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Schůze rady – 18. prosince 2006 

Přítomni: ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Věra Tyčová, ing. Luboš Va-
cek, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana 
Myslivcová, Mgr. Jan Tourek, ing. Iva 
Černohubová

1. Zahájení, kontrola zápisu
Zasedání zahájila starostka města 

přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu z minulého jednání.

2. Schválení ceníku sociálních 
služeb

Členové rady obdrželi písemný mate-
riál – na základě § 119, odst. 2 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
s platností od 1. 1. 2007 žádá Sociální 
centrum o schválení ceníku za poskyto-
vané sociální služby.

Rada města Světlá n. S. po projednání 
počtem 7 hlasů schvaluje ceník za po-
skytované sociální služby Pečovatelskou 
službou Sociálního centra města Světlá 
n. S. s účinností od 1. 1. 2007 v následu-
jící podobě (viz. tabulka)

Zajistí: ředitel Sociálního centra města 
Světlá n. S., termín: 31. 12. 2006 

3. Pronájem nebytových prostor
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů:

Takový prosinec a leden málokdo 
z nás pamatuje. Holá krajina beze 
stopy sněhové pokrývky, teploty 
připomínající spíše přelom března 
a dubna, rašící vegetace.

 A navíc orkán, který se v půlce 
ledna prohnal přes Evropu ničivou 
silou a zanechal za sebou nezměrné 
škody. Laik žasne a odborník se ocitá 
na tenkém ledě. Co se vůbec kolem 
nás děje? Je vůbec možné jednoznač-
ně určit příčinu?  

Klima planety Země je neobyčej-
ně složitý systém různých pochodů 
a dějů. Bez zásahů zvenčí se nachází 
ve stavu určité rovnováhy. Jenomže 
podnikavý obyvatel planety – tedy 
člověk – do něj neustále svým chová-
ním zasahuje a tím vlastně narušuje 
stav jeho rovnováhy. A toto narušení 
má za následek změnu chování celé-
ho systému, která se dá jen obtížně 
předpovědět. 

Předpovídat počasí je i přes sou-
časnou poměrně rozsáhlou znalost 
fyzikálních a chemických dějů 
v atmosféře obtížné. Matematické 
modely, které nám umožňují poča-
sí předpovídat, jsou velmi složité 
a hodně závisí na kvalitě dat, která 
do nich vstupují. Jsou-li počáteční 
data nepřesná, vyleze na konci i ne-
přesný výsledek. Podobně citlivé jsou 
i modely a z nich vycházející scénáře, 
které dokáží simulovat chování kli-
matického systému planety. Scénáře 
vždy uvažují o několika možných 
variantách s různým stupněm dopadu 
změny klimatu na celou planetu. 

V poslední době se ukazuje, že čet-
nost výskytu takzvaných extrémních 
klimatických jevů se zvyšuje. Zdá se, 
že nám naše klima chce naznačit, že 
dochází k určitým změnám, na kte-
ré si asi chtě nechtě budeme muset 
zvyknout a očekávat, že mohou přijít 
v kteroukoliv dobu. Znamená to také, 
že se budeme muset připravit na je-
jich následky, které budou rozsáhlé 
a ovlivní životy nás všech. Splácíme 
tím daň za způsob, jakým nakládáme 
se svým okolím. Třeba nám jednou 
dojde, co vše svým jednáním mů-
žeme ovlivnit a svůj postoj k okolí 
změníme. Buďme optimisté a věřme, 
že nebude příliš pozdě. 

-mš-

Slovo úvodem
I. Revokuje své usnesení č. 351/2005 

ze dne 5. 12. 2005, kterým vybrala za 
nájemce nebytových prostor po bý-
valé kavárně v čp. 986, náměstí Trč-
ků z Lípy, Světlá n. S. pány Františka 
Nováka a Rostislava Brezanského.

II. Potvrzuje vybraného nájemce ne-
bytových prostor v objektu čp. 986 
ve Světlé n. S. po bývalé kavárně a to 
pana Rostislava Brezanského ml., Na 
Bradle 1020, Světlá n. S.

III. Souhlasí s uzavřením Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor dle před-
loženého návrhu s vybraným zájem-
cem a tento návrh ještě doporučuje 
upřesnit v čl. XIII (otázka smluvní 
pokuty), dále doplnit o pojištění a ná-
sledně konzultovat s právníkem.

IV. Schvaluje pronájem nebytových 
prostor v objektu čp. 986 ve Světlé 
n. S. v rozsahu Přílohy č. 1 a pro-
nájem nového inventáře, uvedeného 
v Příloze č. 2, které jsou nezbytnou 
součástí smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor za cenu 180 000 Kč/rok 
(tj. 15 000 Kč/měsíc) pro rok 2007. 
Výše nájemného bude pro rok 2008 
aktualizována.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 12. 2006
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4. Pronájem části pozemku
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Schvaluje záměr pronájmu části 

pozemku PK č. 654 v k. ú. Dolní 
Březinka.

II. Ukládá pozvat zástupce společnos-
ti Granit Lipnice na jednání ve věci 
valorizace ceny pronájmu.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 1. 2007

5. Aktualizace cen
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní počtem 5 hlasů potvrzuje schválené 
ceny za pronájem nemovitostí ve vlast-
nictví města Světlá n. S. dle stávajícího 
sazebníku na další 2 roky.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 1. 2007

6. Umístění elektrického zařízení
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Revokuje své usnesení č. 269/2006 

ze dne 2. 10. 2006 ve věci souhlasu 
s trasou kabelového vedení stavby 

„Mrzkovice – Pod Rybníkem – kabel 
nn“ přes pozemky ve vlastnictví 
města Světlá n. S. v k. ú. Mrzkovi-
ce s následným zřízením věcného 
břemene ve vymezeném rozsahu za 
jednorázovou úplatu 500 Kč.

II. Souhlasí s nově navrženou trasou 
kabelového vedení stavby „Mrzkovi-
ce – Pod Rybníkem – kabel nn“ přes 
pozemek KN č. 619/13 v k. ú. Mrz-
kovice ve vlastnictví města Světlá 
n. S. s následným zřízením věcného 
břemene ve vymezeném rozsahu za 
jednorázovou úplatu 500 Kč.

Zajistí:  vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 1. 2007

7. Prodej stavby garáží
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Doporučuje schválit záměr prodeje 

stavby 2 ks garáží na pozemku KN st. 
č. 70 v k. ú. Leštinka u Světlé n. S.

II. Souhlasí se zadáním vyhotovení 
znaleckého posudku na stavbu 2 ks 
garáží na pozemku KN st. č. 70 
v k. ú. Leštinka u Světlé n. S., kte-
rý bude podkladem pro stanovení 
návrhu výši kupní ceny prodávané 
nemovitosti.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 1. 2007

8. Zřízení věcného břemene
Rada města Světlá n. S. po projed-

nání počtem 7 hlasů souhlasí s trasou 
kabelového vedení stavby „Světlá n. S., 
V Polích, pan Sviták – kabel 1 kV“ přes 

pozemky ve vlastnictví města Světlá 
n. S., a to: pozemek KN č. 1055/9, KN 
č. 1055/10 v k. ú. Světlá n. S. a pozemek 
KN č. 1201/5, KN č. 1201/6 v k. ú. Dolní 
Březinka s následným zřízením věcného 
břemene ve vymezeném rozsahu za jed-
norázovou úplatu 1 600 Kč.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 1. 2007

9. Komunikace Horní Březinka
Rada projednala písemný materiál. 

Jedná se o seznámení rady se zápisem ze 
schůzky, která se uskutečnila dne 29. 11. 
2006 za účelem dojednání shody řešení 
pokojného stavu užívání místní komu-
nikace na pozemku KN č. 1212 v k. ú. 
Dolní Březinka. 

Rada města  Světlá n. S. po seznámení 
se s problematikou „místní komuni-
kace“ v Horní Březince konstatuje, že 
na základě vyjádření pana Hudíka je 
přesvědčena, že pokojný stav není na-
rušen a nebude třeba provádět jakákoliv 
opatření.

Zajistí: starostka města, termín: 31. 12. 
2006

10. Odpadové hospodářství města 
– provoz skládky

Členové rady obdrželi písemný ma-
teriál. Projednání této problematiky se 
odkládá na příští zasedání rady. 

Rada bere na vědomí.
11. Veřejnosprávní kontrola v ZŠ 

Komenského
Rada města Světlá n. S. se seznámila 

s Protokolem o veřejnosprávní kontrole 
v Základní škole Světlá n. S., Komen-
ského 234, Světlá n. S. a ukládá:

– ředitel PO je povinen do 15 dnů ode 
dne zjištění přeplatků nebo nedoplatků 
ve vyúčtování hospodaření předchozího 
roku oznámit tuto skutečnost zřizovateli 
a současně podat návrh, jak v souladu se 
zákonem s těmito prostředky dál naložit. 
Toto vyúčtování bude předáno na OSŠ 
a odbor finanční MěÚ s označením data 
podání.

Zajistí: ředitelka ZŠ Komenského, ter-
mín: 31. 12. 2007 

12. Doplnění komisí a návrh na 
doplnění finančního výboru

Rada města Světlá n. S. po projednání 
počtem 7 hlasů:

I. Schvaluje doplnění komise sociální 
a zdravotní o ing. Věru Weingärtnero-
vou, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ 
a komise rozvoje města o ing. Zdeňka 
Vraného, Jelenova 119, Světlá n. S.

II. Doporučuje doplnění finančního 
výboru o pí Věru Miksovou, Sázavská 
583, Světlá n. S.

Zajistí: 
I. tajemnice MěÚ, 
 termín 31. 12. 2006
II. starostka města, 
 termín, 28. 2. 2007
13. Jmenování členů a předsedů 

komisí
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů jmenuje předsedy těchto 
komisí:

• Komise bytová: Miroslav Havel, 
Josefodol 50, Světlá n. S.

• Komise pro koordinaci sportů: Lubo-
mír Slabý, Sázavská 582, Světlá n. S.

• Komise sociální a zdravotní: 
MUDr. Stanislava Brhelová, Na Bra-
dle 948, Světlá n. S.

• Komise pro výběr obyvatel do DD: 
Růžena Mozgová, Sázavská 923, 
Světlá n. S.

Komise pro rozvoj a výstavbu města: 
bude jmenován na příštím zasedání rady

Komise kulturní: bude jmenován na 
příštím zasedání rady

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: 8. 1. 
2007 

13. Organizační řešení odboru 
správního a školství

Členové rady obdrželi písemný mate-
riál s návrhem variantních řešení organi-
začních změn uvnitř úřadu. 

Rada města Světlá n. S. po projednání 
počtem 7 hlasů:

I. Nepřijímá žádný z předložených 
návrhů na organizační změny a do-
poručuje tajemnici MěÚ navrhnout 
na jmenování vedoucím odboru 
správního a školství ing. Josefa 
Pipka.

II. Ukládá tajemnici MěÚ provádět 
dohled nad prací odboru správního 
a školství.

III. Doporučuje tajemnici MěÚ zrušit 
vypsané výběrové řízení na funkci 
vedoucího odboru správního a škol-
ství.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: 8. 1. 
2007 

14. Různé
a) Rada projednala návrh Mgr. Kup-

číkové na zavedení ocenění pracov-
níků, kteří pracují v kultuře, stejně 
jako u sportovců.

Rada bere na vědomí.
b) Manažer strategického rozvoje 
– tuto funkci zastává společně s další 
agendou sl. Svobodová. Aby se této 
činnosti mohla naplno věnovat, je 
potřeba jí uvolnit ruce. I toto se musí 
řešit.

Rada bere na vědomí. ▶
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c) Starostka seznamuje radu s vy-
hodnocením práce městské policie 
(radar)

 –  od 27. 11. do 14. 12. 2006 řešili  
strážníci 17 přestupků překročení 
rychlosti, za které vybrali na po-
kutách 20 tis. Kč v hotovosti (15x 
1 000 Kč,  2x 2 500 Kč). Správnímu 
orgánu byly postoupeny 2 přestupky 
za rychlost (o více než 20 km/h nad 
stanovený limit). Z pokutovaných 
osob byly pouze 2 místní.

Rada bere na vědomí.
d) Stížnost na trhy, které se uskuteč-

nily dne 13. 12. 2006 – starostka 
seznamuje radu s obsahem stížnosti, 
kterou podali podnikatelé z ulice 
Nové město. S provozovatelem trhu 
byla uzavřena smlouva, ve které byly 

▶

Schůze rady – 8. ledna 2007

3. Přístavba, nástavba a stavební 
úpravy objektu na Knihovnu a klubovnu 
Mrzkovice

Rada projednala  realizaci akce „Pří-
stavba, nástavba a stavební úpravy objektu 
v Mrzkovicích“.

Usnesení č. 2/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů:
I. Doporučuje ve věci realizace stavby 
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy 
objektu na Knihovnu a klubovnu Mrz-
kovice“ oslovit 6 firem a zařadit ještě

 místní (i menší) stavební firmy, které 
fungují ve městě a projeví o nabídku 
zájem.

II. Jmenuje ve věci realizace stavby 
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy 
objektu na Knihovnu a klubovnu Mrz-
kovice“ hodnotící výběrovou komisi 
vč. náhradníků.

III. Stanovuje ve věci realizace stavby 
„Přístavba, nástavba a stavební úpra-
vy objektu na Knihovnu a klubovnu 
Mrzkovice“ kritéria posuzovaných 
nabídek.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2007 

4. Návrh na jmenování předsedy 
komise

Usnesení č. 3/2007:
Rada města Světlá n. S. počtem 6 hlasů 

jmenuje předsedkyní komise pro rozvoj 
a výstavbu města Světlá n. S. ing. Marii 
Kovandovou, Havířská 616, Světlá n. S.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned

5. Rekonstrukce lávky Mrzkovice
Rada projednala písemný materiál 

týkající se rekonstrukce lávky v Mrzkovi-
cích. Realizace je zařazena pro letošní rok 
v celkovém rozpočtu 820 tis. Kč. Na tuto 
akci jsme získali dotaci ve výši 650 tis. Kč 
z kraje Vysočina, z grantu protipovodňo-
vých opatření.

Usnesení č. 4/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů:
I. Doporučuje ve věci realizace stavby 
„Rekonstrukce lávky Mrzkovice“ oslo-
vit 6 stavebních firem podle návrhu 
k výběrovému řízení.

II. Jmenuje ve věci realizace stavby 
„Rekonstrukce lávky Mrzkovice“ hod-
notící komisi pro výběrové řízení vč. 
náhradníků.

III. Stanovuje ve věci realizace stavby 
„Rekonstrukce lávky Mrzkovice“ kri-
téria posuzování nabídek.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2007 

6. Pronájem nebytového prostoru
Rada projednala žádost firmy TED-

OM ENERGO s.r.o., Výčapy 195, Tře-
bíč, provoz Světlá n. S., Na Bradle 969 
o pronájem nebytového prostoru v sute-
rénu objektu čp. 986 (kavárna) z důvodu 
rozšíření plochy o část místnosti, kde je 
umístěna jedna DPS (domovní předávací 
stanice) pro ÚT (ústřední topení) a druhá 
DPS pro VZT (vzduchotechniku). Plocha, 
na které je umístěno uvedené zařízení, 
má rozměry cca 10 m2, zbývající část 
místnosti by se nechala využívat např. 

Přítomni: Josef Böhm, Věra Tyčová, 
ing. Luboš Vacek, Mgr. Jana Kupčíková, 
PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Tourek. 
Omluvena: ing. Lenka Arnotová.

1. Zahájení, kontrola zápisu
Jednání zahájil p. Böhm přivítáním 

přítomných a provedením kontroly zá-
pisu z minulého jednání.

2. Parkoviště Světlá n. S.
Rada projednala materiál – realizace 

stavby parkoviště v lokalitě Na Sídlišti 
(po bývalém likusovém domě) – mělo 
by zde vzniknout 63 parkovacích míst 
pro osobní automobily a 3 pro autobu-
sy.

Usnesení č. 1/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní počtem 6 hlasů:
I. Doporučuje ve věci realizace stav-

by „Parkoviště Světlá n. S.“ oslovit 8 
firem podle návrhu.

II. Jmenuje ve věci realizace stavby 
„Parkoviště Světlá n. S.“ hodnotící 
výběrovou komisi vč. náhradníků.

III. Stanovuje ve věci realizace stav-
by „Parkoviště Světlá n. S.“ kritéria 
posuzovaných nabídek.

IV. Ukládá odboru MIRR zajistit pro-
jekční zpracování zálivu pro 2 – 3 
osobní automobily u MŠ Na Sídlišti 
tak, aby realizace mohla být prove-
dena souběžně s akcí „Parkoviště 
Světlá n. S.“.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 12. 2007

stanoveny podmínky, následná kont-
rola, zdůrazňuje osobní odpovědnost. 
Tajemnice podává informaci, že 
p. Fiala uzavřel s městem smlouvu, 
kde měl stanoveno, kde má stát, že si 
musí po sobě uklidit atd. To z velké 
části nesplnil. Odbor dopravy s ním 
zahájil řízení. Další věcí je sorti-
ment.

  Rada města Světlá n. S. po projed-
nání vyslovuje nespokojenost s or-
ganizací a konáním trhů, které po-
řádal ing. Fiala a ukládá tajemnici 
MěÚ pozvat ing. Fialu na jednání 
s tím, že pro příště chceme změnu 
podmínek – jiné složení sortimen-
tu.

 Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: 31. 1. 
2007 

e) rada projednala ústní žádost o po-
moc p. Klementa, Lánecká 59, Světlá 
n. S. ve věci pokácení bříz.

  Odbor životního prostředí by si měl 
p. Klementa i majitele pozemku po-
zvat k jednání.

Rada bere na vědomí.
f) Společnost přátel žehu nás požá-

dala o povolení užívání části panelu 
v jedné z vývěsních skříní MěÚ na 
náměstí. 

Rada souhlasí s povolením užívání 
části panelu.

g) Starostka informuje, že příští jedná-
ní rady bude 8. ledna 2007 od 15.00 
hodin.

Rada bere na vědomí.
ing. Lenka Arnotová

starostka
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jako zkušebna, sklad apod. Je škoda se 
toho vzdát. 

Usnesení č. 5/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů:
I. Odkládá rozhodnutí o schválení zá-

měru pronájmu nebytového prostoru 
v objektu čp. 986 ve Světlé n. S. (ka-
várna), a to část suterénní místnosti, 
kde je umístěna jedna DPS pro ÚT 
a druhá DPS pro VZT.

II. Ukládá odboru MIRR dořešit a pro-
jednat přístup do nebytového prostoru 

– části místnosti, kde je umístěna jedna 
DPS pro ÚT a druhá DPS pro VZT tak, 
aby mohla být zbývající část místnosti 
(o velikosti 48 m2) využívána (pronají-
mána jinému subjektu).

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
22. 1. 2007

7. Dopravní hřiště ZŠ Lánecká Světlá 
n. S.

Rada projednala etapizaci výstavby 
„Dopravní hřiště ZŠ Lánecká, Světlá 
n. S.“ V roce 2006 byla provedena I. část 
(asfalt, chodníky v hodnotě 1,7 mil. Kč, 
zbývá dopravní značení za cca 200 tis. 
Kč). V letošním roce se připravuje II. 
část (hospodářské budovy, terénní úpravy 
a elektrorozvody) v hodnotě 800 tis. Kč 
a v příštím roce bude následovat III. část 
(signalizace, oplocení a konečné terénní 
úpravy) v hodnotě 650 tis. Kč. V roce 
2006 jsme obdrželi dotaci ve výši 500 tis. 
Kč od kraje Vysočina, v letošním roce 
máme opět zažádáno a předpokládáme, že 
obdržíme 500 tis. Kč.

Usnesení č. 6/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů:
I. Doporučuje ve věci realizace akce 
„Dopravní hřiště ZŠ Lánecká Světlá 
n. S. – II. etapa“ oslovit 6 stavebních fi-
rem podle návrhu k výběrovému řízení.

II. Doporučuje odboru MIRR, aby při 
zadávání zakázek oslovoval i místní 
světelské firmy.

III. Jmenuje ve věci realizace akce „Do-
pravní hřiště ZŠ Lánecká Světlá n. S. 

– II. etapa“ hodnotící výběrovou komisi 
vč. náhradníků.

IV. Stanovuje kritéria pro posouzení 
nabídek.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2007 

8. Pravidla pro zadávání zakázek
Usnesení č. 7/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů schvaluje Směrnici č. 1/
2007 – pravidla pro zadávání zakázek jako 
závazný dokument k zajištění řádného 

průběhu zadávání podlimitních veřejných 
zakázek na akce realizované městem Svět-
lá n. S. dle předloženého návrhu.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned

9. Návrh užšího pořadníku žadatelů 
o nájem bytu v domě s pečovatelskou 
službou

Usnesení č. 8/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů odkládá rozhodnutí o do-
plnění užšího pořadníku žadatelů o nájem 
bytu v domě s pečovatelskou službou 
k projednání do příštího jednání RM. 

Do té doby ukládá:prověřit možnosti 
v zajištění odebírání služeb prověřit mož-
nost převedení objektu DPS pod Sociální 
centrum

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 22. 1. 2007 

10. Veřejnosprávní kontrola v ZUŠ 
Světlá n. S.

Usnesení č. 9/2007:
Rada města Světlá n. S. se seznámila 

s obsahem zápisu z veřejnosprávní kon-
troly v ZUŠ Světlá n. S. a s ohledem na 
výsledek kontroly a vyjádření odboru 
správního a školství doporučuje nákup 
uzamykatelného příručního trezoru.

Zajistí: ředitel ZUŠ Světlá n. S., refe-
rentka odboru správního a školství MěÚ, 
termín: 31. 1. 2007 

Usnesení č. 10/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

doporučuje ZM schválit členem před-
sednictva Lesního družstva obcí Ledeč 
se sídlem v Hněvkovicích pana Josefa 
Reichenbergera, bytem Na Bradle 1117, 
Světlá n. S.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta měs-
ta, termín: 28. 2. 2007

Usnesení č. 11/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

schvaluje platy ředitelů příspěvkových 
organizací města Světlá n. S. (ZŠ Lánec-
ká, ZŠ Komenského, MŠ Lánecká, ZUŠ, 
KyTICe, TBS a Sociální centrum) dle 
předložených návrhů.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta měs-
ta, Mgr. Jan Tourek, místostarosta města, 
termín: 10. 1. 2007 

Usnesení č. 12/2007:
Rada města Světlá n. S. se seznámila 

se žádostí p. Mgr. Františka Svitáka, 
Žebrákov 3 ve věci snížení rychlosti na 
komunikaci vedoucí kolem kempinku na 
30 km/hod. a umístění dopravní značky 

„Pozor děti“ a po projednání doporučuje 
navržené úpravy akceptovat.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: 31. 1. 
2007 

Usnesení č. 13/2007:
Rada města Světlá n. S. ukládá vypra-

covat:seznam připravovaných investičních 
akcí s přehledem o jejich nákladu, kolik 
peněz má město k dispozici, kolik peněz 
je event. proinvestováno a kolik zbývá pře-
hled priorit na nadcházející 4 roky

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 2. 2007

Usnesení č. 14/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů jmenuje členem komise 
pro koordinaci sportů pana Jiřího Víška, 
Lánecká 700, Světlá n. S.

Zajistí: ing. Iva Černohubová, tajemnice 
MěÚ

Usnesení č. 15/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

konstatuje, že k 800. výročí první zmínky 
o Světlé n. S. se bude konat výroční ples, 
součástí bude projev, přípitek a kulturní 
vložka. Veškeré další organizační záleži-
tosti budou domluveny na jednání příprav-
ného výboru oslav.

Zajistí: ředitelka PO KyTICe, 
termín: 31. 3. 2007

11. Různé
Rada byla informována o postupu zá-

ležitostí ohledně zubní ordinace. Podle 
sdělení ing. Hudery mají připravenou 
smlouvu o smlouvě budoucí, dokončuje se 
projekt a cca od března – dubna by mohl 
být zahájen provoz ordinace.

Rada bere na vědomí.
Byla projednána připomínka – potřeba 

obnovit vodorovné značení u přechodu 
pro chodce na náměstí proti kašně.

Rada bere na vědomí.
Příští zasedání rady se bude konat dne 

22. 1. 2007 od 15.00 hodin.
ing. Lenka Arnotová 

starostka

Informace pro daňové 
poplatníky

Finanční úřad Ledeč n. S. bude zajiš-
ťovat výběr daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob vždy v pondělí 
a v pátek v budově Městského úřadu Svět-
lá n. S. v malé zasedací místnosti (vchod 
vedle výtahu u bočního schodiště): 

pátek  2., 9., 16., 23., 30. března
pondělí     5., 12., 19., 26. března
každé pondělí  8.00 – 16.00 hod.
každý pátek     8.00 – 14.00 hod.
(přestávka na oběd 11.30 – 12.00 hod.)
Informace podá Finanční úřad Ledeč 

n. S. tel. 569 712 311.
MÚ Světlá n. S.
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Územní plán a územně analytické podklady 

V průběhu působení obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností Světlá 
n. S. zajistil odbor stavebního úřadu 
a územního plánování zpracování ce-
lého – nebo některé části – územního 
plánu pro 14 obcí (Ledeč n. S., Světlá 
n. S., Sázavka a Leština u Světlé 
n. S. již územní plány měly zpracova-
né) a zajistil 11 změn územního plánu 
obcí, přičemž každá změna obsahuje 
několik lokalit – viz grafický zákres 
území obce s rozšířenou působností 
(ORP III). 

Zpracování jednoho územního plánu 
obce (ÚPO) trvalo podle původního 
stavebního zákona přibližně 2,5 roku 
z důvodu dodržení zákonných lhůt při 
projednávání, z důvodu poskytnutí do-
statečného časového období občanům 
k seznámení se s informacemi o řeše-
ném území, dání možnosti uplatnit při-
pomínky a námitky a z důvodu odbor-
ného zhotovení 3 etap územního plánu 
autorizovanými projektanty. Pořízení 
územního plánu podle nového stavební-

ho zákona č. 183/2006 Sb. je odhadová-
no na 1,5 roku, protože je sestaven pouze 
ze 2 etap. Na území obce s rozšířenou 
působností Světlá n. S. zbývá zpracovat 
ještě 14 územních plánů.

Postupný rozvoj v obcích a snaha pří-
slušných dotčených orgánů státní správy 
o bezproblémové řešení bytové výstav-
by, občanské vybavenosti, infrastruktu-
ry a připravenosti průmyslových ploch 
bude prostřednictvím ministerstev klást 
obcím povinnost mít u žádostí o dotace 
zpracovaný územní plán obce.

ÚPO zpracované před platností nové-
ho stavebního zákona nepozbývají plat-
nosti, ale kladou obcím tyto povinnosti:

1) Obce, které mají schválený územní 
plán (ÚP) přede dnem 1. 7. 1992, musí 
ode dne nabytí účinnosti stavebního zá-
kona č. 183/2006 Sb. (tzn. od 1. 1. 2007) 
nahradit původní ÚP novým do 3 let ode 
dne nabytí účinnosti stavebního zákona, 
jinak pozbývá ÚP platnosti, tzn. do roku 
2010.

2) Obce, které mají schválený územní 
plán po 1. 7. 1992, nahradí tento plán do 

5 let ode dne nabytí účinnosti stavebního 
zákona, tzn. do roku 2012.

3) Obce, které mají schválený ÚP po 
1. 7. 1998, upraví do 5 let dle nového 
stavebního zákona původní územní plán 
a v rozsahu provedené úpravy jej projed-
nají a vydají, tzn. do roku 2012.

4) Územní plány obcí a jejich změny, 
u kterých bylo přede dnem nabytí účin-
nosti stavebního zákona zahájeno poři-
zování, se podle tohoto zákona upraví, 
projednají a vydají.

U všech žádostí vlastníků pozemků ke 
změně zpracovaného ÚPO (funkčního 
využití pozemku) bude povinnost pro-
kázání nemožnosti využití vymezených 
zastavitelných ploch a vyhodnocení 
potřeby o vymezení nových zastavitel-
ných ploch řešené obce. Z tohoto důvodu 
nebude možno vyhovět všem žádostem 
o změnu územního plánu sídelního 
útvaru města Světlá n. S.

U obcí, které nemají územní plán 
a vlastníci pozemků budou požadovat 
výstavbu mimo zastavěné území, platí, 
že v něm nelze umisťovat jiné stavby, 

Grafický zákres území obce s rozšířenou působností
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než stavby taxativně vyjmenované 
v § 18 odst. 5 nového stavebního zákona, 
tzn. stavby pro zemědělství, lesnictví, 
vodní hospodářství, pro veřejnou tech-
nickou a dopravní infrastrukturu apod., 
přičemž se v tomto případě zastavě-
ným územím rozumí intravilán, který 
je vymezen k 1. 9. 1966 a je vyznačen 
v mapách evidence nemovitostí. Obce 
se musí obrátit na Městský úřad Světlá 
n. S., odbor stavebního úřadu a územ-
ního plánování, se žádostí o vymezení 
zastavěného území samostatným po-
stupem podle § 58 nového stavebního 
zákona. Odhadovaná doba procesu 
pro vydání zastavěného území je do 3 
měsíců. Zastavěné území vydává rada 
obce v přenesené působnosti formou 
opatření obecné povahy. Součástí někte-
rých územních plánů bude vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území, a s tím 
související územně analytické podklady 
(ÚAP), které budou zpracovány do roku 
2009. Dále budou obce zřizovat Radu 
obcí, která bude projednávat vyhodno-
cení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Územně plánovací podklady dle § 25 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. tvoří 
územně analytické podklady, které zjiš-
ťují a vyhodnocují stav a vývoj území 
a územní studie, které ověřují možnosti 
a podmínky změn v území; slouží jako 

podklad k pořizování politiky územního 
rozvoje, územně plánovací dokumenta-
ce (územní a regulační plán), jejich 
změně a pro rozhodování v území. ÚAP 
obsahují zjištění a vyhodnocení stavu 
a vývoje území, jeho hodnot, omezení 
změn v území z důvodu ochrany veřej-
ných zájmů, vyplývajících z právních 
předpisů nebo stanovených na základě 
zvláštních právních předpisů nebo vy-
plývajících z vlastností území (dále jen 

„limity využití území“), záměrů na pro-
vedení změn v území, zjišťování a vy-
hodnocování udržitelného rozvoje úze-
mí a určení problémů k řešení v územně 
plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor 
udržitelného rozvoje území“).

Nově označená územní studie na-
hrazuje dosavadní urbanistickou a za-
stavující studii. ÚAP nahrazují z části 
dosavadní územně technické podklady 
a jsou nyní pořizovány povinně a budou 
pravidelně aktualizovány. Jejich obsah 
stanoví vyhláška a dle jejich účelu jsou 
členěny na podklady pro rozbor udrži-
telného rozvoje území zahrnující vy-
hodnocení stavu území a rozbor, jehož 
závěrem je vyhodnocení podmínek pro 
příznivé životní prostředí a určení pro-
blémů k řešení. Dále ÚAP slouží k po-
řizování regulačních plánů, územních 
plánů a zásad územního rozvoje a jako 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Poplatek za komunální odpad pro 
rok 2007

Upozorňujeme občany, že poplatky 
za komunální odpad pro letošní rok ve 
výši 456 Kč za osobu platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který 
je přihlášen k trvalému pobytu ve Světlé 
n. S. nebo přilehlých obcích. Majitelé 
chat a rekreačních chalup hradí poplatek 
ve výši 456 Kč za každou stavbu.

Poplatek uhraďte v hotovosti v po-
kladně městského úřadu do 31. 3. 2007.

Upozorňujeme občany, že za včas 
nezaplacený poplatek vyhláška ukládá 
vyměřovat penále.

***
Poplatek za psy pro rok 2007
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají 
povinnost zaplatit poplatek za psy do 
30. 6. 2007. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!

finanční odbor MěÚ

důležitý podklad pro mnoho dalších 
účelů při rozhodování stavebních úřadů. 

Radu obcí pro udržitelný rozvoj území 
dle § 9 stavebního zákona pro správní 
obvod obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností může zřídit její starosta 
se souhlasem obcí v jejím správním 
obvodu jako zvláštní orgán této obce. 
Předsedou Rady obcí je starosta obce 
s rozšířenou působností, který současně 
vydává její jednací řád. Členem Rady 
obcí vždy  jmenuje  na  návrh  obce ve 
správním obvodu obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností jednoho zástup-
ce každé obce. K jednání Rady obcí se 
vždy přizve zástupce kraje.

Rada obcí projednává územně analy-
tické podklady pro správní obvod obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností 
a vyhodnocení vlivů územních plánů na 
udržitelný rozvoj území a vydává k nim 
na základě výsledků projednání přísluš-
nému pořizovateli své stanovisko, popří-
padě své vyjádření. Zřízení Rady obcí 
je dobrovolné a je pro ně nutný souhlas 
všech obcí ve správním obvodu. Účelem 
tohoto orgánu je vytvořit podmínky pro 
koordinaci územně plánovací činnosti 
jednotlivých obcí. 

ing. E. Horná a ing. V. Bárta 
odbor SÚ a ÚP

Národní sít́  zdravých měst

ních a sportovních zařízení a zkvalitnění 
zázemí pro výchovu a vzdělávání. V ob-
lasti podnikání se diskutovalo o možném 
vytvoření průmyslové zóny. V oblasti 
cestovního ruchu je to technické zázemí 
pro turistiku a turistický informační ser-
ver a v dopravě lepší napojení na dálnici 
D1 a zpracování generelu dopravního 
řešení pro Světlou n. S.

Je velká škoda, že se setkání zúčast-
nilo tak málo našich obyvatel. Zdravý 
životní styl se jistě týká nás všech.

Lenka Svobodová

Na veřejném setkání se občané moh-
li dozvědět, co je projekt Zdravé měs-
to, a mohli poradit, které problémy ve 
Světlé je třeba řešit.

Debatovalo se u tematicky členěných 
kulatých stolů v šesti různých oblastech: 

 1. životní prostředí, zemědělství, 
venkov,

 2. zdravý životní styl, zdravotní služ-
by, sociální oblast, bydlení, revitali-
zace panelových sídlišť,

 3. volný čas, sport, kultura, společ-
nost, vzdělávání,

 4. podnikání, ekonomika,
 5. cestovní ruch, muzeum, oslavy 

800. výročí,
 6. doprava.
V oblasti životního prostředí se uká-

zalo jako největší problém dobudování 
kanalizačních sítí, v oblasti zdravého ži-
votního stylu je to řešení bezbariérovosti 
a výstavba nových bytů, v oblasti vol-
ného času, sportu, kultury a vzdělávání 
jsou to investice do stávajících kultur-
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Vichřice ve Světlé

V noci z 18. na 19. ledna se Českou 
republikou přehnala vichřice, která se 
nevyhnula ani našemu městu. Vichřice 
dosahovala rychlosti až 103 km/h a za-
nechala po sobě značné škody.

Rozsáhlou škodu vichřice napáchala 
v zámeckém parku, kde byly vyvráceny 
a zlámány desítky stromů. Kromě finanč-
ní škody tak vznikla hlavně nevyčíslitelná 
škoda kulturní, estetická a historická. 

Vichřici neodolala ani mohutná tsuga, 
která spadla na budovu základní umělec-
ké školy a svým pádem poničila střešní 
krytinu. Dalšími oběťmi řádění vichřice 
se stal smrk pichlavý u bytovky čp. 900 
v Nádražní ulici, smrk u APS a. s., který 
spadl do Sázavky, dva mohutné javory 
v aleji u železné lávky u nádraží, které 
svým pádem poškodily garáž a zahradu 
sousedního pozemku a mohutná borovice 
na soukromém pozemku v ulici U Stro-
mečku, z níž odpadla velká větev a zbytek 
byl z bezpečnostních důvodů pokácen. 
Značně poškozené jsou i dvě lípy v Závid-
kovicích. 

Nebyly ušetřeny ani městské a státní 
lesy, ve kterých vichřice vyvrátila a polá-
mala asi 1200 m3 dřeva.

Další velké škody byly způsobeny na 
střešních krytinách. Byly poškozeny 
střechy na zemědělské škole, na základní 
škole v Lánecké ulici a mnoho dalších. Na 
soukromé kůlně za Mont Blancem došlo 
k poškození střešní krytiny pádem staré 
břízy. Z bezpečnostních důvodů byl ská-
cen i vedle ní stojící vysoký smrk, který 
také ohrožoval okolí.

 HZS Světlá n. S. upozorňuje majitele 
vzrostlých stromů, aby o tyto stromy pečo-
vali a v případě, že by takový strom mohl 
někoho ohrožovat, aby si podali žádost 
o souhlas ke kácení na odbor životního 
prostředí Městského úřadu Světlá n. S. Ze 
spadlých stromů ani jeden neprošel rozho-
dovacím řízením o pokácení. 

ing. Gabriela Poulová, odbor MIRR

4x foto park 
ing. G. Poulová

3 x foto tsuga u ZUŠ 
Jaroslav Vála (2), 

ing. G. Poulová (1)
3 x foto Nádražní

ing. G. Poulová
1x foto u železné lávky

ing. G. Poulová
4 x foto Osud břízy

 J. Víšek (3), J. Vála (1)

Osud břízy Osud břízy

Osud břízy Osud břízy

Nádražní Tsuga
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Park

ParkPark

U železné lávky
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Výplata důchodů a sociálních dávek od ledna v novém

Česká správa sociálního zabezpečení 
dnem 31. 12. 2006 ukončí výplatu zvý-
šení důchodu pro bezmocnost. Výplata 
zvýšení důchodu pro bezmocnost nebu-
de ukončena bez náhrady. Tuto sociální 
dávku nahradí tzv. příspěvek na péči, 
jehož výše se odvíjí od stupně sociální 
potřebnosti. Změna nevyžaduje od pří-
jemců žádné zásadní administrativní 
kroky.

Příspěvky dosavadním příjemcům 
zvýšení důchodu pro bezmocnost auto-
maticky začnou vyplácet městské úřady 
v Jihlavě, Telči, Pelhřimově, Humpolci, 
Pacově, Havlíčkově Brodu, Ledči nad 
Sázavou, Chotěboři, Žďáru nad Sáza-
vou, Novém Městě na Moravě, Bystřici 
nad Pernštejnem, Velkém Meziříčí, 
Třebíči, Náměšti nad Oslavou a Morav-
ských Budějovicích, a to stejným způso-
bem, jakým jim byl doposud vyplácen 
důchod (složenkou nebo převodem na 
účet). „Není se tedy třeba obávat ztráty 
příjmu v novém roce, protože přechod 
těchto dávek by měl být plynulý,“ uvedl 
Jiří Vondráček, radní kraje pro sociální 
věci.

Všichni příjemci zvýšení důchodu 
pro bezmocnost dostanou příspěvek  na 
péči vyplacený již za leden. Pokud by 
se snad výplata opozdila, obdrží ji pří-
jemci zpětně. Městské úřady zabezpečí 
přiznání příspěvku bez žádosti občana. 
Jeho povinností bude pouze podle pou-
čení příslušného městského úřadu ozná-
mit, kdo mu poskytuje pomoc (příbuzný, 
známý nebo profesionální poskytovatel 
sociálních služeb). Pokud bude chtít 
příjemce příspěvku změnit způsob jeho 
výplaty nebo jeho výši, bude nutné se na 
příslušný městský úřad obrátit. Za po-
skytnutou dávku si občané mohou naku-
povat libovolné sociální služby profesio-
nálních poskytovatelů nebo z nich třeba 
přispět rodinným příslušníkům či jiným 
lidem, kteří jim poskytují pomoc.

Jitka Svatošová
tisková mluvčí krajského úřadu

Doplnění MěÚ Světlá nad Sázavou, 
odboru sociálních věcí:

Výše příspěvku na péči se odvíjí od 
stupně závislosti, nikoliv od stupně so-
ciální potřebnosti.

Příspěvek bude vyplácet ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností 
MěÚ Světlá n. S., nikoliv Ledeč n.S., 
a to způsobem, jaký klient uvedl v tis-

kopisu „Dodatečné informace pro pří-
spěvek na péči“.

Pokud byl do 31. 12. 2006 poskytován 
v souvislosti s péčí o postiženého obča-
na příspěvek pří péči o osobu blízkou 
nebo jinou (POB), dochází k překlopení 
u převážné bezmocnosti + POB na část-
ku 8 000 Kč měsíčně. 

Původní nárok (původní označení) Nová výše příspěvku – výše zvýšení
důchodu pro bezmocnost od 1. 1. 2007

Zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost Příspěvek na péči v prvním stupni ve výši 
2 000 Kč

Zvýšení důchodu pro převážnou bezmocnost Příspěvek na péči ve druhém stupni ve výši 
4 000 Kč

Zvýšení důchodu pro úplnou bezmocnost Příspěvek na péči ve třetím stupni ve výši 
8 000 Kč

V případech, kdy u částečně bezmoc-
ných občanů starších 80 let byl do 31. 12. 
2006 poskytován POB, bude vyplácena 
postiženému občanovi  částka 4 000 Kč, 
pečující osoba však nemá pouze z důvo-
du péče garantováno sociální a zdravot-
ní pojištění.  

ing. Věra Weingärtnerová

Rok 2006 z pohledu Hasičského záchranného sboru 
kraje Vysočina

Jestliže začneme porovnávat rok 2006 
s rokem 2005, dojdeme k následujícím 
údajům (pro lepší vypovídající hodnotu 
jsou použita „celokrajská“ čísla, která 
víceméně korespondují s vývojem 
v hasebním obvodu Světlá n. S.). U po-

žárů došlo k poklesu o 8,24 %, bohužel 
nebylo to díky lidskému rozumu nebo 
větší opatrnosti, ale pouze díky vlh-
čímu roku. U dopravních nehod došlo 
k poklesu o 18,70 %. Zde se opravdu 
projevil „strašák“ nového silničního 

zákona a řidiči jezdili v létě opatrněji, 
bohužel závěr roku již tak příznivý 
nebyl. 

Velkou kategorií jsou zásahy nazvané 
technická pomoc, zde došlo k nárůstu 
o 10,09 %. Jedná se o uvolnění vozovky 

po vichřicích, čerpání vody po povod-
ních, uvolňování mostů, záchrana zvířat, 
otevření bytů tam, kde hrozí nebezpečí 
z prodlení, odstraňování rojů bodavého 
hmyzu, rampouchů a sněhu na střechách 
aj. K velkému nárůstu došlo u planých 

Zničená lávka ve Stvořidlech
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poplachů – o 36,15 %, což je způsobeno 
především ve velkých městech, kde je 
v nových stavbách instalována elektric-
ká požární signalizace.

Pouze při požárech přišlo v roce 2006 
v našem kraji o život 5 osob a 36 jich 
bylo zraněno. Škody se vyšplhaly na 
hranici téměř 42 mil. Kč a uchráněny 
byly hodnoty ve výši 554 mil. Kč.

V krátkosti dovolte připomenout 
některé mimořádné události, které se 
staly v hasebním obvodu Světlá n. S.:

První dny roku 2006 přinesly hodně 
mokrého a tím těžkého sněhu, který 
lámal větve i celé stromy, které pak 
bránily bezpečnému průjezdu komuni-
kacemi. 

Dne 21. ledna došlo na náledí u obce 
Habry k převrácení tahače s návěsem, 
do něhož následně narazilo osobní auto. 
Následky nehody jsme odstraňovali ve 
spolupráci s SDH Golčův Jeníkov a fir-
mou Pretol Havlíčkův Brod. 

8. – 9. února byli hasiči požádáni 
starostou města o pomoc při záchraně 
střechy zimního stadionu. Úklid sněhu, 
který místy dosahoval až 70 cm, pro-
bíhal za pomoci profesionálních i dob-
rovolných hasičů, p. Koláře se synem 
z firmy Konkordia Mrzkovice, firmou 
Montraz, OÚ Dolní Město, trenérů 
i několika příznivců ledního hokeje 
celé dva dny. Tímto dovolte, abych ještě 
jednou poděkoval všem, kteří přiložili 
ruku k dílu a zachránili novou střechu 
zimního stadionu.

24. února byla jednotka PS Světlá 
n. S. povolána k požáru kůlny na sa-
motě u obce Ostrov, kde jsme pomohli 

jednotce PS Ledeč n. S. zachránit ro-
dinný domek.

Konec března a začátek dubna byl 
asi již tradičně ve znamení povodní. 
I tentokráte jsme s pomocí světelských 
dobrovolných hasičů pytlovali písek, 
evakuovali obyvatele, čerpali vodu 
a pomáhali s následným úklidem.

17. května jsme ve spolupráci s jed-
notkami SDH Golčův Jeníkov a Habry 
likvidovali požár kamionu s nákladem 
u Habrů.

24. června byla naše jednotka povo-
lána k dopravní nehodě osobního vozi-
dla, která se stala mezi obcemi Dolní 
Město a Lipnice n. S. Na místě pomocí 

vyprošťovacího agregátu vyprostila 
mladistvého řidiče, který byl bohužel 
již mrtvý.

Podobná nehoda se stejným závěrem 
se stala jen o několik kilometrů dál, a to 
8. září, kde opět mladý řidič nezvládl 
ve vysoké rychlosti vozidlo, a jeho život 
zbytečně vyhasl.

28. listopadu jednotka PS Světlá 
n. S. spolu s jednotkami Ledeč n. S., 
Golčův Jeníkov, Habry, Leština a Chrt-
níč zasahovala u požáru rodinného 
domu v obci Chrtníč.

Na závěr dovolte, vážení čtenáři, 
abych vám za všechny hasiče ze Světlé 
n. S. popřál v novém roce 2007 hodně 
zdraví, osobní pohody, pracovních 
úspěchů a hlavně, abyste se s naší prací 
nepotkali při likvidaci žádné mimo-
řádné události a raději jsme se vídali 
jen při preventivně-výchovné činnosti, 
popř. při prověřovacích cvičení.

npor. ing. Jiří Zelenka
velitel PS Světlá n. S.
HZS kraje Vysočina

Požáry Dopr. nehody Tech. pomoc
Plané 

poplachy
Celkem mi-

moř. události

HZS kraje 
Vysočina

702 1365 3077 821 6781

ÚO Havlíčkův 
Brod

119 249 791 39 1246

PS Světlá n. S. 18 24 88 0 130

Havárie automobilu - 23.12. po vypití více „chytrých piv“ 
21letý mladík na diskotéce Bazén pěst-
mi napadl 26letého, kterému způsobil 
zranění bez dalšího léčení.

- 26.12. se 53letý muž ve Sport baru 
dopustil trestného činu výtržnictví 
a trestného činu násilí proti skupině 
obyvatel a proti jednotlivci, kdy opět po 
předchozím požití alkoholu mimo jiné 
ohrožoval další hosty uvedeného baru 
nožem, přičemž dva lehce zranil na ruce. 
Zpracováno ve zkráceném přípravném 
řízení. Už dávno neplatí Vánoce svátky 
klidu, míru a pokoje.

- 28.12. byly zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci trestného činu krádeže 
a poškozování cizí věci, kdy dosud ne-
zjištěný pachatel v noční době u prodej-
ny Zeman rozbil vstupní dveře a z pro-
dejny odcizil salámy pro psy a kočky, 
které při cestě k nádraží ČD zahazoval 
a též konzumoval „dobrou chuť“ se způ-
sobenou škodou ve výši 43 tisíc Kč.

- Téhož dne v noční době se nezná-
mý pachatel vloupal do zaparkovaného 
osobního auta v ulici Na Sídlišti, ze kte-

Kriminalita na Světelsku
rého poté odcizil autorádio se škodou ve 
výši 1 800 Kč.

- 2. 1. 2007 bylo oznámeno, že se ne-
známý pachatel v době vánočních svát-
ků vloupal do budovy ZŠ Lánecká, kde 
odcizil různé nářadí a různé vybavení 
tříd se škodou ve výši 9 800 Kč.

- Opět v době svátků neznámý pachatel 
v Dolním Městě poškodil zaparkovaný 
traktor a nákladní auto PV3S, čímž způ-
sobil majiteli škodu ve výši 25 000 Kč.

- S 1,98 promile v krvi se vydal na 
cestu 23letý řidič felicie, kdy jeho cesta 
skončila v ulici Haškova, kde ho zastavi-
la hlídka policie. Vyslechl si podezření 
z trestného činu a věc byla předána ve 
zkráceném přípravném řízení státnímu 
zastupitelství.

- Stejného skutku se dopustil 27letý 
řidič automobilu Ford Escort, který byl 
zastaven ve Wolkerově ulici, ale tento 
měl v krvi 2,49 promile. Tento dosud na 

„odměnu“ čeká.
nprap. Zdeněk Urbánek

zástupce vedoucího oddělení
(redakčně neupravováno)
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Co byla pozemková reforma?
Název „pozemková reforma“ se vžil 

pro státem prováděný proces přerozdělo-
vání půdy v letech 1919 – 1935. Později 
se tomuto jevu dostalo i označení řadovou 
číslovkou. To proto, že po druhé světové 
válce probíhalo v tehdejším Českosloven-
sku přerozdělování nemovitého majetku, 
jemuž se dostalo názvu „II. pozemková 

Dům čp. 200
O pomalu se rozpadajícím stavení 

stojícím osamoceně při pravé straně 
silnice č. II/347 mezi Světlou n. S. a Zá-
vidkovicemi nemají možná mnozí ani 

potuchy. Již mnoho let opuštěný domek 
se skrývá v bujném porostu náletových 
dřevin a jen v době vegetačního klidu 
lze něco málo vidět...

Záznamů o tomto domě je velice 
poskrovnu. Zatím nejstarší vypátraný 
je z roku 1849 v zemských deskách je 
tento dům veden jako Hegerhaus neboli 
hájovna patřící světelskému velkostatku, 
jehož majitelem tehdy byli Salm-Reiff-
erscheidtové.

Dalším pramenem je složka založená 
v archivu stavebního úřadu Městského 

úřadu ve Světlé n. S., na jejíchž deskách 
je napsáno: Dušátková Kateřina, Karel 
(Stará cihelna) na Malé Straně (koupeno 
od velkostatku při II. pozemkové refor-
mě) a uvnitř se nachází dokument ze 

dne 30. července 1949, nazvaný Povolení 
udržovacích a adaptačních prací. Okresní 
národní výbor v Ledči n. S. píše Karlu 
Dušátkovi, že „…nemá námitek proti pro-
vedení výměny krytiny a shnilých částí 
krovů, vnitřních a vnějších omítek a rozší-
ření (zvětšení) dvou oken“. Kromě toho je 
zde dodatek: „S pracemi započněte ihned 
a tyto musíte bezpodmínečně skončiti dne 
31. srpna 1949 včetně. Prodloužení lhůty 

Našli jsme v letopisech

k provedení stavebních prací nebude 
v žádném případě povoleno.“

***
V sousedství domu stávala dřevěná 

kůlna sloužící naposled k ukládání balíků 

slámy. Vyhořela někdy v 70. letech minu-
lého století. Současný majitel pozemku 
si v roce 2006 nechal zpracovat změnu 
územního plánu, která byla v září téhož 
roku schválena zastupitelstvem města. 
Na tomto pozemku vlastník plánuje vy-
budovat dopravní zařízení, které bude za-
hrnovat čerpací stanici, stanici technické 
kontroly a myčku aut.

Text a foto: Jaroslav Vála

reforma“. Tento proces lze rozdělit do 
dvou etap, přičemž první se týkala kon-
fiskace nepřátelského majetku (majetek 
Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců) 
a rozdělení části zkonfiskovaného (pře-
devším zemědělského) majetku drobným 
a středním rolníkům, a druhá znamenala 
revizi „I. pozemkové reformy“. Toto jakési 
přehodnocení předválečné pozemkové 
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reformy bylo provedeno zákonem č. 142/
1947 Sb. V procesu revize první pozemko-
vé reformy měla být drobným a středním 
rolníkům rozdělena zbývající půda velko-
statků. I tato pozemková reforma ovšem 
zůstala v důsledku změny politického 
režimu v únoru 1948 nedokončena. 

Ústředním momentem celého procesu 
byl dle zákona 215/ 1919 Sb. (tzv. zá-
borový zákon) zábor velkého majetku 
pozemkového, který byl defi novaný v § 2 
zákona. Skutečnost, že v době vyhlášení 
zákona byl něčí majetek velkým majetkem 
pozemkovým, způsobila, že ho bylo mož-
no použít pro lepší rozdělení pozemkové 

držebnosti. Záborem stát nabýval právo 
k přijetí a rozdělení zákonného majetku. 
Samotné odnětí majetku se dělo nikoli 
vyvlastněním, nýbrž převzetím dle záko-
na 329/1920 Sb. K převzetí majetku bylo 
třeba rozhodnutí pozemkového úřadu. 
Převzetím nabýval vlastnictví k zabrané-
mu majetku stát, který ho poté přiděloval 
podle zákona 81/1920 Sb. oprávněným 
osobám. Za odňatý majetek se vyplácela 
náhrada. 

Jaký je rozdíl mezi vyvlastněním 
a pozemkovou reformou? Oba procesy 
měly několik společných rysů: oba probí-
haly na základě zákona, po provedeném 

řízení a za náhradu. Zásadní odlišnost 
pozemkové reformy od vyvlastnění však 
spočívá v odlišném charakteru veřejného 
zájmu, v jehož jméně pozemková refor-
ma probíhala. Veřejný zájem tu tkvěl ve 
společenské potřebě „spravedlivějšího“ 
(jak bylo tehdy chápáno) rozdělení půdy. 
Smyslem pozemkové reformy bylo roz-
dělení půdy velkostatků a její přidělení 
drobným a středním rolníkům. Naproti 
tomu veřejný zájem, na podkladě něhož 
dochází k vyvlastnění, spatřuje teorie 
především v potřebě vybudování obecně 
prospěšného díla. 

Mgr. Antonín Novák
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Ekologická soutěž

Soutěž s panem Popelou je název 
ekologické soutěže pro školy, pořáda-
né firmou .A.S.A. v České republice, 
která vychází z přesvědčení, že vý-
chova k ekologickému cítění má nej-
větší efekt u nejmladší generace, která 

S angličtinou se setkáváme na kaž-
dém kroku, je požadavkem současné 
společnosti umět „něco“ anglicky 
a je téměř nutností znát základy an-
gličtiny. Od září 2006 stejně tak jako 
na všech základních školách v České 
republice se začíná s její výukou již 
od třetí třídy.

Na zvyšování nároků jazykových 
dovedností reagují i učitelé. Neustále 
se zdokonalují v jazykových kurzech. 
V letošním školním roce jich většina  
navštěvuje kurz pořádaný krajem Vy-
sočina. 

Ale ani žáci naší školy nezůstávají 
pozadu. Taktéž od září 2006 po ve-
dením manželů Schefflových z Dol-
ního Města pracují dětí v Kroužku 
výtvarných prací s výukou anglického 
jazyka. Pro velký zájem jsou rozděleni 
do dvou skupin. Krabička ozdobená 
ubrouskovou technikou, malba na sklo, 
sádrové odlitky, vánoční dekorace, to 
jsou jejich výrobky pro radost sobě 
i svým blízkým. O zajištění potřeb 
pro své výrobky se dělí žáci s manže-
ly Schefflovými, kteří tento kroužek 
sponzorují právě nákupem některých 
potřeb. Ti se také komunikací v ang-
lickém jazyce snaží dovést děti k prak-
tickému užívání cizího jazyka a zúro-
čit tak své znalosti získané v hodinách 
anglického jazyka. 

Mgr. Vl. Kahounová

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Základní školy Světlá n. S., Lánecká 699

Podle § 46 zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
a jiném vzdělávání vyhlašuje ředitelství školy zápis do prvních tříd pro školní rok 
2007 – 2008.

Zápis proběhne: 
ve čtvrtek 8. února od 13 do 16 hod. 

a v pátek 9. února od 12.15 do 15 hod.

ve školní budově ZŠ v Lánecké ulici 
v přízemí vpravo.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dovrší do 31. srpna 2007 šesti let věku.
S sebou je nutné vzít rodný list dítěte (doklad o rodném čísle).
Vašim dětem nabízíme v příjemném prostředí pod jednou střechou kromě výuky, 
stravování ve školní jídelně a péče ve školní družině a školním klubu i spoustu 
mimoškolních aktivit – jazykové, sportovní, keramické, výtvarné, matematické 
kroužky a sborový zpěv.

Osobně se můžete kdykoliv přijít podívat do naší školy.
Navíc dne 17. ledna od 15 hod. bude pro Vás připraveno informační odpoledne.

Mgr. Vlastimil Špatenka
ředitel školy

Výroba krmítka

Anglický jazyk v ZŠ Lánecká

osvojené návyky potom přenáší i do 
domácností. Cílem Soutěže s panem 
Popelou je zavedení trvalého systému 
separovaného sběru papíru, případně 
i dalších složek odpadu, ve školách. 

Žáci Základní školy Lánecká se 
zapojili do soutěže od října 2006 
s velkým elánem. Mnohokrát se sbě-
ru účastní i rodiče, obzvláště žáků 1. 
stupně, kteří nechtějí zůstat za svými 
staršími spolužáky pozadu. Z průběž-
ných výsledků je možné vyčíst první 
úspěch v této soutěži:

Mgr. Vl. Kahounová

Průběžné výsledky
1. ZŠ Dukelská 11, 
 České Budějovice
 7 850 kg
2. ZŠ Lánecká 699, 
 Světlá n. S.
 6 530 kg
3. ZŠ Osvobození 1881, 
 Pelhřimov
 4 740 kg
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dení, podařilo se nám družstvo protihráčů 
porazit ve sportovní i vědomostní části 
soutěže, ale před námi byla rozhodující 
tajenka... Malé, opravdu malinké zaváhání 
nás stálo vítězství!

Náplastí na naši prohru bylo ujištění 
soupeřů, že jsme byly lepší. 

Cesta domů uběhla velmi rychle, zážit-
ky z natáčení a soutěžení jsme si odnesli 
všichni – soutěžící i fanoušci.

Chcete nás vidět v akci? Dívejte se 
7. března v 16.40 hod. na ČT 1.

Míša, Martina, Hanka, Markéta

Cesta do Ostravy byla dlouhá, se dvěma 
přestávkami trvala téměř pět hodin. Hned 
po příjezdu jsme se dozvěděly, že náš tým 
čeká silný soupeř – čtyři kluci z Nového Ji-
čína. Trošku se nám podlomila kolena, ale 
nic jsme nevzdávaly. Štáb nás velmi mile 

přivítal a seznámil podrobně s pravidly 
soutěže. V kostymérně jsme se převlékly 
do soutěžních kostýmů modré barvy. Naši 
protivníci byli v červené. V maskérně 
nás nalíčili a soutěž mohla začít! Tréma 
postupně opadala díky vtipnému a příjem-
nému moderátorovi Romanovi Pastorkovi. 
V průběhu soutěže jsme se dostaly do ve-

Bludiště je sportovně-vědomostní 
soutěž pro žáky 8. a 9. tříd, která je na-
táčena a vysílána Českou televizí.

Všechno začalo na podzim 2005, kdy 
Míša Poláková ze ZŠ Lánecká přihlásila 
svoji třídu do této soutěže. Po několika 

nabídnutých termínech vyjely letos 16. 
ledna třídy 9.A a 9.B na natáčení do České 
televize v Ostravě – Radvanicích.

Výběr soutěžního družstva byl náročný. 
Nakonec bylo rozhodnuto, že soutěžit 
budou čtyři dívky: Míša Poláková, Mar-
tina Prášková, Hana Štrosová a Markéta 
Pejcharová.

Základní škola Lánecká v Bludišti
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Sportovní úspěchy ZŠ Lánecká

jdeme opět na nástup a už zase křičíme 
– na rozloučenou.

Ještě je před námi poslední, 10. hodina, 
na které dostaneme vysvědčení. Jaké na 
nás asi čeká? Delfín? Kapr? Želva? Nebo 
snad pulec? Necháme se překvapit.

Naučíme se plavat?

Každou středu jezdíme do Pla-
veckého bazénu v Havlíčkově Brodě. 
První hodinu jsme museli ukázat 
naše dovednosti a podle nich nás 
plavčíci rozdělili do čtyř družstev. 
V prvním družstvu jsou ti nejlepší 
a ve čtvrtém ti, kteří umí plavat 
nejméně.

Vždycky na začátku hodiny jdeme na 
nástup. (Při pozdravu křičíme tak hla-
sitě, že si pan plavčík prý musí donést 
špunty do uší.) Protože musíme stát 
v pozoru, těšíme se na rozplavání, kdy 
můžeme řádit. 

Pak následuje rozcvička. Po ní se 
rozejdeme do svých družstev, kde se 

snažíme vylepšit svůj plavecký styl. 
Učíme se prsa, kraul i znak, závodíme 
a skáčeme ze skokánků. Za odměnu 
chodíme pod hříbek, na klouzačku, 
hrajeme vodní pólo, nebo se ohřejeme 
v malém bazénku. Na konci hodiny 

V letošním školním roce se žáci 
ZŠ Lánecké zúčastnili již několika 
sportovních soutěží. Nejlépe se vedlo 
stolním tenistům i tenistkám a florba-
listkám, neboť dokázali vyhrát okres-
ní přebory škol, kluci se stali dokonce 
krajskými přeborníky v ping-pongu. 

Výrazných úspěchů v okresním kole 
dosáhli stolní tenisté, když v kategorii 
8. a 9. tříd chlapci skončili na vynikají-
cím 2. místě (L. Procházka, M. Moravec, 
R. Procházka). 

Ještě lépe si vedli mladší žáci, protože 
ti vyhráli okresní kolo v kategorii 6. a 7. 
tříd chlapců (P. Čihák, M. Peca, R. Man-
dl) i dívek (M. Karafiátová a S. Loren-
cová). 

Vítězstvím si obě družstva zajistila prá-
vo bojovat v Krajském přeboru škol, kte-
rý se uskutečnil v Hrotovicích u Třebíče. 

Kluci podávali vynikající výkony, po-
stupně porazili: ZŠ Pelhřimov 4:0, ZŠ 
Polná 4:3, ZŠ Nové Město na Moravě 4:
0 a domácí Hrotovice 4:3 a stali se kraj-
skými přeborníky. 

Zleva: T. Rosecký, M. Prášková, V. Malinová, D. Čálková, 
Z. Závětová, M. Poláková, 

uprostřed I. Dlouhá, R. Kohoutová, A. Lacinová, 
v dolní řadě V. Marešová, H. Štrosová, B. Váchová, 

B. Nováková, S. Holoubková, 
chybí: T. Kyselová
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V předvánočním čase se žáci a učitelé ZŠ Lánecká zúčastnili sbírky pro Fond Sidus. 
Nákupem výrobků přispěli do sbírky částkou 5 590 Kč. Všem jim patří velký dík!

Dívkám se tolik nedařilo, porazily ZŠ 
Senožaty 3:2, ale protože potom třikrát 
prohrály: ZŠ Hrotovice 0:3. ZŠ Polná 2:
3 a ZŠ Jihlava 2:3, obsadily 4. místo. Bo-
hužel letos tato soutěž končila krajským 
kolem, a tak se chlapci republikového 
kola nemohou zúčastnit.

Dalšími okresními přeborníky se stala 
děvčata z 8. a 9. tříd, jež zvítězila v Pře-
boru škol ve florbale. 

V základní skupině děvčata re-
mizovala se ZŠ Buttulova Chotěboř 
0:0, porazila ZŠ Vilémov 2:0 (góly: 
M. Prášková, H. Štrosová) a prohrála se 
ZŠ Ždírec n. D. 0:1. V semifinále vyřa-
dily holky ZŠ Golčův Jeníkov 1:0 (gól: 
B. Váchová). 

Finále se ZŠ Krucemburkem skončilo 
po dramatickém boji remízou 1:1 (gól: 
M. Prášková), a tak o vítězi rozhodovaly 
samostatné nájezdy. Z našich dívek tre-
fila B. Váchová tyčku, ale M. Prášková 
i kapitánka H. Štrosová naštěstí promě-
nily, což díky dvěma skvělým zákrokům 
brankářky V. Marešové znamenalo úžas-
né vítězství. 

ZŠ Láneckou reprezentovaly: B. Vá-
chová a B. Nováková, V. Marešová, 
T. Kyselová, R. Kohoutová, S. Holoubko-
vá, I. Dlouhá, A. Lacinová, H. Štrosová, 
M. Prášková, V. Malinová, Z. Závětová, 
D. Pecová, M. Poláková. Prosincové 
krajské kolo již bylo nad síly dívek, neboť 
se utkaly s některými soupeřkami, které 
hrají florbal závodně. Přesto neodjížděly 
z Pelhřimova úplně zklamané, protože 
dokázaly remizovat se ZŠ Seifertova 
Jihlava 1:1 (gól: S. Holoubková). 

Další tři zápasy jsme prohráli se ZŠ 
Kněžicemi 0:3, ZŠ Pražská Pelhřimov 
0:2 a ZŠ Bystřice n. P. 0:2, a proto jsme 
obsadili v kraji 5. místo.

Tomáš Rosecký

Gymnazisté otevřeli plesovou sezónu

19. ledna se po dlouhé době konal 
ples, kterým 4. ročník světelského 
gymnázia otevřel plesovou sezónu 
2007. 

Byl to můj první maturitní ples. Prv-
ní třída, kterou vedu ke zkoušce do-
spělosti. Známe se čtyři dlouhé roky. 
Za tu dobu vyrostli z dětí mladí muži 
a slečny. Stali se z nás dobří přátelé 
a kamarádi. Máme spoustu společných 
zážitků, dobrých i špatných. 

Ale jak už to bývá, člověk většinou 
špatné rychle zapomene a v paměti 

zůstává jen to dobré, co zažil. Nejinak 
tomu bude i u nás. Všichni pevně vě-
říme, že naše společná story bude mít 
v květnu u maturit happy end. 

Příprava plesu nás stála hodně úsilí 
a nervů. Shánění tomboly, veškerá 
administrativa spojená s hudební 
produkcí, pronájmy, vystoupeními. 
Příprava výzdoby a sálu, focení na 
prezentaci. 

Bylo toho opravdu hodně a své stu-
denty musím pochválit, protože „ma-
kali jak šrouby“, byť občas trošku na 

úkor svého studia. Dobře však vědí, že 
všechno musí dohnat.

Vás, návštěvníků, přišlo hodně. Dou-
fáme, že se všem program líbil. Víme, 
že občas tu či onde něco zaskřípalo, 
ale opravdu jsme dělali, co bylo v na-
šich silách. Chtěl bych na tomto místě 
poděkovat všem, kteří nám jakkoliv 
pomohli. 

Nemohu zmínit všechny, bylo jich 
opravdu hodně, ale přesto si někteří 
zaslouží zvláštní poděkování. Pan 
ředitel ing. Jindřich Vodička, že ▶
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to s námi vydržel, Mgr. Lída Pláte-
níková, která s mými studenty skvěle 
nacvičila nástup a pomáhala nám 
cennými radami, Mgr. Ondřej Rezler, 
jenž nám připravil ony báječné obráz-
ky, které jsme při šerpování promítali, 
a celý večer zodpovědně vykonával 
funkci třídního fotografa, Mgr. Jana 
Kupčíková, která pomohla zajistit sál, 
Mirek Sklenář zase sehnal a namixo-
val hudbu a zajistil promítání. 

Velmi děkuji své třídě. Mí studenti 
mě překvapili a potěšili a slibuji, že 
u maturity budu přísný, spravedlivý 
a nestranný, prostě takový, jaký má 
třídní být.

-mš-
Foto: Jaroslav Vála

▶

Albánie – země hor a báječných lidí

„Tak v sobotu u Italský banky za hlavní 
mešitou ve Skadaru. Zlomte vaz a ne-
ztraťte se, kluci,“ loučí se s námi Jirka na 
mostě přes kaňon Tary na severovýchodě 
Černé Hory a vyráží plnit pracovní po-
vinnosti se zájezdem do Durmitoru. My 
s Páčem házíme batohy na záda a zlehka 
si jdeme něco stopnout přes Černou 
Horu, abychom se dostali na albánské 
hranice. Po pěti kilometrech pochodu 
nám staví náklaďák a my se na jeho kor-
bě omýváni mírným deštíkem vydáváme 
vstříc dalšímu dobrodružství.  

Po noclehu v jakémsi zarostlém pří-
střešku u hlavního města Černé Hory 
Podgorica míříme na asi 30 km vzdálený 

Oficiální název:  Albánská republika
Rozloha:  28 748 km2

Počet obyvatel:  3,41 mil.
Hlavní město:  Tiranë (Tirana) – 275 000 

obyvatel
Úřední jazyk:  albánština
Náboženství:  islámské 70 %, řecké 

ortodoxní 20 %, římskokatolické 10 %
Měna: 1 lek (Lk) = 100 qindarů (quindarků)
Státní zřízení:  republika  

  s jednokomorovým  
  parlamentem

Nejvyšší hora:  Korabi (2 751 m)
Důležitá vodstva: řeka Drina, 
   Skadarské jezero
Gramotnost:  92 %
Datum vytvoření:1912
Správní členění:  26 okresů
Členství:  CE, EBRD, ECE
Čas:   stejný jako u nás (GMT + 1),  

  v létě o hodinu více

hraniční přechod Hani i Hoti. Vzhledem 
k šílenému vedru volíme motorové při-
bližovadlo, a tak se poměrně brzy do-
stáváme na celnici. Kupodivu jsme bez 
problémů vpuštěni, celníci nám mávají 
a přejí šťastnou cestu. Hned za hranicí 
potkáváme to, co k Albánii neodmysli-
telně patří – malý betonový bunkr pro 
jednoho pěšáka. Takových bunkrů jsou 
tu tisíce a najdeme je všude – na parko-
višti, zahrádce, u domu i na pláži. Jsou 
smutným mementem ještě nedávných 
dob totalitního režimu a mezinárodní 
izolace. 

Kousek za hranicí se nám daří stopnout 
auto a s místními jedeme až do Skadaru. 
Stopování je v Albánii velmi specifi ckou 
záležitostí. Veřejná doprava zde není na 
nijak vysoké úrovni, ale všude pendlují 
mikrobusy či osobní auta, která kohoko-
liv vezmou, ovšem za úplatu. Ta na naše 
poměry není nijak závratná, a tak se dá 
jezdit velmi levně. Jen jednou za celých 
osm dnů cesty se nám stalo, že jsme sto-
pem jeli úplně zadarmo. 

Skadar, ležící u stejnojmenného jeze-
ra, je nejvýznamnějším centrem severu 
Albánie a rušnou dopravní křižovatkou 
– setkávají se tu totiž dvě silnice, kterými Setkání generací – Tirana
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lze do Albánie z Černé Hory přijet, a ta-
ké tudy vede jednokolejná železnice z Ti-
rany do Podgorice. Na jeho centrálním 
náměstí, které je velkým „kruhákem“, 
se nachází socialistický Památník pěti 
hrdinů. Nedaleko je velká mešita a všu-
de kolem různé obchody a restaurace. 
Kvůli enormnímu horku jdeme najít 
břehy jezera a nějaké to svlažení. Jenže 
mapu neorientujeme úplně přesně, a tak 
vybíráme špatnou výpadovku. Na okraji 
Skadaru už zorientovaní jsme a naštěstí 

bereme správný směr zkratkou – kolem 
místní chudinské čtvrti a skládky, což 
je dosti nevábný pohled. Zato se ale 
dostáváme kolem pevnosti Rozafa (o té 
si povíme něco později) k řece Kir s bá-
ječně chladnou vodou, a tak neváháme 
a noříme se do jejích vod. Posíleni osvě-
žující koupelí se vracíme kolem břehů 
jezera do centra, když nás místní chlapík 
zastavuje s nabídkou, zda s ním nechce-
me jet do Tirany. Chvilku váháme, ale 
vzhledem k příznivé ceně si říkáme proč 
ne a sedáme ještě s pár místňáky do jeho 
vehiklu. Vzhůru na jih!

Po dvou hodinách jsme téměř v centru 
hlavního města. Tirana silně připomíná 
jedno velké staveniště. Všude se něco 
buduje, či opravuje. „To jsem zvědavej, 
jak tady najdem nějakej širák na spaní,“ 
říkám Páčovi. A vyrážíme směrem, kde 
tušíme samotné centrální náměstí, pro-
tože potřebujeme s nějakým šmelinářem 
směnit eura za místní leky. Náměstí se 
nám daří celkem bez problémů najít, stej-
ně jako šmelináře. V průběhu obchodní 
transakce k nám přistupuje nějaký mla-

dík a anglicky mi pomáhá usmlouvat 
cenu. Představuje se jako Elis a zve 
nás k sobě na kus řeči a nocleh. Trochu 
znejistíme, protože přijmout pozvání od 
někoho neznámého zde nemusí být příliš 
bezpečné, a tak se opatrně ptám, co dělá. 
Když se dozvídám, že pracuje v místním 
kostele pro mezinárodní charitativní or-
ganizaci, pozvání přijímáme ve víře, že 
takoví lidé přece nejsou záludní. 

Při cestě místním busem (zdarma, pro-
tože jede k nákupnímu středisku) se do-

zvídáme pravý důvod pozvání. Mluvíme 
anglicky a Elis využívá každé příležitosti, 
jak angličtinu procvičit. Hodina anglické 
konverzace stojí totiž v Tiraně 20 eur, a to 
je na místní poměry velká suma.

Elis bydlí s rodiči a bratrem v malém 
domečku v okrajové části Tirany. Sou-
částí je i malý obchod se smíšeným 
zbožím, kde nakupují sousedé. Elisův 
otec pracuje jako hlídač na nedaleké pile. 
Domek je zde poměrně luxus a rodina si 
jej pořídila ze peníze, které Elisův bratr 
vydělává coby voják z povolání při půl-
ročních misích v Iráku. Za jednu takovou 

Památník pěti hrdinů na náměstí ve Skadaru

misi obdrží 25 až 30 tisíc dolarů. Celý 
večer trávíme v příjemné diskusi o živo-
tě v Albánii, Čechách, o službě v Iráku, 
cestování a Elisových plánech. Rodina 
je skutečně velmi pohostinná, dostáváme 
večeři a přenechávají nám jeden ze svých 
pokojů na přespání. A to vše bez jakých-
koliv nároků na zaplacení! 

Když nás ráno Elis doprovází do centra 
Tirany a loučíme se, dávám mu alespoň 
pár euro, coby příspěvek na studium. 
O jakémkoliv vyrovnání nechce slyšet 

a nám je hloupé jej takhle využívat. Pe-
níze na vzdělání ho však neuráží a s díky 
je přijímá. 

Centrum Tirany – Skanderbegovo ná-
městí (Skanderbeg je albánský národní 
hrdina) je směsicí všeho. Najdeme zde 
mešitu, muzeum historie s výzdobou 
ve stylu socialistického realismu (ženy 
budovatelky, vojáci, zbraně), pouťové 
atrakce a také luxusní budovy a obcho-
dy. Některé pohledy spíše připomínají 
západní metropole, jiné mají typicky bal-
kánský charakter. Vzhledem k tomu, že 
nás ale velká města příliš neberou, dělá-
me jen krátkou prohlídku těch nejzajíma-
vějších míst a jdeme se podívat směrem 
k autobusovému a vlakovému nádraží 
(což jsou velmi nadnesené pojmy), zda 
něco pojede směrem na Skadar.  

Autobusové nádraží je zde v podstatě 
jenom nezpevněné parkoviště, kde stojí 
busy označené cedulemi, kam jedou, 
a kde pobíhají vyvolávači, kteří shání 
cestující. A pravidelný jízdní řád? Tak 
ten tu radši vůbec nehledejte. Také vla-
kové nádraží je kapitola sama pro 

Socialistický realismus zdobící budovu 
Muzea historie v Tiraně

Elis a jeho rodiče

▶
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Program únor

Neděle 11.2., 19.30
Nepříjemná pravda (USA) 95´
Dokument. Souboj jednoho muže
s nepravdami a mýty obklopujícími 
fenomén globálního oteplování. 
Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Středa 14.2., 19.30
SAW III (USA) 107´
Horor. Budete omdlévat hrůzou. 
Hrají: T. Bell, S. Smith
Vstupné: 65 Kč. Od 18 let

Pátek 16.2., 19.30
Dokonalý trik (USA) 130´
Thriller. Kam až může zajít souboj 
o dokonalý kouzelnický trik. 
Hrají: H. Jackman, Ch. Bale
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 18.2., 19.30
Prázdniny (USA) 135´
Komedie. Změň adresu. Změň chlapa. 
Změň život. Hrají: C. Diaz, K. Winslet
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Středa 21.2., 19.30
Po hlavě do Prdele (ČR) 90´
Komedie. Jdi do klidu, stíhaný můžeš 

být až od patnácti. 
Hrají: N. Boudová, O. Vetchý
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 23.2., 19.30
My dva a křen (USA) 109´
Komedie. Byli by ideální pár. Kdyby 
nebyli tři. 
Hrají: K. Hudson, O. Wilson
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 25.2., 19.30
Déja vu (USA) 128´
Akční thriller. Co když je to něco víc 
než pocit ? 
Hrají: D. Washington, V. Kilmer
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Středa 28.2., 19.30
Malá Miss Sunshine (USA) 102´
Komedie. V povedené rodině i cesta 
může být cíl. 
Hrají: G. Kinnear, T. Collette
Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Program březen

Pátek 2.3., 17.30
Spláchnutej (Velká Británie) 86´
Animovaná komedie . Někdo skončí 
tam dole, pod ulicemi britské 

metropole. 
Přístupný
Česká verze

Neděle 4.3., 19.30
Eragon (USA) 115´
Fantasy. Až padne temnota, poslední 
drak si vybere svého jezdce. 
Hrají: E. Spellers, J. Irons
Přístupný

Středa 7.3., 19.30
Moje superbejvalka (USA) 97´
Komedie. On jí zlomil srdce. Ona jemu 
všechno. 
Hrají: U. Thurman, L. Wilson 
Od 12 let

Pátek 9.3., 17.30
Jedné noci v jednom městě (ČR) 75´
Nový celovečerní animovaný 
povídkový film s prvky černého 
humoru a hororu.
Přístupný

Neděle 11.3., 19.30
Ro(c)k podvraťáků (ČR) 104´
Komedie. O muzice, penězích 
a gangsterech amatérech. 
Hrají: V. Kotek, J. Mádl 
Od 12 let

sebe. Jedno polorozpadlé nástupiště, 
dvě orezlé koleje, pár zanedbaných va-
gonů, parta chlapíků mastících u stolku 
karty, ohníček, a to je vše. Jedna trať 
odsud vede na sever do Skadaru, druhá 
dolů na jih k přístavu Drač. 

Vzhledem k tomu, že nám žádný 
z těchto dopravních prostředků příliš 
nevyhovuje, jdeme se podívat o pár ki-
lometrů dál na rozkopaný kruhák, kde je 
stanoviště mikrobusů. Cestou prochází-
me kolem polorozpadlých bytovek, je zde 
vidět nedostatek financí na opravy, zatím-
co na druhé straně rostou obchodní zóny 
jak houby v lese. Inu, finanční toky jsou 
zde asi zajímavé. Mikrobusy nás opět 
nenechávají ve štychu, a tak za chvilku 
jedeme za pár babek zpět do Skadaru. 

(pokračování příště)
Text a foto: -mš- 

▶

Hlavní nádraží v Tiraně
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Rušný závěr roku pro Gaudeamus

Je už téměř tradicí, že závěr každého 
ruku je pro náš smíšený pěvecký sbor 
příležitostí k milým setkáním nejen 
s podmanivou vánoční tradicí, ale 
také i s našimi příznivci a posluchači. 
V tomto duchu se nesl i závěr roku mi-
nulého, roku 2006. Nejprve ve dnech 9. 
a 10. prosince sbor koncertoval (a to už 
opakovaně) po oba dny ve druhém nej-
větším vídeňském chrámu – chrámu sv. 
Karla Boromejského. V obou dnech za-
zněla vánoční tematika z děl světových 
autorů i z drobnějších vánočních písní 
či koled. Zpívalo se latinsky, německy 
i česky, ale hlavně od srdce, neboť v tak 
inspirujících barokních prostorách to 
ani jinak nešlo. Velmi milé ohlasy 
a pozvání k dalšímu koncertování jsou 
velkou morální odměnou za celoroční 
práci.

Velmi mile nás také přijalo naše do-
mácí publikum při vánočním koncertu 
dne 18.12. v Rytířském sále zámku. 
Zde jsme vystupovali s mladými part-
nery z dětského souboru Vánek, který 

pracuje při ZUŠ v našem městě. Plný 
Rytířský sál byl pro obě tělesa milou 
vzpruhou do další práce.

O několik dní později, v pátek 22.12., 
přijímáme pozvání velice agilní obce 
Druhanov a v jejich kulturním zaří-
zení spoluúčinkujeme na předvánoční 
kulturní akci. I zde jsme mezi svými 
dobrými přáteli – za poslední roky již 
poněkolikáté.

Korunou vánočních setkání byl kon-
cert v Lučici 27.12., kdy jsme opět spolu 
s Vánkem vánočně zpívali a hráli před 
více než dvěma stovkami posluchačů. 
Vzniklo ovzduší naprostého souznění 
a hlubokého prožitku, který jsem snad 
ještě v kostele sv. Markéty v takové síle 
nezažil.   

Tak to byly Vánoce v Gaudeamu. 
Pokud jsme své posluchače potěšili, je 
naše radost dvojnásobná, protože i my 
jsme byli velice potěšeni jejich zájmem 
a přijetím.

Dr. Milan Bohanes, 
sbormistr  

Tip na knihu

Poslední, již posmrtně vydaná kniha 
regionálního spisovatele a historika 
Františka Drašnera, má název Havlíč-
kobrodský poutník a vysvětlující podtitul 
Havlíčkovým Brodem a jeho okolím ze 
všech stran. Ta, jako obsáhlý a poněkud 
netradiční průvodce městem a širokým 
okolím, v rámci třiceti vycházek provede 
čtenáře – poutníka po všech zajímavých 
místech Havlíčkobrodska. Zajímavých ne-
jen svými světskými a církevními památ-
kami, ale také událostmi a rodáky, lidmi, 
kteří ve svém životě něco dokázali, ať již 
to byli umělci, podnikatelé nebo bojovníci 
proti minulým režimům, fašistickému 
i komunistickému. Autor předpokládal, 
že jeho vycházky budou jenom návodem, 
který není třeba striktně dodržovat, ale 
nechat se jím inspirovat, používat vlastní 
hlavu a využívat nejen nohy, ale i kolo, 
vlak a třeba i automobil.

Škoda jen, že se nevyvaroval některých 
chyb a omylů, ale o tom více v článku His-
torie versus mýty – fakta versus domněnky.
                                           -jv-

„Nemám 
   čas lhát!“
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Leona Machálková

Leona Machálková pochází z mo-
ravského Zlína, kde se v roce 1967 
narodila, s rodiči žila v Přerově. Již od 
dětství ráda zpívala, hrála na housle 
a recitovala básničky. Vystudovala 
FF UP v Olomouci, obor český jazyk 
a dějepis, od roku 1991 hrála v divadle 
Semafor s Jiřím Suchým, současně 
moderovala na Evropě 2 a v České 
televizi uváděla písničkový pořad Te-
lerezonance. Od roku 1993 účinkovala 
ve velkých muzikálech, například jako 
Anita v Bernsteinově West Side Story, 
Máří Magdaléna v Jesus Christ Su-
perstar, Adriana a Sandra, později také 
Lorrein v Draculovi, Norma v Misi 
a Mercedes v Hraběti Monte Cristo. 
Spolupracovala s Ondřejem Souku-
pem a Ivanem Hlasem na nahrávkách 
pro fi lm Šakalí léta, namluvila a na-
zpívala roli Esmeraldy v české verzi 
amerického kresleného fi lmu Zvoník 
u Matky boží. Na konci roku 1996 při-
jala pozvání Karla Gotta na jeho velké 
vánoční turné. V tomto roce jí vyšla 
první sólová deska „Leona“, v roce 
1998 „Film a muzikál“ (oceněná za 
prodej téměř 90 tisíc nosičů Zlatou 
a Platinovou deskou), v roce 1999 

„Film a muzikál II“, na podzim roku 
2001 vyšlo čtvrté album pod názvem 

„Blízká setkání“, z něhož je asi největší 
Leonin hit „Svět je plnej bláznů“, páté 
album „Jsem to já“ vyšlo v roce 2002, 
šesté „Voda divoká“ v roce 2005. Na 
jaře 2000 byla v Grammy nominována 
v kategorii Zpěvačka roku. V anketě 
Český slavík se Leona umístila v roce 
1997 na sedmém místě, 1998 na pátém, 
1999 a 2000 na čtvrtém.

Se světoznámým designérem 
a dvorním architektem Václava Havla 
Bořkem Šípkem (*1949) má Leona tří-
letého syna Artura. 

(zpracováno z podkladů na internetu)
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KONCER T 
ŽÁKŮ ZUŠ

úterý 13. února od 18.00 hod.
Rytířský sál

Vstupné dobrovolné

Koncertní program mapuje celou její patnáctiletou profesionální kariéru.
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Historie versus mýty – fakta versus domněnky

Letošní rok, na jehož prahu právě 
stojíme, bude poznamenán mnoha 
nevšedními událostmi spojenými s plá-
novanými oslavami 800. výročí první 
zmínky o Světlé. Lze tedy očekávat 
zvýšený počet návštěvníků a taktéž 
i jejich zájem o nejstarší historii města 
a jeho kulturní památky. K nim patří 
na prvním místě děkanský kostel sv. 
Václava, nejnověji popsaný v poslední 
knize nedávno zesnulého světelského 
učitele Františka Drašnera nazvané 
Havlíčkobrodský poutník.

Není jistě málo těch, kteří si knihu to-
hoto oblíbeného regionálního autora kou-
pili a mají z ní upřímnou radost. Zklamáni 
však budou ti, kteří vezmou autorův popis 
zdejšího kostela doslova a vypraví se tam, 

aby na vlastní oči uviděli Brandlovy ob-
razy a další četné umělecké památky zde 
uváděné. Kde se stala chyba? O tom lze 
dnes již pouze spekulovat. 

Osobně vidím hlavní problém v autoro-
vě nekritickém přístupu k dostupné litera-
tuře a místní tradici, z nichž pro svou práci 
čerpal. K jeho cti a obhajobě však musím 
dodat, že to neměl vůbec lehké. Odborná 
literatura pojednávající o nejstarší historii 
kostela a uměleckých památkách nacháze-
jících se v jeho interiéru, z níž by se dalo 
spolehlivě čerpat, totiž neexistuje. Pokud 
vůbec něco objevíme, pak jen útržkovité 
zmínky, které si odporují, vzájemně se 
vylučují a směšují dohromady historická 
fakta a místní lidovou tradici. Odhalit 
nepřesnosti, chyby či nesprávnosti, jichž 

se dávní pisatelé dopustili, je velmi těžké 
a mnohdy téměř nemožné. 

Jako badatelka jsem shromáždila 
všechny všeobecně dostupné a známé in-
formace a nyní krok za krokem postupně 
prověřuji jejich věrohodnost. Odpovědně 
mohu říci, že omylům a nesprávnostem se 
nevyhnul již Jeronym Solař, Ottův slovník 

naučný, Jaroslav Dostál, Zdeněk Wirth ani 
Emanuel Poche. Je pak následně opsali 
a stále opisují další, hlavně pak současní 
regionální autoři, kteří se v nouzi opírají 
navíc i o naštěstí stále živou místní tradici. 
Ji však bohužel prezentují jako věrohod-
ná fakta, čímž se popis kostela stále víc 
mění ve snůšku nepřesností, nesprávností 
a mýtů. 

V případě pana Františka Drašnera 
šlo navíc s největší pravděpodobností 
i o spěch, velkou časovou tíseň, do níž se 
při psaní dostal, což mu nedovolilo trochu 
více se zamyslet nad tím, co je mu předklá-
dáno. Snad proto např. slovo od slova opsal 
některé neúplné a četnými omyly pozna-
menané informace z publikace Emanuela 
Pocheho Umělecké památky Čech, ačkoliv 
o těchto chybách musel vědět z článků ve 
Světelském zpravodaji. 

Tvrdit, že se v kostele nachází šest Bran-
dlových obrazů je přinejmenším nešťastné. 
Vždyť jde pouze o dosud ničím nepotvrze-
nou místní tradici, podle níž jsou ve Světlé 
tomuto slovutnému baroknímu malíři 
připisovány ještě nejméně tři obrazy další. 
A pokud hovoříme právě o šesti velkých 
obrazech visících v bočních lodích, ne-
najdete zde obraz zpodobňující biblický 
motiv Zvěstování Panně Marii, nýbrž 
Zvěstování sv. Anně. 

Daleko více zarážející však jsou v této 
pasáži četné omyly a chyby, k nimž by 
určitě nedošlo, kdyby si autor, než vůbec 
začal psát, kostel pořádně prohlédl, k če-
muž měl jako místní zajisté dostatek příle-
žitostí. Nemohl by přehlédnout, že mnohé 
jím zmíněné sochy, na něž se z dětství ▶

Náhrobek Doroty Olivové z roku 1744
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Medailonky vystavovatelů

Petr Beneš 
(*1958 v Brně)
Je autodidakt. Malbou se 

zabývá od roku 1983, vy-
stavovat začal v roce 1993 
(dosud 20 samostatných vý-
stav). Tvoří převážně tech-

nikou akrylu, kterou doplňuje různými 
přírodními materiály. Žije v Kochánově 
u Uhlířských Janovic.

„První obrázek vznikl ze zbytků barev 
zamíchaných na kusu laminátu,“ vypráví 
Petr Beneš. „Kamarádka mě povzbudila 
k malování a tím se probudil zájem o ob-
razy, malíře i historii umění. Z knih jsem 
se naučil napínat plátno, získal základní 
vědomosti o barvách a technikách. Cho-
dil jsem na výstavy, napodoboval jiné 
malíře, ale hlavně jsem hledal vlastní 
zdroj inspirace. Pomohly mi v tom prak-
tické zkušenosti s meditací, kterou jsem 
se také zabýval. Postupně jsem poznával 

ještě pamatuji i já, už v interiéru dávno 
nejsou, naopak Václav, jeden ze tří vzác-
ných a historicky cenných zvonů, ve věži 
zůstal. Také o něm už bylo v poslední 
době napsáno dost. Dále by nemohl tvrdit, 
že se v kostele nachází deset náhrobních 
kamenů ze 16. století. Proti jasně hovoří 
čitelné nápisy a letopočty na náhrobních 

▶ kamenech v bočních lodích. A tak by-
chom mohli pokračovat dál, postupně 
rozebrat celou pasáž a poukázat na další 
a další nepřesnosti, chyby a zmatky, které 
však pozorný čtenář či vnímavý návštěv-
ník odhalí zajisté sám. 

Dodávám, že záměrem tohoto příspěvku 
rozhodně není čtenáře znechutit a od čtení 

či koupě zmíněné knihy je odradit, pouze 
je upozornit na velké problémy, s nimiž se 
regionální autoři (mne nevyjímaje) již po 
léta potýkají, a které snižují hodnotu jejich, 
jinak velmi záslužné práce.

Mgr. Alena Křivská
Foto: ing. Vladimír Kunc

nové typy vědomí: soustředěné do jed-
noho bodu, pouze pozorující, ztotožněné 
s pozorovaným objektem a vrcholem 
bylo vědomí čisté. (Člověk, probouzející 
se ze snu do skutečnosti, otevře oči a... 
začne myslet. Čisté vědomí je probuzení 
z myšlení do ticha – pořád ve skutečnosti 

– a s otevřenýma očima.) Potom mi běžné 
myšlení začalo připadat jako druh snění 
a vnitřní klid jako opravdovější a mnohem 
svobodnější způsob žití. Prožívání se po-
sunulo o jeden řád. Při malování jsem se 
přestal starat o to, co namalovat a zda se 
to povede. Zaměřil jsem se jen na utváření 
obrazu na plátně. Otevřel se mi prostor 
pro spontánní hru a... také podvědomí. 
Přestal jsem obrazy malovat, začaly se 
dít. Kromě chuti byly zaměstnány všechny 
smysly. Proces vznikání obrazu se zrychlil, 
proto jsem místo pomalu schnoucího oleje 
začal používat akrylové barvy. Také jsem 
přidával do obrazů písek, obarvené ka-

mínky a později přírodní barevné kameny. 
Užívání polodrahokamů mě přivedlo ke 
zlaté barvě, která se dobře snáší se všemi 
barvami a dokáže je spojit. Hlavně ale sil-
ně odráží světlo, které na obrazech potře-
buji. Kromě ticha i světlo věci spojuje.“

Jaroslava Havránková 
(*1973 v Ostrově nad Ohří)
Absolvovala střední průmyslovou školu 

textilní, obor oděvnictví. K malbě na 
hedvábí dospěla propojením původního 
profesního zaměření – navrhování a zho-
tovování oděvů, a záliby v malbě a kresbě 

– akvarel, pastel, tuž, apod. Malované hed-
vábí je obrazem, který je možné „nosit“, ať 
už jako oděvní doplněk či oděv samotný. 
Tento specifický materiál ji neustále pře-
kvapuje svými vlastnostmi a možností 
využití mnoha technik.

Keramický atelier 05
Punčochářová Petra, Beránková Marta, 

Häuslerová Jaroslava, Kopecká Ivana, 
Henkrichová Pavlína, Metzlová Barbora, 
Dostálová Anička, Hubáčková Marcela, 
Outlá Jana, Šedivý Ondřej

Atelier 05 vznikl jako volné seskupení 
bývalých i současných účastníků výtvar-
ného oboru ZUŠ Kolín – specializovaného 
studia keramiky pro dospělé. Popis způso-
bu tvorby v tomto atelieru asi nejlépe po-
psal jeho vedoucí a současně ředitel školy 
Pavel Rajdl: „Hlavní zásadou je vytvoření 
tvůrčího prostředí pro práci, umožňující 
individuální rozvoj jednotlivce. Impulsem 
se stává vnitřní potřeba vlastní aktivní 
tvorby, zájem o soudobé výtvarné umění. 
Pro společné výtvarné hledání je třeba ur-
čitá myšlenková provázanost, i pro lidské 
souznění. Pak taková práce má charakter 
práce profesionálního výtvarníka. Re-
spektuje variantní řešení, experimentová-
ní, střídání a využívání materiálů, rozvíjí 
teoretické i praktické výtvarné zkušenosti. 
Tím se stává procesem, neuzavřeným 
a různorodým tokem tvorby.“

Ondřej Šedivý
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KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou
v rámci oslav 800. výročí města

vyhlašuje fotografickou soutěž pro neprofesionální fotografy

ŽIVOT NA SVĚTELSKU 
V REPORTÁŽNÍ FOTOGRAFII

Vyhlašovatel soutěže:  KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 16, Světlá nad Sázavou 
Téma:                         Život na Světelsku v reportážní fotografii
Kategorie:                        A – do 15 let B – nad 15 let
Podmínky soutěže:
 • Velikost snímků (pouze na fotografickém papíru)
  • fotografie barevné – minimální rozměr 20 x 30 cm
  • fotografie černobílé – minimální rozměr 20 x 30 cm
 • Počet snímků od jednoho autora
  • maximálně 5 jednotlivých snímků 
  • nebo 1 seriál fotografií s počtem maximálně 5 snímků - bude hodnocen jako celek
 • Označení snímků
  Na každém snímku musí být na rubové straně uvedeny následující údaje: označení soutěžní kategorie 
   • číslo snímku nebo seriálu  • u seriálu pořadové číslo jednotlivých fotografií 
   • název snímku nebo seriálu  • jméno a příjmení, úplná adresa a ročník narození autora 
   • datum pořízení fotografie • údaje o místě pořízení snímku (bližší polohopisné určení) 

Další podmínky soutěže
• Fotosoutěž není věkově omezena. • Vstupní poplatek do fotosoutěže se nevybírá. • Fotografie mohou být pořízeny klasickými 

i digitálními fotoaparáty. • Snímky zaslané do soutěže posoudí odborná porota určená pořadatelem. • Na základě hodnocení odbor-
né poroty si vyhlašovatel vyhrazuje právo některou z vypsaných cen v jednotlivých kategoriích neudělit, případně kategorii zrušit. 

• Ocenění autoři budou písemně vyrozuměni vyhlašovatelem a ceny jim budou předány při zahájení výstavy. 

• Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.svetlans.cz s uvedením ukázky vybraných oceněných snímků. 
• Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné nebo vybrané fotografie s uvedením autora pro propagaci tohoto i následujících 

ročníků projektu nebo uveřejnit v tisku, a to bez nároků na autorský honorář autora.  
• Vybrané fotografie budou presentovány na výstavě v Galerii Na Půdě
• S fotografiemi doručí autor průvodní dopis s prohlášením o svém autorství, seznamem fotografií a svými osobními údaji opatře-

ný vlastnoručním podpisem (u osob mladších 15 let podpisem zákonného zástupce).
• Zasláním nebo doručením fotografií se autor závazně přihlašuje do fotosoutěže a souhlasí s vyhlášenými podmínkami a zároveň 

i s tím, že vítězné fotografie zůstávají majetkem kulturního zařízení KyTICe.

Cena starostky města Světlá nad Sázavou
 • Ze všech snímků bude vybrán jeden snímek (příp. seriál fotografií), který obdrží zvláštní Cenu starostky města Světlá n. S.

Kalendář soutěže
  • Uzávěrka příjmu fotografií: 17. 8. 2007
  • Vyhodnocení soutěže: 20. – 24. 8. 2007
  • Termín výstavy: září 2007

Adresa pro odeslání (předání) snímků
Materiály v uzavřeném obalu, který bude použit i pro zpětné předání autorovi, čitelně označeném heslem FOTOSOUTĚŽ 2007 

a značkou kategorie (A –  do 15 let, B –  nad 15 let) mohou autoři
• odeslat doporučeně poštou na adresu: KyTICE – Kulturní zařízení Světlá n. S., náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91  Světlá n. S. 
• osobně předat na adrese: KyTICE – Kulturní zařízení Světlá n. S. – informační centrum, náměstí Trčků z Lípy 16, Světlá n. S. 

Při osobním dodání je nutné respektovat provozní dobu informačního centra: pondělí až pátek 9.00 – 17.00 hod. (polední přestávka 
11.30 – 12.30 hod.) 
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Rok 2006 v městské knihovně 

Brzy to budou už tři roky, kdy se 
knihovna stěhovala do nových pro-
stor, které jsou nejen větší, ale je zde 
i příjemnější prostředí. O tom svědčí 
stále stoupající počet našich čtenářů, 
návštěvníků i výpůjček.

Městská knihovna měla k 31. 12. 
2006 ve svém fondu 27 579 svazků 
knih a zvukových dokumentů. V roce 
2006 přibylo 1 671 svazků knih a 238 
zvukových dokumentů, čtenáři si mohli 
vybírat z 82 titulů časopisů.

V oddělení pro dospělé čtenáře, v od-
dělení pro děti a v hudebním oddělení 
se zaregistrovalo celkem 1 681 čtenářů, 
z toho 621 dětí. Bylo zaznamenáno 
22 654 návštěv čtenářů ve všech odděle-
ních a bylo půjčeno celkem 86 106 svaz-
ků, což představuje téměř 64 výpůjček 
na jednoho čtenáře.

Zájem o meziknihovní výpůjční 
služby stále roste nejen ze strany našich 

čtenářů, ale přibyly i žádosti jiných 
knihoven o zapůjčení knih z našeho 
fondu. Zvyšují se i požadavky na bib-
liograficko-informační a rezervační 
služby. Vzrostl počet návštěvníků 
využívajících internet v knihovně. Pro 
mateřské, základní a střední školy bylo 
uspořádáno 65 knihovnicko-informač-
ních lekcí, besed a soutěží. V oddělení 
pro děti proběhlo dvakrát Nocování 
v knihovně, první (strašidelné) se kona-
lo na jaře a účastnily se ho děti v kostý-
mech čarodějnic, kouzelníků a různých 

skřetů, druhé na podzim a mělo téma 
Světlá ve středověku. Dvakrát se také 
v knihovně prodávaly nové a zlevněné 
knihy.

Nejžádanějším titulem v oddělení pro 
dospělé byly knihy Martiny Kopřivové: 
Společnice, Dana Browna: Šifra mistra 
Leonarda a Roberta Rohála: Vzlety 
a pády českých hereček. V oddělení 
pro děti byly nejžádanější Tajné knihy 
W.I.T.C.H., horor Husí kůže a pohád-
ky Josefa Čapka O pejskovi a kočičce. 
V hudebním oddělení se nejvíce půjčo-
vala CD Jana Wericha: Fimfárum, Ta-
neční ligy, Kuschel rock 13 a pohádky 
o Hurvínkovi.

Přejeme našim čtenářům úspěšné vy-
kročení do roku 2007, bohatou nabídku 
nových knih a CD a (doufáme) příjemné 
prostředí v městské knihovně. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.

JŠ

rozhovor měsícerozhovor měsíce
Světlá n. S. má mnoho míst, kde si mů-

žete užít spoustu zábavy. Jedním takovým 
je i Loco music bar, který otevřeli čtyři 
mladí lidé s úmyslem vnést do našeho 
města jazz, což bylo, jak se později uká-
zalo, skoro nemožné. Bar bohužel nemá 
dobrou reputaci, i když dalším dobrým 
plánem majitelů je v baru pořádat kultur-
ní akce a různé semináře, což se začíná 
dařit. O rozhovor jsem požádala Davida 
Sedláka, jednoho ze spolumajitelů.

– Jaká klientela k vám nejčastěji chodí?
Většinou jsou to mladší lidé a také stu-

denti ze zdejších středních škol a gym-
názia.

– Měli jste někdy problémy s naléváním 
alkoholu mladistvím?

Jestliže jsem přijde člověk, kterého 
neznáme a tím pádem nevíme kolik mu 
je, kontrolujeme občanský průkaz. Zatím 
žádné konflikty nebyly.

– Váš bar je bohužel znám mezi lidmi 
jako bar, který navštěvují lidé se sklony 
k těžkým drogám…

Člověk, který má piercing nebo trochu 
jiný vkus, nemusí hned brát drogy. Lidé 
si k tomu hodně přidají. K nám nechodí 
nikdo, kdo by takovéto sklony měl.

– Za špatnou reputaci Loco baru zřejmě 
mohly i problémové návštěvy příznivců 
nacismu...

Několik konfliktů tady skutečně bylo, 
ale poté, co se o to začala zajímat média, 
se to zklidnilo. Když sem přišli, nechá-
vali jsme je v klidu, až když začali dělat 
problémy, naznačili jsme jim, že by náš 
bar neměli navštěvovat, nechtěli jsme 
žádné problémy. Báli jsme se jak o sebe, 
tak o zaměstnance a klienty, ale naštěstí 
je to už v pořádku.

– Vy jste začali pořádat semináře a kon-
certy, jak se tento pozoruhodný nápad 
uchytil u obyvatel Světelska?

Už jsme pořádali pár projektů a semi-
nářů, například Ekvádor. Problémem je, 
že o tom ví málo lidí, což je velká škoda. 
Lidé se tady hodně dozvědí a v lecčem se 
také přiučí. Také jsme zde měli koncerty 
různých žánrů, zejména jazzových. Na 
jednom z nich byl pán postarší generace 
a byl z toho moc nadšený. To nám udělalo 
velikou radost. Chtěli bychom, aby se 
jazz stal součástí Světlé n. S.

– Děkuji za rozhovor. 

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

Takový to byl rok – rok 2006

Svět Česká republika Světlá nad Sázavou
LEDEN

V Maďarsku se zřítilo slovenské armádní 
letadlo s vojáky vracejícími se z Koso-
va, 42 mrtvých, 1 přežil, ministr obrany 
rezignoval. V polských Katovicích se na 
výstavě holubů zřítila střecha moderní 
haly o velikosti fotbalového hřiště, zahy-
nulo 70 lidí, více než 100 utrpělo zranění. 

Všech šest rychlovlaků pendolino bylo 
pro poruchu odstaveno. Vražda miliardá-
ře Františka Mrázka na pražském sídlišti 
Lhotka. Firma Vulkán v Hrádku nad 
Nisou přestala po desetiletích vyrábět 
kondomy a balí jen vyrobené v Německu, 
značka Primeros zůstala.

Vyhlášena soutěž na logo 800. jubilea 
města, v budově radnice otevřena expozi-
tura Informačního místa pro podnikatele, 
kavárna Arkádie není v provozu, studenti 
místních středních škol museli uspořádat 
maturitní plesy v Havlíčkově Brodě.

ÚNOR
Potopil se trajekt asi 70 km od egyptské 
Hurgady – jedna z největších katastrof 
v dějinách námořní dopravy stála na tisíc 
lidských životů.

Zveřejnění karikatur islámského proroka 
Mohameda v evropském tisku vyvolalo 
desítky násilných demonstrací po celém 
Afghánistánu. Terčem ozbrojených útoků 
se stali i vojáci NATO.

Zápis dětí do prvních tříd základních škol 
v Lánecké ul. a Komenského ul., lyžařský 
karneval na Kadlečáku.

BŘEZEN
Na svoji první komerční plavbu vyrazila 
Freedom of the Seas,  největší osobní 
loď na světě pro 4370 pasažérů a 1360 
členů posádky. Ve vězení v Haagu zemřel 
bývalý jugoslávský prezident Slobodan 
Milošević obviněný z genocidy, váleč-
ných zločinů a zločinů proti lidskosti 
v krvavých válkách na Balkáně.

Česká armáda v Přerově slavnostně 
představila 26 nových transportních a bi-
tevních vojenských vrtulníků získaných 
jako splátku ruského dluhu vůči ČR. 
Zemřela Jaroslava Moserová (76), sená-
torka, lékařka, překladatelka knih Dicka 
Francise a také neúspěšná kandidátka na 
prezidenta.

V důsledku jarního tání povodeň na 
Sázavě, tradiční Josefské trhy na náměstí. 
Blanka Matragi podepisovala svoji knihu 
nejen v Praze, ale i ve Světlé.

DUBEN
Končí lhůta EU Srbsku a Černé hoře na 
vydání gen. Mladiče obviněného z váleč-
ných zločinů. Pokud nebude vydán, unie 
přeruší se Srbskem vstupní rozhovory. 
Bělehrad ale tvrdí, že se mu Mladiče 
nepodařilo zatím dopadnout.

Česko zasáhly velké povodně, zahynulo 
osm lidí. Na pomoc v povodní postiže-
ných oblastech je povolána armáda. Vojá-
ci stavějí protipovodňové valy, pomáhají 
hlídkovat s policií, podílejí se na evakuaci 
obyvatel a stavějí vodou stržené mosty.

V soutěži o nejlepší návrh loga oslav 800. 
jubilea města vyhrál Jan Poukar z Jih-
lavy. Výstava prací z grafické soutěže 
Děti a BESIP, na úklidu města se poprvé 
podílejí odsouzené ženy z věznice, svoz 
objemného odpadu.

KVĚTEN
Na veletoku Jang-c-ťiang v Číně byla 
dokončena hráz největší přehrady světa, 
nazvané Tři soutěsky. Po plném napuštění 
vznikne jezero delší než naše republika, 
hydroelektrárna bude mít výkon jako 
devět Temelínů.

V Národním památníku na pražském Vít-
kově byl pohřben protektorátní premiér, 
generál Alois Eliáš a jeho žena Jaroslava. 
Nacisté Eliáše popravili v roce 1942 kvůli 
spolupráci s domácím odbojem.

Rybářské závody v parku, Májový 
koncert Václava Hudečka, Den matek, 
Květinový den, výstava místních výtvar-
níků-neprofesionálů, oprava dlážděné 
vozovky v Nádražní ulici. 

ČERVEN
Severoatlantická aliance testovala na 
Kapverdských ostrovech své expediční 
jednotky (Síly rychlé reakce), které mají 
být schopné zasáhnout prakticky oka-
mžitě kdekoliv na světě. Vůdce Al-Kajdy 
Abú Músa Zarkáví zemřel při americkém 
leteckém útoku severně od Bagdádu.

Volby do Poslanecké sněmovny, zvítězila 
ODS, ale rozložení sil pravice a levice 
bylo patových 100:100! Podepsána smlou-
va na dodávku 199 obrněných transporté-
rů od rakouské zbrojařské firmy Steyer za 
24 miliard. Katedrála sv. Víta připadla po 
13letém sporu církvi.

Dětský den, Svátek hudby, automobilová 
soutěž Rallye Světlá.

▶
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ČERVENEC
Izrael zaútočil na Libanon, letectvo 
bombardovalo předměstí Bejrútu. Čína 
otevřela nejvýše položenou železnici 
světa, trať do Lhasy  vede většinou nad 
4000 m nad mořem, nejvyšší bod leží ve 
výšce 5072 m.

Od 1.7. novela pravidel silničního provozu, 
vyšší pokuty, bodový systém, na dálni-
cích se začaly stavět brány na vybírání 
mýtného.
Tropická vedra zasáhla celou republiku, 
nejteplejší červenec za posledních 45 let.

Dokončena oprava dlažby Nádražní ulice, 
kvůli níž se na nádraží jezdilo přes Bohu-
šice až ke křižovatce u Josefodolu.

SRPEN
Britská policie zabránila teroristickým 
útokům na letadla do USA a v Londýně 
a Birminghamu zatkla 21 teroristů chys-
tajících se odpálit nálože propašované na 
palubu v příručních zavazadlech. 

Dálkový plavec David Čech jako první 
našinec přeplaval kanál La Manche non-
stop oběma směry.

Odbor životního prostředí pořídil fotodo-
kumentaci smetišť vzniklých na sídlištích 
nedovoleným odkládáním objemného 
odpadu.

ZÁŘÍ
Severoatlantická aliance chce vybudovat 
systém protiraketové obrany, který by 
měl chránit vojáky při nasazení v misích. 
NATO už vybralo konsorcium firem, kte-
ré začne stavět základy celého systému.

Osmnáctiletá blondýnka Taťána Kuchařo-
vá z Opočna se stala první Češkou v his-
torii, která si nasadila korunku světové 
královny krásy.

Svatováclavská pouť, výstava květin, ovo-
ce a zeleniny Světelská zahrádka.

ŘÍJEN
Severokorejský totalitní režim provedl 
jadernou zkoušku v opuštěném uhelném 
dole a vysloužil si odsouzení celého světa.

Vláda Mirka Topolánka podala demisi. 
Na obchvatu Plzně byl po devíti letech 
zprovozněn tunel pod kopcem Valík 
a česká dálniční síť tak byla propojena se 
západoevropskou. 

Knihovnická akce Týden knihoven, Běh 
Terryho Foxe ulicemi města. Svoz objem-
ných a nebezpečných odpadů.

LISTOPAD
Bývalý irácký prezident Saddám Husajn 
byl odsouzen k trestu smrti oběšením. 
Tribunál ho uznal vinným za masakr 148 
šíitů ve městě Dudžail v roce 1982.

Sv. Martin přijel na bílém koni se čtrnácti-
denním předstihem, ale sníh záhy roztál 
a až do konce měsíce bylo poměrně teplo.

Den otevřených dveří v Akademii – VOŠ, 
Gymn. a SOŠUP v Sázavské ulici, mo-
delářská výstava tamtéž, na náměstí trh 
řemesel.

PROSINEC
Americký prezident George Bush poprvé 
připustil, že Spojené státy ve válce 
v Iráku nevítězí. Prohlásil, že armáda 
musí nabrat nové lidi. USA se prý musí 
vyrovnat s výzvami spojenými s bojem 
proti terorismu. Tajfun na Filipínách si 
vyžádal  přes 1000 obětí.

Pravnučka Ferdinanda d´Este kněžna 
Sofie z Hohenbergu požádala o vrácení 
zámku Konopiště a rozsáhlého panství.
Vyšlo najevo, že na ARO v havlíčkobrod-
ské nemocnici zabil zdravotní bratr Petr 
Zelenka nejméně devět pacientů! 

Vánoční trh, vánoční koncerty (Gaudea-
mus, Škubánek, orchestr Václava Hybše). 
Jednou z obětí sériového nemocničního 
vraha byla obyvatelka světelského domo-
va důchodců.

Zpracoval: Jaroslav Vála

▶

Kavárna – pizzerie  Světlá n. S. 

Město Světlá n. S. koupilo objekt čp. 
986 na náměstí se záměrem rekonstruk-
ce vnitřních prostor a otevření kavárny 

– restaurace. Hlavním účelem bylo vybu-
dování zázemí při pořádání kulturních 
akcí v sousedícím společenském sále, 
které doposud chybělo. Projektová do-
kumentace a vybavení interiérů byly 
dodány firmou Design s. r. o. Chotě-
boř, novou kuchyň dodala firma TeS 
s. r. o. a náročné stavební úpravy byly 
provedeny firmou TOST s. r. o. Ledeč 
n. S. Na financování se také podílel Bu-
dějovický Budvar.

Otevření kavárny proběhlo slavnostně 
21. 12. 2006 a provoz byl zahájen 2. 1. 
2007. Kavárna je specializována na ital-
skou kuchyni.

V příloze přikládáme fotografie, které 
dokumentují průběh rekonstrukce, inte-
riér a slavnostní otevření. Město Světlá 
n. S., jako hlavní investor, srdečně zve 
všechny občany k návštěvě kavárny 

– pizzerie a přeje dobrou chuť.

Bc. Marie Kudrnová
odbor MIRR

Foto: M. Kudrnová (5) a J. Vála (3)

Víte, že...

...v informačním centru jsou k dostání 
další upomínkové předměty k chysta-
ným oslavám 800. jubilea města? 

V prvé řadě jsou to kovové ražené 
odznaky, které vyrobila firma Kronika 
s. r. o. z Jablonce nad Nisou, sada šesti 
krabiček zápalek s fotografickými moti-
vy našeho města a obrázky Světlé malo-
vané na skle, které jsou dílem studentů 
místní sklářské střední školy. 

Odznaky se prodávají za 25 korun, 
sada zápalkových krabiček za 15 korun 
a skleněné obrázky za 150 korun.

-jv- ▶
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Jak se žije muslimům 
v České republice?

Často se setkáváme s rasistickými 
útoky na obyvatele jiné národnosti. Ani 
u muslimů to není jinak. Mnoho lidí si pod 
pojmem muslim představí teroristu, i když 
u některých nemají důvod. ,,Mně osobně 
muslimové nevadí, proč taky,“ podotkla 
paní Alena z Lipnice nad Sázavou. Každý 
ovšem nemusí být tohoto názoru. Jak se 
tedy muslimům tady žije? ,,Na základní 
škole jsem slyšel mnoho průpovídek na 
moji národnost. Občas s tím byly velké 
problémy, které vyvrcholily tím, že mě na-
padli nacisti. Na střední škole bylo rasis-
tických poznámek méně. Když jsem žádal 
o zaměstnání, náznak rasismu ze strany 
zaměstnavatele tam bohužel byl. O to 
více jsem se musel snažit a bojovat o lepší 
pracovní pozici, což se mi naštěstí povedlo. 
S postupem času mám více dobrých přátel, 
na které se mohu spolehnout,“ uvedl jeden 
z muslimských obyvatel Světelska.

Andrea Tarabčáková

Tříkrálová tradice

Dle pamětníků a historických zázna-
mů bývala tříkrálová koleda poslední 
ze svátečních obchůzek patřících k Vá-
nocům a užívaly si ji především děti 
převlečené za postavy králů Kašpara, 
Melichara a Baltazara. 

Většinou s nimi chodíval i kantor, 
který při koledování psal křídou na 
dveře známé iniciály K+M+B a aktu-
ální letopočet. Ta písmena znamenající 
počáteční písmena jmen králů putujících 
za hvězdou k narozenému Ježíškovi, 
se píšou prý u nás, jinde ve světě to je 
C+M+B, což by měla být první písmena 
latinského Christus mansionem bene-
dicat, přeloženo Kristus žehnej tomuto 
domu. I náš tvar s oním „K“ a letopoč-
tem byl a je vnímán jako žehnání či 
přání šťastného roku.

Dnes na tuto tradici v celé republice 
navazuje Tříkrálová sbírka organizova-
ná Českou katolickou charitou s cílem 
získávat finanční prostředky pro veřej-
ně prospěšné projekty a ve prospěch 
sociálně slabých. Jinými slovy rozši-

řovat mezi širokou veřejností solidari-
tu a umění angažovat se ve prospěch 
ostatních. 

Například loňská sbírka umožnila 
ve Světlé vybudovat Nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež, známé eN-
Céčko. A právě eNCéčko zajišťovalo 
letos 4. a 5. ledna Tříkrálovou sbírku, 
které se zúčastnilo 11 trojic králů, 
doprovázených ještě dospělými. A co 
je nejdůležitější, ve Světlé se podařilo 
do kasiček Tříkrálové sbírky vybrat 
36 200 Kč.

Jiří Víšek 

Vedoucí světelského Nízkoprahového 
centra Bc. Jana Dománková děkuje 
všem koledníkům a jejich vedoucím za 
ochotu pomoci Tříkrálové sbírce. 

Toto poděkování patří také ředitelce 
ZŠ Komenského PhDr. Janě Myslivco-
vé, vedoucímu Zemědělské akademie 
ing. Josefu Hornímu a zástupci Umě-
lecko průmyslové akademie Mgr. Sta-
nislavu Čechovi za uvolnění studentů, 
dále všem maminkám, které zajistily 
občerstvení pro koledníky. 

Současně si slova díků zaslouží všich-
ni, kteří přispěli do kasiček Tříkrálové 
sbírky.

Poděkování
Chtěla bych prostřednictvím redak-

ce Světelského zpravodaje veřejně 
poděkovat neznámým děvčatům, kte-
rá nalezla moji kabelku s peněženkou 
a doklady a odevzdala ji v informač-
ním centru. Ztrátu jsem ihned ohlási-
la na policii, protože jsem nedoufala, 
že se ještě se svými věcmi shledám. 

V. Beranová

Víte, že...

...na letošním mezinárodním veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour v Brně zažil 
modro-zelený stánek Vysočiny velký křest 
nových krajských propagačních materiálů? 
Z prostředků získaných z fondů EU vznik-
ly v první fázi nové turistické brožury: dva 
druhy „Tipů na výlety“ (pro pěší a pro 
cykloturisty), které obsahují podrobný 
itinerář, fotografie, schematickou mapu 
nebo profil trasy, „Dědictví minulosti“ 

– aktualizovaný a doplněný přehled všech 
přístupných hradů, zámků, galerií, muzeí 
a „Památky UNESCO“, která upozorňuje 
návštěvníky Vysočiny na skutečnost, že 
se nacházejí v kraji, na jehož území lze na-
vštívit největší počet památek zapsaných na 
Seznamu kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO, a to v Telči, Třebíči a ve Žďáru 
nad Sázavou. Nejobsáhlejší publikace nese 
název „Vysočina, kouzlo přírody“ a vybízí 
návštěvníka Vysočiny k návštěvám chrá-
něných krajinných oblastí Žďárské vrchy 
a Železné hory, národních přírodních re-
zervací Mohelenská hadcová step, Zhejral, 
Velký Špičák, národních přírodních pamá-
tek Jankovský potok, Hojkovské rašeliniště, 
Švařec a více než čtyřiceti přírodních re-
zervací. V blízké době se počítá s vydáním 
minimálně dalších 11 tiskovin, mezi nimiž 
budou také žádané tituly „Ubytování na 
venkově“ nebo „Historická města“.      -jv-



Světelský zpravodaj únor 2007 strana 30 strana 31 únor 2007 Světelský zpravodaj 

Víte, že...

...v pondělí 15. ledna přistál v sou-
sedství klubu Bazén vrtulník? Patřil 
soukromému leteckému provozovateli 
NISA AIR s. r. o. Mladá Boleslav, kte-
rý se kromě leteckého vrtulníkového 
provozu zabývá také prodejem techniky, 
servisní činností, a provozuje leteckou 
školu. U krásného modrého stroje se 
brzy seběhlo několik zvědavců, většinou 
s fotoaparáty.

Text a foto: Jaroslav Vála

Světelák v Četnických humoreskách

Jaroslav Bárta, student Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 
kterého zná světelská veřejnost z jeho 
účinkování ve folklorním souboru Šku-
bánek, se jako komparsista zúčastnil 
natáčení třetího pokračování populár-

ního seriálu České televize Četnické 
humoresky. Možnost nahlédnout pod 
pokličku zrodu pořadu, který patří 
mezi nejsledovanější televizní seriály 
posledních let, byla pro studenta ze 
Světlé užitečnou zkušeností a zážitkem, 
na který prý bude rád vzpomínat. Proto 

se ochotně podělil o své dojmy se čtenáři 
Světelského zpravodaje.

– Jaroslave, jak ses do komparsu 
dostal a co o připravované třetí sérii 
seriálu víš?

Do komparsu mě přihlásila přítelkyně 
mého bratra, která též studuje v Brně, 
a na natáčení humoresek jako kompar-
sistka již pracovala. Vím, že i třetí série 
bude mít třináct dílů, jako obě předchá-
zející a my jsme točili poslední 39. díl. 
Celá série se odehrává v letech 1937 

– 1938 a končí obdobím podpisu Mni-
chovské dohody. Po zemřelém režisérovi 
Antonínovi Moskalykovi převzala řízení 
jeho dcera Pavlína, která je též spoluau-
torkou scénáře.

– V čem spočívala tvoje role, a víš, jak 
dlouhá bude scéna, ve které jsi účinko-
val, na obrazovce?

Naše skupina komparsistů hrála 
návštěvníky kabaretu, sedíme u stolu, 
máváme vlaječkami s hákovými kříži 
a provoláváme protižidovská hesla. 
Navíc můj výstup spočíval v tom, že 
zmuchlám letáček, jehož text obhajoval 
zřízení Sudet a ten hodím na herce Mi-
roslava Donutila, který sedí proti nám. 
Na závěr tohoto obrazu přijdou na scénu 
známí četníci Tomáš Töpfer a Ivan Tro-
jan. Celé to bude na obrazovce snad jen 
několik vteřin, ale natáčení se muselo 
několikrát opakovat, prý byl kompars 

málo spontánní. Povedlo se to až na pátý 
pokus! I když ten obraz bude krátký, 
účast na natáčení nám zabrala celý den. 
Již ráno v 6 hodin nás autobusem odvez-
li do Velkých Bílovic, kde se točilo. Ná-
sledovalo líčení (včetně mého ostříhání), 
úprava a oblékání kostýmů. Do Brna 
jsme se vrátili až po 16. hodině.

– Jaké byly tvé dojmy, jakých jsi nabyl 
poznatků?

Přišlo mi, že je kolem té práce mno-
ho zmatků. Například v autobuse do 
Bílovic nám rozdali text písně, kterou 
jsme se měli cestou naučit, že ji budeme 
zpívat. Teprve na místě se zjistilo, že to 
je pro jinou skupinu komparsistů a na 
jiný natáčecí den. Během samotného na-
táčení nikdo nikam nespěchá a je hodně 
prostojů, ale nakonec se vše stihne nato-
čit podle natáčecího plánu. Nepostřehli 
jsme, jak se během natáčení stravují 
herci a pracovníci štábu, ale o nás kom-
parsisty se nikdo nestaral. Kdo nechtěl 
trpět hladem a nepřinesl si něco svého, 
musel se stravovat v místní restauraci. 
Přesto byl pro mě celý den na natáčení 
docela pěkným zážitkem.

– Děkuji za rozhovor.
Jiří Víšek

Během natáčecího dne si J. Bárta pořídil na památku několik pěkných fotografií. Zde 
mu zapózoval herec Ivan Trojan s jednou komparsistkou. 

Jaroslav Bárta při jednom z vystoupení se 
světelským Škubánkem (foto: Jiří Víšek)

Robinson R44 Astro amerického výrobce 
Robinson Helicopter Company
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Pamětní deska

Pátrání

Rozsáhlé pátrání po pohřešované 41leté 
Marii Pajerové z Lipničky, která beze 
stopy zmizela ve čtvrtek 11. ledna, nebylo 
v době uzávěrky Světelského zpravodaje 
ještě uzavřeno. Na fotografiích ze soboty 
20. ledna policie, hasiči a záchranáři se 
speciálně cvičenými psy prohledávají 
břehy Sázavy, se člunem křižují řeku nad 
splavem, ale zatím bezvýsledně.

Text a foto: Jaroslav Vála

V polovině ledna byl učiněn první 
nesmělý krůček k zatím ještě vzdá-
lené události – odhalení desky na 
budově světelského nádraží k připo-
menutí dne 25. srpna 1921, kdy zde 
vystoupil Jaroslav Hašek z vlaku 
a vydal se na Lipnici, kde se usadil 
a pokračoval v psaní Osudů dobrého 
vojáka Švejka.

Přípravný výbor ve složení ing. Ri-
chard Hašek, Josef Böhm, ing. Josef 
Kaplan a Jaroslav Vála se sešel v kan-
celáři místostarosty, takříkajíc přímo 

pod portrétem slavného spisovatele. 
Součástí jednání byla také návštěva 
železniční stanice s upřesněním umís-

tění pamětní desky na severozápadním 
nároží nádražní budovy.

-jv-

Nohejbal ve Světlé

Velmi aktivně si počínali nohejbalisté 
TJ Sokol Světlá v minulém roce. Nejenže 
si chodí pravidelně dvakrát týdně zahrát, 
navíc se zúčastnili i několika turnajů. 
K největším letním úspěchům určitě 
patřila vítězství na turnajích v Dolní Kru-
pé (M. Žáček, T. Rosecký, J. Rosecký) 
a v Bohumilicích (M. Žáček, T. Rosecký, 

P. Sýkora, M. Hašek) a 2. místa ve Vep-
řové (M. Žáček, T. Rosecký a Z. Špaček) 
a v Havlíčkově Borové (T. Rosecký, J. Ro-
secký, P. Sýkora). Loňskou sezonu ukončili 
nohejbalisté Sokola na turnaji trojic v Ledči 
n. S. V nové hale se v konkurenci 17 muž-
stev představily tři světelské týmy. Nejlépe 
se vedlo týmu Rosi (T. Rosecký, M. Sýkora 

a R. Vorel), který vyhrál základní skupinu 
a ve finálové porazil Plácky 2:0 na sety, ale 
pak prohrál s jasně nejlepším týmem ze 
Zruče n. S. 0:2, a tak obsadil skvělé 2. mís-
to. Na čtvrté příčce se umístilo družstvo 
Kubíci (M. Kubík, J. Kubík, J. Vrána), na 
páté Sokol Světlá (M. Žáček, J. Libosvár, 
F. Vodička)   Tomáš Rosecký  
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Ve světelském hokeji jsou 
nejlepší junioři

Ze všech družstev HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S. si nejlépe vedou junioři 
v Krajské lize juniorů. Tým hokejistů 
do 20 let si v sedmičlenné skupině po 
jednadvaceti zápasech základní části 
drží pěkné čtvrté místo, ke kterému 
přispělo 7 vítězství, 4 remízy a 10 
proher.

Tak jako pro všechna hokejová druž-
stva Světlé i pro juniory je každoročně 
značným handicapem pozdní zahájení 
provozu zimního stadionu v Pěšin-
kách, kdy družstva soupeřů jsou již 
dávno na ledě. Proto je čtvrtá příčka 

týmu vedeného trenérem Jiřím Skalou 
s vedoucím družstva Josefem Jakšlem 
opravdu úspěchem. 

Sedmadvacetičlenný kádr tvoří 
převážně hokejisté ze Světlé, které 
doplňuje trojice hostujících hokejis-
tů z Havlíčkova Brodu. Dle statistik 
vedoucího družstva jsou na tom po 
jednadvaceti odehraných zápasech 
v kanadském bodování nejlépe Michal 
Dolinský (32 b.), Jaroslav Doležal (19 
b.) a Tomáš Krajíček (14 b.). První 
dva jmenovaní drží i nejlepší místa 
střelců družstva: Dolinský 18 zásahů, 
Doležal se trefil dvanáctkrát a 8 gólů 
zaznamenal Jakub Suchánek, kterému 
znamenitě vyšly zápasy hrané 19. a 20. 
ledna. 

V  prvním hráli mladí skláři v Po-
ličce nerozhodně 5:5 (branky Ptáč-
ník, Krajíček, Suchánek, Dolinský 
a Doležal), o den později porazili na 
domácím ledě Litomyšl 8:4 (Suchánek 
a Dolinský skórovali 2 x, dále Ptáčník, 
T. Krajíček, R. Krajíček a Capopuch). 
S přibývajícími zápasy jde prý forma 
hráčů nahoru, což je slibné pro blížící 
se vyřazovací část soutěže.

Jiří Víšek

Sport je jeho potřebou

Máme ve Světlé 
zajímavé sportovní 
osobnosti a nemusí 
to být reprezentanti 
ani ligoví hráči. Pěta-
čtyřicetiletý Jaroslav 
Procházka mezi ně 

určitě patří. Pravidelný sport je již po 
několik let jeho denním chlebíčkem 
a snad i drogou, ale určitě neškodnou, 
ba naopak. 

Téměř každý den obouvá běžecké boty 
a vydává se polykat svoji pravidelnou 
dávku kilometrů. Přitom běhání není 
jeho jediným zájmem, s partou kamarádů 
chodí pravidelně hrát fotbal, v zimě do 
tělocvičny, stejně tak hraje tenis, je pravi-
delným účastníkem tradičního světelské-
ho zimního stokilometrového dálkového 
pochodu, aktivně hraje šachy v ŠK Sklo 
Bohemia. Ač není organizován v žádném 
atletickém oddíle, svoji každoroční účast 
na různých závodech počítá na desítky. Po 

několik let patří mezi pravidelné účastní-
ky tradičního seriálu Běžec Vysočiny. 
Přesto všechno zůstává velice skromným, 
tichým člověkem – a bylo těžké ho přimět 
ke zpovědi na téma jeho sportování.

– Jaroslave, sportuješ od dětství, jak ses 
dostal k běhání?

Od mládí hraji pouze šachy, jinak jsem 
žádný sport pravidelně neprovozoval. 
Před třinácti roky jsem si uvědomil, že 
mám nějaké to kilo navíc, tak jsem jen 
tak lehce začal běhat. Když jsem si mys-
lel, že mám trochu fyzičku, zkusil jsem 
triatlon. Dokončil jsem ho, ale uvědomil 
jsem si, že takový závod potřebuje větší 
trénovanost. Začal jsem běhat pravidelně, 
ale jen tak pro radost.

– Kolik toho v sezoně naběháš měsíč-
ně?

V létě si tréninkové kilometry tolik 
nehlídám, prostě trénuji podle potřeby 
a k tomu jsou ještě závody. Ale nyní přes 
zimu mám o naběhaných kilometrech 
přehled. Od listopadu si držím normu 
300 km měsíčně, vedle toho si chodím 
zahrát fotbálek a nezanedbávám ani 
tenis. V zimních měsících dodržuji so-
botní návštěvu sauny, pokud tedy nejsem 
v práci. Do Brodu běžím po svých, tam 
zajdu v Kotlině do sauny, a domů již jedu 
s manželkou autem.

– Je o tobě známo, že máš své tradiční 
závody. Kolik jsi jich absolvoval v loňské 
sezoně?

Pravidelně startuji na závodech seriálu 
Běžec Vysočiny, od jara do podzimu 
jich bylo 19, k tomu ještě bylo dalších 10 
jednorázových běžeckých závodů, mezi 
nimi i jeden maraton. Absolvoval jsem 
také 6 triatlonů. V konečném hodnocení 
Běžce Vysočiny jsem ve své věkové kate-
gorii skončil na třináctém místě, v letošní 
sezoně bych chtěl nakouknout do první 
desítky.

– Jak ses připravoval na maraton? Pře-
ce jenom uběhnout naráz 42 195 metrů, 
to už vyžaduje systematičtější přípravu, 
a tolik kilometrů člověka asi poznamená.

Přípravu na kladenský maraton jsem 
nijak zvlášť neupravoval, vždyť toho 
normálně naběhám dost. Dosažený čas 
není slavný, ale zvládl jsem to pod 4 ho-
diny, za 3:57. Únavu jsem po doběhnutí 
pochopitelně cítil, ale již druhý den jsem 
si šel normálně zahrát tenis.

– Nezbývá, než popřát ti do roku 2007 
hodně radosti z pohybu a hlavně pevné 
zdraví.   Text a foto: jív

Padesátka fotbalového 
kanonýra

Jak ten čas letí! 
9. února si připomene 
své 50. narozeniny fot-
balová legenda Světlé, 
Láďa Štěrba. Do Svět-
lé přišel z Nové Paky 
v srpnu 1983 s pověstí 

fotbalového kanonýra a hned se zařadil 
mezi střelce prvního mužstva tehdejší 
TJ Sklo Bohemia. Ač narozen ve zname-
ní Ryb, při hře vůbec nepůsobil chladně, 
i přes svoji subtilnější postavu byl na 
hřišti nepřehlédnutelný. Dlouhá léta 
v dresu Světlé zatěžoval konta brankářů 
soupeřů v krajských soutěžích a když už 
si myslel, že je čas odejít, šel hrát nižší 
soutěž do Zbýšova. Potom na čas získal 
angažmá v Rakousku, kde hrál v SV 
Raika – Erlauf poblíž Melku. Po návratu 
z Rakouska ohlásil přestup do Lučice 
a v současné době si ještě rád zakope za 
staré pány Světlé v dresu „céčka“. Ale 
fotbal není v současné době jeho jedi-
ným sportem, stále více času tráví s te-
nisovou raketou a dokonce tento sport 
u něj má před fotbalem přednost.

A tak touto cestou přejí svému spolu-
hráči i soupeři hodně zdraví do dalších 
let kamarádi z fotbalu i tenisu.

 J. Víšek

Brankář Michal Koubský a střelec 
Jakub Suchánek
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Turistika

Den před Silvestrem jsme vlakem od-
jeli do Hlinska, odkud jsme šlapali pěš-
ky, až jsme se ocitli „u nás v Kamenič-
kách.“ Tak se nazývá nejslavnější obraz 
Antonína Slavíčka, který zde léta bydlel 
a maloval. Typický charakter horské vsi 
přitahoval svou rázovitostí a scenériemi 
nejen další malíře, ale také spisovatele, 
odehrává se zde například román Karla 
Václava Raise Západ. 

My jsem ovšem mířili na východ, 
k pramenu Chrudimky. Nachází se 
v polesí Stará obora za osadou Filipov, 
proto se mu říká Filipovský. Akce, kte-
rou pořádají hlinečtí turisté se nazývá 
Silvestr na Chrudimce a letos se konal 
již 23. ročník. U ohýnku nedaleko stu-
dánky se v průběhu odpoledne vystří-
dalo několik desítek účastníků, někteří 
si opekli donesený špekáček, někteří 
si – rovněž z vlastních zdrojů – zavdali 
z „placatky“, mnozí si do nového roku 
vzájemně popřáli hodně zdraví. U pra-
mene Chrudimky ovšem cíl pochodu 
nebyl, účastníky ještě čekal návrat, ať 
již k vlaku, autu nebo těch, kteří bydlí 
nedaleko, domů.

Valná hromada
V polovině ledna se konala valná 

hromada odboru KČT Sklo Bohemia 
Světlá n. S. Zhodnocením uplynulého 
roku se ve své zprávě zabýval před-
seda odboru Bedřich Šturc. Nebývale 
dobré sněhové podmínky nám daly 
možnost poznávat krásy okolí Světlé 
na běžkách, zorganizovali jsme spo-
lečné vyjížďky na Melechov, do Pavlo-
va, jednou i na upravené stopy v okolí 
Žďáru n. S. Hlavními akcemi zimního 
období byly týdenní lyžařské zájezdy 
do Javorníků a Krkonoš a také účast 
na mezinárodním zimním srazu turis-
tů v Dolním Kubíně. Zahájení turistic-
ké sezony v oblasti KČT Vysočina se 
konalo v Moravských Budějovicích 
a zúčastnilo se jej i několik našich 
členů – také proto, aby získali organi-
zační poznatky, neboť v letošním roce 
je pořádáním této akce pověřen náš 
odbor. Během dalších měsíců jsme se 
zúčastňovali dálkových a turistických 
pochodů po celé republice a někteří 
i v zahraničí, plnili jsme podmínky 
k získání oblastních turistických 
odznaků a soutěží IVV. Od jara do 
podzimu se nám daří organizovat 
cykloturistické vyjížďky do okolí na-

šeho města. Tato aktivita si získala své 
tradiční účastníky, a tak se kolo stává 
naším nejoblíbenějším přesunovým 
prostředkem. Naše letní činnost smě-
řuje k několikadenním poznávacím zá-
jezdům. Loni početná skupina našich 
členů zamířila s bicykly do sousedního 
Rakouska, kde absolvovala část Podu-

najské cyklostezky. Jedenkrát ročně 
provozujeme také vodáckou turistiku, 
loni bylo na programu splutí Ohře. 
Koncem léta jsme také uspořádali naši 
největší akci – dálkový pochod Ces-
tami Jaroslava Haška. Jeho jubilejní 
25. ročník přivedl do Světlé 234 v cíli 
spokojených turistů z různých koutů 
republiky. Z úst předsedy odboru za-
zněla i slova díků na adresu sponzorů, 
bez nichž by byla akce prakticky neu-
skutečnitelná.

Pokud jde o výkonnostní turistiku, 
v tabulce podle absolvovaných pěších 
kilometrů se umístili 1. Miloslava Mi-

kešová (1 495 km), 2. Jaroslav Mikeš 
(1 299 km) a 3. Jaroslav Vála (899 km), 
na kole 1. Pavlína Blažková 9 051 km, 
2. Václav Blažek 6 168 km, 3. Josef 
Čech 4 800 km. Kromě výkonnost-
ních odznaků pěší a lyžařské turistiky 
plnili někteří členové KČT podmínky 
několika oblastních turistických od-

znaků a odznaků IVV. Tři členové se 
také zúčastnili semináře vedoucích 
a cvičitelů v Pacově.

V plánu pro letošní rok fi guruje pře-
devším naše účast jako pořadatelské 
služby na čtyřdenním X. Zimním sra-
zu turistů ve Žďáru n. S., již zmíněné 
pořádání Zahájení turistické sezony 
v oblasti KČT Vysočina dne 17. března, 
v červenci splutí Hronu, v srpnu další 
ročník dálkového pochodu Cestami 
Jaroslava Haška, pravidelné pondělní 
cyklovyjíždky a je samozřejmé, že po 
celý rok budeme vyjíždět do blízkého 
i vzdálenějšího okolí na dálkové po-
chody organizované jednotlivými od-
bory KČT. Členové odboru jsou o veš-
kerých plánech předem informováni 
vlastním čtvrtletním kalendářem akcí, 
veřejnost se o činnosti světelských tu-
ristů může dozvědět z vývěsní skříňky 
a ze stránek Světelského zpravodaje.

Součástí valné hromady byly tento-
krát volby nového výboru. Nejdůleži-
tější změna nastala na postu předsedy 
odboru, kterým byl zvolen Jaroslav 
Mikeš.

Text a foto: Jaroslav Vála








