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Češi v Evropě aneb malé zamyšlení 
nad tím, jak nás vnímají ostatní

Je to již pěkných pár let, co se náš 
národ stal znovu svobodným, otevře-
ly se nám hranice a my jsme mohli 
začít volně cestovat po Evropě. Ne 
každý se s tím ale dokázal vyrovnat 
a mnohdy dělali naši turisté v zahra-
ničí spíše ostudu. 

Vždycky mě mrzelo, když třeba 
v sousedním Rakousku byly v prodej-
nách velké nápisy v naší mateřštině 

„Prosíme Čechy, aby u nás nekradli.“ 
Nebo když se spousta Čechů snažila 
různým způsobem vyhnout platbě 
vstupenek do historických památek, 
dělala ze sebe nuzáky, pohazovala ko-
lem odpadky, či se jiným negativním 
způsobem pokoušela vrýt do paměti 
místních. Tehdy jsem se docela často 
styděl za to být Čechem. 

Posledních pár let jezdím hodně po 
světě a také mě zajímá, zda se náhled 
na nás změnil. Rozhodně jsem byl po-
těšen dvěma zážitky z letošního léta. 

První z nich je z albánského hlav-
ního města Tirana. Místní mladík 
mě na centrálním náměstí oslovil 
a pozval, abych se svým kamarádem 
strávil noc u nich doma, když nemám 
kde spát, a že Češi jsou fajn a určitě 
si báječně popovídáme.  Tak se také 
stalo a my jsme dodnes v písemném 
kontaktu. 

Druhý je z mého studijního pobytu 
v Anglii. Paní Sue Gale, moje „land-
lady“ (bytná), zajišťovala ubytovací 
služby pro školu, kde jsem studoval. 
Jednou při večeři jsme se při rozho-
voru dostali na bydlení cizinců v an-
glických rodinách. A Sue si trochu 
postěžovala: „Se spoustou studentů je 
takových starostí. Švýcaři jsou pořád 
nespokojení, nechtějí děti či domácí 
zvířata v hostitelské rodině a chtěli by 
mít služby jako v nějakém hotelu. Ně-
kteří Francouzi zase chtějí být blízko 
školy, aby ušetřili za místní dopravu. 
Zato vy Češi jste fajn. Nejste přehna-
ně nároční, jste spokojení, nestěžujete 
si, prostě pohodáři.“

Přiznám se, její slova mě zahřála 
u srdce. Je přece příjemné, že nás 
ostatní berou, ne? Tak ať na nás sly-
šíme v zahraničí jen samé pozitivní 
názory!

-mš-

Slovo úvodem Schůze rady - 14. srpna

Schůze rady města Světlá n. S. se 
nezúčastnili ing. Lenka Arnotová 
a ing. Milan Šmíd (dovolená).

Při kontrole plnění úkolů z minulého 
zasedání RM vyplynul úkol pro mís-
tostarostu ing. Malečka, jednat s firmou 
ICOM o přemístění poslední autobusové 
zastávky z náměstí do Komenského 
ulice. Po konzultacích s firmami, městy 
i právním zástupcem došla RM k závěru, 
že pokud bude chtít někdo na pozemcích 
města stavět, musí si je nejprve koupit. 
V tom smyslu bude vedeno jednání dne 
16.8. s developerskou firmou.

V záležitosti otevření ordinace zubní 
lékařky bylo jednáno s VZP, která myš-
lenku podporuje. Město ve spolupráci se 
společností Vital hledá místo pro ordi-
naci, bez které pí doktorka neobdrží od 
KrÚ registraci pro Světlou.

Schůzka se zástupci Policie ČR, na 
které se bude projednávat neúnosná 
situace vyplývající z agresivity členů 
Národního odporu, se uskuteční 22. srp-
na. Město bude opět požadovat zřízení 
zvláštní policejní pěší hlídky, která by 
střežila náměstí a přilehlé prostory, kde 
k inzultacím nejčastěji dochází.

Komunikace Závidkovice – Lipnice, 
na jejíž stav se objevují časté stížnosti, 
se bude podle vyjádření ředitele SÚS 
v letošním roce celkově opravovat.

Pracovní seminář zastupitelstva se 
bude konat 11. 9. od 16.00 hod.

Předsedkyně výboru pro přípravu 
oslav 800. výročí města předložila radě 
zprávu o činnosti výboru, zprávu o čer-
pání rozpočtu a návrhy na usnesení. RM 
schválila spoluúčast města na zahájení 
turistické sezony v kraji Vysočina 17. 3. 
2007, jízdu veteránů Láneckou ulicí 26. 
5. 2007 a doporučila finanční účast měs-
ta na dalších sportovních, kulturních 
a jiných akcích formou darů z rozpočtu 
města. Uložila finančnímu výboru při-
pravit do návrhu rozpočtu na příští rok 
příslušnou částku pro tyto účely.

RM schválila navrženou výši spolu-
účasti města v žádosti o dotaci z Fon-
du Vysočiny na almanach ve výši 56 
%. Schválila záměr propagace oslav 
jubilea v průběhu Svatováclavské pouti 
a uložila MěÚ, PO KyTICe a Sociál-
nímu centru najít vhodnou formu pro-
deje upomínkových předmětů. Uložila 
úřadu navrhnout ceny upomínkových 
předmětů.

RM projednala předložené materiály 
bytové komise a schválila přidělení bytu 
v čp. 24 v Josefodole pí H. B. na dobu 
jednoho roku, schválila podnájem bytu 
pí K. Z. pro pí P. V., souhlasila s ukon-
čením nájemní smlouvy s pí B. v čp. 942, 
protože pět let byt neužívá, nesouhlasila 
s dalším podnájmem v bytě pí V. pro pí 
L., protože podnájemkyně neplatí nájem. 
Neschválila ani prodloužení nájemní 
smlouvy s pí M. B. v čp. 30 v Lipničce 
pro neplacení nájemného.

RM schválila využít zákona č. 107/
2006 Sb. a jednostranně zvýšit nájem-
né v obecních bytech z 15,81 Kč/m2 na 
18,34 Kč/m2 v bytech I. kategorie.

RM na základě žádosti ZO Českého 
zahrádkářského svazu souhlasí s po-
skytnutím podpory při pořádání 8. roč-
níku výstavy Světelská zahrádka.

RM se seznámila s dopisem pí M. Š. 
z Koňkovic, ve kterém je kritizována 
práce rady v souvislosti s frontami na 
správním odboru. Tajemnice MěÚ vy-
světlila, že na odboru došlo k souběhu 
dovolených a nemoci, takže za přepáž-
kou zůstala jedna pracovnice, která mu-
sela přijímat desítky žádostí o nové pasy, 
neboť občané, aniž by pas potřebovali, 
žádali o jeho vystavení proto, že od 1. 
září se zvyšuje správní poplatek za jeho 
vydání. Organizace práce na odboru není 
v kompetenci rady města, ale vedoucího 
odboru a tajemnice. V tomto smyslu jmé-
nem rady starosta stěžovatelce odpoví. 

RM odmítla možnost inzerce do publi-
kace „Cestujeme po Moravě a Čechách“.

Tajemnice MěÚ ing. Černohubová 
informovala o připravované smlouvě 
o partnerství mezi krajem Vysočina 
a italským krajem Friuli-Venezia Giulia 
a o připravovaném dopisu pro hejtmana, 
v němž město Světlá n. S. projevuje zá-
jem o partnerství se srovnatelně velkým 
městem v tomto italském kraji.

Vedoucí odboru životního pro-
středí odpovídal na dotaz radního 
ing. Aubrechta, týkající se slibovaných 
úprav koryta řeky. Práce má být Povo-
dím Vltavy provedena letos, termín ale 
zatím město nezná.

Tajemnice odpovídala na dotaz radní-
ho Mgr. Včely, zda by bylo možné pro-
vádět ověřování listin na jednom místě. 
Zpráva o četnosti úkonů a možnostech 
centralizace bude podána na příštím 
zasedání rady.

Josef Böhm, starosta města 
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Schůze rady - 4. září

Po zahájení a provedení kontroly 
zápisu z minulého zasedání informoval 
místostarosta ing. Maleček radní o dal-
ším jednání ohledně výstavby bytové-
ho domu na pozemku města nedaleko 
ZŠ v Lánecké ulici, o průběhu kroků 
k tomu, aby se ve městě etablovala 
zubní lékařka a o opatřeních ohledně 
výstřelků tzv. „neonacistů“. Tajemnice 
ing. Černohubová uvedla, že se situace 
na odboru správním a školství stabili-
zovala.

RM doporučuje zastupitelstvu od-
koupení pozemku PK č. 48  v k. ú. Dol-
ní Bohušice o výměře 20 m2 (pozemek 
se nachází pod chodníkem v Dolních 
Bohušicích) od pana M. I. za cenu 1000 
Kč. V souvislosti s úmrtím paní I. do-
poručuje revokovat část usnesení č. 06/
2006 ZM ze dne 22. 2. 2006, kterým 
byl schválen nákup pozemků v lokalitě 

„Pod Vodárnou“.
RM nedoporučuje zastupitelstvu 

prodej části pozemků KN st. č. 52, KN 
č. 1096/21 a KN č. 1088/1 o celkové vý-
měře 650 m2 (parčík mezi domem dětí 
a mládeže a řekou) panu M. W.

RM projednala žádost paní J. Š. o pro-
dej části pozemku KN č. 539 o výměře 
0,5 m2 v k. ú. Lipnička (u domu čp. 18, 
který je v majetku města) a rozhodla  
o jejím odložení do doby zpracování 
projektu na rekonstrukci tohoto domu 
na byty pro nízkopříjmové obyvatele.

RM schválila ukončení pronájmu 
části pozemku KN č. 724/214 o výměře 
120 m2 v k. ú. Světlá n.S. (u domu čp. 
470 v ulici U Dílen) s panem F. K. Ne-
doporučila prodej téhož pozemku, 
o který projevila zájem paní D. H., 
z důvodu zachování velikosti celé 
parcely, která by mohla být použita na 
výstavbu rodinného domu.

RM projednala žádost sl. G. C. a K. S. 
o prodej části pozemku 926/101 v ulici 
U Stromečku za účelem výstavby 
garáží. Na základě vyjádření komise 
pro rozvoj města, která prodej odmítla 
s ohledem na nebezpečí zablokování 
stávající odstavné plochy, RM prodej 
nedoporučuje.

RM projednala žádost manželů 
Z. a P. S. o prodej pozemku KN č. 855/
6 v k. ú. Světlá n. S. (Panuškova ulice) 
a nedoporučila jej.

V souvislosti se záměrem výstavby 
komunikace v Dolní Březince schváli-

la RM záměr pronájmu části pozemku 
KN č. 979/1 v k. ú. Dolní Březinka 
panu J. N. a doporučila zastupitelstvu 
směnu částí pozemků v této lokalitě 
bez dalšího finančního vyrovnání.

RM schválila pronájem části pozem-
ku KN č.724/31 o výměře 25 m2 v k. ú. 
Světlá n. S. (u domu čp. 487 v Čapkově 
ulici) paní P. L. za účelem zřízení za-
hrádky.

RM projednala žádost pana 
S. M. o přehodnocení pronájmu části 
pozemku pod kolnou u domu čp. 487 
v Čapkově ulici a rozhodla se revoko-
vat část svého usnesení č. 25/2006 ze 
30. 1. 2006 v tom smyslu, že pronájem 
pozemku KN st. č. 517 v k. ú. Světlá 
n. S. bude pokračovat.

RM projednala žádost pana J. N. 
o pronájem části pozemku PK č. 405/1 
v k. ú. Horní Bohušice za účelem ulo-
žení truhlářského řeziva a schválila ji.

RM projednala žádost paní J. J. o pro-
nájem místnosti o ploše 2,5 m2 v domě 
s pečovatelskou službou. Vzhledem 
k tomu, že pečovatelská služba nemá 
žádné námitky, RM s pronájmem sou-
hlasí.

RM schválila zřízení věcného břeme-
ne chůze a jízdy k části pozemku KN 
č. 627/6 v k. ú. Světlá n. S. za jednorá-
zovou úplatu 1000 Kč pro společnost 
Bohemia Machine u její nové budovy 
v blízkosti skláren.

Ve snaze odstranit nesoulad ve vlast-
nictví stavby a vlastnictví pozemku 
doporučuje RM zastupitelstvu odkou-
pit části pozemků KN č. 33/3 a st. č. 
23/2, které se nacházejí pod chodníkem 
v Haškově ulici, od manželů H. a man-
želů Z. za cenu 1 Kč/m2.

RM doporučuje zastupitelstvu schvá-
lit prodej nemovitosti (kanalizační 
přípojka pro rodinný dům pana B.) na 
pozemcích KN č. 886/15, 992/1 a 847/
11 v k. ú. Dolní Březinka panu M. B. za 
cenu 14 160 Kč.

RM doporučuje zastupitelstvu prodej 
pozemku KN st. č. 40 (13 m2) a části 
pozemku PK č. 278/6 (cca 500 m2) 
v k. ú. Dolní Bohušice panu K. K. za 
cenu 70 Kč/m2.

RM trvá na svém usnesení č.169/2006 
ze dne 19. 6. 2006, podle kterého odlo-
žila prodej části pozemku KN č. 531/8 
(cca 7 m2) v k. ú. Lipnička manželům 
J. a M. F. do doby zpracování pasportu 
komunikací.

RM doporučuje prodej pozemku KN 
st. č. 45 (38 m2), KN č. 247/7 (386 m2 
), KN č. 146/5 (239 m2) a části pozem-
ku PK č. 247/1 (500 m2 ) v k. ú. Dolní 
Bohušice (bažantnice) Mysliveckému 
spolku Světlá n. S. za cenu 10 Kč/m2.

RM doporučuje zastupitelstvu prodej 
části pozemku KN č. 234/4 (cca 15 m2) 
(pod rybníkem v Dolních Dlužinách) 
panu J. F. za cenu 70 Kč/m2.

RM schválila výpůjčku části pozem-
ku parc. č. 337/1 (cca 70 m2) v k. ú. 
Světlá n. S. na uložení stavebního 
materiálu potřebného k výstavbě řa-
dových garáží pro pana L. P. a zároveň 
schválila zveřejnění záměru pronájmu 
části tohoto pozemku.

RM projednala žádost rady starších 
Československé církve husitské o po-
skytnutí místnosti, kterou by používala 
jako kancelář. Jedinou možností se RM 
jevila místnost v čp. 23, kterou má 
pronajatou Oblastní charita Havlíčkův 
Brod. Po jednání mezi oběma subjekty 
souhlasí RM s podnájmem této míst-
nosti za výše zmíněným účelem. Zá-
roveň RM ruší své usnesení č. 89/2006 
(pronájem nebytových prostor husitské 
církvi v Sociálním centru).

RM doporučuje zastupitelstvu schvá-
lit rozpočtové opatření č. 3/2006 s na-
vrhovanými změnami.

RM doporučuje zastupitelstvu k pro-
jednání a případnému schválení roz-
počtový výhled na roky 2007-2008.

RM projednala materiál finančního 
odboru zabývající se výpočtem místní-
ho poplatku za likvidaci komunálního 
odpadu. Vzhledem k rostoucím nákla-
dům TBS a nekázni občanů, která k to-
mu přispívá, navrhuje zastupitelstvu 
zvýšení poplatku na 456 Kč. I tak bude 
město dotovat každého občana částkou 
cca 30 Kč.

RM schválila poskytnutí finančního 
daru Futsalovému klubu S.U.D. Světlá 
n. S. ve výši 2000 Kč.

RM projednala výsledek kontroly 
z Finančního úřadu Havlíčkův Brod 
na čerpání dotace na výstavbu 24 by-
tových jednotek ve Světlé n. S., která 
probíhala v letech 2000-2002. Pro čet-
ná pochybení, kterých se tehdy město 
dopustilo (nedodržení předepsaných 
termínů, nedodržení podílu profi-
nancovaných sdružených prostředků 
atd.), bylo mu uloženo vrátit dotaci 
v plné výši a ve stejné výši mu ▶
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
uplynuly čtyři roky a končí volební 

období, v němž se všichni Vámi zvolení 
zastupitelé poctivě snažili splnit to, co 
ve svých předvolebních materiálech 
slíbili Vám, voličům. Chtěl bych se 
jménem všech svých kolegů ze Zastupi-
telstva města Světlé nad Sázavou s Vámi 
i s prací v tomto nejvyšším orgánu města 
rozloučit a velmi stručně zrekapitulovat 
ty čtyři roky, které jsou za námi.

Naše výchozí pozice byla poměrně ob-
tížná. Z předcházejícího volebního ob-
dobí zůstalo ve skříni mnoho kostlivců. 
Město už nemělo na účtech přes padesát 
milionů korun za akcie skláren a energe-
tických firem a muselo se spolehnout na 
svůj skromný rozpočet a občasné dotace 
z ministerstev a kraje. Mnoho energie 
nás stála dostavba radnice, protože 
dodavatel vybraný minulým vedením 
se ukázal jako naprosto nespolehlivý 
a finančně se s městem dosud nevyrov-
nal. Dodnes se také táhne spor o téměř 
čtyři miliony korun z rozpočtu města 
s dodavatelem stavby domova důchod-
ců. Zdědili jsme i problém s nedbalým 
postupem při čerpání státní dotace na 
výstavbu 24 bytů Na Bradle, naštěstí 
finanční úřad netrval na vrácení dotace 
a 100 % penále (celkem 15 milionů) 
a spokojil se se sto tisíci korun. Toto 
dědictví minulosti bude zatěžovat město 
ještě nějaký čas.

Přes tyto nemalé problémy se podařilo 
zajistit provoz velkého úřadu obce s roz-
šířenou působností, dosáhnout u krajské-
ho úřadu Vysočina toho, po čem občané 
dlouho a marně volali, rekonstrukce Ko-
menského a Nádražní ulice. Co všechno 
se v našem městě změnilo k lepšímu, si 
můžeme přečíst na jiném místě tohoto 
čísla SZ.

Město nezapomínalo ani na své místní 
části. Vznikly osadní výbory, ve všech 
osadách se udělalo něco pozitivního.

Na příští rok město chystá oslavy své 
osmisetleté existence, uvažuje se o zlep-
šení vzhledu náměstí. Bohužel, byro-
kratické překážky neumožnily zatím 
vybudovat letní koupaliště, po kterém 
všichni voláme.

Někteří ze současných zastupitelů 
se již nebudou snažit vrátit se k této 
náročné práci pohlcující spoustu jejich 
volného času a na kandidátkách se s je-
jich jmény nesetkáme. Řada z nás se 
však rozhodla v práci zastupitele města 
pokračovat a bude se ucházet o Vaše 
hlasy i v nadcházejících komunálních 
volbách. Přeji nám, voličům, abychom 
při tak důležitém aktu, jakým volby jsou, 
měli šťastnou ruku a zvolili ty, o nichž 
jsme přesvědčeni, že jejich jediným zá-
jmem je prospěch tohoto města a jeho 
obyvatel.

Josef Böhm

bylo vyměřeno i penále (celkem 
15 360 000 Kč). Město podalo proti 
rozhodnutí FÚ odvolání na minister-
stvo financí, které rozhodlo o promi-
nutí sankce až na část penále ve výši 
100 000 Kč. Tato částka byla městem 
zaplacena. Finanční výbor zastupitel-
stva došel k názoru, že nebude vzhle-
dem k časovému odstupu a k tomu, že 
pracovníci majetkového odboru, kteří 
měli tuto záležitost na starosti, již na 
radnici nepracují, požadovat náhradu 
škody, která městu vznikla. S tímto 
názorem se ztotožnila i RM.

V rámci projektu Komunitní pláno-
vání sociálních služeb v regionu Svě-
telsko-Ledečsko bude vypsána soutěž 
pro žáky 2. stupně zákaldních škol 
celého regionu. Na návrh odboru soci-
álních věcí schválila RM, aby žáci, kte-
ří se v soutěži umístí na prvních třech 
místech, obdrželi finanční odměny ve 
výši 2000,1000 a 500 Kč.

RM schválila podmínky prodeje 
upomínkových předmětů vztahujících 
se k jubileu města v roce 2007 na letoš-
ní Svatováclavské pouti a jejich ceny.

RM stanovila dle návrhu tajemnice 
MěÚ oprávněné úřední osoby dle § 15 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
formou přílohy Organizačního řádu 
Městského úřadu Světlá n. S.

RM schválila změnu sídla volebního 
okrsku č. 1 ve Světlé n. S. (pro voliče 
z ulic Sázavská, Na Sídlišti a Horní). 
Místem konání voleb v tomto okrsku 
bude nízkoprahové centrum (bývalá 
městská knihovna) v Sázavské ul. čp. 
598.

RM na základě návrhu bytové komi-
se schválila přidělení bytu 1+1 v čp. 24 
v Josefodole panu M. M. s platností od 
1. 9. 2006 na dobu jednoho roku s au-
tomatickým obnovováním při plnění 
povinností nájemníka.

RM schválila prodloužení nájemní 
smlouvy na byt 1+1 v Lipničce čp. 30 
pro paní M. B., která vyrovnala všech-
ny své závazky k městu.

RM pověřila na návrh komise pro 
koordinaci sportů pí Jaroslavu Holoub-
kovou zapečetěním pokladniček pro 
veřejnou sbírku u příležitosti Běhu 
Terryho Foxe 12. 10. 2006.

RM projednala dopis pí V. z Roz-
koše, která si opakovaně stěžuje na 
podmáčení louky nad silnicí po vybu-
dování rybníku panem S. Ačkoliv od-
bor životního prostředí ujistil RM, že 
rybník nemůže mít na podmáčení lou-
ky vliv, starosta se osobně přesvědčil, 

že stěžovatelka má pravdu. Na odboru 
životního prostředí bude požadována 
náprava situace.

Starosta seznámil RM s obavami 
obyvatel místní části Benetice z pro-
deje rekreačního zařízení, dosud pat-
řícího firmě Obila Kutná Hora. Ředitel 
firmy informoval starostu, že skutečně 
zařízení prodávají prostřednictvím 
realitní kanceláře a je jim jedno, kdo 
je koupí.

RM souhlasí s umístěním sochy tří 
Grácií na pozemku města mezi Sá-
zavskou ulicí a areálem střední školy.

Starosta na podnět členů kynologic-
kého spolku pozval členy RM na sou-
těž a výstavu československého vlčáka 
v sobotu 9.9. a v neděli 10.9.

Starosta seznámil RM s nabídkou 
firmy TV studio HB na aktualizaci 
videonahrávky o Světlé, včetně ceny. 
RM navrhuje příslušnou částku na-

▶ vrhnout jako součást rozpočtového 
opatření č. 3.

Starosta seznámil RM se stavem 
vyřízení podnětu manželů Z. ohledně 
komunikace v Horní Březince (bylo 
zjištěno, že vede částečně po soukro-
mých pozemcích). Kontrolní výbor 
zastupitelstva neodvedl dobrou práci, 
když zprávu o své kontrole konání úřa-
du v této věci ústně přednesl na červno-
vém zasedání ZM, ale v písemné formě 
ji po dvou urgencích doručil na radnici 
až na konci srpna. Starosta musel toto 
zdržení vysvětlovat na podnět manželů 
Z. až na ministerstvu vnitra.

Na dotaz Mgr. Včely bylo odpovědě-
no, že do Světelského zpravodaje budou 
moci volební strany a hnutí před komu-
nálními volbami dávat svou prezentaci 
v rozsahu omezeném na půl strany.

Josef Böhm, starosta města
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MODRÁ JE DOBRÁ VOLBA PRO VÁS
Milí spoluobčané,

i v letošních komunálních volbách Vám představíme kandidáty ODS a základní principy našeho programu. Nechtěli jsme, aby 
byl jen mnohoslovným seznamem všech činností, které by se měly v naší obci uskutečnit, aby se stal prakticky jen výčtem 
plánovaných akcí, aby se podobal programům všech dalších stran a hnutí.

Ve svém programu Vám nenabízíme cíl, ale cestu, ke které nám mnozí z Vás poskytli svou důvěru již před čtyřmi lety.

Nebuďte mlčící většinou!
Přijďte prosím k volbám!

Dejte nám dostatek hlasů a tím i skutečnou možnost prosadit Vaše přání.
Patová situace ve vedení města – stejně jako ve vedení státu – nic neřeší.

  
My Vám nabízíme:
 • jasně formulovaná pravidla platná pro všechny
 • průhledný rozpočet a jeho vyúčtování
 • vyrovnané investice do infrastruktury, sportu i kultury bez zvýhodňování jedné skupiny obyvatel na úkor druhé
 • bezpečné a upravené město a jeho okolí
 • poctivou práci, kompetentnost a vstřícnost na MÚ
 • partnerství, tj. možnost rozhodovat o tom, jak budeme všichni v našem městě žít.

Volte ODS – volte číslo 1

Za kandidáty ODS
Mgr. Jana Kupčíková, místopředsedkyně MS ODS Světlá n. S.

Josef Havel, předseda MS ODS Světlá n. S.

Komunální volby 2006

Čas vypršel
Uplynul poslední celý měsíc čtyř-

letého volebního období vymezeného 
pro rozhodování obecních a městských 
zastupitelstev. V našich hlavách přibylo 
za čtyři roky poměrně velké množství 
filmového materiálu. Díky nedokona-
losti nebo možná právě naopak dokona-
losti naší paměti jsou zejména ty starší 
filmy v naší hlavě již hodně rozmazané 
a zašlé. 

Přesto bychom měli být schopni se 
alespoň na chvíli vrátit ve své hlavě 
o čtyři roky nazpátek a přehrát si ten 
film, který se týká života v naší obci, 
městě a jejího, jeho čtyřletého života. Je 

na každém z nás, abychom si provedli 
porovnání včerejší a dnešní úrovně ži-
vota v naší obci či městě. Abychom si 
trochu pečlivěji připomněli kdo, co, kdy, 
s kým a proč.

V říjnu budou totiž komunální volby 
a to je chvíle, ve které mají všichni 
občané možnost „říci“, jak si život ve 
svém městě nebo obci představují. Je na 
každém z nás, až jak silně se rozhodne-
me do budoucího života své obce nebo 
svého města promluvit.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

www.vystrcil.cz

Finanční úřad v Ledči n. S.

informuje občany 
a podnikatelskou veřejnost, že

od 1. 10. 2006

je oddělení majetkových daní 
a ostatních agend přemístěno
do 1. patra budovy bývalé ZŠ

v ulici Barborka č. 790
v Ledči nad Sázavou.

Od tohoto data budou agendy
daň z nemovitostí, 

daň z převodu nemovitostí,
daň dědická, daň darovací 

a registrační pokladny
již vyřizovány na uvedeném 
detašovaném pracovišti FÚ.

ing. Martin Karel

vedoucí oddělení 
daňové správy
FÚ v Ledči n. S.
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ᤀᨀఀഀఀȀ̀ᬀᰀ̀᠀᠀ᜀ
ᴀᴀᴀḀᄀഀഀἀഀ ఀऀሀȀԀഀḀᴀ!ഀḀᄀ"

NEZÁVISLÍ, volte dvojku
Vážení spoluobčané, 

navazujeme na náš minulý program a především na práci během uplynulého volebního období. Dovolujeme si Vás pozvat ke 
komunálním volbám a nabídnout Vám naši představu o správě a řízení města a jeho okolí.

ing. Lenka Arnotová

Jsme nezávislí na politických stranách a hnutích, cítíme osobní odpovědnost k Vám, voličům, obyvatelům našeho města 
a místních částí. 

•
Na naší kandidátce najdete lidi, kteří se již při minulých volbách ucházeli o Vaše hlasy a prokázali plně své schopnosti při 

řízení města. Oslovili jsme i nové kandidáty, kteří svým jednáním a zkušenostmi splňují předpoklady kvalitní práce nejen v za-
stupitelstvu, ale také při práci v komisích a výborech ve prospěch občanů, bez zbytečného politikaření a kariérizmu.

•
Naší hlavní zásadou je problémy nenechávat ležet ani je nepřekračovat, ale aktivně řešit. Vycházíme z reálných možností 

a v žádném případě nechceme slibovat nesplnitelné. Vždy však pro vyřešení problému uděláme maximum.
•

Program a jmenovitý přehled kandidátů se do tohoto článku nevejde a najdete je na našich stránkách www.nezavisli-
-svetlans.wz.cz.

•
Dovolte, abych Vám popřála šťastnou ruku při výběru kandidátů do městského zastupitelstva i do Senátu PČR.

•
Jsem přesvědčena, že v případě zvolení našich kandidátů nezklameme občany, kteří nám dali svůj hlas.
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!*" ጀሀ%ఀഀԀ=ሀ1 Àఀഀࠀ܀̀$ *ༀ ᐀ఀ%ጀሀ9ԀḀഀ᐀܀

#+" ᘀጀࠀ܀ሀḀ᐀܀ἀԀ-%ఀഀ ᴀᴀ 1ሀḀጀ̀Ԁἀᰀ̀ !

#!" ĀȀ Ѐ̀Ԁࠀ܀Ԁᜀ̀)%ఀഀ 4+ 9ሀጀఀ᐀

ĀȀ̀ЀĀԀࠀ܀ԀࠀऀࠀఀഀࠀࠀԀࠀऀࠀༀက̀ഀᄀࠀࠀȀ̀Ѐሀഀᄀ

ጀ̀ࠀࠀ
᐀ ᔀᘀᜀᔀᘀ᠀ᤀࠀᨀᬀᜀᰀᴀḀἀࠀ ᠀ᴀ!"#ᤀᰀ"$ᤀ%ᴀࠀ&ἀᜀᰀ"'(ఀࠀḀᘀ!)ࠀᤀࠀ

ᜀᘀ&#*ᔀḀ+,'ἀࠀᔀᘀ$ᴀ-.ᬀࠀᔀ᠀ᘀࠀ!/&#ᤀ!ᨀ*ఀࠀ$!/'ᴀḀἀࠀ
ᔀᤀ᠀.ᘀ!ᤀ%ἀ%0ࠀ-ἀ&#1

᐀ ᔀᘀ-ᘀ%ࠀఀ-+#ࠀ.#ᴀ2ἀࠀ&.*#ᴀ3Ḁ+ࠀᔀᘀ#2ᴀᨀ*,ἀ

᐀ ᔀ2ἀ&#ᤀ!ᨀᤀࠀᜀᘀ-ᘀ!ᤀࠀᜀ4%0ᘀᜀ%4ఀࠀḀἀ$.ᘀᔀ᠀ᤀ0ᘀ!)ࠀ
%ᴀḀ#᠀*-

᐀ !$ᜀ+ᰀ5Ḁἀࠀ $ᤀ%0ᘀ!5Ḁἀࠀ&ᘀ*3ᤀ&Ḁ)ࠀ&ἀ#+ࠀ'.ᘀᰀఀࠀ
$!/'ᴀḀἀࠀ.ᤀᔀᤀ%"#ࠀ-ᤀ#ᴀ2&./%0ࠀ'.ᘀᰀ1

᐀ -ἀ&#Ḁἀࠀ.ᘀ-*Ḁ".ᤀ%ᴀࠀ &ἀᜀᰀ"'#+ࠀĀࠀȀ#᠀ᘀ-ᴀ3.*ࠀ᐀ࠀ
%ᴀḀ#᠀*-ఀ6ࠀ᠀ᤀᜀᰀᘀࠀ7ࠀ%ᴀḀ#᠀*-1

89ሀഀ
᐀ ᔀ᠀4-ᬀ&ᰀᘀ!5ࠀ$:Ḁᤀ
᐀ ᔀᘀᜀᔀᘀ᠀ᤀ0(.%"#&"᠀*#ࠀᘀࠀ*%0*᠀ࠀ %ᬀ.ᰀᘀ&#ᴀ$. ࠀᬀఀ

᠀ᘀ$'ἀ2ᴀḀἀࠀ&ᰀ*;ᴀᨀ1
᐀ ᠀ᴀ<ᘀ᠀-ᤀࠀ#ᴀ%0Ḁ"%./%0ࠀ&ᰀ*;ᴀᨀ

=8>̀ऀ?
᐀ &ᔀᘀ᠀#ࠀ &ᔀᘀ᠀#ᘀ!Ḁἀ0ࠀᤀᰀᤀఀࠀ.ᘀ*ᔀᤀᰀ"'#+1

᐀ .*ᰀ#*᠀ᤀࠀ !ᬀ#!ᘀ2ᴀḀἀࠀ.*ᰀ#*᠀Ḁἀ0ᘀࠀ.ᘀ-ᔀᰀᴀ@*ࠀ7ࠀ
."Ḁᘀఀࠀ&ᔀᘀᰀᴀ3ᴀḀ&./5&ࠀᰀఀࠀ.ᤀ!5᠀Ḁᤀఀࠀᔀᘀᜀᔀᘀ᠀ᤀࠀ
.*ᰀ#*᠀Ḁἀ%0ࠀᤀ.#"!"#1



Světelský zpravodaj říjen 2006 strana 8 strana 9 říjen 2006 Světelský zpravodaj 

Revitalizace panelových sídlišt́

V současné době vrcholí tvorba 
dlouhodobé koncepční studie ,,Revita-
lizace panelových sídlišť“. Studie řeší 
lokality sídlišť Na Bradle, Na Sídlišti, 
Sázavská, a to zejména problematiku 
parkování, pěší komunikace, zklidnění 
dopravy, infrastrukturu, nakládání se 
zelení, výstavbu sportovních a zábav-
ných hřišť a koutků, svozy a ukládání 
odpadů, zkvalitnění služeb atd. 

Tyto aktuální problémy však není 
možné realizovat v krátkém časovém 
období. Studie se pro město stane pod-
kladem pro zajišťování následné technic-
ké přípravy a zároveň se stane nedílnou 
součástí přípravy k získání dotačních 
titulů. 

V první fázi, v průběhu měsíce dubna, 
došlo k zaměření sídlišť geodetickou 
firmou. Současně probíhalo dotazníkové 
šetření, jehož cílem bylo získání prvot-
ního přehledu o názoru veřejnosti, co 
obyvatele sídlišť nejvíce trápí a co by 
chtěli řešit. Výsledky z tohoto šetření 
byly zapracovány do studie.

Dalším krokem, v průběhu měsíce 
května a června, bylo seznámení zástup-

ců města s navrženým řešením, a to na 
několika pracovních schůzkách.

V měsíci červnu také proběhlo jed-
nání se zástupci vlastníků a správců 
panelových domů, kteří byli seznámeni 
s připravovanou studií. Zároveň byli 
jednotliví zástupci vlastníků vyzváni, 
aby do konce měsíce srpna předložili 
městu Světlá n. S. rozbor, který řeší pro-
blematiku jednotlivých bytových domů 
(opravy objektů, zateplení, výměny 
oken, výměny rozvodů, ...)

Ve dnech 27. června a 29. června 2006 
byl návrh koncepční studie představen 
občanům na veřejném projednání ve spo-
lečenském sále. Obyvatelé se také mohli 
seznámit se studií prostřednictvím inter-
netových stránek města nebo si ji mohli 
prohlédnout na odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje MěÚ.

Své náměty a připomínky mohli vyjá-
dřit na schůzce, která se konala 6. září 
v budově městského úřadu.

S konečnou studií „Revitalizace pa-
nelových sídlišť“ budete samozřejmě 
seznámeni.

Lenka Svobodová, odbor MIRR

Zpětný odběr elektrozařízení 

Spotřebiče – elektrozařízení jsou ne-
dílnou součástí našeho života. Usnadňují 
nám každodenní povinnosti, pomáhají 
při práci, starají se o zábavu. Jejich vývoj 
se neustále zrychluje a cenově jsou stále 
dostupnější. To vše s sebou ale přináší 
i závažný problém. Co s nimi, když do-
slouží?

Většina vysloužilých zařízení se dá 
recyklovat a použít při výrobě dalších 
produktů. V roce 2005 vstoupil v platnost 
zákon, ukládající výrobcům a dovozcům 
elektrozařízení povinnost postarat se 
o svoje výrobky po skončení jejich život-
nosti. V České republice fungují kolektiv-
ní systémy zajišťující sběr a zpracování 
použitých elektrozařízení. Kolektivní 
systémy spolupracují s prodejci, obcemi, 
sběrnými dvory a společnostmi zaměře-
nými na přepravu, zpracování a recyklaci 
elektroodpadu. 

Město Světlá nad Sázavou uzavřelo 
smlouvy s kolektivními systémy ASE-
KOL, EKOLAMP, ELEKTROWIN. Tyto 
společnosti zastupují výrobce elektrozaří-
zení a zajišťují na území České republiky 
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zpětný odběr použitých elektrozařízení, 
jejich recyklaci a materiálové využití. Na 
základě těchto smluv bylo ve sběrném 
dvoře Technických a bytových služeb 
Světlá n. S. zřízeno místo zpětného odbě-
ru elektrozařízení.

Na místo zpětného odběru mohou spo-
třebitelé odevzdávat kompletní elektro-
zařízení zdarma. Pokud jsou elektrozaří-
zení kompletní, v nedemontovaném stavu, 

SVOZ ODPADŮ – PODZIM 2006

ZMĚNA VE SVOZU OBJEMNÝCH 
A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Městský úřad Světlá n. S., odbor život-
ního prostředí upozorňuje občany Světlé 
n. S. na změnu způsobu svozu objemného 
odpadu. Odpad již nesmí být odkládán na 
okraj vozovky jako doposud, ale bude ve 
svozový den, v určenou dobu, odkládán 
do přistavených kontejnerů.

Svoz bude prováděn na území města 2 x 
ročně (vždy na jaře a na podzim) v ter-
mínech, se kterými budete v nejbližších 
dnech seznámeni (prostřednictvím letá-
ků do domácnosti, plakátovacích ploch, 
internetových stránek města, městským 
rozhlasem a místním tiskem).   

SVOZ BUDE PROBÍHAT NÁSLEDU-
JÍCÍM ZPŮSOBEM:

• ve stanovený den a čas budou na 
určená místa přistaveny kontejnery, 
u kterých bude obsluha 

• kontejnery zde budou umístěny v do-
bě od 16.00 – 19.00 hodin, po uplynu-
tí této doby budou odvezeny 

• na stanovišti budou umístěny kon-
tejnery na objemný a nebezpečný 
odpad, do kterých se budou odkládat 
odpady přímo, dle pokynů obsluhy

• po odvozu kontejneru  ze stanoviště 
je možné využít kontejner v jiné ulici 
dle rozpisu

• tento svoz je určen výhradně pro 
občany Světlé nad Sázavou a obča-
ny místních částí, netýká se firem, 
podnikatelů a občanů okolních obcí, 
v případě pochybností bude vyžado-
váno prokázání totožnosti

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOB-
JEMOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT

• objemné odpady jako např. starý ná-
bytek, linoleum, koberce, umyvadla, 
matrace, sporáky

• z nebezpečných odpadů lednička, 
pračka, autobaterie

V RÁMCI SVOZU OBJEMNÝCH 
A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ SE NE-
SMÍ ODKLÁDAT 

• drobný komunální odpad, který lze 
odkládat do popelnice

• organický odpad, nádoby s chemiká-
liemi a jinými tekutinami

• stavební suť
• odpady obsahují nebezpečný azbest, 

např. eternit 

MIMO SVOZOVÉ DNY JE NUTNÉ 
ODPAD ODVÁŽET POUZE 

NA SBĚRNÝ DVŮR!

V případě dotazů se obraťte na odbor 
životního prostředí, tel. 569 496 644, nebo 
na TBS Světlá n. S., tel.  569 452 656

DNY SVOZU A STANOVIŠTĚ 
KONTEJNERŮ

Pondělí 2. 10. 
 Benetice – náves
 Žebrákov – u č.p. 9, u Pejcharů  

Opatovice – na návsi u kapličky
Úterý 3. 10. 
 Dolní Bohušice – u špejcharu
 Dolní Březinka – pod č.p. 62 u   

Flekalu
 Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
Středa 4. 10. 
 Josefodol – parkoviště u skláren
 Kochánov – náves
 Leštinka – náves
Čtvrtek 5. 10. 
 Lipnička – za hospodou na návsi

 Horní Bohušice – náves, u rybníka
 Horní Březinka – křizovatka směrem 

ke Kadlečkům
Pátek 6. 10. 
 Mariadol + Františkodol – u autobu-

sové čekárny, pod č.p. 30
 Radostovice – u váhy
 Závidkovice – náves, nad kulturním 

domem
Pondělí 9. 10. 
 Horní Dlužiny – v prostoru u potoka
 Dolní Březinka – pod č.p. 34, Čelan-

ský
 Mrzkovice – náves, u kapličky
Úterý 10. 10. 
 Sázavská č.p. 921, u kontejnerů
 Na Bradle č.p. 950 
 Na Rozkoši u parkoviště TBS
Středa 11. 10. 
 Zámecká ulice – parkoviště před 

vchodem do zámku
 Zimní stadion – parkoviště 
 Panuškova ulice – F. A. Jelínka - kři-

žovatka
Čtvrtek 12. 10. 
 Nové město – u č.p. 945
 Zahrádecká ulice – u pneuservisu
 Lánecká ulice – u č.p. 229, mateřská 

škola
Pátek 13. 10. 
 Nad Tratí – u č.p. 467, pod Kosový-

mi
 Sázavská ulice - pod č.p. 584
 Na Bradle – proti č.p.  965
Pondělí 16. 10. 
 Komenského – parkoviště u ZŠ
 Vysočanská – u č.p. 779
 Nová čtvrť – u křižovatky s Komen-

ského ulicí
Úterý 17. 10. 
 Na Bradle – parkoviště před COOP-

-Diskont
 Kolovratova  ulice 
 – u křižovatky s Nádražní ulicí, na-

proti ZUŠ
 Jelenova – parkoviště proti ZŠ

jsou zdarma odvážena ke zpracovatelům. 
Chybí-li například v chladicím zařízení 
kompresor, takové zařízení je nekompletní, 
jedná se tudíž o odpad, kolektivní systém 
jej neodebírá a veškeré náklady na odstra-
nění odpadu zaplatí město, což se následně 
projeví ve zvýšení místního poplatku za 
provozování systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů.

Prosíme občany, spotřebitele, aby 
vysloužilá elektrozařízení odevzdávali 
na sběrný dvůr nerozebraná, kompletní, 
protože jedině tak lze zajistit kompletní 
ekologické zpracování, využití nebo od-
stranění a  zabrání se úniku nebezpečných 
látek ohrožujících lidské zdraví a životní 
prostředí.

Městský úřad Světlá n. S.  
odbor životního prostředí
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- od 8. do 9.8. bylo v ul. Na Sídlišti odci-
zeno vozidlo Fiat Tipo červené barvy HBJ 
44-31 v hodnotě 40 000 Kč.

- dne 10.8. byl ve Světlá n. S. kontrolo-
ván 33letý muž z Třeště. Provedeným še-
třením a následně i doznáním muže bylo 
zjištěno, že uvedeného dne ukradl celkem 
ve třech prodejnách ve Světlé n. S. různé 
věci v celkové hodnotě 8 500 Kč. Kradené 
věci byly u něho zajištěny a následně vrá-
ceny poškozeným. Věc byla zpracována 
ve zkráceném přípravném řízení.

- 19.8. v nočních hodinách byl ve Světlé 
n. S. kontrolován 22letý řidič osobního vo-
zidla. Bylo zjištěno, že má vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel, nikdy nebyl 
držitelem řidičského oprávnění na osobní 
vozidla a navíc řídil pod vlivem alkoholu. 
Věc byla zpracována ve zkráceném pří-
pravném řízení.

- 14 dní starý telefon nechala na chvíli 
bez dozoru v místní restauraci poškozená. 
Když se vrátila, byl mobil za 8  000 Kč 
pryč.

- v noci z 23. na 24.8. se pokusil nezná-
mý pachatel odcizit v Josefodole zaparko-
vaný VW Golf. To se mu sice nepodařilo, 
přesto však způsobil škodu poškozením ve 
výši 7 000 Kč.

Kriminalita na Světelsku
- 24.8. kolem 16.00 hod. odstranil zlo-

děj síťku proti hmyzu z okna rodinného 
domu v Dolním Městě, uvnitř vše prohle-
dal a odcizil finanční hotovost a šperky: 
škoda se vyšplhala na 42 000 Kč. Na-
prosto stejným způsobem pak bylo 1.9. 
provedeno vloupání do rekreačního domu 
v Mrzkovicích. Zde zloděj ukradl jízdní 
kolo a další věci v hodnotě 15 000 Kč, 
a naopak zde zanechal jiné věci. Jak bylo 
šetřením zjištěno, byly ukradeny z kara-
vanu ve Stvořidlech.

- opilý, bez řidičského průkazu a na 
podomácku upraveném, neregistrovaném 
motocyklu byl 2.9. v nočních hodinách ve 
Světlé n. S. kontrolován 21letý muž. Roz-
bor krve prokázal 1,25 promile alkoholu, 
věc byla zpracována ve zkráceném řízení.

- opilá a bez řidičského průkazu dojela 
s osobním autem do Josefodolu 25letá 
žena. Když odmítla jet dál a za volant ne-
chtěla pustit svého ještě opilejšího přítele, 
ten z vozidla vystoupil a vytrhl „šíbr“, kte-
rým následně mlátil do vozidla jako smys-
lu zbavený. Způsobil škodu za 31 500 Kč. 
Pachatel putoval na záchytku, oba případy 
byly zpracovávány ve zkráceném řízení.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

Středa 18. 10. 
 Lánecká ulice – za bytovkou č.p. 700, 

proti MŠ
 Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí 

U Stromečku, č.p. 880
 Čapkova ulice – parkoviště u sokolovny
Čtvrtek 19. 10. 
 Na Sídlišti – trafostanice u č.p. 933
 Komenského - parkoviště u hřbitova
 U Bohušického rybníka – u křižovat-

ky B. Němcové, Na Hrázi, Krátká
Pátek 20. 10. 

 Kolovratova ulice – pod tratí mezi 
č.p. 414 a 417

 Havlíčkova – za telefonní budkou 
u č.p. 717

 Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště 
Telecom

Pondělí 23. 10. 
 Nad Cihelnou – za křižovatkou s Ha-

vířskou ulicí, slepá ulice nad  hřbito-
vem u č.p. 622

 Na Sídlišti – pod tratí vedle č.p. 594
 U Dílen – Krupičkovo náměstí 

Úterý 24. 10. 
 Nádražní ulice – u ZEMOSu

▶ Opatření na ochranu proti povodním

Povodeň je definována vodním záko-
nem jako situace, kdy voda zaplavuje 
území mimo koryto vodního toku a mů-
že způsobit škody. Vodní zákon definu-
je i opatření na ochranu proti povodním 
včetně povodňové činnosti, pokud není 
rozhodnuto o přechodu na režim krizo-
vého řízení. Povodňová činnost je cha-
rakterizována třemi stupni povodňové 
aktivity (SPA) a ty jsou určovány podle 
závažnosti povodňové situace. Druhý 
a třetí SPA jsou „vyhlašovány“. Vyhlá-
šení SPA, ve smyslu vodního zákona, 
nespočívá v seznámení všech obyvatel 
obce s aktuální povodňovou situací, ale 
jde o předání informace určeným po-
vodňovým orgánům (jde o podřízené 
povodňové komise, nadřízené povodňo-
vé komise, na vodním toku související 
povodňové komise), dalším určeným 
účastníkům povodňové činnosti (např. 
jednotky HZS, ČHMÚ, správci toků) 
a dále spočívá v účelném informování 

majitelů objektů v záplavovém území 
a obyvatel, kteří mohou být ohroženi. 
K vyhlášení SPA se přistupuje podle 
posouzení naléhavosti hrozícího nebez-
pečí. K objektivizaci posouzení mohou 
sloužit předem stanovené směrodatné 
limity (stanovená výška hladiny v kon-
krétním hlásném profilu vodního toku), 
vždy se však přihlíží k předpokladu 
dalšího vývoje situace.

Naproti tomu údaj o „n-letosti“ (např. 
stoletá voda) povodně je statistickým 
pojmem, který slouží především k vy-
hodnocování průběhu povodní, či jako 
hydrotechnické kriterium při projekci 
staveb. 

***
Činnost sloužící ke zmírnění povod-

ňového nebezpečí a povodňových škod, 
kterou zajišťuje město Světlá n. S., 
vodoprávní úřad, příslušné povodňové 
orgány a související organizace se dá 
rozdělit na dvě oblasti: 

1. opatření na ochranu proti povodím 
v době mimo povodeň 

2. činnost povodňové komise během 
povodně 

Mimo povodeň:
Stejně jako se nedaří poručit větru 

dešti, nezměníme skutečnost, že voda 
bude z krajiny odtékat. Pokud odtoku 
stojí v cestě zástavba, nelze povodním 
zabránit.

Změny odtokových poměrů mají 
obvykle svůj rub a líc. Prospěch jedné 
skupiny obyvatel (snížením ohrožení 
jejich objektů povodní) skoro vždy při-
náší poškození jiné skupiny obyvatel. 
Zmenšením rozlivu na jednom místě 
obvykle dochází ke zhoršení nebezpečí 
na jiném místě. To se týká řešení po-
mocí ochranných hrází a montovaných 
povodňových barier. Ochranná hráz zu-
žuje hrdlo, a tedy zvyšuje hladinu nad 
zúžením, úprava na jednom břehu zhor-
šuje zatopení druhého břehu, soustředě-
ním toku do užšího koryta se zrychluje 
proud a tím i jeho destrukční účinek. 
Taková řešení jsou využitelná pouze 
tam, kde je výhodné ochránit velmi 
cennou plochu (např. zástavbu) za cenu 
většího ohrožení jiné plochy, která je 

„povodňově odolnější“ (např. přírodní 
prostředí nivní louky). Stavby měnící 
odtokové poměry jsou také velmi dra-
hé. Kolik peněz má být vynaloženo ze 
společného měšce na ochranu vlastníků 
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Jezdíme s úsměvem

V pondělí 11. září proběhla v našem 
městě další dopravně bezpečnostní akce 
České pojišťovny a. s. a DI Policie ČR 

ohrožených staveb? Kde je správná 
míra solidarity a jaký je přijatelný efekt 
nákladů na protipovodňové stavby?

Odtokové poměry samozřejmě lze 
ovlivňovat i jinak než stavební úpravou 
koryta toku. Odtok vody z krajiny je 
velmi významně ovlivněn způsobem 
hospodaření v krajině. Je zde ale  stejný 
problém: Opatření, která snižují po-
vodňové nebezpečí, nemusí být ekono-
mickým zájmem vlastníků či uživatelů 
pozemků.

Úpravy odtokových poměrů jsou 
(nebo by mohly být) iniciovány a hra-
zeny obcemi, kraji, státem a jeho orga-
nizačními složkami a v neposlední řadě 
vlastníky ohrožených objektů.

Povodňová činnost v době mimo po-
vodeň by měla spočívat i v údržbě prů-
točného koryta vodního toku (koryto 
toku se nerovná rozlivu během povodně) 

zajišťované především správcem toku, 
povodňovými prohlídkami (vodopráv-
ní úřad + správce toku). Dále činnost 
mimo povodeň spočívá v  přípravě na 
povodňovou činnost (povodňové plány, 
organizační a technické podmínky pro 
povodňovou činnost, kterou zajišťují 
jednotlivé subjekty – vodoprávní úřa-
dy, obce, HZS, SDH, ČHMÚ, správci 
toků, správci povodí, vlastníci objektů 
v záplavě a další subjekty). Významná 
je i v době mimo povodeň dokumen-
tační činnost a vyhodnocování průběhu 
povodní (vodoprávní orgány, ČHMÚ, 
správci toků a povodí). 

Vodní zákon ukládá vlastníkům 
objektů, které mohou být ohroženy 
povodněmi, povinnost zpracovat po-
vodňový plán objektu a předat jej po-
vodňovému orgánu obce. Povodňový 
plán obce je samozřejmě zpracován 

a aktualizován tak, aby zahrnoval 
všechny ohrožené objekty bez ohledu 
na to, zda majitel svůj povodňový plán 
zpracoval. Splnění zákonné povinnosti 
majitele objektu je však především 
v jeho zájmu, protože se tak předchází 
možnému opomenutí či nepřesnosti 
v povodňovém plánu obce a následně 
i v průběhu činnosti povodňové komise 
během povodně. 

Jak je to ve Světlé n. S.?
1. Opatření na ochranu proti povod-

ním mimo povodeň
Odbor životního prostředí Městské-

ho úřadu ve Světlé nad Sázavou, jako 
vodoprávní úřad, je v době mimo po-
vodeň povodňovým orgánem nejenom 
pro město Světlou n. S., ale zároveň 
pro celé území obce s rozšířenou pů-
sobností. Pořídil a trvale aktualizuje 
povodňový plán pro město Světlou n.S. 
a povodňový plán pro správní obvod 
obce s rozšířenou působností III („malý 
okres“). Organizačně zajistil pořízení 
zařízení pro dálkový přenos dat z hlás-
ného profilu Sázava – Světlá nad Sáza-
vou a z profilu Sázavka – Josefodol. Za-
řízení na Sázavě bylo zprovozněno na 
konci loňského roku, na jeho pořízení 
byla získána 80% dotace ze státního 
rozpočtu, zbývající část uhradilo město. 
Provoz je zajišťován hydrometeorolo-
gickým ústavem (ČHMÚ Praha), který 
bezplatně poskytl pro umístění zařízení 
svou limnigrafickou stanici a zařízení 
bezplatně provozuje. Naopak naše 
město poskytuje hydrometeorologické-
mu ústavu dálkový přístup k měřeným 
datům s tím, že ČHMÚ může tato data 
využívat pro státní pozorovací síť. Zaří-
zení významně zlepšuje informovanost 
povodňové komise města Světlé n.S., 
povodňové komise ORP, a údaje jsou 
dostupné i povodňové komisi kraje Vy-
sočina, navazující komisi ORP Kutná 
Hora a dalším účastníkům povodňové 
ochrany. Údaje z profilu Sázava – Svět-
lá nad Sázavou jsou rovněž dostupné 
ohroženým obyvatelům i nejširší 
veřejnosti na internetovém vodopráv-
ním portálu ministerstva zemědělství 
www.voda.mze.cz, na stránkách Povodí 
Vltavy s. p. www.pvl.cz  nebo na strán-
kách ČHMÚ Praha www.chmi.cz.

Zařízení na Sázavce bylo zprovoz-
něno před několika týdny. Protože jde 
o profil, který bude sloužit především 
pro hlásnou službu povodňových or-
gánů města, zaplatilo město většinu 
nákladů na pořízení, ale i zde jde 

v Havlíčkově Brodě pod názvem Jez-
díme s úsměvem. Akce se konala v Sá-
zavské ulici a v rámci dopravní výchovy 

se jí zúčastnili také žáci 4. třídy ZŠ 
Komenského se svými pedagogy. Poli-
cisté se zaměřili na dodržování nejvyšší 
povolené rychlosti na této velmi frek-
ventované komunikaci. V drtivé většině 
případů řidiči tuto rychlost respektovali, 
a tudíž byli odměněni samolepkou smě-
jícího se autíčka. 

Aktiv BESIP - Světlá nad Sázavou
Foto: Václav Krupička ▶
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o vzájemně výhodnou spolupráci 
s ČHMÚ Praha. Údaje z tohoto profilu 
jsou v současné době dostupné ČHMÚ 
a povodňovým orgánům města, případ-
ně po individuální dohodě vlastníkům 
či obyvatelům ohrožených objektů. 
Z technických důvodů tyto údaje zatím 
nejsou přímo přístupné veřejnosti volně 
na internetu. 

Z hlediska úprav odtokových poměrů 
se uvažuje o zlepšení odtoku z nejčas-
těji zaplavované části města obou břehů 
od silničního mostu po proudu. V tom-
to úseku (až k „Černému víru“ – za au-
tobazar) je koryto podélně velmi ploché. 
Navíc v minulosti byl rozliv omezen 
návozem terénu pravděpodobně z do-
by výstavby sídliště. Město projednalo 
s hydrologem a správcem toku záměr 
rozšíření koryta a tím i při minimálním 
spádu dosažení významně lepších odto-
kových poměrů. 

Tím by se omezilo vzdouvání hladi-
ny při povodních v zastavěném území 
(např. Jelenova ul.). Jde o řešení, které 
by zároveň nepřinášelo významné 
zhoršení povodňové situace v jiném 
místě. Celý záměr je však finančně 
tak náročný, že nelze předpokládat 
financování pouze z prostředků města. 
V současné době je požádáno o finanč-

ní podporu pro zpracování studie k to-
muto záměru a to z prostředků kraje 
Vysočina, který vypsal odpovídající 
dotační titul. O výsledku naší žádosti 
bude rozhodnuto v nejbližších dnech. 
Zároveň byl záměr navržen centrálním 
orgánům k zařazení mezi připravovaná 
povodňová opatření, která bude nutné 
realizovat s finanční podporu státu.

2. Činnost povodňových orgánů: 
Každá povodeň  přináší nové zkuše-

nosti, které jsou následně zapracová-
vány do povodňových plánů a dalších 
organizačních opatření. O konkrétním 
průběhu každé povodně a povodňové 
činnosti jsou pořizovány předepsané 
dokumentační záznamy (povodňová 
kniha, zprávy o průběhu povodně), 
které jsou předávány příslušným nad-
řízeným orgánům. Jsme připraveni 
seznámit s touto dokumentací případ-
né zájemce z veřejnosti. V nedávné 
době byla také veškerá povodňová 
dokumentace poskytnuta firmě VRV 
a. s., která je subdodavatelem zakázky 
kraje Vysočina, spočívající ve zpraco-
vání „Studie ochrany před povodněmi 
na území kraje Vysočina“. Tato studie 
má sloužit mimo jiné i jako generel pro 
řešení Územního plánu velkého územ-
ního celku kraje Vysočina, a doufejme, 

že i k systematickému řešení a finanční 
podpoře povodňových opatření.

K omezení povodňových škod smě-
řuje i řada činností zajišťovaných vodo-
právním úřadem v rámci běžné agendy 
výkonu státní správy. Jde například 
o povodňové prohlídky. Do výstupu 
z těchto prohlídek – zápisů z povod-
ňových prohlídek včetně navazující 
agendy – mohou majitelé ohrožených 
objektů, obyvatelé záplavových území 
či kdokoliv z veřejnosti nahlížet na 
odboru životního prostředí. Neveřejná 
jsou naopak správní řízení, ve kterých 
jsou vydávány souhlasy s činností 
a stavbami v záplavových územích a to 
především s ohledem na to, jak by tyto 
stavby mohly ovlivnit odtokové poměry, 
či jinak zhoršit průběh povodní. 

Činnost související s omezením po-
vodňového nebezpečí je velmi rozsáhlá 
a nelze ji vyčerpávajícím způsobem 
prezentovat v tomto článku. 

Pokud máte pochybnosti, dotazy, či 
návrhy k této problematice, můžete 
nás kontaktovat telefonicky na čísle 
569 496 640, nebo osobně na radnici 
v odboru životního prostředí. 

ing. Jiří Hladovec, 
vedoucí odboru životního 

prostředí MěÚ

▶

Dům čp. 692 
O vydání územního rozhodnutí pro 

stavbu rodinného domku požádal 
dne 23. 4. 1970 komisi pro výstavbu 
MěstNV ve Světlé n. S. Josef Šimek, 
bytem Malá Strana (jinde psáno Zá-
mecká ul.) čp. 8, který pracoval jako 
řidič ve Sklárnách Bohemia, Pomocné 
podnikové provozy Josefodol. 

Územní rozhodnutí bylo vydáno 30. 
7. 1970 a 21. 8. 1970 podal stavebník 
žádost o výstavbu rodinného domu, 
stavební dokumentaci vypracoval 
stavitel Josef Novosád z Pavlova. Roz-
hodnutí o přípustnosti stavby rodinné-
ho domu bylo stavebním úřadem při 
MěstNV ve Světlé n. S. vydáno 28. 8. 
1970. 

Dne 20. 10. 1973 podal stavebník 
žádost o prodloužení termínu dokon-
čení stavby, v níž mimo jiné uvedl: 

„Z počátku výstavby rodinného domku 
byl nedostatek stavebního materiálu 
a započal jsem s výstavbou o 9 měsíců 
později. V posledním roce výstavby 
jsem pracoval na stavbě sám, manžel-Dům čp. 364

Omluva a oprava

V minulém čísle došlo v rubrice Kdysi 
a dnes omylem k opětovnému zveřejnění 
fotografie domu čp. 290 namísto snímku 
domu čp. 364. Majiteli domu i čtenářům 
se omlouváme.

Text a foto -jv-
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ka se na výstavbě nepodílela a požáda-
la o rozvod.“ Na základě této žádosti 
byl termín prodloužen do 30. 6. 1974, 
dne 2. 12. 1974 stavebník požádal 
o povolení k užívání stavby. To bylo 
vydáno 17. 12. 1974 a novostavbě bylo 
přiděleno čp. 692.

V roce 1977 dům odkoupilo Země-
dělské odborné učiliště a zřídilo v něm 
internát pro učně. Nyní je majitelem 
nemovitosti kraj Vysočina, správcem 
Střední odborná škola, Střední od-
borné učiliště a Učiliště zemědělské 
a technické Humpolec a v nájmu je 
zde firma UNITES s. r. o., která se 
podle obchodního rejstříku zabývá 
projektovou činností ve výstavbě, 
prováděním staveb včetně jejich změn, 
udržovacích prací na nich a jejich od-
straňováním.

Text a foto -jv-

Našli jsme v letopisech

ĀȀ̀ЀԀ܀ȀऀࠀఀࠀĀԀഀༀȀࠀကЀᄀࠀĀȀ̀ЀԀሀጀ

᐀ᔀᘀԀЀༀȀࠀᜀഀ܀Ȁ܀ࠀက᠀ᤀሀԀကЀᨀ

ἀऀऀࠀᴀᴀࠀᰀᴀࠀᰀᴀఀࠀᴀऀࠀᰀᴀḀࠀᬀ܀ሀကЀ܀

ĀȀ̀ЀȀԀࠀ܀Ԁऀ܀ఀഀࠀ
 ሀကᄀഀༀ!ᬀࠀࠀ"ࠀḀḀࠀᤀሀᄀ᠀က ࠀ

ᬀ#$ࠀ"ࠀḀ$ᬀḀऀ %ᘀԀЀ&ကȀࠀᄀ!ༀကЀࠀ'&ሀࠀᄀഀ᠀

(Ԁሀ)᠀ԀȀࠀᄀ!ༀကЀࠀ'&ሀࠀᜀЀᜀ᠀က܀*

Ḁ$ᬀḀऀࠀ"ࠀḀ$ᬀ+ऀ ,Ԁ᠀-.က!ࠀ'&ሀࠀᜀЀᜀ᠀ကࠀࠀ*܀ᄀഀᜀ᠀

Ā).ᄀЀᬀࠀࠀࠀ"ࠀḀḀࠀᤀሀᄀ᠀က

ᬀ#$ࠀ"ࠀḀ$ᬀḀऀࠀ ,Ԁ᠀-.က!ࠀ'&ሀࠀᜀЀᜀ᠀ကࠀࠀ*܀ᄀഀᜀ᠀

Ḁ$ᬀḀऀࠀ"ࠀḀ$ᬀ+ऀࠀ %ᘀԀЀ&ကȀࠀᄀ!ༀကЀࠀ'&ሀࠀᄀഀ᠀

(Ԁሀ)᠀ԀȀࠀᄀ!ༀကЀࠀ'&ሀࠀᜀЀᜀ᠀က܀*

 Ȁ.ࠀᬀ܀Ḁᬀ#$ࠀ"ࠀᴀḀᬀ#$ࠀ (Ԁሀ)᠀ԀȀࠀᄀ!ༀကЀࠀ'&ሀࠀᜀЀᜀ᠀က܀*

Ā).ᄀЀࠀḀḀ/0!(ࠀကЀࠀԀࠀḀ$ࠀᤀሀᄀ/ࠀᄀ᠀܀ጀ̀.ࠀကЀࠀ1ᜀЀࠀĀༀကᄀሀ܀ጀ᐀ᔀᘀᜀ᠀܀ᤀᨀᬀᰀ
ᴀԀḀἀԀ܀Ԁ܀ȀԀ !܀"܀Ḁ܀!$#ࠀ%&!'$̀(̀)Ḁ!܀!ࠀ#ऀ#*܀ĀȀఀḀ̀%̀+,܀
ሀ !)܀ ἀ-܀ఀ'$'ఀࠀ܀&%.ἀ/܀"Ḁ01ఀ̀ࠀ&ἀ#܀Ԁ܀%̀&ἀऀఀ$!܀Ԁఀࠀ#Ḁ

 )᠀02.ࠀ܀ࠀကȀᜀᬀ

/!ጀ̀.('ࠀက.0ࠀ.ሀ).ᔀጀ0.'ࠀᔀሀጀ.ࠀ

3ሀᔀ&ȀࠀကȀༀЀᄀЀࠀЀ4ࠀᤀጀ5ࠀԀሀ)᠀ࠀԀ!Ȁက*/

Rolnička adoptovala indickou holčičku

Jmenuje se Aschmitha Montero, je jí 9 
let, chodí do 3. třídy Vyšší základní školy 
sv. Josefa. Aschmitha má oba rodiče (otec 
pracuje jako instalatér, maminka balí ta-
bák) a starší sestru.Ve škole se jí daří dob-
ře, k jejím nejoblíbenějším předmětům 
patří matematika. Aschmitha by se ráda 
stala lékařkou. Kromě toho ráda tancuje 
a zpívá. Školní rok začal pro Aschmithu 
1. června po dvouměsíčních prázdninách.

Kdybychom chtěli Aschmithu na-
vštívit, museli bychom se vydat na 
jihozápadní pobřeží Indie do státu 
Karnátaka a tam vyhledat vesnici Bajal. 
Aschmithina  rodina patří k 75 procen-
tům obyvatel Indie, kteří žijí na venkově. 
Indický venkov je velmi chudý, příčinou 
je  hlavně nízká pracovní kvalifikace 
a negramotnost (24 % mužů a 46 % žen 
v Indii neumí číst a psát). Lidé na venko-
vě pracují nejčastěji na polích bohatých 
majitelů půdy, na stavbách a balí tabák. 
Za tuto práci dostávají 40 až 50 rupií (asi 
30 Kč) denně, což stačí tak na jídlo. Pro-
to rodiče nemohou zaplatit svým dětem 
často ani základní vzdělání a děti musejí 
pracovat, aby přispěly do rodinného roz-

počtu. Z těchto dětí tak vyrůstají další 
negramotní s minimální šancí na lepší 
živobytí. Doufejme, že Aschmitha bude 
mít díky vzdělání více štěstí.

R.B.

Pokud si čtenáři Světelského zpra-
vodaje vzpomínají, slíbilo Mateřské 
centrum Rolnička v únoru na dět-
ském karnevalu věnovat výtěžek tom-
boly projektu Adopce na dálku. Dnes 
bych vám ráda představila holčičku, 
kterou Rolnička adoptovala.
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soutěžní družstva z Domova důchodců 
Reynkova Havlíčkův Brod, z Domova 
důchodců U Panských v Havlíčkově 
Brodě, z ÚSP Zboží, z ÚSPD Věž 
a letos poprvé soutěžilo i jedno druž-
stvo z místního domu s pečovatelskou 

službou. Soutěže byly jednoduché, 
např. šipky, kuželky, poznávání 
květin, spojování kolíčků, skládání 
puzzle, hod na střed apod. Třetí místo 
obsadilo družstvo z DD Reynkova, 2. 
místo patřilo družstvu z našeho do-
mova důchodců a na stupni nejvyšším 
se umístilo družstvo z DPS Světlá 
n. S. K tomu, aby naše výsledky byly 
opravdu „nej“, nám celé odpoledne 
hrála naše domovská kapela KAJAK. 
Po vyhlášení vítězů následovalo vy-
stoupení dětského souboru Vánek pod 
vedením pana Luboše Janů. Za krásné 
vystoupení děkujeme. 

I přes nepříliš příznivé počasí se 
v prostorách našeho domova usku-

Z domova důchodců

Již podruhé jsme byli pozvání Sta-
cionářem Petrklíč z Ledče n. S. na 
Karuzošou. Letos si naše obyvatelky 

„Slunečnice“ nacvičily písně Není nut-
no a Čerešničky. Nutno podotknout, že 
se jim nácvik zdařil a na Karuzošou 

obsadily 5. místo. A když už to tak 
pěkně uměly, páteční sportovní hry 
zahájily svým vystoupením a opět 
sklidily velký úspěch.

V pátek 8. září tomu bylo již 6 let, 
kdy byl domov důchodců slavnostně 
otevřen. Stejně jako v minulých 5 le-
tech i letos se u nás konal Den otevře-
ných dveří a Sportovní hry.

Na sportovní klání se k nám sjela 

Matematický korespondenční 
seminář

Správné řešení úlohy z minulého čísla:
Na 1. obrázku představují úsečky DE 

a BC svíce, úsečka CA paprsek, který 
prochází těsně nad vrcholem krátké svíce, 
a úsečka DA stín krátké svíce. Trojúhelní-
ky ADE a ABC jsou podobné. Odpovída-
jící si strany AD a AB jsou v poměru 1 : 3, 
v tomtéž poměru musejí být i odpovídající 
si strany DE a BC, tedy pokud |DE| = a cm, 
pak  |BC| = 3a cm.

Na 2. obrázku je zachycena situace ve 
chvíli, kdy je dlouhá svíce dvakrát kratší 
než prve, tedy |QR| = 1,5a cm. Zde jsou po-
dobné trojúhelníky PST a PQR. Odpovída-
jící si strany ST a QR jsou v poměru 1 : 1,5, 
v tomtéž poměru musejí být odpovídající 
si strany PS a PQ. Docházíme k rovnici, 
jejímž řešením dostaneme délku stínu x.

Když šel Kajetán spát, stín krátké svíce 
měřil 40 cm.

Gabriela Obselková, 
Markéta Pejcharová, žákyně 9. třídy
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Houbařský úlovek

Den otevřených dveří

Společné foto z výletu
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Tip na výlet

Tentokrát do westernového měs-
tečka, které leží téměř za humny. 
Není to tedy Šiklův mlýn ve Zvoli 
nad Pernštejnem, ani Wild West 
City u Boskovic. Tohle městečko 
najdete mezi Havlíčkovým Brodem 
a Humpolcem u obce Kamenice. 
Z toho také vyplývá jeho „westerno-
vé“ jméno – Stonetown. Od zastávky 
ČD Kamenice (na trati č. 237) se do 
něj dostanete pěšky po půldruhaki-
lometrovém výšlapu.

Banka, radnice, saloon Gold nugget 
a hřbitov vyrostly během tří let na 
louce, která sloužila jako táborová 
základna občanského sdružení „A je 
to...“, pod jehož záštitou se zde konaly 
a konají letní dětské tábory, v průběhu 
prázdnin se tu vystřídají čtyři turnusy 
s celkem dvěma sty dětí. Z potřeby 
postavit táborovou kuchyň a sociální 
zařízení vzešel  nápad, a tak bylo 
v květnu letošního roku otevřeno wes-
ternové městečko. Řada pořádaných 
akcí je opět určena především dětem, 
ale najde se termín i pro přátelské se-

tkání nebo firemní akci. V roce 2006 
bylo městečko otevřeno veřejnosti po 
čtyři víkendy, v příštím roce to již 
bude osmkrát.

Návštěvníci uvidí vystoupení Di-
vadla starého západu, ukázky práce 
s koltem, bičem a lasem.  Děti i ostat-
ní zájemci si mohou vyzkoušet různé 
westernové dovednosti, jako je hod 
tomahawkem či lasem, střelba z luku, 
rýžování zlata nebo jízda na koni. Je 
postaráno i o jídlo a pití, v saloonu 
Gold nugget si můžete dát nejen pivo, 
ale také „cloumáka“ (jako ve filmu Li-

monádový Joe), je zde možno posedět 
při kytaře a pořádají se tu i country 
bály. Můžete se nechat zavřít do vě-
zení nebo si v bance vyměnit koruny 

za „stonedolary“. V malém obchůdku 
se prodávají indiánské, traperské a zla-
tokopecké potřeby. V plánu je další 
rozšiřování městečka, radnice se má 
změnit v muzeum Severu a Jihu, při-
bude například kostel na kopci a nový 
hřbitov obutých, možná i pevnost. 

Aktuální zprávy najdete na www.sto-
netown.cz.

Text a foto: Jaroslav Vála

tečnil výcvik policejních psů pod 
vedením pánů Drahozala, Mrtky 
a Havlíčka. Tomuto výcviku byli pří-
tomni všichni účastníci Sportovních 
her. Za tento neobyčejný zážitek výše 
zmíněným pánům a jejich psům děku-
jeme. Odpoledne už bylo ve znamení 
smíchu, radosti a pohody. K tomu 

všemu nemohla chybět hudba, kterou 
nám obstarala naše oblíbená hudební 
skupina Č.A.S.S. Dle ohlasů se všem 
přítomným celý den velmi líbil, a tak 
nezbývá nic jiného než se těšit na příští 
ročník.

Organizace i finanční náklady na 
uskutečnění tak velkého dne jsou 
náročné, a proto děkujeme všem 
zaměstnancům domova důchodců 
Sociálního centra města Světlá n. S., 
kteří se podíleli na hladkém průběhu 
tohoto dne, za sponzorské dary patří 
dík firmám Pekárna a Cukrárna Milan 
Brokl a Ovoce-zelenina CEKLA, s.r.o. 
Líbeznice (p.  Zdeněk Cemper).

O tom, že rostou houby, se byli pře-
svědčit i naši obyvatelé. Nasbírali jich 
plné košíky a posléze si pochutnali na 
báječné smaženici.

Každý rok v září jezdíme na výlet. 
Letos se naším cílem stal Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem. Jízda 
autobusem proběhla hladce, sluníčko 
svítilo a všichni jsme netrpělivě če-
kali, až uvidíme krásné bílé a černé 

„kladrubáky“. Hned po příjezdu se nás 
ujala sympatická slečna průvodkyně, 
která nás provedla stájemi a řekla nám 
spoustu zajímavých a pro nás nových 
informací. Po dobrém obědě nás če-
kala projížďka v kočáře s koňským 
dvojspřežím. 

Zážitek to byl pro nás všechny úžas-
ný. Cesta domů proběhla s úsměvem 
na tváři a s pocitem, že jsme si výletní 
den opravdu užili.

Lucie Vadinská 
sociální pracovniceVítězky sportovních z DPS Světlá
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2002-2006 slovem a obrazem

Vážení čtenáři,
v barevné příloze Vám představujeme 

výsledek práce zastupitelstva ve voleb-
ním období 2002 – 2006.

Současné zastupitelstvo vstoupilo do 
tohoto volebního období v době, kdy 
od 1. 1. 2003 díky reformě státní sprá-
vy získalo město statut obce III. stup-
ně, t.j. obce s rozšířenou působností. 
Tím se rozšířila možnost služeb posky-
tovaných městským úřadem – odbor 
dopravy, vydávání pasů, občanských 
průkazů, rozšířila se i škála služeb 
v oblasti sociálních dávek, které si 
občané mohou na našem úřadu vyří-
dit. V roce 2005 se navíc podařilo po 
jednání s Úřadem práce v Havlíčkově 
Brodě zajistit umístění jeho pracoviště 
ve Světlé n. S.

Aktivity v oblasti investiční výstavby 
Přímo ve městě během tohoto voleb-

ního období došlo k výstavbě důležitých 
budov – byla dokončena rekonstrukce 
radnice (2003 – foto) a otevřena přístav-
ba DPS s 23 byty (2005 – foto), v Jo-
sefodole byla zrekonstruována bývalá 
ubytovna a vzniklo 14 městských bytů 
(2005 – foto).

Realizována byla také rekonstrukce 
budovy čp. 16, kde je nyní knihovna 
a informační centrum (2004 – foto). 
V bývalých prostorách knihovny bylo 
vybudováno ve spolupráci s Charitou 
Havlíčkův Brod nízkoprahové centrum 
pro mládež (2006 – foto). Hlavním dů-
vodem bylo podchycení volnočasových 
aktivit naší mládeže a předcházení kri-
minalitě.

Finanční náročnost těchto akcí činila 
72 milionů Kč, z toho 36 milionů činily 
dotace.

Nejvíce nás trápí stav komunikací, 
chodníků a parkovišt. V tomto volebním 
období došlo k rekonstrukci několika 
páteřních komunikací – Haškovy ulice 
včetně sítí (2004 – foto) a Komenského 
ulice včetně sítí (2006 – foto), opravě 
tarasu za přejezdem (2006 – foto) a vy-
budování nových chodníků v celé délce 
dle projektu. 

Realizace těchto akcí si vyžádala 
náklad ve výši 46 mil. Kč, z toho podíl 
kraje Vysočina činil 23 mil. Kč.

Nové chodníky byly vybudovány v lo-
kalitě U Stromečku, v ulicích Panuškově 

a J. J. Staňka (2004) a v ulicích F. A. Je-
línka a Pplk. Hradeckého (2005). V této 
lokalitě je bezpodmínečně nutné dokon-
čit chodníky a povrchy komunikací.

 Byla předlážděna Nádražní ulice 
(2006 – foto) a zároveň byly upraveny 
obrubníky chodníků a vybudovány 
sjezdy k přilehlým domům. I zde je 
nutná oprava povrchů chodníků, jedná 
se o nejfrektovanější úsek chodníků ve 
městě.

Tyto akce si vyžádaly náklad 2 mil. 
Kč. 

Záměrem města je vybudovat zázemí 
pro cestující, o čemž svědčí vybudování 
zastávkových přístřešků v Sázavské 
ulici (2003), v Horních Bohušicích, 
v Panuškově ulici a v Komenského ulici 
v obou směrech (2006 – foto).

Náklad na tyto akce činil cca 1 mil. Kč, 
z toho dotace 150 tis. Kč.

Výstavba velkého parkoviště na síd-
lišti po likusovém domě je projekčně 
připravena, finančně zajištěna a bude 
zahájena na jaře 2007.

Za zmínku také stojí investice vložené 
do vodních děl: 

• revitalizace rybníka v Horních Dlu-
žinách (2005 – foto)

• revitalizace rybníka v Dolních Dlu-
žinách (2005 – foto)

• odbahnění rybníka v Kochánově 
(2004)

• úprava terénu Na Fialkách (2005 
– foto), kde je dodatečně plánováno 
vybudování odpočinkové zóny 

Tyto akce si vyžádaly náklad 1,9 mil. 
Kč.

Školství
ZŠ Komenského: Bylo vybudováno 

zázemí ke sportovnímu hřišti, dále 
vznikla nová sociální zařízení a bezba-
riérový přístup (2004 a 2005), v budově 
v Jelenově ulici šatna a umývárna.

ZŠ Lánecká: Postupně jsou vyměňo-
vána okna a byla opravena střecha nad 
tělocvičnou (2006), rekonstruováno 
osvětlení v tělocvičně (2004), upraveno 
prostranství před školou (2006 – foto) 
byla zahájena výstavba dopravního 
hřiště (2006).

ZUŠ: Stavební úpravy – střecha, 
bezbarierový přístup, sociální zařízení, 
nátěry oken (2005), nový přechod přes 
Nádražní ulici (2006 – foto).

MŠ Lánecká: Oprava střechy a balko-
nů (2006).

Finanční náročnost těchto akcí činila 
téměř 6,3 mil. Kč.

Kultura
Kinosál – výměna osvětlovací tech-

niky, vybudování osvětlovací a ozvu-
čovací místnosti, oprava nouzového 
osvětlení (2005-2006).

V roce 2005 město koupilo budovu 
kavárny a v letošním roce bude do-
končena její rekonstrukce. Bude tak 
zabezpečeno zázemí při pořádání plesů 
a kulturních akcí ve společenském sále.

Realizace těchto akcí si vyžádala 11 
mil. Kč.

Ve městě i v místních částech byl 
nainstalován bezdrátový rozhlas (2005 

– foto), aby byla zajištěna informovanost 
občanů.

Tato záležitost stála město 1 mil. Kč, 
z toho dotace z ministerstva vnitra čini-
la 200 tis. Kč

Nezapomínáme ani na údržbu pa-
mátek. V roce 2004 došlo k oplocení 
hřbitova z napoleonských válek a osa-
zení kované brány, v letošním roce je 
dobudován nový sjezd z hlavní silnice. 
O údržbu je pravidelně pečováno ve 
spolupráci s Českým červeným křížem. 
V letošním roce dojde ke stavebním 
úpravám ve středověkém podzemí 
odbornou firmou zabývající se touto 
činností. 

Velkým přínosem zajisté bude také 
vybudování muzea v prostorách zámku. 
Stavební úpravy již začaly, slavnostní 
otevření se plánuje na červen příštího 
roku při oslavách 800. výročí první 
písemné zmínky o městě. 

Tyto akce si vyžádaly náklad ve výši 
430 tis. Kč, z toho dotace kraje Vysočina 
činila 206 tis. Kč.

Bydlení
Další oblastí je příprava lokalit pro 

individuální výstavbu rodinných dom-
ků. Město zasíťovalo a prodalo stavební 
parcely na Kalvárii I. (2002 – 2005). 
V současné době se dokončuje ZTV 
v této lokalitě. V příštím roce se otevře 
realizace ZTV Kalvárie II.

Z výnosu za prodej městských bytů 
město koupilo pozemky v lokalitě „Pod 
Vodárnou“ za cca 5 mil. Kč, a tak zajis-
tilo další lokalitu na výstavbu rodinných 
domků.



Světelský zpravodaj říjen 2006 strana 16 strana 17 říjen 2006 Světelský zpravodaj 

Sport
Město nechalo zpracovat projekt 

na koupaliště nákladem 180 tis. Kč. 
V současné době je tato aktivita ve 
stadiu územního řízení, ale objevil 
se problém – od letošního roku byly 
zpřísněny normy pro povolování 
staveb v záplavové oblasti. Musí být 
vypracován posudek, který vyhodnotí 
tzv. aktivní zóny – a zde bude asi pro-
blém, protože vybraná lokalita těmto 
normám pravděpodobně nevyhovuje.

Co vedlo zastupitelstvo k umístění 
koupaliště v lokalitě u zimního a fot-
balového stadionu? Především to byl 
důvod, aby vznikl sportovní areál (na 
zahradě u mateřské školky se počítá 
výhledově s vybudováním sportovní 
haly), takže by pak bylo výhodné pro 
stávající a nově vzniklá sportoviště 
vybudovat společné zázemí – parko-
viště, podnikatelské aktivity (občerst-
vení, různé prodejny atd.). Byly by tak 
i výhodnější podmínky pro čerpání 
dotací na takto centralizovaný spor-
tovní areál .

Kromě toho město podporuje spor-
tovní kluby formou příspěvků, za vo-
lební období tento příspěvek na údržbu 
a provoz jednotlivých klubů činí téměř 
5 mil. Kč (viz tabulku).

Nemalá pozornost byla věnováno 
místním částem města Světlá n. S. Ce-
lé volební období docházelo k pravi-
delným schůzkám s osadními výbory 
15 místních částí a společně se řešily 
problémy a společně se i plánovaly 
investiční akce. Všem patří dík za 
spolupráci.

Aktivity byly zaměřeny především 
na problémové oblasti, tj. komunikace 
a kanalizace, VO a vodovod. Mezi nej-
významnější investice patří:

• výměna vodovodního řadu Mrzko-
vice (2003), vodovod Mrzkovice 

– Modláň (2004)
• kanalizace Mrzkovice (2006)
• komunikace Mrzkovice – Modlaň 

(2006)
• komunikace Leštinka – Smrčná 

(2004)
• komunikace Radostovice (2005)
• komunikace Josefodol (2005)
• sjezdy Radostovice a Závidkovice 

(2006 – foto)
• odvedení vody ze silničního příko-

pu – propustek v Josefodole (2006 
– foto)

• VO Benetice (2003), VO rozšíření 
Mozkovice (2004), VO Mrzkovice 

– Modlaň (2005)
• VO Dolní Březinka (2006), kanali-

zace Dolní Březinka (2005 – foto)
• vodovodní přivaděč Dolní Březin-

ka – Mrzkovice (2005)
• zděné čekárny v Lipničce, Závid-

kovicích (2006), dřevěné ve Fran-
tiškodole a Dolní Březince (2005 

– foto)
• komunikace Na Stráni (2006 

– foto)
Finanční náročnost těchto akcí byla 

téměř 11 mil. Kč, z toho dotace činila 
3,5 mil. Kč. 

Určitě stojí za zmínku i další aktivi-
ty městského zastupitelstva v průběhu 
volebního období 2002 – 2006.

Významnější aktivitou je Studie 
revitalizace sídlišť ve městě, paspor-
tizace komunikací, veřejné zeleně atd. 
V plánu je vypracování projektu re-
konstrukce náměstí. Do této kategorie 
patří také projekt cyklostezky podél 
řeky Sázavy a vybudování nové lávky 
v Mrzkovicích.

Velice významná je práce na uzem-
ním a strategickém plánu. To jsou dva 

materiály, bez kterých se neobejdeme 
v případě žádostí o dotace. V územ-
ním plánu jsou vytipované průmyslové 
zóny, kromě téměř 10 ha plochy u sklá-
ren (pozemky pana Morawetze) je to 
např. další prostor mezi TBS a věznicí, 
prostor mezi objektem úpravny vody 
a bývalým areálem JZD, dále prostor 
u skláren směrem k lávce a k nádra-
ží. V současné době probíhá jednání 
s Czech Investem o podmínkách 
a možnostech nabídnout tyto lokality 
právě prostřednictvím Czech Investu 
potencionálním podnikatelským sub-
jektům.

Dále se podařilo prodat 81 obecních 
bytů za ceny přijatelná pro kupující.

Je potěšitelné, že se podařilo navázat 
spolupráci s Vězeňskou službou spo-
čívající v práci odsouzených žen při 
úklidu veřejných prostranství.

Všem, kteří se podíleli na realizaci 
těchto aktivit, patří poděkování.

Jménem zastupitelstva, kterému 
končí volební období

ing. Lenka Arnotová 
místostarostka

Příspěvky sportovním, kulturním, společenským a charitativním 
organizacím v tis. Kč

2003 2004 2005 2006 Celkem
Činnost uměleckých souborů 90 112 122 98 422
Kulturní, historické a nár. povědomí 10 - - 10 20
Tělovýchovná činnost 776 1 034 1 167 1 971 4 948
Využití volného času mládeže 50 53 36 25 164
Ostatní činnost ve zdravotnictví 13 13 - - 26
Sociální ústavy pro zdrav. postiž. 
mládež 8 5 - - 13

Sociální péče zdravotně postiženým 45 44 58 88 235
Ostatní činnost 90 66 9 15 180
Celkem 1 082 1 327 1 392 2 207 6 008

Víte, že...

...pár dní před svatováclavskou poutí 
byly na hlavních příjezdových silnicích 
osazeny nové uvítací panely, jejichž 
součástí je informace o blížících se osla-
vách 800. výročí první písemné zmínky 
o našem městě?              Text a foto –jv-
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hašlerku. Než ji stačí rozbalit a zbaštit, 
máme sérii povedených obrázků. 

Město Udaipur bývalo dříve králov-
ským centrem Mévárské říše, jednoho ze 
sedmi hlavních rádžhputských států. Leží 
v oblasti několika jezer, z nichž je nejzná-
mější jezero Pičola. Je proslulé jezerními 

Dalekým Rádžastánem

(pokračování) Z Džódhpuru putujeme 
dále jižním směrem k Udaipuru. Cestu si 
zpříjemňujeme zastávkou v Ránakpuru, 
který je známý areálem džinistických 
chrámů. Toto svaté místo se nachází na dně 
údolí mezi kopci pohoří Arávalí. Hlavní 
chrám má dvě až tři podlaží se střechou, 

jejíž součástí je pět věžiček. Chrám je 
podepřen 1444 sloupy s bohatou reliéfní 
výzdobou. Dovnitř se samozřejmě vstu-
puje naboso, ale není potřeba se bát, boty 
se zde opravdu nekradou. Kolem chrámo-
vého komplexu volně pobíhá množství 
opic. Když si chceme jednu z nich vyfotit 
na volném prostranství a nikoliv v koruně 
stromu, nezbývá než ji nalákat na českou Sloní slavnost v Džajpuru

paláci na dvou ostrůvcích, které přitahují 
pohled svou sněhobílou barvou. Z dálky 
vypadá voda jezera nádherně, ovšem 
z blízka je pohled mnohem horší. Vzhle-
dem k teplému klimatu a stojaté vodě zde 
kvetou zelené řasy a odpady z města sem 
svádějí špinavou vodu. Přesto se zde místní 

omladina vesele koupe a ženy perou prádlo. 
Jen mi zůstává záhadou, jak po vyprání 
v této vodě mohou být jejich košile tak 
zářivě bílé. 

V Udaipuru máme také nejlevnější 
nocleh za celou cestu. Malý rodinný ho-
týlek poskytuje pokojík bez sprchy a WC, 
v přepočtu za pouhých 25 korun českých. 
A gekonek lezoucí po stropě hubí dotěrný 
hmyz, prostě paráda. V kontrastu s tím je Zaklínači kober v Džajpuru

Džinistický chrám v Ránakpuru

Pohled na Udaipur a jezera Pičola
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Víte, že...

...na náměstí byl o pouti otevřen stánek 
města k propagaci oslav jubilea Světlé n. S., 
které proběhnou příští rok? Stánek byl hoj-
ně navštěvován. Každý zájemce obdržel 
podrobné informace o chystaném progra-
mu v roce 2007 a zakoupením větších či 
menších suvenýrů pak mohl podpořit roz-
počet na oslavy. Kromě běžných upomín-
kových předmětů byly nabízeny skleněné, 
ručně malované vázy a tabulky zhotovené 
sklářskou školou. Na všech byly motivy ze 
Světlé a řeky Sázavy. Nejpozoruhodnějším 

předmětem byl kalendář na rok 2007, který 
navrhl výtvarný obor místní základní umě-
lecké školy. Je plný krásných kreseb, maleb, 
keramiky a jiných děl malých výtvarníků. 
Pro ty, kterým přímo na pouti nezbyly pe-
níze na některý z těchto předmětů, máme 
dobrou zprávu: všechny budou v prodeji 
v informačním centru. Také domov dů-
chodců nabízel mnoho krásných rukoděl-
ných výrobků, kterými se tradičně prezen-
tuje na výročních trzích. Peníze získané 
prodejem budou použity na nákup dalšího 
materiálu pro nové výrobky. Městský úřad 
děkuje Sociálnímu centru za zapůjčení 
stánku a těší se na další spolupráci v rámci 
prezentace města a jeho obyvatel.

ing. Iva Černohubová, tajemnice MěÚ,
předsedkyně přípr. výboru pro oslavy 800. 

jubilea města (Foto: archiv MěÚ)

ozdobnými kachly, případně barevnými 
sklíčky či zrcátky. Po Středoevropana je to 
rozhodně neobvyklá výzdoba. 

Asi nejkrásnější pohled na město i pa-
láce je z kopců ležících jihovýchodně od 
jezera Pičola, kde se také nacházejí zbytky 
pevnosti a hradeb. Odtud také můžeme 
pozorovat takzvaný „Monzunový palác“, 
který je situován na vrcholu kopce na 
západ od jezera. Tento palác nebyl po do-
končení nikdy využíván, protože se zjistilo, 
že je problém jej zásobovat vodou. Výstup 
k tomuto paláci je poměrně strmý, lze ale 
využít služeb taxikářů.

Město již také žije přípravami na nad-
cházející veselý vodní svátek Hólí a všude 
se prodávají zářivé odstíny barev v prášku, 
které lze rozmíchat ve vodě a obarvit jimi 
kolemjdoucí. Místní obchody nabízí nepře-
berné množství různého textilního a kože-
ného zboží, šperků, a tak není problém zde 
utratit hodně velkou sumu peněz.

Naše putování pokračuje po dvou dnech 
do „Růžového města“ Džajpuru. Růžová 
barva je totiž symbol rádžastánské pohos-
tinnosti a nátěr touto barvou se zde užívá 
od návštěvy anglického prince Alberta 
v roce 1865. V hotýlku, který využíváme 
k noclehu, také prvně potkáváme šváby 

– a to hotel nepatří na naší cestě mezi ty 
nejlevnější, spíše naopak. 

Džajpur je proslulý hlavně dvěma pa-
mátkami – palácem Havá Mahal („Palác 
větrů“) a observatoří Jantar Mantar. Havá 
Mahal byl dokončen roku 1799, má pět 
poschodí a přes 593 okenních mřížek 
a balkonků. Průčelí je opravdu honosné 
a nádherné, ale vnitřek návštěvníky po-
někud zklame. Holé zdi, místy pokryté 
nápisy vandalů, kteří zde po sobě chtěli za-
nechat památku, jsou velkým kontrastem 
k pohledu z ulice. 

Jantar Mantar byl astronomickou obser-
vatoří. Maharádža Džajsinh zde nechal 
v letech 1728-1734 umístit 18 přístrojů 
značných rozměrů. Například sluneční 
hodiny samrát jantra mají střední část 
vysokou 27 metrů. Veškeré křivky, plochy, 
sloupy a kruhy observatoře mají žlutou 
omítkou a některé dílce jsou mramorové.

V Džajpuru také prvně potkáváme zaklí-
nače kober s jejich píšťalkami, proutěnými 
košíky a nezbytným hadem uvnitř. Za 
každé vyfocení se však nekompromisně 
dožadují bakšiše. Máme štěstí, že zrovna 
probíhají velké sloní slavnosti – tedy prů-
vod pomalovaných a vyzdobených slonů 
pomalu se kolébajících městem za dopro-
vodu hudby, vojáků a kapel v parádních 
uniformách. Pohled na procesí je opravdu 
nezapomenutelný.    Text a foto -mš-

pohled na nedaleký luxusní hotelový kom-
plex, kde cena za nejluxusnější apartmá dle 
informací místních dosahuje cifry 4 500 
USD.  Na severozápadním břehu jezera Pi-
čola leží Městský palác. Tvoří jej 11 paláců 

postavených maharádži za posledních 300 
let od založení Udaipuru. Jedná se o největ-
ší královský palácový areál v Rádžasthánu. 
Mramorové a žulové zdi paláce jsou 
pokryté působivými malbami, obložené 

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

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
 Vstupné: 55 Kč. 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
 Vstupné: 65 Kč. 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
 Vstupné: 60 Kč. 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.

 Vstupné: 55 Kč. Přístupný. Česká verze

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

tlustší kocour na světě, je zpět. 
 Hrají: B. Meyer 
 Vstupné: 60 Kč. 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 
 Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 15.10., 19.30
 Prachy dělaj člověka (ČR) 110´
 Komedie / krimi. Tři kamarádi, tři 

pravidla, tři zločiny. 
 Hrají: T. Hanák, O. Vetchý, M. Suchá-

nek
 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pondělí 16.10., 19.30
 Prachy dělaj člověka (ČR) 110´
 Komedie/ krimi. Tři kamarádi, tři 

pravidla, tři zločiny. Hrají: T. Hanák, 
O. Vetchý, M. Suchánek 

 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 20.10., 19.30
 Děsnej doják (USA) 82´
 Komedie. Je to o lásce, romantice a po-

dobných hovadinách. 
 Hrají: A. Hannigan, A. Cambell
 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 22.10., 17.30
 Za plotem (USA) 83´
 Animovaná komedie. Když venku za-

čne zuřit jaro, probouzejí se i ti největší 
spáči.

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný. Česká verze

Středa 25.10., 19.30
 Miami Vice (USA) 146´
 Akční thriller. Žádné příkazy. Žádná 

pravidla. Žádné zákony. 
 Hrají: C. Farrell, J. Foxx
 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Pátek 27.10., 19.30
 Dům u jezera (USA) 99´
 Romantický. Můžete být spojeni s ně-

kým, koho jste nikdy nepotkali. 
 Hrají: K. Reeves, S. Bullock
 Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 29.10., 19.30
 Vějíř Lady Windermerové (USA) 93´
 Romantická komedie. Pokušení, sex, 

skandály…každý svatý má minulost. 
 Hrají: H. Hunt, S. Johansson
 Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Program listopad

Středa 1.11., 17.30
 Mravenčí polepšovna (USA) 89´
 Rodinný, animovaný. Gigantická bitva 

miniaturních rozměrů. 
 Přístupný

Pátek 3.11., 19.30
 Žena ve vodě (USA) 110´
 Sci-fi thriller. Vysvobození je daleko 

a čas běží. 
Hrají: P. Giamatti, B. D. Horvard

 Od 12 let

Neděle 5.11., 19.30
 Super náhradník (USA) 105´
 Romantická komedie. Každý má svá 

tajemství. Lepší než si myslíte. 
 Hrají: A. Bynes, Ch. Tatum 
 Přístupný

Středa 8.11., 19.30
 Block party (USA) 103´
 Hudební komedie.  Slavná hvězda 

D. Chappelle připravuje svou koncertní 
show v ulicích New Yorku.

 Od 12 let

Pátek 10.11., 19.30
 Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého 

muže (USA) 151́
 Dobrodružný. Kapitán Jack Sparrow se 

vrací. Hrají: J. Depp, O. Bloom 
 Přístupný

Neděle 12.11., 17.30
 Auta (USA) 116´
 Animovaný rodinný. Láska prochází 

pedálem. 
 Přístupný. Česká verze
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Dobrá zpráva pro ty, kterým se nepoda-
řilo sehnat poslední knihu ledečského au-
tora regionální literatury Františka Plevy 
„Sázava milovaná“: Publikace vyšla ve 

druhém vydání a stojí 599 Kč.
-jv-

Tip na knihu
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Nocování v knihovně

V pátek 15. září proběhlo v dětském 
oddělení knihovny již tradiční noco-
vání dětí. Vzhledem k tomu, že se blíží 
800. výročí první písemné zmínky 
o našem městě, zvolili jsme si za téma 
večera „Středověk“. 

Odhalení Úst pravdy na Lipnici

Ve čtvrtek 7. září za pěkného počasí 
a přítomnosti mnoha diváků a hostů byl 
ve stěně lipnického lomu č. 2 odhalen 
žulový reliéf Ústa pravdy vytvořený 
Radomírem Dvořákem a týmem stu-
dentů lipnického Kamenosochařského 
střediska. 

Pro naše čtenáře zde přinášíme foto-
grafickou minireporáž z této povedené 
akce. 

-mš-
Foto: Mgr. Leoš Poříz

VIP hosté a tvůrci reliéfu u svého díla

„Vlast“ v podání Pavly Limburské odhalu-
je Ústa pravdy

Přihlášené děti měly za úkol si na 
večer připravit jednoduchý středověký 
kostým. V knihovně se tedy sešli rytíři, 
mladé šlechtičny a pár chudých žebráč-
ků. Večer jsme zahájily představením 
všech účastníků. Následovala beseda 
věnovaná danému tématu. Po besedě 
jsme, ustrojeny do slušivých kostýmků, 
vyrazily na procházku po Světlé. Cestou 
jsme si udělaly historický rychlotest. 
Byly jsme mile překvapeny znalostmi 
našich malých čtenářů. 

Zlatým hřebem večera byl táborák. 
Děti si samy umlely obilí na kamenném 
mlýnku a na kameni upekly placky pod-
le středověkého receptu. Nakonec jsme 
si pochutnaly na špekáčcích. Po návratu 
do knihovny jsme vyráběly amulety na 
krk pro štěstí a pouštěly si středověkou 
hudbu.  

Chtěly bychom touto cestou poděkovat 
především paní Lence Pilgerové, která 
se stala další nocující v naší knihovně. 
Přivezla mlýnek a obilí a dětem pomoh-
la s výrobou placek. Doufáme, že se jí 
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s námi líbilo. Náš dík patří i paní Evě 
Dvořákové a panu Petru Šebestovi. 

Pro nás, zaměstnankyně knihovny, 
byly největším oceněním rozzářené 
dětské oči. 

Za kolektiv knihovny 
Jiřina Roženská

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

Reakce na stížnost obyvatel

V minulém čísle jsme uveřejnili člá-
nek Stížnost obyvatel. Vzápětí přišel 
na adresu redakce podepsaný mail, 
jako reakce na tuto stížnost. Po dlouhé 
debatě se redakční rada rozhodla z dů-
vodů zachování objektivity a principu 
demokracie tento příspěvek zveřejnit. 
Otištěním uvedených dvou materiálů 
nechceme rozpoutat na stránkách zpra-
vodaje vleklou a nic neřešící debatu 
o problému neonacismu ve Světlé nad 
Sázavou. Proto po uveřejnění názorů 
obou stran považujeme diskuzi na toto 
téma v našem periodiku za uzavřenou. 
Na závěr znovu upozorňujeme, že tak, 
jak je uvedeno i v tiráži SZ, zde otištěné 
příspěvky vyjadřují subjektivní postoje 
autorů a nemusejí odrážet názor re-
dakční rady.

Vážená redakce, 
nemohu nereagovat na silně neobjek-

tivní a lživý článek „Stížnost obyvatel“ 
otisknutý v zářijovém čísle Světelského 
zpravodaje. Až do dnešního dne jsem Váš 
měsíčník považoval za velmi kvalitní a se-
riozní zdroj informací ze Světelska a jeho 
nejbližšího okolí. Mrzí mě, že i Vy jste se 
nechali strhnout mediální hysterií ohledně 
údajného „neonacistického teroru“ v na-
šem městě a otiskli již zmíněný článek, 
který se nezakládá na pravdě – stejně jako 
předchozí pamflety v MF Dnes a Novi-
nách Vysočiny. Absurdnost a zaujatost 
těchto článků potvrdí každý řadový oby-
vatel města. 

V žádném případě nemohu souhlasit 
s tvrzením, že je nějakým způsobem 
omezován pohyb občanů města po svě-
telském náměstí. To rozhodně o víkendu 
není vylidněné, o čemž svědčí nabité 
hospody v okolí, tudíž o nějakém strachu 
vycházet po setmění ven nemůže být řeč. 
Strach mají zřejmě asi jen ti, kteří mají 
černé svědomí... Vandalové a narkomani 
trousící se z Tequila baru či z nedalekého 
parku za dalším „dobrodružstvím“ do 
centra Světlé. 

Nyní bych se zmínil o „vybraných 
případech brutálního násilí neonacistů“. 

Odpovědná odpovědna

Proč je v Pěšinkách tak dlouho od-
krytý výkop, z kterého neustále vytéká 
odpad? Kdo za to zodpovídá?

Dne 14. 11. 2005 vydal zdejší stavební 
úřad firmě Relaxa, a.s. stavební povolení 
na stavbu přípojky splaškové kanalizace 
pro objekt čp. 972 (bývalé koupaliště). 
Voda vytékající z odkrytého výkopu 
v Pěšinkách není vodou odpadní, ale 
vodou pramenitou. Provádějící firma 
při zemních pracích na stavbě přerušila 
potrubí, kterým byla do Sázavy odvá-
děna voda z pramene nacházejícího se 
v trase výkopu. K přerušení potrubí 
došlo z toho důvodu, že potrubí bylo 
provedeno před mnoha desetiletími 
a jeho existence a poloha nebyla ničím 
zdokumentována.

Stavební úřad tuto situací se staveb-
níkem již před časem projednal a bylo 
dohodnuto, že přerušené potrubí pro 
odvod vody z pramene bude oprave-
no do konce měsíce září tohoto roku. 
Termín byl stanoven s ohledem na 
povinnost stavebníka vyžádat si k vy-
pouštění vody do řeky Sázavy souhlas 
vodoprávního úřadu, který musí doložit 
rozborem vody a dalšími doklady, které 
stanoví zákon o vodách.

Za provádění stavby je odpovědný 
stavebník a pokud je prováděna opráv-
něnou firmou, též provádějící firma. 
Termín k dokončení stavby přípojky 
byl ve stavebním povolení stanoven do 
31. 12. 2006. Jedná se však o lhůtu tzv. 
pořádkovou, jejíž nesplnění není sta-
vebním úřadem vymahatelné a jediná 

„sankce“, která stavebníkovi v takovém 
případě hrozí, je částka 100 Kč za kaž-
dou započatou hodinu místního šetření. 
Tento poplatek stanovený podle zákona 
o správních poplatcích stavebník zaplatí 
v případě, že podá návrh na kolaudaci 
po uplynutí lhůty k dokončení stavby 
stanovené ve stavebním povolení. Sta-
vební zákon nesplnění pořádkové lhůty 
k dokončení stavby neumožňuje.

Luboš  Šolc
vedoucí odboru stavebního úřadu 

a územního plánování

To, že někteří nepřizpůsobiví jedinci 
mívají konflikty s ostatními návštěvníky 
místních barů a restauračních zařízení, je 
jejich věc. V přesile si na někoho dovolovat 
a provokovat, a poté plakat, že ten dotyčný 
mu to férově a chlapsky vrátil, je zbabělost. 
Stejný případ byl i pan R.B, který po ná-
vštěvnících diskoklubu Bazén, o kterých 
se domníval, že jsou zřejmě neonacisté, 
začal z balkónu přilehlého baru bezdů-
vodně házet skleněné lahve a půllitry. 

„Překvapivě“ se jedna láhev vrátila zpět 
a rozbila okno v onom baru. R.B. následně 
vyzval ke rvačce jednoho mladíka postá-
vajícího před vchodem diskotéky, který 
však v sebeobraně útočníka zpacifikoval. 
Žádné hromadné napadení pana R.B. se 
tedy nekonalo. Osobně chování pana R.B. 
nechápu, neboť již v minulosti byl za své 
nekulturní chování v místních restaura-
cích umravněn a bylo více než jasné, že 
dopadne stejně. Buď musí být tento muž 
velmi mdlého rozumu či mít sklony k sa-
domasochismu. Jiné vysvětlení skutečně 
není.  Pisatelé článku také tvrdí, že obslu-
ha místního baru se rozhodla provozovnu 
uzavřít, aby tam nemohli „neonacisté“ 
vtrhnout. Zajímavé ovšem je, že vedlejší 
diskoklub Bazén byl otevřen a rozhodně 
se v něm nikdo nezamykal a nebál se jít 
ven. Že by tedy skupinka zamčená nad 
Bazénem měla nějaký důvod? Třeba pro-
vokace údajných „neonacistů“ postávají-
cích před podnikem?

Dále mohu namátkou připomenout další 
provokace pisatelů oné „Stížnosti“, ve kte-
ré se stylizují do ubohých obětí „neonacis-
tického“ násilí. Skupinka podnapilých vý-
tržníků směřujících po schodech k místní 
diskotéce napadla před zraky hlídky 
Policie ČR, nejdříve slově a poté fyzicky, 
kolemjdoucí národovce. Jeden z útočníků 
ale svůj útok hlavou neustál a byl odvezen 
s poraněním hlavy do nemocnice, odtud 
byl převezen na záchytnou stanici, neboť 
měl v krvi více než 3 promile alkoholu! 
Nikoliv tedy bezdůvodné napadení dívek 
a chlapců neznámými neonacisty, ale další 
provokace za strany světelské „alterna-
tivní“ mládeže. Zmíním zde i napadení 
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našeho kamaráda dlažební kostkou a po-
kus o demolici jeho osobního vozu. Při 
následné konfrontaci se hrdinní antifašisté 
schovávali za zády policistů a svých dívek. 
V novinách bylo znovu uvedeno, že se jen 
bránili „neonacistickému“ násilí. 

Takovýchto překroucených případů, 
na kterých je postavena cílená a účelově 
mediálně vedená kampaň proti komukoliv, 
kdo svými postoji vybočuje z davu, ale 
i Policii ČR a radním, můžeme najít více. 
Dle mého názoru mají policisté a vedení 
města mnohem důležitější úkoly a starosti, 
než po večerech dělat ochranku opilým 
a zfetovaným vandalům, kteří se díky 
svému chování dostávají do konfliktů 
z ostatními občany. 

Celá kauza je jen snaha několika 
frustrovaných jedinců za každou cenu vy-
volat senzaci a poškodit tak dobrou pověst 
Světlé nad Sázavou a jejích obyvatel. Také 
svalování viny na všechny okolo, jen ne na 
sebe samé, svědčí o úrovni pisatelů… 

Jiří Wolf,  jednatel Národního odporu 
Havlíčkobrodsko

Oslavy 15. výročí založení 
Oblastní charity H. Brod

V neděli 22. října se budou konat hlav-
ní oslavy 15. výročí založení Oblastní 
charity Havlíčkův Brod. Oslavy budou 
zahájeny slavnostní mší svatou celebro-
vanou královehradeckým biskupem Mons. 
Dominikem Dukou OP, která začne v 9:30 
hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Havlíčkově Brodě. Mše svatá bude slou-
žena na poděkování za podporu naší práce 
v uplynulých 15 letech a na  požehnání  
naší činnosti do budoucnosti. A komu 
naše poděkování také patří? Všem pra-
covníkům, dobrovolníkům, tříkrálovým 
koledníkům a vůbec všem, kteří nám 
pomohli a pomáhají. Samozřejmě nelze 
opomenout ty, kteří naši činnost finančně 
podporují. Zakončení slavnostního dne  
proběhne v Muzeu Vysočiny Havlíčkův 
Brod, kde ve 13:30 hod. začne beseda 
o sociálních službách v našem regionu 
s představiteli kraje Vysočina, měst a obcí. 
Účast  na besedě přislíbil i ministr práce 
a sociálních věcí  RNDr. Petr Nečas. 

V neděli 22. října bude rovněž v Muzeu 
Vysočiny Havlíčkův Brod zahájena pre-
zentační výstava činnosti Oblastní charity 
Havlíčkův Brod. Výstavu bude možné 
zhlédnout od 24. do 29. října vždy od 9-12 
a 13-17 hodin. Na všechny akce v rámci 
15. výročí založení Oblastní charity Hav-
líčkův Brod jste srdečně zváni.

Začíná topná sezona

Léto je již za námi, nastává období 
chladnější a s ním i počátek topné 
sezony. V této souvislosti stojí za při-
pomenutí, že instalovat a užívat lze 
pouze schválené typy spotřebičů paliv, 
určených k vytápění objektů, a je nut-
né se řídit předpisy a návody výrobce 
pro jejich instalaci, umístění, užívání, 
obsluhu a údržbu. Zákon o požární 
ochraně každému ukládá povinnost 
dodržovat podmínky nebo návody, 
vztahující se k požární bezpečnosti 
výrobků nebo činností, a počínat si 
tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, 
zejména při používání tepelných, elek-
trických, plynových a jiných spotřebičů 
a komínů, při skladování a používání 
hořlavých nebo požárně nebezpečných 
látek, manipulaci s nimi nebo s otevře-
ným ohněm či jiným zdrojem zapálení. 
Podrobnosti o těchto povinnostech 
upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb., 
o stanovení podmínek požární bez-
pečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Na co si dát pozor, než začnete 
topit? 

Především by měl každý vědět, v ja-
kých lhůtách je povinen zajistit pro-
vedení pravidelných revizí plynových 
a elektrických spotřebičů nebo čištění 
a kontrol komínů pro jednotlivé typy 
tepelných spotřebičů. Měl by si zkon-
trolovat, zda je řádně upevněný kou-
řovod, zda není někde spotřebič nebo 
kouřovod propálený. Opatrnosti je tře-
ba dbát při vysypávání žhavého popelu 

– popel ukládat do nehořlavých nádob, 
které jsou neporušené. Každoročně se 
stává špatné ukládání popele příčinou 
nejen požárů popelnic a kontejnerů, ale 
i obytných a hospodářských budov. 

Příprava topidel
Máte před zimou vyčištěná kamna, 

seřízený kotel topení? Topná sezona se 
už rozeběhne, počasí ještě dovoluje na-
pravit zanedbané. Splněny by měly být 
zejména předepsané povinné revize 
a kontroly. Zvláště důležité je to u uži-
vatelů plynového kotle, u nichž je sta-
novena povinnost jednou za rok zajistit 
kontrolu celého spalovacího procesu, 
čistotou hořáků počínaje a funkcí po-
jistkového ventilu či termostatu konče.

Topí-li se na pevná paliva, zanesený 
komín přináší nejen špatné hoření, ale 

i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní 
nároky jsou opět požadovány u plyno-
vých kotlů. U nich je nutná jak čistota 
komínových průduchů, tak předepsaný 
tah komína. 

A pozor! Odpovědnost za stav komí-
nu (jako součást domu) nemá kominík, 
ale majitel objektu.

Některé zásady bezpečného provozu 
topidel:

• Kolem každého topidla, podle dru-
hu, je nutné dodržovat bezpečnou 
vzdálenost od stavebních konstruk-
cí, zařizovacích předmětů z hoř-
lavých hmot umístěných v okolí 
topidla. Rovněž jsou stanoveny 
podmínky při instalaci topidla na 
podlahové krytiny. 

• Na povrch topidla neodkládat hořla-
vé materiály a předměty.

• Každý spotřebič pevných paliv in-
stalovaný na podlaze z hořlavých 
hmot musí být opatřen ochrannou 
podložkou přesahující jeho půdo-
rys.

• Každý je povinen udržovat komíny 
a kouřovody v řádném technickém 
stavu, zabezpečovat jejich pravi-
delné kontroly a nepoužívat komí-
ny, u nichž byly zjištěny závady. 
Podmínky jsou uvedeny v ČSN EN 
1443. 

• Každý je povinen zajišťovat pra-
videlné čištění a kontrolu komínů 
a kouřovodů spotřebičů paliv. 

Lhůty čištění komínů:
Komíny se spotřebiči na tuhá 

a kapalná paliva

do výkonu 50 kW
s výkonem 
nad 50 kW

6 x ročně 4 x ročně

Komíny se spotřebiči na plynná paliva

do 50 kW 
s vložkou

do 50 kW 
bez vložky

nad 50 kW

2 x ročně 6 x ročně 4 x ročně

Dřevo – tradiční palivo
Polenové dřevo je tradičním palivem. 

Jeho výhodou je lepší dostupnost (i ce-
nová) než u ostatních paliv. Na rozdíl 
od ostatních dodavatelských paliv je 
však potřeba provést mnohé úpravy, 
než je možné získat tepelnou ener- ▶
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gii. Ostatní paliva jsou ze strany 
dodavatele připravena ke spalování 
(uhlí, oleje, zemní i zkapalněný plyn, 
elektřina).

Pokud ovšem můžeme věnovat spíše 
místo peněz čas na přípravu topiva, je 
pro nás polenové dřevo finančně nej-
přijatelnější. Při jeho zpracování a spa-
lování je však nutno přihlížet mnoha 
zdánlivě nesouvisejícím faktorům.

Biomasou nazýváme hlavně dřevní 
odpad a nové produkty (piliny, peletky, 
brikety, sláma, štěpka, kůra). Jejich 
efektivní spalování vyžaduje moderní 
technologie, mnoho z těchto paliv má 
vysokou vlhkost, jiná, jako třeba piliny 
nebo sláma, díky své vlastnosti spékat se 
vyžadují odlišný proces spalování. Zále-
ží hlavně na zápalné teplotě paliva a pří-
sunu vzduchu. Je samozřejmé, že pokud 

přiložíme do klasických kamínek balík 
slámy, teplo je spotřebováno k uvolnění 
vlhkosti, dochází k ochlazování kamen 
a pouze k uhelnatění povrchových 
vrstev balíku. Klasická kamna neumí 
účinně využít vznikajícího dřevoplynu. 
Moderní technologie přišly s dvou-
komorovým spalováním dřeva, jehož 
výsledkem je vyšší účinnost spalování 
(tedy nižší spotřeba paliva) a hlavně vy-
soký stupeň regulovatelnosti výkonu při 
zachování jmenovité účinnosti.

Při spalování vlhkého dřeva dochá-
zí k velkému uvolňování par, které 
ochlazují kotlové těleso a tím zhoršují 
podmínky pro spalování. Zkonden-
zovaná pára reaguje s uhlíkatými 
složkami a dehtuje, váže se na saze 
odlétající komínem a zamořuje okolí. 
Snižování tepelného výkonu může 

nakonec ochladit kotlové těleso natolik, 
že kotel vyhasne 

Zásadně se doporučuje topit dřevem 
s obsahem vody nižším než 30 %, opti-
málně nižším než 20 %. Čerstvě pora-
žené a nařezané dřevo obsahuje podle 
druhu, polohy a stáří stromu mezi 
50 % a 100 %, vlhkosti (nutno důsledně 
rozlišovat obsah vody v dřevině a vlh-
kost dřeva). U listnatých dřevin je toto 
procento obecně větší než u jehličnanů. 
I uvnitř kmene nalezneme rozdíly. Jar-
ní dřevo, běl a vrškové dřevo obsahují 
více vody než letní dřevo, jádrové 
dřevo a kulatina od pařezu. Abychom 
si mohli užít tepla, snažíme se vlhkost 
snížit na přijatelnou hranici.

npor. Luboš Beránek, 
HZS kraje Vysočina, územní odbor 

Havlíčkův Brod

▶

Z fotbalového trávníku i ze zákulisí

byl superoptimista. Na druhé straně se 
v obou zápasech ukázalo, že mužstvo 
má morální i fyzickou odolnost, momen-
tálně mu schází větší důraz před oběma 
brankami.

- Tvůj předchůdce na lavičce trenéra, 
Míla Kafka, vedl mužstvo dlouhou dobu 
a na světelské možnosti si nevedl špatně. 
Právem tedy budou příznivci světelského 
fotbalu srovnávat éru Kafkovu a po Kaf-
kovi. Bude to tedy na tvoji práci s muž-
stvem určitý tlak, jsi na to připraven?

Fotbaloví fandové jsou zvláštní druh 
lidí – když se vyhrává, je všecko dobře, 

Běh Terryho Foxe 2006

Ve čtvrtek 12. října se ve Světlé opět 
poběží Běh Terryho Foxe (BTF), jehož 
organizátory jsou tradičně Klub cyk-
listiky Sklo Bohemia a Městský úřad 
ve Světlé n. S., v organizačním výboru 
jsou kromě Jarmily a Zdeňka Macha-
čových Mgr. Stanislav Čech, ing. Josef 
Maleček a členové komise pro koordi-
naci sportů.

když se prohrává, je všecko špatně. Mají 
na to svaté právo, zaplatili si a chtějí vidět 
fotbal. Góly a vítězství svých. Většinou 
je tedy to pořadí opačné, ale tak to prostě 
je. Nemyslím si, že něco takového jako 
před a po Kafkovi může nastat, žádný 
tlak necítím, jsem u mužstva dva měsíce, 
Míla byl snad 5 let, takže nelze srovná-
vat nesrovnatelné. A k ničemu by to ani 
nevedlo, já osobně rozlišuji ve Světlé dvě 
éry – před Ptáčníkem a po něm. 

- Děkuji za rozhovor a přeji tobě i hrá-
čům úspěšnou sezonu.

Jiří Víšek

Tři otázky novému trenérovi světel-
ského „áčka“, aneb Pavel Bárta o svém 
týmu a fotbalu vůbec.

- Sám trenér Kafka, když od mužstva 
odcházel, přiznal, že bude třeba řešit 
generační otázku týmu. Na která nová 
jména si budou tedy muset světelští fan-
dové zvykat? 

Světlá není ani Praha ani Jihlava, 
dokonce ani Havlíčkův Brod, takže 
za ty, kterým se už z těch nebo oněch 
příčin krajský přebor zajídal, přicházejí 
do mužstva mladí domácí hráči z B 
mužstva a dorostu: Kozelka, Čáslavský, 
Dvořák, Rezek, Štros, Frolka, P. Bárta, 
Hradecký, Pirožek, ale také Vaňkát, či 
Šikner – to jsou ta jména. Zatím... 

- Na lavičce účastníka krajského přeboru 
máš za sebou první dva mistrovské zápasy: 
Světlá – Okříšky 1:1 a Moravské Budějovi-
ce – Světlá 3:0. Co ti napověděly?

Nic převratného, fotbal sice nemá lo-
giku, ale zázraky se v něm také nedějí. 
Jestli někdo očekával, že tým (a základní 
osa z něj zůstala), který se druhý rok 
zachraňoval až v posledních kolech, 
začne brát útokem postupové mety, tak 

BTF je dobrovolná humanitární akce. 
Všechny prostředky získané ve jménu 
Terryho Foxe od startujících jsou dle jeho 
přání věnovány na výzkum rakoviny. BTF 
je akcí nesoutěžní, trať lze absolvovat 
libovolným způsobem podle vlastních sil 

– chůzí, během, procházkou, jízdou na kole, 
kolečkových bruslích, na invalidním vozí-
ku nebo třeba s dětským kočárkem. Podle 
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Martin Vacek

Světelský FK Sklo Bohemia učinil o let-
ních prázdninách hráčský přestup sezony, 
když patnáctiletá Hana Štrosová, žákyně 9. 
třídy ZŠ Lánecká, vyměnila světelský dres 
za dres Startu Jihlava. Hana hrála od svých 
devíti let jenom s kluky v žákovských tý-
mech Světlé a nyní se okamžitě zařadila 
do základní sestavy na pravý kraj obrany 
ženského týmu Startu Jihlava, který hraje 
2. Moravskoslezskou ligu žen. Na trénink 
do Jihlavy dojíždí zatím pouze jednou 
týdně, školní povinnosti jí více nedovolí, 
proto i nadále trénuje s žáky doma ve Svět-
lé. Přestup do Jihlavy se uskutečnil docela 
v tichosti, vždyť se nemůže měřit napří-
klad s přestupem Ševčenka z AC Milán 
do Chelsea za 44 mil. eur či příchodu Pavla 
Horvátha z japonského Kóbe do pražské 
Sparty, ale pro sympatickou blondýnku 
ze Světlé, která fotbal miluje, to je určitě 
postup v její fotbalové kariéře.

Text a foto: Jiří Víšek

Hana Štrosová

Fotbalový přestup sezony

výše peněžitého příspěvku budou rozdává-
ny upomínkové dárky s logem BTF.

Prezentace je od 14 hodin na terase ná-
kupního střediska, startovat se bude v 16 
hodin od budovy radnice na náměstí Trčků 
z Lípy, účast přislíbila držitelka dlouhole-
tého světového rekordu v běhu na 800 
metrů Jarmila Kratochvílová. Trať vede 
z náměstí ulicemi Nádražní, Poštovní, 
Pěšinkami, dolní částí náměstí do Dolní 
ulice, ulicemi Na Sídlišti a Nové město 
zpět na náměstí před MěÚ. Okruh měří 
1600 metrů. V cíli bude účastníky čekat 
malé občerstvení a tombola.                  -jv-

zhodnotil: „Měli jsme obavy, zda tak 
náročnou akci zvládneme, přece je-
nom jsme nemohli – zejména zahranič-
ním tenistům – nabídnout takové záze-
mí, na jaké jsou zvyklí na zahraničních 
turnajích. Dopadlo to dobře, napří-
klad potěšilo, že po sobotním tréninku 
Roitman pochválil šestku kurt, na kte-

rém trénoval. Od takové osobnosti to 
potěší. Ostudu jsme si neudělali, měl 
jsem radost z početné divácké kulisy. 
Kdo přišel, určitě nelitoval, k vidění 
byl skutečně hodnotný tenis.“

LTC Pardubice – Realsport Nym-
burk  5 : 4

Dvouhry: 
 Mašík – Roitman 0:1 scr., 
 Novák – Čapkovič 6:1, 6:7, 3:6, 
 Brózdaová – Kleinová 6:3, 6:1, 
 Zálabská – Bergmanová 3:6, 6:1, 

6:3, 
 Vacek – Hašek 6:3, 6.2, 
 Kunc – Lustig 2:6, 3:6.

Čtyřhry: 
 Brózdaová, Zálabská – Kleinová, 

Bergmanová 6:2, 6:2,  
 A. Novák, Kunc – Čapkovič, Lustig 
1:6, 1:6, 

 D. Novák, Vacek – Mertiňák, Ha-
šek 6:3, 7:5. 

jív
foto: ing. B. Kaněčka

Skutečně atraktivní tenis u Sázavy

Tenisovému klubu Sklo Bohemia se 
dostalo od Českého tenisového svazu 
pocty v podobě uspořádání barážové-
ho utkání o extraligu družstev mezi 
týmy Realsportu Nymburk a LTC 
Pardubice. Pro Světlou to bylo zajíma-
vé už proto, že favorizovaný Nymburk 
přivezl atraktivní zahraniční tenisty. 

Argentinec Sergio Roitman se po-
hybuje ve světovém žebříčku ATP 
na rozhraní stovky, Michal Mertiňák 
reprezentoval Slovensko v loňském fi-
nále Davis Cupu s Chorvatskem a také 
další Slovák Kamil Čapkovič patří do 
slovenské špičky. Sandra Kleinová ješ-
tě v nedávné době reprezentovala ve 
Fed Cupu a startovala na mnoha světo-
vých turnajích. Na soupisce Pardubic 
byl výborný hráč Jan Mašík a polská 
tenistka Olga Brózdaová. 

Zápas mužských jedniček Roitmana 
s Mašíkem skončil zklamáním pro di-
váky, neboť Argentinec odehrál pouhé 
tři míčky a Mašík zápas skrečoval pro 
zranění třísel. Kleinová toho ukázala 
ze svého tenisového umění hodně 
málo a podlehla Polce Brózdaové 3:6, 
1:6. Naopak vynikající tenis předvedli 
Čapkovič s pardubickým Novákem, 
ale i při dalších zápasech se bylo nač 
dívat. Dramatická byla závěrečná 
čtyřhra Hašek, Mertiňák – D. Novák, 
Vacek, která rozhodovala za stavu 4:
4 o postupujícím do extraligy. Vyhrá-
li pardubičtí ve dvou sadách 6:3, 7:5, 
a radovali se tak z postupu. Někteří 
tenisté z obou týmů se na světelských 
kurtech necítili jako v neznámém pro-
středí. Zálabská, Kunc, Vacek a oba 
Novákové z Pardubic, stejně jako Ha-
šek či Lustig z týmu Nymburka zde 
odehráli mnoho zápasů v žákovských 
i dorosteneckých turnajích. 

Místopředseda světelského tenisové-
ho klubu a současně hlavní pořadatel 
Zdeněk Dvořák tuto tenisovou událost 

Sandra Kleinová
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C družstvo dospělých FK Sklo Bohemia 
je účastníkem IV. třídy okresu se střídavý-
mi úspěchy. V době uzávěrky po 17. září 
mělo na svém kontě 9 bodů za tři vítězství 
a dvě prohry, v tabulce to stačilo na 7. mís-
to, když ostatní týmy měly  o zápas víc. 
Týmu vedeném koučem Jaroslavem Ve-
selským v tom čase chyběl odložený zápas 
s Okrouhlicí. Ale jeden primát v soutěži 
mužstvo drží a ten mu zcela jistě nevezme 
žádný ze soupeřů.

Světelští senioři mají nejstarší tým při 
součtu věku hráčů na hřišti. Například 
v zápase šestého kola na domácím hřišti 

nastoupila proti Tisu B jedenáctka fotbalo-
vých kmetů s celkovým součtem 504 let se 
čtyřmi hráči, kterým bylo 50 a více. 

Nejstarším z nich byl Jiří Krupička  
s padesáti sedmi roky, Bohouš Čížek měl 
den před svými pětapadesátinami, Vlasta 
Švondr běhal po hřišti s dvaapadesátkou 
a Standa Hyrš je doplňoval se svojí pade-
sátkou. A to ještě střídal pětapadesátiletý 
Pavel Krejtko, autor třetího gólu Světlé, 
když autory prvních dvou byli P.Čihák 
a další střídající Láďa Štěrba. Toho čeká 
padesátka v příštím roce. Dalšími vete-
rány v sestavě byli P. Janota, F. Novotný, 
K. Dušátko, F. Polák, P. Tyller, P. Čihák 
a J. Havel. Mnozí z hráčů tohoto mužstva 
nosí po hřišti nějaké to kilo navíc, a tak 
toho pochopitelně již tolik nenaběhají, 
ale vše vynahrazují svými zkušenostmi 
a mnohdy lišáckou chytrostí a co víc, ne-
chybí ani vůle po vítězství. Tak tomu bylo 
i při vítězném utkání 3:1 nad „béčkem“ 
Tisu. Hráčem, který fotbalovým harcovní-
kům kazí věkový průměr, je s jednatřiceti 
roky „benjamínek“ Petr Janota v brance. 

Ten se musel ze zdravotních důvodů 
rozloučit s místem brankářské jedničky 
A družstva, když jeho bolavá záda ne-
vydržela potřebný trénink ani zápasové 
zatížení v krajském přeboru. IV. třída na 
něj neklade takové nároky. Prostě s fotba-
lovým míčem se nestárne, ba naopak.

 Text a foto: jív

Dne 18. září oslavil 55. narozeniny 
stále aktivní fotbalista FK Sklo Bo-
hemia Bohuslav Čížek a i když se již 
dávno zařadil mezi legendy světel-
ského fotbalu, nepověsil kopačky na 
pověstný hřebík. 

Stále obléká dres C družstva ve IV. 
třídě okresu, a aby toho neměl málo, 
usedl na lavici kouče světelského „béč-

ka“ v okresním přeboru. Jubilant zářil 
v sedmdesátých a osmdesátých letech 
minulého století jako nejlepší střelec 
Světlé v krajských soutěžích, tehdy 
ještě Východních Čech, kdy byl sku-
tečným postrachem brankářů soupeřů. 
Do Světlé přišel ze Šmolov v roce 1971 
v době, kdy první mužstvo ještě hrálo 
okresní přebor, a začalo jeho tažení až 
do krajského přeboru. 

Během dlouhé fotbalové kariéry ve 
světelském dresu se vedle populárního 
Bohouše vystřídalo mnoho spoluhráčů 
a většina z nich s ním ještě běhá po 
hřišti v zeleném dresu světelského 

„céčka“ ve IV. okresní třídě. 
Text a foto: jív

Že fotbal ve Světlé táhne, potvrzují 
nejen slušné návštěvy na zápasy A muž-
stva v krajském přeboru, ale též počty 
malých „špuntů“ na trénincích příprav-
ky, které se konají pravidelně na stadi-
onu v Nádražní ulici v úterý a v pátek 
odpoledne. 

Trenéři těch nejmenších, Jaroslav Kad-
lec a Martin Kroužek, zasvěcují do fotba-
lové abecedy pravidelně více než třicítku 
kluků od 5 do 8 let. Pro světelský fotbal 
je práce trenérů s těmi nejmenšími hodně 
důležitá a pro funkcionáře FK Sklo Bohe-
mia musí být tento fakt, že někdo pečuje 
o nové podhoubí fotbalu, určitě zavazu-
jící. Práci s těmi nejmenšími odstartoval 
po své dlouhé hráčské kariéře František 
Polák, který však již postoupil k mladším 
žákům a pro tuto záslužnou práci zlákal 
dalšího bývalého hráče Martina Kroužka. 

Tím, který předává začínajícím adeptům 
tohoto sportu správné fotbalové návyky, je 
další vysloužilý fotbalista Jaroslav Kadlec, 
který před lety hrával i krajské soutěže 
v dresu Sokola Leština. Dvě družstva ma-
lých fotbalistů Světlé již pravidelně hrají 
krajský přebor přípravek Vysočiny. 

Text a foto: jív

Na fotbalovém trávníku se nestárne

Trenér Jaroslav Kadlec se svými svěřenci

Podhoubí světelského fotbalu

Brankář Petr Janota

Jubileum fotbalové legendy
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Také letošní poslední prázdninová 
sobota patřila dálkovému pochodu 
a cykloturistické jízdě „Cestami Ja-
roslava Haška“, které pořádá Klub 
českých turistů Sklo Bohemia Světlá 
n. S. Letošního 25. ročníku se zúčast-
nilo 234 turistů.

Od šesté hodiny ranní vyráželi turisté 
na trasy 50 km a 30 km, od půl osmé 
na trasy 20 a 10 km, ještě o něco poz-

Turistika

Pracovnice Odborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví na požádání změřily účastníkům pochodu tlak a množství tuku

ději vyjíždli cykloturisté. Pro mnohé 
byla příjemným překvapením kontrola 
v Michalově statku v Pohledi, kde díky 
starostovi Jindřichu Holubovi měli od 
samého rána možnost nechat se zavést 
200 lety zpátky a seznámit se s tehdej-
ším životem rolníků na menším statku. 
V cíli na zimním stadionu každý z účast-

níků obdržel diplom a skleněný suvenýr 
s pískovaným motivem pochodu, ti, kte-
ří plní podmínky IVVzájemci dostali do 
záznamníků razítko IVV. 

Pořadatelé touto cestou děkují spon-
zorům Sklo Bohemia, a. s., Odborovému 
svazu Sklo Bohemia, a. s., BRANS Bo-
hemia v. o. s., a fi rmám Měšťanský pi-
vovar a. s., Havlíčkův Brod, GLASSPO, 
Pertlovi – broušení skla, Dvořák Golčův 
Jeníkov, Pekárna a cukrárna Milan Bro-
kl, Rabbit Čáslav a za spolupráci také 
Hokejovému klubu HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S. a volejbalovému oddílu.

Text a foto -jv-Atmosféra na startu

Kadlečák připraven 

Lyžařský areál na Kadlečáku se 
připravuje na svoji již 27. sezonu 
a členové LK Kadlečák chtějí navá-
zat na ty úspěšné předchozí. Však 
také s blížící se zimou jsou termíny 
brigád stále častější. 

V sobotu 16. září pracovalo patnáct 
členů klubu na úpravě dojezdu u dol-
ní stanice vleku a na montáži motoru 
vleku. Ten je srdcem celého zařízení, 
bez kterého by se sjezdovka neobešla. 
Proto v létě motor opustil své mís-

to na vrcholu stožáru, aby prodělal 
demontáž a údržbu a mohl po celou 
nadcházející lyžařskou sezonu pohá-
nět lano vleku s kotvami bez jediného 
výpadku. Připravena je již také tech-
nika potřebná pro každodenní údržbu 
sjezdovky. Lyžaři z Kadlečáku už mají 

jasno o stěžejních akcích pro lyžující 
veřejnost. V jednání je opět, v loňské 
sezoně vydařený, testovací den výrob-
ků fi rmy Sporten, letos by akce měla 
být rozšířena o testování snowboardů. 
Pokud nebude počasí proti, uskuteční 
se populární karneval na lyžích s Hi-
trádiem Vysočina, ale tentokrát již 
samostatně, bez slalomového závodu 
Open Kadlečák. Při poslední společné 
akci byli pořadatelé zaskočeni nečeka-
ně početnou účastí závodníků na star-
tu slalomu, takže odpolední program 
karnevalového programu musel začít 
se zpožděním. Proto plánují slalom 
v jiném termínu, ale poslední slovo 
budou mít sněhové podmínky. Již nyní 
ale vzkazují členové LK Kadlečák 
všem vyznavačům lyží či snowboardů: 
Zkontrolujte si své zimní vybavení, my 
jsme připraveni!

Text a foto: jiv

V. Špatenka s M. Majorem při montáži 
motoru na stožár vleku
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Cena se rozumí za 11 hod. a je v ní zahr-
nuta uzamykatelná kabina se sprchami.

Zimní stadion v Ledči n. S.:
Pronájem ledové plochy bez časových 

pásem. Za 11 hod. 1 600 Kč, při předplat-
ném na celou sezonu 1 400 Kč. V ceně 
je zahrnuta uzamykatelná kabina se 
sprchami.

Zimní stadion v Kutné Hoře:
Pronájem ledové plochy bez časových 

pásem. Za 11 hod. zaplatí rekreační 

Rekreační hokej

Rekreační hokej zaznamenal v po-
sledních letech nevídaný boom, svá 

„amatérská“ družstva sestavují pra-
covní i odborářské kolektivy, skupiny 
z jiných sportovních odvětví, menší 
obce nebo jen party kamarádů. Od-
hrnování sněhu z ledu na rybnících 
již nikoho neláká a hlavně – zimní 
období s pořádnými mrazy je většinou 
krátké. Proto provozovatelé zimních 
stadionů již počítají s rezervou proná-
jmu ledové plochy právě rekreačním 
hokejistům.

Jak to bude s podmínkami pronájmu 
ledové plochy pro tuto výkonnostní sku-
pinu na zimním stadionu v Pěšinkách, 
nebylo do 20. září zatím jasné, proto 
uvádíme podmínky rekreačního hokeje 
na okolních stadionech.

Zimní stadion v havlíčkobrodské 
Kotlině:

Cena pronájmu ledové plochy je 
rozdělena do tří časových pásem. 6.00 

– 12.00 hod. 1 100 Kč, 12.00 – 20.00 hod. 
1 800 Kč a 20.00 – 24.00 hod. 1 100Kč. 

Digitální časomíra (v pozadí) újmu neutrpěla a čas na ní stále běží. Je to potvrzení toho, 
že zimní stadion v Humpolci ani po sesuvu střechy nepřestal žít

Zimní stadion v Humpolci před katastrofou

Takto vítali v sezoně návštěvníky 
u vjezdu na tábořiště ve Stvořidlech.

Text a foto: Jaroslav Vála

Zatmění Měsíce

Ve čtvrtek 7. září došlo k částečnému 
zatmění Měsíce.

Text a foto: Jiří Víšek
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hokejisté 1 600 Kč. V ceně je zahrnuta 
uzamykatelná šatna se sprchami.

Zimní stadion v Humpolci 
Zastřešený zimní stadion v Humpolci 

byl slavnostně otevřen 11. prosince 2004. 
Byla to docela jednoduchá hala s dosta-
tečnými ochozy pro diváky a se zázemím 
pro hokejisty na solidní úrovni, o jaké si 
hokejisté ze Světlé mohou nechat pouze 
zdát. Na vlastní oči se o tom mohli pře-
svědčit sami hráči přípravky HC Sklo 
Bohemia, kteří si tam zahráli na turnaji. 
Leč přišel 10. únor letošního roku a stře-
cha haly se během krátké chvíle sesula 
pod tíhou sněhu k zemi. V Humpolci ne-
truchlili nad neštěstím, které postihlo je-
jich krásný sportovní stánek. Ještě téhož 
dne vznikla myšlenka na založení veřej-
né sbírky pro obnovu zimního stadionu 
a k 15. září bylo od občanů, podnikatelů, 
firem, tělovýchovných sdružení a spolků 
získáno 444 860 Kč. Čekalo se rovněž na 
peníze od pojišťovny, ale ty byly podmí-
něny zjištěním viníka. Město podniklo 
potřebné kroky a z výběrového řízení 
vzešla firma Ostravská společnost Ruch-
stav Ar Building, která znovu postaví 
halu stejné konstrukce Astor. 

A skutečně – v pátek 15. září začal na 
ploše zimního stadionu stavební ruch. 
Humpolecký místostarosta Mgr. Roman 
Brzoň pro Světelský zpravodaj toho dne 
ráno řekl: „Každou hodinou nastoupí 
stavební firma na rekonstrukci, lépe 

řečeno novou stavbu. Když nenastanou 
žádné potíže, do konce roku by mohl 
stadion stát.“ Náklady na realizaci této 
akce dosáhnou zhruba hodnoty 14 mili-
ónů korun.

jív, Foto: archiv města Humpolec

Zimní stadion v Pěšinkách mlčí. Za dva měsíce nikdo z funkcionářů HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S. (ani přes urgence) neodpověděl redakci Světelského zpravodaje na otázky 

směřované k nastávající sezoně…
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KOUPÍM
byt 3 + 1 ve Světlé nad Sázavou

Platba hotově. Tel. 603 966 158
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