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Vážení čtenáři,
17. listopadu uplyne již 17 let od 

návratu svobody, jež po dlouhých 
čtyřicet let bloudila všude možně, 
jen ne v našich zeměpisných šířkách. 
Tato vymoženost vyspělé civilizace 
se totiž s komunismem nedokázala 
snést pod jednou střechou. 

Ačkoliv se to Čechů zdánlivě 
netýká, nedá mi, abych v této 
souvislosti nevzpomenul jednoho 
smutného výročí, jež připadá také 
na tento měsíc. Je tomu právě 50 let, 
kdy sovětské sbratřené ozbrojené 
síly v potocích krve zadusily touhu 
Maďarů po svobodě. Psal se listo-
pad 1956 a maďarský národ vycítil 
možnost dostat se z područí velké-
ho sovětského bratra. Neutuchají-
cím nátlakem v podobě obrovských 
demonstrací si vynutil dokonce ně-
které změny ve vedení maďarského 
státu. Začal však také požadovat 
základní lidská práva – právo na 
svobodné volby, pluralitní systém, 
svobodu slova bez všudypřítomné 
cenzury apod. Takováto svobodo-
myslnost však nenechala v klidu 
Sovětský svaz, který se právě ztěž-
ka vzpamatovával z odhalení pravé 
tváře Stalina. Masivní vojenskou 
silou lehce přemohl Maďary a dosa-
dil jim do čela patřičně znormalizo-
vaného Jánose Kádára.

Tolik krátký historický exkurs. 
A kam tím vlastně mířím? Všimli 
jste si minulý měsíc, jak samozřej-
mě využíváme výdobytků svobod-
ných voleb? A přitom ještě před se-
dmnácti roky jsme také měli co do 
činění s komunistickým prosovět-
ským režimem, který nám doslova 
držel ruku nad volební urnou a nutil 
nás do ní hodit to, co on sám chtěl. 
Inu, leckdy neuškodí připomenout 
si nedávnou historii, abychom si té 
poměrně lehce nabyté svobody více 
vážili.          

-jp- 

Ï

ÏÏ

Slovo úvodem Zasedání zastupitelstva – 20. září

Usnesení č. 46/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 
o odpadech, kterou se zároveň ruší 
obecně závazná vyhláška o odpadech 
č. 2/2001.

Usnesení č. 47/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
nákup nemovitosti – pozemek KN č. 
136/7 (129 m2) v k.ú. Světlá n. S., za úče-
lem uvedení na právní stav (chodník ke 
zdravotnímu středisku), od společnosti 
VITAL s. r .o., Lánecká čp. 970, Světlá 
n. S. za cenu 50 Kč/ m2.

Usnesení č. 48/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
nákup nemovitosti – pozemek PK č. 48 
(20 m2), parcela ve ZE – původ pozem-
kový katastr, v k. ú. Dolní Bohušice  za 
účelem uvedení na právní stav (chodník 
v Dolních Bohušicích) od pí J. Z., Praha-

-Stodůlky a ing. M. I., Jihlava za celko-
vou cenu 1 000 Kč.

Usnesení č. 49/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů:
I. Revokuje část usnesení č. 06/2006 

– část II ze dne 22. 2. 2006.
II. Schvaluje nákup nemovitostí – po-

zemek PK č. 835/2 (38 m2), pozemek 
PK č. 836/3 (277 m2), pozemek PK 
č. 837/3 (1933 m2) – parcely ve ZE 

– původ PK lokalita „U Vodárny“ od 
pí J. Z., Praha-Stodůlky a ing. M. I., 
Jihlava za cenu 150 Kč/m2.

Usnesení č. 50/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
nákup nemovitostí:

• Část pozemku KN st.č. 23/1 (10 m2) 
a část pozemku KN st.č. 23/2 (7 m2) 
v k. ú. Světlá n. S. za účelem uvedení 
na právní stav (chodník v Haškově 
ulici) od manž. M. a J. Z., Praha-

-Hradčany za cenu 1 Kč/m2 + veškeré 
náklady s tím spojené a včetně vyří-
zení veškerých administrativních 
záležitostí.

• Část pozemku KN č. 33/3 (3 m2) 
v k. ú. Světlá n. S. za účelem uvedení 

na právní stav (chodník v Haškově 
ulici) od manž. P. a J. H., Světlá 
n. S. za cenu 1 Kč/m2 + veškeré 
náklady s tím spojené a včetně vy-
řízení veškerých administrativních 
záležitostí.

Usnesení č. 51/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 0 hlasů neschvaluje 
prodej části pozemku KN st.č. 52, část 
pozemku KN č. 1096/21 a část pozemku 
KN č. 1088/1 (celkem cca 650 m2) v k. ú. 
Světlá n. S. p. M. W., Humpolec.

Usnesení č. 52/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů odkládá 
rozhodnutí o prodeji části pozemku KN 
č. 539 (cca 15 m2) v k. ú. Lipnička do 
doby zpracování projektu „Rekonstruk-
ce domu čp. 18 v Lipničce“.

Usnesení č. 53/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
směnu pozemků mezi městem Světlá 
n. S. a p. L. N., Světlá n. S. následovně:

• pozemek KN č. 64/2 (714 m2) v k. ú. 
Dolní Bohušice za část pozemku PK 
č. 833/2 a část pozemku PK č. 837/14 
(pruh pozemku 2 m široký podél 
pozemku KN č. 858/13 – cca 40 m2) 
v k. ú. Světlá n. S.

• a zřízení věcného břemene – uložení 
inženýrských sítí na pozemek KN 
č. 64/2 v k. ú. Dolní Bohušice a na 
pozemky KN č. 833/1 a 833/2 v k. ú. 
Světlá n. S.

Usnesení č. 54/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů odkládá 
rozhodnutí o prodeji části pozemku 
KN č. 724/214 cca 360 m2) v k.ú. Světlá 
n. S. do doby zjištění možnosti zřízení 
přístupové komunikace (prodej, zřízení 
věcného břemene) k pozemkům KN č. 
724/214 a KN č. 724/74 v k. ú. Světlá 
n. S.

Usnesení č. 55/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů odkládá 
rozhodnutí o prodeji části pozemku 
KN č. 926/101 (cca 50 m2) v k. ú. Svět-
lá n. S. do doby prověření možností 
výstavby garáží na části pozemku KN 
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č. 926/101 mimo odstavnou plochu dle 
návaznosti na řešení křižovatky a roz-
hledových poměrech v ní. 

Usnesení č. 56/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů neschvaluje 
prodej pozemku KN č. 855/6 (359 m2) 
v k.ú. Světlá n. S.

Usnesení č. 57/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
prodej pozemku KN st. č. 40 (13 m2) 
a části pozemku PK č. 278/6 (ZE-EN 
cca 500 m2) v k. ú. Dolní Bohušice 
p. K. K., Světlá n. S. za cenu 70 Kč/m2 
s tím, že bude zřízeno věcné břemeno ve 
prospěch přístupu k rozvaděči veřejného 
osvětlení pro TBS Světlá n. S.

Usnesení č. 58/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů odkládá 
rozhodnutí o prodeji části pozemku 
KN č. 531/8 (cca 7 m2) v k. ú. Lipnička 
do doby zpracování pasportu komuni-
kací.

Usnesení č. 59/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
prodej pozemku KN st. č. 45 (38 m2), 
pozemku KN č. 247/7 (386 m2), pozem-
ku KN č. 146/5 (239 m2) a části pozemku 
PK č. 247/1 (ZE o výměře cca 500 m2) 
v k. ú. Dolní Bohušice Mysliveckému 
spolku Světlá n. S. za cenu 10 Kč/m2.

Usnesení č. 60/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
prodej části pozemku KN č. 234/4 (cca 
15 m2) v k. ú. Horní Dlužiny p. J. F.,  Pra-
ha 9 za cenu 70 Kč/m2.

Usnesení č. 61/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
směnu pozemků mezi městem Světlá 
n. S. a p. J. N., Liberec I-Staré Město 
a pí E. P., Luh, Vsetín bez finančního 
vyrovnání následovně:

• pozemek KN č. 706 (525 m2) a poze-
mek KN č. 980 (97 m2) za část po-
zemku KN č. 798/2 (418 m2) v k. ú. 
Dolní Březinka.

Usnesení č. 62/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje:

I. Prodej jednotky tvořené bytem č. 
598/8 se všemi součástmi a příslušen-
stvím, se všemi právy a povinnostmi 
k této jednotce váznoucími, zejména 
se spoluvlastnickým podílem o veli-
kosti 259/26035 z celku společných 
částí budovy a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 259/26035 z cel-
ku pozemku KN st. č. 909 vše v k. ú. 
Světlá n. S. p. M. K. Kejžlice, za 
cenu 201 558 Kč.

II. Vyhlášení „městské soutěže“ ve 
věci volného nebytového prostoru 
v bytovém domě čp. 61 v Dolní Bře-
zince (IV. kolo) a to:

 • Jednotky č. 61/1, nebytový prostor 
(garáž 24 m2), Dolní Březinka, za 
základní nabídkovou cenu 30 000 Kč 
s časovým úsekem podání přihlášek 
do 16. 11. 2006.

III. Záměr prodeje:
 • nebytového prostoru čp. 598/2 

o celkové podlahové ploše 1139 
m2, umístěného v 1. podzemním 
a v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 
598 na pozemku KN st. č. 909 v k. ú. 
Světlá n. S. 

 • nebytového prostoru č. 598/3 o cel-
kové podlahové ploše 116,60 m2, 
umístěného v 1. nadzemním podlaží 
budovy čp. 598 na pozemku KN st.č. 
909 v k. ú. Světlá n. S.

Usnesení č. 63/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
vyhlášení „městské soutěže“ ve věci 
prodeje nájemci obsazených bytů v by-
tovém domě čp. 16 v Josefodole, a to:

• jednotky č. 16/2, byt o velikosti 1+1
• jednotky č. 16/5, byt o velikosti 1+1
• jednotky č. 16/6, byt o velikosti 3+1
dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 64/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
prodej nemovitosti – stavby „kanalizač-
ní přípojka“ pro rodinný dům p. B. na 
pozemcích KN č. 886/15, KN č. 992/1 
a KN č. 847/11 (podle PK č. 847/11) 
v k. ú. Dolní Březinka p. M. B., Praha 4 
za cenu 14 160 Kč.

Usnesení č. 65/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů:
I. Odkládá rozhodnutí o nákupu po-

zemku KN st. č. 559 o výměře 270 
m2, pozemku KN č. 1169 o výměře 
1037 m2 a pozemku KN č. 1164/8 

o výměře 82 m2 v k. ú. Světlá n. S. od 
Českých drah, a. s., Správa dopravní 
cesty Jihlava, Pacovská 2a, 586 01 
Jihlava, a vyslovuje nesouhlas s na-
vrhovanou cenou 145 000 Kč, neboť 
navrhovaná tržní cena neodpovídá 
potencionálnímu využití těchto po-
zemků v dané lokalitě.

II. Ukládá odboru MIRR vést další 
jednání s vlastníkem uvedených nemo-
vitostí a pokusit se vyjednat lepší cenu.

Usnesení č. 66/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů odkládá 
rozhodnutí ve věci záměru „stavebních 
úprav“ objektu čp. 18 na pozemku KN st. 
č. 18 v k. ú. Lipnička až do doby obdrže-
ní závazného příslibu dotace na stavbu 

„Vodovod Lipnička“.

Usnesení č. 67/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Zřizovací listi-
ně č. 1/2005 pro PO KyTICe – Kulturní 
zařízení Světlá n. S., ve věci převodu 
drobného dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku do správy PO Ky-
TICe – Kulturní zařízení Světlá n. S., 
která potřebuje tento majetek ke svému 
hospodářskému využití. 

Usnesení č. 68/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3/2006.

Usnesení č. 69/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvalu-
je rozpočtový výhled na roky 2007 

– 2008.

Usnesení č. 70/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání:
I. Schvaluje počtem 18 hlasů obecně 

závaznou vyhlášku č. 3/2006 o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

II. Ukládá počtem 19 hlasů změnit 
ceník za ukládání TKO tak, že po-
platek za uložení stavební sutě pro 
příspěvkové organizace zřizované 
městem je 0 Kč.

Usnesení č. 71/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po ▶
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Schůze rady – 18. září

V úvodu zasedání byla provedena 
kontrola plnění usnesení z minulých 
schůzí, při které byly sděleny informace 
o potřebných úpravách budoucí ordinace 
zubního lékaře v prostorách ZŠ v Lá-
necké ulici, o dalším útoku agresivních 
mladíků v pátek 15.9., o stavu louky na 
Rozkoši, která je zaplavována po vy-
budování rybníka pod silnicí a nabídce 
firem na aktualizaci videofilmu o městě.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
vyhlášení městské soutěže na prodej tří 
bytů v Josefodole čp.16, které nebyly 
prodány v průběhu privatizace bytového 
fondu a jsou obsazeny nájemníky.

RM doporučila zastupitelstvu schvá-
lit prodej bytu v čp. 598 panu M. K., 
který v průběhu soutěže nabídl za byt 
201 558 Kč, nejvíce z pěti zájemců, 
schválit vyhlášení městské soutěže 
na prodej garáže v Dolní Březince za 
základní nabídkovou cenu 30 000 Kč 
a schválit záměr prodeje nebytových 
prostor v domě čp. 598.

RM projednala žádost manželů 
M. o pronájem části pozemku KN č. 
1096/24 (5,5 m2) a části pozemku KN 
č. 1095/1(2 m2) v uličce vedoucí z ulice 
Nové město k MŠ, za účelem zřízení 

projednání počtem 19 hlasů schvalu-
je obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 3/2003 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.

Usnesení č. 72/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů:
I. Schvaluje podle § 22 stavebního 

zákona č. 50/76 Sb. sloučený koncept 
s návrhem Změny č. V ÚPSÚ Světlá 
n. S. – lokality č. 1, 2, 3, 4.

II. Schvaluje podle § 22 stavebního 
zákona č. 50/76 Sb. sloučený koncept 
s návrhem Změny č. VI ÚPSÚ Světlá 
n. S. – lokalita č. 1.

III. Ukládá odboru stavebního úřadu 
a územního plánování dokončit čis-
topis poslední etapy zpracování slou-
čeného konceptu s návrhem Změny č. 
V a č. VI ÚPSÚ Světlá n. S.

Usnesení č. 73/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů:
I. Schvaluje podle § 20 stavebního 

zákona č. 50/76 Sb. Změny č. VII 
A) ÚPSÚ Světlá n. S. pro lokality č. 
1, 3, 4, 5. U lokality č. 9 schvaluje 
variantu a).

II. Neschvaluje zadání Změny č. VII 
A) ÚPSÚ Světlá n. S. u lokality č. 2 
na základě žádosti žadatelky (vlast-
níka pozemku).

III. Ukládá odboru stavebního úřadu 
a územního plánování pokračovat ve 
zpracování další etapy Změny č. VII 
A) ÚPSÚ Světlá n. S. pro lokality č. 1, 
3, 4, 5, 9.

IV. Ukládá odboru stavebního úřadu 
a územního plánování dokončit 
projednání zadání 1. etapy zpraco-
vání Změny č. VII B) ÚPSÚ Světlá 
n. S. pro lokality č. 6, 7a, 7b, 7c a 8.

Usnesení č. 74/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů souhlasí 
s nabytím daru, tj. pozemku KN č. 
1068/3 o výměře 551 m2 v k.ú. Světlá 
n. S. (chodník v Nádražní ulici u čp. 6) 
od kraje Vysočina.

Usnesení č. 75/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů:
I. Souhlasí s vydáním živnostenského 

listu pro město Světlá n. S. na „Ma-
loobchod provozovaný mimo řádné 
provozovny“ a „Specializovaný ma-

▶ loobchod“ za účelem umožnění pro-
deje propagačních předmětů s cílem 
posílit rozpočet určený na přípravu 
oslav 800. jubilea města.

II. Schvaluje použití finančních pro-
středků získaných prodejem reklam-
ních a upomínkových předmětů na 
navýšení rozpočtu schváleného pro 
účely oslav 800. jubilea města.

Usnesení č. 76/2006:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje:
I. Termíny v programu oslav 800. ju-

bilea města v roce 2007, které bude 
pořádat město:

• Folklorní festival 9. a 10. 6. 2007
• Sraz rodáků spojený se slavnostním 

otevřením pamětní síně v zámku, 
historickým průvodem a dalšími ak-
cemi připomínajícími historii v gesci 
Vlastivědného spolku Světelsko ve 
dnech 16. a 17. 6. 2007

a ukládá starostovi zajistit organiza-
ci folklorního festivalu ve spolupráci 
s folklorním sdružením Škubánek a PO 

KyTICe, sestavit návrh kulturní náplně 
srazu rodáků včetně návrhu rozpočtu, 
dále ukládá starostovi a tajemnici MěÚ 
zajistit koordinaci mezi městem, měst-
ským úřadem a Vlastivědným spolkem 
Světelsko v záležitosti příprav akcí vzta-
žených k historii města.

II. Spoluúčast města na konání akcí:
• Zahájení turistické sezony na Vy-

sočině – Klub českých turistů Sklo 
Bohemia dne 17. 3. 2007

• Jízda veteránů Láneckou ulicí dne 26. 
5. 2007 – Veterán Car Club Havlíč-
kův Brod,

a to v rozsahu peněžního daru od rady 
města na základě žádosti spoluorganizá-
torů doložené rozpočtem akce.

III. Spoluúčast města na dalších spor-
tovních, kulturních a jiných akcích 
konaných místními, regionálními, 
celostátními anebo mezinárodními 
organizaci, spolky a kluby ve Světlé 
n. S. v roce 2007, a to formou darů 
z rozpočtu města pro  rok 2007 po 
jeho schválení novým zastupitel-
stvem.

přístupového schodiště k jejich nemovi-
tosti. Rozhodnutí odložila a vyžádala si 
posouzení komise pro rozvoj města.

RM projednala žádost pana J. T. o zří-
zení trvalého parkovacího místa z důvo-
du invalidity. Se zřízením souhlasí s tím, 
že polovinu nákladů ponese město a po-
lovinu žadatel. RM doporučila zapraco-
vat do vyhlášky tento problém s tím, že 
každá žádost tohoto typu se bude vždy 
individuálně posuzovat a bude k ní při-
loženo vyjádření sociální a zdravotní 
komise.

RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o výpůjčce ze dne 27. 12. 2005 
uzavřené mezi městem Světlá n. S. a PO 
KyTICe, který se týká výpůjčky dlouho-
dobého hmotného majetku.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině pro 
PO KyTICe ve věci převodu drobného 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku do správy PO.

RM projednala nabídku Českých drah 
na odkoupení částí pozemku KN st. č. 
559, KN č. 1169 a KN č. 1164/8 v k. ú. 
Světlá n. S. (vlevo od cesty z Nádražní 
ulice k železné lávce přes Sázavu). Za 
cenu 145 000 Kč, nabízenou Českými 
drahami, nákup zastupitelstvu nedopo-
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Schůze rady – 2. října

Zasedání rady města se nezúčastnil 
ing. Maleček (dovolená). Po zahájení 
schůze byla provedena kontrola plnění 
usnesení a konstatováno, že řešení stíž-
nosti paní V. nebere konce, protože se 
ozvali manželé S., kteří chtějí být účast-
níky dalšího jednání ohledně zaplavová-
ní louky na Rozkoši. 

Bylo konstatováno, že pouť proběhla 
bez problémů, příjem do městské po-
kladny byl cca 750 tis. Kč, náklady cca 
100 tis. Kč.

Kladení věnců u pamětní desky na budově radnice při příležitosti 
státního svátku 28. října

ručuje, při nižší ceně je ochotna koupi 
doporučit.

RM doporučila ve věci rekonstrukce 
komunikací v Dolní Březince oslovit 
firmy Skanska, Chládek a Tintěra, Lu-
bomír Dvořák, Stavby silnic a železnic, 
Strabag, M-Silnice, UNIMONT J.C.K. 
a EVOS-Hydro.

RM se seznámila s nabídkami dvou 
firem na vybudování dvou bytů pro 
nízkopříjmové obyvatele v  Lipničce 
čp. 18, ale své rozhodnutí odložila až 
do doby, kdy město získá závazný pří-
slib ministerstva zemědělství na dotaci 
potřebnou k výstavbě vodovodu do této 
místní části.

RM vzala na vědomí informace majet-
kového odboru o průběhu rekonstrukce 
bývalé kavárny.

RM doporučila zastupitelstvu schvá-
lení změny vyhlášky o odpadech a vy-
hlášky o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.

RM doporučila zastupitelstvu schvá-
lit sloučený koncept s návrhem Změny 
územního plánu sídelního útvaru Světlá 
n. S. č. V (4 lokality) a č. VI (1 lokalita) 
a dokončit čistopis poslední etapy zpra-
cování sloučeného konceptu s návrhem 
těchto změn. Dále doporučila předložit 
zastupitelstvu zadání změny č. VIIa (4 
lokality), neschválení lokality č. 2 (na 
základě žádosti žadatelky) a uložit od-
boru SÚ a ÚP dokončení zadání změny 
č. VIIb.

RM posoudila situaci při vymáhá-
ní pohledávek, především za pokuty 
uložené odborem dopravy, a rozhodla 

se pověřit finanční odbor vypracová-
ním smlouvy se soudním exekutorem 
Mgr. Molákem.

RM na základě doporučení komise 
domova důchodců schválila zařazení ža-
datelů o umístění v DD do oddělení A (4 
uchazeči) a do oddělení B (9 uchazečů).

RM na základě návrhu bytové komi-
se souhlasí s výměnou bytů mezi paní 
B. a panem Š., zároveň vydává souhlas 
s rekonstrukcí bytového jádra panem Š. 
na jeho vlastní náklady. Souhlasí i se 
zřízením krbových kamen na vlastní 
náklady v bytě pana N.

RM rozhodla, že se město Světlá 
n. S. prostřednictvím Sdružení obcí Vy-
sočiny připojí k aktivitě skupiny senáto-
rů a obce Hora Svaté Kateřiny, jejímž 
cílem je změna v přerozdělování výnosů 
z daní ve prospěch menších měst a obcí.

Starosta seznámil členy rady s poža-
davkem pana B., který chce organizovat 
pouťovou taneční zábavu na zimním 
stadionu a obává se případné pokuty za 
překročení povolené hranice hluku, aby 
se pořadatelem akce stalo město. RM 
požadavek odmítla.

RM vzala na vědomí dopis pana J. J., 
ve kterém si stěžuje na postup města 
a městského úřadu při letošní povodni.

Mgr. Včela informovala členy rady 
o špatném stavu zimního stadionu 
a o skutečnosti, že ani v letošním roce 
hokejový klub neobdržel dotaci od mi-
nisterstva školství na rekonstrukci sta-
dionu. Na zajištění provozu stadionu do 
31. 12. 2006 chybí klubu cca 150 000 Kč. 
RM doporučí zastupitelstvu příspěvek 
hokejovému klubu formou rozpočtové 
změny.         Josef Böhm, starosta města

Bylo konstatováno, že ačkoliv město 
dostalo příslib od Povodí Vltavy, že 
ještě v tomto roce dojde v rámci proti-
povodňových opatření k úpravě koryta 
Sázavy, zatím se nic neděje. Odbor ži-
votního prostředí záležitost urguje nejen 
u Povodí Vltavy, ale i na ministerstvu 
zemědělství.

RM projednala žádost pana J. N. o pro-
nájem části pozemku PK č. 405/1 v k. ú. 
Horní Bohušice (100 m2) za účelem ulo-
žení truhlářského řeziva. Nájemní vztah 
bude sjednán s účinností od 3. 10. 2006 
na dobu pěti let za cenu 4 Kč/m2/rok.

RM schválila pronájem části pozemku 
KN č. 337/1 o výměře 70 m2 v k. ú. Svět-
lá n. S. panu L. P. na dobu jednoho roku 
s účinností od 3. 10. 2006. Účelem pro-
nájmu je uložení stavebního materiálu.

RM vyslovila souhlas s trasou kabelo-
vého vedení přes městský pozemek pod 
rybníkem v Mrzkovicích s následným 
zřízením věcného břemene za jedno-
rázovou úplatu 500 Kč. Vedení buduje 
ČEZ.

RM povolila mateřské škole Světlá 
n. S. výjimku z počtu dětí pro jednotlivé 
třídy z důvodu velké poptávky ze strany 
rodičů.

RM schválila podnájem bytu pana 
J. D. o velikosti 1+2 pro paní P. S. od 
1. 10. 2006 na dobu jednoho roku. Sou-
hlasila také s tím, aby po výměně bytu 
mezi panem Š. a paní B., která ale byt 
bude vracet TBS, mohl pan Š. užívat 
ještě do 31. 10. 2006 svůj původní ▶
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Schůze rady – 16. října

V úvodu zasedání starosta konstatoval, 
že se rada města za končící volební období 
sešla více než devadesátkrát. Poděkoval 
členům rady, kteří zastupovali všechny 
politické strany a hnutí ve městě, za věcnou 
spolupráci.

Pak informoval radu o tom, že Po-
vodí Vltavy, ač na podnět povodňové 
komise slíbilo odstranit nánosy ze dna 
Sázavy, aby se zrychlil odtok vody, 
sdělilo, že v řece žádné nánosy nejsou. 
Byl proto poslán dopis ministerstvu 
zemědělství, do jehož rezortu proble-
matika patří.

Tajemnice MěÚ informovala o tom, že 
ing. Fiala z Kostelce nad Orlicí navrhl 
pro naše město pořádání trhů v podob-
ném rozsahu jako v Ledči n. S. každou 
první středu v měsíci. Požaduje ale pro-
nájem plochy náměstí, což rada odmítla 
a navrhla ulice Dolní a Nové město. 
Navrhla rovněž změnu tržního řádu, 

byt, protože ve svém novém bytě 
provádí na vlastní náklady stavební 
úpravy.

RM schválila přidělení bytu 1+2 paní 
R. K. od 1. 11. 2006 na dobu jednoho 
roku.

RM vzala na vědomí poděkování 
Rady starších Československé církve 
husitské za vstřícnost města při zajištění 
místnosti pro kancelář církve.

RM vzala na vědomí informaci staros-
ty o výsledku žádosti města o příspěvek 
na budování dopravního hřiště, se kterou 
se město obrátilo na pět různých pojišťo-
ven. Vyhověla Kooperativa (příspěvek 
10 000 Kč), Česká pojišťovna přislíbila 
vyšší částku za splnění pro město těžko 
přijatelných podmínek.

Starosta seznámil členy RM s nabídkou 
ing. Fialy na pořádání prodejních trhů ve 
městě v roce 2007, RM doporučila pozvat 
ing. Fialu na příští zasedání rady.

RM vyjádřila souhlas s připojením se 
k výzvě Diakonie Broumov na uspořá-
dání humanitární sbírky v termínu do 
24. 11. 2006.

RM vyjádřila souhlas s vydáním 
pověření města Vlastivědnému spolku 
Světelsko za účelem soustřeďování ar-
chiválií pro pamětní síň.

Místostarostka ing. Arnotová připo-
mněla nutnost zabývat se rekonstrukcí 
náměstí a navrhla vytvoření pracovní 
skupiny, v níž by zasedali vedoucí pří-
slušných odborů, tajemnice, zástupci 
RM, TBS, komise rozvoje města a ar-
chitekt.

RM nedoporučila, aby město Světlá 
n. S. budovalo u sídliště sedmi rodin-
ných domků v lokalitě „U vodárny“ ve-
řejné osvětlení na své náklady.

▶ RM doporučila uskutečnit jednání se 
zástupci dopravní společnosti Connex 
o možnosti prodloužení některých auto-
busových linek až ke Sklárnám Bohemia 
a se zástupci společnosti ICOM o pře-
místění zastávky jejich autobusové linky 
z náměstí do Komenského ulice.

Tajemnice MěÚ ing. Černohubová 
informovala o prodeji upomínkových 
předmětů na pouti, navrhla snížení 
ceny u svícnů a převedení části před-
mětů PO KyTICe. RM s návrhem sou-
hlasila.

Ing. Aubrecht informoval o tom, že 
byl kritizován na posledním zasedání 
redakční rady Světelského zpravodaje 
za nedostatečné množství příspěvků 
z radnice, a navrhl, aby tajemnice byla 
buď členkou redakční rady nebo se zú-
častňovala jejích schůzí.

V závěru zasedání ing. Černohubová 
podala informaci o postupu při ukon-
čení a zahájení volebního období a pan 
Slabý pozval všechny členy rady na Běh 
Terryho Foxe.

Josef Böhm, starosta města

Český červený kříž ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) •
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek •

• domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční) •
• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek •

Sbírka se uskuteční dne 25. listopadu 2006 v sokolovně
od 9.00 do 15.00 hod.

Věci prosíme čisté, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

aby bylo možno vyhovět požadavkům 
pořadatele.

RM vzala na vědomí výsledky jednání 
s firmou Connex o prodloužení někte-
rých autobusových linek až ke sklárnám, 
aby bylo zjednodušeno přestupování 
cestujících.

RM projednala žádost manželů 
M. o pronájem části pozemku KN č. 
1096/24 (5,5 m2) a pozemku KN č.1095/1 
(2 m2) v ulici Nové město za účelem 
zřízení schodiště k jejich objektu. RM 
schválila záměr pronájmu a na základě 
návrhu komise rozvoje města doporučila 
zmenšení v případě části druhého z po-
zemků tím, že bude schodiště zapuštěno 
do stěny domu.

RM projednala žádost pánů 
J. N. a R. N. o prodej pozemku KN č. 
926/99 v k. ú. Světlá n. S. za účelem 
zřízení zahrady a parkovacího místa. 
Pozemek je v současné době pronajat. 
RM respektuje mínění komise pro 
rozvoj města a nedoporučuje na sou-
časném stavu nic měnit, aby byl po-
zemek zachován pro budoucí výstavbu 
veřejného parkoviště.

RM schválila záměr pronájmu části 
pozemku KN č. 854/1 v k. ú. Světlá n. S. 
(ul. F. A. Jelínka) manželům Š. za úče-
lem rozšíření zahrady.

RM schválila ukončení nájemního 
vztahu k nebytovým prostorám v domě 
čp. 119 (opravna obuvi) mezi městem 
a panem J. P. na jeho vlastní žádost 
ke dni 31. 12. 2006 a schválila zájem 
pronájmu těchto prostor novému zá-
jemci o provozování služeb pro občany 
našeho města.

RM schválila pronájem části pozemku 
KN č. 979/1 (100 m2) v k. ú. Dolní Bře-
zinka manželům J. N. a V. N. a manže-
lům L. P. a E. P. s tím, že jejich pozemek 
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KN č. 1267 (100 m2) v témž katastru 
bude pronajat městu Světlá n. S. Proná-
jem je v zájmu vybudování komunikace 
v Dolní Březince.

RM odložila jednání ve věci pronájmu 
části pozemku KN č. 724/214 v k. ú. 
Světlá n. S.

RM schválila pronájem nebytového 
prostoru  v Sociálním centru města 
Světlá n. S. o ploše 2,5 m2 paní J. J. na 
dobu neurčitou za cenu 500 Kč/m2/rok.

RM vzala na vědomí převod člen-
ských práv a povinností člena Bytového 
družstva Na Bradle týkajících se bytu č. 
B 1 mezi paní L. S. a paní L. P.

RM projednala žádost pana 
E. K. o snížení nájemného z nebytových 
prostor v domě čp. 59 ve Světlé n. S. (vi-
nárna) po dobu přerušení živnosti z dů-
vodu pracovní neschopnosti a schválila 
snížení z 800 Kč na 1 Kč/m2/rok na dobu 
od 1.1. do 31. 3. 2007.

RM schválila podání žádosti o dotaci 
na projektovou dokumentaci pro zřízení 
sociálních bytů v Lipničce z programu 
Bydlete na venkově.

RM vzala na vědomí informace o zá-
měru Jednoty na přestavbu prodejny 
potravin a v souvislosti s tím na její po-
žadavek rozšířit současnou zastavěnou 
plochu o 6 m2 na úkor města.

RM vyslovila souhlas s navýšením 
počtu zaměstnanců o dva úředníky 
v souvislosti s nárůstem agend na odbo-
ru sociálních věcí a stavebního úřadu od 
1. 1. 2007. Podmínkou však je obdržení 
příspěvku od státu ve výši 700 000 Kč, 
jinak úřad nebude schopen ani ochoten 
tyto agendy zajišťovat.

Tajemnice informovala RM, že ze 
správního odboru odejde ing. Pipek 
a bude vypsáno výběrové řízení na mís-
to vedoucího.

RM souhlasila s podáním žádosti 
o získání dotace z Fondu Vysočiny na 
veřejně přístupný internet.

RM schválila, aby uvolněným zastu-
pitelům, kterým skončí volební období 
a opustí radnici, byla odměna náležející 
jim ze zákona vyplácena v měsíčních 
splátkách.

RM doporučila poskytnutí finančního 
daru MO ČČK ve Světlé n. S. ve výši 
2 500 Kč za uspořádání sbírky pro Dia-
konii Broumov.

RM schválila návrh smlouvy na vyho-
tovení propagačního videofilmu o Světlé 
n. S. s firmou Video-Foto-Kunc s termí-
nem předání zakázky do 30. 5. 2007.

Josef Böhm, starosta města

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006

Výsledky hlasování - Světlá nad Sázavou

Počet volených 
členů zastupi-

telstva

Počet 
volebních 
obvodů 

Okrsky 
Zapsaní 

voliči 
Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasyPočet Zpr. v %

21 1 9 9 100.00 5 700 2 433 42.68 2 432 46 201

Kandidátní listina 

Hlasy 
Počet 
kandi-
dátů

Přepočte-
ný základ 
dle počtu 
kandidátů 

Pře-
počte-
né % 
plat. 

hlasů 

Počet 
man-
dátůabs. v %

1 Občanská demokratická strana 9 470 20.50 21 46 201.00 20.49 4 

2 NEZÁVISLÍ 9 950 21.54 21 46 201.00 21.53 5 

3 Česká str.sociálně demokrat. 7 795 16.87 21 46 201.00 16.87 4 

4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 282 13.60 21 46 201.00 13.59 3 

5 Sdr.SNK ED, NK Příz.svět.sport 5 398 11.68 21 46 201.00 11.68 2 

6 Komunistická str.Čech a Moravy 7 306 15.81 21 46 201.00 15.81 3 

Jmenný seznam

Kandidátní listina 
Poř. 
číslo 

Kandidát 
Věk 

Navrh. 
strana 

Polit. 
přísl. 

Hlasy Po-
řadí Příjmení, jméno Tituly abs. v %

1 ODS 1 Böhm Josef Mgr.  61 ODS ODS 743 7.84 1 

1 ODS 5 Myslivcová Jana PhDr.  44 ODS BEZPP 736 7.77 2 

1 ODS 13 Rýdlová Věra 
Pharm-
Dr.  

46 ODS BEZPP 609 6.43 3 

1 ODS 2 Kupčíková Jana Mgr.  45 ODS ODS 548 5.78 4 

2 NEZÁVISLÍ 1 Arnotová Lenka Ing.  57 NEZ NEZ 982 9.86 1 

2 NEZÁVISLÍ 3 Tyčová Věra   44 NEZ BEZPP 874 8.78 2 

2 NEZÁVISLÍ 2 Špatenka Vlastimil Mgr.  47 NEZ BEZPP 865 8.69 3 

2 NEZÁVISLÍ 5 Kolář Jan   56 NEZ BEZPP 608 6.11 4 

2 NEZÁVISLÍ 4 Vacek Luboš Ing.  36 NEZ BEZPP 533 5.35 5 

3 ČSSD 2 Vacek Zdeněk Ing.  67 ČSSD BEZPP 633 8.12 1 

3 ČSSD 8 Čech Stanislav Mgr.  53 ČSSD BEZPP 467 5.99 2 

3 ČSSD 1 Švorc Jaroslav Ing.  56 ČSSD BEZPP 465 5.96 3 

3 ČSSD 10 Holík Jaroslav Mgr.  64 ČSSD BEZPP 465 5.96 4 

4 KDU-ČSL 2 Vraný Zdeněk Ing.  43 
KDU-
-ČSL 

BEZPP 484 7.70 1 

4 KDU-ČSL 5 Brhelová Stanislava MUDr.  56 
KDU-
-ČSL 

KDU-
-ČSL 

459 7.30 2 

4 KDU-ČSL 1 Tourek Jan Mgr.  30 
KDU-
-ČSL 

KDU-
-ČSL 

445 7.08 3 

5 
Sdr.SNK ED, NK 
Příz.svět.sport

10 Maleček Josef Ing.  61 
SNK 
ED 

BEZPP 442 8.18 1 

5 
Sdr.SNK ED, NK 
Příz.svět.sport

1 Včela Petr Mgr.  49 NK BEZPP 436 8.07 2 

6 KSČM 1 Slabý Lubomír   55 KSČM KSČM 523 7.15 1 

6 KSČM 2 Zmek Jaroslav   62 KSČM BEZPP 485 6.63 2 

6 KSČM 3 Hlaváček Jiří   57 KSČM KSČM 449 6.14 3 
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Ustavující zasedání Zastupitelstva města Světlá n. S.

V pondělí 30. října byli v sále Spo-
lečenského domu zvoleni nová sta-
rostka města, dva místostarostové 
a městská rada. Ustavujícímu zase-
dání zastupitelstva města přihlíželo 
několik desítek občanů.

Jednání ustavujícího zasedání Za-
stupitelstva města Světlá n. S. předse-
dal ing. Zdeněk Vacek, který v úvodu 
přivítal přítomné, konstatoval, že na 
zasedání je přítomno 20 členů za-
stupitelstva (pro nemoc se omluvil 
Mgr. Jaroslav Holík) a seznámil pří-
tomné s návrhem programu, který byl 
následně schválen.

Věra Tyčová přečetla slib: „Slibuji 
věrnost České republice. Slibuji na 

svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
města a jeho občanů a řídit se Ústa-
vou a zákony České republiky“ a poté 
jednotliví členové zastupitelstva v abe-
cedním pořadí přistupovali k před-

sednickému stolu, slovem „Slibuji“ 
a svým podpisem složili slib člena 
Zastupitelstva města Světlá n. S. 

Následovalo hlasování o způsobu 
volby. Ve volebním řádu se píše, že 
hlasování probíhá zpravidla tajně, 
ovšem Jan Kolář podal protinávrh na 

veřejné hlasování a to bylo 12 hlasy 
schváleno.

Volbu nového starosty zahájil před-
seda volební komise Mgr. Vlastimil 
Špatenka tím, že požádal jednotlivé 
volební strany o podání návrhů na kan-

didáty. Nezávislí navrhli ing. Lenku 
Arnotovou, ČSSD ing. Jaroslava Švor-
ce, ostatní strany návrhy nepodaly.

Podle abecedního pořadí se nejdříve 
hlasovalo o kandidátce Nezávislých, 
ing. Arnotová dostala 12 hlasů, to zna-
mená, že byla zvolena na místo staros-
ty města Světlá n. S. a podle volebního 
řádu se již o dalším kandidátovi ne-
hlasovalo. Ing. Arnotová poděkovala 
za zvolení a ujala se dalšího vedení 
zasedání. Navrhla počet 3 uvolněných 
zastupitelů (starosta a dva místostaros-
tové) a její návrh byl 19 hlasy přijat. 

Volba místostarostů opět proběhla 
veřejně, s čímž souhlasilo 16 zastu-
pitelů. ODS navrhla Josefa Böhma, 
KDU-ČSL Mgr. Jana Tourka, KSČM 
Jaroslava Zmeka. Volba proběhla opět 
v abecedním pořadí, J. Böhm byl zvo-
len 11 hlasy a Mgr. J. Tourek 12 hlasy, 
to znamená, že o dalším kandidátovi 
se již nehlasovalo.

Dále ing. Arnotová navrhla, aby 
rozdělení kompetencí mezi jednotli-
vé místostarosty bylo provedeno na 
dalším zasedání zastupitelstva a její 
návrh byl 20 hlasy přijat, stejně jako 
další její návrh na sedmičlennou Radu 

Ing. Zdeněk Vacek a starostka 
Ing. Lenka Arnotová

Poděkování 

Kandidáti ODS do právě proběh-
nuvších komunálních voleb děkují 
v první řadě všem svým voličům za 
jejich hlasy a tím vyslovenou důvěru. 

Velmi si toho vážíme.
Ve volbách jsme získali čtyři man-

dáty do zastupitelstva města a tím 
obhájili dosavadní pozice. V rámci 
spolupráce se  sdružením Nezávis-
lých kandidátů a KDU-ČSL doufáme 
ve vytvoření pravicově orientovaného 
bloku, který se po celé volební období 
pokusí prosazovat společný program, 
pro nějž se vyslovilo nejvíce voličů 
v našem městě a okolí.

Doufáme, že nám projevíte důvě-
ru i nadále – třeba tím, že se na své 
zastupitele z řad ODS budete obra-
cet se svými názory, připomínkami 
a návrhy pro zlepšení života v našem 
městě.

Budeme se snažit poskytnout vám 
kromě své činnosti také informace 
o tom, jakým způsobem pro vás pra-
cujeme. Třeba i proto, abyste neměli 
pocit, že se na vás obracíme jen před 
volbami…

Mgr. Jana Kupčíková
místopředsedkyně MS ODS

zastupitel a radní  
města Světlá n. S.

Hlasování
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Objekt čp. 810
Poslední objekt stojící na pravé straně 

silnice na Lipničku nese číslo popisné 
810 a skládá se ze tří částí tvořících 
jeden architektonický celek. Původně 
byla na stav. parc. č. 532/1 postavena 
obvodová služebna Východočeských 
energetických závodů (VČE) skládající 
se z obytné a provozní části. Bytová část 
je dvoupodlažní, se stanovou střechou, 
provozní část je přízemní, nepodsklepe-
ná, s plochou střechou. 

Žádost o vydání rozhodnutí o přípust-
nosti stavby je ze dne 12. 9. 1975. Staveb-
ní řízení se konalo dne 29. 7. 1976 a sta-
vební povolení bylo vydáno 12. 8. 1976. 
Dodavatelem stavebně-montážních 
prací byl Okresní stavební podnik Hav-

města Světlá nad Sázavou. Protože 
starosta a místostarostové jsou au-
tomaticky členy rady, volili se zbý-
vající 4 členové rady. ODS navrhla 
Mgr. Janu Kupčíkovou a PhDr. Janu 
Myslivcovou, Nezávislí Věru Tyčovou 
a ing. Luboše Vacka, ČSSD ing. Zdeň-
ka Vacka a KSČM Lubomíra Slabého 
(ostatní strany návrhy nepodaly). Vo-
lební komise seřadila kandidáty podle 
abecedy, volba byla opět provedena 
veřejně. Mgr. Jana Kupčíková obdrže-
la 13 hlasů, PhDr. Jana Myslivcová 13 
hlasů, Lubomír Slabý 6 hlasů (to zna-
mená, že nebyl zvolen), Věra Tyčová 
11 hlasů a ing. Luboš Vacek také 11 
hlasů. O ing. Zdeňku Vackovi se ne-
hlasovalo, neboť potřebný počet členů 
rady byl již zvolen.

Následovala ještě volba předsedy fi-
nančního výboru – ing. Zdeněk Vraný 
(17 hlasů) a předsedy kontrolního vý-
boru – Jaroslav Zmek (15 hlasů).

Na závěr zastupitelstvo schválilo 
výši měsíčních odměn pro neuvolněné 
členy zastupitelstva, rady a předsedy 
výborů v dosavadní výši s účinností 
od 1. 11. 2006. Odměňování členů vý-
borů a komisí bylo odloženo na příští 
zasedání zastupitelstvo, které se bude 
konat 6. prosince.   -jv-

- dne 15.9. ve večerních hodinách ve 
Světlé n. S. na mostě přes řeku Sázavu 
z osobního auta vystoupili čtyři mladíci 
a ze skupinky procházejících osob fyzic-
ky napadli jednoho mladíka, kterému 
způsobili zranění. Případ šetří SKPV 
Havlíčkův Brod.

- téhož dne uvedení mladíci přijeli až 
před bar LOKO, jeden z nich do baru 
hodil dlažební kostku a ostatní ze sku-
piny napadali jak slovně, tak i fyzicky 
návštěvníky baru. I tento případ šetří 
SKPV Havlíčkův Brod.

- dne 19.9. byly zahájeny úkony trest-
ního řízení ve věci podezření z trestného 
činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky, neboť 40letý muž z Pardubic dne 
5.9. v Lipnici n. S. pod vlivem alkoholu 
řídil osobní auto a rozborem krve bylo 
zjištěno 1,69 g/kg alkoholu v krvi.

- v noční době z 21. na 22.9. se dosud 
nezjištěný pachatel vloupal do novinové-
ho stánku v Komenského ul., ze kterého 
odcizil různé druhy cigaret. Celková způ-
sobená škoda činí nejméně 10 000 Kč.

- dne 7.10. byly zahájeny úkony trest-
ního řízení ve věci podezření z trestného 

Kriminalita na Světelsku

činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky, neboť 29letý muž moldavské 
národnosti dne 29.9. v Dolním Městě 
pod vlivem alkoholu řídil osobní auto 
a rozborem krve bylo zjištěno 1,91 g/kg 
alkoholu v krvi.

- dne 10.10. byly zahájeny úkony trest-
ního řízení pro podezření z trestného 
činu zanedbání povinné výživy, neboť 
35letý muž neplatil od listopadu 2005 
stanovené výživné na své dvě nezletilé 
děti, čímž dluží celkem 17 538 Kč. 

- téhož dne byly zahájeny úkony trest-
ního řízení ve věci trestného činu výtrž-
nictví, neboť poté, co se v Lipnici n. S. 
dva muži nepohodli, 28letý muž srazil 
26letého muže na zem a několikrát jej 
udeřil, čímž mu způsobil zranění, které 
si vyžádalo lékařské ošetření v nemoc-
nici.

- téhož dne v pohostinství v Ovesné 
Lhotě 37letého muže, který v podnapi-
lém stavu slovně napadal hosty, fyzicky 
napadl 24letý muž. Několikrát jej udeřil, 
čímž mu způsobil zranění, které si vyžá-
dalo lékařské ošetření v nemocnici.

npor. Zdeněk Urbánek
zástupce vedoucího oddělení

líčkův Brod. Dokončení stavby bylo plá-
nováno na rok 1978, zápis o odevzdání 
a převzetí stavebních prací je však až ze 
dne 6. 10. 1980. Místní šetření se konalo 
22. 12. 1980 a kolaudační rozhodnutí je 
ze dne následujícího.

K západní straně obvodové služebny 
byla přistavěna pohotovostní bytová jed-
notka. Jedná se o dvoupodlažní domek, 
přičemž v 1. podlaží je garáž, pracovna, 
sušárna prádla, sklep a sklad, ve 2. patře 
obývací a dětský pokoj, ložnice, kuchyň, 
spíž, koupelna a WC. Stavební povolení 
bylo odborem výstavby MěstNV Světlá 
n. S. vydáno dne 8. 8. 1988, kolaudační 
řízení spojené s místním šetřením se ko-
nalo 18. 5. a kolaudační rozhodnutí bylo 
vydáno 29. 6. 1990. ▶
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Majitelem objektu je nyní Vý-
chodočeská energetika, a. s., založená 
Fondem národního majetku ČR ke dni 
1. 1. 1994. Jejím hlavním předmětem 
podnikání je výroba a prodej elektrické 
energie, její distribuce a související služ-
by. Spojením s dalšími distribučními 
společnostmi a akciovou společností 
ČEZ (založenou v roce 1992 FNM ČR) 
vznikla v roce 2003 Skupina ČEZ, která 
se tak stala nejvýznamnějším energetic-
kým uskupením regionu střední a vý-
chodní Evropy.

Text a foto: Jaroslav Vála

▶ Našli jsme v letopisech

V současné době probíhá rekon-
strukce kavárny, která tvoří pří-
stavbu Společenského domu. Zápis 
v kronice města z roku 1966 svědčí 
o tom, že v těchto místech se bouralo 
a stavělo i před 40 lety.

„Skončily vnitřní práce na adaptaci 
Lidového domu a stavba po kolaudaci 
byla dána do užívání. Staré jeviště 
bylo zbouráno, jakož i příčky mezi 

bývalým hostinským lokálem a sálem. 
Byla vyměněna okna,vybudováno nové 
sociální zařízení a objekt  vybaven 
novým moderním zařízením. Nebyly 
osazeny dveře mezi sálem a přísálím, 
které dodavatel nedodal (tedy dveře, 
nikoli přísálí – pozn. J. V.). Lidový 
dům, kde se zlikvidovalo pohostinství, 
je dnes opravdu důstojným stánkem 
kulturního zařízení.“

-jv-

Zahraniční praxe světelských studentů

Česká zemědělská akademie ve 
Světlé n. S. zorganizovala pro studen-
ty oborů sociální práce a nástavbové-
ho maturitního studia dva zahraniční 
pobyty v rámci projektů Evropské 
Unie. Jak tyto praxe prožili a hodnotí 
sami studenti?

Dvanáct studentů 3. a 4. ročníku naší 
školy absolvovalo šestitýdenní stáž 
v německém městě Erfurtu. Stáž byla 
financována z prostředků EU, kraje 
Vysočina a SOŠ. Za organizaci vděčíme 
především panu učiteli  Mgr. Jiřímu 
Pejchalovi. Před odjezdem jsme se 
zúčastnili přípravné praxe v Oblastní 
charitě Havlíčkův Brod a na Krajském 
úřadě v Jihlavě, dále přípravy jazykové 
a kulturní.

Když jsme 4. října stáli na světelském 
nádraží, nikdo z nás netušil, co nás 
čeká… Jací Němci jsou? Dorozumíme se 
tam? Po příjezdu se ale naše obavy roz-
plynuly. Seznámili jsme se s Andreasem 
Klinzingem a Marcem Jahnem, kteří se 
o nás po celou dobu starali a kdykoliv 
byl nějaký problém, mohli jsme se na 
ně obrátit. Také náš pan učitel se o nás 
denně „staral“ na dálku z Čech.

Ubytováni jsme byli v hotelu partner-
ské školy, na stravu jsme dostali peníze 
a stravovali se sami. Obdrželi jsme 
i příspěvek na kulturu, sport a volný čas. 
Díky tomu jsme mohli navštívit Berlín, 
Výmar, Drážďany a jiná zajímavá místa. 

Praxi jsme vykonávali v domově dů-
chodců, mateřské školce, volnočasovém 
klubu pro děti a mládež a v dětském 
domově. V zařízeních jsme byli po 
dvou, takže jsme se nemuseli obávat 
jazykového nedorozumění či jiných 
problémů. S průběhem praxe jsme byli 
všichni velice spokojeni. Naučili jsme 
se spoustu nových věcí a zjistili, jak so-
ciální oblast funguje i v jiných zemích. 
Celkově nám tato stáž poskytla spoustu 
zážitků a znalostí, většina z nás si zdo-
konalila i své komunikační schopnosti. 
Někteří z nás navázali trvalé kontakty 
a přátelství.

Erfurt je nádherné město se spoustou 
typických německých domů a krásných 
historických památek. Němci jsou úžas-
ní lidé, přátelští a tolerantní. Myslím, že 
budu mluvit za všechny, když řeknu, že 
jsme odjížděli s pocitem, že se určitě ještě 
někdy chceme vrátit. Za odbornou praxi, 
kterou jsme prošli, jsme obdrželi Euro-
pas, který se nám může hodit i v dalších 
studiích či při volbě zaměstnání. Myslím 
si, že i přes několik drobných problémů 
nám tato stáž hodně poskytla a jsme 
vděční, že jsme ji absolvovali.

Lucie Tlustáková, 
účastník projektu Leonardo
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To mi moc prospívalo a taky pomáhalo. 
Měla jsem ve třídě celkem hodné děti, 
a to ve věku 3 – 4 roky. Ale co tam 
uvnitř bylo asi nejkouzelnější, bylo to, 
jak se k sobě a k okolí děti chovaly, a jak 
jsou už odmalička připravovány na spo-
lečenské chování.

Na volný čas po praxi se jistě těšil 
každý, ještě aby ne, když jsme se mohli 
věnovat spoustě věcem – prostě podle 
svých zájmů. Je ale pravda, že po praxi 
na volný čas nezbývalo moc času. Někdy 
jsem besedovali až dlouho do noci, aby-
chom to všechno vůbec probrali. Každý 
z nás měl samozřejmě jiné koníčky, a tak 
ani jeden z nás neváhal a šel si za svým.

Náš průvodce Marco nás seznámil 
ještě se svými kamarády, kteří nás za-
vedli k úplně jiným možnostem zábavy. 
Milovnice fotbalu se dostaly na zápas, 
jiní raději vychutnávali večerní bruslení 
s diskotékou. Nejčastěji jsme chodívali 
na bowling a nechyběl ani nejoblíbenější 
bar s názvem Cuba s výbornou černoš-
skou obsluhou, ale také s hudbou a tan-
cem pro všechny přítomné. Mám ráda 
přírodu a tady bylo opravdu co k vidění. 
Například výhled na celé město Erfurt, 
to je nezapomenutá krása. Takže pro-
cházky v podzimním čase u mě nesměly 
chybět! Nejdříve jsme navštívili město 
Weimar a jeho Cibulové slavnosti (moc 
zajímavé) a koncentrační tábor Buchen-
wald. Také město Drážďany je překrásné, 
na celý víkend jsme pak jeli do hlavního 
města Berlína. Každé město má něco 
zvláštního a osobitého.

Na závěr bych dodala, že všechny 
klady a zápory nám k něčemu byly. 
Díky těmto zkušenostem a fascinujícím 
poznatkům jsme se vlastně dopracovali 
tam, kam jsme asi potřebovali, a zjistili, 
kde jsme měli „mezery“. Kdo mohl, zku-
sil je napravit.

Jsme ještě mladí lidé. A jako každý 
mladý člověk hledá po celý svůj život stá-
le něco nového a někdy ani sám neví co. 
Na konci stejně zjistí, že hledal sám sebe.

Monika Šiklová
účastník projektu Leonardo

Snažil jsem se být se všemi pořád, 
i ve volném čase. Ze začátku to byl pro-
blém, protože jsme se neznali, ale druhý 
týden jsme se neviděli jen přes noc a to 
tak maximálně 4-5 hodin! Hodně po-
mohla návštěva v rodině, kdy jsem vzal 
Raika, Janin, Anet a Maju k nám a dob-
ře jsem se s nimi poznal. Naučil jsem 
se i spoustu nových slovíček, nejen do 
školy. Jsem strašně rád, že jsem se 

Sociální zařízení jsme si mohli sami 
zvolit už před odjezdem do Německa. 
Já jsem si například vybrala mateřskou 
školku, protože mám moc ráda děti 
a  jednou bych chtěla s nimi pracovat. 

Můj nástup do školky, která se v pře-
kladu jmenovala Buková hora, byl také 
zajímavý. Protože jsem se dostala do 
školky s malou integrací, čekala jsem 

náročnou práci. Zprvu to sice vypada-
lo pozoruhodně, ale za velice krátký 
čas jsem se sžila s německými dětmi 
i s učitelkami a začínala poznávat jaké 
to je, starat se o děti, které mluví cizím 
jazykem. S těmi pomalejšími to opravdu 
nebylo jednoduché, ale zjistila jsem, že 
těmto dětem je třeba se věnovat ještě víc 
než „normálním“, a je třeba snažit se je 
pochopit a poznat, co se jim opravdu líbí. 
Bylo překrásné vracet se tam, kde se na 
vás děti přímo nahrnuly po příchodu do 
třídy, a když jste odcházeli, některé vám 
říkaly: „Ještě tu u mne zůstaň!“ Tako-
vých podobných a nepopsatelně úžas-
ných zážitků měla každá z nás mnoho. 
Paní učitelky se k nám chovaly skvěle, 
nijak na nás netlačily, snažily se pocho-
pit, že to pro nás není jen tak jednoduché 
pracovat někde úplně daleko od domova. 

▶
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Studenti Akademie a Gymnázia v Římě

Náš poznávací zájezd začal 27. září 
odjezdem od školy ze Světlé. Cestu 
autobusem jsme si krátili povídáním, 
videem, posloucháním muziky a pozo-
rováním ubíhající krajiny.

Dalšího dne jsme okolo 9. hodiny ko-
nečně dorazili do hlavního města Itálie. 
Ubytovali jsme se v poutním domě 
v centru Říma, kde nás uvítal páter 
Hrubý, a po krátkém odpočinku jsme 
vyrazili do Vatikánu, na Svatopetrské 
náměstí a do Vatikánského muzea, kde 
nás nejvíce zaujala Sixtinská kaple.

Pátek byl volnější, protože jsme se 
celý den vozili v autobuse. Nejdříve do 
katakomb a odpoledne jsme se vydali 
po stopách Etrusků v Cerveteri. Den 
jsme završili návštěvou středověkého 
hradu Bracciano, který je na pobřeží, 
takže jsme se pokochali i pohledem 
na moře.

V sobotu nás čekal velmi nabitý 
program. Dopoledne jsme vystoupali 
na baziliku sv. Petra, odkud se nám 
naskytl nádherný výhled na celý Řím. 
Poté jsme prošli Andělský hrad, An-
dělský most a Pantheon. Po obědě nás 
hromadná doprava dovezla do antické-
ho Říma. Tam jsme navštívili Forum 
Romanum a Koloseum. K večeru, již 
celí znavení, jsme se vydali k nejhezčí 
fontáně Říma – di Trevi. Nakonec jsme 
si koupili výbornou zmrzlinu nebo 
pizzu.

Nedělní odpoledne jsme věnovali ná-
vštěvě Španělských schodů. Nakonec 
nás čekalo už jen rozloučení a zdlou-

havá cesta, kterou jsme si zpříjemnili 
zastávkou v městečku Orovieto s ka-
tedrálou ze 13. století.

V pondělí ráno po probuzení nás 
přivítala Česká republika. Domů jsme 

dorazili kolem poledne. Z Říma jsme 
si přivezli spoustu suvenýrů a mnoho 
vzpomínek na celý život.

M. Adamová, A. Černá,  J. Kotková, 
I. Nejedlá, III.G, 

Foto: Lukáš Procházka

Akademie - Vyšší odborná škola,
Gymnázium a Střední odborná škola

uměleckoprůmyslová Světlá nad 
Sázavou

Zveme všechny na 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, 

který se bude konat 
v pondělí 20.11. 

od 8.00 do 16.00 hod.

Budete si moci prohlédnout novou 
kamenosochařskou expozici 

umístěnou ve venkovních prostorách 
školy, uměleckořemeslné ateliéry 

a odborné učebny. 

Vyučující zde budou k dispozici, aby 
zodpověděli veškeré dotazy týkající 

se chodu školy a výuky. 

Těšíme se na vaši hojnou účast. 

do tohoto programu přihlásil a že 
jsem byl vybrán. Odjezdem německých 
kamarádů však nic neskončilo. Každý 
den musím odepsat tak na pět zpráv. 
Raik a Tina slíbili, že se pokusí přijet 
na náš maturitní ples.

Michal Sobotka
účastník projektu Sokrates

▶
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Z domova důchodců
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Na Svatováclavské pouti. 
Děkujeme touto cestou městu 

Světlá n. S. a panu Františku Lagronovi 
za bezplatné svezení na různých atrakcích 

a těšíme se napřesrok.

Od října letošního roku probíhá 
v základních školách ve Světlé n. S., 
v Herálci, v Sázavce a v Dobrnicích 
projekt ekologické výchovy firmy 

.A.S.A. spol. s r. o.

Nedejte se odradit prvním dojmem, 
že snění se do dnešní doby příliš nehodí. 
Schopnost snít je to, co nám dospělým 
už mnohdy chybí. Představivost je na-
opak předpokladem tvořivého myšlení. 
Tato schopnost se naštěstí rodí s každou 
novou generací.

Sen o Městě snů je velkou hrou dětí 
a dospělých. Je určena pro neomezený 
počet účastníků a ke snadnější koordi-
naci využívá těsné spolupráce se zá-
kladními školami. Děti se ve hře stávají 
řešiteli vybraného problému, vytvoří si 
svůj plán a za pomoci dospělých, které 
přibírají do hry, své představy upravují 
a hledají cesty, jak je uvést do života.

Obsah projektu je široce zaměřen 
na ozdravování života městského spo-
lečenství s důrazem na oblast odpado-
vého hospodářství. Hra má proto dvě 
základní propojené části: výtvarnou 
a literární – Město snů, a praktickou 

– soutěž Pan Popela. Z nich bezpro-
středně vzejdou změny vedoucí k mini-
malizaci odpadu vznikajícího ve škole, 
zejména systém třídění odpadu s tech-
nickou koncovkou.

Realizaci tohoto projektu ekologické 
výchovy v odpadovém hospodářství 
připravila .A.S.A., spol. s r. o. Projekt 
bude ukončen v únoru 2007, kdy bude 
provedeno vyhodnocení soutěží a pře-
dání odměn vítězům.

Věnujme pozornost dětským snům. 
Vždyť důsledky našich rozhodnutí 
ovlivní hlavně jejich budoucnost.

Sen o Městě snů

Na I. sportovních hrách v ÚSPD ve Věži

Den otevřených dveří a odhalení sochy sv. 
Barbory v Domově důchodců U Panských 

v Havlíčkově Brodě

Na výstavě Světelská zahrádka

V rámci Týdne knihoven jsme navštívili 
městskou knihovnu a zároveň si v Galerii 

Na Půdě prohlédli krásné výtvory 
studentů místní Uměleckoprůmyslové 

akademie

Před startem Běhu Terryho Foxe

Lucie Vadinská, sociální pracovnice
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Dalekým Rádžastánem

(dokončení)
Bharatpur, další cíl naší cesty, se 

nachází nedaleko hranice Rádžasthánu 
a Uttarpradéše. Město je opevněno, ale 
ve srovnání s ostatními skvosty Rádža-

sthánu nenabízí žádné velkolepé stavby. 
My ovšem míříme do ptačí rezervace 
Národního parku Keoladeo. Chceme se 

zde v den svátku Hólí schovat, abychom 
unikli destruujícím účinkům indických 
práškových a tekutých barviček. Vzhle-
dem k tomu, že park je poměrně rozsáhlý, 
půjčujeme si kola a abychom se něco 

dozvěděli, najímáme si průvodce, vystu-
dovaného biologa. 

Základy tohoto parku byly položeny v 19. 
století, kdy zde místní maharádža vytvořil 
rozsáhlou loveckou oboru. V roce 1956 
se stala rezervací a v roce 1981 národním 
parkem. Své útočiště zde mají mohutní 
jeřábi, čápi, plameňáci, ibisové, divocí kan-
ci, antilopy, jeleni, kočkovité šelmy i hadi. 
Na místě zvaném Python Point se mají 
vyskytovat krajty skalní, nám se ale, i přes 
značné úsilí, nepodařilou žádnou najít. 
Park je ideálním místem pro odpočinek po 
rušných velkých městech a jeho návštěvu 
lze jen doporučit.

Fatéhpur Sikrí je necelých 40 km od 
Ágry. Bylo vybudováno ve 2. polovině 16. 
století, ale kvůli nedostatku vody bylo brzy 
opuštěno a zapomenuto. Avšak zůstalo za-
chováno, a tak jej dnes můžeme obdivovat 
v celé jeho kráse. Vzhledem k tomu, že leží 
v blízkosti turisty hojně navštěvovaných 
míst, jsou místní „bakšišáci“ poměrně do-
těrní. Mezi nimi vynikají zejména ratolesti 

školního věku, které člověka neustále taha-
jí za ruku a dožadují se toho, že jej bez po-
platku provedou, což je samozřejmě jenom 
trik na důvěřivce. Stavby zde mají růžové 
a rudé odstíny, působivá je Páteční mešita 

či mramorová hrobka Salíma Číštího. Zají-
mavá jsou mohutná vosí hnízda, nalepená 
v nejrůznějších zákoutích těchto staveb.

Pokračujeme dále do Ágry zhlédnout 
asi nejproslulejší stavbu země – Tádžma-
hal. Ágra je bývalé sídelní město Velkých 
Mughalů, leží ve státě Uttarpradéš a tvoří 
spolu s hlavním městem Dillí a dříve 
popsaným Džajpurem pomyslné vrcholy 
takzvaného „Zlatého trojúhelníku“, tedy 
turisticky nejoblíbenějších míst v Indii.

Tádžmahal je situován na jižním břehu 

Tádžmahal Ágra

Jsem to ale čuně 
(u městské brány Bharatpuru) V ptačí rezervaci NP Keoladeo

Minaret Qutb Minar, Dillí
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řeky Jamuny. Kolem něj se tísní davy 
prohlídkychtivých zájemců a rovněž 
vstupné není nejlevnější – v době naší 
návštěvy činilo 500 rupií a 5 dolarů (pro 
cizince, místní to mají samozřejmě lev-
nější). Stavba je příbytkem pro tělo milo-
vané manželky císaře Šáhdžahána, který 
v zármutku nad její smrtí nechal vystavět 
nevídaný památník opěvující její věčnou 
slávu. Stavba trvala přes 20 let, je převáž-
ně z mramoru a její stěny jsou vykládané 
drahými kameny. 

Do komplexu se vstupuje po průchodu 
nádvořím z červeného pískovce. Doporu-
čuji s sebou vzít jen foťák, protože u vstu-

pu jsou přísné prohlídky, a mít s sebou na-
příklad mobil je nemyslitelné. Za jižními 
hradbami se nachází nádherné zahrady 
rozdělené vodními cestami do čtyř kvad-
rantů. Tádžmahal, odrážející se ve vodní 
hladině, je lahůdkou pro fotografy. Samot-
ná hrobka má čtvercový půdorys a stojí na 
základně se čtyřmi minarety v každém 
z jejích rohů. Před vstupem do hrobky je 
nutné buď odložit obuv, nebo nafasovat 
speciální návleky.

Lotosový chrám v Dillí

Ve Fatéphur Sikrí

Poslední den trávíme v Dillí a navště-
vujeme některé jeho pozoruhodnosti. Jako 
první si jedeme prohlédnout Swaminara-
yan Akshardhan. Je to unikátní a honosný 
komplex, jakási výkladní skříň indického 
umění a kultury, rozkládá se na stoakro-
vé ploše a byl budovám pět let. Tvoří jej 
paláce se sochařskou výzdobou, divadlo, 
muzeum, zahrady a fontány. Místo je 
velmi přísně střeženo, a tak návštěvníci 
procházejí přísnými prohlídkami, není 
povoleno vnášet fotoaparáty ani mobilní 
telefony. Areál musel stát nepředstavitelné 
množství peněz, a ostře kontrastuje s okol-
ní chudobou a špínou. 

 Jedno ze zajímavých míst je také Loto-
sový chrám připomínající budovu opery 
v Sydney. Vybudován byl jako svatostánek  
baháismu – náboženství, které chce tvořit 
světovou civilizaci smíření (chválihodný 
počin, že?). Vystavěn byl v roce 1986 a je 
přístupný lidem jakékoliv víry, kteří se 
zde mohou modlit či meditovat. Fronty ná-
vštěvníků jsou tu opravdu pořádně dlouhé.

Podivuhodnou stavbou je minaret Qutb 
Minar vysoký 72,5 metru. Mocný generál 
Kuttbudín Abjak z Afghánistánu dobyl 
na konci 12. století Dillí, stal se místním 
guvernérem a po smrti svého pána Mu-
hammada z Ghuru zde v roce 1206 založil 
sultanát. Generál chtěl vystavět ohromující 
komplex mešity, minaretu a náboženské 
školy a na stavbu použil pískovec z 27 
hinduistických chrámů.  Kuttbudín však 
stavbu nedokončil, zemřel, když byla hoto-
vá první dvě patra minaretu. Práce na něm 
probíhaly až do roku 1368. Generálovi 
následovníci ve stavbě pokračovali, ale 
nakonec z původních velkolepých plánů 
slevili. Dnes ale můžeme obdivovat zbytky 
zajímavého komplexu, který svou neob-
vyklostí návštěvníky rozhodně upoutá. 

Večer posledního dne si necháváme na 
návštěvu místního bazaru, tedy po našem 
tržiště. Je zde k dostání neskutečné množ-
ství různého zboží, ale většinu z nás upou-
távají goretexové batohy za velice zajímavé 
ceny. A tak se mnou jeden 45litrový The 
North Face putuje domů, i s roční záruční 
lhůtou. Kdyby se prý porouchal, mám si 
zaletět do Dillí, vždyť to není tak daleko… 

-mš-

Tip na výlet - tentokrát do HLINÍKária

V letošním roce je tomu již neu-
věřitelných 30 let, kdy se Hliník od-
stěhoval do Humpolce. Tato známá 
věta zazněla poprvé 1. října 1976 při 
premiéře filmu Oldřicha Lipského 
Marečku, podejte mi pero! Nikdo 
tehdy netušil, co na první pohled ne-
nápadná, ale několikrát zopakovaná 
hláška z úst herce Zdeňka Srstky 

„Hliník se odstěhoval do Humpolce!“ 
způsobí. 

Neexistující postava studenta ve-
černí školy Hliníka proslavila toto 
město natolik, že v září 2002 došlo 
k ojedinělé akci – Hliníkův filmový 
spolužák, „mistr v lakovně“ Zdeněk 
Srstka za spoluúčasti autorů scénáře 
Zdeňka Svěráka alias studenta Šlajse 
a Ladislava Smoljaka, tedy filmového 

Tučka, odhalil v parku Stromovka pa-
mětní desku. Pamětní desku člověku, 
kterého nikdy nikdo neviděl, a přesto 
ho zná téměř celý národ! 

Ale to není všechno! Letos koncem 
září bylo v Humpolci otevřeno také 
Hliníkovo muzeum! Iniciátorem myš-
lenky a hlavním organizátorem této 
akce bylo Městské kulturní a infor-
mační středisko v Humpolci, projekt 
podpořilo město Humpolec, Rodinný 
pivovar Bernard Humpolec, První 
humpolecká stavební a také scéná-
risté filmu Zdeněk Svěrák a Ladislav 
Smoljak.

Slavnost spojená s otevřením muzea 
se konala v humpoleckém kinosále. Na 
pódiu byly připraveny školní lavice, do 
nichž usedli Zdeněk Svěrák a Zdeněk 
Srstka, do druhé Marcela Kubíčko- ▶
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vá, vedoucí městského kulturního 
a informačního střediska a Jiří Kučera, 
starosta města, do poslední Miloš Vy-
strčil, hejtman kraje Vysočina, k ně-
muž si na krátký rozhovor s moderáto-
rem vždy přisedl jeden z představitelů 
sponzorů celé akce. Pořadem prováděl 
Míra Marek z pelhřimovské Agentu-
ry Dobrý den a populární moderátor 
Kouda z Hitrádia Vysočina. Zdeněk 
Svěrák publiku vyprávěl o tom, jak se 

do filmu dostal Humpolec a Kojčice 
u Pelhřimova a jak vymýšlejí jména 
postav do svých filmů, Zdeněk Srstka 
zase vzpomínal na natáčení během po-
loletních prázdnin ve škole v pražské 
Dušní ulici.

Součástí programu bylo také vyhod-
nocení akce Pošlete pohled Hliníkovi! 
Lidí, kteří projevili svůj smysl pro 
humor a podpořili tuto recesistickou 
akci, se našlo přes šest set, pohled-
nice přicházely nejen ze všech koutů 
republiky, ale doslova z celého světa: 
z Islandu, Japonska, Havaje i Nového 

Zélandu. Adresa zněla: Občan Hliník, 
Aluminiová ul., 396 01 Humpolec,  
Česká republika a díky vstřícnému 
přístupu ze strany humpolecké pošty 
byly všechny pohledy řádně doručeny. 
Ve spolupráci s pelhřimovskou agen-
turou Dobrý den a Muzeem rekordů 
a kuriozit proběhla i registrace do 
české databanky rekordů a v novém 
vydání České knihy rekordů bude tato 
akce zveřejněna jako „Největší počet 

pohledů zaslaných neexistující osobě.“ 
Několik odesílatelů bylo odměněno 
například slevou na zájezd od cestovní 
agentury Hliník Humpolec, celoroční 
přenosnou vstupenkou do Hliníkova 
muzea, pozvánkou na projížďku raf-
tem na divoké vodě se sportovním klu-
bem Hliník sport Humpolec nebo 5 kg 
švestiček z Hujerovy zahrádky. 

Teprve poté došlo k vlastnímu ote-
vření muzea s nezbytným přestřihnu-
tím pásky. Muzeum se nachází v prv-
ním patře budovy kina na Havlíčkově 
náměstí a jmenuje se HLINÍKárium. 

Proč zrovna tento název, vysvětlu-
je již zmíněná Marcela Kubíčková: 

„Dlouho jsme zvažovali název –  Hli-
níkovo muzeum, Hliníkova komůrka, 
Hliníkova síňka, Hliníkov – a stále to 
nevystihovalo ten prostor, ve kterém je 
expozice umístěna. Je to vlastně skle-
něná vestavba uprostřed chodby kina, 
která tak trochu připomíná akvárium 
nebo terárium. Když jsme tam v létě 
dávali dohromady expozici a venku 
bylo 30 oC, bylo v našem -áriu takové 
vedro, že jsme si opravdu připadali 
jako v akváriu, teráriu a leckdy i jako 
v obludáriu“.

HLINÍKárium je postaveno na třech 
základních pilířích. Tím prvním je 
vlastní film „Marečku, podejte mi 
pero!“, z něhož je zde možné zhléd-
nout sestřih nejvtipnějších scének 
a prohlédnout si fotografie, dokumen-
ty a rekvizity z natáčení. Na stěnách 
jsou nesmrtelné výroky z filmu, jako: 

„I skladník ve šroubárně si může pře-
číst Vergilia v originále“, nebo „Fam-
fula, jak to chodí? Chodí to výborně, 
ale neseje to!“ Druhým pilířem jsou 
fotografie, texty a videozáznam z od-
halení pamětní desky Hliníkovi, a ko-
nečně třetím jsou ohlasy veřejnosti na 
Hliníka. Tento prostor je nejpestřejší 
a z celého muzea nejúsměvnější. Ná-
vštěvníci se tu setkají s ohlasy na 
skutečnost, že se Hliník odstěhoval 
do Humpolce, a to v nejrůznějších 
podobách – s fotodokumentací, texty, 
články a předměty, například sakem 
třídního šplhouna Hujera, kružítkem 
a pětikorunou k obtáhnutí a tak dále. 
Zájemci zde také mohou usednout do 
školní lavice a napsat si písemku na 
téma Hliník či film Marečku, podejte 
mi pero ! Ale bát se nemusí, v lavici je 
nenápadně nastrčený tahák se správ-
nými odpověďmi.

Text a foto: Jaroslav Vála

▶

Z expozice HLINÍKáriaLadislav Svěrák s Miroslavem Markem

HLINÍKárium je otevřeno:
  září – květen: 
   po-pá 8 - 12 a 13 - 17 hod.
   so a ne  pouze na tel. objednávku min. 10 osob

  červen – srpen:
   po-pá 8 - 12 a 13 - 17 hod.
   so a ne 9 - 16 hod.
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena.  Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Program listopad
Středa 1.11., 17.30
 Mravenčí polepšovna (USA) 89´
 Rodinný, animovaný 
 Gigantická bitva miniaturních rozměrů. 
 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
Česká verze

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
 Vstupné: 65 Kč. 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 

 Vstupné: 60 Kč Přístupný

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

svou koncertní show v ulicích New 
Yorku

 Vstupné: 65 Kč. 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 

 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

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

Láska prochází pedálem. 
 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Česká verze

Středa 15.11., 19.30
 Scary Movie 4 (USA) 83´
 Komedie. Tentokrát se s Cindy dostane-

te do domu podivné staré paní. 
Hrají: A. Faris, R. Hall

 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 17.11., 19.30
 Strážce (USA) 108´
 Thriller
 Ve 141leté historii tajné služby nikdy 

nebyl zrádce, až doteď. 
Hrají: M. Douglas

 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 19.11., 19.30
 Marta (ČR) 77´
 Drama
 O schopnosti porozumění mezi lidmi, 

kterým pro to scházejí předpoklady.
 Hrají: P. Špalková, J. Novotný
 Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Středa 22.11., 19.30
 Hadi v letadle (USA) 107´
 Thriller
 Pohodlně se posaďte, připoutejte se 

a užijte si nejhorší noční můru. 
Hrají: S. L. Jackson

 Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 24.11., 19.30
 Candy (USA) 108´
 Drama
 Velká láska plná drog. 

Hrají: H. Ledger, A. Cornish
 Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 26.11., 19.30
 Kráska v nesnázích (ČR) 110´
 Tragikomedie
 O sexu, penězích a dobrém člověku. 

Hrají: A. Geislerová, J. Brejchová 
 Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Středa 29.11., 19.30
 Let číslo 93 (USA) 111́
 Katastrofický, historický
 11. září 2001. Teroristé unesli čtyři 

letadla, tři zasáhla cíl. Tohle je příběh 
čtvrtého z nich.

 Hrají: J. J. Johnson, G. Commock
 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Program prosinec

Pátek 1.12., 19.30
 Skrytá identita (USA) 110´
 Akční
 Aby si zachránili život, nesmí být odha-

lena jejich identita. 
 Hrají: L. DiCaprio, M. Damon 
 Od 12 let

Neděle 3.12., 19.30
 Klik - život na dálkové ovládání 

(USA) 98´
 Komedie. Život mi řídí dálkové ovládá-

ní. Hrají: A. Sander, K. Beckinsale
 Přístupný

Středa 6.12., 19.30
 World Trade Center (USA) 129´
 Drama. Svět si 11. září 2001 prožil 

peklo. Dva muži prožili něco navíc. 
Hrají: N. Cage, M. Pena 

 Od 12 let

Pátek 8.12., 19.30
 Hezké chvilky bez záruky (ČR) 108´
 Hořká komedie 
 Nelze si dělat iluze o vztazích mezi 

lidmi. Hrají: J. Janečková, B. Polívka
 Přístupný

Neděle 10.12., 19.30
 Šifra mistra Leonarda (USA) 148´
 Drama. Hledejte pravdu. 

Hrají: T. Hanks, A. Tatou
 Od 12 let
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Medailonky vystavovatelů 

Václav Černoch 
(*1950 v Havlíčkově Brodě)
Absolvoval Střední průmyslovou školu 

keramickou v Bechyni u profesora Bohu-
mila Dobiáše a poté působil ve štěchovic-
ké dílně známé jako Ústředí uměleckých 
řemesel pod vedením profesora Františka 
Davida. Praktikoval také řemeslo u profe-
sora Waltera Gebauera v tehdejší NDR. 

Kromě toho, že je profesionálním 
keramikem, působí již přes čtyřiatřicet 
let jako pedagog na ZUŠ v Havlíčkově 
Brodě, kde společně se svou ženou 
Hanou vyučuje výtvarnou výchovu 
a vede keramickou dílnu. Vystavoval 
v Brielle, Mnichově, Kolíně nad Rýnem, 
na českém velvyslanectví ve Vídni, na 
celosvětové výstavě keramiky v Calga-
ry v Kanadě, v prosinci 2004 v Galerii 
výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. 
Jeho keramická díla jsou v mnoha pří-
padech součástí interiérů nebo jako reli-
éfy doplňují fasády budov v Havlíčkově 
Brodě, například nemocnice, lékárny 
v Horní ulici, Zdravotní pojišťovny 
a České spořitelny. Jedním z posledních 

je erb se lvem ve štítu nově zrekonstruo-
vaného hotelu Zlatý lev.

Výtvarná skupina „Lipnická škola“
Formovala se na Pedagogické fakultě 

v Hradci Králové jako volné a přátelské 
seskupení tří výtvarníků. Okolnosti 
jejího vzniku byly značně různorodé: 
posttotalitní romantika kolejního pokoje 
111, otcovská a výtvarná péče asistenta 
Lubomíra Netušila, vliv učitele malby 
Bořivoje Borovského i laskavý obří stín 
historika umění Petra Kmoška.

Název „Lipnická škola“ se dá snadno 
interpretovat, avšak nikdy řádně uchopit. 
Přívlastek „Lipnická“ poukazuje na první 
výtvarné pobyty v chalupě v Lipnici nad 
Sázavou. Škola postrádá program, ale ctí 
řemeslo, výraz a individualitu. Výstavní 
činnost zahájila v roce 1991 a od té doby 
se datuje i pravidelnost každoročních 
sletů – nyní na zámku Žirovnice. Každý 
slet se odehrává v imaginárním světě ur-
čitého uměleckého slohu či historického 
období (Řecko, renesanční Florencie 
apod.). Členskou základnu tvoří:

Tip na knihu

Mezi novinkami, které se objevily na 
podzimním knižním veletrhu v Havlíčko-
vě Brodě, byla také publikace Neviditelní 
svědkové minulosti s podtitulem Místní 
a pomístní jména na Vysočině. Autoři 
Jaroslav David a Pavel Rous čtivou, po-
pularizační formou seznamují čtenáře 
s výkladem řady místních jmen (názvů 
osad a jejich částí) i pomístních jmen (ná-
zvů neosídlených objektů, tedy lesů, luk, 
polí, cest, vrchů a vod) z oblasti Česko-
moravské vysočiny. Zkoumají jazykovou 
i mimojazykovou stránku jmen, zabývají 
se jejich vznikem, původem, významem 
a fungováním. Jména totiž odrážejí nejen 
přírodní a společenské poměry, ale i his-
torii místa (např. podle jmen pozemků je 
možné najít dávno zaniklé vsi či bývalá 
naleziště nerostů, jména uchovávají vzpo-
mínku na historické události apod.). 

Jedním z více než 110 navzájem propo-
jených a doplňujících se hesel je i Světlá 
nad Sázavou, v němž autoři kromě zná-
mé pověsti o založení Světlé Karlem IV. 
vysvětlují, že její jméno skutečně vzniklo 
z adjektiva „světlá“ a označovalo ves zalo-
ženou na takzvané světlině, ať už přiroze-
né nebo vzniklé vymýcením

Kniha bude jistě zajímat nejen jazy-
kovědce, historiky, etnografy a další 
odborníky, ale i širokou veřejnost. Vyšla 
s podporou Akademie věd České repub-
liky, vydalo ji Nakladatelství Academia 
a její doporučená cena je 195 Kč.

-jv-
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Daniel Koráb 
(*1969 v Havlíčkově Brodě) 
Vystudoval SPŠ grafickou, obor 

grafický design a VŠ Pedagogickou 
v Hradci Králové s aprobací český jazyk 
a výtvarná výchova. Zabývá se  písmem, 
paleografií, grafologií, typografií a kali-
grafií (tvorba kaligramů), malbou (akryl, 
olejomalba) a grafikou (grafický design 
a příprava materiálů – almanachy, plaká-
ty, loga – pro tisk).

Štěpán Doležal 
(*1971 v Poličce) 
V současné době učí na ZŠ ve Skut-

či u Chrudimi, tvoří převážně tušové 
kresby tzv. pointilistickou technikou, 
námětově těží především ze spojování 
různých předmětů, neobvyklých pohle-
dů a překvapivých kombinací, ovšem 
v daleko střízlivější formě, než je obvyklé 
u surrealistů, méně využívá figurativní 
náměty, nevyhýbá se hravosti, která ale 
není účelem, a občas lehce nakukuje za 
horizont černého humoru, jako příznivec 
kvalitních komiksů má rezervovaný vztah 
k jakémukoliv přehnanému vzývání idolů 
a autorit. Kromě mnoha společných vý-
stav vystavoval samostatně v Pardubicích 
a Skutči.

Jan Salvet 
(*1971 ve Vrchlabí) 
Cyklus grafických listů – ilustrací k no-

vele Michaila Bulgakova Osudná vejce 
– byl prvopočátkem jeho zájmu o lidskou 
figuru, kterou vnímal jako symbol, jehož 
prostřednictvím vyjadřoval své prožitky 
a emoce, ale také obavy a úzkosti. Tohoto 
principu se držel i v následujících letech, 
a tak postupně vznikala série prací, které 
toto základní téma rozvíjejí. Původně čer-
nobílou (grafickou) vizi začal obohacovat 
také barevným zpracováním. V malbách 
začíná hrát důležitou roli také krajina, 
oprýskaná krása zašlých městských zá-
koutí a – zvláště v poslední době –  magie 
přírodních zákoutí v proměnách roku.

Martina Bauerová 
(*1981 v Ústí nad Orlicí) 
Po absolvování SOU Velké Opatovice, 

obor Umělecký keramik, vystudovala 
v SSŠ Světlá n. S. obor Podnikání v obo-
rech technické chemie a silikátů, a poté 
DPS Univerzita Hradec Králové – Mistr 
odborného výcviku. Pracovala v keramic-
ké dílně v Ústí nad Orlicí a nyní již čtvr-
tým rokem pracuje jako učitelka odborné-
ho výcviku pro keramiku ve Světlé n. S. 

Petra Sedlmajerová 
(*1984 v Havlíčkově Brodě)
Po prvních zkušenostech v ZUŠ ve 

Světlé n. S. (u Jaroslavy Švarcové a Ivy 
Těsnohlídkové) vystudovala Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v Bechyni. 
Zabývá se užitkovou keramikou, která 
plní i dekorativní účel. Její nádoby a ob-
jekty mají spíše režný povrch, některé 
mají glazovanou užitnou plochu. Deko-
race jsou inspirované odkazem našich 
předků, různými univerzálními symboly, 
zvířecími motivy a bytostmi. V loňském 
roce vystavovala na zámku v Pohledu 
a v Bruselu, letos na zámku v Úsobí.

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.

UPOZORŇUJE NA UZAVŘENÍ  
Městské knihovny 

a Informačního centra

ve dnech 
27. – 29. prosince 

Daniel Šubrt 
(*1983 v Ledči nad Sázavou)
Vystudoval truhlářské řemeslo a ve 

svém zájmu se dále věnuje dřevořezbě. 
Pod jeho rukama vznikají sošky, objek-
ty, hudební nástroje i užitné předměty 
z různých druhů dřeva. Úprava výtvorů 
je většinou přírodní. V jeho motivech 
se vyskytují fantaskní figury i zvířata, 
rostlinné a abstraktní prvky. Vyrábí také 
šperky z rohoviny.                              -jv-

V sobotu 18. listopadu 

pořádá TJ Jiskra Dobrá

TANEČNÍ ZÁBAVU 
V KRÁSNÉ HOŘE.

Hraje skupina Z-Nadoraz,
začátek ve 20 hod.

Odjezdy autobusu:
Světlá n. S., Sázavská ul. 19:00 hod.

Nová Ves, autobusová čekárna 19:20 hod.
Babice, autobusová čekárna 19:30 hod.
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Sklo – Kámen – Keramika 2006 
a Tři Grácie

Ve čtvrtek 5. října se konal již třetí 
ročník slavnostního setkání v rámci 
výstavy Sklo – Kámen –  Keramika 
2006 a také u příležitosti odhalení so-
chy Tři Grácie akademického sochaře 
Otakara Marcina. 

Pro tuto jedinečnou akci je typická 
mezinárodní účast a bohatost výrobků. 
Představily se nám práce studentů i pe-
dagogů uměleckoprůmyslových škol. 
K vystavujícím patřilo SOU stavebné 
Levice (Slovensko), Piaristická škola Göd 
(Maďarsko), Lauschaer Bildungswerk 
(Neuhaus, Německo), Vyšší odborná 
škola a střední průmyslová škola sklářská 
Nový Bor a Uměleckoprůmyslová akade-
mie Světlá n. S., která je pořadatelem 

Okamžik odhalení

▶

Otakar Marcin a šest Grácií
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celé akce. Koneckonců její ředitel 
ing. Jindřich Vodička je zakladatelem 
myšlenky porovnávat pravidelně práce 
a výsledky obdobných škol. 

Mezi významnými hosty, kteří přijali 
pozvání, byli zástupci kraje Vysočina 
v čele s hejtmanem RNDr. M. Vystrči-
lem a radní pro kulturu a školství PaedDr. 
M. Matějkovou; ti také převzali záštitu 
nad touto výstavou. Dalšími významný-
mi hosty byli ostatní zástupci kraje, a to 
jak zastupitelé, tak úředníci v čele s ve-
doucím odboru školství panem Mgr. Z. 
Ludvíkem, dále starosta Světlé n. S. Jo-
sef Böhm, starostka Havlíčkova Brodu 
ing. Jana Fischerová CSc., zástupci 
Svazu kameníků, České sklářské společ-
nosti, Svazu pohřebnictví, zástupci všech 
místních základních škol a další vzácní 
hosté včetně sponzorů. Setkání proběhlo 
na půdě hostitelské Uměleckoprůmyslové 
akademie, která se stala v současnosti 
svojí nabídkou 26 oborů nejrozsáhlejší 
uměleckoprůmyslovou školou v ČR, 
a bylo oživeno vystoupením kytarového 
souboru žáků ZUŠ pod vedením Jiřího 
Vencovského a zpěvem Jany Myslivcové. 

V rámci setkání se předávaly ceny vy-
hodnoceným výrobkům: cenu firmy VID 
Bohemia předal její ředitel ing. Jaromír 
Šálek Evě Pospíšilové za výrobek z ry-
tého skla s názvem „A teď už mě nikdo 
nezastaví“, cenu starosty města získal 
Marek Pospíchal za kamenosochařské dílo 
s názvem „Rychlost“, cenu ředitele školy 
Anna Benešová za malované vázy, ceny 
Svazu kameníků a kamenosochařů předa-
li pan Chomout a paní Ludmila Čtrnáctá 
Ivetě Ťupové za maturitní práci ,,Opilé 

křeslo“ a Martinu Šimkovi za maturitní 
práci ,,Fontána“, cenu firmy Caesar Crys-
tal získala Petra Musilová za broušený 
a malovaný talíř a ceny výtvarníků hosti-
telské školy obdržely Ilona Fiurášková za 
plastiku hutně tvarovaného skla (převzal ji 
ředitel novoborské školy Mgr. Zatloukal) 
a Jana Vadinská za keramickou mísu.

Jak minulá, tak i letošní výstava byla 
umístěna v městské Galerii Na Půdě, 
kam se všichni po setkání přesunuli, ale 
jejich cesta nejprve vedla k soše Tři Grá-
cie stojící před školou. Socha byla v rámci 
setkání stylově odhalena třemi sympatic-

kými dámami – Mgr. Ivanou Poupovou 
z MŠMT ČR, starostkou Havlíčkova 
Brodu ing. Janou Fischerovou CSc. a rad-
ní kraje Vysočina pro školství a kulturu 
PaedDr. Martinou Matějkovou. 

Výrobky vystavené v Galerii Na Půdě 
opět ukázaly stále rostoucí kvalitu práce 
studentů i pedagogů, neobvyklé nápady 
a zajímavě pojaté zpracování. Nezbývá 
než se těšit na rok 2008, kdy proběhne 
4. ročník výstavy, na který má organizá-
tor přichystáno několik překvapení. 

Andrea Tarabčáková
Foto: Jaroslav Vála 

▶

Dva z mnoha exponátů

Hejtman kraje Vysočina, ředitelka PO 
KyTICe a starostka Havlíčkova Brodu
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Rekonstrukce nákupního střediska

Jednota OVD Havlíčkův Brod se 
rozhodla provést v průběhu měsíců 
listopad 2006 až únor 2007 rekon-
strukci nákupního střediska na ná-
městí Trčků z Lípy ve Světlé n. S. Při-
pravované stavební úpravy se týkají 
výměny prostor potravin s prodejnou 
průmyslového zboží.

V nově vytvořené prodejně průmys-
lového zboží dojde k výměně světel 
a využití skladových prostor na prodejní 
plochy. Tato prodejna by měla být zpro-
vozněna v měsíci březnu 2007. Po dobu 
rekonstrukce prostor bude prodejna prů-
myslového zboží uzavřena.

V nově vytvořené prodejně potravin 
bude prodejní plocha zvětšena o pro-
story současného podloubí, které budou 
obezděny a osazeny výkladci, a to v prů-
běhu listopadu a prosince 2006.

V  měsících lednu a únoru 2007 budou 
vybourány stávající obvodové zdi, vchod 
a podhledy stropu. Budou provedeny 
nové podhledy, nové osvětlení, nové 
automatické dveře, včetně kompletně 

nového zařízení celé prodejny tak, aby 
prodejna vyhovovala všem požadavkům 
moderního obchodu. 

Současné vchody do všech provozoven 
nákupního střediska budou zachovány 
a navíc bude vybudován bezbariérový 
vstup pro vozíčkáře a možnost odvozu 
nákupu zboží nákupními vozíky až 
k vozidlům.

Družstvo Jednota Havlíčkův Brod 
prosí světelské občany o trpělivost 
a shovívavost po dobu rekonstrukce ná-
kupního střediska.

ing. Vladimír Stehno
předseda družstva Jednota OVD

Foto: Jaroslav Vála

Co se děje v podzemí?

Během listopadu budou v části stře-
dověkého podzemí probíhat zajišťovací 
práce. Díky pochopení majitele pozem-
ku, na němž ještě nedávno stál dům čp. 
15 (bývalá židovská synagoga), bude 
k opravovanému úseku snadný přístup 
z Pěšinek, což jinými slovy řečeno zna-
mená, že prohlídky podzemí budou pro-
bíhat bez přerušení po stávající trase.

Vlivem neregulovaného proudění 
vzduchu v předchozích desetiletích 
a blízkosti povrchu došlo v úseku křížení 
podzemních chodeb v prostoru starého 
sklepa k rozvolnění nadložního skalního 
masivu. V poslední době se v tomto úseku 
neprovází, ale samovolné uvolnění skalní 
klenby, které v tomto místě nelze vylou-
čit, by vyvolalo nutnost komplikovaných 
a rozsáhlých oprav. Po předchozích kon-
zultacích s pracovníky Důlně-stavební, 
s. r. o. Kutná Hora byl zpracován projekt 
a rozhodnuto o preventivním zajištění 
tohoto krátkého nestabilního úseku kon-
tinuální výztuží v podobě kamenného 
ostění. Dojde tak k zajištění tohoto úseku 
na další staletí a návštěvníci budou moci 
vstupovat i do této části podzemí. Součástí 
prací bude rovněž zajištění nedalekého na-
rušeného pilíře, vybudování nové železné 
lávky a nové řešení odvětrávání v prostoru 
vstupního schodiště.

Kromě tohoto nově zabezpečeného 
úseku s přístupem k okénku umožňují-
címu výhled z podzemí vám na začátek 
prosince ještě slibujeme malé překvapení. 
Nebo velké? Viz samostatnou upoutávku 
na jiném místě Světelského zpravodaje!

Text a foto: Jaroslav Vála

Práce začaly koncem října

Dodávka lomového kamene
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Domovní znamení aneb obří beruška

Historie domovních znamení má u nás 
počátek pravděpodobně ve 14. století, bý-
vala to většinou umělecká dílka v podobě 
plastik či obrazů a vedle svého významu 
měla nesporně i svoji poetiku. Jedno zcela 
nové domovní znamení se před zahájením 
letošního školního roku objevilo na čelní 
stěně budovy Mateřské školy na Sídlišti, 
kde je nyní i 1. třída ZŠ Komenského. Na 
budově „přistála“ krásná beruška neboli 
sluníčko sedmitečné. Je dobře viditelná již 
z chodníku a pro malé návštěvníky tohoto 
zařízení se stala poznávacím znamením. 
Však se malí školáci, na dotaz, kam 
chodí do školy, s radostí chlubí, že chodí 

„k berušce“. Od myšlenky autora, umístit 
barevnou berušku ve větším provedení na 
budovu školního zařízení to byl šťastný 
nápad, kéž by takových bylo víc. 

Text a foto: jív

Pomozte vybudovat sbírkový fond Muzea Světelska

Víte, že v našem městě bude muze-
um? Na jeho vybudování se podílejí 
město Světlá n. S., kraj Vysočina 
a Vlastivědný spolek Světelsko, pomoc 
přislíbily i další instituce. Muzeum 
vzniká v několika místnostech světel-
ského zámku, v současnosti probíhají 
stavební úpravy prostor. 

Expozice muzea návštěvníka seznámí 
s dějinami a s každodenním životem 
města a okolí, s významnými řemesly 
a průmyslovými obory i se zajímavý-
mi osobnostmi, které z našeho kraje 
pocházejí nebo jsou s ním spjatí svým 
životem. Významnou částí muzea bude 
i depozitář, který bude uchovávat a chrá-
nit předměty, listiny i fotografi e vztahu-
jící se k dějinám i současnosti Světelska. 
Základ expozice by měl být veřejnosti 
zpřístupněn u příležitosti oslav 800. 
jubilea města Světlá n. S. v polovině 
příštího roku, muzeum pak bude zcela 
dobudováno do pěti let.

Bez pomoci veřejnosti ovšem není 
možné podobné kulturní zařízení vybu-
dovat – proto si dovolujeme obrátit se na 
vás, občany Světlé a okolních obcí, s žá-
dostí o spolupráci. Rádi bychom přede-
vším s vaší laskavou pomocí shromáždili 
památky, které by se mohly stát součástí 
budovaných expozic. Zajímá nás vše, co 
souvisí s historií kraje a každodenním 
životem zdejších obyvatel, význam-
nými osobnostmi, spolkovou činností, 
vývojem řemesel, průmyslových výrob 
i umění. Pokud se domníváte, že takové 
předměty, listinné materiály či třeba 

fotografi e máte a byli byste ochotni 
uvažovat o jejich zapůjčení, darování či 
prodeji do sbírkové fondu muzea, kon-
taktujte, prosím, členy Vlastivědného 
spolku Světelsko, kteří s Vámi domluví 
další postup. Zdůrazňujeme, že se jedná 
o zcela seriózní záležitost – nabídnuté 
předměty budou posouzeny odbornou 
komisí, u vybraných bude sepsána 
darovací výpůjční (kupní) smlouva se 
všemi podmínkami, předměty budou 
před eventuálním vystavením v expo-
zici zaevidovány a prozatím uloženy 
v zabezpečeném depozitáři. S výběrem 
sbírkových předmětů pomohou odborní-
ci z Muzea Vysočiny. Nehledáme žádné 
pohádkové poklady nesmírné ceny – ne-
styďte se nabídnout i předměty zdánlivě 
všední a obyčejné, vždyť možná právě ty 
mohou promlouvat s největší silou.

Pomozte vybudovat muzeum – bude 
uchovávat historickou paměť našeho 
kraje a chránit to, co by jinak beze stopy 
zmizelo v proudu času.

ing. Jiří Hladovec
předseda Vlastivědného 

spolku Světelsko

Kontakty:
• ing. Jiří Hladovec, tel. 569 496 640, 

hladovec@svetlans.cz
• Karel Coufal, tel. 569 452 979
• Martin Vlček, tel. 737 500 551
• Mgr. Marek Chvátal, 
 tel. 569 726 643, 
 mchvatal@centrum.cz

• Jaroslav Vála, tel. 569 496 658, 
 vala@svetlans.cz

Poděkování
Naše poděkování patří paní Marii 

Slavíčkové, která pro sbírkový fond 
muzea již věnovala mnohé zajímavé 
předměty související s minulostí na-
šeho města.         ing. Jiří Hladovec

Staňte se členy 
Vlastivědného spolku 

Světelska

Máte zájem o historii a pozoru-
hodnosti Světlé n. S. a okolí? Chtěli 
byste se podílet na budování Muzea 
Světelska ve světelském zámku či 
jinak přispět k povznesení povědomí 
o vývoji a současnosti našeho města 
a regionu? Staňte se členem Vlasti-
vědného spolku Světelsko! Veškeré 
informace získáte na výše uvedených 
telefonních číslech a e-mailech.

Na chodníku číhá na chodce 
nebezpečí 

Již dlouho je v chodníku na pravé 
straně Lánecké ulice směrem od via-
duktu k základní škole odkrytý otvor 
o průměru 31 cm a stejně tak hluboký, 
který je nyní navíc zafoukán spadaným 
listím ze stromů. Zejména za tmy je tato 
překážka nebezpečím pro chodce a snad 
jen díky tomu, že „ten nahoře“ chrání 
ty, kteří jdou po zmíněném chodníku, 
nedošlo zatím k žádnému úrazu. Je 
s podivem, že městská policie dosud 
na toto nebezpečí neupozornila správce 
chodníku a nenechala nebezpečný otvor 
zakrýt. Vždyť právě v těchto místech se 
členové městské policie často zdržují, 
když sankcionují řidiče, kteří porušili 
zákaz zastavení.

Text a foto: jív
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Světelská zahrádka

O víkendu na přelomu září a října 
uspořádala místní organizace Čes-
kého svazu zahrádkářů v sále Spole-
čenského domu již 8. ročník výstavy 
Světelská zahrádka.

Na tři desítky vystavovatelů se poch-
lubilo plody své celoroční práce, ať již 
to byla jablka, hrušky, švestky nebo 
mrkev, byla zde i ukázka japonské 
zahrady a koutky včelařů a milovníků 
kaktusů a sukulentů. Svou malou expo-
zici měla tradičně také rodina Maškova, 
která tentokrát nainstalovala Zahrádku 
našich babiček, kde za dřevěným plů-
tkem se zavěšenými plecháčky byl 

strašák chránící různé výpěstky, od 
ovoce přes rajčata, kukuřici a cibuli až 
po tykve.

Text a foto: Jaroslav Vála

Profil Jindřicha Holuba

Starosta obce Pohleď, prodavač hudeb-
ních nástrojů, hospodský, muzikant, rea-
lizátor a správce skanzenu na Michalově 
statku, nedávný novomanžel a tatínek. 
Člověk vesnice. Plným srdcem milovník 
venkovského života. Člověk – dříč. Ač 
mladý, mnohé už v životě dokázal.

V osmé třídě, ve třinácti letech, se 
chtěl vyučit opravářem hudebních ná-
strojů v Amati Kraslice. Z Vysočiny to 
bylo přece jen trošku daleko, a tak se 
vyučil doma, v Havlíčkově Brodě. Stal 
se z něho strojní mechanik. Jen něco 
málo přes rok vydržel pracovat v oboru. 
Jednoho krásného dne o dovolené si řekl: 

„A dost.“ Zůstal doma a krmil krávy. Aby 
mohl být celý den ve vsi…

Pak byl zvolen starostou vesnice 
Pohledě nedaleko Světlé nad Sázavou. 

„Jezdíš do Brodu, buď starostou. My ti 
pomůžeme.“ Ve svých 23 letech nevěděl, 
do čeho jde, co všechno „starostování“ 
obnáší. Shodou okolností využíval jako 
kancelář obecní knihovnu. Mladý Jin-
dřich se zde setkal s Jindřichem Šimo-
nem Baarem. Náhoda? Spíš osud.  Zájem 
o národopis jej přivedl až k Čeňku Zíbr-
tovi a k časopisům Český lid. Už jej ne-
zajímalo pouze 19. století, zkoumal i 18., 
17., 16. století. Objevil Veselý Kopec. Lí-
bilo se mu tam. Jezdil po archivech, aby 
bádal v mnoha materiálech. Zajímalo ho, 
kdo žil po dlouhá staletí na jednotlivých 
statcích a chalupách Pohledi. Empiricky 
přicházel na poznatky, které se jiným 
dostanou na školách. Zajímalo ho nejen 
co kdysi bylo, ale i jak to bylo.

S bratrem opravili hospůdku a uspořá-
dali ji tak, jak asi mohla vypadat ve 30. 
letech minulého století, v dobách mládí 
jejich dědečka. Tak jako všude je tato 
hospůdka centrem společenského dění. 
V části stavení vznikla prodejna hudeb-
ních nástrojů.

Pak koupil sousední stavení. Obstaral 
si několik starých trámů a postavil rou-
benku. Jindřich ale nezůstal jen u staveb. 
Koupil si koně, do chlívku u roubenky 
opatřil kozu.

Život šel dál. V devadesátém třetím 
roce si dal ušít lidový oděv. Shodou 
okolností u „dvorní“ švadleny folklor-
ního souboru. Vznikla mnohaletá muzi-
kantská spolupráce se Škubánkem. Hrál 
tu na klarinet. Koupil si dudy a naučil 
se na ně. Mnoho radosti poskytl dopro-
vodem unikátních milostných koled. 
Horácká děvčata prý chodila na Štěpána 
po svobodných mužských a zvala je na 
večerní zábavu.

Na návsi zrekonstruoval kapličku 
i zvoničku. Při vysvěcení nového zvonu 
se tu sešli lidé z širokého okolí. 

Při jednom z mnoha jednání obecních 
radních přišla řeč na stavení – ruinu, 
která stála přes cestu od starostovy 
hospody. Jindřich podal návrh, aby obec 
toto stavení odkoupila. Slovo dalo slovo 
a většina radních souhlasila (někteří se 
nevyjádřili dodnes). Do majetku obce 
přešel tzv. Michalův statek. Začalo 
se s opravami. Původně mělo dojít ke 
stavbě turistické ubytovny. Při odstra-
ňování sutin se však začaly objevovat 
stavební části více než dvousetleté. ▶
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Na staveniště se přijel podívat pan 
Štěpán, bývalý ředitel Souboru lidových 
staveb Vysočina. Potvrdil správnost 
myšlenky zbudovat zde skanzen. Ještě 
naši tatínkové vzpomínají na sedláka 
Michala. Archivní záznamy dokládají, 
že na tomto statku žil rod Michalů více 
než 400 let. 

Od slov k činům nebylo daleko. Jin-
dřich získal od úřadů finanční prostředky 
a opravy a úpravy mohly začít. Dřina 
a dřina. Placení řemeslníci se většinou 
nebrali. Stačilo něco okoukat, další už se 
dělalo svépomocí. Bylo-li potřeba dřevo, 
na pilu se nejelo. Ale hezky rovnou do 
lesa – pokácet, oloupat, nařezat. Zedníci 
omítli stavení, tesaři pokryli šindelem 
část stavení, zbytek dokončil sám sta-
rosta. Nejhorší byly prý ty „krouceniny“. 
Střechu obytné části snížili do původní 
výšky, dostalo se i na vnitřní vybavení. 
Byla obnovena pec. Její stavbu měl Jin-
dřich vyzkoušenou ze stavby roubenky. 
Na Michalově statku našly uplatnění věci 
denní potřeby i různé pracovní náčiní. Na 
velkém dvoře se pasou ovce, kozy a jalo-
vice starého plemene – české červinky.

Skanzen na Michalově statku byl 
slavnostně otevřen 1. srpna 2004. Od 
tohoto okamžiku žije svébytným živo-
tem. Stovky návštěvníků si už vyslechly 
zasvěcený výklad starosty o hospodaře-
ní, o stavení, o způsobu života předků. 
Skanzen žije. Vítá lidové vypravěče, ře-
meslníky, svoji cestu sem našel i folklor. 
Dětská kolébka uvnitř stavení po mnoha 
letech plní opět svoji úlohu. Maminka 
Karolinka sem pokládá svoji a starosto-
vu holčičku Aničku. 

Starosta Pohledě nedostatkem starostí 
rozhodně netrpí. Aby ukázal sousedům, 
kde vyrůstali a kde teď žijí, sepsal 
Paměti Pohledě. Čtenář se seznámí se 
starou i novou dobou, s náboženskými 
poměry v obci, s historií dnes už dávno 
zrušené školy. Pojednává se zde o obec-
ních poměrech, kolik a kdy měla ves 
obyvatel. Poutavý je též soupis obydlení 
místních stavení. U některých se Jindři-
chovi podařilo dojít až do 16. století. 

„Máma se někdy zlobí, že dělám za-
darmo, a já jí říkám, víš, mámo, lidi 
chodějí do práce, ta je vůbec nebaví. Ale 
vydělají si tam peníze, za které si koupí 
to, co se jim líbí. Já do práce nechodím 
a dělám si radost hned.“ 

Jindřichovi bude letos 38 let. Horácká 
vesnička Pohleď se svými sedmdesáti 
devíti obyvateli má ale štěstí!

Eva Pejchalová
pro časopis Folklor IV. 2006

▶
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Výlov rybníka Sázavan

Několika snímky se vracíme k sobotě 7. října, kdy světelští vyznavači Petrova cechu prováděli výlov rybníka Sázavan za parkem:

 1. Před výlovem
 2. První kroky v lovišti
 3. Kapříci „jdou“ z vody
 4. Kapři
 5. Třídění
 6. Vážení
 7. Je „slovíno“

Foto: Luboš Mašek

1 2

3 4

5 6

7
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Už se neklopýtá

Děkuji panu starostovi, že po mé 
připomínce prosadil rekonstrukci 
chodníku v ulici Na Sídlišti před do-
mem č. 591.

Před šesti lety (!) byl chodník při 
výměně teplovodu poničen a tehdejší 
místostarosta slíbil písemně nápravu. 
Funkci neobhájil, oprava se nekonala.

Rovněž se podivuji nad prací zastu-
pitelů s bydlištěm v ulici Na Sídlišti 

– p. Z. (KSČM) a pí M. (Nezávislí), že 
za celé čtyři roky funkčního období za 
nás, klopýtající občany, nelobovali.

V. Pohanka, Světlá n. S.

Sběratelské burzy

Klub sběratelů Havlíčkův Brod, mezi 
jehož členy je i několik Světeláků, již 
mnoho let pořádá v kulturním domě 
Ostrov několikrát do roka celostátní 
sběratelské burzy všech oborů. V nad-
cházejícím období jsou nejbližšími ter-
míny soboty 25. listopad a 9. prosinec. 

V době od 8 do 15 hodin můžete na 
těchto burzách koupit, prodat či vy-
měnit mince, známky, modely, staro-
žitnosti, pohlednice a jiný sběratelský 
materiál. A nebo se můžete jen přijít 
podívat…

-jv-

Žirafa před poutí...

...a o pouti (foto: Jaroslav Vála)

Výzva
Zájemci o otisknutí PF či podě-

kování zákazníkům a obchodním 
partnerům v prosincovém čísle Svě-
telského zpravodaje mohou je zasílat 
na adresu redakce@svetlans.cz.

Provedení – textové ve Wordu, gra-
fi cké v JPG, PDF, Corel.

redakce
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Světelské atletky na mistrovství republiky

Kvartet světelských atletek startoval 
v barvách Hvězdy SKP Pardubice ve 
finále Mistrovství ČR družstev dorostu 
v atletice, které se konalo v Olomouci 
za účasti devíti nejlepších družstev 
z republiky. Pardubické atletky si po 
loňském 4. místu z plzeňského šampi-
onátu polepšily, z hanácké metropole 
si tentokrát přivezly bronzové medaile, 
když loňské vítězství obhájily doros-
tenky AK SSK Vítkovice a druhé bylo 
družstvo TJ LIAZ Jablonec n. N. Jana 
Zlatová bodovala pro svůj tým 6. mís-
tem v kouli s výkonem 11,88 m, k vý-
konu z loňského šampionátu tak přidala 
metr a tři centimetry. Rovněž Kristýna 
Kroužková obsadila 6. místo v disku, 
když hodila 31,03 m. Zlatová startovala 
také v disku, hodila 27, 68 m a oštěp po-
slala do vzdálenosti 30,77 m. V trojsko-
ku skočila Kroužková 956 cm. Denisa 
Benešová běžela oba sprinty, 100 m za 
14,49 s, při loňském finále to dokázala za 

Rodinné pasy

Ve druhé polovině října se dostal 
do realizační fáze projekt Rodinné 
pasy kraje Vysočina určený rodi-
nám z kraje Vysočina. Tento projekt 
nabízí možnost využít služby, které 
se díky slevám stanou pro účastníky 
atraktivnějšími. Kraj Vysočina se 
jako první v České republice připojil 
ke kraji Jihomoravskému, kde Ro-
dinné pasy fungují od počátku tohoto 
roku.

Rodinný pas je založen na systému 
poskytování slev pro rodiny s alespoň 
jedním dítětem do 18 let. Výhody bu-
dou nabízet společnosti a subjekty jak 
privátního, tak i veřejného charakteru. 
Rozsah nabízených výhod je opravdu 
široký, od kulturních a sportovních ak-
tivity až po služby klasického komerční-
ho charakteru. 

Všichni zájemci o zařazení do projek-
tu Rodinný pas se mohou od 28. října 

2006 přihlásit dvěma způsoby: elektro-
nicky přímo do databáze na www.ro-
dinnepasy.cz nebo písemnou formou 
na adresu: Krajský úřad kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava s heslem na 
obálce Rodinné pasy.

„Na základě vyplněné a odeslané 
přihlášky, která je součástí informač-
ního letáku vydaného krajem Vysočina, 
nebo vyplněného odeslaného formulá-
ře, který se objeví v nejbližších číslech 
krajských novin Kraj Vysočina, budou 
zájemcům zaslány dva rodinné pasy 
v podobě plastových karet, každá na 
jméno jednoho z rodičů. Jediným kri-
tériem zařazení zájemce do projektu je 
věk dítěte. První emise proběhne v dru-
hém prosincovém týdnu tohoto roku,“ 
informoval radní kraje Vysočina pro 
oblast sociálních věcí Jiří Vondráček.

Snahou kraje Vysočina je postihnout 
co nejširší nabídku poskytovaných slev 
v oblasti kultury, volnočasových aktivit, 

klasických nákupů (oděvy, elektronika, 
sportovní potřeby) a ostatních služeb 
(restaurace, ubytování, dovolené). Před-
pokládáme, že počet firem napojených 
do systému rodinných pasů se bude 
postupně rozšiřovat a náš kraj se bude 
aktivně zasazovat o tento trend. 

Držitelé karet slevového systému 
Sphere card (Rodinný pas) mohou vy-
užívat slevy v celé síti poskytovatelů 
slev bez omezení. Všechny provozovny 
poskytovatelů jsou na vstupu označeny 
výraznou samolepkou Sphere card, pod-
le níž se mohou držitelé karet orientovat. 
Databáze poskytovatelů je umístěna na 
www.rodinnepasy.cz, www.sphere.cz 
a fyzicky pak v katalozích, které budou 
k dispozici na městských úřadech a dal-
ších místech. Výřez zajímavých posky-
tovatelů obdrží každá rodina v zásilce 
s rodinnými pasy.

Jitka Svatošová, 
tisková mluvčí krajského úřadu

Vlevo benjamínek Anna Chládová s již zkušenou dorostenkou Janou Zlatovou

▶
13,10 s. I dvoustovku měla v Olomouci 
horší, čas 29,94 byl o 3 sekundy horší 

než ten loňský. Cenné zkušenosti na 
olomouckém tartanu sbírala Anna 
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Chládová, věkem ještě žákyně, když 
100 m běžela v čase 14,55 s a při dvous-
tovce jí rozhodčí naměřili čas 30,10 s. 

Již samotný start na dorosteneckém 
šampionátu byl pro atletky, které se 
připravují na tartanové dráze u ZŠ Ko-
menského, určitě úspěchem. 

Text a foto: jív

▶

Fotbalová přípravka 
má šikovné kluky

Pravidelné tréninky nejmenších fotba-
listů FK Sklo Bohemia již přinášejí své 
výsledky. Družstvo mladší přípravky již 
není v krajském přeboru své kategorie 
tím otloukánkem z loňské sezony, přišla 
první vítězství a družstvo je po podzim-
ní části přeboru uprostřed dvanáctimíst-
né tabulky. Malým fotbalovým adeptům 
jdou tréninky k duhu a cenné zkušenosti 
jim dodávají samotné zápasy krajského 
přeboru, ve kterých se střetávají se 
soupeři klubů zvučných jmen, jako jsou 
například Vysočina Jihlava, SK Třebíč, 
ŽĎAS Žďár n. S. nebo Slovan Havlíč-
kův Brod. 

V takových podmínkách se již objevují 
první malé hvězdičky, budoucí Čížkové, 
Křikavové a Janotové. Šikovným fot-
balovým žáčkem je například osmiletý 
Tomáš Nedvěd, žák 3. třídy ZŠ Lánecká. 
S fotbalovým míčem si začíná rozumět, 
v zápase se nebojí udělat soupeři kličku 
a co je důležité, střílí góly. Jak ukazuje 
snímek, k míči se již postavit umí. 

Text a foto: jív

Tomáš Nedvěd

Fotbaloví mladší žáci nejlepší

Fotbalisté FK Sklo Bohemia Světlá 
n. S. mají v mistrovských soutěžích 8 
družstev v šesti věkových kategoriích 
a po dvou třetinách podzimní části se-
zony byli nejlepším týmem mladší žáci, 
hrající I. třídu kraje Vysočina. 

Družstvu pod vedením trenéra Fran-
tiška Poláka se hned od podzimního 
startu soutěže začalo dařit, vždyť po 
prvé poznalo hořkost porážky až v 9. 
kole, když podlehlo vedoucímu týmu 
tabulky „béčku“ Slovanu Havlíčkův 
Brod a hned rozdílem tříd – 1:6. I po této 
porážce si mladší žáci Světlé udrželi 2. 
místo v tabulce soutěže za suverénním 
Havlíčkovým Brodem. Po devíti kolech 
nasbírali svěřenci Františka Poláka 
a Martina Tvrdíka 20 bodů za šest ví-
tězství, dvě remízy a jedinou prohru 
s docela slušným poměrem branek 32:17. 
Těch 32 vstřelených gólů je pro mladší 
žáky Světlé znamenitou vizitkou, vždyť 
to je průměr 3,5 gólu na zápas, a co je 
důležité, kluci se snaží hrát – na svůj věk 

– pohledný fotbal. Prostě, na mužstvu 
je znát trenérský rukopis dlouholetých 
hráčů Světlé Františka Poláka a jeho 
asistenta Martina Tvrdíka. 

A co řekl trenér Polák o svých svě-
řencích? „Jsou to poctiví kluci, vedu je 
již od přípravky. V přípravě většinou 
prohrávali a hodně, až nyní začínají po-
znávat co je to vítězství. Je na nich vidět, 

Horní řadě zleva: druhý trenér M. Tvrdík, L. Sobek, O. Burda, M. Prášek, D. Jirkův, 
L. Dibelka, O. Vacek, J. Kratochvíl a trenér F. Polák. Dolní řada zleva: J. Novotný, 

R. Lebruška, D. Krejčí, F. Tichý, L. Hrstka, M. Drahozal a J. Běhounek.

Že je všestrannou závodnicí v naší 
cyklistice, potvrdila v důležitých pod-
zimních závodech na silnici i na dráze 
Světelačka Jarmila Machačová, jezdící 
v barvách pražské Dukly. 24. září zví-
tězila v silničním závodě Velké ceně 
Kyjovského Slovácka, započítávaném 
do Českého poháru. 60 km v okolí Kyjo-
va ujela za 1:56:15 hod., zatímco druhá 
Katarina Uhláriková z Rostexu Vyškov 
přijela do cíle téměř 6 minut za ní. 

V konečném pořadí seriálu Českého 
poháru na silnici obsadila Jarmila 4. 
místo, přičemž prvenství patří Ladě 
Kozlíkové. Další místa na stupních ví-
tězů vybojovala Světelačka na říjnovém 

že jim stouplo sebevědomí ale před klu-
ky z Havlíčkova Brodu mají ještě respekt, 
to bylo vidět právě v tom prohraném 
zápase. Kluci si nechají  při hře pora-
dit, ovšem také musím někdy zvýšit hlas. 
Například při zápase ve Štokách jsme 

zbytečně ztratili body, když jsme vedli 2:
0, přestali běhat a mysleli si, že se sou-
peř již porazí sám. Nakonec z toho byla 
zbytečná remíza, ale ta práce mě s nimi 
baví,  zvlášť když se začíná dařit.“ 

Text a foto: jív

Jarmila Machačová 
na stupních vítězů
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štejnem A a Sokol Rovečné. Nad Bystřicí 
tenisté TJ Sklo Bohemia zvítězili opět 
hladce 10:0 a ve druhém utkání po dvou 
předchozích vítězstvích podlehli Roveč-
nému 6:10. Po třech odehraných kolech 
byl nováček soutěže ze Světlé s dvěma 
vítězstvími a jednou porážkou na 2. místě 
tabulky za Jiskrou Humpolec, která zatím 
neprohrála. Je tradicí stolního tenisu, že se 
v soutěžích družstev vedou tabulky úspěš-
nosti jednotlivých hráčů a po třech kolech 
byli na čele zmíněného žebříčku dva hráči 
se stoprocentní úspěšností: 1. Ladislav 
Vosyka (TJ Sklo Bohemia Světlá n. S.), 8 
zápasů / 8 vítězství, 2. Jan Šikula (Sokol 
Bystřice n. Pern.), 7 zápasů / 7 vítězství.

 -jív-

„A“ tým stolních tenistů TJ Sklo Bohe-
mia ve složení Ladislav Vosyka, Martin 
Karel, Radek Vosyka a Josef Bříza, vstu-
poval do krajského přeboru II. třídy v roli 
nováčka, tedy ve stejné roli, jaká mu pa-
třila v loňské sezoně, ovšem o soutěž níž. 
Sestava ještě bez svého lídra Ladislava 
Vosyky  vyhrála v roce 2005 suverénním 
způsobem okresní přebor a postoupila tak 
do III. třídy krajského přeboru. Nováček 
ze Světlé si však ve vyšší soutěži počínal 
jako ostřílený tým, během celé soutěže se 
pohyboval na špici tabulky a první příčka 
mu patřila i po dohrání krajského přeboru 
v březnu letošního roku. Na sestavu kolem 
Ladislava Vosyky tedy opět ve vyšší soutě-
ži čekali noví soupeři a pochopitelně i kva-
litnější. Na rozehrání před letošním zahá-
jením mistrovské sezony si světelští zajeli 
pro vítězství v I. kole Českého poháru do 
Telče, kde vyhráli nad „céčkem“ 8:2. 30. 
září potom odstartovala II. třída krajského 
přeboru Vysočiny 2006/2007 a Světlá na 
domácích stolech porazila B tým Jiskry 
Havlíčkův Brod 10:0. O dva týdny později 
měla soutěž na pořadu dvoukolo, do Světlé 
přijely týmy Sokola Bystřice nad Pern-

Volejbalové kadetky: střídavě oblačno

Družstvo kadetek volejbalového oddílu 
TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. nemělo vstup 
do nového krajského přeboru Vysočiny 

Stojící zleva: trenérka J. Holoubková, A. Petrová, K. Lacinová, R. Pinkasová 
a K. Satrapová, v podřepu zleva: A. Vopěnková, H. Štrosová a V. Marešová

právě nejlepší. 7. října v úvodních dvou 
zápasech soutěže prohrály volejbalistky 
vedené trenérkou Jaroslavou Holoubkovou 

mistrovství České republiky v dráhové 
cyklistice na krytém velodromu v praž-
ském Motole. V bodovacím závodě 
žen na 16 km (150 kol) bylo pořadí me-
dailistek: 1. Lada Kozlíková 98 bodů, 
2. Martina Růžičková 72, 3. Jarmila 
Machačová 62 (všechny Dukla Praha), 
čtvrtá Dana Fialová získala jen 29 bodů. 
Stejné pořadí bylo na motolském oválu 
i ve stíhacím závodě žen na 3 km. 

Text a foto: jív

Vydařený start stolních tenistů

v Pelhřimově dvakrát 2:3. Svoji reputaci si 
však napravily hned o týden později při 
dvojzápase v Červené Řečici, kdy pře-

hrály tamější TJ Sokol 0:3 a 1:3. Opravdu Věra Marešová

Ladislav Vosyka (foto -jív-)

▶
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Běh Terryho Foxe

Ve čtvrtek 12. října se ve Světlé n. S. 
již po osmé konal Běh Terryho Foxe, 
dobrovolná humanitární akce, jejímž 
cílem je získat finanční prostředky na 
výzkum rakoviny, přilákat zájem ve-
řejnosti o onkologickou problematiku 
a vyjádřit solidaritu s nemocnými.  

Role moderátora se opět ujal světelský 
DJ Miroslav Sklenář a startérem byla 
tentokrát světelská cyklistka Jarmila Ma-
chačová ml. Původně měla start zahájit dr-
žitelka světového rekordu v běhu na 800 m 

těžký soupeř ale přijel do tělocvičny 
ZŠ Lánecká v sobotu 21. října, dosud 
neporažený TJ Sokol Bedřichov A. Děv-
čata z Bedřichova ve Světlé potvrdila roli 
favorita, ve dvou zápasech ztratila jediný 
set. Domácí prohrály 0:3 a 1:3 a slabou 
útěchou jim mohl být fakt, že vedoucí 
Bedřichov měl po šesti odehraných zápa-
sech skóre setů 18:1, přičemž ten jediný 
prohraný byl právě ze Světlé. 

Po šesti odehraných kolech, kdy dvě kola 
se hrají vždy u jednoho ze soupeřů v jed-
nom dni, patřilo kadetkám Světlé 5. místo 
v osmičlenné tabulce, ale vůbec z toho 
nemusí být smutné, vždyť do 31. března 
2007 čeká na každé družstvo ještě 22 
zápasů, tedy dost příležitostí na vylepšení 
pozice v tabulce krajského přeboru. Vedle 
již jmenovaných družstev čekají na mladé 
světelské volejbalistky: Jiskra Havlíčkův 

Brod B, Sokol Bedřichov B, Sokol Nové 
Veselí a TJ Žďas Žďár n. S. Zajímavostí 
určitě je, že kadetky TJ Sklo Bohemia mají 
ve svém středu hráčku krajského výběru 
kadetek, kterou je Andrea Vopěnková, 
a žákyni 9. třídy ZŠ Lánecká Věru Ma-
rešovou, která je dokonce členkou širšího 
výběru reprezentace ČR. 

Text a foto: jív

▶

Těsně před startem Start

Maminky s kočárkyVladislav Valenta, nejmladší účastník

Jarmila Kratochvílová, ale na poslední 
chvíli se ze zdravotních důvodů omluvila.

Mezi účastníky bylo jako vždy nejvíce 
dětí, přijelo také několik maminek s kočár-
ky a tradičně se zúčastnili obyvatelé do-
mova důchodců. V cíli čekalo závodníky 
malé občerstvení v podobě čaje a koláčku, 
v samotném závěru se pak losovala bohatá 
tombola. Na  zdárném průběhu závodu 
se opět podíleli studenti Střední sklářské 
školy, pracovníci Technických a bytových 
služeb a členové Sboru dobrovolných ha-

sičů. Od 260 přispívajících bylo vybráno 
11 200 Kč. Tato částka byla odeslána na 
účet spravovaný velvyslanectvím Kanady 
a bude věnována na výzkum a léčbu rako-
viny v České republice. 

Sponzory BTF byly Sklo Bohemia, a. s., 
GLASSPO Pospíšil, Pekárna a cukrárna 
Milan Brokl, Cukrárna – občerstvení 
Vopěnková, Eurest, Pneuservis Šmíd, 
Montraz Dolní Březinka, Lékárna Viola, 
Zelenina Cekla s.r.o.

-jv-, foto: Z. Machač (3), J. Vála (2)

Vozíčkáři po projetí cílem




