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Slovo úvodem

Gymnázium ve Světlé n. S. si 
v letošním roce připomíná 15 let 
své existence. Vzhledem k tomu 
jsme si dovolili požádat  Mgr. Len-
ku Zadinovou, vedoucí učitelku 
gymnázia, o krátké zamyšlení nad 
jeho historií a současností.

Naše gymnázium je sice nejmlad-
ším v regionu, ale všichni víme, že 
čas je velmi relativní. Těch 15 let 
bylo naplněno desítkami akcí, drob-
ných i větších událostí, pozvolnými 
i radikálními změnami, střídali se 
studenti i pracovníci, desítky jmen 
jsou uloženy v archívu, desítky tváří 
zachyceny na fotografiích a videona-
hrávkách.

I když dnes už neexistuje jako 
samostatná škola, nýbrž je součástí 
sloučeného komplexu VOŠ, Gym-
názia, SSŠ a SOU, stalo se součástí 
města, s nímž má velmi dobrou 
spolupráci. Představitelé města jsou 
k naší škole vstřícní a podporují 
mnohé naše aktivity, my to oplácíme 
tím, že pomáháme zajišťovat různé 
programy a akce pro veřejnost. 

V současné době je naše gymnázi-
um čtyřleté a prezentuje se tak tro-
chu jako škola rodinného typu. Žáci 
u nás nejsou anonymními čísly, ale 
jedinci, kteří se znají navzájem mezi 
sebou i se všemi vyučujícími. Je to 
jeden z rysů, na který často vzpo-
mínají i bývalí absolventi. A těch již 
jsou desítky, někteří ještě studují na 
vysokých školách, ale většinu z nich 
už můžeme potkat v nejrůznějších 
profesích, kde se velmi dobře uplat-
ňují.

O studium u nás je stále zájem, 
proto věříme, že nás čeká ještě mno-
ho dalších let úspěšné činnosti a že 
pomyslnou branou vzdělání u nás 
projdou další desítky studentů ze 
Světlé i okolí.

Mgr. Lenka Zadinová

Schůze rady - 24. dubna

Schůze Rady města Světlá n. S. pro-
bíhala za nepřítomnosti ing. Aubrechta 
(dovolená). Při kontrole zápisu z minu-
lého zasedání se RM vrátila k proble-
matice konání Rallye Světlá a vzhledem 
k tomu, že obyvatelé místních částí 
Lipnička a Kochánov nemají ke konání 
akce námitky, souhlasí RM s konáním 
Rallye Světlá za podmínky, že budou 
organizátorem navrženy objízdné trasy 
nebo vždy po hodině bude závod přeru-
šen, aby mohli projet místní obyvatelé.

Starosta informoval o změnách na 
odboru správním a školství, odkud po 
vzájemné dohodě odchází JUDr. Habán 
a nastoupí ing. Josef Pipek, a o jedná-
ní s ředitelem Správy a údržby silnic 
v Havlíčkově Brodě, který přislíbil co 
nejrychlejší opravu komunikací.

RM doporučila zastupitelstvu odkou-
pení části pozemku PK č. 900 o výměře 
38 m2 v k. ú. Dolní Březinka od pí E. Ř. 
a p. Z. Ř. v souvislosti s plánovanou 
novou místní komunikací.

RM projednala žádost ČRS Světlá 
n. S. o pronájem rybníka v Dolních 
Dlužinách. Vzhledem k tomu, že 
obyvatelé této místní části projevili 
zásadní nesouhlas, nebylo žádosti ČRS 
vyhověno.

RM vyjádřila svůj souhlas s trasou 
vedení veřejné komunikační sítě přes 
pozemek KN č. 1216/2 v k.ú. Horní Bo-
hušice a s následným zřízením věcného 
břemene ve prospěch Českého Teleko-
mu za jednorázovou úplatu 360 Kč.

RM doporučila zastupitelstvu schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje objektu 
čp. 18 v Lipničce, o jehož zakoupení 
projevila zájem pí J. Š., a vyhotovení 
znaleckého posudku.

RM doporučila zastupitelstvu ke 
schválení rozpočtovou změnu ve finan-
cování rekonstrukce elektroinstalace 
v kině (150 000 Kč), zakoupení radaru 
pro městskou policii v případě, že 
město obdrží dotaci od kraje Vysočina 
(350 000 Kč) a opravu obrubníků v Ná-
dražní ulici v souvislosti s překládáním 
dlažby (250 000 Kč).

RM potvrdila rozhodnutí příprav-
ného výboru oslav 800. jubilea města, 
kterým bylo vybráno logo označené na 
webových stránkách města číslem 15-1.

RM schválila návrh ředitele ZUŠ 
ve Světlé n. S. na rozdělení kladného 
hospodářského výsledku za rok 2005 

(2 300 Kč do fondu odměn, 9 101,47 Kč 
do rezervního fondu).

RM vyslechla informaci o tom, že le-
tošní vzpomínková akce v Leškovicích 
se bude konat 4. května, město bude 
zastupovat ing. Maleček.

RM projednala požadavek pana B., 
který si stěžoval na to, že ačkoliv bydlí 
jedenáct měsíců v roce v zahraničí, po-
žaduje na něm město placení poplatku 
za likvidaci komunálního odpadu. Bylo 
konstatováno, že na žádost poplatníka 
z důvodu odstranění tvrdosti může 
poplatek prominout jedině správce po-
platku, kterým je finanční odbor, není 
to v kompetenci rady města.

Tajemnice MěÚ a předsedkyně pří-
pravného výboru oslav 800. jubilea 
města ing. Černohubová seznámila 
členy RM s návrhem výboru na poří-
zení nové sochy, která by symbolizo-
vala řeku Sázavu (případně Sázavu 
a Sázavku), existují již návrhy. RM 
rozhodla, že se zadáním se má vyčkat 
do doby, než bude zpracován projekt re-
konstrukce náměstí a že umístění sochy 
se má zařadit do zadávacích podmínek 
pro tento projekt.

Starosta informoval členy rady o tom, 
že v místní části Radostovice se opět 
oživily obavy obyvatel ze zřízení úložiš-
tě jaderného odpadu. Bude svolána ve-
řejná schůze občanů a pozváni na ni lidé 
ze Správy úložišť jaderného odpadu.

RM schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 5 000 Kč Svazu tělesně 
postižených, místní organizaci ve Svět-
lé n. S.

Místostarostka ing. Arnotová infor-
movala o problémech s kanalizací v lo-
kalitě Na Rozkoši, kde pan L. S. buduje 
rybník a restaurační zařízení. 

Místostarosta ing. Maleček informo-
val o problému, který vyvstal rozhod-
nutím KÚ o vyhlášení tzv. aktivních 
zón v rámci protipovodňových opatření. 
Do aktivní zóny se dostala lokalita, kte-
rá by měla sloužit budoucímu koupališti 
(opěrná zeď u Sázavky, parkoviště, láv-
ka), ve které je nyní zakázaná jakákoliv 
stavební činnost. Na jednání RM budou 
pozváni vedoucí odboru životního 
prostředí a stavebního úřadu. Dále 
místostarosta informoval o tom, že od 
2. 5. 2006 bude z důvodu rekonstrukce 
Nádražní ulice většina autobusových 
zastávek přesunuta z náměstí do Ko-
menského ulice.

Ï

ÏÏ
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RM vyslechla informaci ing. Čer-
nohubové o tom, že s předvedeným 
ojetým vozidlem zn. Fabia nebyla spo-
kojenost, a že by za tu cenu mohla být 
zakoupena Škoda Octavia. Mínění RM 
je, že se má dát přednost Fabii vzhle-
dem k úspornějšímu provozu.

RM vyslechla informaci ing. Černo-
hubové o výsledcích zasedání redakce 
internetových stránek města a ztotož-
nila se s jejím stanoviskem ve věci po-
skytování informací o zdravotnických 
a ubytovacích službách v tom smyslu, 
že informace o zdravotnických službách 
jsou nezbytné, o ubytovacích ne.

RM vyslechla informace o přípravě 
stolního kalendáře na rok 2007, který 
zajišťuje ZUŠ, chystaném sborníku 
ZUŠ a dalších aktivitách směřovaných 
k 800. jubileu města. Vyslechla si i po-
drobnosti o humanitární akci „Kamion 
pro Ukrajinu“, která v našem městě 
proběhne od 9. do 15. května.

Josef Böhm, 
starosta města

Schůze rady - 9. května

Zasedání rady města se nezúčastnila 
místostarostka ing. Arnotová (návštěva 
lékaře).

Za účasti vedoucích odborů životního 
prostředí a stavebního úřadu se rada zabý-
vala problémem projektu koupaliště. Vzhle-
dem k tomu, že město nedodalo stavebnímu 
úřadu všechny podklady (chyběl souhlas 
podle § 17 zákona o vodách, který se týká 
umístění stavby v záplavovém území), 
bylo stavební řízení přerušeno. Důvodem 
nedodání potřebných podkladů je to, že 
projekt neobsahuje zhodnocení odtokových 
poměrů a dále vyhlášení tzv. aktivních zón 
krajským úřadem. Aktivní zóny jsou úze-
mí, kde se nesmí stavět. Část stavby koupa-
liště je vyprojektována právě v aktivní zóně. 
RM rozhodla, že bude zadána změna pro-
jektu, aby se stavba dostala mimo aktivní 
zónu, a bude pokračováno v práci na studii 
odtokových poměrů, aby mohl být vydán 
souhlas odborem životního prostředí.

Na dotaz ing. Aubrechta, co lze udělat 
pro občany bydlící v Jelenově ulici, kde 
v posledních letech došlo ke třem zápla-
vám, sdělil vedoucí odboru životního 
prostředí, že Povodí Vltavy letos vyhovělo 
žádosti města a dojde k odtěžení náplavu 
na pravém břehu Sázavy. Pomohlo by 
i snížení cesty, která po břehu prochází.

Při kontrole plnění usnesení z minulé 
schůze RM seznámil starosta radu o tom, 
že schůze občanů v Lipničce se zabýva-
la možností prodeje obecní budovy, že 
Společnost Petra Parléře nevybrala námět 
města na úpravu náměstí do své soutě-
že, že 26.5. se v Radostovicích na přání 
občanů uskuteční jednání s představiteli 
Správy úložišť jaderného odpadu, a že ve 
spolupráci se ZUŠ bude vydán reprezen-
tativní stolní kalendář na rok 2007 jako 
součást aktivit k 800. výročí první zprávy 
o našem městě.

RM souhlasí s podnájmem bytu v čp. 
1117 – 1119 pana P. D. paní J. J.

RM projednala žádost manželů V. o za-
jištění stálého příjezdu k jejich domu, ve 
kterém jim brání zaparkovaná auta majite-
lů zahrádek v zahrádkářské kolonii. Odbor 
MIRR konzultoval tuto záležitost s práv-
níkem a z možností, které se nabízejí, vy-
brala RM instalaci dopravního značení.

RM schválila žádost pí D. P. o ukončení 
pronájmu části pozemku KN č. 68/1 (měst-
ská tržnice) dohodou ke dni 30. 4. 2006.

RM projednala žádost manželů Ř. 
o pronájem části pozemku KN č. 39/3 

v k. ú. Horní Bohušice a neschválila ji.
RM projednala žádost manželů 

V. o úplatné zřízení věcného břemene 
práva přístupu a příjezdu k jejich domu na 
pozemku KN st. č. 25 v k. ú. Dolní Bohu-
šice a schválila ji.

RM projednala žádost firmy Elkomplex 
o povolení umístění reklamní tabule na 
zábradlí u domu čp. 22. S umístěním tabu-
le souhlasila a při té příležitosti schválila 
ceník za umístění reklamních tabulí na 
zábradlích a domech v majetku města 
v centru i mimo ně.

RM schválila zveřejnění záměru pro-
deje tří osobních automobilů z majetku 
města a jejich prodej nejvyšší nabídce.

RM schválila uzavření dohody o part-
nerství se Sdružením pro životní prostředí 
zdravotně postižených v ČR za účelem 
vypracování regionálního projektu a ulo-
žila tajemnici určit kontaktní osoby pro 
zajištění efektivní spolupráce a výměnu 
informací.

RM pověřila Technické a bytové služby 
města Světlá n. S. plněním povinností vy-
plývajících ze smluv o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení s provozovateli 
kolektivních systémů, kterými jsou firmy 
ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP.

RM schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 5 000 Kč místní skupině Čes-
kého červeného kříže a základní organiza-
ci Českého svazu žen ve Světlé n. S.

RM vzala na vědomí obsah dopisu 
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod 
s harmonogramem oprav komunikací 
v obvodu města.

RM odvolala JUDr. Aleše Habána 
z funkce člena školské rady při ZŠ v Ko-
menského ul. a členem této rady jmenova-
la ing. Josefa Pipka.

RM projednala a schválila návrh tajem-
nice MěÚ na změnu organizace úřadu, 
spočívající v přesunu údržby budov z od-
boru MIRR na kancelář starosty.

RM souhlasí s vypsáním výběrové-
ho řízení na vznik pracovního poměru 
úředníka MěÚ, odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje. To bude umožně-
no zrušením jednoho úřednického místa 
na odboru správním a školství.

RM vzala na vědomí informaci o nabíd-
ce firmy OVB Allfinanz, a. s., která na-
bízí výstavbu bytového domu a následný 
prodej bytů do vlastnictví zájemcům buď 
na pozemcích nabídnutých městem nebo 
soukromých. 

Josef Böhm, starosta města

Upozornění pro stavebníky

Dne 21. června zasedá Zastupitelstvo 
města Světlá n. S. a bude schvalovat 
pořízení nových Změn č. VIII územní-
ho plánu sídelního útvaru města Světlá 
n. S. Obracíme se na všechny případné 
zájemce o koupi stavebních pozemků 
a všechny stavebníky, kteří se chystají 
v letošním roce stavět, aby si ověřili, 
zda je jejich pozemek v územním plánu 
sídelního útvaru města Světlá n. S. zařa-
zen mezi pozemky, na kterých lze stavět, 
a pokud tomu tak není, aby si případně 
podali včas žádost o změnu územního 
plánu.

V prosinci 2005 byla schválena ak-
tualizace územního plánu s novými 
regulativy a limity, které jsou urču-
jícím faktorem pro realizaci záměrů 
jednotlivých fyzických a právnických 
osob. Regulativy například stanoví, zda 
je lokalita určena pro funkci bydlení, 
výroby, ostatní podnikatelskou činnost, 
případně zda jde o území, kde se mohou 
tyto funkce kombinovat a za jakých 
podmínek. Limity vyjadřují nepřekroči-
telné meze ve využívání území. Jsou ce-
lostátně platné a jsou odvozeny z obecně 
platných předpisů na úseku veřejného 
stavebního práva.

ing. Eva Horná,
odbor SÚ a ÚP



Světelský zpravodaj květen 2006 strana 4 strana 5 květen 2006 Světelský zpravodaj 

Zasedání zastupitelstva – 26. dubna

Usnesení č. 12/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
nákup nemovitosti:

část pozemku PK č. 898 (1908 m2 
– parcela ve zjednodušené evidenci – pů-
vod pozemkový katastr) od M. V., Dolní 
Březinka, Světlá n. S., pí M. B., Jose-
fodol, Světlá n. S., pí H. V., Na Bradle, 
Světlá n. S. a pí V. S., Hájek, Ostrov nad 
Ohří za cenu 70 Kč/m2.

- část pozemku PK č. 899 (90 m2 – par-
cela ve zjednodušené evidenci – původ 
pozemkový katastr) od p. J. T., Mirovic-
ká, Praha 8 a pí M. T., Mirovická, Praha 
8 za cenu 70 Kč/m2.

- část pozemku PK č. 900 (38 m2 – par-
cela ve ZE – původ pozemkový katastr) 
od p. Z. Ř., Dolní Březinka, Světlá 
n. S. a E. Ř., Dolní Březinka, Světlá 
n. S. za cenu 70 Kč/m2.

Usnesení č. 13/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
prodej části pozemku KN č. 337/1 (cca 
130 m2) v k.ú. Světlá n. S.:

- cca 25 m2 manž. H. a M. B., Na Brad-
le, Světlá n. S. za cenu 350 Kč/m2

- cca 25 m2 p. P. Č., Nové město, Světlá 
n. S. za cenu 350 Kč/m2

- cca 25 m2 manž. H. a L. P., Lánecká, 
Světlá n. S. za cenu 350 Kč/m2

- cca 25 m2 manž. V. a B. P., Na Sídlišti, 
Světlá n. S. za cenu 350 Kč/m2

- cca 25 m2 pí Z. B., Na Bradle, Světlá 
n. S. za cenu 350 Kč/m2

Usnesení č. 14/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
záměr prodeje celého pozemku KN st.č. 
32/1 v k.ú. Kochánov u Lipničky.

Usnesení č. 15/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje:
I. Prodej jednotky tvořené bytem č. 

945/5 se všemi součástmi, vybavením 
a příslušenstvím, se všemi právy a po-
vinnostmi k této jednotce váznoucími, 
zejména se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 319/28542 z celku společ-
ných částí budovy čp. 943, 944, 945 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 
319/28542 z celku pozemků KN st.č. 
62/3, KN st. č. 62/2 a KN st.č. 62/1 vše 
v k. ú. Světlá n. S. pí S. K., Wolkerova, 
Světlá n. S. za cenu 280 000 Kč.

II. Prodej jednotky tvořené bytem č. 
338/1 se všemi součástmi, vybavením 
a příslušenstvím, se všemi právy a povin-
nostmi k této jednotce váznoucími, spo-
luvlastnický podíl o velikosti 3250/14140 
z celku společných částí domu čp. 338 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 3820/
14140  z celku pozemku KN st.č. 378/1 vše 
v k. ú. Světlá n. S. panu J. Č., Pavlov, pošta 
Ledeč n. S. za cenu 358 420 Kč.

III. Vyhlášení „městské soutěže“ ve 
věci prodeje volných bytových jednotek 
a nebytového prostoru v bytových do-
mech města Světlá n. S. a to:

• jednotky č. 598/8, byt o velikosti 1+0, 
Sázavská ulice

• jednotky č. 598/21, byt o velikosti 1+1, 
Sázavská ulice

• jednotky č. 61/1, nebytových prostor 
(garáž 24 m2), Dolní Březinka dle přilo-
ženého návrhu.

Usnesení č. 16/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů  schvaluje 
převod nemovitého majetku města 
Světlá n. S., a to staveb „kanalizací 
a vodovodů“ dle přílohy do základního 
kapitálu Vodovodů a kanalizací Havlíč-
kův Brod, a. s. Žižkova 832, Havlíčkův 
Brod, IČ 48173002, formou nepeněžité-
ho vkladu za předpokladu, že příslušný 
orgán Vodovodů a kanalizací Havlíčkův 
Brod schválí upsání svých akcií v hod-
notě 11 558 000 Kč, tj. v počtu 11 558 ks 
městu Světlá n. S. 

Usnesení č. 17/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje objektu ob-
čanské vybavenosti čp. 18 na pozemku 
KN st.č. 18, pozemku KN st. č. 18 o vý-
měře 119 m2 a pozemku KN č. 537/2 
o výměře 11 m2, vše v k. ú. Lipnička, 
a vyhotovení znaleckého posudku v této 
věci.

Usnesení č. 18/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
poskytnutí půjček z „Městského fondu 
rozvoje bydlení“ v roce 2006 dle předlo-
ženého návrhu v celkové částce 520 000 
Kč.

Usnesení č. 19/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů neschvalu-
je snížení ceny pozemku KN č. 549/31 
v k. ú. Světlá n. S., neboť prodej tohoto 
pozemku byl realizován před účinností 
Usnesení č. 19/2005 Zastupitelstva měs-
ta Světlá n. S. ze dne 27. 4. 2005.

Usnesení č. 20/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání:
I. Počtem 18 hlasů schvaluje Rozpoč-

tové opatření č. 1/2006 pod body a) až k).
II. Počtem 17 hlasů schvaluje Roz-

počtové opatření č. 1/2006 pod bodem 
l) následovně:

Změna výdajových položek – nákup 
radaru pro městskou policii:

Navýšení výdajů
6122 – stroje, přístroje a zařízení  

                       +400 000 Kč
6171 – činnost místní správy
Snížení výdajů
5901 – rozpočtová rezerva 
                        -400 000 Kč
6171 – činnost místní správy
Bude zakoupeno, pokud město obdrží 

dotaci ve výši nejméně 100 000 Kč.
III. Počtem 18 hlasů schvaluje, že 

výkup pozemků v lokalitě „pod vodár-
nou“ ve Světlé n. S. ve výši 4 750 000 Kč  
bude hrazen z finančních prostředků 
získaných prodejem bytů a převedených 
fondu bytových rezerv.      

Usnesení č. 21/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů vyslovuje 
souhlas s převodem vlastnictví k po-
zemku č. parc. 858/7 s tím, že nevyužívá 

Redakční rada Světelského zpra-
vodaje stanovila pro prezentaci 
v kampani do komunálních voleb 
2006 tato pravidla: 

1. Všem kandidujícím stranám 
a uskupením bude poskytnut 
jednotný prostor v říjnovém čísle 
SZ  a to v rozsahu maximálně 
1/2 strany A4;  

2. Příspěvky musí být předány do 
15. 9. v elektronické formě na 
adresu redakce@svetlans.cz, pří-
padně písemně do informačního 
centra.
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svého předkupního práva upraveného 
v čl. 7 kupní smlouvy ze dne 26. 6. 1997.

Usnesení č. 22/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje:
• rozpočet sociálního fondu v navržené 

podobě
• rozpočet fondu rozvoje bydlení v na-

vržené podobě
• rozpočet fondu rekultivace skládky 

v navržené podobě
• rozpočet fondu technické infrastruk-

tury Kalvárie v navržené podobě
• rozpočet fondu bytových rezerv 

s dodatkem: „Užití fondu se zvyšuje 
o 4 750 000 Kč – nákup pozemků v lo-
kalitě „pod vodárnou“.

Usnesení č. 23/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO 
KyTICe v následující podobě: 

„Vydávání měsíčníku Světelský zpra-
vodaj jako zpravodaje města s redakční 
radou jmenovanou na návrh šéfredak-
tora Světelského zpravodaje nebo ře-
ditele PO KyTICe Radou města Světlá 
n. S. Jednoho člena redakční rady z řad 

ĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀԀ܀ĀऀࠀఀĀഀऀༀĀကԀ̀ĀഀༀᄀԀఀሀ

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀጀ᐀ԀᔀሀᘀᜀĀԀက᠀ᜀሀ

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀Ȁऀ܀ఀȀऀഀ܀ࠀༀԀ̀ȀЀကᄀༀ܀ሀጀȀ᐀ᔀᘀЀᜀȀᄀఀᄀ܀᠀Ȁऀ܀ఀȀఀᤀ᐀ȀЀ̀ഀᨀЀሀ܀ȀԀᘀԀᄀഀȀ̀Ȁఀᤀ᐀Ȁጀᬀ܀ȀȀጀ̀ԀᜀԀᄀഀȀᘀሀᨀȀ
ༀ܀ఀሀȀЀᰀȀༀ܀ఀᴀ̀ᘀᬀḀȀἀഀᔀ !Ȁ"ԀሀᘀȀༀȀԀȀༀ܀ఀሀȀഀᔀ᐀ȀЀࠀጀ̀ԀᜀȀἂጀᬀఀ̀ഀᜀȀ"ᴀᬀᰀࠀᨀ᠀
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zastupitelstva města jmenuje rada města 
přímo.“

„Ovlivňování a kontrola řádné činnosti 
Nízkoprahového centra pro děti a mládež 
zřizovaného Oblastní charitou v Havlíč-
kově Brodě, kontrola využití finančního 
příspěvku poskytovaného městem Světlá 
n. S. viz dodatek č. 1 Smlouvy o posky-
tování finančního příspěvku.“

Usnesení č. 24/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů pověřuje 
zastupováním města Světlá n. S. na vý-
roční členské schůzi LDO Ledeč se síd-
lem v Hněvkovicích ing. Josefa Malečka, 
místostarostu města.

Usnesení č. 25/2006
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů pověřuje 
zastupováním města Světlá n. S. na val-
né hromadě a. s. VaK Havlíčkův Brod 
starostu města Josefa Böhma.

Usnesení č. 26/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje na 
nominaci do dozorčí rady a. s. VaK Havl. 
Brod starostu města Josefa Böhma.

Chcete bydlet?

Jedním z trendů české ekonomiky je 
zákon o deregulaci nájemného. Nyní se 
náklady na nájemné pohybují cca na 
20 % příjmu domácnosti. Do roku 2010 
by tato částka měla činit až 50 %. Proto 
je v současné době nejlepší pořídit si byt 
do osobního vlastnictví.

I Městský úřad ve Světlé n. S. by rád 
některým občanům tuto možnost zajis-
til. V letošním roce došlo k postupnému 
odprodeji některých městských bytů. Plá-
nuje se i nová výstavba. Kromě možností, 
které se nabízejí pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Na Kalvárii a výhle-
dově v lokalitě „pod vodárnou“, je zde 
i možnost výstavby bytových domů. Dle 
schváleného ÚPSÚ města Světlá n. S. je 
v našem městě několik ploch určených pro 
tuto výstavbu. Jedna z nich  je ve vlast-
nictví města a schválený záměr výstavby 
bytového domu umožňuje zahájit jeho 
realizaci v nejbližším období. Informace 
o uvedeném záměru je možné získat na 
Městském úřadu ve Světlé n. S., odbor 
majetku, investic a regionálního rozvo-
je, paní Jaroslava Trtíková. Teď možná 
někoho napadá, že na pořízení bytu ▶

#
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do osobního vlastnictví nemá příjmy. 
I to se dá mnohdy vyřešit. Městský úřad 
spolupracuje s týmem nezávislých finanč-
ních odborníků, kteří všem dosavadním 
i novým zájemcům o byt nabízí provést 
bezplatné finanční analýzy, které žada-
tele k ničemu nezavazují. Cílem těchto 
analýz je vyhodnotit všechny možnosti 
na finančním trhu a najít řešení i pro ob-
čany s nižšími příjmy.  V současné době 
probíhá sestavování aktuálních seznamů 
žadatelů o byty. Všichni dosavadní žada-
telé o „městský byt“ budou kontaktováni 
dopisem z městského úřadu. 

Prosíme všechny nové žadatele a zá-
jemce o bydlení ve Světlé, aby žádost 
osobně nebo poštou doručili na Městský 
úřad ve Světlé n. S., do 16. 6. 2006. V žá-
dosti uveďte kromě svého jména a ad-
resy též telefonický kontakt pro účely 
informačních schůzek a konzultací.

Městský úřad

▶

- v době od počátku února do 13.4. 
se neznámý pachatel vloupal do re-
kreační chalupy v Dobrovítově Lhotě. 
Odcizil zde kompresor zn. Smile a ra-
diomagnetofon s CD přehrávačem ne-
zjištěné značky. Majitele tak připravil 
o cca 10 000 Kč.

- v noci z 30.4. na 1.5. došlo k vlou-
pání do prodejny v Dolním Městě. 
Šetřením policistů byli dne 2.5. jako 
pachatelé zjištěni dva 22letí muži, 
u kterých bylo téměř veškeré ukradené 
zboží v hodnotě 11 500 Kč zajištěno 
a následně vráceno majiteli. Případ byl 
zpracován ve zkráceném přípravném 
řízení a dne 10. 5. předán státnímu 
zastupitelství.

Kriminalita na Světelsku
- v noci ze 7. na 8.5. se doposud 

neznámý zloděj ve Světlé nad Sáza-
vou vloupal celkem do pěti osobních 
vozidel. 

Scénář byl u všech případů stejný: 
rozbité boční okno a ukradené autorá-
dio. Škoda na ukradených autorádiích 
činí 18 500 Kč a na poškozených vozi-
dlech 15 000 Kč.

- 5.5. večer „přivítal“ majitele domu 
v Lipničce 27letý poberta slovy „Dáš si 
se mnou kafe?“ I následně policistům 
sděloval velmi „zajímavé“ věci, a tak 
nakonec neskončil v policejní cele, ale 
tam, kam patřil – na psychiatrii.

por. Jaroslav Pavlík,
vedoucí oddělení

Dům čp. 286
První písemnost o tomto domě je 

ještě z doby před jeho postavením, kon-
krétně ze dne 22. června 1914: 

„Slavný obecní, co stavební úřa-
de! Dcera moje, v úctě podepsaného 
Františka Pospíšila ve Světlé, Marie 
Pospíšilová, bytem v Poděbradech, za-
mýšlí provésti stavbu přízemního domu 
na pozemku č. parc. 31/4 ve světlé dle 
stavebních plánků ve dvojím vyhotovení 
připojených.Dcera moje shora jmeno-
vaná vydala mně v úctě podepsanému 
plnou moc, dle níž oprávněn jsem žáda-
ti za povolení ku stavbě a ve veškerých 
záležitostech stavby zmíněného domu 

se týkajících ji zastupovati.
Jako sousedé pro stavbu uvedenou 

jsou pan Jan Fiala, majitel domů, 
pozemků ve Světlé, a paní Marie Ko-
tinková tamtéž majitelka domu čp. 183, 
dále okresní výbor v Ledči. Stavbu pro-
váděti bude pan Antonín Herink, mistr 
zednický ve Světlé.

Toto předeslav, žádám zdvořile, slav-
ný obecní, co stavební úřade, račiž 
komissionélní šetření na místě samém 
ustanoviti, k němu sousedy přizvati, po 
skončeném řízení plány stavební schvá-
liti, povolení ku stavbě vydati a čeho 
dále zapotřebí naříditi.“

Podepsán František Pospíšil v plné 
moci Marie Pospíšilové.

Ještě téhož dne byla ustanovena komi-
se na den 24. června o 9. hodině dopo-
lední a následujícího dne bylo vydáno 
stavební povolení. Stavba byla započata 
6. 7. 1914, dokončena 3. 4. 1918. Dne 
6.4. komise „…odebravši se na místo 
stavby, prozkoumala každou čásť nové 
stavby a porovnavši ji se schváleným 
nástinem, shledala, že stavba řádně 
a dle plánu provedena. Stavba obdržeti 

má číslo popisné 286 a sestává z těch-
to částí: v podzemí sklep, schodiště ze 
sklepa, v přízemí dva pokoje, kuchyně, 
dílna, veranda, síň, schodiště na půdu, 

v podkroví dvě komory k obývání ne-
způsobilé, půda.“

V listopadu 1920 požádala Marie 
Pospíšilová o povolení přístavby stá-
jí. „Stavba ta bude klenuta, nad stájí 
umístní se písník, přístupný po žebříce. 
Močka bude svedena do jímky při novo-
stavbě v zahradě založené.“

Ve volebním seznamu z roku 1921 
je jako majitelka domu uváděna Marie 
Hněvsová, roz. Pospíšilová, jejíž man-
žel Václav byl obchodník drůbeží. Dále 
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zde bydleli truhlář František Pospíšil, 
jeho žena Anna, Mariini sourozenci Jo-
sef a Václav, oba truhláři, a ještě další 
truhlář Augustin Procházka.

O nové politické a hospodářské situ-
aci po komunistickém převratu svědčí 
povolení vydané Okresním národním 
výborem v Ledči n. S. dne 24. 4. 1948: 

„Zdejší úřad nemá námitek proti prove-
dení adaptačních prací na domě čp. 286 
(oprava štítu a střechy) pod podmínkou, 
že nebude námitek se stran sousedů 
a místního národního výboru. Práce 
musí býti provedeny mimo pracovní 
dobu a pracovními silami, které nejsou 
zapojeny do dvouletého plánu.“

Po smrti Marie Hněvsové zdědil 
domek se zahradou její syn Miloslav, 
vrchní číšník v hotelu Alcron, bytem 
Praha 4. Polovinu domku převedl své-
mu strýci Václavu a tetě Ludmile Po-
spíšilovým, kteří v roce 1967 vyměnili 
taškovou krytinu za eternitovou (mezi 
starými inzeráty můžeme najít: Václav 
Pospíšil, odborný závod lakýrnický). Po 
smrti Václava Pospíšila se spolumajite-
lem stal jeho syn Václav. S manželkou 
Marií bydlel v „paneláku“ v Sázavské 
ul. a v  prosinci 1984 mu odbor výstav-
by MěstNV Světlá n. S. vydal stavební 
povolení na novostavbu dvoupodlaž-

ního rodinného domku, provedenou 
svépomocí. Kolaudace proběhla v roce 
1989, starý domek u silnice byl potom 
demolován.

Začátkem prosince 1994 požádal 
Václav Pospíšil o povolení změny uží-
vání prvního nadzemního patra domu 

na vzorkovou prodejnu praček a elek-
trospotřebičů. Vznikla v prostorách bý-
valého obývacího pokoje s kuchyňkou, 
v garáži s dílnou byly zřízeny sklady. 
Prodejna fungovala deset let, po odcho-
du do důchodu ji majitel zrušil.

Text a foto: -jv-

Našli jsme v letopisech

Dopis ředitelství měšťanské školy 
chlapecké a dívčí ve Světlé n. S. ze dne 
12. května 1928:

P.T. městskému úřadu v Ledči n. S.

Nadepsané ředitelství dovoluje si zdvořile žá-
dati o laskavé povolení ke skautování v městském 
lese a lomu ve Stvořidlech za těchto podmínek:

1) Skautovati se bude jen při příznivém počasí 
v květnu a v červnu, vždy v sobotu a v neděli.

2) Účastníků bude vždy jen 9 žáků za vedení 
učitele p. Václava Bakaláře.

3) Týž bude dozírati na žáky a jest povinnen 
dbáti předpisů lesního zákona.

4) Oheň, ke kterémuž vyprošujeme si potřeb-
né chrastí, bude rozdělán jen mimo les na skal-
natém spodku. Zápalky bude míti jen dozírající 
učitel.

Doufáme, že P. T. městský úřad udělí nám po-
volení a děkujeme předem za vzácnou ochotu.

Pro zajímavost dodejme, že v odpově-
di ze dne 23. května 1928 starosta Ledče 
n. S. Jan Hájek píše, že „…městská rada 
usnesla se ve své schůzi konané dne 
22. t. m. povoliti žákům tamnější školy 
skautování v obecním lese a lomu ve 
Stvořidlech za podmínek ve Vaší žádosti 
uvedených.“

-jv-

Dětský den

Je to asi dva měsíce, co mě napadlo, 
že uspořádáme Dětský den. Domluvi-
la jsem se s „konkurencí“ pořádající 
jiné akce pro děti a dospěla k datu 
20. května. Řekla jsem si, že obejdu 
kamarády, sportovce a sponzory 
a Dětský den bude na světě.

A tak se také stalo. Najednou bylo 
ráno dvacátého a všichni jsme začali 
plnit plán na sto dvacet procent, aby 
úderem půl druhé mohly děti dorazit na 
sportovní hřiště u ZŠ Lánecká a soutě-
žit v různých disciplínách, např. ská-
kání v pytlích, házení kroužků, hře na 
rybáře, přenášení míčků na pálce atd.

Nakonec se sešlo na 150 dětí, které si 
odnesly nejen ceny, ale i pěkný zážitek. 
Zpestřením tohoto sobotního odpoled-
ne bylo vystoupení asi 70 dětí v aero-
biku všech věkových kategorií z Fitness 
Bohemia Světlá a z Fanaticu Havlíčkův 
Brod. Zajímavá byla i ukázka výcviku 
policejních psů. Na závěr celého dne 
byl připraven spinning pro dospělé 
pod širým nebem. Myslím si, že se ▶

Pozor - změna 
názvu školy!

Dovolujeme si prostřednictvím 
Světelského zpravodaje informovat, 
že od 1. července 2006 se mění název 
Vyšší odborná škola, Gymnázium, 
Střední sklářská škola a Střední od-
borné učiliště, Světlá nad Sázavou, 
Sázavská 547 na nový název Akade-
mie – Vyšší odborná škola, Gymnázi-
um a Střední odborná škola umělec-
koprůmyslová Světlá nad Sázavou. 

Prosíme všechny, kdo s námi 
budou korespondovat, o používání 
tohoto nového názvu. Děkujeme. 

Za vedení školy 
Mgr. Michal Šimek
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Jarní koncert v Lánecké

ZŠ Lánecká ve svém mnohostranném 
výchovně-vzdělávacím působení neza-
pomíná ani na rozvoj zájmových aktivit 
svých žáků. Dokladem toho je i dlouhole-

tá činnost dvou školních pěveckých sborů, 
které s úspěchem podchycují a tvořivě na-
plňují zájem talentovaných dětí o sborový 
i sólový zpěv. Potěšení ze společného mu-
zicírování si nadšení amatéři nechtějí ne-
chávat jen pro sebe, a tak se často s radostí 
účastní veřejných vystoupení, například 
na školních akademiích či jiných akcích 
světelského kulturního života. Vděčného 
přijetí se jim mnohokrát dostalo i v domo-
vě důchodců. A protože se malí zpěváčci 
mají čím pochlubit, postupně se zrodila 
hezká, ale i zavazující tradice pravidel-
ných veřejných koncertů v budově školy. 
Ten zatím poslední se konal 17. května.

Přítomní diváci, a to nejen z řad rodičů, 
potleskem odměňovali každé číslo progra-
mu „Jarního koncertu“, který představil 
nejen řadu půvabných lidových písní, ale 
třeba i filmový hit Princezna ze mlejna. 
Sbory vystoupily buď samostatně, nebo 

celá akce vydařila a děti odcházely 
spokojené.

V dnešní době se žádná takováto akce 
neobejde bez sponzorů, a proto chci tou-
to cestou poděkovat Dublin Baru (starali 
se o naše žaludky), Jiřímu Pejcharovi 
(bez jeho hudby by to nebylo ono), Do-
movu důchodců Sociálního centra města 
Světlá n. S. za zapůjčení prodejního 
stánku a obyvatelům domova důchodců 
za výrobky, které vlastnoručně pro děti 
vyrobili, firmě Kofila a. s., VOŠ, Gym-
náziu, SSŠ a SOU Světlá n. S. a firmě 
Toscada, s.r.o. Za možnost ukázky vý-
cviku policejních psů děkuji pplk. Sed-
lákovi z OŘ Policie ČR Havlíčkův Brod.

Děkuji všem, kteří se této akce zú-
častnili, a těším se na všechny zase 
někdy příště.

Leona

▶

znásobily sílu svých hlasů společným 
přednesem písní. Zpestřením programu 
byly sólový zpěv Michaely Karafiátové 
i klavírní vystoupení Jany Karafiátové 
a Zuzany Chládové. Nechyběla ani reci-
tace básní v přednesu Gábiny Obselkové 
a Jany Bambasové. Posledně zmiňovaná 
žákyně se s úspěchem zhostila i role kon-
ferenciérky.

Poděkování (na místě vyslovené i ředi-
telem školy Mgr. Vlastimilem Špatenkou) 
za zdařilé kulturní odpoledne patří všem, 
kteří se o něj zasloužili: učinkujícím dě-
tem, spokojeným posluchačům, ale pře-
devším obětavým kantorkám – Mgr. Janě 
Rejnkové (vedoucí pěveckého sboru 1. 
stupně ZŠ) a Mgr. Jaroslavě Stejskalové 
(vedoucí pěveckého sboru 2. stupně ZŠ). 
Ti všichni se už těší na další společné se-
tkání.   Jana Bártová

Informace ZUŠ
ZUŠ ve Světlé n. S. přijme 6 až 10leté 

žáky ke studiu hudebního, výtvarného 
a literárně-dramatického oboru, s ná-
stupem 4. září 2006. Bližší informace, 
včetně přihlášky, obdržíte u ředitele 
ZUŠ v pondělí – středu od 13.00 do 
16.00 hod.

ZUŠ zve širokou veřejnost na vy-
stoupení žáků, která se uskuteční dne 
13. června v Rytířském sále světelské-
ho zámku. Od 16.30 hodin účinkují 
mladší žáci, od 19.30 hodin starší žáci.
   Karel Čížek, ředitel ZUŠ

15. května navštívil naše město na 
pozvání učitele ZŠ Lánecká Fran-
tiška Šafránka polární cestovatel 
a průvodce Miroslav Jakeš. Pro žáky 
základních škol a gymnazisty připra-
vil dvouhodinové poutavé vyprávění 
o svých neobvyklých příhodách a ces-
tách v polárních krajích. 

Díky obrazovému materiálu i dove-
zeným ukázkám výstroje bylo možno 
poznat obtížnou práci dobyvatelů těchto 
končin. Posluchači se dozvěděli o prů-
kopnických výpravách i komerčních 
expedicích na severní pól, Špicberky 
i do Grónska. Shlédli rovněž natočené 
záznamy z první cesty  tohoto našeho 
polárníka v roce 1993, mohli obdivovat 
malou kytaru, která cestovatele vždy 
doprovázela (a doprovází) a dokonce 
vyslechnout v jeho podání i několik pís-
ní s polární tématikou. 

Návštěvou a vyprávěním jsme byli 
nadšeni a určitě se takováto beseda 
bude do budoucna opakovat i pro širší 
veřejnost. 

Text a foto: –mš- 

Polárník Miroslav Jakeš 
ve Světlé
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Světelští žáci a studenti ve Velké Británii

Stejně jako v minulých letech se 
světelští žáci a studenti ZŠ v Lánec-
ké ul., Gymnázia a SOU sklářského 
měli možnost zúčastnit zahraniční-
ho zájezdu organizovaného jejich 
školami ve spolupráci s cestovní 
kanceláří Krištof se sídlem v Liber-
ci. Letošním cílem našich zahranič-
ních cest se stal Oxford, jeho okolí 
a Londýn.

V sobotu 8. dubna jsme se (všichni 
včas) sešli u přistaveného patrového 
autobusu  a ve 13 hod. začala naše 
velká cesta, na kterou jsme se něko-
lik měsíců těšili a řádně připravovali. 
V Praze přistoupil náš průvodce „bez 
bázně a hany“ Mgr. Pavel Joneš, pře-
zdívaný Náčelník. Naší zájezdovou 
hymnou se stala píseň Have a nice day, 
kterou jsme se vždy po ránu v autobu-
se vítali. 

9. dubna, kolem páté hodiny ráno 
jsme dorazili do francouzského Calais, 
kde jsme se nalodili na trajekt a přes 
kanál La Manche, The English Chan-
nel, jsme pluli vstříc novým zážitkům 
do Británie, která nás uvítala bílými 
útesy v Doveru.

Na anglické půdě jsme si posunuli 
hodinky a naší první zastávkou se 
stal jeden z největších zámků na světě 

– letní královské sídlo Windsor. Zámek 
byl krásný, právě zde pobývala britská 
královna Alžběta II., kterou jsme sice 
neviděli, nicméně její přítomnost a její 

blížící se 80. narozeniny nám umožni-
ly shlédnout výměnu stráží ve velkém 
stylu a výstavu věnovanou výročí zmí-
něné panovnice. Navštívili jsme také 
královský domeček pro panenky, kde 
si možná někteří z nás pomysleli, jestli 
se panenkám nežilo lépe než lidem.

Naše další kroky vedly do staroby-
lého univerzitního města Oxford. Zde, 
k potěšení hlavně mladších účastníků, 
nás Náčelník zavedl i do New College, 

kde se natáčel Harry Potter. Oxford-
skou jarní idylku sice později narušil 
déšť a kroupy, ale všichni jsme přežili 
a beze ztrát jsme se sešli u autobusu.

V podvečerních hodinách nás čeka-
lo další dobrodružství – v oxfordské 
čtvrti Blackbirds jsme se měli setkat 
s našimi náhradními rodiči, tudíž, 
alespoň pro většinu, přišla jedna z prv-

ních příležitostí mluvit s Angličany. 
Nakonec jsme všichni zvládli nástrahy 
jiné kultury (jídlo, domluva v cizím 
jazyce, kohoutky u umyvadel a spouš-
tění sprchy byl někdy tvrdý oříšek) 
a ráno 10. dubna s novými zážitky 
z hostitelských rodin jsme se vydali 
do města Bath s římskými lázněmi. 
Někteří tu kromě kulturních atrakcí 
okusili jednu ze specialit – plněnou 
bramboru.

Dále jsme zamířili do Salisbury, 
města se slavnou katedrálou, před 
níž jsme si udělali skupinové foto na 
památku. Ten den jsme prozkoumávali 
i megalitické památky ve Stonehenge 
a dále Údolí bílých koní, kde jsou na 
svazích vytesání koně, dobře viditelní 
i z velké dálky. A pak už nás, znavené, 
čekaly večeře a postýlky v Oxfordu.

11. duben byl předposledním dnem 
naší expedice a protože známý citát 
praví „Kdo je unavený Londýnem, je 
unavený životem” (a to my nejsme), 
vydali jsme se právě do Londýna. 
Počasí bylo pravé anglické a dávalo 
nám zabrat, přesto jsme se nevzdali 

a prohlédli si hlavní památky a atrak-
ce hlavního města: London Eye (obří 
kolo se součástmi z České republiky), 
budovy parlamentu, Westminsterské 
opatství, St. James park s jezírky 
a kvetoucími zahradními plochami, 
Buckhingham Palace. U Whitehallu 
a poblíž Downing Street, kde pobývá 
britský premiér Tony Blair, jsme nara-

zili na střídání Královské jízdní stráže 
a pokračovali na Trafalgar Square, 
kde kromě National Gallery najdete 
i sochy lvů a sloup admirála Nelsona, 
v současné době bohužel zakrytý le-
šením. 

Po procházce a nákupech v China 
Town jsme nasedli na metro směrem 
k Toweru a Tower Bridge. Schovaní 
pod deštníky jsme nasedli do vla-
ku bez řidiče (je řízený počítačem) 
a vystoupili v Greenwich. Prošli jsme 
kolem plachetnice Cutty Sark a před 
deštěm se ukryli v Britském námoř-
ním muzeu. Poslední zastávkou byla 
Královská observatoř, kde jsme mohli 
zkusit stát jednou nohou na západ- ▶
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ní a druhou nohou na východní 
polokouli. 

V Doveru jsme se nalodili na trajekt, 
potíž byla v tom, že počasí se rozhodlo, 
že některým z nás se slabšími žaludky 
nedá ještě dlouho na La Manche zapo-
menout. Foukal vítr, moře bylo neklid-
né a s námi se vše houpalo…

12. dubna odpoledne jsme se shledali 
s rodiči a našimi kamarády ve Světlé 
na náměstí. S průvodcem Pavlem jsme 
se rozloučili už v Praze, a tak jsme 
alespoň zamávali pánům řidičům, kte-
ří nás bezpečně dovezli až domů.

Všechny účastníky zájezdu musíme 
pochválit za vzorné chování a skvělou 
atmosféru, kterou vytvářeli. Takže 
Have a nice day!… a kdy zase vyrazí-
me do světa?    

Martina Miksová
Foto: školní archiv

▶

Našemu gymnáziu je 15 let, 
vydáváme almanach

Vzhledem k tomu, že světelské gym-
názium slaví letos 15 let své existence, 
rozhodli jsme při příležitosti tohoto 
výročí vydat almanach. Bude k dispo-
zici ve druhé polovině června a dočtete 
se v něm o historii naší školy, školních 
i mimoškolních aktivitách, cestách za 
poznáním. Bývalí žáci se s vámi podělí 
o své vzpomínky na studentská léta a ta-
ké o svou literární tvorbu. 

Veškeré informace o almanachu a jeho 
získání vám podají Mgr. Lenka Zadino-
vá a Mgr. Michal Šimek. 

-mš- 

Z domova důchodců

Čtvrtek 20. dubna byl pro nás výji-
mečný den, neboť k nám zavítalo lout-
kové divadlo s programem Co loutky 
dovedou? Autorkou a režisérkou tohoto 
představení byla Ema Kopecká, přímý 
potomek Matěje Kopeckého. Společně 
s Josefem Veselským nám předvedli 

úžasné hodinové představení, a na 
vlastní oči jsme se mohli přesvědčit, 
co vše loutky dovedou. Někteří naši 
obyvatelé měli to štěstí potřást si ru-
kou se samotným Švejkem nebo si ho 
dokonce pochovat na klíně, stejně tak 
se někteří mohli seznámit s vousatým 
kovbojem či sličnou pěvkyní. 

Na závěr představení si paní Ko-
pecká vybrala z řad našich obyvatel 

pár dobrovolníků, kteří si na vlastní 
kůži mohli vyzkoušet, jak náročné 
je vodit loutky. Dle slov režisérky 
i nás ostatních to napoprvé zvládli na 
výbornou. Opomenout nesmíme ani 
skvělý zážitek, který nám připravil 
Josef Veselský, když nám předvedl, jak 
mistrovsky umí žonglovat s různými 
míčky, kuželkami, talíři apod. Potlesk 
za toto představení byl u nás opravdu 
veliký.

Tradiční pálení čarodějnic jsme 
si letos připomněli skromněji, a to 
v podobě naší malé kavárničky a za 
hudebního doprovodu domovské 
kapely KAJAK. Obvykle v kavárně 
mlsáme zákusek, chlebíček a kávu, ale 
protože to byla kavárna čarodějnická, 
pochutnávali jsme si na opečených 
špekáčcích.

V minulém čísle jsme Vás informo-
vali o tom, že opakujeme naši výstavu 
rukodělných výrobků. V pátek 5. květ-
na v 10 hodin zahájil vernisáž této vý-
stavy ředitel domova důchodců Josef 
Hnik společně se starostou města Led-
če n. S. Stanislavem Vrbou a obyvatel-
kou domova důchodců paní Marií Do-
stálovou v synagoze v Ledči n. S. Po 
celou dobu vernisáže nám krásnou 
atmosféru podbarvoval svými písnič-
kami místní dětský folklorní soubor 
Vánek pod vedením Luboše Janů. 

Celá výstava je rozdělena do čtyř roč-
ních období – jaro, léto, podzim, zima 
a nechybí ani malý koutek s ukázkou 
prací z naší keramické dílny. Jak při 
loňské výstavě, tak i té letošní jsme 
se nestačili divit, kolik výrobků se za 
celých pět let existence domova dů-
chodců na naší půdě nashromáždilo. Je 
jich strašně moc a určitě stojí za to jít 
se podívat, co vše dokážou naši senioři 
i ve svém pokročilém věku vytvořit. 
Zároveň touto cestou děkujeme soubo-
ru Vánek za jejich krásné vystoupení 
na této výstavě.

Pěkné slunečné počasí nás vylákalo 
na procházku městem a při té příleži-
tosti jsme se byli podívat na  krásné 
obrazy světelských výtvarníků – ne-
profesionálů. Shodli jsme se, že obrazy 
jsou nádherné a  tomu, že to nemalo-
vali profesionálové, se nám nechtělo 
vůbec věřit.

Lucie Vadinská
sociální pracovnice
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Jak jsme šlapali Banátem

Historické souvislosti
Impuls k první vlně českého osídlení 

v rumunském Banátu dal jistý Magyar-
ly, podnikatel se dřevem, pocházející 
z Oravice. Ten do této oblasti svými sli-
by nalákal několik desítek českých rodin. 
Roku 1823 tak byla založena první čes-
ká vesnice Sv. Alžběta (Elisabethfeld), 
která později kvůli nedostatku vody 
zanikla. Další vesnice, Sv. Helena, byla 
s největší pravděpodobností založena 
v letech 1824-1825. Obě vesnice údajně 
dostaly svá jména podle Magyarlyho 
dcer. Magyarly však své sliby nesplnil 
a čeští osadníci v nouzi požádali o přije-
tí do svazku vojenských pohraničníků. 

Druhá vlna českých kolonistů, při-
cházející v letech 1827-1828, již byla 
organizována vojenskými úřady, které 
si tímto způsobem zajišťovaly pohra-
ničníky do neobydleného území. V této 
době byly založeny, již podle vojenských 
strategických plánů, další české vesnice: 
Bigăr (Bígr), Eibenthal, Ravensca (Ro-
vensko), Şumiţa (Šumice), největší česká 
vesnice Gârnic (Gernik) a také vesnice 
Frauenwiese (Frauvízn, Poiana Muierii), 
která v 60. letech 19. století zanikla. 
Čeští kolonisté pocházeli z různých ob-
lastí Čech: Pardubicka, Královéhradecka, 
Chrudimska, Jaroměřska, Domažlicka, 
Plzeňska, Klatovska, dále z okolí Prahy, 
Berounska, Hořovicka, Slánska, Česko-
brodska, Kouřimska a Příbramska, ale 
také z Kolínska, Kutnohorska atd. Kro-
mě uvedených vesnic v jižním Banátu se 
menší české komunity usadily, většinou 

ve druhé polovině 19. století, i v několi-
ka dalších obcích na západě Rumunska 
a další vznikly sekundární migrací v ně-
kterých menších městech, jako je Orşova 
nebo Moldova Nouă, ale i např. v Aradu 

nebo Timišoaře. Při posledním sčítání 
lidu (v r. 1992) se k české národnosti 
v celém Rumunsku přihlásilo 5800 osob.  

(převzato z internetu)

***
„Nechceš jet s klukama na pár dnů do 

Banátu?“ stálo v mailu od mého kama-
ráda Vládi. No, tam jsem ještě nebyl, ří-
kám si, bleskově tisknu v nejbližší volné 
chvilce nabídku na nástěnku a ujišťuji 
se, že akce vychází zrovna na podzimní 
prázdniny. 

Pár dnů nato za mnou přicházejí další 
podobně postižení dobrodruzi – Pavel 
s Alešem, kteří před nedávnem absolvo-
vali naši společnou cestu Zakarpatskou 
Ukrajinou a už se jim zdá pobyt doma 
rovněž příliš dlouhý. Je to OK, parta se 
začíná dávat dohromady a také se k nám 
přidává Alešova kamarádka Markéta 
z Humpolce. Ještě vyřídit pár formalit 
a je tu středa 26. října a všichni se prvně 
scházíme na parkovišti u Humpolce, kde 

nás čeká Banátu znalý průvodce Med-
věd. Tak jo, razíme směr Rumunsko!

Noc v autobusu přečkáváme v pohodě 
a ráno už projíždíme krajinou kolem 
rumunského Temešváru. Silnici zde 

nedávno opravili, a tak tu není moc děr 
a jízda je docela klidná. Všude kolem je 
ovšem vidět, že rumunská ekonomika 
má ještě co dohánět.  Instantní kávička 
na parkovišti a za chvíli jsme u Dunaje, 
který je takhle poránu zahalen v mlze 
husté tak, že by se dala krájet. Vylézáme 
z busu a vyrážíme na pětikilometrový 
pochod do kopců směrem k vesničce 
Svatá Helena, jedné z českých enkláv 
v Rumunsku. Jak stoupáme do kopce, 
mlha se postupně rozpouští a my se ko-
cháme pohledem na malá políčka a také 
sluncem nasvícené vápencové skály. Za 
necelou hodinku jsme u cedule Svatá 
Helena s českým nápisem Vítáme Vás. 
Na návsi nás už čekají místní, neboť bu-
deme spát v rodinách. Naše čtyřka bydlí 
u velmi sympatické paní, jejíž manžel 
má přezdívku Psíček a jezdí s domíchá-
vačem. Místní většinou žijí přes léto 
z cestovního ruchu, tedy českých turis-
tů, kteří sem přijedou a za nocleh a jídlo 
samozřejmě zaplatí. ▶



Světelský zpravodaj květen 2006 strana 12 strana 13 květen 2006 Světelský zpravodaj 

Svatá Helena je nejstarší dochova-
nou českou obcí v této oblasti, založena 
byla v letech 1824-1825. V současnosti 
zde žije kolem 500 Čechů. Ve vesničce 
najdeme římskokatolický  a evangelický 
kostel a rovněž baptistickou modlitebnu. 
Děti se vzdělávají ve velmi pěkně vybu-
dované škole, postavené s finanční účastí 
České republiky. Na jejích zdech je obráz-
ky znázorněna historie příchodu českých 
obyvatel do Banátu. Nedílnou součástí 
centra vesnice je obchod se smíšeným 
zbožím a zároveň hospůdka, kde se dá 
vedle rumunských lei platit i českými 
korunami. 

Je nádherné počasí babího léta, a tak se 
vyrážíme podívat na nedalekou přírodní 
zajímavost, která nese jméno Kulhavá 
skála. Jedná se o vápencovou bránu 
zvedající se nad údolím potoka Alibeg. 
Krásně vybarvené listnáče na svazích 
a zurčící potok jsou působivou kulisou. 
Nedaleko Kulhavé skály se nachází po-
měrně rozlehlá jeskyně Vranovec. Podle 
informací místních je klima tohoto místa 
vhodné pro astmatiky. 

Cestou zpět pozorujeme podzimní 
práce na drobných políčkách. Jen málo-
kdo má traktor, a tak zde jezdí s koňmi 
a velký díl práce se dělá ručně. Jakoby se 
tu zastavil čas a my se na chvíli přenesli 
o pár desetiletí zpět. Přes namáhavou prá-
ci a nízké výdělky jsou zde lidé usměvaví, 
milí a vyzařuje z nich upřímná laskavost 
a pohostinnost.  

Večer následuje očista těla studenou 
vodou na dvorku naší usedlosti pod 
hvězdným nebem. A to i přes to, že nám 
paní domácí nabízí možnost využít jejich 
skromné koupelny. Potom se jdeme podí-
vat mezi místní do hospůdky. Vzhledem 
k tomu, že Aleš vzal i kytaru, je o zábavu 
postaráno a sedíme dlouho do noci. 

Časně ráno vstáváme, bereme do bato-
hu spacák a pár nezbytností a vyrážíme 
na náves. Tady už na nás čeká nákladní 
automobil značky Roman. Místo korby 
má jakousi boudu s okénky svařenou 
z plechu, po stranách dvě lavice. Tento 
stroj nás má dovézt do vesnice Rovensko, 

ležící ve výšce 750 m nad mořem. Cesta 
po horských silničkách nám trvá asi 4 
hodiny, jedeme pomalu, protože terén je 
opravdu náročný.

Rovensko leží v západní části Almáš-
ských hor. Vesnice byla založena v roce 
1827, v současnosti zde žije asi 120 oby-
vatel. Na návsi s úlevou seskakujeme 
z našeho železného oře a obdivujeme 
místní kostelík, kde zrovna probíhá 

rekonstrukce. Naším cílem je ale další 
česká vesnička – Gernik, vzdálená asi 
15 km jihozápadním směrem. Cestou po 
hřebenech potkáváme zapadlé horské 
samoty, zemědělce, kteří chystají seno na 
zimu, v dálce se občas zaleskne hladina 
Dunaje. Nedaleko Gerniku se v malém 
údolíčku nachází stále funkční vodní 
mlýnky, které místním dodnes slouží 
k mletí obilí. 

Gernik je nejpočetnější českou ko-
munitou v celém Rumunsku. Žije zde 
přibližně 550 obyvatel. Vesnice byla zalo-
žena v roce 1827. V letech 1856-1858 zde 
byl vystavěn první český kostel v Banátu. 
My se sem dostáváme v podvečer a opět 
nás čeká nocleh u místních. Obyvatel 
postupně ubývá, spousta domků je zde 
prázdných, a tak spíme v jednom z nich.

Ráno nás nemile překvapilo počasí. Je 
zataženo, chladno a fouká poměrně silný 
vítr. Čeká nás pochod zpět do Svaté He-
leny v délce asi 15 km a cestou chceme 
navštívit jeskyni Turecká díra. Jedná se 
o krasovou jeskyni s rozlehlým dómem, 
kterou protéká potok. Podle pověsti zde 
má být ukryt poklad. Jeskyni obývá ko-
lonie netopýrů. Během pochodu vidíme 
četné drobné závrty (sníženina vyleptaná 
vodou ve vápenci), na jejichž dnech jsou 
malá jezírka. Cesta je zde přehledně 

značena ukazateli, postupujeme stále po 
červené, pouze k Turecké díře se musí 
odbočit po modré a jít asi 2 km dolů do 
údolí. 

Po poledni jsme docela promrzlí zpět 
ve Svaté Heleně, obědváme s naší hosti-
telskou rodinou a také se pomalu loučíme. 
Naše volno končí a my se vracíme zpět 
do Čech. Je škoda, že jsme se zde nemohli 
toulat déle, protože Banát je opravdu pře-

krásný. Určitě se sem někdy v budoucnu 
vrátíme a budeme ze všech sil vstřebávat 
jeho kouzelnou atmosféru. 

Cestou ještě navštěvujeme Temešvár 
a při noční procházce obdivujeme jeho 
nasvícené a vzorně udržované centrum. 

A na závěr pár praktických informací. 
Zájemcům o cestu doporučuji webo-
vou stránku www.banat.cz, kde najdou 
spoustu praktických rad. Je vhodné si 
také pořídit mapu vydanou Klubem 
českých turistů v měřítku 1:100 000, 2. 
vydání z roku 2005. V ní jsou vyznačené 
turistické trasy a na zadní straně najdete 
nejen spoustu informací o významných 
místních lokalitách, ale také o tom, jak 
se v Banátu chovat, či jak místním lidem 
pomoci. 

-mš-
Foto: Markéta Nohejlová

▶
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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 
 Vstupné: 60 Kč
 Od 15 let

Neděle 4.6., 19.30
 Gejša (USA) 145´

Romantické drama
 Okouzlí nejzámožnějšího muže své 

doby, ale miluje jiného. 
Hrají: Z. Zhang 

 Vstupné: 65 Kč
 Od 12 let

Středa 7.6., 19.30
 Capote (USA) 98´

Drama / biografie
 Chladnokrevný zločin očima slavného 

spisovatele. 
Hrají: P. S. Hoffman, C. Keener 

 Vstupné: 65 Kč
 Od 15 let

Pátek 9.6., 19.30
 Libertin (USA) 114´

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

 Vstupné: 55 Kč
 Od 15 let

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

Fantasy / horor
 Odvěký boj mezi upíry a lykany pokra-

čuje. 
Hrají: K. Beckinsale, S. Speedman 

 Vstupné: 60 Kč
 Od 15 let

Středa 14.6., 17.30
 Doba ledová 2 - Obleva (USA) 91́

Animovaná komedie
 Naši hrdinové se ocitnou v období otep-

lování. 
 Vstupné: 60 Kč
 Přístupný
 Česká verze

Pátek 16.6., 19.30
 SAW 2 (USA) 120´

Thriller / horor
 Z téhle show neodejdete, v té prostě 

přežijete, nebo ne. 
Hrají: D. Wahlberg, T. Burd

 Vstupné: 60 Kč
 Od 15 let

Neděle 18.6., 19.30
 Odvaha milovat (USA) 103´

Komedie / drama
 Příběh o nevěře, vraždě, sebevraždě, ale 

především o lásce. 
Hrají: M. Seigner 

 Vstupné: 65 Kč
 Od 15 let

Středa 21.6., 17.00, 19.30
 Účastníci zájezdu (ČR) 113´

Podle M. Viewegha. Komedie 
 Na dovolenou k Jadranu vyráží náhod-

ná skupina cestujících.
 Hrají: A. Polívková, E. Holubová 
 Vstupné: 70 Kč
 Přístupný

Pátek 23.6., 19.30
 Indián a sestřička (ČR) 91́

Milostné drama
 Dva různé světy se protnou v citech 

mladé dvojice. 
Hrají: D. Demeterová, T. Masopust 

 Vstupné: 55 Kč
 Přístupný

Neděle 25.6., 19.30
 Firewall (USA) 105´

Akční thriller
 Každý i ten sebelepší systém má svou 

slabinu. 
Hrají: H. Ford, V. Madsen

 Vstupné: 65 Kč
 Od 12 let

Středa 28.6., 19.30
 Zkrocená hora (USA) 134´

Drama 
 Největší silou přírody je láska. 

Hrají: J. Gyllenhaal, H. Ledger
 Vstupné: 57 Kč
 Od 15 let

Pátek 30.6., 19.30
 Děsnej doják (USA) 82´

Komedie
 Je to o lásce, romantice a podobných 

hovadinách. 
 Hrají: A. Hannigan, A. Cambell
 Vstupné: 55 Kč. 

Od 12 let

Program červenec

Neděle 2.7., 19.30
 Experti (ČR) 85´

Komedie 
Sek. Sem. Sexem. ! Od producentů 
Snowboarďáků ! 
Hrají: K. Hádek, M. Foret 

 Přístupný

Pátek 7.7., 19.30
 Prime (USA) 105´

Komedie 
Když už i terapeut potřebuje terapii… 
Hrají: U. Thurman, M. Streep

 Od 15 let

Neděle 9.7., 19.30
 Mission: Impossible III (USA) 110´

Akční 
Kromě zvýšené hladiny adrenalinu, 
nabízíme opět i chytrou zápletku a řadu 
zvratů.

  Hrají: T. Cruise, P. S. Hoffman 
 Od 12 let

Středa 12.7., 19.30
 Tristan a Isolda (Anglie/USA) 126´

Romantické drama 
 Příběh věčné lásky, spalující vášně, 

oddanosti a kruté zrady… 
Hrají: J. Franco, S. Myles

 Od 15 let

Pátek 14.7., 19.30
 Tráva (USA/Německo) 109´

Komedie 
 Ironická adaptace muzikálové parodie 

filmu z roku 1936 proti užívání mari-
huany.

 Hrají: K. Bell, Ch. Campbell
 Od 12 let
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Přestěhování kanceláře

Od 1. 6. 2006 sídlí oddělení kultury 
PO KyTICe v prostorách Společenské-
ho domu. Pokud potřebujete jednat se 
Zdenou Horní nebo Helenou Kostinco-
vou, jejich nová kancelář je umístěna 
v zadním traktu Společenského domu 
ve Světlé n. S. (bývalá Rolnička). 

Pracovní doba:
Po 6.30 - 17.00 (úřední den)
Út 6.30 - 15.00
St 6.30 - 17.00 (úřední den)
Čt 6.30 - 14.00
Pá 6.30 - 14.00

Mgr. Jana Kupčíková

Narozen 15. 1. 1952 v Havlíčkově Bro-
dě. Žije a tvoří v Havlíčkově Brodě.

Patří mezi tzv. neškolené umělce. 
Jeho jediným učitelem byl v letech 
1963 – 1973 ak. malíř Jan Jůzl. Pod jeho 
vedením začal Stanislav Bittermann 
obdivovat a objevovat tvarovou rozma-
nitost, barevnost a dokonalost přírody 
i okolního světa a snažil se své vjemy 
výtvarně zachytit.

Po ukončení Střední průmyslové 
školy stavební v Havlíčkově Brodě se 
umělecké tvorbě mohl věnovat pouze 

POZVÁNKA 
NA KAMENOSOCHAŘSKÉ 

SYMPOZIUM

Sekání na hradě Lipnice
26. června – 2. července

od 9 do 18 hod.

Pořadatelem akce je VOŠ, 
Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá 
n. S. ve spolupráci se Státním 
hradem Lipnice n. S.

Uvidíte prezentaci moderního užit-
ného umění v kamenosochařském 
oboru v prostorách nádvoří státního 
hradu Lipnice n. S., přístupnou od-
borné i laické veřejnosti.

Čekají Vás ukázky živé umělec-
kořemeslné práce, prezentace prací 
prvních maturantů – kamenosochařů 
školy. 

Akce se bude konat za účasti stu-
dentů Kamenické školy z Levice, Ma-
ďarské školy z Budapešti a ve stadiu 
projednávání je účast studentů Ka-
menosochařské školy ze Španělska 
(Andalusie).

jako své zálibě a jeho díla znal jen 
úzký okruh přátel. Až rok 1990 přinesl 
podstatnou změnu v autorově životě. 
Stanislav Bittermann opustil „jistotu“ 
stálého místa a dal se na nejistou dráhu 
umělce a restaurátora. V roce 1992 pak 
poprvé široké veřejnosti představil svoji 
dosavadní tvorbu na výstavě v Malinově 
domě. Během následujících 13 let mohli 
návštěvníci obdivovat jeho enkausti-
ky, monotypy i sochy na 18 výstavách 
v České republice, Holandsku, Rakous-
ku a Německu. 

Stanislav Bittermann
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Jeho tvorba je bytostně spjata s příro-
dou a lidmi rodného kraje. Tato krajina 
důvěrně známá z dětství, blízká a hlu-
boce zažitá, někdy možná až bolestně 
cítěná, ho neustále poutá a inspiruje a je 
jeho dílu nejvlastnější. Hledá a objevuje 
v ní svět a řád celé přírody, přírody jako 
domova, jako základní jistoty lidské 
existence na této planetě. Nicméně Sta-
nislav Bittermann od samého počátku 
souběžně rozvíjí svůj výtvarný zájem 
i o další žánry a hlavně trojrozměrnou 
práci v materiálu, dřevem počínaje, přes 
kámen až k odlehčenému betonu.

Pro Bittermannovu volnou tvorbu 
je typický emotivní přístup. Záměrně 

nepoužívá popisné a tendenční prvky, 
které mnohdy sklouzávají do laciné sro-
zumitelnosti a líbivosti. Zajímá ho hle-
dání drsných a neopakovatelných barev-
ných akordů s metaforickou nadsázkou, 
připomínající stav duše a náladu krajin. 
Jeho obrazům a grafikám nechybí vý-
tvarné napětí. Krajiny i kompozice jsou 
úsporně vyjádřené a kompozičně rozvr-
žené na velké ploše a poskytují divákovi 
velký prostor pro jeho fantazii. Témata, 
jež Bittermanna skutečně upoutají, 
zpracovává v rozsáhlých cyklech, ve 
kterých nechává dlouhodobě rezonovat 
své zážitky z reality nebo zaujetí pro 
tvorbu předních tvůrců rodného kraje, 

ať je to Bohuslav Reynek, Jaroslav Še-
rých, Josef Saska nebo Jan Exnar.

Vystavená díla jsou dokladem, že Sta-
nislav Bittermann je vyhraněnou a zra-
lou osobností naší výtvarné scény.

Hana Nováková

Tip na knihu

Tentokrát je pojem kniha poněkud 
nadnesený, neboť se jedná o útlou, 
šestatřicetistránkovou brožurku, další 
z řady Vysočina na poštovních znám-
kách. Jmenuje se Havlíčkobrodsko na 
poštovních známkách a jejím autorem 
je Karel Černý. 

Mezi regionálními motivy zachycený-
mi na poštovních známkách a celinách, 
což jsou dopisnice, korespondenční líst-
ky a obálky s natištěnou známkou, jsou 
nejen osobnosti jako Karel Havlíček 
Borovský, Jan Zrzavý či Jaroslav Hašek 
a jejich dílo (Krucemburk, Švejk), ale 
také havlíčkobrodský zvon Vilém nebo 
hasičské stříkačky z expozice v přiby-
slavském zámku. Světlá je zde jmeno-
vána jenom díky Jaroslavu Panuškovi, 
jehož obraz „Opuštěná“ z roku 1901 se 
objevil na dvanáctikorunové známce 
v roce 2002 při příležitosti 130. výročí 
malířova narození. 

Mezi vyobrazenými otisky příleži-
tostných a strojových razítek je také 
současné razítko Městského úřadu ve 
Světlé n. S.

Publikace, určená spíše zájemcům 
o filatelii nebo alespoň o regionální 
literaturu, byla vydána nákladem 2000 
výtisků a dle tiráže je zdarma.

-jv-
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Vernisáže

V pátek 29. dubna se konaly hned dvě 
vernisáže výstav: v Galerii Na Půdě, kde 
promluvila Dr. Běla Říčařová z Prahy, 
byla zahájena výstava fotografi í ama-
térské fotografky Daniely Švandové, ve 
společenském sále pak tradiční výstava 

prací světelských výtvarníků – neprofe-
sionálů. 

Hudební část vernisáže obstaralo šest 
žáků – kytaristů z místní ZUŠ pod vede-
ním Jiřího Vencovského.

Text a foto: -jv-
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Výstavy v Galerii Na Půdě v druhém pololetí 2006

Potěšující zpráva pro příznivce hu-
debních akcí na „zimáku“: Podařilo 
se sehnat pořadatele na uskutečnění 
5. ročníku Světelských letních parketů. 

Jsou jimi Lukáš a Radek, majitelé místní 
restaurace Alfa, a jim tedy za to, že tato 
tradice v našem městě může pokračovat, 
patří velký dík.  5. ročník SLP by se měl 
uskutečnit 5. srpna, vstupné předpokládají 
pořadatelé „lidových“ 60 Kč. 

S určitostí zde vystoupí hudební skupi-
na Z-Nadoraz, o případné další kapele se 
teprve jedná.  Vše bude s dostatečným 
předstihem plakátováno a konkrétní in-
formace otiskneme v červencovém Světel-
ském zpravodaji.

red

Termín výstavy Autor, název výstavy Vystavené dílo 
(exponáty)

Poznámka

10.6. – 9.7. Stanislav Bittermann obrazy, objekty výtvarník z H.  Brodu
15.7. – 13.8. Šárka Hrůzová, Jana Dobrá 

a Markéta Prášková
obrázky, fotografie, 
sochy

výtvarnice a fotografka 
ze Světlé n. S

19.8. – 3.9. Jaroslav Tichý, Retrospek-
tiva

obrazy výtvarník-neprofesio-
nál z Prahy

9. – 24. 9. Daniela Krýslová, Z Botanic-
ké zahrady v Praze

fotografie fotografka z Prahy

3.10. – 15.10. Sklo, kámen, keramika 2006 studentské práce 
uměleckořemeslných 
oborů VOŠ, Gymnázia, 
SSŠ a SOU Světlá 
n. S. a partnerských 
škol  

3. ročník mezinárodní 
výstavy 

21.10. - 19.11. Václav Černoch, Martina 
Bauerová a Daniel Koráb

keramika, grafika výtvarníci z Havl. 
Brodu a Světlé n. S.

24.11. – 3.12. Výstava výtvarných a ruko-
dělných výrobků odsouze-
ných žen

z prací odsouzených 
žen z Věznice Světlá 
n. S.

prosinec 2006 
– leden 2007

České malířství 19. stol. obrazy GVU Brno

změna vyhrazena

5. ročník Světelských letních 
parketů

Jak jsme slíbili v minulém čísle, při-
nášíme rozhovor s vedoucí Nízkopra-
hového centra ve Světlé nad Sázavou, 
slečnou Janou Dománkovou.

- Jak jste se k této práci dostala? 
V lednu jsem absolvovala Jabok – Vyš-

ší sociálně pedagogickou a teologickou 
školu v Praze. Shodou okolností jsem se 
dověděla, že Oblastní charita Havlíčkův 
Brod vypsala výběrové řízení do nově 
vznikajícího nízkoprahového centra, tak 
jsem se přihlásila a byla vybrána.

 - Co se vám na této práci líbí a co 
ne? 

Je to práce, kterou jsem chtěla dělat, 
protože si myslím, že nejlepší investice 
je do člověka, a to bez rozdílu, o jakého 
člověka se jedná. Vím, že v dnešní době 
je mnoho mladých lidí, kteří nevědí, 
co dělat ve svém volném čase, proto je 
skvělé, že se město Světlá n. S. rozhodlo 
vybudovat toto centrum, které je otevře-
né pro všechny děti od 10 až po mládež 
do 20 let. Líbí se mi, že eNCéčko je 
a funguje. 

A co se mi nelíbí? Několik maličkostí 
by se našlo, ale to snad není podstatné. 

- Kolik zde pracuje celkem lidí, jakou 
práci vykonávají? 

V eNCéčku jsme čtyři sociální pra-
covníci a staráme se o dobré fungování 
celého centra. Jsme tu především pro 

rozhovor měsícerozhovor měsíce
děti a mládež, to znamená, když si chce 
někdo popovídat nebo se na cokoliv 
zeptat, má nějaké trápení a chce se 
svěřit, jsme tu pro něho. Dále připravu-
jeme různé aktivity, do kterých se naši 
návštěvníci mohou zapojit. Například 
z květnové nabídky je to mimo jiné sou-
těž O nejlepšího mikádistu, minidisco, 
promítání filmu… 

- Kdo a jakým způsobem se podílí na 
financování centra? 

Město Světlá n. S. opravilo prostory 
a přispívá na provoz částkou 300 tisíc 
korun. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí přispělo pro tento rok částkou 432 
tisíc korun. Doufáme, že tyto peníze 
postačí na provozní náklady eNCéčka 
a větší část z výtěžku Tříkrálové sbírky 
2005, asi 500 tisíc korun, budeme moci 
použít na vybavení centra.

- Kolik dětí denně centrum navštíví? 
Jaké musí splnit podmínky pro návštěvu 
a jaká je provozní doba? Návštěvnost 
je různá v závislosti na dnu, jestli je 
pracovní (pro děti spíše školní) den, ▶
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nebo víkend. Během týdne přichází 
do eNCéčka třicet, čtyřicet i padesát 
mládežníků. Rekord je sedmdesát lidí. 
V prostorách nízkoprahového centra se 
nesmí kouřit, manipulovat s alkoholem 
a drogami. A ještě maličkost: netoleru-
jeme násilí a neslušné chování. A to už 
je opravdu všechno, co se týká našich 
požadavků. Děti a mládež mohou kdy-
koliv v otvírací době přijít a zase odejít, 
mohou si zahrát nějakou hru, posedět 
u nealkoholického baru, poslechnout si 
hudbu, zatancovat, nebo jen tak sedět 
a nic nedělat. Otevřeno máme každý den 
v odpoledních hodinách. Řeknu to jed-
noduše: když někdo přijde mezi 14. a 20. 
hodinou, určitě v eNCéčku budeme.

- Zaznamenala jste už nějaké reakce 
u občanů města nebo rodičů dětí na 
činnost centra? 

Ke mně se ještě žádné nedonesly.

- Přibližte nám věkové rozmezí vašich 
klientů, tzn. jak staré děti u vás nejčas-
těji pobývají? 

Do eNCéčka chodí děti a mládež v ce-
lé šíři cílové skupiny tzn. od 10 do 20 let. 
Ovšem občas přijde také někdo mladší 
nebo starší, ovšem pro tyto lidičky ne-
jsme zařízeni, a proto se s nimi musíme 
rozloučit. 

Nejvíce dětí k nám chodí ve věku od 
10 do 17 let.

- Máte už kompletně vybavený interiér, 
nebo ještě něco postrádáte? 

Základní vybavení již máme, ale 
stále jsme na začátku svého působení. 
Nechceme o všem rozhodovat sami, 
ale chceme slyšet názory těch, kteří 
do eNCéčka přicházejí. Tak například 
chceme ještě dokoupit PC, ale ozývají 
se hlasy ze strany dětí, které říkají: „Jen 
ne žádné počítače.“

- Chystáte nějaké změny nebo novinky 
s dalším obdobím? 

Sotva jsme začali a ještě ani nevytáhli 
všechna esa z rukávů, a už se ptáte na 
změny a novinky. Nebudu a ani nechci 
prozrazovat „výrobní tajemství“.

- Vaším zřizovatelem je Oblastní chari-
ta Havlíčkův Brod, projevuje se to nějak 
v činnosti klubu nebo způsobu práce 
zaměstnanců? 

Oblastní charita Havlíčkův Brod je 
sice součástí katolické církve, ale naším 
posláním je poskytovat služby lidem 
bez ohledu na rasu, původ a náboženské 
přesvědčení a my chceme toto poslání 
naplňovat také v našem klubu. 

- Děkuji za rozhovor a přeji hodně spo-
kojených návštěvníků a radosti z práce.

JaK
Foto: Jaroslav Vála

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

▶

Dík za sbírku

Podařilo se sebrat cca 700 plných ba-
nánových krabic a 10 200 Kč. Krabice 
obsahují vše od čisticích prostředků, 
školních potřeb, hraček až po oblečení. 
Také jsme shromáždili několik kusů 
zachovalého nábytku. 

Zlatnictví Duha přispělo nepoužitým 
oblečením v ceně cca 40 000 Kč, které 
u nás rychle podléhá módě a na Ukrajině 
bude velmi ceněno.

Město vyšlo vstříc jak organizací, 
tak uvolněním prostoru ve výměníkové 
stanici pod tržnicí, kde se vlastní akce 
konala. Bdělo prostřednictvím místosta-
rostky ing. Lenky Arnotové nad bezpro-
blémovým průběhem akce. 

Velký dík patří organizacím, které 
vysílaly své zástupce v průběhu celého 
týdne do výměníku, a umožnily tak 
přebírání darovaných věcí nepřetržitě 
osm hodin denně včetně soboty a neděle 

– Českému červenému kříži, Svazu žen, 
Svazu zdravotně postižených a Klubu 
důchodců. 

Poděkování patří také všem, kteří 
nám pomohli zajistit potřebné množství 

prázdných banánových krabic, do kte-
rých se darované věci ukládaly, a mnoh-
dy je přivezli až na místo sběru.

A především děkujeme všem dárcům 
poskytnuté pomoci – bezejmenným 
i těm, kteří se podepsali za darovaný 
finanční obnos.  

V pondělí 15. května skončila v našem 
městě týdenní humanitární sbírka s ná-
zvem Kamion pro Ukrajinu. Byla vy-
hlášena jako reakce na prosbu o pomoc 
z Vinogradovské oblasti Zakarpatské 
Ukrajiny prostřednictvím humanitární 
organizace Pomoc bez hranic o. s. 
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V některém z dalších vydání Svě-
telského zpravodaje otiskneme reakci 
obdarovaných.

Zatím děkuji nejen jako člen valné 
hromady o. s. Pomoc bez hranic, ale 
i jako hrdý občan Světlé n. S., protože 
si myslím, že v tak malém městě se nám 
podařila velká věc. 

Kateřina Kolářová
Foto: Jaroslav Vála

Odpovědná odpovědna

Údajně se má bourat kostel v Pěšin-
kách, proč musí zmizet historická bu-
dova, neodmyslitelně patřící ke Světlé? 
Nemohlo město zasáhnout, odkoupit ji 
a zachrániti? A nenaruší se zbouráním 
stavby i středověké podzemí?

Dům čp. 15 ve Světlé nad Sázavou, tzv. 
synagoga, se nachází ve velmi obtížné 
stavebně-technické situaci. Stavba je 
provedena na mělkých kamenných zá-
kladech, provedených z volně složených 
kamenů spojovaných hlínou. Zákla-
dy v šíři nadzákladového zdiva vykazují 
velkou nesoudržnost a jsou jednou z pří-
čin havarijního stavu. Hrázděné smíšené 
zdivo obvodových nosných stěn je vlhké 
vlivem absence izolace proti zemní vlh-
kosti a spodní vodě a nerovnoměrným 
sedáním, částečně způsobeným zavod-
něných podzákladím, došlo k jeho znač-
nému narušení. Do střechy zatéká.

Vlivem jednoduchého provedení 
stavby, a rovněž vlivem zanedbané 
údržby v minulosti, neplní jednotlivé 
stavební konstrukce svoji funkci a jejich 
uvedení do funkčního stavu by bylo 
natolik nákladné, že by bylo naprosto 
neekonomické. V závěru letošní zimy, 
kdy byla střecha stavby zatížena znač-
ným množstvím sněhu a vznikla obava 
ze samovolného zhroucení stavby, byl 
k prohlídce synagogy přizván znalec 
v oboru statiky a dynamiky staveb, 
jímž byl vypracován statický posudek. 
Závěr tohoto statického posouzení zní: 
Je nezbytné budovu demolovat, neboť 
ohrožuje okolí. V takovém případě sta-
vebnímu úřadu nezbývá nic jiného, než 
zahájit řízení ve smyslu ustanovení § 88 
odst.1 písm. a) stavebního zákona, kde je 
uvedeno: Stavební úřad nařídí vlastníku 
stavby nebo zařízení odstranění závad-
né stavby ohrožující život nebo zdraví 
osob, pokud ji nelze hospodárně opra-
vit. Logicky se nabízí otázka: došlo by 
k tomuto stavu, kdyby se vlastník stavby 

o její stav řádně staral? Vzhledem k vý-
še uvedenému lze vyslovit oprávněnou 
domněnku, že ano. Stavba, která má 
nedostatečné a nesoudržné základy, ne-
může přežít staletí. V daném případě se 
doba existence stavby naplnila.

Demolicí stavby nedojde k poškození 
historického podzemí, protože tento 
labyrint chodeb se nenachází pod půdo-
rysem domu, ani v jeho těsné blízkosti. 
Vstup do podzemí ze sklepa synagogy 
byl již před několika lety zazděn a celé 
podzemí tak již s touto stavbou funkčně, 
ani jinak nesouvisí. 

Luboš Šolc, vedoucí stavebního úřadu
 
Zjistíte, prosím, v jakém stadiu je pří-

prava dopravního hřiště?
V současné době, to je k 15. květnu, je 

stav následující:
- je zpracována základní projektová do-

kumentace nutná pro uzemní řízení
- současně jsou zajišťována vyjádření 

nutná k tomuto řízení
- byla podána žádost o dotaci na kraj 

Vysočina
ing. Otakar Švec

marně hledali tato značení mezi vyobra-
zenými vodorovnými značkami v zákonu 
o provozu na pozemních komunikacích… 

Od neděle 14. května je všem polemi-
kám o platnosti zmíněných vodorovných 
značek definitivní konec. Havlíčkobrod-
ská firma Dopravní značení Martin Líska 
provedla nový nástřik vodorovného zna-
čení bílou barvou a tím nechala zaniknout 
nechtěným výjevům vodorovného doprav-
ního značení na světelském náměstí, ať již 
byl důvod jejich vzniku jakýkoliv. 

Text a foto: jív

Renovace vodorovného dopravního značení

Zub času a nedávná renovace vodorov-
ného dopravního značení překryly některé 
žertovné vodorovné dopravní značky na 
náměstí Trčků z Lípy. Například z parko-
vací plochy před obchodním střediskem 
zmizely značky vyhrazující stání pouze 
pro tandemy invalidních vozíků. Řidiči 

Místní skupina České křest́anské akademie

Prof. RnDr. Jan Bednář: Co si 
lze představit pod  klimatickou 
změnou?

Na úterý 13. 6. od 19.30 hodin při-
pravila Místní skupiny ČKA ve Světlé 
n. S.  besedu s profesorem Univerzity 
Karlovy Janem Bednářem. Beseda 
se uskuteční jako obvykle v zasedací 
místnosti střední školy v Sázavské 
ulici. 

Jan Bednář je 1. viceprezidentem 
ČKA a prorektorem Univerzity Karlo-
vy.  Narodil se 11. 11. 1946 v Benešově. 

V letech 1965-1970 studoval Matematic-
ko-fyzikální fakultu UK v Praze, obor 
meteorologie a klimatologie; v letech 
1970-1975 byl asistentem, v letech 1975-
1991 odborným asistentem a v letech 
1991-1997 docentem tamtéž. Roku 1997 
byl prezidentem České republiky jmeno-
ván profesorem meteorologie. 

Ve své vědecké, odborné a pedagogic-
ké činnosti se profesor Bednář zaměřuje 
na meteorologii, problematiku znečiště-
ní ovzduší, optiku, akustiku a elektřinu 
v atmosféře, fyziku oblaků a srážek, 
fyziku mezní vrstvy atmosféry. Jeho ▶
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Vandalismus ve Světlé aneb Kam mizí 
peníze z městského rozpočtu

V poslední době se v našem městě 
množí případy vandalismu. Stává se 
nedobrým zvykem, že téměř každý 
den jsou na území města vysypané 
a poničené odpadkové koše, vyvrá-
cené dopravní značky a jinak poni-
čená zařízení sloužící občanům. Jako 
ukázku z poslední doby uvádím dva 
konkrétní případy.

Dětské hřiště
V minulém roce byly ve Světlé n. S. in-

stalovány nové dřevěné prolézačky. Jed-
nou lokalitou je i plácek pod zdravotním 
střediskem. Toto zařízení je určeno pro 
malé děti, ale ty ho zřejmě využívají 

jen minimálně. Důvodem této nízké ná-
vštěvnosti jsou časté nájezdy vandalů. Ti 
se zde scházejí a svoji energii vyvíjejí na 
ničení zařízení tohoto hřiště – např. tím, 
že přeřezávají lana sítí na prolézačce. 
Tím toto zařízení ztrácí svoji funkci a je 
pro děti nebezpečné. Z tohoto důvodu 
bývá často PROLÉZAČKA MIMO 
PROVOZ. Z důvodu bezpečnosti ne-
chalo město Světlá n. S. tyto sítě opravit 
odbornou firmou. Sítě však nevydržely 
v tomto stavu ani týden a už zase na nich 
vandalové nechali svůj „vzkaz“.

Poškození chemického WC
Vandalové si za svůj cíl několikrát 

vybrali také chemické WC, které je 
umístěno u městské tržnice. Jelikož bylo 
již značně poničené, Technické a bytové 
služby (TBS) provedly v únoru a březnu 
celkovou opravu dveří a boční stěny. 
V noci ze 14. na 15. dubna bylo toto 
nově opravené WC převrácené a byl vy-
litý celý jeho obsah. TBS opět provedly 
drobné opravy, vyčištění a dodaly novou 
náplň.

Takto vyčištěné WC vydrželo bohužel 
jen jeden týden. V noci z 21. na 22. dub-
na bylo WC opět převrácené. Výsledkem 

Nový přechod pro chodce

Určitě jsou některé značené přechody 
pro chodce v ne právě vhodných místech, 
poznají se tak, že chodci až příliš často 
přecházejí o pár metrů dál, ale chvála 
tomu, kdo nechal zřídit nový přechod  
v Lánecké ulici před odbočkou k poli-
klinice. 

Toto místo frekventované Lánecké 
ulice je často využíváno chodci, zejmé-
na těmi, kteří jdou z města na sídliště či 
na Bradlo a stejně tak těmi, kteří míří 
směrem opačným, na náměstí či k po-
liklinice. 

Nová svislá dopravní značka před 
tímto přechodem bude jistě pro řidiče 
důvodem ke zvýšení pozornosti, a tím 
i ke snížení rychlosti, a přispěje tak 
k větší bezpečnosti chodců. 

Text a foto: jívPřed montáží

publikační činnost zahrnuje přes 100 
původních vědeckých popularizačních 
a referativních časopiseckých článků, je 
autorem nebo spoluautorem tří knižních 
monografií z oblasti fyziky atmosféry. 

V 90. letech byl prof. Bednář činný 
v řadě funkcí v samosprávě a repre-
zentacích vysokých škol, např. v letech 
1997-2000 byl předsedou Akademické-
ho senátu University Karlovy, od roku 
2000 místopředsedou Rady vysokých 
škol, v současné době je prorektorem 
Univerzity Karlovy. V ČKA je činný od 
roku 1990, především v přírodovědecké 
a technické sekci, redakčním okruhu 
časopisu Universum a Akademickém 
výboru, od roku 1996 je 1. vicepreziden-
tem ČKA.

Hynek Bouchal

▶

 Sázavská 589, Světlá nad Sázavou
 (bývalá městská knihovna)
  kontakt: 721 582 792, 728 228 565

Program na červen:
 Pondělí:  9 – 11 hod., 9:30 – 10:15  Výtvarná dílna pro děti. Tvořivá dílna pro 
  maminky, 10:15 – 10:45 Cvičení pro maminky s dětmi
 Středa:    9 – 11 hod., 9:30 – 10:15 Cvičení pro maminky s dětmi
  10:15 – 10:45 Výtvarná dílna pro děti. Tvořivá dílna pro maminky
 Pátek:   19:30 – 21:30 Tvořivá dílna pro maminky
 Pondělí 12. června  od 9 hod. - Prezentace pratelných plenkových systémů 
  PoPoLiNi a Bambino Mio, jednorázových ekologických plen Moltex Öko, 
  babyvaků a šátků na nošení dětí. Všechny výrobky si můžete prohlédnout, 
  vyzkoušet a případně zakoupit!

Přijďte k nám, s sebou potřebujete jen přezutí. Dobrá nálada a chuť tvořit vítány.
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Červen – měsíc prvního 
medu a rojení
Měsíc červen je pro včely měsícem 

největšího rozvoje, kdy se veškerá síla 
včelstva soustřeďuje na shromáždění 
maximálního množství sladiny pro 
přežití následující zimy. Toho už od 
pradávna člověk využívá a v podstatě 
včelám med krade pro svoji potřebu. 
V tomto bodě se vlastně moc nelišíme 
od medvědů.

Jak se vlastně med dostane z buněk 
včelího plástu do sklenic na stůl spo-
třebitelů? Včelař musí (samozřejmě za 

Ze zápisníku včelaře

jsou zkřížené dveře, vylitý obsah a roz-
šlapaná boční plastová stěna. V součas-
né době je nutná kompletní oprava, a tak 
je WC MIMO PROVOZ.

Je zarážející, že je mnoho občanů měs-
ta k těmto záležitostem zcela lhostejných. 
Přitom na opravy musí být vynaloženy 
nemalé finanční prostředky z rozpočtu 
města. Tyto peníze by mohly být využity 
efektivněji na nákup nových zařízení pro 
občany.

Bc. Marie Kudrnová

Víte, že...

…od jarní povodně je přerušené spojení 
mezi železniční zastávkou ČD Stvořidla 
a stejnojmenným rekreačním areálem 
na druhé straně Sázavy? Lávku pro pěší, 
zavěšenou na ocelových lanech nepříliš 
vysoko nad hladinou, rozvodněná řeka 
strhla a dosud se ji nepodařilo nahra-
dit. Návštěvníci cestující do Stvořidel 
vlakem proto musí vystoupit buď ve 
Smrčné nebo ve Vilémovicích a zbytek 
cesty dojít pěšky. Na stavbu nové lávky 
potřebuje Obecní úřad Trpišovice tři mi-
liony korun, které zatím nemá a situaci 
chce zatím řešit zapůjčením provizorní 
konstrukce.

-jv-, foto: Iveta Válová

…humpolecký fotograf Tomáš Maršík 
nastalé situace ve Stvořidlech využil 
a pohotově vydal dvouokénkovou po-
hlednici, na níž jsou Stvořidla s lávkou 
i bez lávky?

-jv-

Světlá rozkvetla

Pravidelně každou 
druhou květnovou středu 

„kvetou“ svítivě žluté kvě-
ty měsíčku zahradního 
skoro po celé naší repub-
lice. V tomto dni, které-
mu se říká Květinový, se 
koná celonárodní sbírka 
organizovaná Ligou pro-

ti rakovině. Za deset let se stal tento 
umělý kvítek symbolem programu 
boje proti zhoubným nemocem. 

Ve Světlé n. S. květinky nabízely 
studentky místní Integrované střední ze-
mědělské školy a ženy z Českého svazu 
žen. V tomto roce si „sběratelé“ mohli 
svou sbírku rozšířit o kytičku se stužkou 
karmínové barvy, prevence se zaměřila 
na nebezpečí nádorového onemocnění 
kůže a rakoviny u žen.

V našem městě bylo nabídnuto 1 755 
květin a celkový finanční obnos sbír-
ky činil 40 930 Kč. Tato částka byla 
v zapečetěných pokladnách odevzdána 
k přepočítání přímo do havlíčkobrodské 
ČSOB, která je již tradičně finančním 
partnerem, a odtud byla poukázána na 
účet Ligy proti rakovině Praha. Výtě-
žek letošního Květinového dne bude 
především určen na nádorovou prevenci, 
onkologický výzkum (obzvlášť je pod-
porována práce mladých vědců v oblasti 
výzkumu nádorů) a zlepšení života on-
kologických pacientů.

Informace o činnosti Ligy, o přímé 
podpoře onkologického programu 
a o dalších aktivitách tohoto občanského 
sdružení můžete získat na e-mailové 

adrese: lpr@lpr.cz nebo na internetové 
adrese www.lpr.cz, kde bude též uve-
řejněna dokumentace jubilejního 10. 
Květinového dne. 

Velký dík patří Vám všem, kteří jste se 
k realizaci sbírky přihlásili. Studentkám 
náleží poděkování za pomoc při této hu-
manitární akci a doufám, že se zúčastní 
i té další. Potřebné zázemí pomohl vy-

tvořit opět Městský úřad ve Světlé n. S.
A Vám všem, kteří jste se přidali k po-

četné skupině dárců a neváhali se tímto 
drobným kvítkem ozdobit a projevit tím 
své cítění a snahu pomoci v boji proti 
zákeřné nemoci, chci za všechny moc 
poděkovat.

Helena Kostincová
Foto: Jaroslav Vála

značného nesouhlasu svých včel) ode-
brat rámečky se zavíčkovanými medo-
vými zásobami z medníkového nástav-
ku úlu, smetáčkem nebo husím brkem 
omete z plástu včely a odnese je do vče-
lotěsné místnosti. Tam se musí z buněk 
odstranit vosková víčka a plást se vloží 
do medometu. To je vlastně plechový 
sud s otočným košem uvnitř. Do koše 
se naskládají plásty a otáčením koše 
za pomoci odstředivé síly med z buněk 
stříká na vnitřní stěny medometu. Po 
stěnách stéká na spádované dno, odkud 
se vypouští přímo do sklenic. Med se 
už nijak chemicky neupravuje, při ▶
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správném skladování a zabránění 
styku se vzdušnou vlhkostí a silnými 
pachy vydrží i několik let.

Zajímavým průvodním jevem života 
včel koncem května a v průběhu červ-
na je jejich bezpohlavní rozmnožování, 
které je spíš známé pod obávaným 
pojmem rojení. Příčin rojení je hned 
několik – od malého prostoru pro mnoho 
včel, přílišného horka v úlu až po sta-

▶ rou a nevyhovující matku. Včelstvo na 
plástech vytvoří větší buňky, které po 
zakladení vajíčky protáhnou do velkých 
útvarů, matečníků. Tato vajíčka, z nichž 
se vylíhne budoucí nová matka, včely 
přímo zaplavují mateří kašičkou. Po za-
víčkování matečníků stará matka s částí 
včel opustí úl, usedne na strom a kolem 
ní se utvoří známý útvar včel – roj. Ně-
které včely, pátračky, hledají nějakou 

dutinu, kde by se roj mohl umístit. Po 
úspěšném nalezení vhodného místa se 
roj zvedne a odlétá na ono místo založit 
nové společenství. V původním úlu se 
vylíhne nová matka, vylétne z úlu spářit 
se s až 10 až 12 trubci a takto oplodněná 
se vrací pokračovat v kladení vajíček. 
Páření probíhá v letu a trubci při něm 
hynou.

ing. Josef Ptáčník, ZO ČSV

Co nového na Vysočině 

Druhý nejvyšší ústavní činitel 
na Vysočině 
Ve středu a ve čtvrtek 3. a 4. květ-

na navštívil naši Vysočinu předseda 
Senátu Parlamentu České republiky 
Přemysl Sobotka. Pokud se budete ptát 
po účelu návštěvy Vysočiny druhým 
nejvyšším ústavním činitelem, tak lze 
říci, že odpověď je velmi prostá a jed-
noduchá. 

Přemysl Sobotka jako bývalý radní 
Liberce, následně obyčejný senátor 
a nyní předseda Senátu navštěvuje 
postupně všechny kraje s cílem osob-
ně poznat a osobně se přesvědčit. Na 
vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet, 
to je nejlepší způsob, jak neztratit 
kontakt s voliči, s obcemi, městy, kraji 
a jejich životem. 

Setkání s primátorem, hejtmanem, 
státními úředníky, starosty obcí se 
střídala s besedami se studenty, zdra-
votníky, pracovníky neziskové cha-
ritativní organizace nebo návštěvou 
vernisáže, či kladením věnců v rámci 
oslav květnového vítězství.

Nevím, jestli není trochu škoda, že 
média ve větším rozsahu návštěva 
předsedy Senátu nezaujala, a to i pro-
to, že jsem ze všech společných setká-
ní měl dobrý pocit. Měl jsem pocit, že 
pana předsedu problémy, které máme, 
zajímají, že říká věci na rovinu a nesli-
buje. „Pokud budete vidět problémy 
v legislativě, určitě se ozvěte, tam umí 
Senát nejlépe pomoci. Ve všech ostat-
ních případech jsou to spíše možnosti 
zprostředkování kontaktů a otevření 
dveří.“ To byla jeho poměrně častá 
reakce na různé situace, které jsme 
rozebírali.

„Moc se mi tady líbilo, děkuji za 
pozvání a věřím, že se určitě nevidíme 
naposledy,“ s těmito slovy odjížděl 
Přemysl Sobotka za slunného počasí 
ve čtvrtek odpoledne zpět do Prahy.

Zasedalo krajské zastupitelstvo
Potřetí v tomto roce zasedalo v úterý 

16. května Zastupitelstvo kraje Vyso-
čina. Během svého celodenního za-
sedání projednali zastupitelé 80 bodů 
programu. 

Pokud se ptáte na ty nejdůležitější, 
tak je určitě třeba zmínit schválení tzv. 
páteřní silniční sítě kraje Vysočina. 
Schválení 26 úseků silnic druhé a ve 
dvou případech třetí třídy je prvním 
důležitým krokem k nástupu masivní 
souvislé údržby a modernizace našich 
silnic, které jsou rozloženy do patnácti 
let. 

Kraj Vysočina by v průběhu těchto 
patnácti let měl kromě běžné údržby 
proinvestovat do souvislé údržby a mo-
dernizace (investičních oprav) okolo 
patnácti až dvaceti miliard korun. 

Předpokládám, že skoro každého 
obyvatele Vysočiny ale zajímá, kdy 
uvidí první výsledky přímo na silni-
cích v podobě nové souvislé údržby 

a zahájení většího počtu rekonstrukcí. 
Pokud se týká souvislé údržby (po-
kládání několika centimetrů silných 
asfaltových koberců), zde věřím, že 
budou první rozsáhlejší práce zaháje-
ny již na podzim tohoto roku (rozsah 
cca 300 mil. korun), aby v rozsáhlejší 
podobě potom pokračovaly v letech 
2007 a dalších. 

Co se týká tzv. modernizací (jedná 
se o větší rekonstrukce, při kterých 
se v podstatné míře zasahuje i do tzv. 
kufru, tj. „základů“ silnice a třeba i do 
jejích šířkových a dalších parametrů), 
tam věřím, že je ve větší míře zahájíme 
ve druhé polovině roku 2007 a násled-
ně potom v roce 2008 a letech dalších.

Poslední otázka, která musí přijít, je 
logická. „Kde jste najednou vzali nebo 
vezmete peníze?“ Odpověď není slo-
žitá. Počítáme s penězi z evropských 
fondů, něco jsme na spolufinancování 
naspořili z vlastního rozpočtu a máme 
uloženo v tzv. Fondu strategických re-
zerv kraje Vysočina a počítáme i s tím, 
že si kraj určité množství peněz účelo-
vě na opravy silnic půjčí.

Na závěr ještě jednu poznámku. Ne-
vím, zda-li většina z nás ví, že vnitřní 
dluh krajských silnic, který vznikl 
v době, kdy tyto silnice spravoval 
stát a nikoliv kraj, je okolo 35 miliard 
korun (vnitřním dluhem rozumíme 
částku, kterou by bylo potřeba vyna-
ložit, aby všechny krajské silnice byly 
relativně v pořádku). 

Myslím, že je třeba to zopakovat už 
jenom proto, abychom si uvědomili, že 
ani výše uvedené a naplánované kraj-
ské investice nevyřeší všechny naše 
problémy s kvalitou krajských silnic 
na Vysočině.

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny
www.vystrcil.cz
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Bourání domu čp. 204 na křižovatce ulic Nádražní a Kolovratova

Rekonstrukce vozovky v Nádražní ulici 

Jan Poukar, autor vítězného návrhu na logo k 800. výročí první zmínky o Světlé n. S., 
přebírá z rukou starosty města odměnu

Montáž zateplení domu čp. 981 
v Jelenově ulici

Od uzávěrky do uzávěrky

(foto: Jaroslav Vála)
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Není Lukáš Krajíček jako Lukáš Krajíček

Světeláci, kteří sledují sport, vědí, že 
Lukáš Krajíček ze Světlé hraje hoke-
jovou Tipsport extra ligu. V současné 
době je tento sedmadvacetiletý hoke-
jový obránce na soupisce klubu HC  
Energie Karlovy Vary. A najednou se 
na květnovém mistrovství světa v Lo-
tyšsku v reprezentačním týmu České 
republiky objevil rovněž obránce Lu-
káš Krajíček. Není divu, že se vyrojily 
dohady, které se řešily zejména u piva, 
mnozí se ptali i samotných rodičů svě-
telského Lukáše Krajíčka, zda je na mi-
strovství světa skutečně Světelák.

Vážení hokejoví fandové, reprezen-
tační obránce Krajíček není totožný 
s Krajíčkem z týmu Karlových Varů – 
i když mají shodné křestní jméno a jsou 
oba obránci. Ten náš, světelský, hoke-
jově vyrostl v havlíčkobrodské Kotlině 
a přes juniorku Vsetína se dostal v roce 
2001 do extraligových Českých Bu-
dějovic, odkud po roce přestoupil do 
Karlových Varů. Od té doby stačil ještě 
obléknout dresy berounských Medvědů 
a Lasselsbergru Plzeň, kde si v sezoně 
2003/2004 zahrál dokonce play off. 
V poslední sezoně odehrál v obraně 
Karlových Varů 32 zápasů se ziskem 
pěti kanadských bodů za jeden gól 
a čtyři nahrávky. A kdo je tedy Lukáš 
Krajíček reprezentant? Předně byl se 
svými třiadvaceti roky nejmladším hrá-
čem Hadamczikova výběru. Je odcho-
vancem prostějovského hokeje, sezonu 
si zahrál za juniory Zlína a v roce 1999 
ve svých šestnácti letech odešel hledat 
hokejové štěstí za oceán. 

V Americe hrál v nižších juniorských 
soutěžích a v sezoně 2002/2003 koneč-
ně okusil v pěti zápasech atmosféru 
NHL v dresu Floridy Panthers, v další 
sezoně bylo těch zápasů v NHL 18 
a v té poslední 2005/2006 nastoupil již 
v 67 utkáních, zaznamenal 2 góly a 14 
asistencí, ale na vysněné play off s tý-
mem Floridy stále čeká. 

V reprezentačním „áčku“ je nováč-
kem, ovšem reprezentační dres České 
republiky již oblékl na dvou mistrov-
stvích světa dvacetiletých.

A co v době závěrečného týdne MS 
v Lotyšsku dělal světelský Lukáš Kra-
jíček? V týdnu si „vychutnával“ mezi 
hokejisty ne právě oblíbenou suchou 
přípravu v Karlových Varech a víkend 
trávil doma ve Světlé, kde sledoval na 
televizní obrazovce poslední dva zápa-
sy našich reprezentantů na šampionátu. 

Před fotoaparátem zapózoval s dce-
rou Jitkou ještě v dresu HC Energie 
Karlovy Vary, ale jak přiznal, před 
novou sezonou možná dres změní. 

Text a foto: jív

Fotbalová dlouhověkost

V mužstvu účastníka B skupiny fotba-
lové IV. třídy okresu FK Sklo Bohemia 
Světlá hrají většinou vyzrálí fotbalisté, 
ale nejstarším z nich je obránce Jiří Kru-
pička. Vždyť v registračním průkazu má 
uveden rok narození 1949. 

S fotbalem začal ve svých deseti letech 
a s balonem to uměl tak dobře, že už 
v žákovském věku občas stačil za jednu 
neděli odehrát zápas za žáky, a potom 
ještě za dorost. Ti starší fotbaloví fan-
dové světelské kopané si jistě pamatují 
hvězdnou sestavu, která se na několik 
let zabydlela v krajském přeboru vý-
chodních Čech. V brance P. Bárta, v poli 
F. Ptáčník, s kapitánskou páskou Jiří 
Krupička, dále P. Korejtko a Vl. Ptáčník, 
V. Čálek, M. Kafka, M. Hořejší, J. Plán-
ka, B. Čížek, M. Hubínek, J. Czosnyk 
a J. Havel. V tomto úspěšném týmu vy-
tvořil Jiří Krupička s Pavlem Korejtkem 
spolehlivou dvojici, která byla oporou 
zadních řad sklářů. I ve svých sedmapa-
desáti letech dokáže nestárnoucí fotbalis-
ta odehrát celých devadesát minut zápa-
su, a to často nastupuje proti soupeřům, 
kteří se narodili o více než tři desítky let 
později. Přitom fotbal není jediným spor-
tem, kterému se Jirka věnuje, v zimních 
měsících obouvá brusle a stále hraje na 
zimním stadionu v Pěšinkách populární 
Ligu Světelska.

jív

Ladislav Vosyka byl oporou stolních tenistů

Devětadvacetiletý Ladislav Vosyka 
byl bodovou jistotou A mužstva stol-
ních tenistů TJ Sklo Bohemia v  kraj-
ském přeboru III. třídy Vysočiny a měl 
nemalý podíl na tom, že nováček 
ze Světlé soutěž vyhrál a postoupil 

– v příští sezoně bude hrát krajský pře-
bor II. třídy.

Úspěšnost  tohoto hráče v soutěži 
byla opravdu obdivuhodná, vždyť se-
hrál 63 zápasů a jen jednou odešel od 
stolu poražen. V pátém kole jej porazil 
3:2 na sety Rudolf Šmíd ze čtvrtého 

týmu přeboru SKP STON Jihlava. 
Vosykova úspěšnost v mistrovských 
zápasech vyjádřená v procentech byla 
98,41 % a právem mu patří nejvyšší 
příčka žebříčku hráčů krajského pře-
boru III. třídy. 

Na 2. místě žebříčku za světelským 
stolním tenistou skončil Ivo Sobotka 
z Mostiště, který ze sedmdesátky 
zápasů jich prohrál 11, a třetí příčka 
patřila havlíčkobrodskému Pavlu Hitz-
gerovi, ten nastoupil v 55 zápasech 
a v devíti prohrál. Světelská jednička 
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stolních tenistů má zkušenosti i z vyš-
ší soutěže. Ladislav Vosyka se do týmu 
TJ Sklo Bohemia vrátil teprve před 
podzimním startem krajského přeboru, 
dvě sezony totiž hrál divizi v dresu 
Jiskry Havlíčkův Brod a předtím ještě 
hrál šest let v Ledči n. S. 

A nutno podotknout, že neholduje 
pouze tenisu na zelených stolech, rozu-
mí si i s raketou toho „velkého“ tenisu. 
Však také v posledních ročnících patří 

mezi nejlepší účastníky populárního 
světelského „Antukového Wimbledo-
nu“, turnaje neregistrovaných tenistů, 
a dokonce se stal i jeho vítězem. 

Text a foto: -jív-

Úspěšní šachisté 

Po loňském prvenství v krajské sou-
těži vysočiny postoupilo družstvo ŠK 
Sklo Bohemia Světlá n. S. do krajského 
přeboru bez ambicí na přední umístění 
ve dvanáctičlenné tabulce, vždyť pře-
bor kraje je již považován za kvalitní 
soutěž. Cílem družstva bylo udržet se 
v přeboru. 

Vstup do soutěže byl pro nováčka velice 
příjemný, vždyť po čtyřech odehraných 
kolech bylo družstvo bez bodové ztráty 
na čele tabulky! Největší radost přinesla 
vítězství ve 3. kole nad favoritem, šachisty 

z Bedřichova 4,5: 3,5 a ve 4. kole na do-
mácích šachovnicích nad „áčkem“ Jiskry 
H. Brod 5,5:2,5. Potom přišla remíza 4:4 
v Třebíči a teprve v 6. kole poznali světel-
ští šachisté nepříjemnou hořkost porážky. 
V domácím prostředí podlehli Žďáru n. S. 
2,5: 5,5. Po závěrečném jedenáctém kole 
skončilo družstvo ŠK Sklo Bohemia na 

pěkném 5. místě s vyrovnanou zápasovou 
bilancí 5 vítězství, 1 remíza a 5 proher. 
Body získalo 10 šachistů, procentuálně 
nejúspěšnějším byl Jaroslav Benák, který 
sedmkrát zasedl za šachovnici a šestkrát 
bodoval (4 vítězství, 2 remízy), což byl ko-
efi cient úspěšnosti 71,43 %. Nejvíce bodů 
získal Jaroslav Janáček, za 6 vítězství a 1 
remízu to bylo 6 1 bodů pro družstvo. 
Šestibodovým ziskem se mu ještě přiblížil 
Zdeněk Fiala, který třikrát zvítězil a uhrál 
6 remíz. Další body pro úspěšný tým zís-
kali: Tomáš Rosecký 2,  Jaromír Volanin 
3 1, Jaroslav Procházka 2, Vlastimil Ma-
reš 4,5, Tomáš Berger 4,5, Eva Kořínková 
4 a Martin Štukheil 4,5. Ten v roli benja-
mínka družstva dospělých nastupoval na 
osmé šachovnici pravidelně proti hráčům 
o třídu i o dvě silnějším, přesto ve svých 
deseti startech dokázal šestkrát bodovat 
a znamenalo to pro něj slušný zisk ELO 
bodů.  Páté místo v krajském přeboru ne-
očekával ani ten největší optimista, proto 
je toto umístění v tak silné konkurenci 
považováno za vynikající výsledek, vždyť 
první družstvo H. Brodu skončilo až šesté, 
právě za Světlou.  Text a foto: Jiří Víšek

Šestnáctiletý Martin Štukheil

Turistika

V květnu turisté kromě pravidelných 
pondělních vyjížděk na kolech oslavili 
na Modlani další abrahámoviny a také 
se zúčastnili tradičního turistického 
pochodu v Jihlavě. Jeho název Teslácký 
šotek připomíná, že vznikl v době, kdy 
pořadatelé byli jednak z n. p. Tesla 
a jednak z tiskáren.

Za ideálního počasí vyrazilo na několik 
tras celkem 165 účastníků, na nejdelší 

„pětatřicítku“ nás šlo však jenom dvanáct. 
Trasa vedla vesměs přírodou, jedna z kon-
trol byla u turistické chaty Čeřínek stojící 
na stejnojmenném vrchu (761 m), který je 
vyhledávaným rekreačním územím a v zi-
mě jedním z nejznámějších lyžařských 

areálů na Vysočině.  Překvapení připravili 
organizátoři na jiném stanovišti kontroly 

– pochodníci dostali možnost vlastnoručně 
si vyzkoušet malování turistické značky 
v terénu. „Chceme, aby lidé věděli, že 
značky musí někdo namalovat a udržo-
vat,“ řekla Míla Bradová z pořádajícího 
odboru KČT. Zájemci dostali do ruky 
škrabku, šablonu, štětec a barvu a zkusili 
si namalovat turistickou značku na dřevo, 
kámen, či betonový sloupek.

Pro zajímavost uvádím, že na Vysočině 
je na 2 900 kilometrů značených turistic-
kých cest, o které se stará necelá stovka 
značkařů. Obnově, případně značení 
nových cest věnují ročně kolem šesti tisíc 
hodin práce.                -jv-
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Č A L O U N I C T V Í
VOTAVA + VÁCLAVEK
AUTOČALOUNICTVÍ

Opravy veškerého čalouněného 
i starožitného nábytku

•
Sváření + šití a opravy krycích plachet i na zakázku

•
Výroba vrstvených matrací na míru, 
rohových a rozkládacích souprav

•
Čalounění dveří na místě zákazníka

•
Odvoz zdarma

•
Vzorníky k dispozici

Informace: 
Sázavská 928, Světlá n. S.

Tel.: 569 452 562
Mob.: 607 607 924, 724 919 344

Fot́kovi atleti

S jarem se na tartanový ovál sportov-
ního areálu u Základní školy v Komen-
ského ul. vrátili s trenérem Jozefem 
Foťkem atleti, kteří závodí za východo-
český klub Hvězda SKP Pardubice. 

Že jim pravidelná příprava na zdejším 
svědčí, potvrzují jejich výsledky. Na 
krajských přeborech  východních Čech 
dorostu v Hradci Králové, kde soutěžili 
atleti krajů Hradec Králové a Pardubice, 
skončili tři Foťkovi svěřenci na medai-
lových místech. Ondřej Kovanda skončil 
v běhu na 400 m na 3. místě, když zaběhl 
čas 54,89 s. Hned dvě třetí místa vybojo-
vala Jana Zlatová: koulí hodila rovných 
11 m a oštěpem 26,47 m. Oštěp byl pro 
Světlou úspěšnou disciplínou, vždyť 2. 
místo patřilo Kristýně Kroužkové za 
výkon 28,92 m.

Na medailových místech v I. kole kraj-
ského přeboru družstev mladších žáků 
v Pardubicích skončily Hana Ptáčníková 
s Veronikou Zikmundovou. Žákyně 6. 
tř. ZŠ Komenského Hana Ptáčníková 
zvítězila v běhu na 150 m za 21,2 s a na 
60 m byla druhá, když běžela ve skvě-

lém osobním rekordu 8,3 s. Další 2. místo 
přidala v dálce, skočila 388 cm. Veronika 
Zikmundová ze 7 tř. ZŠ Lánecká obsadila 
v běhu na 60 m 3. místo s časem 8,4 s, na 

Veronika Zikmundová

150 m doběhla druhá v čase 21,4 a rovněž 
druhá byla ve skoku vysokém, když pře-
konala laťku ve výšce 134 cm. 

Text a foto: jív
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