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Vážení čtenáři,
nelze pro úvodník zvolit jiné téma 

než činnost mladých prý neonacisticky 
smýšlejících lidí ve Světlé. Vždyť jak 
často se Světlá dostane do celostátních 
médií v takto takřka masivním měřít-
ku! Jsou tedy informace, které přinesla 
Česká televize, několik rozhlasových 
stanic a celá řada tištěných periodik, 
založeny na pevném základu, či se jed-
ná o letní mediální bublinu, která byla 
nafouknuta do svých rozměrů pouze 
z tíživého nedostatku zajímavých let-
ních zpráv? Nechci zde vynášet nějaké 
sáhodlouze odůvodněné soudy, pro 
které ostatně v úvodníku není ani do-
statek prostoru. Jen Vám chci předložit 
několik objektivních faktů, které snad 
mohou leccos vysvětlit.

Takže – existuje vůbec organizace 
zvaná Národní Odpor Světlá nad Sáza-
vou & Havlíčkův Brod (dále NOSHB)? 
Odpověď zní jednoduše – ano. Jedná 
se o jednu z buněk, jež na sobě nejsou 

nikterak závislé a jakých je po České 
republice několik. Jako malou ukázku 
uvedu alespoň část jejich Manifestu. 

„Národní odpor, jakožto hnutí utvořivší 
se v reakci na přímé ohrožení naší ci-
vilizace, se rozhodl vystoupit ze šedého 
davu průměrnosti. Průměrnosti, která 
je milá toliko světovládci, jehož stra-
tegií je zničit všechno vznešené. Had, 
jímž je okupant symbolizován, již nyní 
obvíjí svým zákeřným tělem teritorium 
našich praotců. Jeho cílem je zničit 
naši rasu jako takovou. Máme v úmyslu 
bestii v jejím nápadu zabránit…“

Jaké vzory si vytkli členové NOSHB? 
Citujme slova představitele místní buňky 
zveřejněná na internetových stránkách: 

„…konkrétní jména neprozradím. Řeknu 
jen, že je to muž, bez kterého by vlastně 
ani nebylo vznešené myšlenky Nacionál-
ního Socialismu, muž, který celý svůj ži-
vot obětoval boji za svobodnou Evropu.“ 
Každý si jistě domyslí, o jakou persónu 
moderních dějin se jedná. 

A jak chtějí postupovat neonacisté 
prakticky? „…Monitoring levicové 
špíny v okolí předčil naše veškerá 
očekávání. Zveřejnění prvních jmen na 
seznamu vyvolalo v řadách místní lůzy 
neskutečnou paniku…“

Bohužel více fakt nelze v tomto 
sloupku nakupit, nicméně propagace 
ideového základu organizace je k mání 
na internetových stránkách. 

Soudě dle internetové diskuse, jež 
čile probíhá k danému tématu na strán-
kách Světlé, sympatizuje s Národním 
odporem nejeden mladý člověk z na-
šeho města a okolí. Nakolik se jedná 
o pouhá silná slova, a nakolik přistoupí 
neonacisté k jejich realizaci, je otázka 
v současnosti nezodpověditelná. 

Na něco lze však zcela objektivně 
odpovědět již teď – média tentokrát 
ve svých reportážích o existenci neo-
nacistů ve Světlé příliš nepřestřelila. 
Bohužel.

-jp-

Schůze rady - 19. června

Rada města jednala bez ing. Milana 
Šmída (obchodně mimo město). Při kon-
trole plnění usnesení z minulé schůze 
informovala tajemnice ing. Černohubová 
o uzavření dohody s novým knihovní-
kem v Radostovicích, o novele zákona 
o informačních systémech veřejné správy, 
k němuž dosud není vydána prováděcí 
vyhláška. Povinností úřadu bude podávat 
informace také z katastru nemovitostí. Za 
tím účelem RM souhlasila se zřízením 
zákaznického účtu pro dálkový přístup 
k těmto údajům, neboť MěÚ musí od 
Českého úřadu zeměměřičského a ka-
tastrálního údaje kupovat a občanům je 
prodávat.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
vyhlášení dalšího kola městské soutěže 
ve věci prodeje volné bytové jednotky č. 
598/8 o velikosti 1+0 za nabídkovou cenu 
150 000 Kč a garáže v Dolní Březince za 
nabídkovou cenu 50 000 Kč.

Na základě žádosti pana K. K. o odkou-
pení pozemku KN st. č. 40 o výměře 13 
m2 a části pozemku PK č. 278/6 o výměře 
cca 500 m2 v k. ú. Dolní Bohušice dopo-
ručuje RM zastupitelstvu schválit záměr 

prodeje tohoto pozemku. Totéž doporu-
čuje v případě části pozemku KN č. 234/4 
v k. ú. Horní Dlužiny, o nějž projevil 
zájem pan J. F.

RM doporučila zastupitelstvu odložit 
projednání žádosti manželů F. o prodej 
části pozemku KN č. 531/8 o výměře cca 
7 m2 v k. ú. Lipnička do doby zpracování 
pasportu komunikací.

RM projednala znovu záměr prodeje 
objektu čp. 18, o nějž projevila zájem 
jediná žadatelka, ale chce zaplatit pouze 
cenu pozemku a budovu pak demolovat. 
Zastupitelstvu bude navrženo odložit 
rozhodnutí o prodeji nemovitosti. Odbor 
MIRR dostal za úkol zjistit cenu případné 
rekonstrukce budovy a možnosti dotací 
na zřízení jednoho nebo dvou malomet-
rážních bytů pro nízkopříjmové osoby.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
záměr prodeje pozemku KN st. č. 45 
o výměře 38 m2, KN č. 247/7 o výměře 
386 m2, KN č. 246/5 o výměře 239 m2 
a části pozemku PK č. 247/1 o výměře 
490 m2 v k. ú. Dolní Bohušice. Zájem 
o tyto pozemky projevil Myslivecký spo-
lek Světlá n. S., který na nich má vybudo-
vanou bažantnici.

Slovo úvodem

RM projednala žádost p. L. N. o pře-
hodnocení svého usnesení č. 143/2006 
ve věci prodeje pozemku KN č. 64/2 
o výměře 714 m2 v k. ú. Dolní Bohušice. 
RM rozhodla o pozvání pana L. N. na 
některé z příštích zasedání za účelem ob-
jasnění jeho záměru ve využití dotčeného 
pozemku.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
směnu částí pozemků PK č. 386, KN č. 
385/1 a KN č. 385/2 s panem L. S. za jeho 
pozemky, aby mohla být pro veřejnost ob-
novena cesta tzv. Rozkošným údolím.

RM doporučila zveřejnění záměru pro-
nájmu pozemku parc. č. 82 (vodní plocha) 
v k. ú. Kochánov.

RM vyslovila souhlas s pronájmem 
části parku za účelem konání divadelního 
představení dne 25. 6., které bude realizo-
vat DS Mimochodem z Ledče n. S., a to 
bezplatně s tím, že pozemek bude uveden 
do původního stavu.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
dodatek k rozpočtovému opatření č. 2/
2006. Uložila projednat s firmou DMC, 
která zpracovávala projekt na stavbu kou-
paliště ve Světlé n. S., doplnění podkladů 
pro územní řízení o hydrotechnický posu-
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Zasedání zastupitelstva 21. června

Usnesení č. 27/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
darování nemovitosti, a to nově vytvo-
řeného pozemku KN č. 699/8 o výměře 
15 m2 v k. ú. Vilémovice u Ledče n. S., 
kraji Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ 
70890749, a následné uzavření darovací 
smlouvy v této věci.

Usnesení č. 28/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje ná-
kup nemovitosti – části pozemku KN st. 
č. 623 (1 m2) a části pozemku KN č. 929/
4 (8 m2) v k. ú. Světlá n. S. od pí Věry D., 
Praha 4 – Michle za cenu 100 Kč/m2 + 
náklady s tím spojené.

Usnesení č. 29/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
nákup nemovitosti – části pozemku PK 
č. 801 (341 m2) – parcela ve ZE – původ 
pozemkový katastr od p. Zdeňka Ř., Dol-
ní Březinka a pí Evy Ř., Dolní Březinka 
za cenu 70 Kč/m2.

Usnesení č. 30/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů neschvaluje 
odkoupení podílového vlastnictví ve výši 
ideálních 16/24 k pozemku KN č. 734/4 

dek, bez něhož odbor životního prostředí 
nemůže dát příslušné povolení.

RM schválila odpis nedobytných po-
hledávek, jež přešly na město z bývalého 
okresního úřadu, v celkové výši 16 254 Kč.

RM schválila příspěvkové organizaci 
TBS Světlá n. S. použít rezervní fond ve 
výši 1 515 052 Kč k posílení investičního 
fondu a uložila jí tuto částku z investiční-
ho fondu převést do rozpočtu města. Bude 
používána na opravy a rekonstrukce 
bytových i nebytových prostor v majetku 
města.

RN doporučila zastupitelstvu schválit 
celoroční hospodaření města a závěrečný 
účet za rok 2005 včetně zprávy nezávislé-
ho auditora o výsledku přezkoumání hos-
podaření města za rok 2005. Doporučila 
uložit finančnímu odboru provádět roz-
počtová opatření v souladu s ustanovením 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona 

č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech 
územních celků.

RM doporučila zastupitelstvu pořízení 
Změny č. VIII ÚPSÚ Světlá n. S. se čtyř-
mi lokalitami.

RM schválila přidělení bytu 1+1 v čp. 
185 v Nádražní ulici panu M. K. a bytu 
1+1 v Josefodole čp. 24 pí M. S., v obou 
případech s platností od 1. 7. 2006 na dobu 
jednoho roku s automatickým obnovová-
ním při plnění všech povinností.  

RM vzhledem k blížícímu se termínu 
komunálních voleb doporučila zastupitel-
stvu stanovit počet členů nového zastupi-
telstva na 21, jak je tomu v současnosti.

RM projednala žádost ředitelství ZŠ 
v Komenského ulici o posílení rozpočtu 
školy o 135 000 Kč na dokončení nátěru 
oken. Na základě názoru finančního vý-
boru doporučila RM zastupitelstvu, aby 
škola na úhradu nákladů použila prostřed-

ky ze svého rezervního fondu.
RM projednala žádost Klubu českých 

turistů ve Světlé n. S. o zvýšení příspěvku 
na činnost a z důvodu vyčerpání finanční 
rezervy ji musela odmítnout.

RM pověřila na dobu pracovní ne-
schopnosti p. Maroně vedením městské 
policie p. Zdeňka Nováka.

RM projednala petici obyvatel domu 
s pečovatelskou službou, kteří trvají na 
svém požadavku oplotit a uzamknout po-
zemek u budovy. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o veřejné prostranství, kam by měl 
mít přístup každý občan, projevila rada 
ochotu souhlasit s oplocením pozemku 
za podmínky, že branky vedoucí na něj se 
budou uzamykat pouze na noc a drátěný 
plot nesmí převyšovat živý plot.

RM schválila pololetní odměny ředite-
lům příspěvkových organizací.

Josef Böhm, starosta města

Zasedání RM se nezúčastnila ing. Ar-
notová. Po kontrole plnění usnesení z mi-
nulých zasedání se členové RM dohodli na 
odložení prohlídky pozemku KN č. 64/2 
v k. ú. Dolní Dlužiny, o který má zájem 
p. L. N., na příští schůzi.

RM schválila pronájem části pozem-
ku PK č. 262/1 (ZE) o výměře 700 m2 
za účelem uskladnění materiálu panu 
D. B. s účinností od 1. 7. 2006 na dobu 
neurčitou.

RM schválila vyřazení dlouhodobého 
hmotného majetku (kopírovací stroj), 
jehož pořizovací cena v roce 1997 byla 
55 402,70 Kč.

RM schválila pronájem části plochy 
terasy u domu čp. 598 o výměře 10 m2 za 
účelem umístění předzahrádky u restaura-
ce Sport Bar na dobu od 1.7. do 30.9.

Starosta informoval radu o jednání 
s firmou nabízející bytovou výstavbu, mís-
tostarosta ing. Maleček informoval o jed-
nání na Pozemkovém fondu v Havlíčkově 
Brodě o přehodnocení rozhodnutí ve věci 
vydání pozemků p. Morawetzovi.

Členové RM navštívili místní část Lip-
nička a prohlédli si dům, který byl městem 
nabídnut k prodeji. Konstatovali, že v do-
mě by bylo v případě získání státní dotace 
možno zřídit dva, možná tři malometrážní 
byty pro tzv. nízkopříjmové občany. Pro-
blém neviděli ani v prodeji 7 m2 obecního 
pozemku žadatelům, který byl zastupitel-
stvem odložen na zářijové zasedání.

Josef Böhm, starosta města 

Schůze rady 3. července

o výměře 2 587 m2 v k. ú. Světlá n. S. od 
Mgr. Ivy L., Praha 4.

Usnesení č. 31/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
prodej části pozemku KN č. 854/2 (cca 
120 m2) v k.ú. Světlá n. S. manž. Haně 
a Jaroslavu K., Světlá n. S. za cenu 
350 Kč/m2.

Usnesení č. 32/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání schvaluje prodej části po-
zemku KN č. 1751 (cca 150 m2) a části 
pozemku KN č. 134/1 (271 m2)  v k. ú. 
Světlá n. S. manželům Radkovi a Aleně 
V., Příseka za cenu 500 Kč/m2.

Usnesení č. 33/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání odkládá rozhodnutí o prodeji 
pozemku KN č. 64/2 (714 m2) v k. ú. 
Dolní Bohušice do příštího zasedání za-
stupitelstva.

Usnesení č. 34/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů:
I. Schvaluje směnu pozemků mezi 

městem Světlá n. S. a manželi Lubošem 
a Věrou S., Světlá n. S. – část pozemku 
PK č. 386 za část pozemku KN č. 385/1 
a části pozemku KN č. 385/2 (vše v k. ú. 
Světlá n. S.) tak, aby byla zachována ▶



Světelský zpravodaj září 2006 strana 4 strana 5 září 2006 Světelský zpravodaj 

Schůze rady - 24. července

Zasedání RM se nezúčastnil ing. Josef 
Maleček (dovolená).

Po provedení kontroly plnění úkolů 
z minulé schůze RM byla kronikářem 
p. Jaroslavem Válou předložena městská 
kronika se zápisem za rok 2005 a obra-
zovými přílohami. Po diskuzi o problé-
mech kronikářské práce vyslovila rada 
souhlas s obsahem zápisu.

Do jednání RM byl pozván pan L. N., 
se kterým členové rady diskutovali 
všechny problémy spojené s jeho zámě-
rem odkoupit od města pozemek KN 
č. 64/2 o výměře 714 m2 v k. ú. Dolní 
Bohušice. Členové rady odjeli na inkri-
minované místo a tam bylo dohodnuto, 
že RM navrhne zastupitelstvu uzavření 
směnné smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (pozemek KN č. 64/2 v k.ú. Dolní 
Bohušice) a panem L. N. (dvoumetrový 
pruh z pozemku č. 833/2) a zřízení věc-
ného břemene uložení inženýrských sítí 
na pozemcích KN č. 64/2 v k. ú. Dolní 
Bohušice a parc. č. 833/1 a 833/2 v k. ú. 
Světlá n. S.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
odkoupení pozemku KN č. 136/7 o vý-

stezka pro pěší v minimální šíři 2,5 m.
II. Ukládá majetkově prověřit pozem-

ky pod cestou, která vede „Rozkošným 
údolím“.

Usnesení č. 35/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů schvaluje 
prodej pozemku KN st. č. 32/1 (1251 m2) 
v k. ú. Kochánov u Lipničky pí Bohdaně 
P., Zbýšov, 285 65 Zbýšov v Čechách za 
cenu 70 Kč/m2.

Usnesení č. 36/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů odkládá roz-
hodnutí o prodeji objektu občanské vyba-
venosti čp. 18 na pozemku KN st. č. 18, 
pozemku KN st. č. 18 (119 m2) a pozem-
ku KN č. 537/2 (11 m2) v k.ú. Lipnička.

Usnesení č. 37/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
záměr prodeje nemovitostí – pozemek 
KN st. č. 40 a část pozemku  PK č. 278/6 
(ZE-EN) v k. ú. Dolní Bohušice.

Usnesení č. 38/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů odkládá 
rozhodnutí o prodeji části pozemku KN 
č. 531/8 v k. ú. Lipnička do doby zpraco-
vání pasportu komunikací.

Usnesení č. 39/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje zá-
měr prodeje nemovitostí – pozemku KN 
st. č. 45, pozemku KN č. 247/7, pozemku 
KN č. 246/5  a části pozemku PK č. 247/1 
(ZE) v k. ú. Dolní Bohušice.

Usnesení č. 40/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů  schvaluje 
záměr prodeje části pozemku KN č. 234/
4 o výměře 15 m2 v k. ú. Horní Dlužiny.

Usnesení č. 41/2006: 
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání:
I. Počtem 19 hlasů schvaluje prodej jed-

notky, tvořené bytem č. 598/21 se všemi 
součástmi, vybavením a příslušenstvím, 
se všemi právy a povinnostmi k této jed-
notce váznoucími, zejména se spoluvlast-
nickým podílem o velikosti 496/26035 
z celku společných částí budovy a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 
496/26035 z celku pozemku KN st.č. 909 

▶ vše v k.ú. Světlá n. S. ing. Františku A., 
Světlá n. S. za cenu 411 000 Kč.

II. Počtem 20 hlasů vyhlašuje další 
kolo „městské soutěže“ ve věci prodeje 
volné bytové jednotky a nebytového pro-
storu v bytových domech města Světlá 
n. S. a to:

• jednotky č. 598/8, byt o velikosti 1+0, 
Sázavská ulice, za základní nabídkovou 
cenu 150 000 Kč s tím, že pokud tento 
byt v tomto kole nebude prodán, město 
Světlá n. S. si jej ponechá pro potřeby 
příležitostného nutného ubytování

• jednotky č. 61/1, nebytový prostor (ga-
ráž 24 m2), Dolní Březinka, za základní 
nabídkou cenu 50 000 Kč.

Usnesení č. 42/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
předložené rozpočtové opatření č. 2/
2006.

Usnesení č. 43/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů  schvaluje 
celoroční hospodaření města a závěrečný 
účet města za rok 2005 včetně zprávy 

nezávislého auditora o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města za rok 2005 
s výhradou nedostatků uvedených ve 
zprávě o výsledku hospodaření a přijímá 
opatření:

- ukládá finančnímu odboru provádět 
rozpočtová opatření v souladu s ustano-
vením § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění a ustanovení § 15, 
16 a 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů.

Usnesení č. 44/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů schvaluje 
podle § 31 stavebního zákona č. 50/76 Sb., 
v platném znění, pořízení Změny č. VIII 
ÚPSÚ Světlá n. S. se 4 lokalitami a pově-
řuje odbor stavebního úřadu a územního 
plánování zpracováním zadání této Změ-
ny se 4 lokalitami.

Usnesení č. 45/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 20 hlasů stanovuje podle § 68 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění počet členů nového zastupitelstva 
v počtu 21.

měře 129 m2 v k. ú. Světlá n. S. (chodník 
z Lánecké ulice ke zdravotnímu středis-
ku) od společnosti Vital, s.r.o. za cenu 
50 Kč/ m2.

RM souhlasí se změnou doby proná-
jmu pozemku KN č. 82 v k. ú. Kochá-
nov (rybník) společnosti FADOM, s.r.o. 
z doby určité na dobu neurčitou.

RM schválila záměr pronájmu části 
pozemku KN č. 724/31 v k.ú. Světlá 
n. S.

RM vzala na vědomí posouzení zámě-
ru na umístění stavby rodinného domu 
mezi čp. 470 v ulici U Dílen a čp. 338 
v Zelené ul., který zpracovala firma 
Drupos-Projekt Havlíčkův Brod ve dvou 
variantách a postoupila ho k projednání 
do komise rozvoje města.

RM projednala žádost manželů M. a 
V. N. o celoroční pronájem parkovacího 
místa v Komenského ulici a schválila ji. 
V souvislosti s tím doporučuje zastupi-
telstvu změnu obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2003 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství v čl. 7, písmeno j 

– za vyhrazení trvalého parkovacího mís-
ta z 1 Kč/m2 na 50 Kč/m2, roční paušální 
částka z 200 Kč/m2 na 600 Kč/m2.
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RM schválila pronájem nebytových 
prostor v budově čp. 40 v Závidkovi-
cích na dobu od 1.7. do 31.8. 2006 panu 
M. W.

RM vyslovila souhlas s návrhem od-
boru MIRR na oplocení u DPS: branka 
+ brána pro případný vjezd mechanizace, 
oplocení v maximální výšce 120 cm, do-
plněné živým plotem.

Starosta seznámil členy rady s dopi-
sem paní J. V., která si stěžuje na to, že 
po výstavbě rybníka Na Rozkoši došlo 
k většímu zamokření pozemků nad sil-
nicí. Dopis byl předán k vyřízení vodo-
právnímu úřadu MěÚ Světlá n. S.

Starosta seznámil dále radu s dopisem 
od obce Trpišovice, v němž je stížnost 
na přesunutí autobusových zastávek do 
Komenského ulice. Starosta byl pověřen 
odpovědět v tom smyslu, že to je počátek 
změny podoby světelského náměstí, ke 
které by mělo v dohledné době dojít.

Starosta seznámil radu i s dopisem od 
KrÚ v Jihlavě ve věci zařazení silnice 
II/347 (Habry – Světlá – Humpolec) do 
páteřní silniční sítě kraje, o což město 
Světlá usiluje, ale dosud to nebylo kraj-
skými institucemi rozhodnuto. Informo-
val o průběhu jednání ohledně výstavby 
bytového objektu na pozemku u ZŠ Lá-
necká a o problémech s tím spojených.

Rada byla seznámena s dopisem 
společnosti Vital, ve kterém informuje 
město o situaci rentgenového pracoviště 
a žádá o intervenci u Všeobecné zdra-
votní pojišťovny. 

Starosta dále informoval radu, že se 
objevila zubní lékařka, která má zá-
jem otevřít si ordinaci ve Světlé. Rada 
pověřila starostu a místostarostu učinit 
všechny potřebné kroky vzhledem ke 
VZP , KrÚ a společnosti Vital, aby moh-
la být ve městě otevřena nová stomatolo-
gická ordinace. Dalším zájemcem o ote-
vření ordinace ve Světlé je veterinář. 
V obou případech může nastat problém 
s prostorem, neboť město nic volného 
nemá a v soukromých objektech nemusí 
zájemcům vyhovovat výše nájemného.

Starosta seznámil radu s návrhem 
Krajského vojenského velitelství v Jih-
lavě na zakoupení stuhy na prapor pěší 
roty aktivních záloh. RM nesouhlasí 
s tím, aby se město k akci připojilo.

RM nesouhlasí s poskytnutím pří-
spěvku ve výši minimálně 10 000 Kč na 
natáčení pořadu o pohleďském skanze-
nu pro kanadské krajany.

Starosta seznámil RM s obsahem stíž-
nosti čtyř světelských občanů na stále se 
rozrůstající konflikty s místními neona-
cisty (viz rubriku Co vás zajímá – pozn. 
red.). Rada pověřila starostu znovu 
celou problematiku probrat s odpověd-
nými pracovníky Policie ČR.

Místostarostka informovala o neocho-
tě KrÚ rozšířit průmyslovou zónu na 
pozemcích p. Morawetze. Bude jednáno 
s Czechinvestem.

Ing. Černohubová informovala o po-
kračování příprav oslav 800. výročí 
první písemné zmínky o našem městě, 

o výběrovém řízení na pracovníka odbo-
ru MIRR a o situaci na odboru správním 
a školství, kde je v době čerpání dovo-
lených malý počet pracovníků a mnoho 
žádostí o pasy.

Ing. Aubrecht se dotazoval na termín 
opravy silnice Závidkovice – Lipnice 
n.S., bude učiněn dotaz na SÚS v Hav-
líčkově Brodě.

Josef Böhm, starosta města

Změny ve vydávání 
cestovních pasů

Upozorňujeme všechny občany na 
skutečnost, že od data 1. září 2006 je 
možné požádat o vydání cestovního pasu 
jen u úřadu obce s rozšířenou působností 
podle místa trvalého pobytu občana 
a u tohoto úřadu lze rovněž cestovní 
pas převzít. Důvodem tohoto opatření je 
přechod na novou techniku vydávání ces-
tovních pasů se strojově čitelnými údaji 
a biometrickými daty.

Od září letošního roku nebudou moci 
být zapisovány do cestovního pasu 
rodičů nezletilé děti mladší 15 let, ale 
každé dítě musí mít svůj vlastní pas 
(k žádosti o vydání prvního cestovní-
ho pasu se předkládá rodný list dítěte 
a doklad o státním občanství ČR). Je-li 
v cestovním pasu vydaném do 31. 8. 2006 
zapsáno dítě (občan mladší 15 let), může 
cestovat s rodičem i po 1. září 2006, nej-
déle však do dovršení 15 let věku dítěte, 
resp. do doby platnosti pasu.

Změny na úseku cestovních dokladů 
se promítnou i do výše správních po-
platků:

• vydání cestovního pasu se strojově 
čitelnými údaji a biometrickými daty

 občanům starším 15 let
   600 Kč (platnost 10 let)
 občanům 5 – 15 let
   100 Kč (platnost  5 let)

• vydání cestovního pasu bez strojově 
čitelných údajů tzv. „blesk“

 občanům starším 15 let 
          1 500 Kč (platnost 6 měsíců)
 občanům 5 – 15 let 
           1 000 Kč (platnost 6 měsíců)

• vydání cestovního pasu bez strojově 
čitelných údajů

 občanům mladším 5 let 
   50 Kč (platnost 1 rok)

Bližší dotazy na tel. č. 569 496 693, 
569 496 649 nebo kratka@svetlans.cz, 
pipek@svetlans.cz
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Komunitní plánování sociálních služeb 

Proces komunitního plánování so-
ciálních služeb (KPSS) v regionu Svě-
telsko – Ledečsko, o kterém jsme vás 
již na těchto stránkách informovali, 
pokračuje ve spolupráci s krajem Vy-
sočina a občanským sdružením Agora 
Central Europe Praha úspěšně dále. 

Při sběru podkladů pro analýzu po-
skytovatelů sociálních služeb nás samot-
né překvapilo, kolik subjektů na našem 
území má snahu pomoci našim handi-
capovaným spoluobčanům. Celkem byl 
proveden sběr dat od 23 poskytovatelů, 
z nichž má 14 subjektů sociální služby 
jako hlavní náplň své práce. V současné 
době probíhá vyhodnocování těchto dat. 

Řídící skupina KPSS také na svém 
červencovém zasedání rozhodla, že 
KPSS pro region Světelsko – Ledečsko 
bude zpracováván ve třech liniích (pra-
covních skupinách):

1. Senioři a osoby s těžkým zdravot-
ním postižením nebo sníženými dušev-
ními schopnostmi (plně invalidní obča-
né nebo nezaopatřené děti s průkazem 
ZTP, ZTP/P).

2. Osoby s omezujícím zdravotním 
postižením nebo sníženými duševními 

schopnostmi (např. částečně invalidní 
občané, osoby se změněnou pracovní 
schopností), osoby v přechodné krizi, 
společensky nepřizpůsobení občané, 
minority.

3. Péče o rodinu, děti a mládež, osoby 
ohrožené závislostí, nezaměstnaní bez 
trvalého handicapu.

Zároveň se také formují dle těchto tří 
linií i pracovní skupiny KPSS. Vyzý-
váme všechny občany, kteří mají zájem 
o rozvoj sociálních služeb v našem regi-
onu, aby využili možnosti zapojit se do 
některé z uvedených pracovních skupin. 
Zájemci o spolupráci mohou kontakto-
vat koordinátorku KPSS ing. Věru We-
ingärtnerovou, buď osobně na Městském 
úřadu Světlá n. S., odboru sociálních 
věcí, nám.Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá 
n. S. nebo na tel. 569 496 688, případně 
e-mailem weingartnerova@svetlans.cz.

Další informace můžete také získat na 
veřejném setkání k sociálním službám, 
které se uskuteční v úterý dne 12. 9. 
2006 od 16 hod. v sále Společenského 
domu ve Světlé n. S.  Zde bude mít kaž-
dý možnost sdělit své podněty a názory 
k rozvoji sociálních služeb v regionu.

ing. Josef Maleček, místostarosta

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii (Evropským sociálním fondem), státním rozpočtem 
České republiky a krajem Vysočina.
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Informace 
pro podnikatele

Vážení podnikatelé,
dovoluji si Vás informovat, že 

dnem 1. srpna 2006 nabývá účin-
nosti zákon č.214/2006 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé dal-
ší zákony. Do novely zákona byly 
zapracovány legislativní změny, na 
jejichž základě je umožněno sou-
středit základní registrační, resp. 
evidenční povinnosti podnikatelů 
při vstupu do podnikání. 

***
Na pověřených úřadech vznikla 

tzv. centrální registrační místa, kte-
rá mají zjednodušit administrativní 
postup podnikatelů, týkající se je-
jich podnikatelských aktivit. 

Podnikatelé přijdou na náš obecní 
živnostenský úřad ve Světlé n. S. 
a my jim vše vyřídíme. Nemusí 
chodit na žádné jiné instituce. Do-
stanou od nás přihlášku k registra-
ci u finančního úřadu, registraci 
okresní správy sociálního zabezpe-
čení, dokonce jim vyřídíme výpis 
z rejstříku trestů zdarma a stáhne-
me si ho elektronicky.

Skutečnost, že fyzická osoba, 
pokud na území ČR podniká nebo 
podnikala, nemá na svém osobním 
účtu evidovány daňové nedoplatky 
z tohoto podnikání, které musí pod-
le § 6 živnostenského zákona dolo-
žit živnostenskému úřadu, si zatím 
budeme předávat v písemné formě. 

Doporučuji podnikatelům, kteří 
bydlí a podnikají v Ledči n. S., aby 
se zastavili na Finančním úřadě 
v Ledči n. S. osobně a u nás řízení 
proběhne rychleji. 

V celé České republice bude nyní 
jednotný formulář pro zahájení živ-
nostenského podnikání.

Přeji všem podnikatelům, kteří 
podnikají, a nebo budou chtít začít 
podnikat, hodně úspěchů a věřím, 
že jim tento zákon umožní lepší 
podmínky. 

Alena Totterová,
vedoucí živnostenského 

úřadu ve Světlé n. S.
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Sídliště nemusí být smetiště

V poslední době se v okolí přístřešků na 
popelnice stále častěji objevuje volně po-
házený objemný i jiný komunální odpad.

Povolenými místy pro odkládání 
odpadů jsou popelnice určených typů, 
kontejnery na tříděný odpad, sběrný 
dvůr, skládka komunálních odpadů TKO 
(Rozinov) a v čase vyhlášeného svozu ob-
jemného odpadu i místa na kraji vozovky. 
Svoz objemných odpadů je vyhlašován na 
jaře a na podzim a při dodržování termí-
nu odložení by odpad na ulici neležel déle 
než jeden den. 

Odkládání odpadů jiným způsobem 
je v rozporu s právním řádem, hyzdí 
prostředí, ohrožuje zdraví lidí například 
množením potkanů, kontaminací vod či 
vzduchu toxickými látkami a mikroorga-
nismy, manipulací dětí s nebezpečnými 
předměty a poškozuje i přírodu. Trvalé 
odstraňování rozházených odpadů je 
oproti svozu řádně odložených odpadů 

nesrovnatelně nákladnější. Smetišť ve 
Světlé n. S. stále přibývá a nebylo by 
v možnostech žádného města je znovu 
a znovu uklízet. Nakládání s odpady je 
vždy nákladné, ale na „komfort“ služby, 
jakou je permanentní úklid smetišť, však 
rozpočtované prostředky nestačí. Město 
nemá prostředky ani na to, aby za každým 
rohem číhal městský strážník. 

Přijatelné řešení je jediné: dodržovat 
základní pravidla a aktivně to vyžadovat 
i od ostatních.

Pokud uvidíte někoho, jak znečišťuje 
Vaše životní prostředí, telefonujte:

Městská policie: 
    569 496 694, 777 567 025
Policie ČR:   569 452 333
odbor ŽP MÚ:  569 496 640
Všechny snímky byly pořízeny dne 

2. srpna 2006.
odbor životního prostředí 

MěÚ Světlá n. S.

Na Sídlišti 594 Dolní ul. 939

Jelenova 981 Sázavská 583

Na Bradle 957 Na Bradle u DPS

Kriminalita na Světelsku

- 14.6. byly zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci podezření z trestného činu 
poškozování věřitele, neboť 51letý muž do 
dotazníku soudu napsal nepravdivé údaje. 
Spisový materiál byl po zadokumentování 
zaslán na SKPV Havlíčkův Brod. 

- 15.6. byly zahájeny úkony ve věci trest-
ného činu poškozování cizí věci, kdy 29letý 
muž nastříkal lepidlo do zámku dveří bytu 
a auta. Uvedený případ byl zpracován ve 
zkráceném přípravném řízení.

- 18.6. bylo ve zkráceném přípravném 
řízení 48letému muži sděleno podezření 
z trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí, neboť tento i přes vyslovený 
zákaz v podnapilém stavu řídil osobní 
auto.

- 21.6. byla oznámena krádež kabelky 
s mobilním telefonem, ke které došlo ve 
škole v Lipnici n. S.

- 23.6. byly zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci podezření trestného činu 
úvěrového podvodu, neboť 19letá žena 
v prodejně ve Světlé n. S. odebrala zboží, 
avšak „zapomněla“ zaplatit dohodnutou 
částku.

- 25.6. bylo ve zkráceném přípravném 
řízení 23letému muži sděleno podezření 
z trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí, neboť tento i přes vyslovený 
zákaz řídil osobní auto.

- 26.6. byla oznámena krádež osobního 
auta Škoda Felicie bílé barvy RZ 1J89623, 
ke které došlo v ulici Na Sídlišti.

- 13.7. byla oznámena krádež antény 
a solárních panelů z rozhledny na vrchu 
Melechov.

- 17.7. byla oznámena krádež osobního 
auta Seat Leon šedé metalízy RZ 1J94401, 
ke které došlo ve Světlé n. S. v ulici Nové 
město.

- 22.7. bylo ve zkráceném přípravném 
řízení 19letému muži sděleno podezření 
z trestného činu výtržnictví, neboť ve 
Světlé n. S. bezdůvodně fyzicky napadl 
několik osob. 

- 23.7. byla oznámena krádež osobního 
auta Škoda Favorit červené barvy RZ 
2J44541.

- 26.7. bylo oznámeno, že v ulici Pěšinky 
došlo k vzájemnému fyzickému napadení 
mezi dvěma mladíky kvůli děvčeti, kdy 
u 21letého muže došlo ke zranění s delším 
léčením. 

- 27.7. byla oznámena krádež osobního 
auta Škoda Octavie zelené barvy RZ 
1J50725, ke které došlo ve Světlé n. S. ul. 
Havlíčkova. ▶
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MÁM ZÁJEM O BYTOVOU VÝSTAVBU DO OSOBNÍHO 
VLASTNICTVÍ VE SVĚTLÉ N.S.

JMÉNO:  ___________________________________________________

ADRESA:  ___________________________________________________

TELEFON:  ___________________________________________________

Nová bytová výstavba do osobního vlastnictví

Ve Světlé nad Sázavou se nachází jed-
na z posledních volných lukrativních 
lokalit vhodných pro stavby pro bydlení 
v centru města. Jde o pozemek města 
v klidném místě, v sousedství  základní 
školy Lánecká ulice.  

Vzhledem k tomu, že výstavba nových 
bytových domů ve městě probíhala napo-
sled v roce 2001, městský úřad by rád pro 
občany další výstavbu zajistil. Snahou je 
samozřejmě vše stihnout ještě před sjed-
nocením DPH v oblasti výstavby na 19 %.

Zatím se uvažuje o dvou variantách. 
První variantou je klasický bytový dům, 
který samozřejmě bude splňovat všechny 
standardy tzv. nízkoenergetického domu.

Předběžně navrhovaná skladba bytů: 
Velikost bytu Počet bytů Plocha bytu

3+kk 6 53,03 m2

2+kk 6 44,50 m2

1+kk 2 31,04 m2

Velikosti a dispozice bytů mohou být 
upraveny dle konkrétního zájmu občanů.

Předpokládaná maximální cena 
21 000 Kč/m2. 

- 1.8. byla oznámena krádež vloupá-
ním do rekreačního domku v Dolní Bře-
zince se škodou ve výši 7 100 Kč. 

- 7.8. byly zahájeny úkony ve věci pode-
zření z trestného činu ublížení na zdraví, 
kterého se dopustil 22letý muž z Kutné 
Hory. 

npor. Zdeněk Urbánek
zástupce vedoucího oddělení

Zprávy z kraje

Přibudou nová dětská 
dopravní hřiště
Školní a předškolní mládež je jedna 

z nejrizikovějších skupin účastníků sil-
ničního provozu. K seznámení s pravidly 
chování a účasti na tomto provozu je na 

Světlá bez nehod 2006

Zdravé město Světlá 
n. S. spolu s odborem dopravy 
a školství ve spolupráci s Do-

pravním inspektorátem Okresního ředi-
telství policie ČR v H. Brodě uspořádaly 
dne 22. června preventivní dopravní akci 
s názvem Světlá bez nehod 2006.

Hlavními aktéry byli žáci 4. tříd ze 
Základní školy v Lánecké ulici, kteří roz-
dávali řidičům své kresby veselých nebo 
smutných autíček včetně tištěného výběru 
hlavních změn v nových pravidlech silnič-
ního provozu, které vstoupily v platnost 1. 
července.

Akce probíhala v dopoledních hodinách 
v Sázavské ulici a dopravní policisté 
z Havlíčkova Brodu zde měřili rychlost 
projíždějících vozidel. Dobří řidiči od 
žáků obdrželi smějící se autíčko, ti špatní 
si spolu se smutným autíčkem vysloužili 
od dětí domluvu.

Zpočátku převládali řidiči, kteří rych-
lost překročili, ale v průběhu dopoledne 
se síly vyrovnaly. Jeden řidič – rekordman 
dokonce projížděl Sázavskou ulicí více než 
,,devadesátkou“.

Lenka Svobodová, odbor MIRR

Druhou variantou je výstavba tzv. „vi-
ladomu“. Jednalo by se o projekt  pro 
náročnější žadatele o bydlení. Opět vzhle-
dem k lukrativní lokalitě by se mohlo 
vybudovat „luxusnější“ bydlení. Patro 
domu by se ve svahu mohlo nahradit např. 
garážemi, což by pro vlastníky bytů bylo 
určitě zajímavé. Vše záleží na konkrétních 
požadavcích jednotlivých zájemců. Podle 
požadavků by se cena za m2 mohla pohy-
bovat až  kolem 26 000 Kč.

Předpoklad zahájení výstavby:
   jaro 2007
Předpoklad ukončení výstavby:
   jaro 2008

Realizace celého projektu se odvíjí od 
konkrétního zájmu občanů. 

Průzkum zájmu provádí ve spolupráci 
s městem společnost OVB Allfinanz, 
a. s., která se záměrem bytové výstavby 
do osobního vlastnictví město oslovila. 
Proto Vás žádáme, abyste v případě zájmu 
o zařazení do seznamu žadatelů nejpozdě-
ji do 20. 10. 2006 doručili níže uvedenou 
návratku na Městský úřad Světlá nad 
Sázavou, poštou nebo osobně do pokladny 
v přízemí budovy MěÚ, případně poslali 
e-mail s potřebnými údaji na adresu po-
sta@svetlans.cz. Irena Vavřičková

návratka# #

▶
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Dům čp. 364 
Ze dne 31. 1. 1911 pochází žádost 

(podaná však až 1. 3.) Jana Fialy, ma-
jitele realit ve Světlé n. S., v níž píše: 

„Hodlám postaviti na pozemku č. parc. 
31/6 a 31/5 rodinné domky č. 1 a 2 dle 
plánů čtvermo přiložených. Stavby tyto 
budou státi při obecní silnici do Lipnič-
ky vedoucí.“ Povolení ke stavbě bylo na 
základě protokolu stavební komise ze 
dne 17. března vydáno dne 20. dubna. 
Původní plán na postavení secesního 
rodinného domu (obr. 1 a 2) od stavitele 
Marcela Dusila je ze dne 30. 12. 1910. 

K realizaci stavby těchto domků však 
nedošlo, a tak nová žádost o udělení 

stavebního povolení ze dne 20. červen-
ce 1925 je od manželů Václava a Marie 
Partykových. Přízemní domek sestá-
vající z předsíně, jedné kuchyně, dvou 
pokojů a jedné spíže, jako stavitel je 
uveden Josef Radil, úředně oprávněný 
mistr zednický a tesařský ve Světlé 
n. S. (obr. 3). Dne 19. srpna se sešla ko-
mise, která v „Protokolu z ohledání na 

místě samém“ mimo jiné píše, že „…na 
záchod, dřevníky a chlévky plány při 
komisi nebyly předloženy a musí býti 
tyto předloženy dodatečně se žádostí za 
povolení ke stavbě“ a dále že „…podél 
domu musí býti zřízen chodník v prove-
dení takovém, jak dodatečně stavební 
úřad nařídí.“ 

Stavební povolení bylo uděleno 3. 
září, avšak ze dne 21. 3. 1926 pochází 
nová žádost o stavební povolení s nový-
mi výkresy, na níž je podepsán Václav 
Opata, Partykův tchán a „vykázaný pl-
nomocník manželů Partykových“ s tím, 
že V. Partyk v té době dlí ve francouz-
ském Le Quesnoy. Stavbu měl provést 
Antonín Herink, zednický a tesařský 
mistr ze Světlé n. S. (obr. 4 z března 
1926). Šetření proběhlo 14. dubna, sta-
vební povolení bylo vydáno 17. dubna, 

stavba započala 2. července 1926 a byla 
ukončena 10. října 1927 podle výkresů 
J. Radila. Z následujícího dne je žádost 
o povolení k obývání, šetření se konalo 
19. října a dnem 1. listopadu byl domek 
prohlášen za obyvatelný.

Podle kupní smlouvy ze dne 19. červ-
na 1957 prodal Václav Partyk domek 
Josefu a Anežce Tajovským. V roce 

1969 bylo vydáno stavební povolení na 
přístavbu verandy a opravu domku spo-
čívající ve výměně oken, dveří a podlah, 
v roce 1976 povolení k provedení vnější 
omítky. V roce 1974 převedla Anež-
ka Tajovská dům se zahradou kupní 
smlouvou na syna Jaroslava a snachu 
Marii. 

Text a foto: -jv-

většině škol v kraji prováděna dopravní 
výchova. Součástí tohoto vzdělávání je 
výuka a výcvik na dětských dopravních 
hřištích. Na území kraje Vysočina je de-
vět dětských dopravních hřišť. 

Z analýzy provádění dopravní výcho-
vy na školách v kraji, stavebního a tech-
nického stavu dětských dopravních hřišť 
a jejich pokrytí na území kraje vyplynul 
závěr, že je nutné provést rekonstrukci 

a modernizaci všech dopravních hřišť 
v kraji a postavit nová dopravní hřiště 
na území obcí s rozšířenou působností 
Pacov, Humpolec, Světlá n. S., Hav-
líčkův Brod, Chotěboř, Nové Město 
na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, 
Velké Meziříčí a Telč, kde v současnosti 
nejsou. S ohledem na výši finančních 
nákladů a na spádovou funkci těchto za-
řízení krajští zastupitelé rozhodli, že se 

na financování výstavby a modernizace 
dětských dopravních hřišť bude podílet 
i kraj Vysočina. Na červnovém zase-
dání zastupitelstva schválili zastupitelé 
rozdělení finanční dotace na rok 2006 
v celkové částce 1 567 000 Kč. Z těchto 
peněz bude podpořena výstavba nových 
dopravních hřišť ve Světlé n. S. a Stráž-
ku. 

(kráceno)
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Byl jednou jeden dům,...

...bývala v něm hospoda, později 
židovská synagoga, pak modlitebna 
církve československé a nakonec zůstal 
nevyužívaný. Ve dnech 28. a 29. června 

2006 byly jeho dny sečteny. Nastoupila 
demoliční parta a – jak to vypadalo na 
místě po několika dnech, vidíte na po-
sledním obrázku.

Malý domek čp. 13 byl zbourán v roce 
1974.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Vyučování ve školním roce 2006/2007 
začíná v pondělí 4. září 2006. Do lavic 
základních škol v kraji Vysočina used-
ne 49 000 žáků. Střední školy bude 
v následujícím školním roce na Vysoči-
ně navštěvovat 27 000 žáků a 1 400 stu-
dentů přijde do vyšších odborných škol. 
Předškolní vzdělávání v mateřských 
školách absolvuje 14 400 dětí. 

První pololetí bude ukončeno ve středu 
31. ledna 2007 a školní rok skončí v pátek 
29. června 2007. Podzimní prázdniny 
připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. 
října 2006. Vánoční prázdniny začnou 
v sobotu 23. prosince 2006 a vyučování 
bude zahájeno ve středu 3. ledna 2007. 
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 
2. února 2007. Jarní prázdniny v délce 
jednoho týdne jsou pro kraj Vysočina 
stanoveny v termínu 5.–11. března 2007. 
Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna. 

Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů je 
připraveno v kraji Vysočina: 

365  mateřských škol 
269 základních škol (z toho 133 

 úplných, 116 málotřídních a 20   
 „speciálních škol“), 

64 středních škol (z toho 48 škol 
 zřizovaných krajem a 16 škol
 jiných zřizovatelů) 

13  vyšších odborných škol 
Kraj Vysočina zřizuje k 1. 9. 2006 cel-

kem 100 škol a školských zařízení.
Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ

(kráceno)
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Školní rok 2006/2007 
na Vysočině v číslech A je tu nový školní rok

Pro mnohé z Vás je čas bilancování 
toho, co se podařilo či nepodařilo, obdo-
bí Vánoc a začátek nového roku, ale pro 
nás pedagogy je to především září – tedy 
začátek nového školního roku. Nová re-

forma školství nám umožnila vytvářet si 
vlastní školní a třídní programy, a proto 
se ohlížíme zpátky za sebe a hodnotíme, 
zda se nám během uplynulého školního 
roku podařilo zrealizovat  vše naplá-
nované, zda aktivit nebylo málo, nebo 
naopak příliš moc. Ale především jestli 
to děti zaujalo a postačilo to k dosažení 
pokroku a radosti dětí.

A co všechno jsme tedy v uplynulém 
školním roce v naší mateřské škole 
v Lánecké ulici dělali?

Již od září měly děti napilno. Devátý 
zářijový den zahajovala třída „Obláč-

ků“ program Dne otevřených dveří 
v domově důchodců svým vystoupe-
ním „Berušky“.

V říjnu krátkým pásmem básniček 
a písniček slavnostně uvítaly nové ob-
čánky v obřadní síni městského úřadu  
ve Světlé n. Sázavou a spolu s rodiči 
a učitelkami se zúčastnily Běhu Ter-
ryho Foxe.
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V listopadu jsme společně na-
vštívili divadelní představení „Perní-
ková chaloupka“ v Jihlavě.

Prosinec byl celý v duchu Vánoc a na-
dělování. Navštívil nás Mikuláš a čerti 
s balíčkem dobrot, hudební soubor „Vá-
nek“ pod vedením p. učitele Luboše Janů 
s pásmem koled a žáci ze ZŠ Komenské-

▶ ho nás pobavily adventním představením. 
K radostné vánoční atmosféře přispěla 
každá třída svým programem pro rodiče. 
Nezapomnělo se ani na tradiční vánoční 
obyčeje. Zdobily se perníčky, pouštěly lo-
dičky se světýlky, společně se zpívaly ko-
ledy, a pak došlo na očekávané rozbalová-
ní dárečků u rozsvíceného stromečku.

V lednu jsme si užívali sněhovou 
nadílku a věnovali se hrám a sportům 
na sněhu.

V únoru zahájila skupina dětí pla-
vecký kurz v Havl. Brodě. Ale jako 
každý rok se děti nejvíce těšily na kar-
neval. Společně zdobily třídy a vyrábě-
ly masky. Ten den přicházely do školky 
princezny, vodníci, piráti a další posta-
vy. Všichni si užily velkou legraci při 
tanci s bramborou, koštětem i dalších 
soutěžích.

Říká se Březen – za kamna vlezem. 
To ale neplatilo pro nás, přestože poča-
sí tomu nasvědčovalo, my si sníh uží-
vali do posledních okamžiků. Zároveň 
jsme se už připravovali na jaro.

Výstavky velikonočních dekorací 
a čarodějnic upozornily všechny pří-
chozí do naší MŠ na to, co jsme dělali 
v dubnu. Nejočekávanější akcí však 
bylo pálení čarodějnice. Děti za pomo-
ci p. uč. vyrobily čarodějnici a uvařily 
kouzelný bylinný lektvar. Za zpěvu 
ježibabích písní společně čarodějnici 
spálily.

V květnu jsme oslavovali svátek ma-
minek. Děti si kromě dárečků pro ně 
připravily pásmo básní, písní a tanců. 
Třída „Obláčků“ s tímto pásmem opět 
potěšila i babičky v domově důchodců. 
Mimo jiné měly děti možnost zhléd-
nout ukázky z výcviku psů. Na hřišti 
MŠ psovodi předvedli povely, vyhle-
dávání zloděje a hledání ukrytého 
předmětu. 

Výstup děti odměnily potleskem. 
A také jsme si připomněly tu správ-
nou divadelní atmosféru návštěvou 
představení „Šíleně smutná princezna“ 
v Horáckém divadle v Jihlavě.

A neodpočívalo se ani v červnu. Pro 
děti ze všech MŠ proběhla oslava Dne 
dětí na hřišti u ZŠ Lánecká za pomoci 
žáků 9. tříd. Byla připravena olympi-
áda v netradičních sportech. Se star-
tovními čísly se soutěžilo v kopu na 
branku, v hodu na plechovky, v chůzi 
po lávce, ve skoku v pytlích a dalších 
disciplínách. Po úspěšném klání nechy-
běla zasloužená odměna. 

V pátek 9. června jsme podnikli 
„Cestu za pokladem“ na hřiště v Bře-
zince a starší děti k rybníku Ředkovec. 
Děti cestou plnily úkoly a na konec si 
opekly špekáčky a rozdělily poklad. 
Také jsme společně navštívili stanici 
Hasičského záchranného sboru, kde se 
děti seznámily s prací hasičů, prohléd-
ly si hasičské auto a zkusily si proudem 
vody zasáhnout plechovku. 

Matematický korespondenční seminář

Žáci ze ZŠ Lánecká nevynikají pou-
ze ve sportu. Nám se podařilo úspěšně 
reprezentovat školu také v matematice. 
Během loňského školního roku jsme 
řešily úlohy matematického korespon-
denčního semináře. Díky tomu, že se 
Markétě podařilo umístit na krásném 
8. místě, mohly jsme se 28. června 
obě zúčastnit setkání nejlepších řeši-
telů v  Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci 
Králové. 

Nejprve nám Lukáš Lánský, který 
se stará o internetové stránky gym-
názia, vysvětlil to nejzákladnější 
o logaritmech. Poté jsme šly s profe-
sorkou Mgr. Ivanou Ondráčkovou do 
počítačové učebny, kde nám umožnila 
zkusit si pracovat s programem Cabri-

-geometrie. 
Po obědě se nás ujal maturant Libor 

Šimůnek, který nám objasnil, jaká pra-
vidla platí pro udávání rodných čísel, 
proč existují rozměry papírů takové, 
jaké jsou a ukázal nám pomůcku pro 
řešení úloh se vzorcem (a+b)n. Na-
konec vyhlásili nejlepší počtáře a po 
krátkém proslovu ředitele gymnázia 

setkání ukončili. Den byl zkrátka plný 
matematiky. 

Jelikož nás matematický korespon-
denční seminář velmi bavil, rozhodly 
jsme se vám ukázat jednu z mnoha 
úloh, které jsme v průběhu roku měly 
za úkol vyřešit.

Josef a Kajetán nám pomáhají 
s přípravou matematického korespon-
denčního semináře. Jednoho večera se 
Kajetán snažil vymyslet novou úlohu, 
do toho však vypadl elektrický proud. 
Kajetán si tedy zapálil na stole vyso-
kou svíci a pracoval při jejím světle. 
Ve vzdálenosti 20 cm od této svíce stála 
menší tenká svíčka, kterou Kajetán ani 
nezapaloval. Na desce stolu ležel stín 
této malé svíčky a nejprve byl 10 cm 
dlouhý. Když šel Kajetán spát, hořící 
svíce již byla dvakrát kratší než na za-
čátku. Kajetán se podíval, jak je teď 
dlouhý stín menší nehořící svíce.

Řešení úlohy najdete v příštím čísle.

Gabriela Obselková, 
Markéta Pejcharová,

 žákyně 9. třídy
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Od 16. června se už vše neslo v du-
chu loučení předškoláků s MŠ. Na 
školní zahradě se konala „Zahradní 
slavnost“, na které k dobré atmosféře 
přispěla hudbou k poslechu i tanci 
skupina Vánek ze ZUŠ. Děti společně 
s rodiči tancovaly, soutěžily a opékaly 
špekáčky. Večer na ně čekala malá 
zkouška – přespání ve školce bez ma-
minky. Některé měly strach, ukápla 
i slzička při loučení, ale nakonec to 
všechny dokonale zvládly. Slavnostní 
rozloučení proběhlo na městském úřa-
dě, kde děti dostaly pamětní listy, šerpy 
a květiny.

Celoročně vystavujeme výkresy 
a výrobky dětí na nástěnkách v měst-
ské knihovně a v čekárnách dětských 
lékařů. Navštěvujeme s dětmi výstavy 
v Galerii Na Půdě, výstavy obrazů 
i zahrádkářských výpěstků. Účastní-
me se vystoupení dětských sborů v ZŠ 
Lánecká.

Tak to byl přehled toho, co jsme 
pro naše děti připravily. Doufejme, že 
i tento školní rok se nám podaří vytvo-
řit školní program, který zaujme děti 
a prohloubí spolupráci s rodiči.

Rády bychom ještě touto cestou 
poděkovaly všem sponzorům, kteří se 
podíleli na organizaci akcí a kteří nám 
poskytli občerstvení, sladkosti a drob-
nosti na odměny pro děti.

Kolektiv učitelek 
MŠ Lánecká

Projektový den v ZŠ Lánecká

Na konci školního roku jsme si pro 
žáky 9. tříd ZŠ Lánecké připravili 
Projektový den, který byl zaměřen 
na poznávání nejbližšího okolí Světlé 
a zároveň i seznámení se se životem 

na Vysočině. Proto se hlavním ná-
vštěvním místem stal Michalův statek 
v Pohledi. 

Dětem jsme sdělili náš záměr, že pů-
jdeme do Pohledi a celkem ujdeme asi 
10 km, přičemž budou po cestě vypra-

covávat ve skupinách různé úkoly. Žáci 
zrovna nehýřili nadšením z této pro ně 
tak náročné trasy, ale po „důraznější“ 
domluvě se vše změnilo. Přes Příseku 
jsme se dostali po silnici do Pohledi. 

Tuto část cesty ocenili především kluci, 
protože jsme potkávali auta, která si na-
cvičovala trať pro Rallye Světlá. 

Po prohlídce Michalova statku s vý-
borným výkladem o dřívějším životě na 
vesnici jsme si odpočinuli u místního 
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Dalekým Rádžastánem

(pokračování) Thár má v okolí Biká-
néru spíše charakter polopouště. Jsou zde 
roztroušené trnité keře a zakrslé stromy, 
které slouží jako jeden ze zdrojů paliva pro 
místní. Tu a tam vystupuje z polopouštní 
krajiny černě kouřící komín – neklamná 
známka přítomnosti malé cihelny. Objevu-
jeme zde také ostnatým drátem obehnaný 
rozsáhlý prostor – tábor indické armády se 
stany a několika náklaďáky. Na předměs-
tích Bikánéru se tyčí hromady kravinců. 
Trus se sem přiveze, pak jej místní ženy či 
muži rukama uplácají do kulatých bochní-
ků, ty rozloží k usušení, a pak jej rozváží 
coby topivo. Na indickém venkově totiž 
většina lidí nemá přístup ke klasickým 
palivům (důvodem jsou jejich ekonomické 
možnosti), a proto se jako topiva používá 
právě sušených kravinců. Dalšího dne 
vyrážíme na přejezd do města Džajsalmér, 
které leží asi 80 km od hranic s Pákistánem. 
Je to typické starobylé pouštní město s ob-
rovskou pevností vybudovanou z pískovce. 
Když je osvítí paprsky zapadajícího slunce, 
získává zlatý nádech, což mu vyneslo pře-
zdívku „Zlaté město“. Už při příjezdu na 
nás dýchá pravý Orient – obchodníci, ves-
ničané, všudypřítomné turbany, velbloudi 
a líně se procházející krávy. 

občerstvení. Posilněni svačinou jsme 
dorazili do železniční zastávky Pohleď, 
kde jsme přešli řeku a po levém břehu 
Sázavy putovali po červeně značené 
turistické trase zpět kolem sklárny ke 
škole. Žáci ve skupinách řešili během 
cesty rozličné úlohy, takže museli 
prokázat své dovednosti a znalosti z ně-
kolika učebních předmětů, především 
ze zeměpisu, českého jazyka, dějepisu 
a výtvarné výchovy. Nejlépe si s daný-
mi úkoly poradily dívky z 9.b – Aneta 
Ulrichová, Sandra Juklová, Vendula 
Kahounová. Vítězi se ale nakonec stali 
všichni zúčastnění, neboť získali nové 
poznatky o okolí Světlé. Vám, čtenářům, 
můžeme tuto trasu jen doporučit při plá-
nování nějakého výletu.

M. Miksová, L. Boudníková 
a T. Rosecký 

▶
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Nacházíme si zde malý levný hotýlek 
s dobrou kuchyní přímo na střeše a při 
západu slunce obdivujeme Džajsalmér-
skou pevnost. Ta je opravdu rozlehlá, tyčí 
se hrdě na vrcholu kopce několik desítek 
metrů nad městem. Uvnitř jejích hradeb 
z žlutého jurského pískovce žije asi 2000 
lidí, jsou zde hinduistické a džinistické 

chrámy, obchůdky, hotýlky a malé, různě 
poskládané domky a dílny místních. Tato 
nádherná pevnost má však bohužel jeden 
veliký problém. Nadměrná spotřeba vody 
ve městě a nedostatečná kapacita kanaliza-
ce způsobuje, že odpadní voda prosakuje 
do kopce pod pevností, vyvolává poklesy 
půdy, což má za následek hroucení hradeb 
a staveb uvnitř. 

Džajsalmér, to ovšem není jenom pev-
nost, ale i krásná havélí a rušný bazar.  Asi 
nejkrásnější je velké havélí Patvon-ki, kte-
ré se stavělo přes 50 let. Průčelí několika-
patrové budovy zdobí převislé balkóny.   

Nákupy na místním bazaru, to je kapito-
la sama pro sebe. Prodávají se zde výrobky 
z velbloudí kůže, tkané vesty, batikované 
textilie, sárí, různé ozdoby, dřevěné kra-
bičky, čaje, koření. Při prohlídce tržiště 
je najednou Páčo místními obchodníky 
odtažen do hloubi krámku. Tak jej násle-
duji a chvilku nám trvá pochopit, co po nás 
v krámku vlastně chtějí. Je to totiž nejen 
obchůdek, ale i manufaktura na výrobu 
různých klobouků a Indy zaujal ten, co 
má Páčo na hlavě. Takový tvar klobouku 
prý ještě nemají, a tak je klobouček, kte-
rý s námi už projel kus světa, důkladně 
proměřen, aby zde mohl být kopírován Brusič nůžek
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a prodáván turistům. Děvčata mezitím 
vybírají botičky z velbloudí kůže a je třeba 
začít smlouvat, čehož se s radostí ujímám. 
Dobrou třičtvrtěhodinu se dohadujeme, 
než jsou obě strany spokojeny. Ale tak to 
mají obchodníci rádi a tak to má být.  

Vyrážíme se také podívat k nádrži Gadi 
Sagar jižně od města. Ta byle dříve hlavní 

zásobárnou vody pro Džajsalmér. Její bře-
hy jsou lemovány gháty a chrámy, je zde 
spousta místních i turistů, kteří si vychut-
návají pohled na jezero. Celkový dojem 
bohužel trochu kazí laminátové loďky ve 
tvaru modrých labutí, které slouží k pro-
jížďkám a silně připomínají naše pouťové 
atrakce. 

V Džajsalméru trávíme dva příjemné 
dny a poslední večer dokonce zažíváme 
bouřku s pár kapkami deště, což zde 
rozhodně není příliš obvyklé. Pohled na 
pevnost, osvětlovanou blesky, je opravdu 
působivý. Při odjezdu jenom trošku lituji 
toho, že se mi zde nepodařilo zahlédnout 
pouliční zubaře, kteří svou praxi provozují 
přímo na chodníku na rozložené dece. 

Ráno dalšího dne vyjíždíme na asi 
300 km dlouhý přejezd směr Džódhpur. 

Cestou, uprostřed nepříliš hustě osídlené 
krajiny, potkáváme místní tržiště. Podél 
silnice jsou po obou stranách rozestavěné 
stánky se vším možným zbožím a služ-
bami. Lze zde nakoupit plechové kyblíky 
a nástroje, kovářské výrobky, látky, kober-
ce, zemědělské produkty, dveře i se zárub-
němi nebo si třeba nechat nabrousit nůžky. 

Džódhpuru se přezdívá „Modré město“. 
Důvodem je modrý nátěr mnoha starých 
domů. Tato barva vznikla přidáním 
mědného sulfátu do bílého vápna, aby 
byly domy chráněny před termity a jiným 
hmyzem.  

Dominantou města je obrovská pevnost 
Meherangarh tyčící se vysoko na kopci. 
Obehnána je vysokými hradbami, takže 
chvíli trvá, než se člověk vyšplhá na 
nádvoří a dále na ochozy kolem hradeb. 
Ovšem poté následuje odměna v podobě 
skvostného pohledu na celé staré město 
i moderní čtvrti – současný Džódhpur má 
kolem 800 000 obyvatel. Na hradbách je 
vystavena směsice děl počínaje kousky 
z 19. století a konče britským kanónem 
z období druhé světové války. Uvnitř pev-

Rušné uličky Džajsalméru

nosti se nachází sbírka zbraní a samozřej-
mě bohatě zdobené maharádžovy paláce. 

Jelikož jsme již skoro týden neměli maso, 
zjišťujeme je-li zde nějaká restaurace, kde 
vaří masité pokrmy (v Indii se většinou 
podávají bezmasé zeleninové pokrmy 
a pokud maso, tak drůbeží). Dostáváme 
tip a vyrážíme. To, co nalézáme, je trochu 

šokující, ale vůně smažených kuřecích 
stehýnek pomáhá překonat špínu, plíseň 
a brouky lezoucí po zdech tohoto podniku. 
Je pravda, že stehýnka nejsou dokonalé 
prosmažená, u kosti jsou napůl syrová, ale 
jak říká lékařka Evča – pokud se do dvou 
hodin nepo…, je to dobrý. A kupodivu 
jsme to bez následků strávili. 

V okolí Džódhpuru obdivujeme rovněž 
život místních vesničanů. Navštěvujeme 
jejich skromné domky, díváme se na tkaní 
koberců, které zde probíhá ručně, většinou 
v páru muž-žena, prohlížíme si výrobce 
keramiky (byť místy poněkud kýčovité) 
i pastevecké vesničky. Okolí je skutečně 
pestrý kolorit, i když je vidět, že mnozí 
se živí předváděním tradičního způsobu 
života pro turisty. (pokračování příště)

-mš-

Žena v domácí svatyni v Džódhpuru

Prodej koberců před pevností 
v Džajsalméru

Písečné duny pouště ThárPevnost Meherangarh v Džódhpuru
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena.  Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Program září
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 

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Česká verze

Pátek 8.9., 19.30
 Mrtvá nevěsta Tima Burtona 

(USA) 77´
 Animovaný horor 
 Láska hroby přenáší. 
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 10.9., 19.30
 Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého 

muže (USA) 151́
 Dobrodružný. Kapitán Jack Sparrow se 

vrací. 
Hrají: J. Depp, O. Bloom

 Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Středa 13.9., 19.30
 Bestie Karla (USA) 99´
 Thriller
 Příběh nebrutálnější vražedkyně české-

ho původu. 
Hrají: L. Prepon, M. Collins 

 Vstupné: 60 Kč. Od 18 let

Pátek 15.9., 17.30
 Kouzelná chůva Nanny McPhee 

(USA) 99´
Komedie

 Když děti začnou rodičům přerůstat 
přes hlavu, měli by si k nim pořídit 
chůvu.

 Hrají: C. Firth, E. Thompson
 Vstupné: 55 Kč. Přístupný
 Česká verze

Neděle 17.9., 19.30
 Angel – A (Francie) 90´
 Komedie
 Skočil si z mostu pro lásku. Každý má 

svého anděla. 
Hrají: R. Rasmussen, J. Debbouze

 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Středa 20.9., 19.30
 Superman se vrací (USA) 154´
 Sci-fi fantasy
 Muž z ocele se vrací, aby opět zachránil 

lidstvo. 
Hrají: B. Routh, K. Bosworth

 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Neděle 24.9., 19.30
 Lemra líná (USA) 98´
 Komedie
 Někomu stačí naznačit. Někoho musíte 

postrčit. 
Hrají: M. Mc Coaughey, K. Bates

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Středa 27.9., 19.30
 Poseidon (USA) 98´
 Katastrofický
 Každý okamžik, každá šance, každý 

nádech mohou být poslední. 
Hrají: K. Russel 

 Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 29.9., 17.30
 Auta (USA) 116´
 Animovaný rodinný
 Láska prochází pedálem
 Vstupné: 65 Kč. Přístupný
 Česká verze

Program říjen

Neděle 1.10., 19.30
 Bílá Masajka 126´
 Drama. Sen o velké lásce se změnil 

v boj o přežití. 
Hrají: N. Hoss, J. Ido

 Od 12 let

Středa 4.10., 19.30
 Silent Hill (Japonsko, USA) 126´
 Horor. Japonský herní horor v americ-

kém balení. 
Hrají: S. Bean, R. Mitchell

 Od 15 let

Pátek 6.10., 19.30
 Rychle a zběsile: Tokijská jízda 

(USA) 104´
 Akční. V rychlosti je krása. 

Hrají: L. Black, Z. Ty Bryan
 Od 12 let

Neděle 8.10., 17.30
 Doba ledová 2 - Obleva (USA) 91́
 Animovaná komedie 
 Naši hrdinové se z prostředí pod bodem 

mrazu dostanou do tepla.
 Přístupný. Česká verze

Středa 11.10., 17.30
 Garfield 2 (USA) 77´
 Komedie
 Jeho královská výsost, nejtlustší kocour 

na světě, je zpět. 
Hrají: B. Meyer 

 Přístupný. Česká verze

Pátek 13.10., 19.30
 Zeptej se prachu (USA) 117´
 Romantické drama 
 O velkém snu, který má velkou cenu . 

Hrají: S. Hayek, C. Farrell 
 Od 15 let

Neděle 15.10., 19.30
 Dům u jezera (USA) 99´
 Romantický
 Můžete být spojeni s někým, koho jste 

nikdy nepotkali. 
Hrají: K. Reeves, S. Bullock

 Od 12 let
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Divadelní společnost Dřevomorka 
z Českých Budějovic Vás zve do diva-

delního sálu ve Světlé n. S. 
16. září v 19 hodin 

Českobudějovická ochotnická divadelní 
společnost Dřevomorka byla založena na 
sklonku srpna roku 2004. Více než rok 
se věnovala výhradně nácviku milostného 
dramatu Dvojí polibek, jehož scénář vznikl 
na podkladě stejnojmenného románu Vlasty 
Javořické.

Vlasta Javořická, královna české červené 
knihovny, byla dosud divadelním světem 
neprávem opomíjena. Román Dvojí polibek 
je vrcholným dílem svého žánru. Dřevo-
morka pro vás připravila strhující příběh 
tragického životního osudu Jarmily Zikové 
(v podání vynikající Dany Vondrušky Ond-
rušové-Kopecké), provázaný zpěvy českých 
šlágrů padesátých let minulého století. Hra 
je srozumitelná širokému spektru náročněj-
ších diváků. Nestyďte se za své city a přijďte 
si zavzpomínat na romantickou atmosféru 
světa před zánikem mravnosti.

Režie – Jiří Krejčí, Jiří Merta
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Sekání na hradě Lipnice

Poslední týden v červnu se na Lip-
nici sešli mladí kamenosochaři tří 
zemí, aby zde společně na hradním 
nádvoří předvedli své sochařské 
umění. Kamenosochařského sym-
pozia nazvaného Sekání na hradě 
Lipnice se zúčastnilo celkem 18 stu-
dentů z lipnického Kamenosochař-
ského střediska, kamenické školy 
v Maďarsku a na Slovensku. 

Organizátory tohoto prvního me-
zinárodního ročníku (v loňském roce 
se uskutečnil zkušební nultý ročník) 
byli pracovníci Kamenosochařského 
střediska Lipnice n. S. Jak řekl učitel 
odborného výcviku Jiří Tyml, pro stu-
denty byla účast na sympoziu dárkem 
k závěru školního roku a oslavou ře-
mesla. Konkrétní téma tvorby nebylo 
určeno, každý student měl zpracovaný 

svůj návrh, podle kterého tvořil. Sochy 
musely být hotové do konce setkání. 
Zajímavostí setkání bylo, že se jej 
účastnily i čtyři  studentky, které se 
mezi svými kolegy rozhodně neztrati-
ly a s pískovcovým blokem si s elegan-
cí sobě vlastní poradily. 

Mezi díly, která v průběhu sympo-
zia na Lipnici vznikla, jsou například 
busta Bohuslava Martinů v žule, socha 

Krista, torza mužského a ženského 
těla, model mušle, studie kytary, či 
menhir stylizovaný do podoby hlavy. 

Sympozium se setkalo s ohlasem 
návštěvníků hradu. Mladé umělce na-
vštívil rovněž hejtman kraje Vysočina 
Miloš Vystrčil, který si se zaujetím 
prohlédl jejich tvorbu a popřál jim 
mnoho úspěchů v další práci. 

-mš- (foto: archiv školy)
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3. ročník výstavy s mezinárodní účastí
Sklo, Kámen, Keramika 2006

Uměleckoprůmyslová akademie Světlá n. S. 
si Vás dovoluje pozvat na 

výstavu svých prací a prací partnerských škol z No-
vého Boru a zahraničí

Galerie Na Půdě 
3. - 15. října 2006 

út-pá 9 - 17 hod., so-ne 13 - 17 hod.

Nad výstavou převzala osobní záštitu PaedDr. 
Martina Matějková, zástupkyně hejtmana pro oblast 

školství a kultury.

Pracovala jako fotografka ve Výstav-
nictví, České televizi a ČTK, v současné 
době se věnuje převážně reportážní fo-
tografii. Tato výstava ukazuje část jejího 
fotografického zaměření.

Daniela Krýslová (*1955)

Tip na knihu

29. července uplynulo 
150 let od předčasné smrti 
velkého českého novináře 
a satirického básníka Karla 
Havlíčka Borovského. Dne 

31. října uplyne 185 let od narození 
jednoho z našich největších publicistů 
a politiků. Navíc si 16. prosince připo-
meneme 155. výročí jeho deportace do 
Brixenu. 

Jehly, špičky, sochory a kůly
stesal, skoval, zostřil, sebral kvůli

vojně s hloupostí a zlobou místo šavel
Borovský Havel.

Tímto epigramem se v roce 1845 před-
stavil Karel Havlíček Borovský a takto 
začíná i nová publikace, která pod lapidár-
ním názvem Karel Havlíček Borovský 

– Básně obsahuje kompletní Havlíčkovo 
básnické dílo. Epigramy, které sám autor 
rozdělil na oddíly věnované církvi, králi, 
vlasti, múzám a světu, jsou následovány 
Smíšenými básněmi a brixenskými sklad-
bami, tedy Tyrolskými elegiemi, Králem 
Lávrou a Křestem svatého Vladimíra.

Knihu vypravilo na trh nakladatelství 
Filip Tomáš – Akropolis, má 96 stran, 
doplňuje ji slovníček dobových výrazů 
a vysvětlivkový aparát. Doporučená cena 
je 245 Kč.                                          -jv-
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Světelští heligonkáři

Návštěvníci a posluchači letošního 
Svátku hudby v našem městě (a po-
zorní čtenáři Světelského zpravoda-
je) jistě zaregistrovali nové hudební 
uskupení v našem městě. Parta mu-
zikantů, převážně důchodového věku, 
si podle hudebních nástrojů, na které 
hrají, říká Světelští heligonkáři.

Podnětem k jejich „vzniku“ byla de-
bata mezi organizátorkou Svátku hudby 
Zdenou Horní z příspěvkové organiza-
ce KyTICe a jejich pozdějším kapelní-
kem Josefem Ryšavým. Ten kolem sebe 
soustředil partu muzikantů „stejné krev-
ní skupiny“ – Mirka Jandu, Luboše Janů, 
Františka Touška, Karla Malimánka, 
Stanislava Dlouhého, Jaroslava Hrocha, 
k mikrofonu se postavil zpěvák a nyní 

také kapelník humpolecké Lesanky 
Josef Pajer. Kromě zmíněného Svátku 
hudby vystupovali Světelští heligonkáři 
dvakrát v domově důchodců, kde měli 
obrovský úspěch. Jejich záměrem však 
je, aby především mladým ukázali, jak 
se dříve hrávalo.

-jv- (foto: Zdena Horní)

Nenechte se vysmát, heligonka není 
totéž co helikon. Na rozdíl od de-
chového nástroje je heligonka menší 
diatonická různoznějící „tahací“ 
harmonika s velmi nosným a dobře 
slyšitelným zvukem, připomínajícím 
malý dechový orchestr. Toho je 
dosaženo dvojitým spřažením basů 
a úměrně k tomu také zesílením tónů 
diskantu. Jejím dalším zdokonalová-
ním vznikla stejnozvučná harmonika 
chromatická neboli akordeon.

Harmoniky s heligonovými hlasy 
začala kolem roku 1900 zhotovovat 
firma Josefa a Jana Hlaváčkových 
v Lounech. Tyto české „heligonky“ 
představují originální vklad našich 
výrobců do harmonikového nástro-
jařství.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Se starostou města Josefem Böhmem 
o fungování městského úřadu

- S jakými záměry jste přišel na rad-
nici?

Realizovat volební program ODS, pro 
který se v našem městě vyslovilo téměř 
20 % občanů a já sám jsem obdržel 
více než 1100 hlasů voličů. Tuto důvě-
ru jsem nechtěl zklamat a společně se 
svými kolegy nejen z kandidátky ODS 
jsme se snažili o splnění co největšího 
množství „předvolebních slibů“. Chtěl 
bych se v tomto rozhovoru zaměřit na 
fungování našeho městského úřadu. 
Jedním z bodů volebního programu 
ODS bylo odstranění protekcionářství a 
klientelismu na radnici. Vycházel z toho, 
že občanům se oprávněně nelíbí, že se 
několik rodin živí prací na radnici nebo 
v příspěvkových organizacích města (v 
jednom případě to byli dokonce tři lidé). 
To se sice nepodařilo zcela odstranit, ti 
lidé mají pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou, ve dvou případech však ano. 
Hlavně se snažíme zabránit pokračování 
tohoto trendu. Každý rodinný příslušník 
zaměstnance města musí vědět, že je toto 
příbuzenství pro něj hendikep, přihlásí-li 
se do výběrového řízení, ne výhoda jako 
kdysi. V průběhu uplynulých čtyř let mu-
seli radnici opustit lidé, kteří kazili její 
pověst nevhodným chováním, nekom-
petentností či měli na svědomí finanční 
ztráty pro město. Trvali jsme rovněž na 
tom, aby bylo všem občanům měřeno 
stejným metrem, například při projed-
návání dopravních přestupků městskou 
policií nebo příslušnými úředníky.

- S jakým ohlasem byly změny zaměst-
nanci radnice přijímány?

Ne vždy pozitivně. My jsme se ale 
snažili, aby všechny změny byly ve pro-
spěch občanů. Například pracovní doba. 
Ta byla do roku 2002 v pátek do 13 hodin. 
To je sice pohodlné pro zaměstnance rad-
nice, ale nepraktické pro veřejnost. Dnes 
je radnice otevřena v pátek do 15 hodin 
a úředníci mají pokyn vyhovět občanům 
pokud možno i v neúřední dny. Zmizely 
rovněž různé oslavy narozenin a svátků 
v pracovní době, alkohol a kouření v kan-
celářích, používání služebních vozidel 
například k jízdám na oběd a další nežá-

doucí jevy. Většina zaměstnanců radnice 
pochopila, že jsou placeni z veřejných 
prostředků, aby sloužili občanům.

- Jsou časté stížnosti občanů na úřed-
níky?

Časté nejsou, ale občas se objevují. Ne 
vždy jsou oprávněné, stěžovatel si často 
neuvědomí, že negativní výsledek jeho 
žádosti není vina úředníka, ale záko-
na. Oprávněné stížnosti řeší tajemnice 
s vedoucím odboru a ten s příslušným 
pracovníkem. Poměrně častá jsou po-
chvalná vyjádření o práci úřadu ze strany 
klientů místních i z ostatních obcí. Také 
výsledky kontrol prováděných krajským 
úřadem jsou většinou pozitivní.

- Někteří občané mají pocit, že počet 
úředníků na radnici je příliš velký.

Ten pocit sdílí i členové zastupitelstva 
včetně mě. Od 1. 1. 2003 je Světlá obcí 
s rozšířenou působností a spravuje obvod 
s více než dvaceti tisíci obyvateli. Bylo 
jí svěřeno mnoho agend prováděných 
předtím na okresním úřadě a s nimi pře-
vedeno i mnoho úředníků. Na ty dostává 
město peníze od státu. Stát ale městu 
přidává stále další úkoly a to je nuceno 
platit další a další pracovní síly, i když se 
snažíme, aby tajemnice i vedoucí odborů 
práci úředníků co nejvíce racionalizovali. 
Paradoxně na to pak doplácí péče o ma-
jetek města, protože na jediném odboru 
úřadu, který pečuje o město samé, se po-
čet zaměstnanců dlouho nezvyšoval.

Chtěl bych se zmínit o mylné představě 
některých občanů, že volení zastupitelé 
včetně starosty a místostarostů mohou 
nějak ovlivňovat chod odborů zabýva-
jících se státní správou.To samozřejmě 
není možné, nemáme možnost nahlížet 
do jakýchkoliv rozhodnutí, například 
přestupkových komisí, nemůžeme řešit 
žádné stížnosti občanů, to vše je v kom-
petenci tajemníků, případně odvolacího 
orgánu, kterým je krajský úřad. Zastu-
pitelé mají pouze nepřímý vliv na chod 
těchto odborů spočívající ve schvalování 
rozpočtu a rušení, spojování nebo vytvá-
ření nových odborů.

Výdaje na 56 úředníků jsou obrovské. 
Kromě zhruba třinácti milionů na mzdy 
jsou to další peníze na světlo, topení, 
vodu, provoz počítačových sítí, telefon-
ních linek i mobilů, služebních automo-

rozhovor měsícerozhovor měsíce
bilů, služby pošty atd. Celkem bude tzv. 
místní správa stát město v roce 2006 
kolem dvaceti šesti milionů korun.

- Jak spolu samospráva a státní správa 
vycházejí?

Smíšený systém veřejné správy prak-
tikovaný v České republice má mnoho 
zádrhelů. Úředníci zabývající se pouze 
státní správou by raději viděli oddělení 
od samosprávy, jak tomu bylo před ro-
kem 2003. Mně se ale zdá, že takto jsou 
pod větší kontrolou veřejnosti, tlak za-
stupitelstva na co nejúspornější rozpočet 
úřadu snižuje náklady na státní správu a 
umožňuje přesun ušetřených peněz na 
rozvoj města. I tak stojí tento stát jeho 
spravování neúměrné množství peněz.

- Které oblasti v práci úřadu vidíte jako 
nejproblematičtější?

Neustále přibývá banálních věcí, o kte-
ré musí občané žádat, mít na ně povolení, 
platit za něco, co měli dříve zdarma a bez 
souhlasu úřadu. Neustále se zužuje pro-
stor osobní svobody každého jednotlivce. 
Se vstupem do Evropské unie přibylo 
mnoho příkazů a zákazů.

Za zvlášť citlivý problém považuji prá-
ci přestupkových komisí. To, co v jiných 
zemích řeší soudce, šerif, policie nebo 
jiný profesionální orgán, dělá u nás buď 
úředník bez právnického vzdělání nebo 
komise složená z občanů – laiků. Jeden 
občan ukládá pokutu druhému obča-
novi. O citlivosti problému svědčí řada 
stížností a odvolání proti rozhodnutí 
přestupkových komisí. Jediným kladem 
tohoto systému pro město je, že zaplace-
né pokuty patří k příjmům města.

- Myslíte, že už na práci úřadu není co 
zlepšovat ?

To si nemyslím. Jde o nikdy nekončící 
proces. Stále vidíme nebo alespoň tuší-
me rezervy v potenciálu pracovníků i ve 
spotřebě finančních zdrojů. Ne vždy se 
my, volení představitelé města, setká-
váme u našeho úřadu s pochopením a 
snahou o spolupráci. Nelíbí se nám sys-
tém odměňování, kontrola nad provozem 
vozidel, využívání pracovní doby a další 
věci. Věříme, že všechny změny v čin-
nosti úřadu jsou a budou ve prospěch 
občanů, a proto se nevzdáváme.

JaK



Světelský zpravodaj září 2006 strana 22 strana 23 září 2006 Světelský zpravodaj 

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

Stížnost obyvatel

Stížnost přetiskujeme bez jakých-
koliv stylistických úprav. Redakční 
rada se rozhodla jména a adresy 
autorů v zájmu jejich bezpečnosti 
nezveřejnit.

Obyvatelé Světlé nad Sázavou Radě 
a Zastupitelstvu města Světlá nad Sáza-
vou, Policii ČR

Datum: 23. 07. 2006

Věc: stížnost
Obyvatelé Světlé nad Sázavou podá-

vají stížnost na pasivní přístup radních 
a zastupitelů ve stále se rozrůstajících 
konfliktech s neonacisty. Ti dlouhodo-
bě ohrožují obyvatele města, násilně je 
napadají, hrubě uráží a veřejně propa-
gují nacismus a všechny jeho formy. 

Nečinnost městských úředníků a ne-
ochota obvodního oddělení Policie ČR 
ve Světlé nad Sázavou řešit tuto tíživou 
situaci dostala město do podoby v jaké 
je dnes. Obyvatelé okolních měst si 
o „svobodě neonacistických akcí“ ve 
Světlé nad Sázavou vyprávějí historiky 
a žasnou nad benevolencí a neschop-
ností zdejších orgánů. Požadujeme, aby 
město spolu s policií začalo konečně 
situaci řešit a rozrůstající problém si 
přiznalo. Městská policie by tak pro 
začátek nemusela jen roznášet poštu, 
ale přes noc by mohla hlídat náměstí 
a zajistit lidem, kteří přes něj chtějí 
projít, volný pohyb. Ten je totiž dodnes 
omezován opíjejícími se nacisty v Baru 
U Šímy. 

Obdobné problémy byly ve všech 
okolních městech vyřešeny tvrdými 
postihy a zapojením se městských or-
gánů do problému. Naše námitky však 
padají především na hlavu Policie ČR 
ve Světlé nad Sázavou, ti svou neschop-
ností, bojácností a lenivostí něco řešit 
dávají neonacistům ohromný prostor 
pro jejich „radovánky“. S několika ne-
onacisty si policisté dokonce tykají. Pro 
vaši představu připojujeme namátkou 
vybrané případy brutálního násilí ne-
onacistů:

• 21.7. ve 23:30 neznámí neonacisté 
napadli bezdůvodně čtyřčlennou sku-
pinku kolemjdoucích, sedm neonacistů 
ve velmi podnapilém stavu napadli dva 
kluky a dvě dívky, jednomu způsobili 
krvácení z obličeje, ostatní vyvázli 

„jen“ s pohmožděninami. Policejní 
hlídka sice přijela avšak nedokázala za-
bránit dalšímu útoku na postávajícího, 
neonacista mladíkovi způsobil tržnou 
ránu na hlavě ten musel být převezen 
do nemocnice.

• V červenci neonacisté postávali 
před Městským úřadem ve Světlé nad 
Sázavou a drželi velké vlajky Národní-
ho odporu. P. N. vystoupil na náměstí 
z auta a skupina neonacistů ho začala 
slovně urážet a pronásledovat ho. Utekl 
jim do místního baru. Případ ukazuje, 
jak nebezpečné je pro jedince po Světlé 
chodit.

• 30. června I. R. vyšel před diskoclub 
Bazén, tam postávalo několik velmi 
opilých neonacistů, kteří ho povalili  na 
zem a několikrát do něj kopli. Přítomní 
zavolali policii, ta po příjezdu jednoho 
z neonacistů zavřela do policejního 
vozu, poté jeden z neonacistů přišel 
k policistovi a řekl: „Jardo neblbni, 
vždyť to byla jen klukovská rvačka 
o holku,“ policista po přátelském ho-
voru s neonacistou pustil zadrženého 
z vozu. Případ dále neřešili.

• Počátkem června se ve Světlé sje-
lo několik desítek neonacistů. Ti se 
přivedli do velmi podnapilého stavu, 
obsluha místního baru se rozhodla, že 
provozovnu uzamkne, aby tam nemohli 
neonacisté vtrhnout. Ty však zamrzela 
představa, že ten večer nikoho nezbijí 
a půllitrem rozbili okno v onom baru. 
Jeden z návštěvníků poté chtěl odejít 
domů, ale neonacisté celou dobu čekali 
za dveřmi, aby mohli někoho zmlátit. 
Tehdy vyšel R. B., na kterého se vrhla 
skupina neonacistů a zkopala ho do 
krve. Mladík tehdy utrpěl vážná zra-

nění (pro případnou ilustraci můžeme 
doložit i fotku, jak vypadá člověk, po 
takovém zásahu), policie opět případ 
neřešila.

Žádáme o projednání a přezkoumání 
všech záležitostí  a o postupném infor-
mování o dané věci.

Obyvatelé Světlé nad Sázavou

Zpráva z radnice

Dne 22. srpna proběhlo na radnici 
jednání zabývající se množícími 
se incidenty mezi skupinami mlá-
deže, ke kterým dochází většinou 
v nočních hodinách o víkendových 
dnech. Vedoucí představitelé města, 
městského úřadu, okresního ředi-
telství Policie ČR, městské policie 
i zástupci občanů se snažili najít 
způsob, jak napomoci zajištění klidu 
a bezpečnosti občanů v našem městě. 
Bylo to již několikáté jednání na toto 
téma a průlomové bylo v tom, že OŘ 
PČR přistoupilo na posílení hlídkové 
služby a některá další opatření.

Josef Böhm, starosta města

Víte, že...

…z fasády jednoho domu v Kolovrato-
vě ulici si všetečná (nikoli však ochoče-
ná) veverka udělala cvičnou stěnu? Při 
troše štěstí ji můžete spatřit i vy.

-jv- (foto: Ladislav Ženíšek)
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Škubánek v Polsku

Rok se s rokem sešel, je čtvrtek 22. 
června a Škubánek vyjíždí na své turné, 
tentokrát do Polska. Vyjíždíme navečer 
a jak jinak, než s písničkou za doprovodu 
kytar. Cesta nám tak rychle ubíhá.

V pátek ráno škubánci přijíždějí do 
polského Naleczowa. Jelikož jsme oče-

káváni v cílovém městečku Wawolnica 
až odpoledne, vydáváme se na prohlíd-
ku tohoto malebného lázeňského města. 
Procházíme hezky upraveným parkem, 
míjíme majestátné lázeňské domy, po 
hladině jezera tiše pluje labutí rodinka. 
Malí i velcí škubánci skotačí na prolézač-
kách a houpačkách, aby si pak odpočinuli 
na lavičkách pod korunami mohutných 
stromů spolu s bronzovým zakladatelem 
lázní v životní velikosti. Odpoledne při-
jíždíme na rynek (náměstí) do Wawolni-
ce, kde jsme očekáváni našimi dobrými 
známými, představiteli Domu kultury, 
Andrzejem Kolaczem a vedoucí dětského 
folklorního souboru Bystrzacy Irenou 
Kolibskou i samotnými dětmi. Po srdeč-
ném přivítání a vzájemném zpívání písni-
ček se odjíždíme ubytovat do nedalekého 
Kebla – zámečku, který se nám a souboru 
z Běloruska stává dočasným domovem.

Je sobota ráno a Škubánek se svými 
mladými průvodci vyjíždí do Dolnego 
Kazimierza, aby se zde nalodil na pirát-
skou loď. Vyplouváme na vyhlídkovou 
pouť po Wisle. Doprovázejí nás hejna 
racků, zdravíme se s posádkou vikingské 
lodi, míjíme větrný mlýn, trosky hrádku 
z jantarové stezky i písčité pláže. A sa-

mozřejmě zpíváme, střídáme se s Poláky, 
Moldavci i Bělorusy. Po opětném vkroče-
ní na pevnou zem si jdeme prohlédnout 
historickou část města. Jeho dominantou 
je kostel s nádherným oltářem a obrov-
skými varhanami. Na náměstí se právě 
koná Festival lidových zpěvů a velký 

jarmark. Různí řemeslníci v krojích před-
vádějí své originální výrobky. Opravdu 
je na co se dívat, tolik rukodělné krásy, 
barev a ještě nám k dobré náladě hraje 
místní kapela. My se už však vracíme 
zpět do Wawolnice. Je odpoledne, na 
pódiu se střídají soubory polských seni-
orů v krojích, rynkem se rozléhá jejich 
zpěv. Je obdivuhodné, jací se z těchto 
babiček a dědečků stávají zpěváci, jak 
je písnička dokáže opět vrátit do mládí. 
Vždyť nejedna bábinka stírá slzu dojetí 
vyšívanou zástěrkou. Nám nezbývá než 
jim za jejich výkony zatleskat. Naše děti 
už ale začínají soutěžit v mezinárodním 
běžeckém závodu kolem rynku, a tak 
hlasitě povzbuzujeme Denisku, Barunku 
i naše muzikanty Pepu a Káju. Všich-
ni úspěšně dobíhají a dokonce máme 
i krásná umístění. Ale teď již jdeme vít 
svatojánské věnečky, aby je mohla podle 
místního zvyku pustit po vodě v říčce 
Bystra. Ovšem kteří mládenci je chytí, to 
už se asi nedozvíme.

Je neděle, převlékáme se do krojů a ve 
slavnostním průvodu kráčíme do wawol-
nické katedrály Zvěstování Panny Marie 
Kabelské na nedělní mši svatou. Jsou zde 
snad všichni obyvatelé Wawolnice i okol-

ních obcí. Odpoledne pokračuje Meziná-
rodní festival folkloru a nás čeká první 
vystoupení. Před námi vystupuje soubor 
z Moldávie se svými rychlými tanci. Na 
tanečnících z Běloruska obdivujeme krás-
né kostýmy, které září barvami a leskem 
korálků, choreografii baletních prvků 
s ruským stylem tance. A teď již přichází 
naše chvíle. Tóny houslí, klarinetu a basy 
se mísí se zpěvem a tancem našich děti-
ček. S „paní Škubánkovou“ si hrajeme 
na školu, mašinka vyjíždí ze Světlé až do 
Wawolnice, prozpíváme a protančíme se 
až k závěrečným kolům. Obecenstvo nám 
děkuje bouřlivým potleskem. Lišíme se 
od ostatních souborů. Nemáme nablýska-
né kostýmy, ani hlasitou reprodukovanou 
muziku. Hrajeme si sami, máme kroje 
naší Vysočiny, ale záříme radostí a úsmě-
vy. Děti předvádějí to, čemu se svojí pílí 
naučily. Ještě se jednou úklonou rozloučit 
s wawolnickými a už odjíždíme na další 
vystoupení do Opole. Zde se koná velký 
Jarmark opolsky, setkání všech obyva-
tel města a okolí, řemeslníků a turistů. 
Svá vystoupení zde předvádějí umělci 
různých zemí a kultur. Náš Škubánek 
opět hraje, tančí a zpívá, sukničky vlají 
a obecenstvo tleská. Únava se hlásí, ale 
jenom na chviličku. Večer hrajeme různé 
hry a hlavním překvapením pro děti je 
rej čarodějnic v podání našich mladých 
mužů. Keblem se ozývá radost, smích 
a výskání. A co jde našim čarodějnicím 
nejlépe po odložení košťat? No přeci hra 
na kytaru a společné zpívání.

Je pondělí. Odjíždíme na výlet do 
Lublinu. Nejdříve si prohlédneme jeho 
opevněný hrad a potom již míříme na 
jeho moderní hlavní třídu, procházíme 
parkem a nakupujeme dárky na místní 
tržnici. Večer na nás čeká setkání v Klud-
zkowicach s ředitelem místní hudební 
školy, choreografkou Annou Kutynou, 
starostou Opole a se zástupci souborů 
z Polska, Moldávie, Běloruska a z Čech. 
Oceníme výkon úspěšného houslisty 
z Moldávie, zhlédneme americké country 
moldavských tanečníků a již se můžeme 
vlnit v rytmu disko. Kdo má hlad (všich-
ni), opeče si klobásku na ohýnku.

Máme úterý. Dopoledne nás čeká přije-
tí a beseda na radnici ve Wawolnici s pa-
nem wojtem (starostou). Vypráví nám 
o historii městečka i jeho současnosti. 
Tak se dozvídáme, že vznik Wawolnice 
se datuje do 14. století. Současné oby-
vatelstvo se věnuje zemědělství, sa- ▶



Světelský zpravodaj září 2006 strana 24 strana 25 září 2006 Světelský zpravodaj 

dařství, chovu domácího skotu. Je to 
patrné na každém kroku i na rázu krajiny. 
Odpoledne se vyřádíme na koupališti 
v Poniatowej. Pan řidič dělá „čelisti“ na 
malé škubánky, a tak je těžké dostat je 
ven z vody. Musíme nejdříve ulovit žra-
loka Zdeňka. Večer se koná velká disko-
téka našich, běloruských a polských dětí. 
Bělorusové se loučí, děti tančí a hrají hry. 

U táboráku se scházíme s našimi hostiteli 
a přáteli Bášou, Kášou, Adamem, Alžbě-
tou, Tomasem. Andrzej hraje na harmo-
niku veselé písně. Debatujeme o všem 
možném, mísí se zde ruština, polština 
a čeština. Rozumíme si všichni tak, jak to 
mezi přáteli bývá.

Ve středu ráno část souboru odjíždí 
s Bělorusy do města Pulawy. Jsme tu při-
jati starostou (hejtmanem). V Pulawách 
si prohlížíme zámek a hlavně přilehlé za-
hrady. Paní průvodkyně nás upozorňuje 
na vzácné stromy – tulipánovník, strom 
ginko biloba a další exponáty. Po obědě 
nás čeká poslední vystoupení, tentokrát 
v Naleczowě. Pódiem je prostorný altán 
u Domu kultury. Sluníčko svítí a hřeje 
a náš Škubánek hraje, zpívá a tančí i mezi 
obecenstvem.

A ze všech tanečníků i diváků srší 
radost a dobrá nálada. Tak to je oprav-
dový úspěch a potlesk nebere konce. Za 
odměnu se ještě vykoupeme a nabereme 
sil v termálních lázních.

Je tu čtvrtek. Čas loučení, děkování, 
vyměňujeme si drobné dárečky, společ-
ně se fotíme, utřeme slzičky. Dvakrát 
objedeme rynek, zamáváme a už míříme 
k domovu. Písničkou to začalo, písničkou 
to končí. Tradičně prší – jsme doma. Naše 

srdce však zůstanou už navždy plna do-
jmů z celého pobytu, z navázaných přá-
telství, z vystoupení, vzpomínek na vše, 
co jsme společně zažili. Nezapomeneme 
ani na každodenní řidičovy pohádky, ani 
na sladkou chuť Alžbětiných truskávek 
(jahod). Byl to krásně prožitý týden. 
Tolik tanců, hudby, přátelství a dobré 
nálady. Ano, za tím vším se skrývá moře 

času, práce, snahy a píle malých i velkých 
škubánků. Ale jsou to přece naše děti, 
naše písničky, náš folklor. A ty za to stojí, 
aby se ukázaly světu. Opět vřelý dík patří 
paní Evičce Pejchalové, za všechno, co 
pro děti dělá. Děkujeme.

Velký dík též patří městu Wawolnica, 
ředitelství tamějšího Domu kultury, ve-
doucí souboru Bystrzacy a všem, kteří 
náš soubor podpořili (město Světlá n. S., 
starosta Josef Böhm, ZŠ Komenského 
ulice, Sklo Bohemia a. s., Odborový svaz 
Sklo Bohemia, Světlá nad Sázavou, VOŠ, 
Gymnázium, Střední sklářská škola, 
SOU a OU, Iva Šilhanová, ing. Zdeněk 
Vacek Viatour a Caesar Crystal Bohemi-
ae a. s. Josefodol).

Co říci závěrem? Snad jen popřát všem 
pevné zdraví a těšit se na další úspěchy 
našich milých škubánků.

Dráža Kršňáková

Tento projekt se uskutečnil s finanční 
podporou Fondu Vysočina.

Pokládání nového asfaltového povrchu 
u ZŠ v Lánecké ul.

Následky řádění nočních vandalů 
v areálu MŠ v Lánecké ulici

Foto: Jaroslav Vála

Nový přechod pro chodce u ZUŠ 
v Nádražní ulici

Od uzávěrky do uzávěrky▶
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Tatra nezná bratra aneb Lze projet 
Pěšinkami? Snímek byl pořízen při bou-

rání domu čp. 15.
Jaroslav Vála

Letní taneční večer na zimním 
stadionu v Pěšinkách

Jako o vydařené kulturní akci lze ho-
vořit o Letním tanečním večeru skupiny 
Nadoraz, pro který si provozovatelé re-
staurace Alfa pronajali v sobotu 5. srpna 
zimní stadion v Pěšinkách. Při produkci 
populární světelské skupiny se bavilo 
víc než 400 návštěvníků, dle odhadu ve 
věku od 16 do 50 let, kteří se přišli bavit 
tancem, nebo si jen poslechnout příjem-
nou muziku. Návštěva potvrdila fakt, že 
Nadoraz stále táhne.  jív

Poděkování

Dne 21. července okolo 18. hodiny se 
projíždě na kole po silnici mezi Havlíč-
kovým Brodem a Chlístovem syn Pavel 
Doležal. Při cestě zpět, zřejmě po kolapsu 
organismu, následoval pád a náraz, po 
kterém zůstal bezvládně ležet na kraji 
silnice. Díky bezprostřední první pomoci 
a přivolání ZZS paní Monikou Roulovou 
ze Světlé n. S., která přijela k místu první, 
bylo zajištěno včas vše potřebné včetně 
rychlého odvozu do nemocnice v Havlíč-
kově Brodě k ošetření a záchraně života.

Za popsaný čin a poskytnutou pomoc 
srdečně děkuje otec

ing. Pavel Doležal, Havlíčkův Brod
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Co pijeme ve Světlé?

O to, abychom v zimě v létě měli co 
pít, se starají kromě prodavačů také 
dealeři a distributoři. Vozidla některých 
z nich zachytil objektiv Jaroslava Vály.
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Sourozenci Zdeněk a Jarmila Ma-
chačovi byli účastníky mistrovství 
Evropy v dráhové cyklistice, které se 
konalo od 19. do 23. července na olym-
pijském velodromu v Aténách, ozna-
čovaném i dva roky po olympijských 
hrách za skutečný chrám dráhové 
cyklistiky. 

První okusil dřevěný ovál osmnáctile-
tý Zdeněk, ve stíhacím závodě na 4 km 
mužů do 23 let skončil na 26. místě. 
Dalším jeho startem byl sprint družstev, 
v němž naše sestava Ptáčník, Bábek, 
Machač, vybojovala 7. místo. 

Jarmila se postarala o jednu ze tří 
medailí na tomto šampionátu, když po 
zlaté Ladě Kozlíkové z omnia získala 
bronzovou medaili v bodovacím závodě 
žen do 23 let za vítězkou Binnendyko-
vou z Nizozemí a Zemljankou z Ruska. 
Další naše reprezentantka Šintáková 
skončila 11. Aténský bronz Jarmila ještě 
doplnila 8. místem ve stíhacím závodě 
na 3 km, zatímco její reprezentační ko-
legyně Šintáková byla 14.,  a 10. místem 
ve scratchi. Pro úplnost, třetí medaili pro 
třináctičlennou výpravu České republi-
ky získal junior Špička v keirinu, který 
dojel třetí. 

Text a foto: jív

že mají svůj sport rádi. Někomu se da-
řilo, jiní nečekaně prohráli, ale vyhrát 
mohl jen jeden a tím byl Tomáš Plecitý 
z Vilémovic, který obhájil loňský pri-
mát.  

Čtvrtfinále dvouhry:  
 Plecitý (Vilémovice) – Pípa (Jihla-

va) 6:4, 3:0 skreč. 

 Vosyka (Světlá n. S.) – Kubát 
(Havlíčkův Brod) 6:3, 6:3 

 Slavík (Světlá n. S.) – Smejkal 
(Rohule) 6:1, 6:2

 Štěrba (Světlá n. S.) – VaK (Hav-
líčkův Brod) 6:2, 6:2

Semifinále dvouhry: 
 Plecitý – Vosyka 7:5, 6:2
 Slavík – Štěrba 6:2, 6:3
Finále dvouhry: 
 Plecitý – Slavík 1:6, 6:3, 10:4
Finále soutěže útěchy ve dvouhře: 
 Jelínek (Praha) – Saturka (Jihlava) 

6:4
Finále čtyřhry: 
 Málek, Zvolánek (oba Chotěboř) 
– Plecitý, Slavík 

 6:3, 5:7, 10:8

Text a foto: jív

Antukový Wimbledon ve Světlé

Tak jako k tenisovému Wimbledonu 
v Londýně, který se hraje výhradně 
na trávě, patří jahody se šlehačkou, 
k antukovým kurtům ve Světlé patří 
každoročně tenisový turnaj neregis-
trovaných hráčů, nazvaný Antukový 
Wimbledon. Ani ti nejstarší pamětníci 
nemohou s určitostí říci, kolik roční-
ků má již tento populární turnaj re-
kreačních tenistů za sebou, ale historii 
má slavnou. 

V 80. letech (musíme už říkat, že 
minulého století), kdy byla jeho po-
pularita asi největší, přijíždělo mnoho 
známých osobností, například herec 
Václav Vydra, hudebník Vladimír 
Merta, hokejisté Jaroslav Holík, otec 
a syn Augustovi, Jaroslav Benák 
a nelze zapomenout ani na Světeláka 
Mirka Lepešku, který žije v USA, ale 
léto tráví pravidelně doma ve Světlé. 
V posledních letech již nemá turnaj tak 
početné pole startujících, ale za to má 
své pravidelné účastníky, kteří nedají 
na svůj turnaj dopustit a nedovedou si 
léto bez něj představit. 

Do dvouhry letošního Antukové-
ho Wimbledonu, který se hrál 8. a 9. 
července, se přihlásilo jedenadvacet 
tenistů a ve čtyřhře jich hrálo ještě 
o deset víc. Nejstarším účastníkem byl 
devětapadesátiletý Tomáš Vak z Hav-
líčkova Brodu, sportovec tělem i duší. 

Asi největším překvapením mezi 
tradičními účastníky se stal domácí 
Láďa Štěrba, kterého zná veřejnost 
spíš z fotbalových trávníků. V prvním 
kole dokázal vyřadit loňského finalistu 
dvouhry a nasazenou dvojku turnaje 
Miroslava Málka z Chotěboře a potom 
i vzpomínaného Tomáše Vaka, teprve 
v semifinále se musel sklonit před 
mnohem mladším Rostislavem Slaví-
kem, rovněž Světelákem. 

I když se na světelské antuce nezís-
kávaly body do celosvětového žebříč-
ku ATP, bojovalo se na všech kurtech 
o každý „fiftýn“. 

V boji s největším soupeřem, kterým 
bylo kruté vedro, všichni prokazovali, 

Láďa Štěrba, někdejší fotbalový kanonýr 
a nyní zapálený rekreační tenista 

Machačovi reprezentovali 
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Štafety LK Kadlečák, 
horní řada zleva: V. Sedlmajer, P. Malina, J. Lebeda, 

dolní řada: M. Bezstarosta, T. Víšek a P. Choutka.

Světeláci na triatlonu pod Melechovem

Popularita triatlonového závodu 
Malý železný muž/žena Melechova, 
který již podeváté uspořádal 22. čer-
vence v Koutech SK Kožlí, přerostla 
hranice regionu. Vždyť mezi 146 
startujícími z celé republiky byli též 
dva účastníci ze Slovenska a jedna 
triatletka z Německa. 

Na startovní listině byla také za-
psána jména závodníků ze Světlé nad 
Sázavou a mezi dvanácti odvážnými 
ženami startovala i Gabriela Šťast-
ná, kterou znají na zimním stadionu 
v Pěšinkách v pruhovaném dresu 
hokejové rozhodčí. Při tak vysokém, 
rekordním počtu startujících zvládali 
rozhodčí a zapisovatelé svoji práci jen 
s největším vypětím, proto také došlo 
po závodě k některým drobným ko-
rekturám ve výsledkové listině, to se 
však netýkalo umístění těch nejlepších 

ani konečných časů v cíli všech sto 
jednačtyřiceti závodníků, kteří závod 
dokončili. 

Pochopitelně, že pořadatele zájem 
o účast v tomto závodě těší, ale stále 
se zvyšující  počet startujících je před 
jubilejním X. ročníkem, který se usku-
teční 28. července 2007, varující. 

Skupinka účastníků ze Světlé, zleva: J. Machálek, M. Pejchar, 
J. Procházka, M. Pejchar a J. Kočí.

Míčový sedmiboj 

6. července se ve Světlé uskutečnil 
míčový sedmiboj smíšených dvojic, 
ve kterém se utkalo 21 dvojic. Za 
krásného počasí si sportovci zahráli 
nohejbal, tenis, stolní tenis, plážový 
volejbal, florbal, basketbal a fotbalové 
penalty. Celý turnaj vyhrála dvojice 
Adéla Pořízová – Josef Bříza se ziskem 
22 bodů, přičemž zvítězili ve volejbalu 
a stolním tenisu. 

Na druhém místě se umístila dvojice 
Jana Bártová – Jaroslav Smejkal, kte-
rá vyhrála florbal a dosáhla 21 bodů. 
Bronzovou příčku obsadila dvojice 
Sandra Juklová – Tomáš Rosecký, jež 
vybojovala vítězství v nohejbalu a cel-
kem dosáhla 20 bodů. Další pořadí: 
4. Lenka Krupičková – Jiří Krupička 
(18 b.), 5. Tereza Milfaitová – Míla 
Veselý ml. (17 b.), 6. – 7. Dana Fialová 
– Rostislav Svoboda a Libuše Roudnic-
ká – Aleš Totter (16 b.).

Organizátoři děkují manželům 
Dvořákovým za zajištění kvalitní-
ho občerstvení, tenisovému klubu 
a střední sklářské škole za poskytnutí 
sportovišť a v neposlední řadě spon-
zorům za jejich ceny (Sklo Bohemia 
a. s., Toscada s.r.o., Porcela plus a. s., 
Merites s.r.o. Nový Bor, Hotel Barbora, 
restaurace Maxim, Dublin a Alfa).

Jana Bártová, Tomáš Rosecký



Světelský zpravodaj září 2006 strana 28 strana 29 září 2006 Světelský zpravodaj 

správné řešení. Před startem nového 
krajského přeboru dal trenér Bárta 
najevo, že vsadí na mladé, především 
z domácí líhně. 

O šířce svého kádru nový kouč 
prohlásil: „Pro zápasy počítám se se-
dmnáctičlenným kádrem, ale v béčku 

jsou i další, klidně mohu využívat 22 
hráčů.“ V premiéře přeboru na domá-
cím hřišti s Okříškami, která skončila 
zaslouženou remízou 1:1,  mohli divá-
ci zaregistrovat ještě dvě další změny. 
Kapitán mužstva, zkušený Slávek 
Císař, se ze zálohy posunul na pravý 
okraj obrany a potom, hráči se předsta-
vili ve zcela nových  dresech v černé 
barvě s reklamou firmy Toscada. 

Text a foto: jív

Fotbalový start

Je jasné, že nejsledovanějším z týmů 
FK Sklo Bohemia bude A mužstvo, 
opět bojující v krajském přeboru. 
Mužstvo vstoupilo do sezony s něko-
lika podstatnými změnami. Především 
na trenérské lavičce vystřídal dlouho-
letého kormidelníka Mílu Kafku nový 

muž, jímž je bývalý úspěšný brankář 
a v poslední době i trenér světelské 
rezervy Pavel Bárta, který v minulé 
sezoně přivedl „béčko“ Světlé z III. 
okresní třídy do okresního přeboru. 

O letní přestávce opustili mužstvo 
krajského přeboru někteří hráči, kteří 

Neúplný širší kádr FK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou

Horní řada zleva: Antonín Krupica, Jiří Stojan, Martin Vaňkát, Rostislav Frolka, 
Michal Čáslavský, Jaroslav Teplan, Milan Šmíd, Pavel Novák, Tomáš Hradecký, Milan 

Hart a Václav Kozelka. 
Dolní řada zleva: asistent trenéra Miroslav Hubený, Petr Čapek, Slávek Císař, 

Petr Dvořák, Petr Kubát, Petr Bárta, Luboš Rezek a trenér Pavel Bárta st. 

byli ve Světlé na hostování a nový 
trenér tým omladil tím, že si z B týmu 
vytáhl některé mladé hráče. 

Například hned úvodní mistrov-
ský zápas s Okříškami odehráli celý 
obránce Michal Čáslavský a v záloze 
Per Dvořák. Loňskou hvězdu v brance 

Světlé Jaroslava Holmana vystřídal 
další zkušený gólman Krupica, kte-
rý již v mužstvu sklářů hostoval za 
trenéra Kafky. Však také bylo právě 
obsazení postu brankáře u prvního 
mužstva klíčovou otázkou a vytáhlý 
Krupica v brance Světlé by mělo být 

Kapitán týmu Slávek Císař 
již v novém dresu

Pohár vítěze si z letošního triatlonu 
odvezl náš reprezentant Aleš Láník 
z JPK Axis Jihlava, který tři náročné 
disciplíny (400 m plavání, 35 km jízdy 
na kole a 6 500 m běhu v terénu) absol-
voval za 1:28:18 hod. 

Ze zástupců Světlé byl nejlepší 
František Tichý, který závod dokončil 
na 17. místě v čase 1:40:22 a jako je-
diný z nich to dokázal pod dvě hodiny. 
Další umístění: 73. Jaroslav Procházka 
2:01:30,  88. Jan Kočí 2:07:19,  96. Gab-

riela Šťastná 2:09:53 (5. mezi ženami), 
100. Josef Machálek 2:14:29, 103. Mi-
roslav Zvěřina 2:18:26,  105. Luboš 
Pejchar 2:19:23,  107. Miroslav Pejchar 
2:21:40,  123. Zdeněk Rejnek 2:33:40. 

Jako novinka byla v letošním triat-
lonu vypsána kategorie tříčlenných 
štafet, když každý člen družstva ab-
solvoval jednu disciplínu. Lyžařský 
klub Kadlečák přihlásil dvě štafety. 
Ta ve složení Viktor Sedlmajer, Pavel 
Malina a Jiří Lebeda dokončila v cel-

kové klasifikaci na 69. místě s časem 
1:50:19 a družstvo Tomáš Víšek, Petr 
Choutka, Milan Bezstarosta skončila 
87. za 2:07:19. 

Obyčejně se ovací dostává jen těm 
na stupních vítězů, ale při slavnost-
ním vyhlašování výsledků letošního 
triatlonu na fotbalovém hřišti v Kožlí 
byli uznalým potleskem po právu od-
měněni všichni, kteří závod v krutém 
vedru dokončili. 

jív
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V pátek 2. srpna se na zimním sta-
dionu v Pěšinkách představila, byť 
na krátkou chvíli, ale i ta stála za to, 
nejstarší a nejslavnější hokejová trofej 
Stanleyův pohár, kterou sem i přes 
velice nabitý program přivezl havlíč-
kobrodský Josef Vašíček, člen týmu 
letošního vítěze Caroliny Hurricanes.

Historie poháru sahá až do roku 
1892, kdy jej zakoupil britský guvernér 
Kanady lord Frederick Artur Stanley 
za pouhých 48,50 dolarů a věnoval ho 
tehdy ještě amatérské hokejové soutěži, 
aby o něj bojovaly nejlepší týmy Kanady. 
Mezníkem pro Stanleyův pohár se stal 
rok 1926, kdy se dostal do vlastnictví 
kanadsko-americké NHL, a stal se tak 
symbolem profesionálního hokeje. Jako 
první je na poháru vyryto jméno vítěze 
z roku 1897 Montreal Victorians a tím 
posledním z letošního června je mužstvo 
Caroliny Hurricanes. Pohár byl původně 
bez podstavce, ale jak přibývala jména 
vítězů, byly na něj postupně přivařovány 
další pásy, aby se tam vešla všechna jmé-
na hráčů přibývajících vítězných týmů. 

Teprve od roku 1995 je zavedena tra-
dice, že každý člen vítězného týmu má 
trofej čtyřiadvacet hodin pro sebe, proto 

Josef Vašíček s rodiči a se slavnou trofejí na zimním stadionu v Pěšinkách

Neuvěřitelné: Stanley cup v Pěšinkách

není u nás v republice mnoho zimních 
stadionů, které by měly možnost Stan-
leyův pohár přivítat. Josef Vašíček měl 
ten svůj den s pohárem skutečně nabitý, 
vždyť se s ním chtěl pochlubit na mnoha 
různých místech, kde má své přátele, 
kde hokejově vyrůstal, a hlavně svým 
nejbližším. Bylo od něj tedy hezké, že 

nezapomněl ani na světelský stadion 
v Pěšinkách, byť se zde zbožňovaná 
trofej pozdržela jen velice krátkou chvíli. 
Jak se svěřili činovníci HC Sklo Bohe-
mia, nebylo do poslední chvíle jisté, zda 

se kolona s pohárem ve Světlé zastaví, 
i když se o to snažili měsíc předem. 
Proto neměl pobyt Stanleyova poháru 
ve Světlé téměř žádnou publicitu a trofej 
tak v Pěšinkách přivítali převážně čle-
nové hokejového klubu. Bylo tedy hodně 
Světeláků, toužících opěvovanou hoke-
jovou trofej vidět na vlastní oči, kteří se 

za ní vypravili ve stejný den do Havlíč-
kova Brodu a tam bylo hodně šťastných, 
kteří se s pohárem mohli vyfotografovat 
nebo si na něj dokonce sáhnout. 

jív (foto: ing. Jaroslav Švorc)

Řidiči, umíte číst?

Pohrdání a bezohlednost prokazují svým sousedům 
majitelé osobních automobilů z bytového domu v Dolní 
ulici, když ignorují odůvodněnou výzvu těch, kteří bydlí 
v přízemí a mají okna přímo nad parkujícími auty. Dobře 
viditelná cedule, umístěná na sloupu veřejného osvětle-
ní před domem, vyzývá k parkování výfukem do ulice. 
Z jedenácti zaparkovaných miláčků na čtyřech kolech jen 
majitel jednoho respektoval zmíněnou výzvu.

Snad měl autor textu na ceduli počítat s myšlením dneš-
ního člověka sídlištního (homo sapiens habitationes con-
glomerate) a naopak vyzvat řidiče, aby parkovali výfukem 
k domu. Potom by třeba parkující auta stála obráceně…

Jiří Víšek

DOŠLO PO UZÁVĚRCE
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z APS
Ve firmě APS, Světlá nad Sázavou, a. s. nezůstávají jen u staré klasické výroby, ale pro zajištění vyšší kvality a potřeb 

zákazníků vyvinulo vývojové pracoviště ve spoupráci s Vysokým učením technickým v Brně nový typ stěračového stej-
nosměrného 12 V a 24 V motoru pro použití nejen v nákladních automobilech a autobusech, ale i pro drobné použití.
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Malá obchodní firma přijme pracovnici na funkci

SAMOSTATNÝ OBCHODNÍ REFERENT

Požadavky:

• výborná znalost NJ slovem i písmem •
• vedení obchodního případu v NJ •

• znalost práce na PC •
• organizační schopnosti •

• komunikativnost •
• samostatné rozhodování •

Nástup dle dohody, pracoviště Světlá nad Sázavou, 
možno i na zkrácený úvazek.

Kontakt: 602 218 057, obchodni.referent@tiscali.cz  
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