi 2 (USA) 75‘

Animovaná pohádka 

 Nová dobrodružství odvážného 
kolouška a jeho kamarádů.

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Česká verze

Středa 31.5., 19.30
 Casanova (USA) 109‘

Romantická komedie
 Milostný život nejslavnějšího svůdníka 

všech dob
Hrají: H. Lenger, S. Miller

 Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Program červen

Pátek 2.6., 19.30
 Panic je nanic (ČR) 99‘

Komedie
Aneb návod, jak si konečně dosyta užít. 
Hrají: D. Vobořil, M. Hruška 

 Od 15 let

Neděle 4.6., 19.30
 Gejša (USA) 145‘

Romantické drama
Okouzlí nejzámožnějšího muže své 
doby, ale miluje jiného
Hrají: Z. Zhang 

 Od 12 let

Středa 7.6., 19.30
 Capote (USA) 98‘

Drama/ biografie
Chladnokrevný zločin očima slavného 
spisovatele
Hrají: P. S. Hoffman, C.Keener 

 Od 15 let

Pátek 10.6., 19.30
 Libertin (USA) 114‘

Drama
Nebudete mě mít rádi
Hrají: J. Depp, S. Morton

 Od 15 let

Neděle 11.6., 19.30
 Underworld: Evolution (USA)  121‘

Fantasy/ horor
Odvěký boj mezi upíry a lykany 
pokračuje
Hrají: K. Beckinsale, S. Speedman 

 Od 15 let
17. květen od 1930
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Naše městská knihovna se již podruhé 
zapojila do mezinárodní akce na podporu 
dětského čtenářství  „Noc s Andersenem“. 
V pátek 31. března se nocovalo téměř ve 
čtyřech stovkách knihoven, v nichž pře-
spalo minimálně sedmnáct tisíc malých 
čtenářů. V naší knihovně ulehlo ke spán-
ku šestnáct malých kouzelníků, jezinek, 
dostavil se i upír, bubáček a bílá paní. Kni-
hovnice se proměnily v čarodějnice a celý 
večer probíhal v duchu kouzel a tajemna. 
Dětem se program líbil a již se těší na další 
nocování.

Poděkování patří obětavým rodičům, 
kteří pomohli s výrobou pěkných masek, 
maminkám a babičkám za velmi chutné 
občerstvení. 

J.R., foto: Petr Šebesta

Tip na knihu

Havlíčkobrodský rodák, známý foto-
graf ing. Vladimír Kunc, vydal repre-
zentativní obrazovou publikaci Havlíč-
kův Brod – Genius loci. 

Vyjádřil tím svůj vztah a svoji silnou 
vazbu na město, ve kterém žije a pracuje. 

Název knihy není náhodný, v římském 
bájesloví byl Genius loci ochranný 
duch místa, často zobrazovaný jako had 
požívající ovoce. Dodnes se toto slovní 
spojení používá ve významu „výrazná 
atmosféra“ nebo „duch vládnoucí na 
určitém místě”. Genius loci, duch místa, 
duch města. Atmosféra, pokaždé jiná, 
zachycená objektivem Pana Fotografa. 

Více než stovka fotografií zachycuje 
město a jeho proměny v průběhu čtyř 

Nocování s Andersenem

ročních období, v létě, v zimě, na jaře 
i na podzim, k tomu několik i sto let sta-
rých černobílých snímků, a jako bonus 
pár záběrů z okolí, například Lipnice, 
Stvořidla, Světlá. Genius loci je příto-
men bez výjimky ve všech – samozřej-
mě jen pro ty, kteří se umějí dívat.

Průvodní slovo je z pera PhDr. Miloše 
Tajovského, archiváře Státního okresní-
ho archivu Havlíčkův Brod. Kniha je 
vázaná, má 145 stran a stojí 550 Kč.

-jv-

Víte, že…

…pondělní příloha MF Dnes „Ona dnes“ 
vyhlásila anketu o nejzajímavější Češku?  
Z několika tisíc hlasů vyšlo najevo, že 
čtenářky obdivují ženy, které něco doká-
zaly vlatsním úsilím, ženy hrdé, odvážné a 
výjimečné, kterým ne vždy osud přál, ale 
které se s ním pokaždé se ctí vypořádaly. 
V padesátce nejzajímavějších Češek se na 
prvních třech místech umístily Kateřina 
Neumannová, Vendula Svobodová a Livia 
Klausová. Na 15. místě skončila Blanka 
Matragi a čtenářkám světelská rodačka 
přes redakci vzkázala: 

„Je to milé. Každou ženu povzbudí 
jakékoliv ocenění a uznání. Jsem strašně 
šťastná, že můžu svojí knihou poděkovat 
všem ženám a přiblížit jim rozdílné kultu-
ry, českou a orientální. Posílám vám všem 
slunce z Libanonu.“

-hk-
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V souvislosti s oslavami Dne ví-
tězství připravily Školní filmový 
klub střední školy v Sázavské ulici 
a světelská skupina České křesťan-
ské akademie filmovou projekci slav-
ného, adorovaného i zatracovaného 
filmu o Pražském povstání v květnu 
1945 Němá barikáda. Projekce se 
uskuteční v úterý 9. května od 19.30 
v zasedací místnosti střední školy 
v Sázavské ulici.

Film Němá barikáda byl natočen 
v roce 1949 na motivy povídky kon-
troverzního českého spisovatele Jana 
Drdy. Snímek se zabývá tematikou 
válečných událostí s antiněmeckým 
motivem, konkrétně osvobozovacími 
boji na barikádě postavené u Trojské-
ho mostu v Praze. 

Barikádníci se zoufale snaží ubránit 
neustále se stupňujícímu německému 
útoku. Situaci však nakonec zachra-
ňují přijíždějící sovětské tanky. Otakar 
Vávra usiluje o autentickou rekon-
strukci atmosféry v Praze na samém 
konci války. 

Realistický popis revolučních udá-
lostí je částečně ovlivněn italským ne-
orealismem. Do filmu jsou zakompo-
novány i některé dokumentární záběry, 
pocházející z Vávrova dokumentární-
ho snímku Cesta k barikádám. 

Scénář k filmu si napsal sám Otakar 
Vávra a uvidíme v něm slavné hvězdy 
dobového českého filmového nebe:  
Jaroslava Průchu, Barbaru Drapiň-
skou, Jaroslava Marvana (na snímku), 
Vladimíra Šmerala, Josefa Beka, Lubu 
Skořepovou, Radovana Lukavského 
a další. 

O komfortní velkoplošnou projekci 
s využitím nejmodernější počítačové 
techniky stejně jako o fundované prů-
vodní slovo se postará učitel a vedoucí 
Školního filmového klubu Aleš Říman.

Hynek Bouchal

Školní filmový klub „Klobouk dolů!“

...i tak by se dala ohodnotit výstava, 
kterou připomínáme již jen několika 
zde uvedenými fotografiemi z vernisáže. 
V průběhu 14 dnů mohli návštěvníci, 
kteří si udělali čas a přišli se podívat, ob-
divovat skvělé výtvarné nápady včetně 
použití všech možných druhů materiálů 
a jejich tvarové a barevné zpracování. 
Obdiv samozřejmě patří také šikovnosti 
žáků výtvarného oboru světelské ZUŠ, 
kteří se na výstavě, kterou uspořádala 
a s některými svými kolegy nainstalo-
vala paní učitelka Iva Těsnohlídková, 
mohli prezentovat.

Ráda bych se ještě zmínila o průběhu 
vernisáže. Po úvodních slovech ředitele 
školy Karla Čížka bylo pro přítomné ná-
vštěvníky připraveno malé překvapení 
v podobě přehlídky některých vystave-
ných exponátů, konkrétně aprílových 

klobouků, všechny s příhodnými názvy, 
např. Chléb a sůl, Tunelář, Výhodná par-
tie, Hlava v oblacích, Člověče nezlob se 
aj. V nich se po připraveném papírovém 
molu, za kytarového doprovodu Jirky 
Vencovského a vtipných průvodních slo-
vech Emilky Maškové, osobně předvedli 
jejich autoři.

Text a foto: Zdena Horní



Světelský zpravodaj květen 2006 strana 22 strana 23 květen 2006 Světelský zpravodaj 

Láďa Vosyka už zase běhá
Byl 1. máj loňského roku a pětapa-

desátiletý Ladislav Vosyka utrpěl v za-
městnání těžký úraz, diagnóza lékařů 
v nemocnici byla pro člověka posedlé-
ho běháním velice krutá: oboustranná 
fraktura kotníku levé nohy a k tomu 
ještě potrhané vazy. V nemocnici 
neuvažovali, zda bude ještě někdy 
běhat, otázka byla, zda bude normálně 
chodit. 

Ale neuplynul celý rok a jméno La-
dislav Vosyka se objevilo 22. března 
2006 ve startovní listině účastníků de-
setikilometrového krosu Běh Vodranty 
v Čáslavi, a co víc, v kategorii nad 50 
let doběhl člověk, který měl ještě před 
čtyřmi měsíci deseti šrouby sešroubo-
ván kotník levé nohy, na 2. místě. Jaký 
opravdu je chlap s tvrdou náturou, kte-
rý se nerad vzdává?

- Láďo, vezmeme to od začátku, jak 
ses dostal k běhání?

Od dorosteneckého věku jsem hrál 
fotbal v Leštině, odkud pocházím, byl 
jsem zvyklý pravidelně sportovat. Leč, 
začal jsem si stavět dům a se sportem 
byl konec. V roce 1981 jsem měl hoto-
vo, a tak jsem se chtěl k fotbalu vrátit, 
ale zjistil jsem, že mám pár kilo navíc. 

Řekl jsem si tedy, začnu běhat, 
abych tu přebytečnou zátěž shodil. 
To běhání se mi tak zalíbilo, že jsem 
u toho zůstal. 

Přišly první starty na opravdových 
závodech, v roce 1984 jsem běžel čtyři 
a v další sezoně už jich bylo devět, 
když ten nejdelší Běh městem Jarmily 
Kratochvílové měřil necelých 17 km.

- Ve své kariéře amatérského běžce 
máš v nohách i maraton a ten se nedá 
absolvovat bez pořádné porce trénin-
kových kilometrů. Jak jsi se k tomu 
dopracoval?

Časem se běhání pro mě stalo dro-
gou, bez pravidelného tréninku jsem si 
to nedovedl představit. Do doby, než 
jsem se začal věnovat stavbě domu 

dceři Petře a poté synovi Radkovi, měl 
jsem v nohách každý měsíc 350 až 400 
kilometrů, včetně závodů. 

Tak zákonitě narostla kondice, se 
kterou jsem si mohl troufnout i na těch 
dvaačtyřicet kilometrů. V roce 1988 
jsem si zaběhl maratony hned dva. 
První v Opavě a ten další – Berlínský 
maratón – v bývalé NDR. Oba jsem 
dokončil.

- Jsi registrován v nějakém klubu 
a máš přehled, kolik závodů jsi od 
roku 1984 absolvoval? 

Nejprve jsem začal na vlastní pěst, 
sám jsem si určoval tréninkové dávky, 
sám jsem závodil, potom jsme tady ve 
Světlé s partou podobně během po-
sedlých kluků založili Atletický oddíl 
David, ale ten po čase zanikl. Nyní 
běhám v barvách oddílu Turbo Chotě-
boř, ovšem trénuji si sám doma. O ab-
solvovaných závodech mám přehled, 
syn Radek mi vše našel na internetu, 
tam se skutečně nechá najít hodně 
věcí, a sestavil mi seznam mých startů 
včetně délky závodů a umístění. Proto 
vím, že od roku 1984 jsem absolvoval 
s dvěma letošními starty 340 závodů 
a v tom je 8 maratonů, z nichž jeden 
jsem nedokončil.

rozhovor měsícerozhovor měsíce
- A nyní se vraťme do současnosti. 

V květnu loňského roku přišel úraz, 
koncem letošního března jsi již běžel 
první závod v Čáslavi a hned 10 kilo-
metrů, jaký byl ten návrat mezi běžce?

Při operaci jsem dostal do nohy 
deset šroubů a pět měsíců jsem s tím 
byl doma. Potom jsem šel na dva mě-
síce do práce a v polovině listopadu 
loňského roku mi vyndali ty šrouby. 
Nebylo to nic příjemného, jak pan dok-
tor v nemocnici řekl, jak šly tam, tak 
stejnou cestou musí ven. 

Po této nezbytné operaci jsem byl 
ještě šest neděl doma, ale již v polovi-
ně prosince jsem pomalu začal chodit, 
později jsem zkoušel rychlejší chůzi. 
Zpočátku to dost bolelo, ale odradit 
jsem se nenechal. 

V půli ledna jsem již uběhl první 
stovku metrů a v únoru to byly už dva 
kilometry, začátkem března jsem běžel 
zlehka pět kiláčků, a když jsem zjistil 
koncem března, že vydržím i deset, 
tak jsem se odhodlal jet 2. dubna na 
zkoušku do Čáslavi. Do cíle jsem ve 
své kategorii nad 50 let doběhl v de-
setikilometrovém závodě na 2. místě. 
Byl to moment, kdy jsem se uvědomil, 
že je to hlavně díky znamenité práci 
chirurga, pana doktora Michka, který 
mi zničený kotník operoval a potom 
po celou dlouhou dobu léčení sledoval 
jeho stav. 

Utvrdil jsem se v tom, že se v kondi-
ci mohu dostat tam, kde jsem byl před 
úrazem. O dva týdny později jsem již 
bez obav jel do Golčova Jeníkova na 
můj oblíbený závod Běh městem Jar-
mily Kratochvílové, tam jsem stál na 
startu už devatenáctkrát, o příštích Ve-
likonocích by to tam mohla být moje 
jubilejní dvacítka, tedy v případě, že 
zdraví vydrží. 

Pro úplnost je třeba dodat, že ve 
výsledkové listině 22. ročníku Běhu 
městem Jarmily Kratochvílové, který 
se běžel 16. dubna, je Ladislav Vosyka 
uveden na 92. místě celkové klasifikace 
a 16. v kategorii od 50 do 59 let. Trať 
15 km uběhl v čase 1:17:23 hod. 

Text a foto: Jiří Víšek



Světelský zpravodaj květen 2006 strana 24 strana 25 květen 2006 Světelský zpravodaj 

Zeptali jsme se za vás

- Pane starosto, stále se po městě mluví 
o vracení pozemků panu Morawetzovi. 
Slyšíme o tom, že se má vracet i pozemek 
pod skládkou apod. Můžete tu situaci 
osvětlit? Co se mu už vrátilo, či co se mu 
vracet bude?

Na základě zákona č. 212/200 Sb., 
o majetkových nárocích osob postiže-
ných holocaustem požádali potomci 
posledního majitele světelského panství 
p. Morawetze o navrácení lesní a země-
dělské půdy (nepožádali dosud o navrá-
cení zámku ve Světlé, který je v majetku 
kraje Vysočina, ani zámeckého parku, 
který je v majetku města Světlé n. S.). 
Pozemkový úřad v Havlíčkově Brodě 

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

Smráká se nad „žulou“?

Ve středu 5. dubna proběhlo za účas-
ti královehradeckého biskupa Mons. 
Dominika Duka OP, místopředsedy 
PS Jana Kasala, ředitele Diecézní cha-
rity v Hradci Králové Jiřího Stejskala 
a dalších významných hostů slavnostní 
otevření nízkoprahového centra pro 
mládež v nově zrekonstruovaných pro-
storách bývalé knihovny. 

Starosta města Josef Böhm a ředitelka 
Oblastní charity v Havlíčkově Brodě 
Bc. Anna Blažková vyjádřili radost nad 
vzájemnou spoluprácí města a Oblastní 
charity při vzniku a provozování tohoto 
nového střediska. 

Nízkoprahové centrum se má stát mís-
tem setkávání a trávení volného času pro 
děti a mládež do dvaceti let z našeho města 
a okolí. Jak řekl ve svém projevu starosta 
Světlé n. S.: „Mělo by vyřešit stále naléha-
vější potřebu zřídit klub mládeže, kde by 
se v prostředí podobném kavárenskému 
nebo restauračnímu, ale bez alkoholu, 
cigaret a jiných návykových látek, mohli 
mladí lidé scházet k posezení, pobavení, 
debatám, diskuzím. Potřeba mládeže 
sdružovat se je silnější než u dospělých, 
ale kromě zakouřených restaurací, laviček 
na náměstí či v parku a „žuly“ v našem 
městě jiná možnost není. Respektive do 
dnešního dne nebyla.“ 

Z mnoha anket, dotazů a šetření vede-
ných v minulých letech vyplynulo, že mla-
dým v našem městě chybí právě takovéto 
místo, proto byly nákladem více než jeden 
milion korun upraveny prostory bývalé 
knihovny a zastupitelé se zavázali k roční-
mu příspěvku 330 000 Kč z rozpočtu měs-
ta na pokrytí provozních nákladů. Úkolem 

Oblastní charity zase bylo sehnat peníze 
na vybavení nově upravených prostor, 
tj. na nákup počítačů, kulečníku, šipek, 
míčů a dalších lákadel, která mají mládeži 
zpříjemnit volný čas zde trávený. Dostalo 
se i na barový pult, taneční miniparket, 
hezké stolky a židličky. Proběhlo i výbě-
rové řízení na pracovníky centra. Teď už 
všichni můžeme jen doufat, že se investo-

vané náklady, čas i energie vrátí a projeví 
hlavně v návštěvnosti a spokojenosti těch, 
pro které je klub připraven a určen. 

O tom, jak se tento záměr daří naplňo-
vat, jaký je o centrum zájem, jaká je jeho 
provozní doba, kdo v něm pracuje a jak se 
mu to zatím líbí, se dočtete v příštím čísle 
Světelského zpravodaje. 

Mgr. J. Kupčíková, foto: J. Vála

rozhodl o vydání řady nemovitostí, mezi 
nimi i pozemků č. kat. 590/2, 609 a 613 
ve vlastnictví státu a správě Pozemko-
vého fondu. Právě na těchto pozemcích 
se nachází skládka TKO. Protože město 
Světlá n. S. nebylo vlastníkem těchto 
pozemků, nestalo se ani účastníkem ří-
zení a bez jeho vědomí k vydání těchto 
pozemků došlo (o další v k.ú. Nová Ves 
má restituent ještě zažádáno). 

Právní zástupce restituenta jedná 
s městem o budoucím vztahu mezi ma-
jitelem a městem, navrhuje, aby město 
pozemky odkoupilo. Cena pohybující se 
v řádech desítek milionů korun je pro 
město nepřijatelná.
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Město nyní jedná s Pozemkovým fon-
dem o dalších možných krocích, které 
by zvrátily rozhodnutí Pozemkového 
úřadu a zabránily vydání výše zmíněných 
pozemků v k.ú. Nová Ves, jež leží rovněž 
pod skládkou.

Josef Böhm

- Můžete, prosím, podat informaci, jak to 
vypadá s pozimní opravou komunikací ve 
Světlé a nejbližším okolí? 

Komunikace ve Světlé n. S. jsou dvojí-
ho typu:

a) silnice II. a III. třídy, které vlastní 
kraj Vysočina a spravuje Správa a údržba 
silnic Havlíčkův Brod

b) místní komunikace, které jsou ve 
vlastnictví města a které spravují Technic-
ké a bytové služby města Světlá n. S.

Opravy místních komunikací zahájily 
TBS 19. dubna a předpoklad trvání je cca 
14 dní. Opravy silnic II. a III. třídy byly 
projednány s ředitelem SÚS ing. Matěj-
kou dne 12. dubna a bylo jím přislíbeno, 
že SÚS provede postupně opravy všech 
narušených komunikací v co možná 
nejkratším termínu. Zatím je stanoven 
termín zahájení předláždění Nádražní 
ulice na 2. května.

ing. Josef Maleček

- Zajímalo by mě, komu patří plot kolem 
„plavečáku“ v Pěšinkách? A zda jeho neu-
těšený stav, který hyzdí okolí, bude někdo 
řešit?

Dne 5. 4. 2006 proběhlo ústní jednání 
s jednatelem firmy Relaxa a.s. Ždírec 

– panem Malinou. Firma Relaxa a.s. 
vlastní ve Světlé nad Sázavou několik 
pozemků v okolí bazénu. Cílem tohoto 

jednání bylo řešení stávající situace těchto 
pozemků, konkrétně se jedná o opravu 
oplocení a o údržbu travnatých ploch. Pan 
Malina přislíbil, že v Nádražní ulici nechá 
zhotovit nové plné oplocení. Dále přislíbil, 
že bude provedena oprava oplocení v Pě-
šinkách, které je v současné době pova-
leno. Stanovení přesných termínů nebylo 
v době jednání vzhledem ke klimatickým 
podmínkám možné.

Dalším bodem tohoto jednání byla 
údržba jeho pozemků. Bylo domluveno, 
že tyto pozemky budou pravidelně udr-
žovány – tzn. seč trávy, odvoz posekané 
trávy a údržba strání.

ing. Gabriela Coufalová, odbor MIRR

- Ráda bych se dozvěděla něco víc o plá-
nech na úpravu a využití tzv. světelské 

„žuly“, oblíbeného „centra“ naší mládeže.
K Vašemu dotazu můžeme sdělit, že 

majitel objektu uvažuje o rozšíření 
prodejní plochy na úkor ochozu, tím by 
došlo k zamezení současného způsobu 

„využívání“ této plochy. Tento záměr mají 
zástupci Jednoty v plánu realizovat ještě 
v letošním roce.

ing. Lenka Arnotová

- Při cestování do zahraničí lze kromě 
pasu použít občanský průkaz. Ale který?

Zákon o cestovních dokladech č. 329/
99 Sb., konkrétně § 41a říká: „K opuštění 
území do států Evropské unie lze jako 
cestovní doklad použít i občanský průkaz 
se strojově čitelnými údaji, pokud nemá 
oddělenu vyznačenou část.“ To znamená 

„zelený“ občanský průkaz vydávaný od 
16. 10. 2000.

Městský úřad, odbor správní a školství

Jarní putování Rádia OK

Ve čtvrtek 23. března vyrazil tým 
Rádia OK na své druhé Jarní puto-
vání. Cílem byla tentokrát Vysočina. 
V čele výpravy byl Martin Karlík, 
který si s sebou opět přibalil Jarní 
noviny Rádia OK a celou řadu dal-
ších dárků pro posluchače.

První zastávka našeho sluníčkové-
ho auta byla ve Světlé nad Sázavou. 
Dorazili jsme přesně ve dvě hodiny 
odpoledne. Na místě nás už čekala 
místostarostka města Lenka Arnoto-
vá. Jak nám prozradila, právě v den 
našeho příjezdu obleva poprvé odkryla 
opravenou Komenského ulici, takže 
jsme mohli posoudit výsledek. 

Přímo na místě jsme tradičně obda-
rovali prvních pět příchozích krásnými 
tričky s logem Rádia OK. Návštěvníky 
našeho putování jsme navíc požádali 
o tip, kam by oni sami nejraději po-
zvali turisty ve svém městě. Nejčastěji 
byly zmiňovány místní sklárny, pod-
zemní chodby nebo samotné náměstí. 
A na závěr jsme mohli opět přímo ve 
vysílání slyšet bouřlivý pozdrav oby-
vatel Světlé n. S. všem posluchačům 
Rádia OK!

Další zastávkou byl Havlíčkův Brod. 
Náš jarní tým přivítala po patnácté 
hodině místostarostka Ivana Štrossová. 
Ta prozradila posluchačům Rádia OK, 
že tu právě staví zbrusu novou spor-
tovní arénu a zároveň nás pozvala na 
její slavnostní otevření. Největší pře-
kvapení nás ale čekalo, když jsme se 
přímo na náměstí potkali s ministrem 
kultury Vítězslavem Jandákem! Ten 
byl v Havlíčkově Brodě na pracovní 
návštěvě a projevil se jako pravý sym-
paťák. Prozradil, že se mu naše rádio 
moc líbí, stejně jako Havlíčkův Brod. 

(kráceno)

Mgr. Daniel Rumpík,
programový ředitel Rádia OK

Napsali jste nám

Světelský zpravodaj, časopis, z kte-
rého mám několikaletou sbírku, je 
moje pravidelné čtení. Zajímá mě, co 
se projednalo na radnici, pozvánky 
na různé akce, dětská a mládežnická 
vystoupení, výstavy a sport. S čím se 
pochlubí cestovatelé, co pěkného vidě-
li, zažili a doporučují k navštívení. Ne-
zanedbatelnou rubrikou je kriminalita 
Světelska! Já bych se chtěla zaměřit na 
historii našeho města. K tomu chci po-
znamenat, že jsem rodačka, ale ne tak 
stará proti těm, co mezi námi ještě žijí 
a hodně pamatují.

Moje vzpomínka na město začíná 
po konci 2. světové války, kdy jsem 

začala chodit do školy. Světlá byla uza-
vřené městečko s několika skromnými 
obchůdky a hospodami. 

Po dlážděných ulicích rachotily po-
tahy tažené kravami, jen ti z většího 
hospodářství zapřáhli koně. Auto bylo 
luxus, za kterým jsme se dlouho otá-
čeli. Ovšem je pravda, že už tenkrát tu 
existovalo autotaxi p. Kottinka v Lá-
necké ulici. 

Na rozdíl od dnešní doby tekla 
voda zadarmo. Na náměstí z kašny, 
v Lánecké ulici, na Lánečáku a jedna 
studánka pod kostelem, která je tam 
ještě dnes. Pravda je, že si ji museli 
lidé nosit ve vědrech. ▶
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Na konci šedesátých let, kdy se 
postavila sklárna, na kterou navazo-
vala výstavba sídliště a nového ná-
kupního střediska, se město dostalo do 
jiných rozměrů. 

V té době jsem se stala poštovní 
doručovatelkou. Proto si ráda přečtu 
historii domů, kam jsem doručovala 
poštu. Ale zamyslela jsem se nad 
tím, že k historii starých domů patří 
i starousedlíci. Měli by být také naší 
chloubou. Tito lidé si svojí životní drá-
hu uschovávají ve svém nitru. Kolik 
jich v našem městě a okolí žije, to by 
potvrdila jedině naše matrikářka.

Můj obdiv má žena, která je ro-
dačka a právě letitá pamětnice. Je to 
naše paní doktorka Irma Němečková. 
Myslím, že by měla opravdu o čem 
vyprávět. Právě ona zasvětila život 
své doktorské přísaze ošetřit a léčit 
nemocné. 

Nezapomněla však ani na péči o se-
be, proto i po své odváté devadesátce 
je velice pohledná žena. Co se na ní dá 
nejvíce obdivovat, jsou její schopnosti 
v léčení. Ani sametová revoluce ji ne-
odradila od lékařské práce. Zařídila si 
malou soukromou ordinaci, a to je i je-
jí velkou výhodou. Po zazvonění u je-
jího bytu přijde otevřít usměvavá paní 
se svým pejskem Rexem. Při vstupu do 
ordinace má člověk pocit, že přišel ke 
své matce a čeká na pohlazení. Snaží 
se ty nepříjemné úkony vylepšit opti-
mismem, aby nás to tolik nebolelo. 

Mezitím si ještě s pacientem popo-
vídá o tom, jak se daří známým a pří-
buzným. Je nemnoho lidí, kteří by ji 
nenavštívili za tak dlouhou dobu jejího 
působení v našem městě. Ještě zají-
mavější je její kartotéka pacientů. Na 
její věk není opravdu malá. A přitom 
kromě telefonu nemá žádný počítač, 
jen velký sešit, kde si zapíše návštěvu 
pacienta. 

Je překvapivé, že ji navštěvují i mladí 
lidé, a to je známka, že mimo lékařské 
pomoci rozdává zároveň i svoji lásku. 
To je dar, se kterým se ve zdravotnic-
tví už moc nesejdeme.

Svým příspěvkem jsem chtěla na-
značit, že kdo zná životní příběhy 
pamětníků „starousedlíků“, měl by 
se s námi podělit o jejich životní 
zkušenosti. Tak jako obdivujeme his-
torii domů, i tito lidé si zaslouží obdiv 
a úctu, vždyť domy bez lidí by žádnou 
historii neutvořily.

Božena Fironová

▶ Bilance zimy 2005/2006

První sníh této zimy padal ve Světlé 
n. S. ve čtvrtek 17. listopadu. Ihned tál, ale 
v následujícím dni jsme se dočkali první 
sněhové pokrývky (2 cm). Ta pak vydr-
žela až do konce listopadu. Nejvyšší byla 
naměřena 27. listopadu (7 cm). Teplotně 
byl listopad mírně podprůměrný (+2,9 
oC), srážkově podprůměrný (25,8 mm).

Až do 7. prosince trvalo zimní počasí 
se sněhovou pokrývkou. Potom se ale 
zima na chvíli odmlčela. Sněžit začalo 
až 17. prosince. O vánočních svátcích 
sice přišla mírná obleva, ale sněhová 
pokrývka se držela až do konce loňského 
roku. Nejvíce sněžilo 28. prosince, kdy za 
24 hodin napadlo 18 cm. Následující den 
byla nejvyšší celková sněhová pokrývka 
24 cm. Teplotně byl prosinec mírně nad-
průměrný (-0,4 oC). Srážkově nadprů-
měrný (78,8 mm).

Opravdové zimní počasí přišlo až 
v roce 2006. Začalo to mrazivým lednem, 
kdy se nevyskytla jediná výraznější ob-
leva. Prudké ochlazení nastalo po vpádu 
studeného vzduchu v noci z 21. na 22. 
ledna. Denní průměrné teploty klesly 
pod -10 oC, vůbec nejnižší průměrná 
denní teplota (-16,5 oC) byla vypočtena 
23. ledna. Tento den byl i jediný arktický 
den (denní maximum nižší než -10 oC). 
Absolutní minimum bylo naměřeno ve 
dvou metrech nad zemí o den později 
(-21,9 oC). Souvislá sněhová  pokrývka 
se držela celý měsíc. Nejvyšší celková 
sněhová pokrývka byla zaznamenána 19.  
lednový den (33 cm). Teplotně byl leden 
velice chladný. Průměrná měsíční teplo-
ta -5,1 oC znamená nejchladnější leden 
a zároveň i měsíc za posledních 10 let. 
Srážkově byl průměrný (53,9 mm).

V únoru jsme zažili hlavní nápor sněhu. 
První únorová dekáda přinesla i nízká 
minima (6. února bylo -19,3 oC). Od sed-
mého do šestnáctého napadlo 31 cm nové-
ho sněhu. 16. února v 17 hodin byla namě-
řena nejvyšší celková sněhová pokrývka 
(49 cm). To je rekord za posledních 10 
let. Samozřejmě se držela celý měsíc. 
Teplotně byl únor podprůměrný (-2,5 oC), 
srážkově průměrný (56,8 mm).

Březen byl letos teplotně podnormální. 
Chladné zimní počasí trvalo až do po-
loviny třetí březnové dekády. Březnové 
minimum bylo naměřeno shodně dva-
krát -9,9 oC (8.3. a 13.3.). Tento měsíc byl 
výjimečný i množstvím a délkou držení 
sněhové pokrývky. Nejvyšší byla 9. břez-
na (42 cm). Poslední sněhová pokrývka 

byla letos registrována 29. března (6 cm). 
Teplotní maximum bylo zaznamenáno 
27. března +15,8 oC. Průměrná měsíční 
teplota (+0,8 oC) znamená nejchladnější 
březen za posledních 10 let. Srážkově byl 
nadprůměrný (81,4 mm).

Shrnutí:
Napadaný nový sníh celkem (tzn. kdy-

by neodtával a neslehával se): 185 cm 
(rekord za 10 let)

Nepřetržité držení sněhové pokrývky: 
102 dnů – od 18.12. do 29.3. (rekord za 
10 let) 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 122 
dnů (rekord za 10 let)

Max. denní teplota nevystoupala ani 
jednou nad 10 oC 135 dnů (od 12. 11. do 
26.3.)

Poslední zima lámala především sněho-
vé rekordy a byla hodně podobná té před 
deseti lety (1995/1996). Tentokrát bylo 
však ještě chladněji. Takže za deset let se 
máme opět na co těšit!

Daniel Mašek, externí spolupracovník 
Českého hydrometeorologického ústavu

Brožurka Letní tábory 
na Vysočině

Nedávno spatřilo světlo světa již 
třetí vydání brožurky, kterou vydala 
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 
ve spolupráci s oddělením mládeže 
a sportu krajského úřadu kraje Vy-
sočina. 

Stejně jako v minulých letech obsahuje 
publikace přehled letních táborů v kraji 
Vysočina. „Od jejího vydání,“ řekl Mar-
tin Paclík, předseda Rady dětí a mládeže 
kraje Vysočina, „si slibujeme populari-
zaci letní táborové činnosti a rozšíření 
nabídky letních táborů mezi veřejnost. 
Letošní vydání se vyznačuje propojením 
s internetovou stránkou www.tabory-

-vysocina.cz, kde je kompletní nabídka 
táborů také zveřejněna.“ Brožurka, dis-
tribuovaná základním školám, domům 
dětí a mládeže, knihovnám, informač-
ním centrům apod., obsahuje více než 
140 běhů táborů nejrůznějších zaměření, 
to znamená, že oproti loňskému roku se 
nabídka více než zdvojnásobila.

Brožurka je zdarma, několik výtisků 
je k dispozici i v našem informačním 
centru.

-jv-
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Jistě každý z nás vítá a oceňuje snahu 
všech členů městského zastupitelstva o stá-
lé zlepšování životního prostředí v našem 
městě – opravy komunikací, udržování 
čistoty v ulicích, správné třídění odpadů, 
údržba a vysazování zeleně, zajišťování 
bohatých kulturních programů s mnoha 
dalšími aktivitami, ale také bychom měli 
zvažovat, co ještě by bylo přínosem pro 
budoucnost.

Místní odbor Společnosti přátel žehu 
ve spolupráci s MěÚ je možná jediným 
občanským sdružením, které si dává za 
úkol vytipování vhodného místa, výstav-
bu obřadní síně a zajišťování prostředků 
na realizaci celého projektu. Smuteční síň 
má Havlíčkův Brod, Humpolec, Jihlava, 
Ledeč n. S., jen ne „menší okres“ – město 

Světlá n. S.  Podkladem k zahájení veške-
rých jednání bude mj. také početně silná 
členská základna SPŽ. Proto se obracíme 
na spoluobčany s důležitou výzvou, aby se 
přihlásili a stali ideovými členy místního 
odboru, neboť jedině přání a požadavky 
většiny mohou pomoci rozhodně potřebné-
mu dílu, v budoucnu podstatnému snížení 
nákladů na převozy do okolních měst.

Tato krátká informace je zároveň po-
zvánkou pro každého věcně uvažujícího 
občana na výroční členskou schůzi SPŽ, 
která se koná 19. května od 14 hod. v sále 
Společenského domu ve Světlé n. S. Věří-
me, že váš dnešní zájem bude zárukou 
budoucí jistoty k uskutečnění významné 
stavby pietního zařízení ve městě.

Jiřina Prosová, předsedkyně MO SPŽ

Přemýšlejme o budoucnosti Pohádkový les ve Služátkách

Obecní úřad ve Služátkách si vás, 
čtenáře Světelského zpravodaje, do-
voluje pozvat na 6. ročník oblíbené 
akce pro děti: procházku lesem pl-
ným pohádkových bytostí, soutěží 
a her. 

Pohádkový les se tentokrát uskuteč-
ní v sobotu 20. května; startujeme v 9 
hod., start i cíl akce je u budovy Obec-
ního úřadu ve Služátkách. Trasa vede 
krásnými služáteckými lesy a měří cca 
dva kilometry. 

Cesty jsou vybrány tak, aby na 
nich mohli pohodlně projíždět rodiče 
i s dětskými kočárky. Děti se v lese 
setkají s nejrůznějšími pohádkovými 
postavami. 

Na stanovištích pro ně budou při-
praveny soutěže a hry; za absolvování 
každého úkolu budou děti odměněny 
sladkým překvapením. V cíli akce 
čeká všechny účastníky bohaté občer-
stvení: služátecký talíř, hovězí guláš, 
točené limonády, pivo Gambrinus, 
zmrzlina a mnoho dalších lahůdek. 

Pro děti je připraveno malé občer-
stvení zdarma. Pořadatelé zároveň 
zajistili bohatý doprovodný program: 
atmosféru zpestří živá hudba světelské 
kapely Naprášky, připraveni budou též 
cvičitelé psů, kteří předvedou, co je-
jich psí miláčci dokáží; účastníci budu 
moci zhlédnout hasičskou techniku 
doprovázenou odborným výkladem 
přítomných hasičů. 

Kromě toho mají pořadatelé připra-
veno mnoho dalších překvapení. Přijď-
te, těšíme se na vás. 

Josef Havel, starosta obce
Martin Franta, hlavní pořadatel
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Na Michalově statku 

Malý skanzen v Pohledi již tradičně 
připravuje pro sváteční dny roku akce 
s živým doprovodem, které připomína-
jí život našich předků. Nejinak tomu 
bylo i o letošních Velikonocích.

Obecní úřad uspořádal ve dnech 15. 
a 16. dubna na Michalově statku Staro-
české Velikonoce, při kterých návštěv-
níci mohli vidět velikonoční výzdobu 
a zvyky našich předků v 18. a 19. století. 
Duší těchto akcí jsou již tradičně man-
želé Holubovi a o letošních svátečních 
dnech se k nim připojila jejich tříměsíční 

Anička, která ve staré kolíbce dokonale 
oživila velikonočně vyzdobenou svět-
nici. S velkým ohlasem návštěvníků se 
o Bílé sobotě setkala lidová umělkyně, 
paní Marie Karlová z Lučice. Nezapřela 
v sobě bývalou kantorku a poutavou for-
mou dokázala vysvětlit a předvést různé 
způsoby zdobení velikonočních kraslic, 
pečení fi gurek z vizovického těsta, pletení 
pomlázek a nápadité zdobení příbytků. 
V neděli dopoledne se o program postaral 

Nejhezčí exponát výstavy 

světelský folklorní soubor Škubánek se 
svým velikonočním programem. Pro ty 
nejmenší bylo zážitkem, že se na statku 
mohli setkat s živými domácími zvířaty, 
vždyť si mohli pohladit i skutečnou krávu 
a třeba se nechat vyfotit s živou rohatou 
kozou, prostě bylo co obdivovat. Zájem 
o velikonoční návštěvu pohleďského 
skanzenu byl velký, přišli pěší turisté, jiní 
přijeli auty, na kolech i vlakem a kupodi-
vu v menšině byli návštěvníci za Světlé, 
kteří mají Pohleď doslova za humny.

Text a foto: -jív-

Pohádkový les v Josefodole

Letošní Dětský den v Josefodole se 
koná v sobotu 27. května. Jedná se již 
v pořadí o 6. ročník a dovolujeme si 
tvrdit, že si získal značnou oblíbenost 
mezi dětmi i dospělými.

Jak tedy tento dětský den probíhá?
Každý dětský účastník na startu 

obdrží vstupenku, na které budou ozna-
čena jednotlivá stanoviště pohádkových 
bytostí. S touto vstupenkou a spolu se 
svým dospěláckým doprovodem se 
děti vydají do lesa plného pohádko-
vých bytostí, kde na každém stanovišti 
budou plnit jednotlivé úkoly nebo se 
zúčastňovat rozličných her. Po splnění 
jednotlivých zábavných úkolů dostanou 
na každém stanovišti razítko, a po pro-
jití celým pohádkovým lesem dostanou 
v cíli zaslouženou odměnu v podobě 
dobré svačinky. Tyto odměny budou 
(jako třeba bonbony a jiné pamlsky) dě-
tem nabízeny i při plnění jednotlivých 
úkolů. V minulých letech bylo vždy 
kolem deseti pohádkových stanovišť. 
Jednalo se na například o stanoviště 
loupežníků, ježibaby, Jeníčka a Mařen-
ky, Křemílka a Vochomůrky, Makové 
panenky, Ferdy mravence, hejkala, čer-
ta a Káči a další.

Jak na startu, tak i v cíli pro děti i do-
spělé bude připraveno občerstvení, ale 
i další zábava, například již z podstatné 
části zbudované dětské hřiště, ale také 
další doprovodný program. Vždy to 
byla i dobrá příležitost pro společné 
setkání dětí, jejich maminek u kočárků 
a tatínků nejenom u piva. V roce 2004 
se zúčastnilo dětského dne 350 dětí 
a v loňském roce bylo rozdáno na startu 
celkem 498 dětských vstupenek. Jak je 
vidět, zájem o tuto akci je velký.

Výtěžek z dobrovolného vstupného 
bude jako v posledních letech věnován 
na dostavbu dětského hřiště v Josefo-
dole, kde již dnes můžeme vidět jeho 
podstatnou část, a také na zbudování 
nového dětského hřiště ve Služátkách, 
což byl cíl Pohádkového lesa v loňském 
roce. V letošním roce bude start i cíl 
jako tradičně v Josefodole. 

Doufáme, že podobně jako v minu-
lých letech se vydaří počasí a podaří 
se nám spolu s Vámi připravit pro děti 
pěkný den, plný dobrodružství, zážitků 
a sladkých odměn. 

Martin Bezouška
www.pohadkovyles.wz.cz

Lidová umělkyně při výkladu 
o zdobení kraslic

Umění zaparkovat

Mnozí si myslí, že k řízení auta stačí 
umět točit volantem. Samozřejmě, že ne-
stačí, přesto někteří nezvládají ani tento 
jednoduchý úkon. Jak jinak si vysvětlit, že 
na poloprázdném parkovišti uvidíte auto 
zaparkované šikmo přes vyznačená stání? 
Možná by se místo barevných dlaždic 
osvědčily patnácticentimetrové obrub-
níky... Nebo rovnou kóje s metrovými 
zdmi?                      Text a foto: -jv-
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Předseda představenstva HC Rebel 
a současně starosta Havlíčkova Brodu 
Jaroslav Kruntorád zhodnotil roli Gusty 
Žáka v úspěšné sezoně slovy: „Gusta tomu 
všemu po svém příchodu dodal tah na brá-
nu. Jsem rád, že jsem ho zpět do Kotliny 

v průběhu sezony přivedl.“ Pro současného 
světelského restauratéra byla pomoc brod-
skému hokeji srdeční záležitostí. Vždyť 
v Kotlině od svých deseti let hokejově vy-
růstal a teprve v osmnácti odešel na vojnu 
do Písku, odkud se po roce stěhoval do ka-
biny slavné jihlavské Dukly. V brodském 
hokeji již jako „bafuňář“ působil před osmi 
roky a nyní se tam vrátil s tím, aby se tam 
opět hrála první liga. Ze splněného cíle měl 
oprávněnou radost, proto není divu, že na 
závěr týdenních oslav pozval celé mužstvo 
do své restaurace ve Světlé a bylo dobře, 
že vedle všech hráčů pozvání do hospody 
U Gusty přijaly i osobnosti, které řídily 
chod citlivého soustrojí mužstva a dovedly 
ho až do I. ligy. Byli to předseda předsta-
venstva HC Rebel Jaroslav Kruntorád, tre-
nér Kamil Pokorný, Třebíčák, který s Kot-
linou doslova žije celé čtyři roky, a také 
legenda mezi našimi hokejovými obránci 

– 61letý Jan Suchý, který se staral hlavně 
o doplňování klubové pokladny. 

Text a foto: jív

Oslavy brodských hokejistů ve Světlé

S nevšedním zájmem sledovali sportovní 
příznivci snad z celé Vysočiny závěrečné 
boje hokejistů HC Rebel Havlíčkův Brod 
o postup do I. ligy. Ve středu 29. března, 
po vítězství 4:2 nad soupeři z Jindřichova 
Hradce, se postupový sen stal pro Kotlinu 

skutečností. Na tomto úspěchu mají svůj 
podíl i čtyři Světeláci: Jan Krajíček, bratři 
Ondřej a Petr Včelovi na ledě a Gusta Žák 
v klíčové roli generálního manažera. Za 
zmínku určitě stojí, že ve zmíněném zá-
pase bodoval obránce Ondřej Včela, když 
na první gól přihrál a sám byl autorem 
toho rozhodujícího, kterým se Rebelové 
dostali do vedení 3:2. Jeho bratr Petr byl 
v play-off pátým nejproduktivnějším hrá-
čem mužstva se sedmi brankami a pěti 
přihrávkami. 

  Hostitel obsluhuje své podřízené (zleva L. Endál, J. Žák a J. Šulc)

Zleva G. Žák, K. Pokorný a J. Kruntorád

Fotbalové hřiště po dvou 
týdnech

Noc z 31. března na 1. dubna připravila 
světelským fotbalistům krutý aprílový 
žertík: travnatá plocha hřiště v Nádražní 
ulici se vinou rozvodněné Sázavy pro-
měnila v obrovský bazén, na hrací ploše 
bylo půl metru vody. Ta sice s poklesem 
hladiny řeky rychle zmizela, ale nechala 
po sobě pořádnou spoušť v podobě nepří-
jemného páchnoucího bahna. A to se na 
tomto hřišti mělo hrát o Velikonoční ne-
děli 16. dubna derby krajského přeboru FK 
Sklo Bohemia – Slovan Havlíčkův Brod. 
Bylo nutno rychle jednat, ale technika ne-
byla v té době nic platná. Lidské ruce, hrá-
bě, lopaty a kolečka, to bylo to, co mohlo 
pomoci. K záchranářským pracím zavelel 
správce hřiště Miloslav Kafka s dalšími 
brigádníky a během deseti dnů dali hrací 
plochu do gala, ale pro fotbalový zápas to 
ještě nebylo. Definitivní NE očekávanému 
derby vyřklo deštivé počasí v týdnu před 
Velikonocemi. V den plánovaného zápasu 
měl trávník již pěknou zelenou barvu, 
ale při pozorné prohlídce v sobě skrýval 
ještě zbytky mazlavého bláta, které již 
nešlo odstranit. Bylo zde riziko zranění 
hráčů, a navíc by ne zcela vyschlé hřiště 
utrpělo další šrámy. Proto bylo první jarní 
mistrovské utkání krajského přeboru na 
domácím hřišti odloženo. 

Text a foto: jív

Neděle 16. dubna odpoledneNeděle 16. dubna odpoledne

Sobota 1. dubna ránoSobota 1. dubna ráno
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Světelské volejbalistky 

Družstvo starších žákyň TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. se jako přebor-
ník kraje účastnilo ve dnech 7. až 
9. dubna ve Frýdku-Místku 1. kola 
Přeboru ČR. Přebor byl hrán ve 
čtyřech kvalifikačních skupinách 
po osmi účastnících. Účast si vybo-
jovala družstva na 1. a 2. místech 
krajských přeborů a čtyři družstva 
z Českého poháru. 

Děvčata ze Světlé n. S. ve složení: 
Sandra Juklová, Tereza Kyselová, Kris-
týna Lacinová, Věra Marešová, Kateři-
na Satrapová, Hana Štrosová, Andrea 
Vopěnková, Markéta Výborná  na tomto 
turnaji bojovala o čtyři postupová místa  
do závěrečného turnaje o přeborníka 
republiky.

Výsledky zápasů:
Světlá n. S. - Svitavy 2:0 (15,23) 
Světlá n. S. - Frýdek -Místek 0:2 (-18,-12)
Světlá n. S.- Uherské Hradiště 2:0 (19,15)
Světlá n. S.- Olymp Praha 0:2 (-15,-15)
Světlá n. S.- Příbram 0:2 (-23,-17)
Světlá n. S.- Trutnov 0:2 (-16,-12)
Světlá n. S.- Dansport Praha 2:0 (18,20)

Fotbalová přípravka před jarní sezonou

Ještě než začaly skutečné mistrov-
ské zápasy jarní sezony, startovalo 
družstvo starší přípravky FK Sklo 
Bohemia koučované Františkem 
Polákem a Jaroslavem Kadlecem na 
kvalitním turnaji O pohár Českomo-
ravských pískoven a. s. Mokrá, který 
se hrál na umělé trávě ve Vepříkově 
u Chotěboře. 

Dvanáct zúčastněných družstev hrálo 
nejprve ve dvou skupinách systémem 
každý s každým a nejlepší dva týmy 
z každé skupiny postoupily do semifiná-
le. Tam se dostali i malí fotbalisté Světlé 
z druhého místa, když ve skupině po 
první porážce 0:3 z Chotěboří A vyhráli 
zbývající čtyři zápasy. Postupně porazili 
Staré Ransko 3:0, Vítanov 3:0, Ždírec 
n. D. 2:0 a Golčův Jeníkov 5:0. V se-
mifinále čekal na světelskou přípravku 
vítěz druhé skupiny – Hlinsko. Podle 
trenéra Poláka to byl zcela vyrovnaný 
zápas, ale Hlinsko bylo šťastnější, ne-
boť dalo 10 vteřin před koncem jediný 
gól zápasu. Ve střetnutí o třetí místo si 

světelští zopakovali zápas s Chotěboří, 
ta dokázala dvakrát potrestat chyby 
v obraně a po prohře 0:2 zbyla na pří-

Marek Drahozal

pravku Světlé „bramborová“ medaile za 
čtvrté místo. Oba trenéři se přiznali, že 
s výkony svých kluků byli spokojeni. Ti 
se sami přesvědčili, že když uposlech-
nou rad trenérů, potom mohou hrát i o 
ty vytoužené medaile. Vždyť jedna 
z nich jim utekla po nešťastné porážce 
v semifinále s Hlinskem, které se potom 
stalo celkovým vítězem turnaje, když ve 
finále zdolalo Přibyslav 2:1. Jedno oce-
nění si malí fotbalisté FK Sklo Bohemia 
z Vepříkova odvezli, Marek Drahozal 
byl s šesti brankami druhým nejlepším 
střelcem turnaje.  A kdo si ve Vepříko-
vě v dresu Světlé zahrál? Byla to tato 
desítka fotbalových benjamínků: Lukáš 
Daňo, Ondřej Burda, Martin Dvořák, 
Jan Kadlec, Josef Kratochvíl, Lukáš 
Hrstka, Marek Drahozal, Daniel Krejčí, 
Ondřej Vacek a Lukáš Růt.

Ještě jedno trenéři Polák a Kadlec při-
pomínají: účast na turnaji ve Vepříkově 
umožnila finanční podpora firem Pneu-
servis Šmíd, Světlá n. S. a TOST.CZ. 

Text a foto: jív

Pro děvčata byl tento turnaj velkou 
zkušeností, většina z nich vůbec po-
prvé zažívala srovnání s republikovou 
špičkou. Velký křest si odbyla Terezka 
Kyselová. Tahounkami družstva byly 

Zleva: trenérka Holoubková, Vopěnková, Štrostová, Lacinová, Satrapová, 
Kyselová, Holoubek, v pokleku: Marešová, Výborná, Juklová

Markéta Výborná a Sandra Juklová, 
velké zlepšení zaznamenala Hana Štro-
sová. Zvláště v posledním zápase  proti 
Dansportu Praha děvčata předvedla, že 
volejbal opravdu umí. 



Světelský zpravodaj květen 2006 strana 30 strana 31 květen 2006 Světelský zpravodaj 

Prosba světelských sk8boardistů

Milí rodičové, žádáme vás, abyste si ne-
chodili s menšími dětmi hrát na skatepark. 
Toto místo je vyhrazeno pro sk8boarding 
a mohlo by být pro vaše dítě nebezpečné. 
Když například vaše dítě jezdí na kole 
okolo pyramidy, sk8boardista ho nevidí, 
protože se na ní z druhé strany chce rozjet, 
a váš malý drobek na kole se třeba zastaví 
kvůli tomu, že na něj právě mluvíte. Poté 
když skateboardista přeskočí pyramidu 
a myslí si, že je vše v pořádku, zahlídne 
vaše nepozorné dítě a dopadne přímo na 
ně. Takže to není nebezpečné jen pro vaše 
dětičky, ale i pro sk8boardisty, kteří se 
mohou nepříjemně zranit třeba o rám kola 
nebo z leknutí ztratit rovnováhu a dopad-
nout na hlavu či nějakou končetinu. Velmi 
vás proto prosíme, abyste měli na vědomí, 
co se může stát. Moc děkujeme.

Světelští sk8boardisté

Celkové skóre 3 vítězství a 4 prohry 
bylo shodné pro nás a Uherské Hradiště. 
O postupujícím nakonec rozhodl poměr 
míčů ve prospěch Uherského Hradiště. 
Pouhých 7 míčů nás dělilo od postupu. 
O to víc mrzí zbytečná prohra s Příbra-

mí, kde se zranila kapitánka Juklová, 
a odevzdaný výkon proti Trutnovu, kde 
se družstvo nedokázalo vyrovnat s ab-
sencí nemocné Vopěnkové.  

Přes počáteční zklamání z nepostu-
pového 5. místa je třeba všechna děv-
čata pochválit za předvedený výkon jak 
v tomto turnaji, tak v celé sezoně. 

Jaroslava Holoubková

Minivolejbalistky mají stříbro

Družstvo začínajích volejbalistek 
Tělovýchovné jednoty Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou, vedené trenérkou 

Irenou Kořínkovou, startovalo v nedě-
li 23. dubna na finálovém turnaji šes-
tice nejlepších družstev z osmnáctky 
startujících v meziokresním přeboru 
v minivolejbale žákyň kraje Vysočina 
v Pelhřimově. 

Podzimní vstup do soutěže měla 
děvčata ze Světlé skvělý: vyhrála prv-
ní dva turnaje soutěže! 

V těch dalších již hrály se střídavý-
mi úspěchy a do závěrečného turnaje 
vstupovaly jako čtvrtý tým šestičlenné 
tabulky.

V zápasech na pelhřimovské palu-
bovce nastupovala děvčata v nových 
červených dresech, na které jim přispě-
li štědří mecenáši Karel Jelen z Prahy 
a Jan Kolář z Mrzkovic. A nová trička 
s čísly skutečně přinesla Světelačkám 
štěstí. 

Po první prohře 0:2 s Bedřichovem 
přišly tři vítězné zápasy: s „áčkem“ 
Humpolce 2:0, s Jiskrou Havlíčkův 
Brod B 2:0 a s domácím Pelhřimovem 
rovněž 2:0. 

Až závěrečné utkání s prvním tý-
mem Havlíčkova Brodu to byla opět 
porážka 0:2, ale ostatní vzájemné 
zápasy dalších účastníků finálového 
turnaje vynesly děvčata ze Světlé na 
2.  ísto konečné tabulky meziokresní-
ho přeboru. 

Při závěrečném ceremoniálu stala na 
stupních vítězů jen družstva našeho 
okresu: 

1. Jiskra Havlíčkův Brod A, 
2. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., 
3. Jiskra Havlíčkův Brod B. 

Text a foto: jív

Zleva: trenérka Irena Kořínková, Kateřina Spěváková, Tereza Víšková, 
Kamila Štercová, Kateřina Kořínková, Soňa Lorencová a Veronika Spěváková
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Tělovýchovná jednota Sklo Bohemia, 
oddíl volejbalu Světlá nad Sázavou

POZVÁNKA
na turnaj starších žaček

 termín:  sobota 27. 5. 2006, začátek v 9,00 hod
 místo:  volejbalové kurty za sokolovnou  
  Světlá nad Sázavou
 startují: nar. 1. 9. 1990 a mladší
 stravování: občerstvení zajištěno na kurtech
 přihlášky: do 23. 5. 2006

Organizační pracovník: 
Holoubková Jaroslava

Havlíčkova 726
582 91 Světlá n. Sáz.

č.t. 569 496 680, 569 453 050
E-mail: holoubkova@svetlans.cz
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Tělocvičná jednota Sokol, oddíl volejbalu, 
Světlá nad Sázavou

POZVÁNKA
na turnaj trojic

termín:
neděle 4. června, začátek v 9:00 hod.

•
místo:

volejbalové kurty za sokolovnou, volejbalové kurty za sokolovnou, volejbalové kurty za sokolovnou, volejbalové kurty za sokolovnou, volejbalové kurty za sokolovnou, volejbalové kurty za sokolovnou, 
Světlá nad Sázavou

•
startují:

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)
•

systém:
určen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášených

hřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 m
•

stravování:
občerstvení zajištěno na kurtech

•
přihlášky: do 30. května

volejbalové kurty za sokolovnou, 
Světlá nad Sázavou

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

určen podle počtu přihlášených
hřiště 4 x 4, výška sítě 2 mhřiště 4 x 4, výška sítě 2 m

volejbalové kurty za sokolovnou, 
Světlá nad Sázavou

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

určen podle počtu přihlášených
hřiště 4 x 4, výška sítě 2 m

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

určen podle počtu přihlášených
hřiště 4 x 4, výška sítě 2 m

určen podle počtu přihlášených
hřiště 4 x 4, výška sítě 2 m

volejbalové kurty za sokolovnou, volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

určen podle počtu přihlášených
hřiště 4 x 4, výška sítě 2 m

určen podle počtu přihlášenýchurčen podle počtu přihlášených
hřiště 4 x 4, výška sítě 2 m

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

určen podle počtu přihlášených

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

určen podle počtu přihlášených

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

určen podle počtu přihlášených

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

volejbalové kurty za sokolovnou, 

nar. 1995 a mladší, děvčata (chlapci)

určen podle počtu přihlášených
hřiště 4 x 4, výška sítě 2 m



Světelský zpravodaj květen 2006 strana 34 strana 35 květen 2006 Světelský zpravodaj 

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ऀఀऀഀ܀܀ЀȀ̀ЀԀࠀ܀ༀကऀഀ
ᄀሀጀȀ᐀ᔀሀ܀ᘀᜀ᠀

ᤀ܀ᘀᨀᬀ܀ᰀЀᴀȀ܀ጀᰀḀ܀ᰀἀἀԀЀȀ 

ĀȀ̀ЀԀ܀Ȁऀࠀఀ̀ԀഀЀഀༀఀ̀ကᄀሀကጀ᐀ᔀ̀Ԁഀ̀ऀᘀᜀȀ̀᠀ᘀ᠀ሀऀᤀᨀ
&%$#܀"!ऀ!

ᬀ̀ᰀ̀ᴀḀ̀ἀḀ̀ !!"̀ԀЀጀԀऀ#̀Āᨀ$ᘀĀȀऀᔀ̀ԀഀĀကĀऀᨀḀ

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ༀကऀഀ̀Āༀ᠀̀ऀᘀ$ᔀကᔀ̀ऀĀ#̀က$%ᔀ
• Ā$ᘀĀሀࠀᤀᨀ&̀ᰀጀԀᘀࠀᤀᨀ&̀ᤀᘀ$ༀᤀᨀ&̀$ᰀᨀ&
• Ԁ܀Ȁऀᨀ̀'̀$ᘀĀऀ܀(ऀ#̀ᘀ̀᐀ȀᰀऀഀༀကĀ#&
• ᰀȀᤀᨀ&̀ఀഀᘀࠀᤀᨀ̀ᘀᰀḀ
• )ഀ#̀*+Ȁ$ᘀ̀,ഀጀ᠀Ā&̀+ကഀ̀-ᰀᔀഀȀ̀ᘀ̀᐀ሀऀᔀ̀ࠀȀᜀᔀ̀

Āഀ$ሀ.Ḁ

ĀȀ̀ЀԀऀ܀ ऀఀ ጀ%$ᨀ܀Āༀ᠀̀ऀᘀ$ᔀကᔀ̀Ѐऀ܀
• ᜀሀᔀ̀Ԁ#ᄀĀఀ̀ᰀȀᤀ̀ᘀ̀Ԁ܀ᜀༀᄀ/&
• ሀᜀ(ऀᔀ̀ԀȀᄀᔀ̀ᘀᰀḀࠀ
• ԀഀᘀĀᨀ̀ĀᜀȀఀ̀ᨀԀ/̀ᜀሀᔀఀ̀Ѐഀ᐀/&
• ԀഀᘀĀᨀ̀ᤀ%Ȁऀఀ̀ᘀ̀ᤀ%ȀऀᤀĀఀ̀ᰀ(Ā/

Mateřské centrum ROLNIČKA
Sázavská 589, Světlá n. S. (bývalá městská knihovna)

kontakt: 721 582 792, 728 228 565

Otevřeno: pondělí  9 – 11 hod.,  
  středa  9 – 11 hod.

Pravidelný program v rámci 
otevírací doby:

Pondělí: 9:30 – 10:15 hod.
  Výtvarná dílna pro děti

   Tvořivá dílna pro maminky 
  10:15 – 10:45 hod.

  Cvičení pro maminky s dětmi

Středa: 9:30 – 10:15 hod. 
  Cvičení pro maminky s dětmi

  10:15 – 10:45 hod. 
  Výtvarná dílna pro děti

   Tvořivá dílna pro maminky

Tvořivé i výtvarné dílny budou v měsíci květnu 
zaměřeny na výrobu jarních dekorací různými 
technikami – koláž, dekupáž a malba na sklo.

Radka Bouchalová

Firma
Výtahy-elektro, spol. s r. o.

Havlíčkův Brod

hledá
elektrikáře pro servis výtahů
v oblasti Světlá nad Sázavou.

* * *

Bližší informace 
p. Žák, p. Ligmajer,

tel. 569 425 077
nebo jech@vytahy-elektro.cz

UPOZORNĚNÍ

Redakční rada Světelského zpravodaje se 
usnesla, že vzhledem ke snaze o zachování 
politické nestrannosti nebude před volba-
mi do parlamentu 2006 uveřejňovat žádné 
propagační materiály stran ani jednotlivých 
kandidátů.

Naopak pro listopadové komunální volby 
bude všem kandidujícím stranám a uskupe-
ním poskytnut prostor pro prezentaci ve sta-
noveném rozsahu.

Podrobnosti vyjdou v červnovém čísle.

redakce
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Provádíme veškeré 
zednické práce

zateplování budov
•

fasádní specializace
•

kamenné tarasy                                  

tel.: 775 116 314

Firma Doležal

TRITEX Lučice
Tel. 569 489 116 , mob. 724 105 209

Nabízí:
• koberce • lina různých šíří •

• plovoucí podlahy • 
• korky • kusové koberce •

• stropní podhledy •
• podlahářské práce •

NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU!

Otevřeno:
pondělí - pátek: 8.00 – 16.30, 

sobota 8.00 – 11.30


