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Slovo úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rok utekl jako voda a máme tady 

opět léto, čas dovolených, čas prázd-
nin. Jsou mezi námi i tací, pro které 
jsou letošní prázdniny značně zlomo-
vé. Vezměme si takového prvňáčka. 
Vzpomínáte si ještě na své první 
prázdniny? Jak jste si je užili? U ba-
bičky? U tety? U moře? Každopádně 
první prázdniny jsou výjimečné, stej-
ně jako první školní den, první láska, 
první pracovní příležitost. 

Nejdelší prázdniny prožívají asi 
letošní maturanti. Vždyť škola pro 
ně skončila téměř na konci května. 
Určitě si řeknete, jo, maturanti, ti se 
mají. Jen málokdo však vidí, že tyto 
(jakoby) zdánlivě pohodové  prázd-
niny nejsou jen „pohodička“ doma 
na gauči, popřípadě u rybníka, ale 
také prázdniny plné nejistoty a stresu.  
Maturant totiž neví, zda na podzim 
nastoupí do práce, v horším případě 
na úřad práce, nebo v lepším případě 
bude přijat na vysokou školu. To je 
podle mně nejlepší alternativa, pro-
tože práce sice šlechtí, ale student-
ský život daleko od rodičů je daleko 
lákavější. 

Na ostatní smrtelníky – pracující 
– čekají během léta týdny jejich vy-
toužené dovolené. Přemýšlíte, jak si 
co nejvýhodněji vybrat termín?  Kdy 
bývá nejvíce teplo a nejméně prší? 
Na začátku července, nebo až ke 
konci srpna? 

I když naše redakce nedokáže po-
časí ovlivnit, chtěli bychom vám přes-
to zpříjemnit čas dovolené tímto dvoj-
číslem. Vždyť Světelský zpravodaj se 
může hodit, jak při deštivých dnech 
strávených v chatce či hotelu, tak při 
dnech slunečných, kdy ležíte u vody. 
Za celou redakci bych ráda popřála 
dětem ty nejbáječnější prázdniny 
a dospělým pohodovou dovolenou, 
strávenou podle jejich přání. 

-zn-

Schůze rady - 22. května

Zasedání rady se nezúčastnila 
ing. Arnotová (dovolená). Po kontrole 
plnění úkolů z minulé schůze rady bylo 
projednáváno hospodaření škol.

RM doporučila rozdělit výsledek 
hospodaření ZŠ v Lánecké ul. ve výši 
156 811,26 Kč na úhradu zhoršeného 
výsledku hospodaření v roce 2004 
(64 270,98 Kč) a na dotaci do rezerv-
ního fondu. Výsledek hospodaření ZŠ 
v Komenského ul. ve výši 20 609,20 Kč 
doporučila převést do rezervního fondu. 
Zhoršený výsledek hospodaření MŠ do-
poručuje uhradit použitím prostředků 
rezervního fondu (194 632,32 Kč). Od-
boru školství uložila provádět průběžné 
kontroly čerpání rozpočtu ve školách 
a případné problémy včas avizovat.

RM doporučila zastupitelstvu výkup 
části pozemku KN st. č. 623 o výmě-
ře 1 m2 a části pozemku KN č. 929/4 
o výměře 8 m2 v k.ú. Světlá n. S. od pí 
V. D. za cenu 100 Kč/m2. Pozemky se 
nacházejí pod chodníkem v Lánecké 
ulici.

RM doporučila výkup části pozemku 
PK č. 801 o výměře 341 m2 v k. ú. Dolní 
Březinka od p. Z. Ř. a pí E. Ř. za cenu 
70 Kč/m2. Účelem nákupu je uvést stav 
komunikace v této místní části do sou-
ladu s právním stavem a provést opravu 
této komunikace.

RM nedoporučuje schválit odkoupení 
podílového vlastnictví ve výši ideálních 
16/24 k pozemku KN č. 734/4 v k. ú. 
Světlá n. S. od Mgr. I. L. z důvodu, že 
pozemek nacházející se v Nádražní ulici 
nemá podmínky vyhovující výstavbě.

RM doporučila prodej části pozemku 
KN č. 854/102 o výměře 120 m2 v k. ú. 
Světlá n. S. manželům H. K. a J. K. za 
cenu 350 Kč/ m2. Důvodem je zajištění 
přístupu k pozemkům žadatelů.

RM doporučila prodej části pozemku 
KN č. 1751 o výměře cca 150 m2 a části 
pozemku KN č. 134/1 v k. ú. Světlá 
n. S. panu R. V. Podmínkou je zachová-
ní současné komunikace.

RM nedoporučuje prodej pozemku 
KN č. 64/2 o výměře 714 m2 v k.ú. 
Dolní Bohušice panu L. N. na základě 
doporučení komise pro rozvoj města, 
která navrhuje zachovat pozemek pro 
budoucí komunikaci směřující do loka-
lity „u vodárny“.

RM projednala žádost manželů 
S. o prodej pozemku PK č. 386 o výmě-

ře 1276 m2 v k. ú. Světlá n. S. a doporu-
čuje směnu za části pozemků PK č. 386, 
KN č. 385/1 a KN č. 385/2 v šíři odpoví-
dající parametrům pro cyklostezku.

RM projednala podmínky proná-
jmu plakátovacích ploch společnosti 
RENGL. Projevila obavu, aby se výlep 
plakátů pro sportovní a společenské 
organizace ve městě nezdražil, a požá-
dala proto o předložení ceníku, podle 
kterého by firma výlep plakátů ve městě 
zpoplatňovala.

RM schválila pronájem části plochy 
terasy u domu čp. 598 o výměře 10 m2 
za účelem umístění předzahrádky k re-
stauraci Pohoda za cenu 60 Kč/m2/měsíc 
na dobu od 1.6. do 30.9.

RM schválila ukončení smlouvy 
o pronájmu části pozemku KN č. 213/2 
o výměře 12 m2 v k. ú. Světlá n. S. k 31. 
5. 2006 s paní J. T. s tím, že vyklizení 
předmětné části pozemku bude prove-
deno do 30. 6. 2006.

RM schválila uzavření nájemní 
smlouvy s panem P. B. na pronájem 
části pozemku KN č. 461/11 (cca 50 m2) 
v k. ú. Závidkovice za účelem dočasné-
ho skladování ornice ze stavby RD na 
dobu jednoho roku.

RM schválila vyřazení dlouhodobého 
hmotného majetku prodejem tak, že 
osobní automobil Š Felicia, SPZ HBI 
05-10 bude prodán p. P. C. za cenu 
23 000 Kč, osobní automobil Š Favorit, 
SPZ HBD 12- 31 panu J. V. za cenu 
16 000 Kč a osobní automobil Š For-
man, SPZ HBD 45-47 panu V. S. za 
cenu 12 000 Kč. Ve všech případech jde 
o prodej nejvyšší nabídce.

RM schválila poskytnutí daru ve výši 
3 000 Kč místnímu odboru Společnosti 
přátel žehu.

RM souhlasí s prezentací města v pří-
loze Deníku Vysočina „U nás“, která 
vyjde 21. 6. 2006, a to v rozsahu čtvr-
tiny strany.

RM projednala situaci na základních 
školách, způsobenou krácením finanč-
ních prostředků na provoz školních 
družin a školních klubů ze strany KrÚ 
a vyjádřila podporu zachování organi-
zace volného času v takovém rozsahu 
jako doposud.

V závěru zasedání RM její členové 
diskutovali na téma údržby komunika-
cí, úpravy okolí domu s pečovatelskou 
službou, rybníčku Na Bradle, možnosti 
využívat zasedací místnosti společen-
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skými organizacemi. Starosta infor-
moval o tom, že v rámci humanitární 
sbírky Kamion pro Ukrajinu bylo shro-
mážděno 800 krabic šatstva, nábytek 
a 8 000 Kč na hotovosti, při Květinovém 
dnu se v našem městě vybralo téměř 
41 000 Kč.

Josef Böhm, starosta města

Schůze rady - 5. června

Zasedání RM se z důvodu pracovní 
zaneprázdněnosti nezúčastnil ing. Fran-
tišek Aubrecht. Při kontrole plnění 
usnesení z minulé schůze byl znovu 
projednán problém pronájmu plakátova-
cích ploch firmě Rengl a po zhodnocení 
nových informací, hlavně ceníku, byl 
pronájem schválen.

RM projednala návrh příspěvkové 
organizace KyTICe na složení kulturní 
komise a schválila její složení. Předse-
dou jmenovala Přemysla Doležala, členy 
Mgr. Janu Kupčíkovou, Ivu Těsnohlíd-
kovou, Zdenu Horní, Jindřicha Arnota, 
Milana Krajíčka a Martina Soukupa.

RM doporučila zastupitelstvu ke 
schválení darování nově vytvořeného 
pozemku KN č. 699/8 o výměře 15 m2 
v k. ú. Vilémovice kraji Vysočina. Poze-
mek bude zasažen stavbou v souvislosti 
s rekonstrukcí silnice II/150.

Na základě usnesení ZM č. 17/2006 
projednávala RM okolnosti prodeje 
objektu čp. 18 v Lipničce. Občané této 
místní části s prodejem souhlasí, o ob-
jekt projevil zájem jediný žadatel. RM 
odložila prodej a uložila odboru MIRR 
projednat se zájemcem cenu vycházející 
ze znaleckého posudku a zjistit  cenu 
rekonstrukce na případné zřízení soci-
álního bytu.

Na základě žádosti pana D. B. o pro-
nájem části pozemku PK č. 261/1 
o výměře 700 m2 v k. ú. Dolní Bohu-
šice schválila RM zveřejnění záměru 
pronájmu.

RM schválila ukončení pronájmu 
nebytových prostor v domově důchod-
ců firmě Pramen CZ na základě její 
žádosti.

RM schválila ukončení pronájmu čás-
ti pozemku KN st.č. 517 v k. ú. Světlá 
n. S.  panu V. V. na základě jeho žádosti.

RM doporučila prodej pozemku KN 
st.č. 32/1 o výměře 1251 m2 v k. ú. Ko-
chánov paní B. P. za cenu 70 Kč/m2.     

RM souhlasí se záměrem Lesního 
družstva obcí Ledeč se sídlem v Hněv-
kovicích ve věci pronájmu pozemku id. 
12/177 parc. č. 910/l o celkové výměře 
846 822 m2 a parc. č. stav. 141 o výměře 
84 m2 v k. ú. Kouty Lyžařskému klubu 
Ledeč n. S.

RM doporučila ZM ke schválení roz-
počtové opatření č. 2/2006 mimo bodu 
f), který bude projednán na příštím 
zasedání RM.

RM vzala na vědomí dopis náměstka 
hejtmana ing. Kodeta ve věci doprav-
ního řešení v oblasti působnosti ORP 
Světlá n. S.

RM schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 10 000 Kč obci Trpišovice 
na výstavbu provizorní lávky ve Stvo-
řidlech.

RM se shodla na termínech svých za-
sedání v letních měsících ve dnech 3.7., 
24.7., 14.8. a 4. 9.

Ing. Černohubová seznámila radu se 
stavem internetizace místních knihoven 
v Radostovicích a Mrzkovicích a o or-
ganizačních opatřeních přijatých za 
účelem zajištění ověřování podpisů nut-
ných po změnách na správním odboru. 
Starosta informoval o prodeji bývalého 
Domova důchodců ve Smrčné.

V diskuzi se projevily pochybnosti 
některých členů rady o ekonomičnosti 
přesunu dvou pracovnic KyTICe z budo-
vy radnice do prostor kina a o výhodách 
a nevýhodách oplocení veřejného po-
zemku u domu s pečovatelskou službou. 
Zvítězil názor, že znepřístupnit tento 
prostor ostatním obyvatelům města, 
např. matkám s dětmi, je špatné, a měl 
by zůstat veřejným prostorem.

Diskutovala se i problematika přesu-
nu autobusových zastávek do Komen-
ského ulice. Neinformovanost občanů 
byla způsobena vandaly, kteří strhávali 
opakovaně umísťované plakátky se 
změnami. V Komenského ulici budou 
neprodleně umístěny lavičky a dočasně 
i stará čekárna. Na definitivní podobě 
zastávek se pracuje.

Josef Böhm, starosta města

Revitalizace panelových sídlišt́

Sídliště Sázavská, Na Sídlišti a Na 
Bradle jsou komplexy budov často 
starších 30 let. Dosud tam nebyly pro-
váděny opravy většího rozsahu, a tak 
jednotlivé prvky technické a dopravní 
infrastruktury nevyhovují současným 
požadavkům na základní standard živo-
ta na sídlišti. Rovněž stav domů volá po 
rekonstrukci (výměna oken, zateplení, 
opravy střech). V odboru majetku a in-
vestic se hromadí požadavky od občanů 
těchto lokalit na řešení problémů s par-
kováním, opravami chodníků a místních 
komunikací, dětských hřišť atd. 

Tyto záležitosti je ale třeba řešit 
komplexně. Město začalo realizovat 
záměr regenerace panelových sídlišť. 
Cílem je řešení problémů současných 
panelových sídlišť a zároveň postupné 
zkvalitňování úrovně bydlení a služeb 
v těchto lokalitách. Navíc už v roce 
2007 by se měl otevřít měšec Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR a fondů 
Evropské unie, který by měl tyto zále-
žitosti pomoci vyřešit finančně.

Zajištění financování, organizační 
a projektová příprava se ale musí stát 
týmovou pomocí úředníků radnice, 
členů zastupitelstva, bytových druž-
stev a společenství vlastníků bytových 
jednotek. Půjde o dlouhodobý úkol, 
který přesáhne do dalšího volebního 
období.

V současné době je zpracován návrh 
koncepční studie „Revitalizace pane-
lových sídlišť“, který byl představen 
občanům ve veřejné diskusi ve dnech 
27.6. a 29.6. Do konce srpna tohoto 
roku mají občané možnost vznést své 
náměty a připomínky k předloženému 
návrhu. Na základě této veřejné disku-
ze bude zpracována konečná podoba 
studie.

Věříme, že občané využijí možnosti 
vyjádřit se k tomuto záměru, a tím se 
podílet na zkvalitnění prostředí, ve 
kterém žijí.

ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Redakce Světelského zpravodaje 
stanovila pro prezentaci v kampa-
ni 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, 
případně písemně do informač-
ního centra.



Světelský zpravodaj červenec 2006 strana 4 strana 5 červenec 2006 Světelský zpravodaj 

Výstupy z dotazníkových šetření

V počátku roku 
2006 bylo jako 
součást přípravy 
Strategického plánu 
rozvoje města Světlá 
n. S. v našem měs-

tě realizováno dotazníkové šetření 
s cílem zmapovat názory na život ve 
městě, identifikovat potřeby a nalézt 
vhodná rozvojová témata. Šetření bylo 
určeno pro tyto tři cílové skupiny: 
občané města starší 18 let, mládež ve 
městě a podnikatelé s více než pěti za-
městnanci, působící ve městě.

Dotazníkové šetření prováděla Re-
gionální rozvojová agentura Vysočina, 
z. s. p. o., jež rovněž vyhodnotila vý-
sledky šetření. Výstupy z provedených 
průzkumů vytváří důležité analytické 
podklady pro právě připravovaný Stra-
tegický plán rozvoje města Světlá nad 
Sázavou, pro formulaci rozvojových 
aktivit a záměrů města. Zpracované 
výstupy šetření jsou k nahlédnutí na 
internetových stránkách našeho města 
www.svetlans.cz. Na tomto místě uvádí-
me pouze velice stručné shrnutí.

A. Dotazníkové šetření u občanů 
města starších 18 let
V první fázi byl dotazník distribuován 

prostřednictvím Světelského zpravodaje 
a zároveň bylo možné vyplnit dotazník 
na internetových stránkách města či 
internetových stránkách zpracovatele 

strategie. Vzhledem k nižšímu počtu 
vrácených dotazníků bylo rozhodnuto 
pokračovat v šetření a dále oslovit vy-
tipovaný počet občanů města (výběrové 
šetření). V této druhé fázi bylo osloveno 
celkem 1534 občanů, přičemž návratnost 
ve druhé fázi byla 137 dotazníků (9 %). 
Celkově bylo odevzdáno 201 dotazníků.

Mezi nejčastěji uváděné téma patří 
vybudování krytého plaveckého bazénu 
a venkovního koupaliště. Dále občané 
uváděli častěji náměty na zkvalitnění 
stavu zimního stadionu či výstavby 
sportovní haly. V odpovědích byla více 
zastoupena také témata řešící zlepšení 
podmínek pro volnočasové vyžití mlá-
deže, kvalitní kulturní dům, zázemí pro 
rodiny s malými dětmi (kvalitní dětská 
hřiště) či výstavba cyklostezek ve městě. 
Z pohledu hodnocení prostředí ve městě 
byla negativně hodnocena kvalita komu-
nikací a chodníků či dostupnost parkova-
cích ploch. 

Pro další rozvoj města občané označili 
jako priority tvorbu nových pracovních 
míst, oblast dopravní infrastruktury 
a zkvalitnění podmínek pro bydlení. 
Jako největší problémy života ve městě 
občané nejčastěji zmiňovali např. psí vý-
kaly na veřejných prostranstvích, údržbu 
silnic v zimních měsících, parkovací plo-
chy či pracovní příležitosti.    

B. Mládež ve městě
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

135 studentů ve věku 15 a více let. Šet-
ření probíhalo v úzké spolupráci s Vyšší 
odbornou školou, Gymnáziem, Střední 
sklářskou školou a Středním odborným 
učilištěm. 

Mezi časté náměty na zlepšení kultur-
ní infrastruktury patřilo např. vytvoření 
nových klubů, kaváren a čajoven. Nespo-
kojenost převládala u nabídky kulturních 
akcí, mládež postrádá především více 
hudebních koncertů a festivalů. V oblasti 
sportovní infrastruktury byla nejvýraz-
něji zmiňována výstavba plaveckého 
bazénu a sportovní haly. V rámci na-
bídky sportovních akcí byly připomínky 
směřovány k rozšíření počtu sportovních 
turnajů a soutěží. 

C. Podnikatelé působící ve městě
Pro účely dotazníkového šetření bylo 

vybráno a přímo osloveno (pomocí 
dopisu) 31 podnikatelských subjektů 
(podnikatelské subjekty zaměstnávající 

Autobusové čekárny

Komunikace Komenského ve Světlé 
n. S. byla při rekonstrukci v roce 2005 
proti původnímu stavu rozšířena o zá-
livy v obou směrech v prostoru blízko 
firmy BOMACO. Přemístění autobuso-
vých zastávek právě do prostor těchto 
zálivů bylo realizováno předčasně z dů-
vodu opravy Nádražní ulice, kde musela 
být autobusová doprava operativně 
odkloněna.

Abychom zabezpečili našim občanům 
maximální služby, budou zde vybudová-
ny nové autobusové přístřešky. Stávající 
plechová čekárna je zde umístěna pouze 
provizorně a během léta zde budou 
postaveny nové, moderní a kapacitně 
vyhovující přístřešky v obou směrech 
včetně laviček. 

Záměrem odboru MIRR je v budouc-
nu sladit design zázemí pro cestující 
v celém městě a proto přístřešky stej-
ného typu budou také umístěny v ulici 
Panuškova a v Horních Bohušicích.

Bc. Marie Kudrnová 

Provizorní čekárna v Komenského ul.
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více než 5 pracovníků). Návratnost před-
stavuje cca 48 %.

Podnikatelé vidí problematiku ve měs-
tě v nedostatečné nabídce kvalifikované 
pracovní síly, špatné dopravní dostup-
nosti, nižší informovanosti podnikatelů 
o dění ve městě. Naopak pozitivně je 
hodnocen stav v oblasti čištění odpad-
ních vod, zásobování pitnou vodou, 
požární ochrany, dodávky elektrické 
energie či likvidace odpadů. Hůře je hod-
nocena oblast údržby komunikací kolem 
firmy. Z dotazníkového šetření rovněž 
vyplynulo, že většina firem do budoucna 
předpokládá rozšíření výroby. 

Mezi podnikateli převládá zájem 
o grantovou podporu a informovanost 
v této oblasti.  

Lenka Svobodová, DiS, odbor majetku, 
investic a regionálního rozvoje

Dar hasičům

Firma TEDOM Třebíč, pracoviště Svět-
lá n. S., která je dodavatelem tepla pro 
město, ocenila přístup jak profesionální-
ho hasičského sboru, tak i dobrovolných 
hasičů, zejména hasičské mládeže Pavla 
Buňata a Josefa Pavlase při odstraňování 
následků povodně v kotelně ZŠ v Jeleno-
vě ulici. Nebýt rychlého zásahu, došlo by 
ke zničení výměníkové stanice, k přeru-
šení dodávky tepla a následně ukončení 
výuky ve škole. Jako výraz poděkování 
předal v polovině června zástupce firmy 
TEDOM světelskému Sboru dobrovol-
ných hasičů novou hadici B. 

Text a foto: Jaroslav Vála

Ladislav Vacek přebírá z rukou Josefa 
Říhy dar od firmy TEDOM

- 8.5. bylo oznámeno vloupání do pěti 
osobních aut zaparkovaných na parkoviš-
tích Na Bradle, ze kterých pachatel odcizil 
autorádia s odnímatelným panelem, která 
si poškození „zapomněli“ odnést domů.

- 10.5. byl oznámen případ neplnění 
vyživovací povinnosti. Otec dluží na 
výživném 8 500 Kč.

- 17.5. byly zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci podezření z trestného činu 
podvodu, kdy podezřelý v jedné prodejně 

Kriminalita na Světelsku

dne 1.4. odebral zboží v hodnotě kolem 
25 000 Kč a do dnešního dne jej neza-
platil.

- 18.5. bylo oznámeno, že v dopoled-
ních hodinách došlo k vloupání do dvou 
bytů Na Bradle, kde neznámý pachatel 
z uvedených bytů odcizil věci v celkové 
hodnotě nejméně 2 500 Kč.

- 19.5. byly zahájeny úkony ve věci po-
dezření z trestného činu zpronevěry, kdy 
pracovní nástroj svého zaměstnavatele 
používal podezřelý jako vlastní.

Miss krimi 2006

Kvalitní plnění programu zacházení 
s odsouzenými a aktivní trávení jejich 
volnočasových aktivit patří mezi hlav-
ní priority Věznice Světlá nad Sázavou. 
Mezi jednu z mnoha těchto aktivit lze 
zařadit také II. ročník soutěže o miss 
věznice, který se uskutečnil 31. května. 

Klání se zúčastnilo 12 odsouzených 
žen, které se snažily diváky i porotu 
za předsednictví ředitelky věznice 
plk. Mgr. Kamily Meclové zaujmout cel-
kem v pěti disciplínách. Bylo to pózování 
v maskách, volná disciplína (zpěv, tanec, 
recitace), rozhovor s moderátorkou, 
korzo v plavkách a ve večerních šatech. 
Výkony všech zúčastněných byly obdi-
vuhodné a vystupování některých sou-
těžících až profesionální. V přestávkách 
mezi jednotlivými disciplínami probíhala 

kulturní vystoupení dalších odsouzených 
žen, které se prezentovaly zpěvem a sku-
pinovým vystoupením v aerobiku.

Důležitou součástí celé akce byla i její 
příprava. Odsouzené si totiž samy šily 
šaty, ve kterých vystupovaly, ale vyrábě-
ly také ceny pro všechny soutěžící. Patřily 

mezi ně i korunky a sošky pro tři nejlepší. 
Věznice pak pro ně věnovala kosmetické 
balíčky. 

Celá akce se povedla. Dobře se bavili 
jak odsouzené, tak i přítomní pracovníci 
věznice. Důležitější však je, že kolektiv 
odsouzených mohl smysluplně trávit 
hodiny svého volného času. A tak si jen 
můžeme přát, aby tradice této soutěže, 
která byla založena v loňském roce, na-
dále pokračovala.

Mgr. Petr Hodný, foto: Eva Hodná

▶
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Dům čp. 290
Ze dne 21. 5. 1919 je žádost Anto-

nína Vápeníka: „V úctě podepsaný 
zamýšlí postaviti sobě na č. parc. 31/4 
ve Světlé n. S. rodinný domek, chlév 
a kolnu, jak v dvojmo přiložených plá-
nech naznačeno jest. Stavbu provádě-
ti bude pan Emil Prückner, architekt 
a stavitel ve Světlé n. S.“

Komise k šetření na místě se sešla 
27. května, v protokolu sepsaném té-
hož dne se mimo jiné píše: „Jelikož 
jedná se o novou stavbu, budiž panem 
stavebníkem o dostatečné množství 
zdravé vody pitné všemožně posta-
ráno založením vlastní studně, dle 
předpisů par. 91 stavebního řádu. Pan 
stavebník musí svým nákladem vysta-
věti přes příkop silniční můstek, jehož 
je ke spojení třeba, a jej napořáde 
v dobrém stavu zachovávati a všech 
policejních nařízení šetřiti, jež se 
týkají toho, aby dešťové vody silnice 
a příkop silniční nezastavovaly a ne-
znečisťovaly. 

Stavební povolení bylo uděleno 18. 
června, stavba započata 30. června 

- 20.5. neznámý pachatel odcizil 
u Dolního Města celkem 127 m pletiva 
z budovaného výběhu pro ovce, a způso-
bil tak škodu ve výši 9 100 Kč.

- 24.5. bylo oznámeno vloupání do re-
kreační chaty v obci Koňkovice, ze které 
si pachatel odnesl věci v celkové výši 
nejméně za 12 000 Kč.

- 29.5. bylo oznámeno vloupání do dvou 
sklepních kojí Na Bradle, ze kterých si 
pachatel odnesl dvě horská jízdní kola.

- 5.6. byl oznámen případ neplnění 
vyživovací povinnosti, otec na výživném 
dluží 12 800 Kč.

- 12.6. byly zahájeny úkony ve věci po-
dezření z trestného činu výtržnictví, kdy 

se pachatel v průběhu tří týdnů ve Světlé 
n. S. u železné lávky přes řeku Sázavu 
zcela vysvlékl a takto se ukazoval před 
procházejícími ženami, při čemž vedl 
oplzlé řeči.

npor. Zdeněk Urbánek
zástupce vedoucího oddělení

▶

1919, dokončena 20. listopadu 1920. 
V kolaudačním protokolu se píše, že 
„…odchylek nalezeno nebylo, pouze 
chlév a kolna nebyly zřízeny…“ a že 

„…stavení dnem 20. listopadu 1920 za 
obyvatelné prohlásiti lze.“

Ve volebním seznamu z roku 1921 
jsou v tomto domě uváděni Antonín 
Vápeník, kočí, jeho žena Marie, ná-

deník Josef Štefka a nádenice Antonie 
Štefková.

Antonínův syn Miloslav (1912) měl 
od 24. 9. 1940 v živnostenském rejst-

říku zapsanou živnost holičskou a ka-
deřnickou s tím, že ji bude vykonávat 
v domě čp. 89, který stál na náměstí 
a byl v něm hotel „U krále Otakara“. 

V roce 1958 požádal Miloslav 
Vápeník Místní národní výbor ve 
Světlé n. S. o povolení k výměně 
oken a opravy verandy. V rozhodnutí 
o přípustnosti stavby se mj. píše, že 

„…stavební úpravy musí provádět sta-
vební podnik nebo služby občanstvu 
při MNV.“

V roce 1978 prodali manželé Mi-
loslav a Pavla Vápeníkovi stavební 
parcelu s domem, zahradu a louku 

Nerealizovaný návrh



Světelský zpravodaj červenec 2006 strana 6 strana 7 červenec 2006 Světelský zpravodaj 

Našli jsme v letopisech

Přesně před sto lety byl napsán dopis, 
který je dnes uložen v archivu v Hav-
líčkově Brodě a který přetiskujeme bez 
jakýchkoliv úprav.

-jv-

Ve Světlé dne 20. února 1906
Slavnému městskému úřadu v Místě.
Níže podepsaný spolek pořádá v neděli 

dne 25. t. m. maškarní merendu. Jelikož při kaž-
dé zábavě zvědavci v zahradě při divadelním 
sále tropí výtržnosti, do oken lezou a zadem na 

jeviště se dobývají a zvláště při této maškarní 
merendě by účastníky znepokojovali, prosíme 
by sl. městský úřad vyslal strážníka od půl 7 
hod. do 10 hod. večer k vratům u hlavního 
vchodu s nařízením, by žádného mimo účastníky 
zábavy do zahrady nepouštěl, a na ulici výtrž-
nosti tropit nedovoloval.

Očekáváme, že žádosti naší laskavě vyhově-
no bude!, oč zdvořile prosíme.

Za čtenářsko-ochotnický spolek „Sázavan“ ve 
Světlé n/S.

Oldřich Vlček, t.č. jednatel

svému zeti Josefu a dceři Ladislavě 
Vondrovým s  výhradou doživotního 
bezplatného užívání prodávaných ne-
movitostí. 

V dubnu 1995 podali manželé Von-
drovi žádost o stavební povolení na 
opravu rodinného domku spočívající 
v demolici heraklitové verandy, vý-
stavby nové, provedení nových strop-
ních konstrukcí atd. 

V červnu 1995 bylo vydáno stavební 
povolení a kolaudační šetření se kona-
lo 21. 3. 1997.

Text a foto: Jaroslav Vála

Krása maturity na tvrdé žule

„Jsme zřejmě jediní a první v ČR 
a snad i v zemích EU, kteří máme 
odvahu předložit uměleckořemeslný 
výrobek v rámci praktické části ma-
turitní zkoušky na tvrdé žule. Přijďte 
se na nás podívat, až budeme výrobky 
obhajovat – jsou krásné a budou věčné, 
víme to.“ 

 To byla slova 14 studentů 4. ročníku 
Kamenosochařského střediska Lipnice 
n. S., jednoho z pracovišť umělecko-
průmyslové školy ve Světlé n. S., kte-
rými zvali veřejnost na prezentaci své 
náročné práce. 

Jejich obhajoba proběhla 1. června 
v dopoledních hodinách za vydatné-
ho deště, tedy v podmínkách, které 
studentům jejich práci rozhodně neu-

snadnily. Přesto si všichni mohli pro-
hlédnout například žulovou „Kobru“, 
pískovcové „Milence“, žulové „Ráno“, 
žulového „Lva-orlici“, pískovcové 

„Křeslo“ a mnohé další. Seznámili se 
tak s krásnou, ale velmi náročnou pro-
fesí kamenosochaře. 

Všech 14 plastik bude od 10. červen-
ce po tři týdny vystaveno v Havlíčkově 
Brodě na Havlíčkově náměstí a poté 
převezeno a instalováno do areálu ško-
ly ve Světlé, kde je bude moci každý 
spatřit na vlastní oči. Všichni přízniv-
ci umění jsou k nám zváni, prohlídka 
bude stát za to. 

-mš-
Foto: ing. J. Vodička

Dne 13. června odešel dvaašedesátiletý učitel, regionální historik a autor několika publikací 
František Drašner. Vážně onemocněl o letošních Velikonocích a zemřel v léčebně dlouhodobě 
nemocných v Háji u Ledče n.S.

Po studiu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové učil na Vysočině v základních školách 
v Lipnici n. S., Krásné Hoře a Okrouhlici; ve Světlé n. S. učil v letech 1971-1981 a 1983-1989. 
Z jeho knih jmenujme například Číhošťský zázrak, Karel Havlíček Borovský na Vysočině, Ja-
roslav Hašek na Vysočině a Jiří Wolker na Vysočině.

V posledních letech se František Drašner podílel na akcích pořádaných odborem kultury MÚ 
a později příspěvkovou organizací KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou.

Mgr. Jana Kupčíková, ředitelka KyTICe
Foto: Jaroslav Vála
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Z domova důchodců

Měsíc květen a začátek června byl 
u nás kulturně bohatý, posuďte sami.

Přání ke Dni matek nám v podání 
různých písniček, básniček a malých 
divadelních scének přinesly děti z Ma-
teřské školy Lánecká, dětský pěvecký 
soubor Vánek pod vedením p. Luboše 
Janů a pěvecký soubor Světlo pod 
vedením MUDr. Stanislavy Brhelové. 
Za jejich milé vystoupení ještě jednou 
děkujeme.

Již potřetí se v našem domově konaly 
praktické maturitní zkoušky místní 
střední školy – obor pečovatelství. Jak 
to při zkouškách bývá, i u nás panovala 
nervozita na obou stranách, jak u stu-
dentek, tak i u našich obyvatel. Nako-
nec ale vše dobře dopadlo – praktickou 
část maturit všechny studentky úspěšně 
zvládly a nám nezbývá nic jiného, než 

jim popřát do další etapy života mnoho 
osobních i pracovních úspěchů.

Od října loňského roku  k nám pra-
videlně každý měsíc docházely děti 
ze 4. tříd ZŠ Lánecká (pod vedením 
učitelek Luďky Veselé a Lenky Ro-
kosové) a společně s našimi obyvateli 
vyráběly různé výrobky, které pak 
sloužily k výzdobě našeho domova, 
nebo naopak děti si výrobky vyzdobi-
ly svou třídu. V květnu se uskutečnilo 
poslední malování s dětmi a my jim 
touto cestou vzkazujeme, že se těšíme 
na září, až nás opět navštíví.
„Dechovky“ jsou u nás velmi oblíbe-

né, a proto si naši obyvatelé nemohli 
nechat ujít vystoupení dechové hudeb-
ní skupiny Moravanka. Nadšení z vy-
stoupení bylo veliké. Obyvatelé zpíva-
li, tleskali a po představení odcházeli 
spokojeni s úsměvy na rtech.

V první polovině června jsme u nás 
přivítali pěvecký soubor Gaudeamus 
a pěvecký soubor dětí ze ZŠ Lánecká. 
Jelikož se nám obě představení velmi 
líbila, doufáme, že nás se svým před-
stavením zase někdy navštíví.

Každoročně jsme zváni na Zahradní 
slavnost do Mateřské školy Bambino. 
Ani letos na nás paní ředitelka neza-

pomněla a obyvatelé se už dopředu na 
to slavnostní odpoledně těšili. Zhlédli 
vystoupení dětí z MŠ, poslechli si de-
chový orchestr z místní ZUŠ pod vede-
ním pana učitele Vaja a byli účastníky 
nejdůležitější části odpoledne – paso-
vání předškoláků na školáky. Počasí 
všem přálo, sluníčko svítilo ostošest, 
a tak nám k dobré náladě a pohodě 
nechybělo vůbec nic.

Lucie Vadinská
sociální pracovnice

DOMOV DŮCHODCŮ SOCIÁLNÍHO CENTRA MĚSTA SVĚTLÁ N. S.

pořádá
v pátek 8. září v 9:00 hod.
při příležitosti VI. výročí

otevření domova důchodců

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Návštěvníkům bude umožněna prohlídka celé budovy DD 

s průvodcem od 9:00 do 17:00 hod.

V průběhu dopoledne se v rámci SPORTOVNÍCH HER utkají 
soutěžní družstva z jiných domovů a ústavů sociální péče.

V odpoledních hodinách proběhne slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 
za fanfár kapely, která bude hrát k poslechu i tanci.

VŠICHNI  JSTE SRDEČNĚ  ZVÁNI!
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Dalekým Rádžastánem aneb Indická dobrodružství party českých tuláků

„Captain is speaking. In 25 minutes 
we will land in Delhi.“ Slova z repro-
duktoru mě budí ze spánku pár minut 
před jednou hodinou ranní místního 
času ve výšce téměř 11 000 metrů na pa-
lubě poloprázdného velkokapacitního 
Iljušinu 96 společnosti Russian Airlines, 
letícího z Moskvy do Dillí. „Páčo, to je 
fajn, že jsme zase na cestě“ obracím se 
na svého parťáka.

Cesta do Indie vlastně začala už v září 
2005 v ukrajinské Koločavě. Kamarád 
Vláďa nadhodil, že bychom mohli v břez-
nu vyrazit někam do Asie. Nebyl jsem 
rozhodně proti. Uběhlo pár měsíců a já 
jedné lednové soboty zavolal Vláďovi, co 
tedy podnikneme. Dohodli jsme se, že se 
uvidí, kam budou kolem sv. Valentýna 
zlevněné letenky. Nakonec jako nejpřija-
telnější z možností zvítězila cesta do Dillí 

a odtud do Rádžastánu, druhého největší-
ho indického státu, který původně tvořilo 
18 království. Z mých studentů se ke mně 
tentokrát připojil pouze Pavel, přezdívaný 
Páčo, a začal kolotoč příprav. Vyplnění 
formulářů pro udělení vstupního víza do 
Indie, návštěva dr. Lišky v Havlíčkově 
Brodě za účelem konzultace nutného oč-
kování a potřebných medikamentů, vyba-
vení volna ve škole a rychlé sbalení kletru.

3. března se v ranních hodinách schází 
naše parta osmi cestovatelů – učitelů, 
studentů a lékařky na ruzyňském letišti 
a na křídlech letecké společnosti Aeroflot 
Russian Airlines míří přes Moskvu směr 
Indie. Kolem čtvrt na dvě místního času 
přistáváme na mezinárodním letišti v Dil-

lí, vyplňujeme vstupní formuláře do země 
a nadechujeme se poprvé vlahého vzdu-
chu teplé indické noci a dostáváme první 
štípance od místního hmyzu. Celkem 
rychle se nám daří sehnat taxík na hlavní 
nádraží a po pár minutách odjíždíme do 
centra Dillí. 

Hlavní nádraží nás vítá svou špínou 

a neskutečným množstvím lidí pospáva-
jících na zemi, na schodech či v různých 
výklencích. Místnost pro zahraniční tu-
risty je zavřená a čekat několik hodin na 
její otevření se nám moc nechce, ono ani 
není kde. Tak vyrážíme na průzkum okolí. 
Kupodivu i ve čtyři ráno nacházíme ote-
vřenou místní cestovku, kde se nám daří 
sjednat za velmi přijatelný peníz devíti-
místnou Toyotu včetně řidiče na celých 14 
dnů a průjezd velkou částí Rádžastánu.

Kolem šesté ranní vyrážíme na sedm 
set kilometrů dlouhou štreku směrem 
k poušti Thár do města Bikánér. Nejprve 
se proplétáme kolonou místních tuk-tu-
ků (motorových tříkolek – taxíků) a pak 
opouštíme Dillí po výpadovce. Dopro-
vází nás obrázek luxusních proskle-
ných administrativních budov a před nimi 
shluky holých zadků, které vykonávají do 
trávy velkou potřebu. Inu, jiný kraj, jiný 
mrav, zvykáme si. 

Po mnoha hodinách úmorné jízdy se 
dostáváme na okraj Tháru. Venku je tep-
lota kolem 30oC a v přehřátém vzduchu se 
tvoří více než 100 m vysoké prachové víry, 
působivé divadlo přírodních sil. Cestu nám 

„zpříjemňují“ dva defekty na pneumatice 
a jedna výměna pláště kola v místním 

Indický pneuservis

▶

Krysy v chrámu v Deshnoku
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řemeslná tradice. V muzeu zbraní, které je 
součástí paláce, se má dle průvodce na-
cházet „aeroplán z druhé světové války“. 
Při prohlídce onoho stroje zjišťujeme, že 
se jedná o anglický dvojplošník, původem 
z 20. let.

Kolem poledního vyrážíme do asi 
30 km vzdáleného Deshnoku. Zde stojí 

chrám Karní Matá – tzv. Krysí chrám. 
Stoupenci tohoto kultu věří, že odcházející 
duše budou ušetřeny hněvu, převtělí-li se 
do krys. Ke stovkám volně pobíhajících 
svatých hlodavců, kteří se označují kaba, 
se poutníci modlí, mají je v úctě a nosí 
jim stravu. Návštěvníci chrámu nechávají 
obuv u vchodu a dovnitř vstupují bosí. Po-
dotýkám, že na nádvoří se nachází krysí 
výkaly, takže prohlídka není pro slabší 
povahy. Místní některým z nás dokonce 
nabídli požehnaný pokrm prasád – jakýsi 

„pneuservisu“. Blíží se západ slunce 
a my konečně vjíždíme do půlmilionové-
ho Bikanéru, města založeného roku 1486. 
V Lonely Planet vybíráme levný hotýlek 
Harasar Haveli a po chvíli bloudění nás 
místní tuk-tukář vede přímo na jeho dvůr. 
Příjemná cena a čisté pokojíky jsou dob-
rým začátkem. 

Ve městě se nachází pevnost Džunagarh 
vybudovaná v letech 1587 až 1593 za vlá-
dy Rajsinha. Pevnost byla v minulosti ob-
léhána, ale nebyla nikdy dobyta. U vstupní 
brány jsou na zdi otisky rukou žen, jejichž 
muži zemřeli v boji a ony dobrovolně spá-
chaly na hranici rituální sebevraždu oh-
něm – satí. V pevnosti se nachází muzeum 
místní kultury Prachina a krásné paláce se 
zdobenými interiéry a stropy se zrcátko-
vou výzdobou. Zajímavostí jsou koberce 
tkané vězni z místní věznice – je to dávná 

▶

Krejčí v bazaru v BikánéruPalác v pevnosti Džunagarh

sýr, okousaný krysami. Daří se nám jej 
nenápadně zbavit, abychom neurazili. 
Působivé je shromáždění věřících před 
svatyní, kde od nich jeden ze správců bere 
dary a dává je krysám. 

Odpoledne se vracíme zpět do Biká-
néru, podívat se na místní bazar (tržiště) 
a prohlédnout si havélí – městské paláce 

vybudované z ornamenty zdobeného pís-
kovce a červených cihel. Většina z nich 
je zdobená bustami britských králů a krá-
loven. Domy patřily většinou bohatým 
obchodníkům a v současnosti jsou opuš-
těné. Za soumraku ještě navštěvujeme 
nedaleké džinistické chrámy s detailně 
propracovanými nástěnnými malbami. 
Strážce jednoho z nich nám říká, že do 
malty bylo při stavbě přidáváno i máslo 
a dodnes prý za horkých dnů vystupuje ze 
spár. (pokračování příště)   -mš-

Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena.  Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Program červenec
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

Pátek 7.7., 19.30
 Prime (USA) 105´
 Komedie 
 Když už i terapeut potřebuje terapii… 
 Hrají: U. Thurman, M. Streep
 Vstupné: 57 Kč. 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.
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  Hrají: T. Cruise, P. S. Hoffman 
 Vstupné: 60 Kč. 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
 Vstupné: 57 Kč. 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
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 16.7., 17.30
 Divočina (USA) 94´
 Animovaná pohádka
 Za zvířátky nemusíte jen do ZOO. 

Přijďte se na ně podívat do kina! 
 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Česká verze

Středa 19.7., 19.30
 V jako Vendeta (USA) 132´
 Thriller . Muž „V“ chce vybojovat pro 

totalitní Británii svobodu navždy. 
 Hrají: N. Portman 
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Pátek 21.7., 19.30
 Lemra líná (USA)  98´
 Komedie
 Někomu stačí naznačit. Někoho musíte 

postrčit. 
 Hrají: M. McConaughey, K. Bates
 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Program srpen

Středa 2.8., 19.30
 Devátý den (Německo, ČR) 98´
 Drama 
 Rok 1942. Je propuštěn z Dachau, aby 

bojoval o život. 
 Hrají: U. Matthes, K. Dobrý 
  Od 12 let

Pátek 4.8., 19.30
 X-men: Poslední vzdor (USA) 100´
 Sci-fi thriler 
 Rozhodující souboj, který má definitiv-

ně ukončit všechny války. 
 Hrají: P. Stewart
 Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Neděle 6.8., 19.30
 Hory mají oči (USA) 107´
 Horor 
 Ti šťastnější zemřou první. 
 Hrají: M. B. Smith, T. Bower
 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Středa 9.8., 19.30
 Žena mého muže (USA) 105´
 Drama
 Až prostitutka jí pomohla poznat svého 

muže. 
 Hrají: F. Ardant, G. Depardieu
 Vstupné: 65Kč. Od 15 let

Pátek 11.8., 19.30
 Hranice života (USA) 99´
 Drama. Někde mezi životem a smrtí je 

místo, kde byste neměli zůstávat. 
 Hrají: E. McGregor
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 13.8., 19.30
 Hostel (USA) 95´
 Horor
 Nejhrůznější film posledních deseti let. 
 Hrají: J. Hermandez 
 Vstupné: 60 Kč. Od 18 let

Středa 16.8., 19.30
 Šifra mistra Leonarda (USA) 148´
 Drama 
 Hledejte pravdu. 
 Hrají: T. Hanks, A. Tatou
 Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Pátek 18.8., 19.30
 Rafťáci (ČR) 104´
 Komedie
 „Hledám roštěnku. Zn: na pokusy“ 
 Hrají: J. Mádl, V. Kotek
 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Neděle 20.8., 19.30
 Všechno nejlepší (ČR) 93´
 Komedie 
 Každý dostane, co si zaslouží. 
 Hrají: J. Dolanský, V. Preiss
 Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa 23.8., 19.30
 Scary Movie (USA) 83´
 Komedie 
 Tentokrát se Cindy dostane od domu 

podivné staré paní. 
 Hrají: A. Faris, R. Hall
 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 25.8., 17.30
 Za plotem (USA) 83´
 Animovaná komedie

 Když se probouzí jaro, probouzejí se ze 
zimního spánku i ti největší spáči. 

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Česká verze

Neděle 27.8., 19.30
 Satan přichází (USA) 108´
 Horor

Proroctví je jasné, 6. dne, 6. měsíce, 
roku 2006 přijde jeho den. 

 Hrají: M. Farrow
 Vstupné: 60 Kč

Od 15let

Středa 30.8., 19.30
 Bambi 2 (USA) 75´
 Animovaná pohádka
 Nová dobrodružství odvážného kolouš-

ka a jeho kamarádů.
 Vstupné: 40 Kč
 Přístupný

Program září

Pátek 1.9., 19.30
 Účastníci zájezdu (ČR) 113´
 Komedie.
 Podle bestselleru M. Viewegha. 
 Hrají: A. Polívková, E. Holubová 
 Přístupný

Neděle 3.9., 19.30
 16 bloků (USA) 105´
 Krimi thriller

Mezi životem a smrtí je tenká hranice, 
jak pro policisty, tak pro svědky. 

 Hrají: B. Willis
 Od 12 let

Středa 6.9., 17.30
 Harry Potter a Ohnivý pohár (USA) 

157´
 Rodinný 
 Harry se střemhlav řítí vstříc setkání se 

skutečným zlem. 
 Hrají: D. Radcliffe 
 Přístupný
 Česká verze

Pátek 8.9., 19.30
 Mrtvá nevěsta Tima Burtona (USA) 

77´
 Animovaný horor. Láska hroby přenáší. 
 Od 12 let

Neděle 10.9., 19.30
 Piráti z Karibiku 2 (USA) 110´
 Akční, dobrodružný
 Truhla mrtvého muže.
 Přístupný
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Světelské letní parkety

Jak jste si už jistě všimli na plakátech, 
5. srpna od 20 hod. se na zimním stadi-
onu ve Světlé n. S. uskuteční 5. ročník 
Světelských parketů. 

Celý večer bude hrát skupina Z-Na-
doraz a jako host zde vystoupí také 
kapela Full Stop. Vstupné činí 60 Kč, 
občerstvení zajišťuje hlavní pořadatel 

akce – Lukáš a Radek, majitelé restau-
race Alfa. 

Kromě pravidelného pitného režimu 
v podobě piva Gambrinus a velkého  
výběru jiných nápojů, nebude zapo-
menuto ani na vyhládlé návštěvníky. 
Mimo jiného budou moci ochutnat rož-
něné prasátko a jiné dobroty.

Zvuk a osvětlení celé akce bude ten-
tokrát zajišťovat Vašek Šoupal, jehož 

„nadupaná“ aparatura už nedočkavě 
přešlapuje v uskladňovacích prostorách, 
aby mohla ukázat svůj pravý výkon.

Věřme, že i počasí bude příznivé, 
takže vám lze už jen popřát jen dobrou 
náladu! 

Text a foto: Jaroslav Vála
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Tip na knihu

„Falešné skromnosti neuznávám. Mé 
umění je podstatou, jediným důvodem 
a chtěním mého života, jím trvám i pa-
dám,“ napsal Jan Zrzavý a začínající 
kolegy nabádal: „Varuj se přespříliš-
ných pochybností o sobě. Nedůvěra 
je největší tvůj nepřítel, který ti vy-
ráží štětec z ruky. Musíš usilovati o to 
nejvyšší, žádej si uskutečniti nemožné, 
nepřestávej o tom sníti.“

Jitka Měřinská je autorkou publikace 
Janu Zrzavému s láskou aneb O Janu 
Zrzavém s některými jeho příbuznými, 
přáteli, známými a s dalšími milovní-
ky jeho díla. 

Pečlivě vypravenou knížku vydala 
obec Krucemburk a Společnost Jana 
Zrzavého tamtéž. Lze ji zakoupit v in-
formačním centru Obecního úřadu 
Krucemburk za výrobní cenu 150 Kč, 
ale je v prodeji i v knihkupectvích 
v Havlíčkově Brodě, Chotěboři, Praze 
a Brně.

-jv-

Léto s knihou

Chtěli bychom upozornit návštěv-
níky knihovny, že všechna oddělení 
zůstávají o prázdninách v provozu bez 
omezení. 

Přejeme našich čtenářům příjemně 
strávené léto, hezké prázdniny a do-
volenou. 

Doufáme, že k letní pohodě přispějí 
i novinky knih, které vám zde nabízí-
me: psychologický román Nicholase 
Evanse Hranice zoufalství, kriminál-
ní romány Pavla Frýborta Agentura, 
Pavla Jansy Účtování, Tessy Gerritsen 
Hříšnice, Sandry Brown Chuť lásky, 
rozhovory Václava Havla s Karlem 
Hvížďalou Prosím stručně, dívčí ro-
mánky Lenky Lanczové Andělé noci 
a Zašeptej do vlasů, vtipné vyprávění 
o společenském chování Ladislava 
Špačka Slon v porcelánu nebo fantasy 
Terryho Pratchetta Buch!

JŠ
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Markéta Prášková (*1980), žije ve 
Světlé n. S. a Brně, v současné době se 
věnuje sochařství a prostorové tvorbě

Studium: 1994 – stále
Výstavy: 1999 Prostoupení, hrad Lip-

nice; 2000 Ateliérová prezentace, Gale-
rie Doubner, Praha; 2001 Sympozium 
ve dřevě, Zlín; 2003 Kruh u Bělé pod 
Bezdězem; 2004 Růže, růže, rosa, rosa, 
Praha, Ústí nad Labem, Ostrava; 2005 
Figurama 05, Znojmo; Cirkus Umění, 
Uherský Brod, Ostroh, Hradiště; Nic na 
obdiv..?, Kateřinská zahrada, Praha

Nominace na cenu Kateřiny Vilémov-
ské, Olomouc.

 
Jana Dobrá (*1978), žije ve Světlé 

n. S., v současné době se zabývá foto-
grafií a dekoraterstvím

Studium: 1992 – 1995
Výstavy: 1999 Světelsko ve fotografii, 

získala ocenění za třetí místo „Příroda“; 
2001 Světelsko ve fotografii, získala oce-
nění za druhé místo „Lidé“; 2003 Světel-
sko ve fotografii, získala čestné uznání

Její fotografie byly publikovány v kni-
ze Světelsko ve fotografii 2004.

Šárka Hrůzová (*1979) žije ve Světlé 
n. S., v současné době se zabývá kres-
bou, malbou a ilustrací

Studium: 1994 – stále
Výstavy: 1998 Světlá n. S.;1999 Světlá 

n. S. ; 2000 Jičín;2001 Brno; 2002 Brno; 
2003 Jihlava; 2005 Brno

Od roku 2000 vydává každoročně au-
torský kalendář.

Jaroslav Tichý

Narodil se v únoru 1945, dětství 
prožil částečně v Praze a v Dolní Bře-
zince, kde pobýval s matkou u tety. Ve 
čtvrté třídě začal navštěvovat výtvar-
ný kroužek v Karlínském pionýrském 
domě a později výtvarný kroužek ve 
škole. Přihlásil se na UMPRUM, ale 
pro velký zájem se na školu nedostal. 
Nastoupil tedy do učení, ale navštěvo-
val výtvarný klub, jehož členové pod 
vedením akademického malíře malo-
val v ateliéru i v plenéru. Po ukončení 
základního vojenského výcviku na-
stoupil do Letova a maloval pouze ve 
volných chvílích. Koncem 70. let začal 
pracovat ve VZLÚ a spolu se dvě-

Medailonky

▶
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- Co je vaším oblíbeným námětem teď? 
Malujete jen krajiny, nebo i portréty?

Já osobně nemám k portrétům vztah. 
Maluji raději krajiny a různá zátiší, pře-

vážně květiny a ovoce. Ale hlavně kraji-
ny, protože zdejší kraj mě velmi upoutal. 
Je tu krásně. Například takový Melechov, 
krajina kolem řeky Sázavy, krajina ko-
lem Lipnice. Z toho jsem namaloval řadu 
obrazů, které poté putovaly na výstavu. 

- Kdy jste začal vystavovat?
Ty výstavy začaly po namalování 

části těchto obrazů právě v naší skupině, 
o které jsem předtím hovořil. Prakticky 
tedy vystavujeme od roku 1962, každý 
rok pravidelně v měsíci květnu. Pokud 
jste na nějaké byla, tak jste si mohla 
všimnout, že tady nastal určitý pokrok 
v malování. Někteří se drží svého stylu 
pořád.

- Jaká je vaše technika malby?
Maluji olejem. 

- Jak často malujete?
Víte, malování není tak jednoduchá 

věc, protože tomu se musíte věnovat pra-
videlně, dennodenně. Já se toho držím 
a pokud možno, věnuji se malování kaž-

Rozhovor s malířem

S nastupujícím létem nás příroda 
zve čím dál tím častěji k různým 
toulkám po okolí a k výletům. Že to 
nemusí být jen tak naprázdno strá-
vené chvíle, jsem se přesvědčila při 
rozhovoru s místním malířem, panem 
Jaroslavem  Markem.  

- Jak jste se dostal k malování? Kdy jste 
začal malovat?

K malování jsem přišel prakticky už 
v dětských letech, protože jsem měl stre-
jdu, který také neprofesionálně maloval. 
Od něho jsem získával určité zkušenosti, 
které si odnáším až do současnosti. S ta-
kovým tím „větším“ malováním jsem 
začal až v pozdějším věku, po válce. 
V době války jsem byl v Německu totál-
ně nasazený, a tak malování samozřejmě 
nepřicházelo vůbec v úvahu. Po válce, 
v roce 1951, jsem se přestěhoval do 
Světlé. Zde jsem se seznámil s různými 
malíři, zejména s akademickým malí-
řem Panuškou, jeho synem Ladislavem, 
s akademickým malířem Františkem 
Jelínkem. 

- Byla mezi vámi nějaká rivalita, nebo 
jste spíše spolupracovali?

Rivalita tu nebyla žádná. Každý má 
svůj způsob malby a tomu se věnuje. 

Například k panu Jelínkovi jsem chodil 
do ateliéru a hodně jsem se od něj učil. 
V roce 1962 jsme se dokonce dohodli, 
že ve Světlé uspořádá kurz pro malíře. 

Bylo nás asi osm, někteří dnes už nežijí. 
Tehdy jsme se scházeli pravidelně kaž-
dou sobotu a malovali jsme. Zpočátku 
figurální malby, později jsme přešli na 
zátiší a krajiny.

ma spolupracovníky zkoušeli růz-
né techniky malby. Po listopadu 1989 
začal podnikat – opravoval starožitný 
nábytek, od roku 2002 je v invalidním 

důchodu. Pro své známé maluje malé 
obrázky akvarelem nebo temperou, 
až v letošním roce zase začal malovat 
olejem. 

Výstava představuje průřez jeho ce-
loživotním dílem.

-jv-

▶
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Svátek hudby

Několika snímky chceme čtenářům 
Zpravodaje navodit atmosféru oslavy 
12. ročníku Evropského svátku hudby 
2006 v ČR, oslavy prvního letního dne 
a letního slunovratu, která je tradičně 
pořádána vždy 21. června. 

Na improvizovaném pódiu na náměstí 
před radnicí, v neskutečném horku, kdy 
v průběhu dne několikrát hrozila mini-
málně průtrž mračen, pro radost z hudby 
sobě i hudbymilovné veřejnosti hrálo 63 
dospělých i dětských  muzikantů a zpěvá-
ků v 8 hudebních souborech a skupinách, 
z původně devíti přihlášených. I v tomto 
letošním – již šestém – ročníku oslav ve 
Světlé si početné publikum určitě všech 
věkových kategorií mohlo vybrat a po-
slechnout svůj oblíbený hudební žánr, 

však také účinkující měli ve svém reper-
toáru vedle lidových i romských písniček, 
dechovky také folk, country, pop i rock. 
Oproti minulým ročníkům oslav se letos 
poprvé všichni hudebníci vystřídali na 
jednom centrálně ozvučeném pódiu, takže 
odpadly dlouhé časové pauzy, kdy si dříve 
některé kapely a skupiny samy své vystou-
pení ozvučovaly. 

Poděkování za bezchybnou pomoc při 
technickém zajištění oslav patří Karlu 
Coufalovi, Josefu Kotlíkovi, manželům 
Šoupalovým, oddílu světelského mužské-
ho volejbalu za zapůjčení plátěných altánů 
a samozřejmě všem účinkujícím i publiku, 
které svou přítomností celou akci podpoři-
lo. Na shledanou za rok – opět 21. června.

Text a foto: Zdena Horní

dý den tak dvě tři hodiny, podle nálady 
a počasí. 

- Když už jsme  u počasí, tak by mě 
zajímalo, které roční období malujete 
nejraději.

Nejraději mám předjaří, tání a hlavně 
potom podzim, kdy je příroda hodně 
vybarvená. 

- Jak probíhá samotná malba v plené-
ru?

Já si venku maluji určité návrhy anebo 
malý obrázek třeba jen tužkou, pastelka-
mi. Potom už, jak se říká, to má člověk 
zafixované v hlavě a samotný obraz pak 
tvořím doma.

- Máte ve Světlé nějaké místo, kam cho-
díte nejraději malovat?

Nejraději maluji v Pěšinkách s ná-
mětem kostela a pak z Malé strany od 
zámku s altánem a zase výhled na kostel. 
To jsou takové moje náměty. Dříve jsem 
také ještě rád maloval na Páchu, kde 
ještě byly na obzoru ty staré domky. Ty 
dnes již vymizely a je tam vše zarostlé, 
takže tam není, bohužel, dohromady nic 
vidět. 

- Máte nějaký obraz, kterého si nejvíce 
ceníte, který má pro Vás největší hod-
notu, ke kterému se třeba váže nějaká 
vzpomínka a podobně?

Nejvíce si cením obrazu, kde je zachy-
cen výhled z Lipnice na Melechov. To je 
takový můj nejcennější obraz. Dále po-
tom obraz staré aleje ze Světlé k Rozinou. 
To si ale asi už nebudete pamatovat. Dnes 
je tam již vše také vykácené, je tam nová 
cesta a ty stromy tam prakticky vymize-
ly. Je to historie, a proto si tohoto obrazu 
také velice vážím a cením. Jinak hlavně 
obrazy z okolí Lipnice.

- Kde všude byly vaše obrazy vystavo-
vány?

Zúčastnil jsem se výstav v Havlíčkově 
Brodě, Ledči nebo Světlé. Jednou jsme 
měli takovou mezinárodní výstavu, a to 
v Holandsku, které se zúčastnili všichni 
neprofesionální malíři ze Světelska. 

- Kolik jste namaloval přibližně obrazů?
Od roku 1962 to bylo asi na tři tisíce 

obrazů.

- Jsou některé obrazy prodejné?
Většinou jsou ty obrazy již v držení 

různých zájemců. Ve Světlé, ale dokonce 
i ve Francii, Americe a Holandsku.

- Kdyby si některý z čtenářů chtěl ne-
chat udělat obraz na objednávku, je to 
možné? Malujete i na přání?

I to dělám. Když chce někdo udělat 
nějaký obraz konkrétně s určitým námě-
tem, tak mu to namaluji. Dokonce dělám 
kopii podle reprodukce. Když si někdo 
přinese nějaký obraz, abych mu namalo-
val podobný, tak to také udělám.

- A v jaké cenové relaci se obrazy po-
hybují?

Já obrazy zásadně neprodávám za 
nějaké vyšší ceny. Většinou za nějakou 

přijatelnou a přiměřenou cenu, abych si 
tak pokryl zase  výdaje za štětce a barvy. 

- Nepřemýšlel jste někdy o tom, že byste 
vyučoval malování ve zdejší základní 
umělecké škole?

V těchto letech asi už ne. Je mi 84 roků, 
jsem už takový usedlý a věnuji se čistě 
jen tomu malování, jen tak pro sebe, pro 
svou zálibu a potěšení. 

- Děkuji za rozhovor a přeji ještě mnoho 
pěkných chvilek u malířského plátna.

Zuzana Nevoralová

Z výstavy Rok ve školní družině
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Fernet

Výtržnice Trend

Adrien FullSTOP

Vánek

Světelští heligonkářiSvětelští heligonkáři Dechový orchestr ZUŠ Světlá n. S.
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Výtržnice Trend

Adrien FullSTOP

Dechový orchestr ZUŠ Světlá n. S.

Vánek
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V rámci speciální prohlídky lipnic-
kého hradu jsme si povídali s Markem 
Hanzlíkem, jeho kastelánem. Marek 
(*1967) se narodil v hlavním městě, kde 
žil do svých pětadvaceti let. Správcem 
hradu je od podzimu 1992, kdy s man-
želkou Martinou a synem přišel na 
Lipnici. Dnes má čtyři děti, dcery Soňu 
a Sáru a syny Jáchyma a Jonatána, 
svou práci miluje a nevyměnil by ji za 
nic na světě.

- Proč ses ocitl na Vysočině? Zanevřel 
jsi na Prahu?

Původem jsem Pražák a nikdy jsem 
z Prahy odejít nechtěl. Měl jsem Prahu 
strašně rád, zejména tu její úžasnou 
starobylost. V žádném evropském hlav-
ním městě dodnes totiž nevydrželo tolik 
památek a atmosféry prošlých věků jako 
v Praze. A vidíš to, už jsem tady třináctý 
rok! Zapustil jsem tady asi kořen.

- Dobře, ale pojďme od začátku. 
Vystudoval jsem stavební průmyslovku 

a šel jsem na vysokou školu, na stavební 
fakultu. Nijak zvlášť mě to nebavilo, 
a protože jsem byl pohodlný a špatný stu-
dent, tak jsem ze školy odešel. Rok jsem 
pracoval jako správce v národopisném 
oddělení Národního muzea a potom jsem 
šel studovat architekturu. Samozřejmě 
poté, co jsem rok pracoval, bylo pro mě 
další studium dost problematické a nevy-
držel jsem tam ani celý rok. Měl jsem pak 
různá zaměstnání, včetně hospodského na 
Václaváku.

- Jak se tedy stalo, že ses dostal na Lip-
nici?

Úplně náhodou! Nebyl jsem ten, co 
zamlada jezdil po hradech s tornou na 
zádech, ale zajímal jsem se o architekturu. 
Mým snem bylo dělat správce v nějaké 
pražské barokní zahradě. Tehdy však vět-
šina z nich byla zavřená. V novinách jsem 
si přečetl inzerát a přihlásil jsem se do 
konkurzů na kastelána na zámku v Břez-
nici a na hradě Lipnici. V obou jsem byl 
úspěšný, ale vybral jsem si Lipnici, proto-
že ta mě na první pohled okouzlila.

- Nebyl problém s bydlením?
Několik let jsme bydleli v montovaném 

domku, který patří ke správě hradu, ale 
jak se rodina postupně rozrůstala, hledali 
jsme něco jiného. Měli jsme vytipované 

různé domečky, ale ten, který se nám líbil 
nejvíc, nechtěl jeho majitel prodat, i když 
v něm nebydlel. Nakonec se nám ho poda-
řilo koupit, prodali jsme byt v Praze a za 
ty peníze jsme domek zrekonstruovali. 
Dověděli jsme se (a někteří rodáci to ještě 
pamatují), že zde dlouhou dobu bydlela 
andělíčkářka zvaná Čurabelka, která 
přímo v tomto domě pomáhala, jak se 
říkávalo, „ženskejm od outěžku“. Řekli 
jsme si, že to není úplně dobrý, a tak jsme 
poprosili známého kněze, aby nám domek 
po rekonstrukci vysvětil. 

- Být správcem hradu však není posedá-
vání na romantickém nádvoří historické 
stavby, ale zaměstnání jako každé jiné, 
které přináší radosti i spoustu starostí...

To je pravda, jsou i méně příjemné zá-
ležitosti, ale člověk se musí soustředit na 
to, co je v současné době nejdůležitější. 
Hrozně mě těší, že se mohu starat o tak 
malebný a přitom jen maličký kousek 
naší země, kterého si lidé cení a je pro ně 
nějakým způsobem důležitý.

- V roce 1869 poničil hrad požár, a po 
sto letech se začalo s jeho rekonstrukcí. 
Jaký názor je na ni dnes?

 Byla to akce, která téměř nemá v čes-
kých poměrech obdobu, objekty dostáva-
ly i nové stropy a střechy. Po krátké době 
byla tato akce odbornými kruhy posouze-
na jako necitlivá k památce. Tou rekon-
strukcí se udělalo víc špatně, než dobře. 
Náklady se přiblížily k 50 mil. korun.

rozhovor měsícerozhovor měsíce
- Nejmohutnějšího – Trčkovského – pa-

láce se ale radikální obnova nedotkla?
Po změně režimu se změnil i přístup 

památkářů k hradu. Přestali jej rekon-
struovat a začali jej konzervovat. Zříce-
nina tak zůstane zříceninou a nebude na 
ní vidět, že na ni sáhla ruka zedníka v 21. 
století. Z paláce zůstaly asi 15 metrů vy-
soké obvodové zdi. Středověcí stavbaři je 
poskládali z kamení, ale i z cihel. Památ-
káři zdivo vyčistili a opravili, odvodnili 
přízemí a spodní část upravili tak, aby 
vznikly nové prohlídkové trasy. Práce 
trvaly deset let a náklady se vyšplhaly 
na osm milionů korun. Trčkovský palác 
je neuvěřitelně malebný, krásný torzální 
kousek, který návštěvníkům nabízí před-
stavu, jak vlastně mohutný byl hradní 
reprezentační palác. Tady se nebydlelo, 
tady se jen slavilo, byly tu dvě hodovní 
síně, vstupní hala a kuchyně, která se 
starala o hosty v době slavností, ale v pří-
zemí  byly už jen zásobní sklepy. Tenhle 
palác vlastně nahradil starou hodovní 
síň, která byla ve sklepě Thurnovského 
paláce. Budou se zde konat i kulturní 
a společenské pořady.

- Tím jsi mi nahrál na další otázku: Jaké 
akce chystáš na letošní sezonu?

Jedná se o celou řadu akcí, od smyslupl-
ných záležitostí, které s historií a hradem 
úzce souvisejí, až k takovým, jako jsou 
například hudební festivaly. Snažím se 
v rozumném měřítku vycházet vstříc kaž-
dému, kdo mě osloví, pokud představy, 
jak prostory hradu využít, nejsou napro-
sto zcestné. Takže jen namátkou: 22. čer-
vence Haškova Lipnice, která se bude 
konat na hradě a v celé obci, 30. července 
výstava Velorexů u příležitosti jejich 
7. lipnického srazu, 7. srpna Mariánský 
koncert souboru Ludus Musicus v hradní 
kapli při příležitosti svátku jejího patrona 

– sv. Vavřince, 12. a  13. srpna šermířské 
vystoupení skupiny Sígři, 19. a 20. srpna 
Středověké slavnosti (šerm, tanec, hudba, 
kejklíři a tržiště), 8. a 9. září divadelní 
festival Lipnický mantl.

- Vraťme se ještě k prohlídkám hradu. 
Co nového zde mohou návštěvníci letos 
vidět?

Zásadní změna spočívá v tom, že 
se zpřístupnily nové prostory: kromě 
zmíněného Trčkovského paláce je to ▶

Uprostřed Trčkovského paláce
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vyhlídkový ochoz kolem věže hradní 
kaple. Loňskou částku 2,3 milionu korun, 
mimochodem nejvyšší za poslední léta, 
jsme dále použili v budově u vchodu na 
obnovení mázhauzu, kde máme nyní 
pokladnu. V mázhausu sedával Jaroslav 
Hašek se svými kumpány a napsal tam 
dvě ze svých slavných povídek. Tehdy 
ten prostor ovšem vypadal jinak, v 80. 
a 90. letech minulého stol. byl necitlivě 
opraven a my jsme se ho snažili navrátit 
do původní podoby, která je zachycena na 
některých starých fotografiích. Odstranili 
jsme bílé štukování, pod kterým jsme 
našli malby, ty jsme částečně zrestauro-
vali a vrátili jsme sem dřevěné táflování. 
Nechali jsme udělat nový stůl a přibude  
i pultík s návštěvní knihou tak, jak to zde 
bylo.

- Jaké další práce hrad ještě čekají?
Letos jsme v rámci Programu záchrany 

architektonického dědictví Ministerstva 
kultury ČR získali dotaci ve výši 1,5 mi-
lionu, takže budeme pokračovat v rekon-
strukci velkého renesančního schodiště. 
Návštěvníci se po něm dostanou z nádvoří 

do prvního a druhého patra Thurnovské-
ho paláce, který byl rekonstruován asi 
před dvěma desítkami let, ale uvnitř neby-
ly práce dokončeny. Místnosti v druhém 
patře nejsou vůbec využívány, v prvním 
patře jen provizorně. Schody lidé kdysi ro-

zebrali, asi na stavební materiál. V paláci 
po nich zbyl jen prázdný prostor a přístup 
nyní z části zajišťuje malé dřevěné scho-
diště. 

- Jaká je návštěvnost hradu? Projevuje 
se i na Lipnici všeobecný klesající trend?

Hrad je otevřen od května do srpna kaž-
dý den kromě pondělí, další dva měsíce 
o víkendech. Ročně ho navštíví přes 20 
tisíc turistů. 

- O tobě je ovšem známo, že máš i mnohé 
další aktivity...

Například podlipnické kostely, to je dal-
ší záležitost, která mě zajímá a baví. Mi-
nulý rok jsme získali sedm milionů korun 
státní dotace na opravy, takže letos si už 
konečně můžeme dovolit říct, že je skuteč-
ně zachráníme. Neříkám, že je opravíme, 
prostě  kostely budou mít funkční střechy, 
odvodnění, a budou natolik zajištěné, že 
už dál nebudou chátrat. Samozřejmě, že 
v příštích letech bude třeba dalších financí, 
ale to základní vyřešíme.

- Děkuji za rozhovor a přeji hodně spo-
kojených návštěvníků.

Text a foto: Jaroslav Vála

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

▶

V mázhauzu

OZNÁMENÍ
V průběhu července a srpna 

bude pracovní doba informačního 
centra ve Světlé n. S. rozšířena 

o sobotu od 9 do 13 hod. 

Současně bude návštěvníkům 
umožněna prohlídka 

středověkého podzemí, 
a to v 9:00, 11:00 a 13:00 hod. 

Po dobu prohlídky bude 
informační centrum uzavřeno.

Víte, že...

…od prvního červnového víkendu je 
ve Stvořidlech obnoveno spojení mezi 
železniční zastávkou ČD a stejnojmen-
ným rekreačním areálem na druhé straně 
Sázavy? Původní lávku zavěšenou na 
ocelových lanech, kterou poničila břez-
nová povodeň, nahradila provizorní lávka 
položená na pilířích vytvořených z nasklá-
daných panelů
…krajské kolo soutěže Vesnice roku 

2006 má své výsledky? Komise hodnotila 
v deseti dnech celkem 43 přihlášených 
obcí a 13. června hlasováním rozhodla, že 
vítězem se stala obec Mladoňovice (okres 
Třebíč), dalším obcím byly uděleny stuhy, 
diplomy a čestná uznání. Z blízkých obcí 
se jedná o Pohleď, která obdržela čestné 
uznání za záchranu odkazu předků, Ve-
selý Žďár čestné uznání za udržování ve-
řejných prostranství a kvality života v obci 
a Kaliště zelenou stuhu za péči o zeleň 
a životní prostředí.. Text a foto J. Vála

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !
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Soutěže se zúčastnila i příspěvková 
organizace KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá n. S., která do příslušných sou-
těžních kategorií přihlásila skládačky 
a brožurky Cesty za poznáním, vydané 
pro informační centrum (podrobnosti 
viz Světelský zpravodaj 4/2006). Po-
rota posoudila celkem  473 materiálů 
v šesti soutěžních kategoriích (Plakát 
66 ks, Leták – skládačka 123 ks, In-

Jubilejní Tourpropag
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Josefodolský pohádkový les

V sobotu 27. května se pod záštitou 
Svazu zahrádkářů a ochránců přírody 
Josefodol konal 6. ročník Josefodolského 
pohádkového lesa. 

I přes nepřízeň počasí přišlo 389 dětí 
v doprovodu svých rodičů. Na trase, 
která vedla lesem, potkávaly děti různé 
pohádkové bytosti, na každém stanovišti 
byl připraven úkol, za jehož splnění děti 

dostaly sladkou odměnu. Po projití celé 
trasy, dlouhé asi 1 km, každý soutěžící 
dostal špekáček a limonádu.

Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat všem sponzorům, kteří nemalými 
částkami přispěli na tuto akci. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného bude opět po-
užit na pokračující stavbu dětského hřiště 
v Josefodole.    Martin Bezouška

Další fotografie na www.pohadkovyles.wz.cz

Elektro – železářství Dvořák

V polovině května se Písek opět 
stal místem dvoudenního pracov-
ního setkání odborníků z krajů, 
turistických regionů, mikroregi-
onů, regionálních agentur, měst 
i obcí, které spojuje problematika 
cestovního ruchu. Konal se zde 10. 
ročník národní soutěžní přehlídky 
propagačních materiálů měst, krajů 
a turistických regionů Tourpropag, 
kterou pořádalo město Písek, od-
bor kultury a cestovního ruchu za 
podpory České centrály cestovního 
ruchu CzechTourism.

Soutěž, která nabízí srovnání úrovně 
propagačních materiálů a tím i motiva-
ci a inspiraci pro zástupce měst, krajů 
a regionů k tvorbě nových propagač-
ních materiálů, byla vyhlášena v lednu, 
uzávěrka byla ke 30. dubnu. Přihlášeny 
mohly být pouze materiály vydané po 
1. lednu 2005. 

V sobotu 24. června bylo před prodejnou 
Elektro-železářství Dvořák pořádně živo.  
Golčovojeníkovská firma připravila vel-
ký výprodej vybraného zboží. Konaly se 
předváděcí jízdy na čtyřkolkách, pro děti 
byly pořádány jízdy na poníkách a každý 
zákazník dostal při nákupu nad 500 korun 
klobásu a pivo. 

Text a foto: J. Vála

Majitel firmy ing. Dvořák na čtyřkolce

formační brožura 121 ks, Mapa 59 ks, 
Kalendář 57 ks, Reprezentativní publi-
kace 47 ks) a s potěšením konstatovala, 
že úroveň tiskovin vydávaných u nás 
se rok od roku zvyšuje. Výstava všech 
přihlášených soutěžních propagačních 
materiálů v Galerii Portyč trvala až do 
30. června. 

Text a foto: Jaroslav Vála
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Poslední medobraní
Zatímco dětem v červenci začínají 

prázdniny a většině lidem dovolené, 
činnost včelstev už směřuje k přípra-
vám na nadcházející zimu. Včely létají 
na poslední zbytky kvetoucích rostlin 
a sbírají sladinu a pyl. V letním období 

Ze zápisníku včelaře

Nová prodejna elektromateriálu

Na náměstí Trčků z Lípy se objevila 
nová prodejna. Nad bývalou prodej-
nou masa a uzenin Martina Pertlíčka 
jsou svítivé nápisy Elektro-Elkomplex 
a ve výloze nabídka kabelů, vypínačů 
a zásuvek.

Zavzpomínal jsem na léta, kdy jsem 
pracoval jako zásobovač a sortiment 
elektro mi byl více než blízký, a pro-
dejnu jsem navštívil. Zaujalo mě velké 
množství vystavených svítidel, zářivek, 
stojacích lamp a dalších různých světý-
lek a lampiček, ale také rozvaděčů, jisti-
čů a dalšího elektroinstalačního materiá-
lu. Prohodil jsem i pár slov s jednatelem 
firmy a vyslechl jeho filozofii:

„Naše firma Elkomplex má tradici 
již 16 let. Do Světlé jsme nepřišli dělat 
konkurenci, ale přiblížit službu lidem, 
protože hodně Světeláků jezdilo k nám, 
do Ledče, nakupovat elektroinstalační 
materiál. Jako doplněk instalačního 
materiálu budou i spotřebiče, a to 
hlavně proto, že provádíme i montáže 
elektro a při nákupu např. sporáku, 

akumulaček, odsávačů, lustrů apod. 
s montáží  může občan ušetřit na 
rozdílu daně 14 %. Také při prodeji 
elektroinstalačního materiálu a hro-
mosvodů do domků a prostorů bydlení 
je materiál s montáží levnější. Zkrátka, 

z každých deseti tisíc může být čtrnáct 
stovek doma.“

Elektro-Elkomplex dodává i ochran-
né a pracovní pomůcky, jako rukavice, 
montérky, obuv apod., má rovněž připra-
vené slevy pro živnostníky a podniky, 
které chce postupně oslovit s nabídkou 
spolupráce. Bez zajímavosti rozhodně 
není, že byla vyhlášena soutěž, kde kro-
mě množství dalších cen je horské kolo 
v hodnotě cca 12 000 Kč nebo víkendo-
vý rekreační pobyt pro dvě osoby.

Mladá obsluha prodejny sice při ně-
kterých speciálních požadavcích mírně 
zaváhala, ale bylo vidět, že vše nahradí 
ochotou a příjemným jednáním. Odchá-
zel jsem s dobrým pocitem, že v našem 
městě vzniká něco nového, co má chuť 
nám posloužit.  Text a foto: J. Vála

se už také začínají líhnout „dlouho-
věké“ včely, které společně s matkou 
musí přežít až do jara.

V průběhu července včelaři svým 
včelám odebírají z medníkových ná-
stavků poslední letošní med. Tento 
med má známou hnědočervenou až 
tmavě hnědou barvu a svou charakte-

Tak se jmenuje anketa, jejíž 2. ročník 
letos vyhlásil Krajský úřad kraje Vyso-
čina, odbor kultury a památkové péče. 
Hlasování písemné i prostřednictvím 
internetu bylo ukončeno 30. dubna, oce-
nění byla slavnostně předána 21. června 
v Horáckém divadle v Jihlavě. Do ve-
řejné ankety bylo zasláno téměř 16 tisíc 
hlasů, hlasovali především návštěvníci 
webových stránek kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz. 

Z třicítky nominovaných kulturních 
aktivit získalo největší podporu veřej-
nosti setkání uměleckých kovářů v městě 
Brtnici s příznačným názvem Brtnické 
kovadliny. Klání na tamějším zámku se 
pravidelně účastní zhruba stovka kovářů 
z celé České republiky a v letošním roce 
je zhlédlo více než 2 500 návštěvníků. Na 
druhé příčce se umístily havlíčkobrodské 
Stamicovy slavnosti, každoroční festival 
vážné hudby pořádaný na počest jednoho 
z nejslavnějších rodáků Havlíčkova Brodu 
Jana Václava Stamice. 

V kategorii kulturní dědictví se vítězem 
stal restaurovaný portál sýpky v Lukách 
nad Jihlavou, druhé místo vybojovala ob-
novená šindelová střecha věže kostela sv. 
Markéty v Loukově. Celkové náklady na 
tuto akci přesáhly 330 tisíc korun, zhruba 
třetinou přispěl kraj Vysočina. Loukovský 
kostel patří spolu s kostelem sv. Martina 
v Dolním Městě a kostelem sv. Jiří v Řečici 
do trojice gotických podlipnických kostelů, 
na jejichž záchraně se již několik let podílí 
občanské sdružení Přátelé podlipnických 
kostelů, které čas od času uspořádá Den 
pro podlipnické kostely, plný přednášek 
a koncertů, a výtěžky z veřejných sbírek 
věnuje na probíhající opravy. Pokuď vás 
alespoň trochu zajímá historie, zajeďte se 
tam někdy podívat, věřím, že je to dobrý 
tip na výlet.   Text a foto: Jaroslav Vála

Zlatá jeřabina
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ristickou vůni. Tento med se nazývá 
medovicový, ale spíše je všeobecně 
známý jako med lesní. Co to vlastně je, 
ta medovice? 

Je to sladký produkt mšic, které 
cizopasí na lesních porostech. Tuto 

sladinu včely sbírají a zpracovávají ji 
na med. Podle původu sbírané sladiny 
z přírody se tedy medy rozdělují na 
medy květové a medy medovicové. 
Spotřebitelé se také mohou setkat 
s medem pastovaným. Není to nic jiné-

ho, než med květový, který je upraven 
proti nepříjemné krystalizaci speciál-
ním postupem míchání, kdy se velké 
krystaly medu vzájemným třením 
obrušují na velmi malé částice, které 
už se nespojí a med neztvrdne. Není 
to tedy úprava chemická, ale čistě me-
chanická, a nemá žádný vliv na kvalitu 
medu. I po této úpravě  jsou v medu 
zachovány všechny hodnotné látky, je 
měkký, snadno se roztírá a přitom, na 
rozdíl od tekutého medu, při nabírání 
nekape a nestéká.

Protože včelař svým včelám odebral 
všechen med, který by jim sloužil jako 
potrava pro přežití zimy, musí včelstva 
hned po medobraní nakrmit. Používá 
se k tomu hustý cukerný roztok, kte-
rý se prostřednictvím různých druhů 
krmítek dodává včelám. Každé včel-
stvo je třeba zásobit poměrně velkým 
množstvím tohoto roztoku a většina 
včelařů obhospodařuje více plně ob-
sazených úlů, proto můžeme v době 
prodejních akcí v supermarketech, kdy 
je ve slevě cukr krystal nebo krupice, 
vidět upocené chlapíky s  nákupním 
košíkem plným pouze cukru. Buďme 
k nim tolerantní, většinou to není pře-
kupník, ale včelař!  

ing. Josef Ptáčník ZO ČSV

Zima byla letos dlouhá – a tohle po ní zůstalo (plot kolem bývalého hradla 
u železničního přejezdu na Josefodol). Text a foto: Jaroslav Vála

Rozhovor s trenérem

Jak hodnotil krajský přebor Vysočiny 
trenér Miloslav Kafka?

- Krajský přebor Vysočiny 2005/06 skon-
čil, jaký byl z tvého pohledu?

Dokázali jsme se po roce hned vrátit, to 
považuji za úspěch. Bývá těžké po sestupu 
o soutěž níž zastavit pokles ve výkonnosti 
mužstva. Úroveň přeboru šla nahoru, ze-
jména proto, že většina těch úspěšných 
týmů si našla svého špílmachra se zkuše-
nostmi z vyšší soutěže. Nám takový hráč 
chyběl. Hartvíkovice a Havlíčkův Brod 
byly herně úplně jinde, ale s ostatními se 
nechalo hrát. Tak pět týmů mělo jistotu 
přeboru i pro příští sezonu již delší dobu, 
ostatní bojovali o své bytí v soutěži téměř 
do konce.

- Světlá na 11. místě, odpovídá toto umís-
tění kvalitě současného kádru?

Z mého pohledu neodpovídá. Podzim 
byl ve znamení hledání toho správného 
brankáře a navíc se nám nepodařilo dopl-
nit mužstvo o zkušeného hráče do středu 
pole, který by strhnul ostatní, hlavně ve 
chvílích, kdy se herně nedaří. Kdyby ne-
bylo těchto problémů, mělo by mužstvo 
určitě na 34 bodů a hrálo by tak bez sestu-
pových starostí.

- Bylo něco co tě v právě skončeném 
ročníku přeboru potěšilo a co naopak 
zklamalo?

Určitě mě potěšilo, že hráči dokázali 
kraj udržet, někteří pro to skutečně žili. 
Mužstvo se dokázalo semknout v momen-
tě, kdy se přestávalo dařit. Těšilo i to, ▶
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mi, který by dokázal ostatní vyburcovat. 
Částečně nastává generační problém, proto 
by měla přijít postupná přestavba mužstva, 
ale to již bude záležet na mém nástupci. 
Pokud zůstane brankář Holcman, bude to 
pro tým jistota na důležitém postu.

- Světlá se dlouhodobě může chlubit 
vysokými návštěvami na zápasy prvního 
mužstva. Co vzkážeš věrným příznivcům 
i těm věčným kritikům?

Každého fotbalistu musí těšit, když na 
zápasy chodí hodně diváků, vždyť fotbal 
se hraje hlavně pro ně. Je pravda, že máme 
doma slušné návštěvy, ale chybí to oprav-
dové povzbuzování, které dokáže hráče 

na hřišti vyhecovat, ale taková je prostě 
doba. A hlavně, ty návštěvy dokazují, že 
fotbal je ve světelském sportu fenoménem 
a proto si zaslouží zvýšené podpory. A co 
bych chtěl vzkázat těm kritikům? Každý 
má právo na svůj názor a osobně se kritice 
nebráním, ovšem měla by být konstruktiv-
ní, se snahou pomoci. Ty řeči, bez znalostí 
problémů kolem mužstva a možností tre-
néra k jejich řešení, světelskému fotbalu 
nepomohou. A navíc po bitvě bývá každý 
generálem. Závěrem bych chtěl svému 
nástupci upřímně popřát hodně úspěchů 
a šťastnou ruku při sestavování mužstva.

Text a foto: jív

▶ že jsme si některé věci dokázali vyřídit 
sami v kabině. Největším štěstím jara byl 
příchod brankáře Jardy Holcmana. Tak 
trochu mě zklamalo, že ne všichni dělali 
maximum pro úspěch mužstva. Někteří 
se například věnovali jiným sportovním 
aktivitám a fotbal u nich nebyl na prvním 
místě právě ve chvílích, kdy se rozhodova-
lo o našem bytí či nebytí v přeboru. Kádr 
byl úzký, proto jsem nemohl dělat změny 
v sestavě ve chvílích, kdy by to bylo třeba.

- Jak vidíš budoucnost světelského fotba-
lu, co mu chybí?

Poněkolikáté musím opakovat, že muž-
stvu chybí hráč s režisérskými schopnost-

Ze Světlé až na fotbalové 
mistrovství světa

Po nepovedeném mistrovském zápase 
krajského přeboru doma s Velkou Bíteší, 
který se hrál v neděli 11. června a byl dů-
ležitým pro setrvání světelských fotbalistů 
v soutěži i v příští sezoně, zažil trenér Míla 
Kafka – již o čtyřiadvacet hodin později 

– zcela opačnou fotbalovou atmosféru. Byl 
totiž mezi dvaceti tisíci českých fanoušků, 
kteří se dostali do fotbalového chrámu 
Veltins Areny v německém Gelsenkirche-
nu na premiéru našich reprezentantů na 
mistrovství světa s USA. Jak se po návratu 
svěřil, již prvním překvapením bylo poho-
dlné zaparkování jejich osobního auta na 
prostorném parkovišti necelých 200 metrů 
od stadionu. Již samotné prostředí moder-
ního stadionu s vysouvacím trávníkem 
nabízí návštěvníkům krásný zážitek. Ten 
další přišel hodinu před zahájením zápasu, 
když na západní tribunu plnou českých fa-
noušků přišel prezident Václav Klaus. Byl 
okamžitě obklopen davy lidí, kteří skan-
dovali jeho jméno. Překvapivě bez zásahů 
ochranky, trpělivě podepisoval šťastným 
fanouškům zejména vstupenky. Při naší 
hymně se prý draly slzy do očí i těm nejo-
trlejším divákům. Skandování zaplněného 
stadionu „Češi – Češi – Češi“ a nebo toho 
pověstného „Kdo neskáče, není Čech“ prý 
vyvolávalo ohromný pocit štěstí a hrdosti. 
Ten nezapomenutelný zážitek podtrhl ko-
nečný výsledek vítězství 3:0 nad úvodním 
soupeřem šampionátu.  jív

Vstupenka s podpisem prezidenta ČR

Fotbalová rezerva opět v okresním přeboru

V sobotu 24. června, ne právě stylově, 
ale porážkou 3:4 ve Šlapanově, zakonči-
lo „béčko“ FK Sklo Bohemia své úspěš-
né účinkování ve 3. třídě okresu a po 
třech letech se vrací zpět do okresního 
přeboru. 

Omlazený tým, vedený trenérem Pav-
lem Bártou, byl na čele tabulky již po pod-
zimní části s náskokem 5 bodů, ten se však 
po závěrečném šestadvacátém kole soutě-
že ztenčil na pouhé 3. Konečná bilance je 
53 bodů za 16 vítězství, 5 nerozhodných 
výsledků a 5 porážek, skóre 75:36 gólů. 
Střelci mužstva se skutečně činili, vždyť 
to je 2,88 vstřelených branek na zápas, a to 
je průměr zasluhující si uznání. Králem 
střelců celé soutěže a tedy i postupujícího 
týmu se stal mladíček Lukáš Pirožek s 20 

góly v sítích soupeřů, druhým nejlepším 
střelcem mužstva se stal Lukáš Šikner s 11 
zásahy. Kouč týmu Pavel Bárta, který si 
pochvaloval dobrou tréninkovou morál-
ku a postupně se zlepšující herní projev 
mužstva, nezapomněl připomenout, že 

tréninky často vedl trenér A týmu Milo-
slav Kafka a ve funkci vedoucího mužstva 
hodně pomohl Pavel Bárta ml., na místě 
zdravotníka působil dr. Sekot. Závěrem 
kormidelník týmu potvrdil známou věc, 
že B mužstvo by mělo plnit funkci juni-
orky, která by byla skutečnou rezervou 
prvního mužstva. Aby tuto funkci mohlo 
rezervní mužstvo plnit, je třeba aby hrálo 
co nejvyšší soutěž. Proto je postup Světlé 
B do okresu nezbytným krokem.

jív

Horní řada zleva: S. Bárta, P. Bárta st., P. Bárta ml., M. Pecha, M. Petrus, R. Frolka, 
Š. Zatočil, Z. Sekot, M. Čáslavský,  dolní řada zleva: V. Kozelka, J. Sekot, V. Johanides, 

Petr Bárta, M. Vaňkát, L. Šikner, P. Dvořák, L. Pirožek, T. Hradecký



Světelský zpravodaj červenec 2006 strana 22 strana 23 červenec 2006 Světelský zpravodaj 

Fotbalová přípravka skončila jarní sezonu 

V pátek 23. června měli nejmenší fot-
balisté FK Sklo Bohemia poslední tré-
nink před letními prázdninami v netra-
diční podobě. Tentokrát se nenacvičoval 
slalom s míčem, ani přihrávky nártem či 
placírkou, trenéři Polák, Kadlec a Krou-
žek rozdělili všechny přítomné kluky 
na družstva starší a mladší přípravky, 
družstva posílili přítomnými tatínky 
a hrály se zápasy, v nichž na jedné 
polovině hřiště byli starší a na druhé 
zase mladší adepti kopané. Skóre obou 
utkání nebyla vůbec důležitá, vždyť se 
hrálo jen pro zábavu. Úplnou tečkou 
za jarní fotbalovou školou byl táborák 
s opékanými buřty, trenéři popřáli svým 
svěřencům hezké prázdniny a na konec 
srpna je opět pozvali na další tréninky 
před novou sezonou.

Text a foto: jív Přípravka se svými trenéry před posledním tréninkem sezony

Krajský přebor zůstává i pro příští sezonu

Ač bylo mužstvo FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. již před startem krajského 
přeboru médii pasováno na kandidáta 
sestupu, dokázalo pod vedením trené-
ra Miloslava Kafky tuto soutěž, byť 
s obtížemi, udržet i pro příští sezonu. 

Faktem je, že fotbal ve Světlé táhne, 
vždyť ze čtrnácti účastníků krajského 
přeboru byly ve Světlé nejvyšší návště-
vy. Třináct zápasů na domácím hřišti 
vidělo 3 020 diváků, průměr na jeden 
zápas je více jak 230 platících. V tomto 
směru se Světlé přiblížila jen Bystřice 
nad Pernštejnem, kde vidělo domácí zá-
pasy krajského přeboru  2 625 fanoušků. 
A co víc může fotbalisty Světlé potěšit, 
i na hřištích venku nejvíce táhli, dle 
úředních statistik vidělo mužstvo Světlé 
na cizích stadionech v sezoně 5 120 di-
váků. Takový počet nepřilákala na cizí 

hřiště ani dvě nejlepší mužstva přeboru 
Hartvíkovice a Havlíčkův Brod. Jejich 
zápasy venku zhlédlo shodně celkem 
4 600 fotbalových příznivců. 

11. místo v konečné čtrnáctičlenné 
tabulce, 25 bodů za 7 vítězství, 4 re-
mízy a 15 proher, to je konečná bilance 
nováčka krajského přeboru. 39 vstřele-
ných branek není málo, vždyť v tabulce 
je šest mužstev s menším počtem vstře-
lených gólů. Ovšem s bilancí 67 obdr-
žených gólů v šestadvaceti zápasech se 
nemůže „pochlubit“ žádný jiný účast-
ník krajského přeboru, při podzimních 
problémech s postem brankáře se tomu 
nelze divit. 

A co říkají statistiky jara, ve kterém 
Světlá zachránila krajský přebor s nema-
lým podílem nového brankáře Jaroslava 
Holcmana? V jarní polovině přeboru se 
v zápasech vystřídalo 19 hráčů, ve všech 
si zahráli Jaroslav Holcman, Jiří Stojan, 
Jan Motejl, Petr Kubát, Marcel Kotěra 
a Slávek Císař. O 17 jarních gólů se po-
dělili Křikava (6), Novák (3), Císař (2), 
Bárta (2) a po jedné Kubát, Štros a Ko-
těra. Mužstvo kopalo tři penalty, Novák 
jednu dal a druhou neproměnil, Teplan 
svoji v gól proměnil. 

Tak takový byl krajský přebor 2005/
2006 fotbalistů FK Sklo Bohemia Světlá 
n. S. v číslech.

Text a foto: jív

Spolehlivý obránce Petr Čapek (č. 7)

Tenista honil fyzičku na tartanu

V červnu se objevil na tartanu sporto-
viště ZŠ Komenského světelský tenista 
Tomáš Cakl, který v současné době hájí 
barvy pražského klubu PSK Olymp. Pod 
dohledem svého osobního trenéra Rado-
vana Světlíka čerpal pětadvacetiletý te-
nista na tartanové dráze fyzickou kondi-
ci před další turnajovou šňůrou. Čekaly 
ho starty v irském Dublinu a v Americe 
jej čekaly turnaje v Newportu, Indiana-
polis a v Los Angeles. 

Tento Světelák s tenisovou raketou se 
stal skutečným světoběžníkem, vždyť 
při turnajích běžně střídá světadíly 
stejně jako časová pásma. V letošním 
roce má na svém kontě například star-
ty v Polsku, Mexiku, Francii, v USA, 
Anglii, Španělsku a také v Uzbekistánu. 
Snad mu tedy světelský tartan pomůže 
k dalším vítězným zápasům na zahra-
ničních turnajích. 

jív

Tomáš Cakl při atletickém tréninku
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Světlá v tenisové divizi neúspěšná

Před startem letošní východočeské 
tenisové divize byli světelští tenisté 
plní optimismu, neboť družstvo, kte-
ré po několik sezon atakovalo čelo 
divizní tabulky, vstupovalo do soutěže 
posíleno o dva kvalitní hráče!

Na postu jedničky mužů byl Martin 
Suchánek z TC Realsport Nymburk, 
75. hráč republikového žebříčku a na 
stejném místě soupisky mezi ženami to 
byla šikovná dorostenka Kateřina Ca-
fourková z Rakovníka. Proti minulým 
sezonám nastala ještě jedna změna v tý-
mu: na místě nehrajícího kapitána vy-
střídal Josefa Kovačku Zdeněk Dvořák. 
Start do soutěže byl nadějný a nahrával 
postupovým ambicím družstva, výhra 
v Jičíně 6:3 a to Suchánek, který měl 
být tahounem, prohrál a od té doby se ve 
Světlé neukázal. Potom již optimismus 
ustupoval, přišla totiž nečekaná porážka 
na domácí antuce 4:5 s VŠTJ Hradec 
Králové a v dalším kole další prohra 2:7 
ve Dvoře Králové, která se ale na rozdíl 
od té předcházející nechala čekat. Vždyť 
Dvůr spadl do divize z 2. ligy a usiluje 
o návrat. 

Postup byl ztracený a hrálo se již jen 
o čest a dobré umístění. Vítězství nad 
nováčkem soutěže LTC Jaroměř 7:2 
v domácím prostředí bylo z kategorie 
povinných, potom přišla těsná prohra 4:
5 s dalším favoritem v Pardubicích s TK 

Pernštýn. Neúspěch v letošní divizi po-
tvrdila další porážka na domácí antuce 
4:5 s Teslou Pardubice A. Dle rozpisu 
soutěže má být divize již dohrána, ale 
stále chybí odložené utkání 2. kola TK 
SB Světlá n. S. – Jiskra Hořice. Hořice 

jsou s Jaroměří na 7. a 8. místě tabul-
ky a sestupují, Tenisté Světlé jsou na 
6. místě a výš jim nepomůže ani oče-
kávané vítězství v odloženém zápase 
s Hořicemi. Do 2. ligy se vracejí tenisté 
Dvora Králové, kteří v soutěži ani jed-
nou neprohráli.

V dosavadních šesti divizních utká-
ních se v dresu Světlé vystřídali: Martin 
Suchánek, Zdeněk Štěrba, Ondřej Peca, 
Petr Dvořák, Zbyněk Seidl a Karel 
Doucha. Stabilně nastupovala ženská 
dvojice Kateřina Cafourková s Hanou 
Vorlíčkovou. 

Text a foto: jív

Stojící zleva: Zdeněk Štěrba, Zbyněk Seidl, Ondřej Peca a nehrající kapitán Zdeněk 
Dvořák. Dole zleva: Hana Vorlíčková, Kateřina Cafourková a Karel Doucha

(chybí Petr Dvořák a Martin Suchánek)

Úspěchy sourozenců 
Machačových

Po osobním rekordu ve stíhacím zá-
vodu na 3 km na dubnovém mistrovství 
světa ve francouzském Bordeaux 3:
49,378 si Jarmila Machačová připsala 
další úspěchy tentokrát na dráze ve 
Vídni a pozadu tam nezůstal ani její 
bratr Zdeněk. Na 250 m dlouhém 
dřevěném oválu známé haly Ferryho 
Dusika se tam ve třetím červnovém 
týdnu jel evropský pohár kategorie do 
třiadvaceti let Track Challenge Cup za 
účasti osmi reprezentací evropy. Sou-
rozenci Machačovi triumfovali ve stí-
hacích závodech jednotlivců. Jarmila 
vyhrála svoji stíhačku na 3 km v čase 
3:50,181 a Zdeněk měl vítězný čas ve 
stíhačce na 4 km 4:39,631. A k těmto 
úspěchům na vídeňské dráze přidali 
ještě další medaile. Jarmila skončila 
3. v bodovacím závodě a bratr Zdeněk 
byl členem našeho vítězného kvarteta 
(Šubrt, Mixa, Hačecký a Machač) 
v závodě na 4 km.

Po Vídni vyměnili Machačovi svá 
dráhová kola za silniční speciály a jeli 
Mezinárodní mistrovství republiky 
v silniční cyklistice České republiky 
a Slovenska v okolí Bratislavy. Hned 
v úvodu získala Jarmila v kategorii 
žen spolu s Klárou Šintákovou z Ros-
texu Vyškov titul mistryně republiky 
v závodě dvojic na 60 km. V individu-
ální časovce, kterou musela jet na kole 
svého bratra, neboť ji někdo ukradl 
carbonový speciál, si opět dojela pro 

medaili! Byla třetí a na stupních vítězů 
s ní stály další závodnice Dukly Praha: 
1. Lada Kozlíková a 2. Martina Rů-
žičková. V závodě elity naší a sloven-
ské ženské cyklistiky s hromadným 
startem dojela Jarmila na pěkném 5. 
místě (zvítězila opět Lada Kozlíková). 
V časovce jednotlivců kategorie do tři-
advaceti let na 40 km obsadil Zdeněk 
Machač cenné 6. místo. 

Text a foto: jív
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Adrien Cup 2006

V sobotu 27. května proběhl ve Františ-
kodole u Světlé n. S. amatérský tenisový 
turnaj pořádaný světelskou rockovou sku-
pinou Adrien. Hned od rána nebylo jasné, 
jestli se pro špatné počasí turnaj  vůbec 
uskuteční. Počasí se nakonec umoudřilo 

a milovníci tenisu byli ve svém živlu. 
Turnaje se zúčastnilo 13 hráčů a bylo 
opravdu na co se dívat. Jen pro zajímavost, 
nejmladšímu hráči bylo 18 let a nejstarší-

mu 54 let. V turnaji nakonec zvítězil Josef 
Jelínek, který ve finále zdolal Jana Novot-
ného (oba ze Světlé). V souboji o bronz se 
utkali zástupci skupiny Adrien Michal 
Večeřa s Alešem Halamou, úspěšnější byl 
nakonec první z nich. 

Závěrem musíme poděkovat všem, 
kteří nám pomohli turnaj zrealizo-
vat – firmám Jahami křištál, Dlabač 
pískování, Pivovaru Poutník Pelhři-

Medailová umístění atletů 
ze Světlé

17. června startovali atleti ze Světlé 
v dresech Hvězdy SKP Pardubice na 
II. kole krajského přeboru družstev ju-
niorů a dorostu v Pardubicích a zejména 
děvčata pomohla svými medailovými 
výkony k vedoucím místům svých druž-
stev v soutěži. Dorostenka Jana Zlatová 
byla dvakrát třetí: v kouli s výkonem 
11,10 m a v oštěpu, kterým hodila 28,97 
m. V juniorkách byly medailové hned 
tři atletky z líhně Jozefa Foťka. Eva Pa-
jerová zvítězila ve skoku vysokém s vý-
konem 145 cm, druhá byla v trojskoku, 
když skočila 10,08 m a stejného umís-
tění dosáhla v běhu na 400 m s časem 
1:04,24. Květa Fialová trojskok vyhrála 
se stejným výkonem jako druhá Pajero-
vá, tedy 10,08 m, ve výšce byla druhá, 
opět za oddílovou kolegyní Pajerovou 
s výkonem 135 cm. Soňa Fišerová vy-
hrála kouli juniorek s výkonem 8,64 m, 
byť byla o 264 cm horší než v dorosten-
kách třetí Zlatová. Třetí místo získala 
ještě v disku, když hodila 25,90 m. 

Medaile si z Pardubic přivezli také 
žáci, kteří se zúčastnili krajských pře-
borů jednotlivců staršího a mladšího 
žactva. Michala Poláková byla v běhu 
na 300 m bronzová, když běžela v osob-
ním rekordu za 45,30. Anna Chládová 
skončila 2. v běhu na 800 m, rovněž 
v osobním rekordu za 2:50,77. Hned dvě 
třetí místa získal třináctiletý Jan Majer, 
150 m běžel za 21,30 a na 800 m si rov-
něž vytvořil svůj nejlepší výkon časem 
2:34,48.  Text a foto: jív

Jarní počasí se proti světelským volej-
balistkám spiklo. Na sobotu 27. května 
připravil oddíl volejbalu TJ Sklo Bohe-
mia turnaj starších žaček na antukových 
kurtech za sokolovnou, a lilo. Další 
turnaj, tentokrát turnaj trojic děvčat 
narozených 1995 a mladších, byl připra-
ven na neděli 4. června, a opět vytrvale 
pršelo. Ale turnaj se uskutečnil, děvčata 
vzala zavděk tělocvičnou základní školy 
v Lánecké ulici. Nepříznivé počasí sice 
ovlivnilo počet startujících družstev, ale 
na dvou hřištích pod dvoumetrovou sítí 
se bojovalo o každý bod. Pro tři světel-
ské volejbalistky to byly první oprav-
dové zápasy, ve kterých poznaly radost 
z povedené nahrávky i smutek ze ztráty 
bodu. Iva Kohoutová, Martina Pacholí-
ková a Kristýna Šlosrová byly s rokem 
narození 1997 nejmladšími hráčkami 
turnaje. Sedm tříčlenných družstev hrá-

lo ve dvou skupinách, ze kterých první 
dvě postoupila do finálové části, ve které 
se hrálo systémem každý s každým 
o medailová umístění. Po zásluze zlaté 
medaile a diplom za první místo získala 
trojice Jiskry Havlíčkův Brod A ve slo-
žení Tereza Brunerová, Barbora Najbr-
tová a Tereza Havrlantová. Tato trojka 
neztratila během celého turnaje ani set. 
Na druhém místě skončilo A družstvo 
Světlé Blechy (Kamila Štercová, Mar-
tina Pacholíková, Kateřina Stejskalová), 
třetí příčka při vyhlašování vítězů pa-
třila světelskému „béčku“, které hrálo 
pod jménem Čertice v sestavě Kateřina 
Kořínková, Kateřina Spěváková a Soňa 
Lorencová. Těsně pod stupni vítězů 
zůstalo C družstvo Světlé Masařky, ve 
kterém hrály Tereza Víšková, Kristýna 
Šlosrová a Veronika Teclová. Umístění 
trojic, které se nedostaly do finálové Třináctiletý Jan Majer, žák ZŠ v Lánecké

mov, Pivnici Na Zastávce, Restauraci 
Pohoda, Pekárně a cukrárně Milan 
Brokl a samozřejmě tenisovému klubu 
Františkodol.

Tomáš Beránek

Volejbalový turnaj

▶
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skupiny, bylo: 5. Jiskra Havlíčkův 
Brod B, 6. Sokol Bedřichov, 7. SB Světlá 
n. S. D.

Při závěrečném ceremoniálu, při kte-
rém se předávaly diplomy za konečná 
umístění, byly vyhlášeny též dvě nej-
lepší hráčky turnaje: Tereza Brunerová 
z vítězného týmu Jiskry Havlíčkův Brod 
a domácí Tereza Víšková. jív

▶ Rallye Světlá

5. ročník automobilové soutěže Rallye 
Světlá byl z technických důvodů přelo-
žen z tradičního podzimního termínu na 
červen, s večerním startem v pátek 23. 
před radnicí na náměstí Trčků z Lípy. 
Pro diváky, kteří během rychlostních 

zkoušek obsazovali ty nejatraktivnější 
partie, to byl termín určitě šťastný. Pravé 
letní počasí jim dovolovalo skutečně si 
vychutnat ty krásné vzrušující okamži-
ky, kdy soutěžní vozy projížděly plnou 
rychlostí zajímavá místa na tratích rych-
lostních zkoušek, plná prudkých zatáček 
na úzkých silnicích Světelska. U pra-
vověrných automobilových fajnšmekrů 
byla mezi nejvyhledávanějšími místy 
například zatáčka u kapličky v Přísece 
při „erzetě“ Olešnice – Malčín, která se 
jela během soutěže čtyřikrát, z toho jed-
nou jako noční. Nejvíce adrenalinových 
míst poskytovaly rychlostní zkoušky pod 
Melechovem, například úsek nad Lou-
kovem, Meziklasí a Františkodol. Vedle 
nejdelší rychlostní zkoušky Olešnice 

– Malčín, která měřila 11,37 km a jela se 
čtyřikrát, jela se RZ Koňkovice – Rejčkov 
(7,09 km) třikrát, Koňkovice – Světlá přes 
Dolní Město a Františkodol (10,38 km) 
se jela jako noční a pouze jednou, Dolní 
Město – Světlá přes Františkodol a Lip-
ničku (6,13 km) se jela třikrát. Všichni, 
kteří soutěž dokončili, ujeli v jedenácti 
rychlostních zkouškách přesně 95,52 km 
a včetně přejezdů mezi jednotlivými „er-
zetami“ seděli ve svých vozech více než 
9 hodin.

A kdo se dostal na nejvyšší místa stupňů 
vítězů? V absolutním pořadí byla nejlepší 
slovensko-česká posádka Cowley, Noves 
(Žilina, Otrokovice) na voze Mitsubisi 
Lancer, která zvítězila rovněž v kategorii 
A4 nad 2000 ccm. Jedenáct rychlostních 
zkoušek absolvovala v čase 0:53:50,4 hod. 
V kategorii A3 1600 – 2000 ccm byla 
nejrychlejší dvojice Jiří Čermák, Radim 

Zleva Veronika Teclová, 
Tereza Víšková a nejmladší volejbalistka 

Kristýna Šlosrová

Posádka na stupních vítězů

Kaděra z Jablonce nad Nisou s vozem 
WV Golf, kategorii A2 1400 – 1600 ccm 
vyhrála posádka vozu Peugeot 106  z Plz-
ně a v nejslabší kategorii A1 do 1400 ccm 
byla nejrychlejší posádka ze Zlína Petr 
Svrček, Filip Zeman na voze Škoda Fe-

licia EFF. Tu slabší kategorii historických 
vozidel H1 opanovala soutěžní dvojice 
Jiří Křišťan, Martin Vrzal s vozem Škoda 
110 L z Prahy a Říčan a v silnější katego-
rii „historiků“ zvítězila posádka Miloš 
Kašpar, Jiří Nolč z Rokycan a Plzně na 
voze Morfia mini Cooper. 

V pátek večer sjelo ze startovní rampy 
72 soutěžních vozů a do sobotního cíle ji 
dojelo pouze 43.

Ve startovním poli „nadupaných“ sou-
těžáků byla též posádka ze Světlé. V kate-
gorii H1 jela s vozem Škoda 130 RS dvo-
jice Jaromír Doubrava – Miroslav Vondra 
a v konkurenci silných a hlavně mladších 
vozů se neztratila. V celkovém pořadí 
dojela na 33. místě a ve své kategorii se 
dostala na stupně vítězů, když v součtů 
dosažených časů z rychlostních zkoušek 
skončila na 3. místě.

Pohár starosty města určený pro nej-
lepší smíšenou posádku získala dvojice 
Petr Pelech s Janou Barčákovou z Kame-
nice s vozem Honda Civic, která skončila 
v absolutním pořadí na 12. místě a ve své 
kategorii A2 (od 1400 do 1600 ccm) ob-
sadila 2. místo. 

Text a foto: jív (2), M. Stejskal (4)

S. U. D. Světlá nad Sázavou pořádá

5. ročník turnaje v malém fotbale

S. U. D. CUP 2006
Nová Ves u Světlé n. S. 15. 7. 2006

Časový program: základní skupiny 8:30 
– 13:30 hod., ukončení asi v 18:00 hod.

Hrací systém: 4 skupiny po šesti – každý 
s každým, vítězové skupin postupují přímo 
do čtvrtfinále, 

z 2. – 3. míst budou bojovat v osmifinále
Obuv: kopačky bez šroub. kolíků 
Hřiště: travnaté 
Pravidla: dle pravidel futsalu, bez akumu-

lovaných faulů
Počet hráčů: 4+1 
Ceny: 1. místo 1 000 Kč, 2. místo 700 Kč, 

3. místo 500 Kč a další hodnotné ceny pro 
mužstva i jednotlivce.

Martin Bezouška

Škoda 130 RS posádky 
Doubrava – Vondra
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Pěší trasy:
 start pro všechny pěší trasy v sobotu 

26. srpna 2006  
• pro trasy 50 a 30 km: od 6.00 do 8.00 hod. 

 • pro trasy 20 a 10 km: od 7.00 do 10.00 hod. 
městská trasa IVV - 12 km: neděle 27. srpna 
2006 (individuelně)

Cyklotrasy:
 start od 8.00 do 11.00 hod. v sobotu 26. srp-

na 2006
Startovné:
 pro všechny trasy - dospělí 20,- Kč , 

děti 10,- Kč
Odměna:
 diplom, razítko IVV a skleněný suvenýr 

s motivem pochodu 
Stravování:
 z vlastních zásob, na kontrolách chléb a čaj, 

dále v restauracích na trasách
Ubytování:

 před pochodem i po pochodu ve vlastních 
spacích pytlích v místě startu a v sokolovně 
vzdálené 100 m

Popis pěších tras:
 10 km - Světlá - Příseka - Pohleď - žel. 

zastávka Pohleď - Světlá  
20 km - Světlá - Příseka - Pohleď - Ředko-
vec - Lipnice - Světlá 

 30 km - Světlá - Pohleď - Okrouhlice - Lipni-
ce - M. Mlýnek - Světlá

 50 km - Světlá - Pohleď - Okrouhlice - Lipni-
ce - Melechov - Ledeč - Stvořidla - Světlá  

Popis doporučených cyklotras:
 30 km - Světlá - Lučice - Okrouhlice - Lipni-

ce - Světlá 
 45 km - Světlá - Lučice - Havlíčkův Brod 

- Krásná Hora - Lipnice - Světlá
 65 km - Světlá - Lučice - Havl. Brod - Lipni-

ce - Dolní Město - Ledeč - Světlá 

 80 km - Světlá - Lučice - H. Brod - Lipnice 
- Kaliště - Speřice - Ledeč - Světlá 

Po dohodě s pořadateli možnost zkrácení nebo 
prodloužení tras.

Upozornění:
 Pochod a cykloturistická jízda se konají za 

každého počasí, účastníkům delších tras 
doporučujeme lékařskou zdravotní prohlídku 
nejpozději rok starou. Na této akci jsou 
pojištěni pouze členové KČT.

Dotazy a další podrobnosti:
 Jaroslav Vála - Na Hrázi 466, 582 91 Světlá 

nad Sáz.; tel. zam. 569 496 658 
  e-mail: vala@svetlans.cz; info@svetlans.cz 
 Jaroslav Mikeš - U Rybníčků 572, 582 91 

Světlá n. Sáz.; tel. zam. 569 477 444 
  e-mail: jaroslav.mikes@sklobohemia.cz

Srdečně zvou pořadatelé!

Klub českých turistů Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou pořádá

v sobotu 26. srpna 2006
25. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy zařazených do IVV

CESTAMI JAROSLAVA HAŠKA
Prezentace, start a cíl na zimním stadionu v Pěšinkách
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