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Schůze rady – 22. ledna 

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
Jednání zahájila ing. Arnotová 

přivítáním přítomných a konstatová-
ním, že svoji návštěvu ohlásil senátor 
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Dále 
provádí kontrolu zápisu z minulého jed-
nání.

Návštěva senátora prof. Moldana
Ing. Arnotová pana senátora přivítala 

a seznámila s radou města. Pan senátor 
po přivítání konstatoval, že se rád zúčast-
ní části jednání rady a rád zodpoví i do-
tazy vznesené členy rady. Byly vzneseny 
dotazy na úspěšnost požadavku našeho 
města na přemístění FÚ, na rozpočtové 
určení daní a dále byla diskutována otáz-
ka odpadového hospodářství.

Prof. Moldan – zákon o odpadech měl 
11 novelizací. Obecně není důležité, jak 
to je nyní, protože oblast odpadů je upra-
vována legislativou EU a to skládkování 
nebere jako ideální způsob. Skládka je 
podle něho pořád nejlevnější varianta, 
ale do budoucna bude podléhat stále přís-
nějším předpisům. Pokud jde o pokra-
čování skládkování, tak by neváhal. EU 
preferuje spalovny, ale pro ty u nás není 
nadšení. Sice se zredukuje objem odpadu, 
ale vzniká problém se skládkováním od-
padu ze spalovny. Je i problém spalovnu 

„nakrmit“.
J. Böhm – naše město bude letos 

prožívat slavnostní rok – 800 let od 
první zmínky o městě. Ve dnech 8. a 9. 
6. proběhne folklorní festival. Jménem 
přípravného výboru žádá p. senátora, zda 
by mohl převzít tzv. „organizační záštitu“ 
nad tímto festivalem. Tuto záštitu již při-
slíbili převzít hejtman kraje M. Vystrčil, 
předseda NKÚ p. F. Dohnal a generál 
Štěpán.

Prof. Moldan – rád tuto záštitu převez-
me.

2. Odpadové hospodářství města 
– provoz skládky

Členové rady obdrželi písemný mate-
riál. Do jednání rady byli pozváni ještě 
ing. Hudera a ing. Hladovec.

Ing. Hudera – zpracoval analýzu z eko-
nomického pohledu. Soustředil se na to, 

Vážení čtenáři,
když slaví nějaké kulaté výročí 

velmi starý člověk, nebývají už 
oslavy nikterak bujaré. Je to ze zcela 
prostého důvodu – takový oslavenec 
je většinou již sužován mnohými 
neduhy, bolestmi, v mezním případě 
jeho základní životní funkce udržují 
při životě všelijaké moderní lékařské 
přístroje. 

S letošním velkým oslavencem je 
to trošku jinak. Pro jeho nebývale vy-
soký věk bychom na jeho místě mohli 
očekávat starého zlomeného pacienta 
připoutaného k lůžku. Přesto tomu 
tak není. Ano, asi tušíte, kam mířím. 
Naše město letos slaví krásné kulaté 
jubileum, o kterém jste se již mohli 
dočíst i ve Světelském zpravodaji.

Letos uběhne neuvěřitelných 800 
let od první písemné zmínky o na-
šem městě. Jelikož však roku 1207 je 
Světlá již uváděna jako majetek kláš-
tera ve Vilémově, dá se s úspěchem 
předpokládat, že po jejích úplných 
počátcích bychom měli pátrat mini-
málně již několik desítek let předtím. 

Za oněch 800 let náš oslavenec pro-
žil mnohé. V průběhu staletí střídal 
rozličné majitele, s nimiž přicházel 
rozvoj i úpadek, procházel útrapa-
mi povodní či požárů, rozrůstal se 
z původní malé osady až na dělnické 
městečko dnešních rozměrů. Za svůj 
život mu vděčí mnoho význačných 
postav – namátkou jmenujme alespoň 
hudebního skladatele Aloise Jelena, 
akademického malíře F. A. Jelínka, 
z té modernější historie módní ná-
vrhářku Blanku Matragi či malíře 
Josefa Sasku. 

Jubilant se přes své vysoké stáří 
těší dobré kondici. Jen si vezměte, že 
oproti roku 1970 došlo k nárůstu po-
čtu jeho obyvatel o více než 3000 na 
současných přibližně 6000 (počítáno 
bez přidružených obcí). 

Ano, oslavenec má také své neduhy, 
pár necitlivých šrámů v minulých do-
bách utržil, ale jedná se spíše o kos-
metické vady a ne o něco, co by mu 
bránilo v jeho dalším životě. 

I redakce Světelského zpravodaje 
se připojuje ke gratulacím a přeje 
oslavenci mnoho dalších krásných let 
(či spíše staletí) a pevné zdraví. 

-jp-

Slovo úvodem
jak to vypadá nyní. Vyšlo mu, že z hle-
diska dopadů do městského rozpočtu je 
odpadové hospodářství ziskové ve výši 
cca 1,3 mil. Kč, ale v případě promítnutí 
nákladů na investice, které budou nutné 
vynaložit na další etapu, monitoring , za-
jištění mechanizace TBS, vznikne ztráta 
ve výši cca 700 tis. Kč. Město z poplatků 
za likvidaci odpadu hradí i provoz sběr-
ného dvora.

Ing. Arnotová – s ohledem na nevyjas-
něné majetkové vztahy by na přechodnou 
dobu zkusila jinou formu skládkování.

Prof. Moldan – vypsáním výběrového 
řízení se získají informace. 

Ing.Vacek – u výběrového řízení klást 
důraz na dlouhodobou spolupráci a za-
městnanost lidí.

Otázkou je, zda provozovat odpadové 
hospodářství celé dodavatelsky, nebo 
pouze částečně (např. sběrný dvůr si po-
nechat apod.).

Navrhuje zjistit možnost dotací a ma-
jetková jednání vést intenzivně.

Prof. Moldan – je potřeba se sezná-
mit s podmínkami EU (mezinárodní 
srovnání). To nahrává smlouvě s firmou. 
Například v Německu je nyní skládková-
ní „nula“. Důležité je, abychom se v tom 
i sami orientovali, nespoléhat se na cizí 
analýzu.

Ing. Hladovec – i oni se ve svém roz-
boru na to dívali z pohledu ekonomické-
ho.Vychází to, že na skládku doplácíme. 
I v jiných městech, které mají svoji 
skládku, nevytvářejí potřebnou rezervu. 
Z dlouhodobého pohledu hraje roli i to, 
jak stát bude regulovat skládkování. 
Skládka je na našem území a poplatek za 
skládkování je naším příjmem.

Ing. Hladovec – nyní zatím nerekul-
tivujeme. Při přerušení skládkování ale 
vyvstává otázka, zda bychom nemuseli 
začít.

Ing. Hladovec – u zadání výběrového 
řízení bude otázkou, zda ho vypsat pou-
ze na obsluhu směsného komunálního 
odpadu, nebo řešení i s tříděním a likvi-
dací komunálního sběru – navrhoval by 
vypsat výběrového řízení na komplexní 
likvidaci TKO.

Usnesení č. 16/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Ukládá připravit podmínky + výběr 

firem pro vypsání výběrového řízení 
na zajištění dodavatele komplexního 
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odpadového hospodářství (obsluha 
směsného komunálního odpadu včet-
ně třídění a likvidace komunálního 
sběru) ve spolupráci s odborem ŽP, 
odborem MIRR, TBS a ing. Huderou.

II. Ukládá zjistit, jak odpadové hospo-
dářství funguje v jiných městech naší 
velikosti u nás i v zahradničí.

III. Ukládá zjistit, zda v případě pře-
rušení skládkování na naší skládce 
nebude nutné zahájit její rekultivaci.

Zajistí:
I.  Mgr. Jan Tourek, místostarosta
II. Mgr. Jan Tourek, místostarosta 
vedoucí odboru ŽP
III. vedoucí odboru ŽP

Termín: 28. 2. 2007

3. Dodatek ke smlouvě
Rada města projednala žádost firmy 

Tedom Energo s.r.o., Výčepy 195, Třebíč, 
provoz Světlá n. S. o vytvoření dodatku 
ke Smlouvě o nájmu CZT z důvodu roz-
šíření plochy o části suterénní místnosti 
v objektu čp. 986 ve Světlé nad Sázavou. 
Původně měl žadatel zájem o pronájem, 
nyní své stanovisko přehodnotil a souhla-
sí pouze s oprávněním k užívání tohoto 
prostoru a k zajištění přístupu k němu.

Usnesení č. 17/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 

ke Smlouvě o nájmu CZT a jeho pro-
vozování ze dne 19. 12. 2000 ve věci 
oprávnění k užívání místnosti č. 003 
v 1. PP v objektu čp. 986 ve Světlé 
nad Sázavou a zároveň k zajištění 
přístupu k této místnosti z důvodu 
umístění zařízení, a to jedné DPS 
pro ÚT a jedné DPS pro VZT včetně 
rozvaděče MaR. Tento souhlas vy-
dává pro TEDOM ENERGO s. r. o., 
Výčapy 195, 674 01 Třebíč, na dobu 
1. 1. 2007 – 31. 12. 2015.

II. Ukládá informovat pronajímatele 
nebytových prostor v čp. 986 o tom, 
že je vydán souhlas ke vstupu k zaří-
zení firmy Tedom.

Zajistí:
I. vedoucí odboru MIRR
II. Mgr. Jan Tourek, místostarosta, ter-

mín: 31. 3. 2007

4. Umístění elektrického zařízení
 Rada města Světlá n. S. dne 18. 12. 

2006 – usnesení č. 338/2006, část II. vy-
slovila souhlas s nově navrženou trasou 
kabelového vedení stavby „Mrzkovice 

– Pod Rybníkem – kabel nn“ přes poze-

mek KN č. 619/13 v k.ú. Mrzkovice ve 
vlastnictví města Světlá n. S. s násled-
ným zřízením věcného břemena ve vy-
mezeném rozsahu za jednorázovou úplatu 
500 Kč. Nyní žadatel dodatečně zjistil, že 
výše uvedenou trasou kabelového vedení 
bude ještě dotčen pozemek KN č. 607/1 
v k.ú. Mrzkovice, který je historickým 
majetkem města Světlá n. S.. 

Usnesení č. 18/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů vyhovuje žádosti ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, 
Teplická 874/8, prostřednictvím VČE-

-MONTÁŽE, SKUPINA ČEZ, Hum-
polecká 448, 580 24 Havlíčkův Brod, 
a rozšiřuje svůj souhlas o pozemek KN č. 
607/1 v k. ú. Mrzkovice, který bude také 
dotčen nově navrženou trasou kabelové-
ho vedení stavby „Mrzkovice – Pod Ryb-
níkem – kabel nn“ za stejných podmínek, 
daných usnesením č. 338/2006, část II. ze 
dne 18. 12. 2006.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2007

5. Úprava oplocení u památníku 
padlých

Rada města projednala písemný ma-
teriál, týkající se památníku padlých 
v Mrzkovicích, který se nachází u frek-
ventované komunikace II/150. Stávající 
oplocení je v nevyhovujícím stavu, a pro-
to je nutné provést jeho úpravu. Je možné 
požádat Ministerstvo obrany ČR o státní 
účelovou dotaci na titul „Zabezpečení 
péče o válečné hroby a památníky“. 
K žádosti je nutné mimo jiné doložit 
souhlas žadatele s investičním záměrem 
v této věci a s podáním žádosti o státní 
účelovou dotaci. 

Na výše uvedenou akci je zpracovaná 
cenová nabídka v následujícím rozsahu:

celkové náklady  99 tis. Kč
požadovaná dotace  79 tis. Kč
zdroje žadatele  20 tis. Kč

Usnesení č. 19/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní počtem 7 hlasů schvaluje investiční 
záměr realizace akce „Úprava oplocení 
okolo památníku padlých“ v Mrzkovi-
cích a zároveň schvaluje podání žádosti 
o státní účelovou dotaci v této věci.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2007

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

Členové rady obdrželi písemný mate-
riál. Rada města dne 8. 1. 2007 odložila 
tento materiál a doporučila prověřit 
možnosti v zajištění odebírání služeb 
a možnost převedení objektu DPS pod 
Sociální centrum. Je dohodnuto, že občan, 
který vstoupí do DPS, se ve smlouvě za-
váže k odebírání služeb v hodnotě 250 Kč/
měsíc. S JUDr. Málkem byl vytvořen 
dodatek ke smlouvě. Tato částka bude 
součástí nájmu.

Usnesení č. 20/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů schvaluje návrh užšího 
pořadníku žadatelů o nájem bytu v domě 
s pečovatelskou službou předložený ko-
misí sociální a zdravotní:

1. paní Mária Opatrná, Josofodol 26, 
Světlá n. S.

(obsazení stávajícího volného bytu).
Zajistí: vedoucí odboru sociálních věcí, 

termín: ihned

7. Jednací řád rady města
Rada města projednala písemný mate-

riál, týkající se účinnosti zákona č. 159/06 
Sb., o střetu zájmů. Je navrženo doplnění 
dosavadního jednacího řádu rady v čl. 5 
o bod č. 5.

Usnesení č. 21/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů schvaluje jednací řád 
Rady města Světlá n. S. doplněný v člán-
ku 5 o bod č. 5:

„Před projednáváním každého bodu 
programu zasedání rady učiní veřejný 
funkcionář oznámení svého poměru 
k projednávané věci, jestliže se zřete-
lem k výsledku by mu mohla vznik-
nout výhoda nebo újma a nebo má-li 
na věci jiný osobní zájem. To neplatí 
v případě, je-li zájem obecně zřejmý. 
Oznámení se podává písemně před 
zahájením jednání nebo ústně v jeho 
průběhu, nejpozději však před hlasová-
ním. Oznámení je vždy součástí zápisu 
z jednání.“

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: ihned 

Rada města projednala materiál komi-
se pro rozvoj sportu – ocenění sportovců. 
Dne 31. 1. 2007 se koná slavnostní vyhlá-
šení sportovce roku. Oceněným je navr-
žen pohár, čestné uznání, knihy a upo-
mínkové předměty. Jako každoročně 
bude vyhlašována i sportovní osobnost. 
Komisí je navržena slečna Jarmila Ma-
chačová, medailistka ME, dvojnásobná 
mistryně ČR. ▶
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Usnesení č. 22/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 4 hlasů schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro 
sl. Jarmilu Machačovou u příležitosti vy-
hlášení sportovní osobnosti města Světlá 
n. S. za rok 2006.

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

Rada města projednala návrh ředitele 
SC na zvýšení úhrad za pobyt v DD Soci-
álního centra města Světlá n. S. – s účin-
ností od 1. 1. 2007 nabývá platnost zákon 
č. 108/06 Sb., o sociálních službách, a zá-
roveň i podmínky výše úhrad za pobyt 
a stravu v domovech pro seniory. Ředitel 
SC proto navrhuje provést následující 
změny, které by byly platné od 1. 3. 2007. 
Oproti stávající výši úhrad jsou nyní po-
platky zvýšeny o 510 Kč/měsíc.

Starostka informuje, že sociální centra, 
u kterých jsou zřizovatelem města, nedo-
stávají od státu takové příspěvky na lůžko 
jako centra ostatní (nestátní a krajská). 
Městská centra dostanou na lůžko příspě-
vek ve výši 49 tis. Kč, což je o 21 tis.Kč 
na lůžko méně než loni. Všechna městská 
zařízení v kraji vč. našeho Sociálního 
centra podají proti tomuto rozhodnutí 
prostřednictvím města Havlíčkův Brod 
hromadné odvolání.

Usnesení č. 23/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Schvaluje s účinností od 1. 3. 2007 

výši úhrad za pobyt v DD Sociálního 
centra města Světlá n. S. v následující 
podobě (viz tabulka):

II. Souhlasí s připojením se k iniciativě 
měst, která jsou zřizovatelem sociálních 
zařízení ve věci podání hromadného 
odvolání ve věci poskytnutí příspěvku 
od státu na lůžko v sociálních centrem, 
u kterých jsou zřizovatelem města.

Zajistí: I. ředitel SC Světlá n. S., termín 
1. 3. 2007

 II. Mgr. Jan Tourek, místostarosta, ter-
mín 28. 2. 2007

Místostarosta Mgr. Tourek informuje, 
že z dotazníkového šetření vyplynul 
požadavek na výstavbu bazénu a spor-
tovní haly. Navrhuje, aby komise pro 
rozvoj města ve spolupráci se zástupci 
odboru stavebního a životního prostředí 
vytipovala na základě strategického plá-
nu několik vhodných lokalit pro event. 
výstavbu těchto zařízení.

Usnesení č. 24/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní:
I. Doporučuje, aby komise pro rozvoj 

města ve spolupráci se zástupci od-
boru stavebního a životního prostře-
dí a komisí pro koordinaci sportů 
vytipovala na základě strategického 
plánu několik vhodných lokalit pro 
umístění a event. výstavbu spor-
tovních zařízení (bazén, koupaliště, 
sportovní hala apod.).

II. Doporučuje pozvat zástupce ho-
kejového klubu k jednání o výhledu 
jeho fungování.

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostaros-
ta, termín: 31. 3. 2007 

Místostarosta Mgr. Tourek – průmys-
lová zóna – navrhuje oslovit autorizo-
vanou osobu, která by odhadla cenu 
pozemků na průmyslovou zónu. Ko-
mise rozvoje města by měla vytipovat 
nejvhodnější lokalitu pro průmyslovou 
zónu, ta by se následně ocenila a jednalo 
se s lidmi o výkupu. Další věcí je schůz-
ka s JUDr. Kölblem.

Usnesení č. 25/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

doporučuje uskutečnit průzkum cen 
pozemků na průmyslové zóny (jednání 
s jednotlivými majiteli a jejich představě 
o výši ceny pozemků).

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místosta-
rosta

vedoucí odboru MIRR, termín: 25. 4. 
2007

Místostarosta Mgr. Tourek – navrhuje 
vypracovat katalog firem, které působí 
ve městě.

Usnesení č. 26/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

ukládá vedoucí živnostenského odboru 
připravit registr firem ze Světlé nad Sáza-
vou a místních částí za účelem sestavení 
katalogu podnikatelů.

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

Místostarosta Mgr. Tourek podává in-
formaci, že Nadace ČEZ vyhlásila na rok 
2007 grantové řízení pro projekt „Oran-
žové hřiště“, který se týká zřízení nového 
dětského hřiště. Poskytnutý příspěvek je 
do výše až 2 mil. Kč a finanční spoluú-
čast žadatele není povinná. Hřiště musí 
splňovat podmínky dané nadací ve formě 
povinných prvků (pískoviště, lezecká 
stěna, koutek pro míčové hry). Uzávěr-
ka přihlášek je do 31. 1. 2007 a součástí 
žádosti je určení lokality. Odbor MIRR 
navrhuje tyto lokality: Na Bradle, Dolní, 
Na Fialkách. Tyto lokality jsou v souladu 
s územním plánem.

Usnesení č. 27/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Souhlasí s lokalitou Na Fialkách 

pro případné zřízení dětského hřiště 
a zároveň s podáním žádosti o dotaci, 
kterou poskytuje Nadace ČEZ.

II. Doporučuje při plánování dalších 
etap sídliště rodinných domků v lo-
kalitě Na Kalvárii počítat se zřízením 
dětského hřiště.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
I. 31. 1. 2007, II. průběžně

Dr. Myslivcová žádá o doplnění škol-
ské rady ze strany zřizovatele. Navrhuje, 
aby členem byl Josef Böhm.

Usnesení č. 28/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů jmenuje členem školské 
rady při ZŠ Komenského ve Světlé nad 
Sázavou p. Josefa Böhma.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: ihned 

Dr. Myslivcová žádá o svolení, zda 
by škola prostřednictvím odboru MIRR 
mohla vyhlásit výběrové řízení na výběr 
firmy pro investiční akci „Rekonstrukce 
sociálního zařízení v ZŠ Jelenova“ ve 
výši 500 tis. Kč ještě dříve, než bude 
schválen rozpočet. Škola tuto akci může 
dělat jen o prázdninách.

Usnesení č. 29/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní souhlasí s vyhlášením výběrového 

Členění pokojů 1 lůžk.s balk. 1 lůžk.bez 
balk. 2 lůžk.s balk. 2 lůžk.bez 

balk.
Strava/den 112,- 112,- 112,- 112,-

Bydlení/den 128,- 125,- 114,- 111,-

den 240,- 237,- 226,- 223,-
měsíc 7 200,- 7 110,- 6 780,- 6 690,-

▶



Světelský zpravodaj březen 2007 strana 4 strana 5 březen 2007 Světelský zpravodaj 

Schůze rady – 5.  února

Přítomni: ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Věra Tyčová, ing. Luboš Vacek, 
PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Tourek, 
ing. Iva Černohubová, omluvena: Mgr. Ja-
na Kupčíková

1. Zahájení, kontrola zápisu
Jednání zahájila starostka města přiví-

táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání.

Usnesení č. 31/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů odvolává ing. Josef Pipka 
z funkce člena Rady ZŠ Světlá n. S., Ko-
menského ul. čp. 234, Světlá n. S. k datu 
6. 2. 2007.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: ihned
Starostka informuje, že již měsíc fun-

guje kavárna. Dovolila si proto pozvat 
p. Brezanského za účelem zhodnocení 
provozu a vyjasnění si určitých problémů 

– v neděli je zavřeno, požadavek města je, 
aby v neděli bylo otevřeno, stížnosti na po-
malou obsluhu,  pořádek atd. P. Brezanský 

– až začne sezona, bude otevřeno i v neděli, 

řízení na dodavatele investiční akce 
„Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ 
Jelenova“.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR a ředi-
telka ZŠ Komenského Světlá n. S., ter-
mín: 31. 1. 2007 

Tajemnice upozorňuje na internetové 
stránky a diskusní fórum na nich – po 
pořadu „Na vlastní oči“ a znovuotevření 
kavárny se zde objevují příspěvky, které 
jsou ve značné míře vulgární. Město by 
mělo dbát na to, aby obsah někam spěl. 
Diskuse není cenzurována a často jsou 
příspěvky dost hrozné. Přispěvovatelé 
jsou anonymní. Redakční rada si myslí, 
že by diskuse s této podobě probíhat ne-
měla. Řešením by byla registrace disku-
tujících (software by stál cca 20 tis. Kč), 
nebo ukončení tohoto diskusního fóra.

Usnesení č. 30/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů ruší vzhledem ke vzrůs-
tajícímu počtu návštěvníků stránek, kteří 
nejsou schopni nebo ochotni dodržovat 
pravidla slušné a věcné diskuse diskusní 
fórum na webových stránkách města 
Světlá n. S.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: ihned

8. Různé
Rada bere na vědomí:
• starostka seznamuje radu s děkov-

ným dopisem od Oblastní charity za 
spolupráci při konání akce „Tříkrálo-
vá sbírka“. Ve Světlé n.S. se vybralo 
36 200 Kč.

• Starostka informuje, že hledáme 
projektové manažery, kteří by nám 
pomohli s vypracováním žádostí 
o dotace z EU. Uvažujeme, že by-
chom využili externí služby. Již 
proběhlo jednání s ing. Klatovským, 
panem Chladem. 

• Dr. Myslivcová informuje, že na 
cestě k tenisovým kurtům je rozjetý 
žlábek. Bylo dohodnuto, že odbor ži-
votního prostředí cestu zkontroluje.

• tajemnice podává informaci o připra-
vovaných volbách do osadních výbo-
rů. Oslovila stávající členy osadních 
výborů a požádala je o sestavení kan-
didátky. Pro každou místní část bude 
připraven hlasovací lístek, počet 
členů osadního výboru by se neměl 
měnit. 

• tajemnice podává informaci, že dneš-
ní poštou přišla nabídka na partner-
ské město z Itálie. Jedná se o město 
Spilinbergo s 11 tis. obyvateli. 

• tajemnice seznamuje radu s organi-
začními záležitostmi na MěÚ – byla 
vypsána tři výběrová řízení – na ve-
doucího odboru správního a školství, 
na pracovníka odboru stavebního 
úřadu a pracovníka odboru sociál-
ních věcí. U pracovníků na odboru 
stavebního úřadu a odboru sociál-
ních věcí by potřebovala, aby došlo 
k souběžnému pracovnímu poměru 
s ohledem na předání práce + zapra-
cování nových pracovníků.

• starostka seznamuje radu se situací, 
která se týká přestupkové agendy 

– 15. 1. 2007 odešel ing. Josef Pipek. 
Pozvala na jednání ing. Švece, paní 
Vondrušovou a ing. Černohubovou, 
při kterém požádala odbor dopravy 
o provedení kontroly po formální 
i věcné stránce v přestupcích, které 
měl řešit odbor správní a školství. 
Seznamuje radu se závěry kontroly 
a navrženými opatřeními.

• starostka seznamuje radu s vyjádře-
ním p. Zadiny ve věci cesty v Horní 
Březince.

Další jednání rady se bude konat v pon-
dělí dne 5. 2. 2007 od 15 hod.

ing. Lenka Arnotová
starostka města

aby odstranil dlouhé čekací doby, učinil 
taková opatření, aby se to již neopakovalo. 
V současné době má 2 kuchaře a 4 číšníky. 
Na jeho dotaz byla vyjasněna splatnost 
nájemného a rada se usnesla, že p. Brezan-
ského za měsíc znovu pozve na projednání 
fungování kavárny.

Usnesení č. 32/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

doporučuje upravit ve smlouvě splatnost 
nájemného tak, aby bylo za stávající 
měsíc zaplaceno vždy k poslednímu datu 
v měsíci.

Zajistí:  vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned

2. Návrh rozpočtu města na rok 2007
Rada města projednala předložený ná-

vrh rozpočtu na rok 2007. Starostka  infor-
muje, že návrh rozpočtu  prošel již dvakrát 
finančním výborem. Na jeho doporučení 
byly provedeny úpravy. 

Příjmy jsou dané a jejich předpokláda-
ná výše je 140 471 000 Kč. K příjmům 
přičteme zůstatky na portfoliovém účtu 
a na základním účtu a získáme zdro- ▶

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 ob-
čan (včetně dětí, důchodců, studentů), 
který je přihlášen k trvalému pobytu 
ve Světlé n. S. nebo přilehlých obcích. 
Majitelé chat a rekreačních chalup hra-
dí 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
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je ve výši 158 041 000 Kč. Výdaje 
podle jednotlivých kapitol dosahují výše 
158 041 000 Kč.

Usnesení č. 33/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

ukládá odboru MIRR provádět kontroly 
a porovnání výše spotřeby vody, elektřiny 
a tepla v budovách města.

Bylo dohodnuto, že pracovní seminář 
k rozpočtu se bude konat dne 19. 2. 2007 
od 16,00 hodin, rada bude 19. 2. 2007 od 
13,00 hodin.

3. Darování nemovitého majetku
Rada města projednala  dořešení majet-

koprávních problémů vzniklých přístav-
bou márnice.

Usnesení č. 34/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů doporučuje zastupitelstvu 
schválit darování nemovitostí, a to římsko-
katolické farnosti – děkanství Světlá n. S., 
náměstí Trčků z Lípy 94, Světlá n. S..

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

4. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 
a 2/2007 a návštěvní řád zámeckého 
parku

Rada projednala písemnost týkající se 
návrhu vydat obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2007, kterou by se zrušila vyhláška č. 
3/2002.

Park by se měl  klasifikovat jako veřejné 
prostranství z hlediska údržby veřejné 
zeleně, proto rada navrhuje změnit obecně 
závaznou vyhláškou č. 2/2007 vyhlášku 
č. 5/2005, kterou se stanoví povinnost 
k zabezpečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku, k zajištění udržení čistoty, 
k ochraně veřejné zeleně a k užívání zaří-
zení města sloužících potřebám veřejnosti, 
možnost přístupu nemotorovým vozidlům, 
psům na vodítku atd.

Usnesení č. 35/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů:
I. Doporučuje schválit obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2007 a obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2007.

II. Schvaluje znění návštěvního řádu 
parku – návrh č. 2. 

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

5. Poskytnutí území zámeckého parku
Rada města projednala žádost Vlasti-

vědného spolku Světelsko o poskytnutí 
zámeckého parku ve Světlé nad Sázavou 
dne 16. 6. 2007 za účelem pořádání akce 

„Jak se žilo v pravěku“ . 

Usnesení č. 36/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů schvaluje vypůjčení areálu 
zámeckého parku ve Světlé nad Sázavou 
Vlastivědnému spolku Světelsko dne 16. 
6. 2007 za účelem pořádání akce „Jak se 
žilo v pravěku“ včetně ukázky středově-
kých řemesel v rámci oslav 800 let města 
Světlá n. S. za podmínky, že po skončení 
akce bude areál uklizen a předán ve stavu 
odpovídajícímu před zahájením uvedené 
akce. 

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
16. 6. 2007 

6. Prodloužení termínu plnění
Rada projednala  žádost  p. Miroslava 

Bockého, Zahrádecká 627, Světlá n. S., 
o prodloužení termínu plnění, vyplý-
vajícího ze Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě ze dne 19. 3. 2003, uzavřené mezi 
žadatelem a městem Světlá n. S. za účelem 
výstavby rodinného domu na pozemku 
v lokalitě Kalvárie – I. etapa.

Usnesení č. 37/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů doporučuje schválit pro-
dloužení termínu plnění, vyplývajícího 
z čl. B, odst. 4 Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě ze dne 19. 3. 2003, uzavřené 
mezi p. Miroslavem Bockým, Zahrádecká 
627, Světlá n. S., a městem Světlá n. S. za 
účelem výstavby rodinného domu na po-
zemku KN č. 549/34 v k.ú. Světlá n. S. o 6 
měsíců.

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

7. Reklamní tabule
Rada města projednala  žádost p. Zdeň-

ka Bílka – Rytectví, Horní 1167, Světlá 
n. S. o umístění jedné reklamní tabule 
na budovu kavárny (pod již instalovanou 
reklamu Elektro Dvořák) a druhé na roh 
uličky mezi obchodní dům a řeznictví dle 
přiloženého obrazového návrhu. Rozměry 
směrovek jsou 50 x 80 cm

Usnesení č. 38/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů:
I. Odkládá vydání souhlasu s umístě-

ním reklamní tabule p. Zdeňka Bílka, 
Horní 1167, Světlá n. S., na budovu 
kavárny do doby zpracování koneč-
ného návrhu na celkové rozmístění 
reklamní plochy na budově čp. 986.

II. p. Zdeňku Bílkovi, Horní 1167, 
Světlá n. S., ve věci umístění jeho 
reklamní tabule na roh uličky mezi 
obchodní dům a řeznictví obrátit se 
na vlastníka pozemku. Ukládá od-

boru MIRR upozornit p. Bílka na to, 
že v místech zamýšleného umístění 
tabule je v rozpočtu města plánováno 
s realizací chodníku.  

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 4. 2007

8. Odkoupení pozemku
Rada města projednala  žádost paní Ireny 

Choutkové, V Polích 165, Světlá n. S., o po-
souzení možnosti odkoupení pozemku PK 
č. 292 (ZE) o výměře 4345 m2 a nabídnutí 
ceny k jednání. Jedná se o pozemek v lo-
kalitě Na Bradle, který je dle ÚPSÚ města 
Světlá n. S. určen jako plocha pro bydlení 
kolektivní (bytové domy). 

Usnesení č. 39/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů doporučuje zastupitelstvu 
schválit  záměr  odkoupení pozemku PK č. 
292 (ZE) o výměře 4 345 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. a nabídnout cenu k jednání ve výši 
150 Kč/m2 (stejná jako při výkupu pozem-
ků v lokalitě „U Vodárny“ i v minulém 
usnesení ZM v této věci). Ukládá odboru 
MIRR projednat cenu s paní Choutkovou 
tak, aby výsledek byl znám před projedná-
ním v zastupitelstvu města.  

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

9. Prodej části pozemku
Rada města projednala žádost pana 

Daniela Karase, Jilská 12 čp. 448, 110 00 
Praha-Staré Město a paní Moniky Karaso-
vé, Srbská čp. 795, 250 82 Úvaly, o prodej 
části pozemku PK č. 858 (ZE) o výměře 
cca 1600 m2 v k. ú. Světlá n. S. za účelem 
rozšíření vlastního pozemku. Požado-
vaná část pozemku se nachází v lokalitě 

„U Vodárny“. Dle ÚPSÚ je tato plocha v ne-
zastavitelném území města, je  určena jako 
zahrada a z 80 % je v ochranném pásmu 
VTL plyn, což znamená, že na této ploše 
není možné realizovat jakoukoliv stavbu.

Usnesení č. 40/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů:
I.Doporučuje zastupitelstvu  schválit 

záměr prodeje části pozemku PK 
č. 858 (ZE) v k.ú. Světlá n. S..

II.Doporučuje schválit prodejní cenu za 
1 m2 pozemku PK č. 858 (ZE) ve výši 
200 Kč/m2 (cena dle schválených pra-
videl je v rozmezí 170 až 350 Kč/m2).

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

10. Prodej částí pozemků
Rada města  projednala písemný materi-

ál. Město Světlá n. S. vlastní část pozemku 

▶
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KN č. 745/1, pozemek KN st.č. 217, po-
zemek KN č. 747 a pozemek KN č. 754/1 
o celkové výměře 2016 m2 v k.ú. Světlá 
n. S., lokalita u ZŠ Lánecká ul. Tato plocha 
je v „ÚPSÚ určena pro „smíšené funkce 
městské“, což znamená více možností pro 
její využití.

Město Světlá n. S. má zpracovanou 
studii zástavby uvedené lokality, ze které 
vyplývají tři varianty řešení. Jedná se 
o zástavbu určenou k bydlení, konkrétně: 
2 rodinnými domy, 5 řadovými domy, by-
tovým domem s 12 BJ.

Zastupitelstvo dne 22. 2. 2006 usnese-
ním č. 8/2006 schválilo záměr prodeje čás-
ti pozemku KN č. 754/1, pozemku KN st.č. 
217, pozemku KN č. 747 a pozemku KN č. 
754/1 v k. ú. Světlá n. S. za účelem bytové 
výstavby (bytový dům, řadový dům – for-
mou družstevní výstavby) dle zpracované 
studie této lokality. Pokud by o tuto formu 
výstavby nebyl dostatečný zájem do 31. 12. 
2006, budou uvedené pozemky uvolněny 
na výstavbu rodinných domů.   

Vzhledem k tomu, že o výstavbu byto-
vého domu nebo řadového domu nebyl 
zájem, předkládá se návrh na prodej po-
zemků za účelem výstavby 2 rodinných 
domů.

Usnesení č. 41/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů
I.Doporučuje zastupitelstvu schválit 

záměr prodeje části pozemku KN č. 745/1, 
pozemku KN st.č. 217, pozemku KN č. 
747 a pozemku KN č. 754/1 v k. ú. Svět-
lá n. S. za účelem výstavby 2 rodinných 
domů. Dále doporučuje již zpracovanou 
studii zástavby a zaměření této lokality 
upravit tak, aby mohly být prodány celé 
pozemky. 

II.Doporučuje schválit prodej části po-
zemku KN č. 745/1, pozemku KN st. č. 
217, pozemku KN č. 747 a pozemku KN č. 
754/1 v k. ú. Světlá n. S. nejvyšší nabídce 
za 1 m2 s tím, že základní cena je 350 Kč. 
Nabídky je nutné podat v zalepené obálce 
s označením „Pozemky – u ZŠ Lánecká“ 
a s uvedením žadatele v termínu 15. 3. 
2007 – 31. 5. 2007 včetně. Tyto obálky 
budou otevřeny přímo na nejbližším zase-
dání ZM, tj. v měsíci červnu 2007.

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

11. Prodej pozemků
Usnesení č. 42/2007:  
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů:
I. Doporučuje  schválit záměr prodeje 

pozemku KN č. 724/214 a pozemku 

KN č. 724/74 vše v k. ú. Světlá n. S.
II. Doporučuje schválit prodejní cenu 

za 1 m2 pozemku KN č. 724/214 ve 
výši 200 Kč/m2 (cena dle schválených 
pravidel je 170 až 350 Kč).

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

12. Půjčky z Městského fondu rozvoje 
bydlení

Rada města projednala vyhlášení vý-
běrového řízení na poskytování půjček 
z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 
2007 a návrh zásad  použití prostředků 
z fondu pro rok 2007. Tento fond je krytý 
pouze prostředky města Světlá n. S. Pro 
rok 2007 je k dispozici objem finančních 
prostředků ve výši 1,2 mil. Kč.  

Usnesení č. 43/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání  

počtem 6 hlasů:
I. Doporučuje schválit Zásady pro pou-

žití účelových prostředků Městského 
fondu rozvoje bydlení města Světlá 
n. S. v roce 2007 dle předloženého 
návrhu.

II. Doporučuje vyhlásit výběrové řízení 
na poskytování půjček z Městského 
fondu rozvoje bydlení pro rok 2007 
dle schválených „zásad“.

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

13. Podnikatelské plochy a Změny 
ÚPSÚ Světlá n.S.

Členové rady obdrželi písemný materiál. 
Tento materiál vypracoval odbor stavební-
ho úřadu na pokyn zadaný zastupitelstvem 
ze dne 6. 12. 2006 a obsahuje:

a) Plošné vymezení jednotlivých parcel 
k plochám pro podnikatelské účely.

b) Finanční kalkulace na výkup pozem-
ků.

c) Základní informace k dotačním 
titulům.

Usnesení č. 44/2007:
Rada města Světlá n. S. odkládá  roz-

hodnutí o určení lokalit vhodných  pro 
průmyslovou zónu na příští zasedání (po 
projednání v komisi rozvoje města).

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 19. 2. 2007 

14. Strategický plán rozvoje města 
Světlá n. S.

Rada města projednala návrh strategic-
kého plánu. Hlavním cílem „Strategické-
ho plánu rozvoje města Světlá n. S.“ je 
najít optimální cestu k řešení hospodář-
ských, sociálních, demografických a ji-
ných problémů z různých oblastí života 
města. Strategie města je významným 

koncepčním materiálem pro nejrůznější 
potřeby městského úřadu, ale i podnika-
telských subjektů, sdružení, občanských 
iniciativ a jiných subjektů ve městě. 
Dokument stanovuje základní směry 
rozvoje města v horizontu cca 6 let, tedy 
období respektující programovací období 
EU 2007 – 2013. Strategie rozvoje města 
zahrnuje město včetně jeho patnácti míst-
ních částí.

Usnesení č. 45/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů doporučuje schválit „Stra-
tegický plán rozvoje města Světlá n. S.“, 
dle předloženého dokumentu.

Zajistí: J. Böhm, místostarosta, termín: 
28. 2. 2007  

15. Akční plán města
Členové rady obdrželi písemný materi-

ál. Akční plán je součástí „Strategického 
plánu rozvoje města Světlá n. S.“ a je to 
dokument, kde dochází ke konkrétnímu 
rozpracování vhodných rozvojových zá-
měrů v kratším časovém horizontu. Akční 
plán je vypracován pro období cca tří let 
(2007 – 2009) a jsou zde zakomponovány 
pouze záměry, jejichž uskutečnění přispí-
vá k vyváženému rozvoji hospodářského 
a společenského života města. Důležitým 
aspektem výběru a podrobnější specifika-
ce jednotlivých záměrů je možnost efek-
tivně čerpat finanční prostředky z fondů 
EU. Z tohoto důvodu je v rámci akčního 
plánu kladen především důraz na záměry 
a akce, které lze financovat ze stávajících 
i připravovaných operačních programů či 
dotačních programů ČR. Průběžně je tedy 
důležité provádět aktualizace akčního plá-
nu dle úspěšnosti podaných žádostí a dle 
realizace jednotlivých záměrů.

Usnesení č. 46/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní počtem 6 hlasů doporučuje schválit 
projektovou přípravu na všech záměrech 
obsažených v Akčním plánu.

Zajistí: J. Böhm, místostarosta, termín: 
28. 2. 2007 

16. Změna kritérií pro posuzování 
žádostí o nájem bytu v domě 
s pečovatelskou službou

 Členové rady obdrželi písemný materi-
ál.  Na základě  změn v právních předpi-
sech k poskytování sociálních služeb  pro-
jednala komise sociální a zdravotní dne 
24. 1. 2007 rozšíření kritéria „Potřebnost 
pečovatelské služby“ na tři hodnocené 
položky tak, aby při bodovém hodnocení 
žádostí byl kladen větší důraz právě na 
toto kritérium. ▶
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Usnesení č. 47/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání  

počtem 6 hlasů schvaluje změnu kritérií 
pro hodnocení žádostí o nájem bytu v do-
mě s pečovatelskou službou (rozšířené 
hodnocení v bodě I) dle předloženého 
návrhu.

Zajistí: ing. Věra Weingärtnerová, ve-
doucí odboru sociálních věcí, termín: 6. 2. 
2007 

Starostka informuje, že p. Maroň 
oznámil, že z osobních důvodů odstupuje 
z funkce velitele městské policie k datu 
1. 2. 2007.

Usnesení č. 48/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů pověřuje strážníka měst-
ské policie p. Zdeňka Nováka, nar. 8. 12. 
1968, bytem Zelená 335, Světlá n. S., pl-
něním některých úkolů při řízení MP dle 
zákona č. 553/91 Sb. 

Zajistí: starostka města, termín: ihned

Rada města projednala žádost Lungty, 
Dlouhá 33, Praha 1, zda se stejně jako 
v minulých letech  připojíme k akci „Vlaj-
ka pro Tibet“. 

Usnesení č. 49/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů souhlasí s připojením se 
k akci „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2007.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: 10. 3. 
2007 

Rada města projednala záležitost konání 
akce „Světelský bál“.  Cena vstupenek 
je 100 Kč. Tombola se připravuje tak, že 
každá prodaná obálka bude výherní. Na-
vrhuje, aby město věnovalo do tomboly 
rovněž cenu. 

Usnesení č. 50/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

schvaluje:
I. Poskytnutí 2 cen do tomboly v celkové 

hodnotě 1000 Kč (1 x 600 Kč, 1 x 400 Kč).
II. Prodejní cenu tomboly ve výši 

100 Kč/ks.
Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: 16. 2. 

2007 

Na základě  žádosti p. Františka Svitáka 
a usnesení rady č. 12/2007 bylo uskuteč-
něno jednání s PČR ve věci dopravního 
značení na komunikaci kolem nemovitosti 
p. Svitáka v Žebrákově. Dle vyjádření 
PČR lze na komunikaci umístit dopravní 
značky „Pozor děti“ i omezení rychlosti na 
30 km/h., ve směru od Žebrákova i ukon-
čení omezení rychlosti. Nesouhlasí však se 
značením trvalým, ale pouze dočasným, tj. 

po dobu turistické sezony. Každý rok musí 
p. Sviták znovu žádat.

Usnesení č. 51/2007:
Rada města Světlá n. S. bere podanou 

informaci na vědomí. V souvislosti s in-
stalací značení rozhodla o zafinancování 
nákladů ve výši 50% k tíži města. Zbylých 
50 % bude investicí žadatele, tj. p. Františ-
ka Svitáka, Žebrákov 3.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ředi-
tel TBS  Světlá n. S. Termín: 31. 3. 2007 

 
Místostarosta J. Böhm seznamuje radu 

se žádostí rodin Rezkových, Císařových, 
Hailichových a Růtových týkající se změ-
ny dopravního značení v ul. U Rybníčků. 
Záležitost byla rovněž konzultována 
s PČR s následujícím závěrem:

Ulice, ve které stojí nemovitosti výše 
zmíněných rodin, zůstane jednosměrná. 
Couvání v jednosměrné ulici v případě 
zajíždění do garáže je možné. Nákladní 
auta budou mít vjezd do ulice znemožněn. 
Za tím účelem budou instalovány tři nové 
dopravní značky. Rychlost bude omezena 
na 30 km/h.

Usnesení č. 52/2007:
Rada města Světlá n. S. bere podanou 

informaci na vědomí s tím, že instalace 
dopravního značení v tomto případě bude 
investicí města Světlá n. S..

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta 
a F. Holoubek, ředitel TBS Světlá n. S.

Termín: ihned

Místostarosta J. Böhm – další žádostí 
týkající se umístění dopravního značení 
je žádost ing. Petříka. Jedná se o instalaci 
dopravního značení na účelové komunika-
ci za domem čp. 995 na nám. Trčků z Lípy. 
Tato záležitost byla rovněž konzultována 
s PČR a lze jí vyhovět. Z obou stran této 
komunikace mohou být umístěny značky 

„Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatko-
vou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“.

Usnesení č. 53/2007:
Rada města Světlá n. S. bere podanou 

informaci na vědomí. V souvislosti s in-
stalací značení rozhodla o zafinancování 
nákladů ve výši 50 % k tíži města. Zbylých 
50 % bude investicí žadatele, tj. společnosti 
NEPE, v.o.s., nám. Trčků z Lípa 995, Svět-
lá n. S.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ředi-
tel TBS Světlá n. S., termín: 28. 2. 2007 

Rada projednala požadavek VČP 
a. s. Hradec Králové – před vydáním 
stavebního povolení je nutné uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí na umístění 
plynovodu na pozemku Města Světlé nad 

Sázavou. Jedná se o výstavbu infrastruk-
tury pro 14 RD ve Světlé n. S. Pod Kalvá-
rií – II. etapa.

Usnesení č. 54/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů schvaluje zřízení věcného 
břemene za účelem umístění stavby  STL 
plynovod pro  14 RD Pod Kalvárií – II eta-
pa k tíži pozemku č. parc. 549/14 pozemek 
v PK (EZ) k. ú. Světlá n. S. ve vlastnictví 
města Světlá n. S. za jednorázovou úpla-
tu ve výši  50 Kč/bm včetně ochranného 
pásma a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí č. 001/2007/4 v této 
věci.

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

Rada města projednala žádost  p. Pe-
tra  Dobrého, Na Bradle 1119, Světlá 
n. S. o  povolení podnájmu družstevního 
bytu č. A6, 3 NP pro pí Martinu Kovářo-
vou, Na Bradle 951, Světlá n. S..

Usnesení č. 55/2007:
Rada města Světlá  nad Sázavou po 

projednání počtem 6 hlasů souhlasí s pod-
nájmem bytu č. A6, 3 NP, vchod čp. 1119,  
v bytovém domě čp. 1117 – 1119 Na Bradle, 
Světlá n. S. podnájemci paní Martině Ko-
vářové, Na Bradle 951, Světlá n. S..

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

Ing. Černohubová  informuje radu 
o nabídce kraje Vysočina na uzavření 
mandátní smlouvy, jejímž předmětem je 
stanovení součinnosti města za účelem 
zajištění realizace Programu obnovy 
venkova Vysočiny. Jde především  o sběr 
žádostí na rok 2007, dále pak o provádění 
průběžných kontrol, které jsou zaměřeny 
na prověření skutečností, rozhodujících 
pro udělení dotace a sběr závěrečných 
vyhodnocení, které budou předkládat pří-
jemci dotací.  Pro letošní rok kraj navrhuje  
částku  550 Kč za jednu přijatou žádost.

Usnesení č. 56/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů souhlasí s uzavřením 
Mandátní smlouvy mezi krajem Vysočina 
a městem Světlá n. S.  ve věci stanovení 
součinnosti města poskytované kraji za 
účelem zajištění realizace Programu obno-
vy venkova Vysočiny.

Zajistí:  tajemnice MěÚ, termín: 15. 2. 
2007 

 
Dr. Myslivcová – k výběrovému řízení 

na akci „Rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ 
Jelenova“ je třeba  jmenovat výběrovou 
komisi.

▶
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Dotazníkové šetření

Vážení občané,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat 

o vyplnění dotazníku, který přiblíží názor 
občanů na vzhled náměstí. Výstupy toho-
to šetření budou významnými podklady 
pro právě připravovanou rekonstrukci. 

Na položené otázky odpovězte zaškrt-
nutím dopovědi, popřípadě doplňte ná-

Usnesení č. 57/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

pověřuje odbor MIRR přípravou na jme-
nování komise pro výběrové řízení „Re-
konstrukce soc. zařízení v ZŠ Jelenova“.

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

17. Různé
Rada bere na vědomí
• informaci starostky, že ing. Černohu-

bová odstupuje z funkce tajemníka 
a požádala o ukončení pracovního 
poměru k 31. 3. 2007. Bude  nutné 
vypsat výběrové řízení. 

• informaci  starostky, že Policie ČR by 
ráda uveřejnila na našich webových 
stránkách informace o policii.

• informaci starostky o přehledu činnos-
ti městské policie za rok 2006. MP mj. 
řešila 236 přestupků, uložila celkem 
42 tis. Kč v blokových pokutách apod.

• informaci tajemnice o vypsaných 
výběrových řízeních na pracovníky 
úřadu – v současné době je vypsáno 
5 výběrových řízení – ve výpovědi 
jsou ing. Horná, paní Kubátová (tyto 
vyhrály výběrová řízení na jiné úřa-
dy) a p. Vejsada, do důchodu odchází 
paní Čapková a posledním je výběro-
vé řízení na vedoucího odboru správ-
ního a školství. Nadcházet bude ještě 
výběrové řízení na tajemníka úřadu.

• informaci tajemnice, že úřad zajišťuje 
i výpisy z informačních systémů ve-

řejné správy. Výpis z katastru nemovi-
tostí lze pořídit na odboru stavebního 
úřadu a územního plánování, je zpo-
platněn částkou 50 Kč za jednu strán-
ku. Během letošního roku se chystá 
zpřístupnění do dalšího systému a to 
do Obchodního rejstříku. Tyto výpisy 
bude zajišťovat živnostenský odbor.

• informaci tajemnice, že v sobotu dne 
3. 2. 2007 byly zahájeny volby do 
osadních výborů.

• ing. Vacek oznamuje,  že se na něho 
obrátil p. Šembera  ohledně zřízení 
plynové přípojky do Horní Březinky. 
Je nutné prověřit zájem a cenu.

ing. Lenka Arnotová
starostka města

vazný komentář. Dotazník je anonymní 
– získaná data budou hromadně zpra-
cována. S výsledky průzkumu budete 
seznámeni.

Vyplněný dotazník, prosíme, odevzdej-
te nejpozději do 26. 3. 2007 v podatelně 
MěÚ Světlá n. S. (nám. Trčků z Lípy 18) 
nebo v informačním centru (nám. Trčků 

z Lípy 16). Dotazník je také možno vho-
dit do schránky MěÚ, či do schránek 
umístěných v prodejnách COOP Dis-
kont Na Bradle, Pramen CZ Sázavská ul. 
a Pramen CZ Lánecká ul.

Děkujeme za spolupráci.
ing. Lenka Arnotová 

starostka

zde odstřihněte

Otázka rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně  ne
Jste spokojen/a se vzhledem náměstí?
Náměstí by mělo sloužit především k odpočinku občanů 
a jako reprezentativní a klidová zóna?
Náměstí by mělo sloužit především pro parkování vozidel?
Mělo by město investovat do zlepšení jeho vzhledu?
Pomník „Sklo a kámen“ by měl být zachován?
Co vám na náměstí schází?

 - vhodné přechody pro chodce
 - parkovací místa pro auta
 - místa pro odpočinek a klidové zóny
 - stojany na kola
 - lavičky
 - květinové výsadby
 - odpadkové koše
 - umělecké dílo - socha
 - prvek měst. mobiliáře s použitím vody (fontána apod.)

Něco jiného - uveďte co: 

Jakékoliv vaše sdělení týkající se náměstí: 

Dotazník pro občany Světlé nad Sázavou - náměstí Trčků z Lípy
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Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček

Vyhlášení výběrového řízení na po-
skytnutí půjček z „Městského fondu 
rozvoje bydlení města Světlá nad Sá-
zavou“

Zastupitelstvo města Světlá nad Sáza-
vou na svém zasedání dne 28. 2. 2007 
(usnesení č. 14/2007) v návaznosti na 
Zásady pro použití účelových prostřed-
ků „Městského fondu rozvoje bydlení 
města Světlá nad Sázavou“ v roce 2007 
vyhlašuje výběrové řízení pro rok 
2007 pro podávání přihlášek do výbě-
rového řízení za účelem získání půjčky 
z „Městského fondu rozvoje bydlení 
města Světlá nad Sázavou“.

Přihlášky (žádosti)  lze  předkládat 
v termínu od 1. března do 31. března 
2007.

Zásady pro použití účelových prostřed-
ků „Městského fondu rozvoje bydlení 
města Světlá n. S. “ byly vydány Zastu-
pitelstvem města Světlá n. S. s účinností 
od 1. 3. 2007. Jsou zveřejněny na úřední 
desce Městského úřadu Světlá n. S. a na 
webové stránce města www.svetlans.cz.

1. Výše finančních prostředků
V roce 2007 budou poskytnuty půjčky 

v celkové výši 1 200 000 Kč.
2. Komu je půjčka určena
 Všem  vlastníkům obytných staveb 

a budov (právnickým i fyzickým osobám) 
na území města Světlá n. S.

3. Na co a za jakých podmínek lze 
půjčku čerpat

Viz tabulku.
4. Jakým způsobem o půjčku žádat
a) žadatel si na Městském úřadu ve Svět-

lé nad Sázavou, odbor majetku, investic 
a regionálního rozvoje, vyzvedne závazný 
formulář na podání přihlášky,

b) vyplněný formulář s přílohami pak 
předá v  termínu od 1. 3. do 31. 3. 2007 
stejnému odboru.

5. Určení adresátů a výše půjčky 
a) na základě správně vyplněných 

a doložených žádostí Zastupitelstvo 
města Světlá n. S. na svém zasedání 
dne 25. 4. 2007 určí adresáty a ko-
nečnou výši půjček,

b) s určenými adresáty uzavře Měst-
ský úřad Světlá n. S., odbor MIRR, 
smlouvu o půjčce, a to bez zbyteč-
ných odkladů, nejpozději však do 
konce roku 2007.

6. Čerpání a splácení půjčky

a) půjčku je nutno vyčerpat u titulů 01 
až 10 do jednoho roku a u titulů 51 
až 54 do konce roku následujícího 
po datu uzavření smlouvy o půjčce,

b) jistina i úroky se splácí rovnoměr-
ně měsíčními splátkami počínaje 
lednem roku 2008.

S pomocí vlastníkům obytných budov 
a staveb se počítá i v dalších letech, avšak 
výše půjčky a počet vybraných uchazečů 
bude závislý na finančních možnostech 
fondu rozvoje bydlení.  

Bližší informace o poskytnutí těchto 
finančních prostředků na opravy a moder-
nizaci bytového fondu zájemcům podají 
pracovníci Městského úřadu Světlá n. S., 
odbor MIRR, kde jsou k dispozici i for-
muláře přihlášek. Věříme, že využijete 
této možnosti k vylepšení vzhledu a stavu 
Vašich obytných domů.

Možné tituly půjček a podmínky jejich čerpání

Kód Účel
Lhůta 

splatnosti
Úrok Horní hranice půjčky v Kč

01 Obnova střechy a střešní konstrukce 
starší 10 let

3 roky 3 % do 100 tis. na jeden dům

02 Zřízení plynového nebo el. vytápění 
ve stav. domě

4 roky 3 % do 25 tis. na jeden byt

03 Zřízení malé čistírny odpad. vod ke 
stávajícímu domu

4 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

04 Dodatečná izolace domu staršího 10 
let proti spodní vodě

4 roky 3 % do 100 tis. na jeden dům

05 Obnova fasády domu staršího 10 let 
vč. oplechování

4 roky 3 % do 10 tis. na jeden byt

06 Zateplení obvod. pláště domu 
staršího 5 let

4 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

07 Vybudování WC a koupelny či
sprchového koutu v bytě, kde dosud 
nejsou

3 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

08 Zřízení fasády u novostavby 3 roky 3 % do 50 tis. na jeden dům

09 Zřízení podezdívky oplocení 
u novostavby

3 roky 3 % do 20 tis. na jeden dům

10 Výměna oken 3 roky 3 % do 30 tis. na jeden byt

51 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché 
střechy

8 let 4 % do 70 tis. na jeden byt

52 Při nástavbě a vestavbě bytů 
do klasického půdního prostoru

8 let 4 % do 50 tis. na jeden byt

53 Zřízení malé čistírny odpadních vod 
při nové výstavbě

6 let 4 % do 20 tis. na jeden byt

54 Zřízení plynového nebo el. topení při 
nové výstavbě

6 let 4 % do 25 tis. na jeden byt

Nové služby pro občany

Pro výpisy z katastru nemovitostí již 
nemusí nikdo vážit cestu do Havlíčkova 
Brodu, ale lze jej pořídit na městském 
úřadě, odbor stavebního úřadu a územ-
ního plánu, 2. patro, č. dv. 320, ing. Vla-
dimír Bárta. Výpis z KN je zpoplatněn 
částkou 50 Kč za jednu stránku a platí se 
v hotovosti (nikoli kolkem).

Během letošního roku se chystá zpří-
stupnění do dalšího informačního systé-
mu veřejné správy, a to do obchodního 
rejstříku. Výpisy z obchodního rejstříku 
bude zajišťovat živnostenský úřad ve 2. 
patře.

ing. Iva Černohubová
tajemnice MěÚ
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 - V noci z 15. na 16.1. byl v Jeleno-
vě  ulici odcizen osobní automobil VW 
Golf variant červené barvy 2J5 6487. 
Škoda byla majitelem vyčíslena na cca 
200 tis. Kč.

Kriminalita na Světelsku
- Částku 16 000 Kč dluží na výživ-

ném pro svoji dceru 29letý otec. Další 
36letý otec si na svoji dceru nevzpo-
mněl od ledna 2003 (!) a dluží celkem 
53 900 Kč. A do třetice „zapomnětlivý 
otec“ dluží na výživném pro svého 
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Během roku 2006 město Světlá n. S. 
aktivně vstoupilo v roli důležitého 
partnera do projektu spolufinanco-
vaného Evropskou unií SROP 3.2 

„Vysočina – evropský region rovných 
příležitostí“. Připojili jsme se tak 
k dalším městům kraje, která budou 
v roce 2007 spolupracovat s realizáto-
rem projektu, Sdružením pro životní 
prostředí zdravotně postižených v ČR, 
na odborně garantovaném mapování 
stavu a úrovni bariérovosti objektů 
měst kraje Vysočina. 

Následným krokem bude vypracování 
Generelu bezbariérové dopravy a bezba-
riérových tras na území města. Jeho 

Bezbariérové trasy ve Světlé 
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syna 19 500 Kč. Ve všech případech 
byly zahájeny úkony trestního řízení 
pro podezření z trestného činu zane-
dbání povinné výživy, přičemž posled-
ní případ byl zpracován ve zkráceném 
přípravném řízení a předán na státní 
zastupitelství.

- Budovu školy v Lánecké ulici a by-
tový dům v Komenského ulici „zkráš-
lil“ neznámý „umělec“ sprejem. Maji-
telům tak způsobil předběžně škodu ve 
výši 4 000 Kč. 

- V přesně nezjištěné době od 3. 12. 
2006 do 15.1. se neznámý zloděj po 
rozbití okna vloupal do domu v Dolní 
ulici. Zde odcizil tři sekery a radio-
magnetofon.

- Rozhodnutím Městského úřadu ve 
Světlé nad Sázavou má zakázáno řídit 
motorová vozidla 46letý muž z Havlíč-
kova Brodu. Při kontrole u Lipnice nad 
Sázavou policistům předložil řidičský 
průkaz, který „zapomněl“ odevzdat. 
Na místě o něj přišel a navíc si vysle-
chl podezření z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí.

- Šetřením policistů byl dodatečně 
zjištěn pachatel krádeže vloupáním do 
chaty v rekreační oblasti Stvořidla ze 
7. 12. 2006 se škodou 60 450 Kč. Je jím 
49letý muž z našeho okresu.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

▶

OZNÁMENÍ
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„Vážené soudružky, vážení soudruzi, v této 
brožurce je stručný přehled našich výsledků 
za léta 1981 – 1985, jichž družstvo dosáhlo 
při plnění náročných úkolů, které vycházely 
ze závěrů XVI. sjezdu Komunistické strany 
Československa,“ píše se v útlé brožurce, 
kterou v nákladu 1000 ks vydala Jednota 

– spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě 
u příležitosti okresní konference delegátů 
družstva dne 6. června 1987. Na straně 23 
najdeme popisku k fotografii:

„Nově vybudovaná kavárna ve Světlé nad 
Sázavou skutečně odpovídá všem požadav-
kům moderní provozovny. V přízemí je bufet. 
Byla otevřena v r. 1986 a již v průběhu velmi 
krátké doby si dobyla pověst velice dobrou 
kvalitou podávaných jídel včetně dobré 
obsluhy. Je zde možné pořádat svatební hos-
tiny, schůze i slavnostní akce a hostiny všech 
složek ve městě i okolí.“                             -jv-

kalovi (po 1/4), 1938 Jan a Anna Zahrad-
níčkovi (po 1/4), 1944 Božena Antonín 
a Božena Vincencovi (po 1/8). 

Dne 10. 1. 1947 podal obchodník Anto-
nín Vincenc žádost o udělení stavebního 
povolení k provedení stavby. Jednalo se 
o adaptaci přízemku, úpravu podkroví 
pro první patro, přístavbu v zadním traktu, 
nástavbu druhého patra a podkroví. Sta-
vební povolení bylo Okresním národním 
výborem v Ledči n. S. vydáno 3. 2. 1947. 
O povolení k užívání stavby požádal sta-
vebník podáním učiněným dne 3. 1.1957. 
Dům dostal čp. 500. Také Jan Zahrad-
níček podal žádost o udělení stavebního 

hlavním úkolem bude podkladově 
popsat a zejména navrhnout veškeré pěší 
trasy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, čímž jim bude umož-
něn bezbariérový pohyb po našem městě.

Těmito osobami nejsou jen „vozíčkáři“, 
jak je vžito do povědomí občanů, ale 
i např. osoby starší, děti do tří let, mat-
ky s kočárky, tělesně či jinak zdravotně 
postižení. Pro tyto osoby jsou i malé pře-
kážky nepřekonatelnou bariérou. Město 
chce těmto lidem pomoci usnadnit život 
a podpořit tak jejich integraci. Tato bez-
bariérová opatření se dle kvalifikovaných 

odhadů přímo dotknou více než jedné 
třetiny občanů celého regionu. 

Výstupy evropského projektu zaměřené 
na budovy a provázané s trasami navrže-
nými generelem nám budou sloužit jako 
podklad pro podávání žádostí o spolufi-
nancování odstraňování bariér z Národ-
ního rozvojového programu mobility pro 
všechny. Tento vládní program poskytuje 
příspěvek v rozsahu 50 až 80 % celko-
vých nákladů a v případě jejich úspěšné-
ho získání ušetříme prostředky, které pak 
můžeme použít na další rozvoj našeho 
města v jiných oblastech. 

V roli metodického partnera se pro-
jektu účastní i Národní rada zdravotně 
postižených ČR, která je i jedním z vy-
hlašovatelů programu mobility. Dle její-
ho vyjádření se jedná o pilotní projekt 
v rámci celé České republiky a praktické 
zkušenosti, ke kterým také přispějeme, 
budou využity na národní úrovni. 

Vážení občané města, rádi bychom 
uvítali i vaše podněty, jaké objekty by si 
zasloužily bezbariérové úpravy, a proto 
každou vaši připomínku a námět  rádi 
uvítáme.

ing. Marie Kudrnová, vedoucí OMIRR

▶

povolení přístavby, a sice dne 26. 3. 1962. 
V rozhodnutí o přípustnosti stavby ze 
dne 5. 4. 1962 vedoucí stavebního úřadu 
Bedřich Kubíček píše, že „...stavební 
práce musí býti provedeny do 30. června 
1963“ s dodatkem: „Dle směrného územ-
ního plánu je domek v asanačním pásmu 
a v případě veřejného zájmu by byl vykou-
pen bez náhrady na vloženou investici.“ Se 
stavbou bylo započato v květnu roku 1962 
a dokončena byla v květnu roku 1967.

V roce 1972 uzavřeli Vincencovi a Za-
hradníčkovi dohodu o zrušení spoluvlast-
nictví.

Text a foto: Jaroslav Vála

Našli jsme v letopisech

Dům čp. 145
Nejstarší zmínka je z roku 1834. V roce 

1868 byla majitelkou Marie Říhová, 1892 
Marie Novotná a Kateřina Nováková, 
1897 František a Marie Vlčkovi (přičemž 
polovina patřila Marii Novotné), 1909 
Václav a Anna Stejskalovi (po 1/4), 1940 
Jan a Marie Novákovi po 1/4, Filip Prášek 
(*1870), vrtač granátů a jeho choť Antonie 
(*1872) po 1/4, 1929 Václav a Anna Stejs-
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Zápis s Ferdou Mravencem v ZŠ Komenského

Dne 16. února proběhla v ZŠ Lánecká 
beseda v rámci výuky Dopravní výchovy 
ve 4. třídách. Chceme poděkovat panu 
Novákovi, který velice ochotně a rychle 
připravil poutavou a zajímavou přednášku 
s besedou o práci městských strážníků 
v terénu. K následným soutěžím přinesl 
dětem spoustu refl exních a propagačních 
materiálů, samolepek, děti byly velice 
zaujaté, aktivní a celkově nadšené. 

Dobrá práce si zaslouží pochvalu, pro-
tože vstřícné a ochotné lidi nepotkáváme 
běžně každý den. Děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci.

Mgr. Jana Rejnková 
a Mgr. Jana Pejcharová

Beseda s městskou policií
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 Jako každoročně i letos se konal zápis 
dětí do 1. tříd základních škol. Na naší 
škole tento důležitý krok v životě každého 
človíčka připadl na 8. a 9. února.

Po loňském zápisu s Večerníčkem jsme se 
snažili vymyslet opět něco netradičního; ne-
chali jsme se inspirovat motivem berušky na 
školní budově. Kdo patří k Berušce? Přece 
Ferda Mravenec. Paní učitelky, paní druži-
nářky i žáčci se podíleli na výzdobě – škola 
se postupně měnila v rozkvetlou louku. Ně-
kolik šikovných maminek pomohlo svým 
dětem vyrobit kostýmy. 

Již přicházejí první „zájemci o studium“ 
i s rodiči. Hned v přízemí školní budovy se 

jich ujímají kostýmovaní pomocníci – be-
rušky, motýlci i Ferda Mravenec. Provádějí 
děti postupně všemi třídami, ve kterých 
jsou nachystány úkoly z luční říše – budoucí 

prvňáčci rychle ztrácejí ostych a směle po-
čítají květinky, broučky, poznávají zvířátka, 
předvedou,jakou písničku či básničku znají, 
a povídají si s paní učitelkou. Za každý spl-
něný úkol dostávají do košíčku za odměnu 
sladkou kytičku. V tělocvičně si nakonec 
zacvičí s velikou housenkou.

Je splněno – děti jsou zapsány a v září 
přijdou do školy. Už se na budoucí prvňáčky 
moc těšíme.

Mgr. Hana Křivská, ZŠ Komenského 
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Z domova důchodců

V letošním roce jsme pro naše obyva-
tele připravili dvě novinky. Tou první 
je Univerzita slunečního věku. Co si 
pod tím máte představit? Každý měsíc 
po celý rok se v našem domově usku-
teční přednáška na určité téma, které si 
zvolí buď naši „studenti“ nebo které se 
nám podaří zajistit. Přednášející jsou 
z řad odborníků i laiků, kteří s námi 
spolupracují dobrovolně bez nároku na 
finanční odměnu. Naši univerzitu mo-
hou navštěvovat jak obyvatelé domova 
důchodců, tak i obyvatelé domu s pe-
čovatelskou službou. Účast byla na-
bídnuta též Klubu důchodců ve Světlé 
n. S. Každý „student“ naší univerzity 
obdrží stručný zápis z dané přednášky 

Dětský karneval s Rolničkou

V neděli 11. února proběhl ve Spo-
lečenském sále ve Světlé již 4. dětský 
karneval, který pro děti a jejich 
rodiče připravilo Mateřské cent-
rum Rolnička. V předsálí se mohli 
návštěvníci seznámit s činností MC 
Rolnička prostřednictvím fotografií.

Karneval zahájili a dále jím hosty 
provázeli studenti z místního gym-
názia, k tanečnímu reji hrála kapela 
NaPrášky. V soutěžích byly děti za 
svůj výkon odměněny ovocem a slad-
kostmi. Radovat se mohly i z bohaté 
tomboly, jejíž výtěžek poputuje opět 
do daleké Indie k holčičce, kterou Rol-

nička adoptovala na dálku. Nezávislá 
porota se po celou dobu pokoušela 
vybrat nejhezčí masku, ale ze záplavy 
princezen, ježibab, jezinek, spider-
manů, čarodějů, rytířů, námořníků 
a zvířátek jí přecházel zrak, a tak se 
o zákusky nakonec podělili všichni. 

Karneval pak vyvrcholil oblíbeným 
tancem s balónky.

Děkujeme ještě jednou všem spon-
zorům, bez kterých by nebylo tomboly, 
městu Světlá za vstřícnost a ochotu 
a všem, kteří se na přípravě karnevalu 
jakkoliv podíleli.

Radka Bouchalová

Básničkou vítali jaro

V úterý 20. února proběhlo v Domově 
dětí a mládeže ve Světlé n. S. okrskové 
kolo tradiční přehlídky Říkejme si bás-
ničky. Zúčastnilo se 38 chlapců a děvčat 
z pěti základních škol z našeho nejbliž-
šího okolí: ZŠ Světlá n. S. Komenského 
a Lánecká, ZŠ Lipnice n. S., ZŠ Ledeč 
n. S. a Gymnázia Ledeč n. S. Mladí re-
citátoři soutěžili ve čtyřech kategoriích 
o postup do okresního kola. Jako vždy 
byli výborně připraveni a před porotou 
vyvstal nesnadný úkol – vybrat z množ-
ství velmi pěkných výkonů ty nejlepší.

Výsledky z okrskového kola soutěže 
v recitaci – postupující do okresního 
kola:
I. kategorie 
 Dana Tvrdíková (ZŠ Ledeč n. S.)
 Robert Dopita (ZŠ Lánecká Světlá 

n. S.)
II. kategorie
 Lukáš Hrstka (ZŠ Komenského Světlá 

n. S.)
 Anna Baumová (ZŠ Ledeč n. S.)
III. kategorie
 Pavla Stejskalová (Gymnázium Ledeč 

n. S.)
 Kateřina Stejskalová (ZŠ Lánecká 

Světlá n. S.)
IV. kategorie
 Lucie Ulrichová (ZŠ Ledeč n. S.)
 Martin Marian Šoupal (ZŠ Lánecká 

Světlá n. S.)

Zpracovala Marta Žižková

a k tomu i malý dobrovolný „domá-
cí úkol“. Na konci roku zakončíme 
1. ročník naší univerzity slavnostním 
předáním diplomů o absolvování Uni-
verzity slunečního věku. Tento diplom 
získají pouze ti „studenti“, kteří budou 

mít alespoň 80 % účast na jednotlivých 
přednáškách. První, na téma Historie 
Světelska, se uskutečnila v úterý 30. 
ledna. Za úžasnou a velmi zajíma-
vou přednášku děkujeme ing. Jiřímu 
Hladovcovi a panu Karlu Coufalovi 
z Vlastivědného spolku.

Druhou novinkou je domovský ča-
sopis Slunečnice. Tento časopis bude 
vycházet čtyřikrát ročně (jarní, letní, 
podzimní a zimní číslo). Časopis bude 
obsahovat informace o dění kolem nás, 
různé zajímavé články, kvizy, křížov-
ky apod. Autory článků budou zaměst-
nanci Domova důchodců Sociálního 
centra města Světlá n. S. a doufáme, 
že časem v něm budou přibývat i pří-
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spěvky od našich obyvatel. První jarní 
číslo vyjde 21. března 2007.

Jako každý měsíc i v lednu se u nás 
uskutečnilo malování s dětmi a naše 
oblíbená „Kavárnička“ s domovskou 
kapelou KAJAK. Hned 1. února jsme 

s obyvateli vyrazili do Havlíčkova 
Brodu poslechnout si krásné písně 
v podání dua Eva a Vašek. Vystoupení 
se nám líbilo a už se těšíme na další. 
Necháme se překvapit, co pro nás KD 
Ostrov připraví napříště.

Touto cestou Vás všechny srdečně 
zveme na Josefské trhy, kde opět 
naleznete stánek s výrobky našich 
obyvatel!

Text a foto: Lucie Vadinská
sociální pracovnice

Albánie – země hor a báječných lidí

(pokračování z minulého čísla)
V odpoledních hodinách se vracíme zpět 

do Skadaru. Počasí není příliš příznivé, 
okolní hory jsou zakryté mraky, ale naštěs-
tí neprší. Jdeme se podívat do hradu Rozafa. 
Ten se rozkládá na skalnatém ostrohu nad 

soutokem řek Drina, Kir a Buna. Nejstarší 
opevnění na této skále pochází z doby illir-
ské, což dokumentuje zdivo u hlavní brány. 
Většina hradeb a staveb uvnitř pochází 
z období středověku. Celý hrad tvoří tři 
linie opevnění, uvnitř se nachází trosky ka-
tedrály z 13. století, hradní muzeum a malá 
restaurace. Z hradu je nádherný rozhled do 
všech stran: na Skadarské jezero i vlastní 
město, vzdálené vrcholky Albánských Alp 
i na Jaderské moře.

Blíží se večer a hledáme místo na pře-
spání. Jako ideální se jeví štěrková pláž 
u mostu přes řeku Kir. Je tu  klid a docela 

čisto. Jediné, co nás v noci budí, je smečka 
toulavých psů, kteří se čas od času v noci 
porafají. Ale stačí na ně posvítit čelovkou 
či hodit kamenem a je zas na chvíli pokoj. 

Odpočatí ráno vyrážíme do města pro 
vodu a poté rozbitou výpadovkou ven 

z města, stopnout něco do hor směrem 
k hranici s Kosovem, což je asi 150 km. 
Po pár hodinách a třech úžasných stopech 
se dostáváme do zaprášeného městečka 
Fushë Arrëzi, ležícího uprostřed nepříliš 
pohostinných hor. Zpočátku to vypadá, že 
nás štěstí opouští a nic směrem do Kosova 
nepojede. Pak se nás ale ujímá příslušník 
místní policie a káže nám sednout si na 
kamennou zídku a čekat. Tak uvidíme. Po 
chvíli plácačkou zastavuje stříbrný seat 
a velí nám složit batohy do kufru a usadit 
se dovnitř. Řidič je docela sympaťák, ne-
mluví sice anglicky, ale přesto se nám daří 

vést docela obstojnou konverzaci o životě, 
problémech Kosova i naší cestě. Dostá-
váme i malou svačinku a to vše gratis. 
Naše cesta tak má jen jednu chybu. Jeho 
rychlost. Po úzké horské silnici se řítí zhru-
ba dvojnásobnou rychlostí, než by bylo 
záhodno. Když pak v jedné úzké zatáčce 
v devadesáti předjíždí mercedes, dost ho 
to vynese a rozhodí a já vpředu přemýšlím, 
zda se budeme koulet přes střechu či niko-
liv. Naštěstí se mu auto daří držet na silnici, 
nadává řidiči mercedesu, ale jinak je vše 
v pohodě. Příhoda nás utvrzuje v názoru, 
že místní jsou mizerní řidiči, což ostatně 
dokumentuje i množství bílých náhrobků 
lemujících silnici. Taky jsme málem jeden 
měli...

Vystupujeme ve městě Kukës, což je 
jedno z center této oblasti ležící na březích 
jezera Fierza. Vzhledem k podivným  po-
hledům místních volíme k ubytování levný 
hotýlek, který je přece jen bezpečnější, než 
nocleh pod mostem. Město samotné příliš 
krás nenabízí. Malé centrum s obchody, 
pár mešit, vrakoviště aut a bunkrů, nedale-
ká opuštěná kasárna, luxusní, ale rozpadlý 
hotel na břehu jezera, místy výzdoba ve 
stylu socialistického realismu, rozpadající 
se bytovky, asi tak by šlo toto místo popsat. 
Ovšem přírodní scenérie tu nemají chybu. 
Nádherné hory, jejichž štíty se odráží ▶

Soutok řek pod hradem Rozafa

Na nádvoří hradu Rozafa



Světelský zpravodaj březen 2007 strana 16 strana 17 březen 2007 Světelský zpravodaj 

kvapivě vládne německy a vysvětluje, že 
do našeho cíle je to ještě nějakých 20 km 
a že si máme v klidu nastoupit. Jízda je do-
cela adrenalinová, cesta nemá zpevněný 
povrch, místy chybí krajnice a následuje 
prudký sráz hluboko dolů, což je zajímavé 
hlavně v ostrých zatáčkách, kdy se kabina 
ocitá těsně nad oním srázem. 

Po necelé hodině dojíždíme k přehrad-
ní hrázi jezera Fierza. Výška hráze je 
opravdu obdivuhodná a pod ní se nachá-
zí hydroelektrárna Světlo strany z roku 
1976. U městečka Breglumë vystupujeme 
a vzhledem k enormnímu hladu začínáme 
na kamenitém břehu jezera vařit instantní 
těstoviny na našich butanových vařičích. 
To ještě netušíme, že se přes nás během 

večeře přežene stádo koz i s jejich pastev-
cem a že nebudeme vědět, co dřív chránit 
před neposednými zvířátky. 

Je čas pomalu najít nocleh, a tak chystá-
me širák nedaleko kotviště trajektu, kterým 
ráno pojedeme po jezeře Komani. Po chvíli 
se s námi dává do řeči mladý plavčík, který 
přes noc trajekt hlídá. S pomocí pár albán-
ských slovíček v našem tištěném průvodci 
a mohutné gestikulaci trávíme v družném 
rozhovoru více než hodinu. Přichází 
k nám i jeho kamarád a zve nás domů, že 
společně budeme sledovat fotbal v televizi. 
Protože jsme poměrně unavení, s díky od-
mítáme a soukáme se do spacáků.

-mš-
(dokončení příště)

v hladině jezera, rozptýlené samoty na 
jejich svazích, klidně se pasoucí dobytek. 
Nádherné prostředí pro trek, ovšem tuto 
idylu narušuje jediná věc – často jsou zde 
zakopány miny a nikdo neví pořádně kde. 
Navečer tu potkáváme tým minérů, kteří 
místní minová pole čistí. Věřím, že tu mají 
hodně práce, a proto cestu do hor nemá 
cenu riskovat. 

Ráno se znovu kocháme nádherným 
pohledem na horské hřebeny a jdeme si 
stopnout něco zpět na křižovatku u Fushë 
Arrëzi, odkud chceme pokračovat do zdej-
ší jezerní oblasti kolem přehrady Fierza 
k přehradě Komani. Tentokrát jedeme 
dodávkou se sympatickými staříky. Jeden 
z nich mě nutí vyndat z jeho tašky láhev 
domácí rakije a připít si na zdraví. Musím 
přiznat, že tenhle destilát měl opravdu 
sílu. Něco takového jsem ještě neochutnal, 
a když jsem viděl staříka mohutně si z láh-
ve přihýbat, pochopil jsem, že je na něco 
takového zvyklý. 

V žáru poledního slunce vystupujeme 
u Fushë Arrëzi a čekáme, zda pojede ně-
jaký povoz naším směrem. Kupodivu již 
po půl hodině staví desetimístná dodávka 
obsazená 14 lidmi a naložená pytli s růz-
norodým obsahem. Přesto se nám ještě 
podaří nasoukat dovnitř a svézt se asi 20 
km. Pak prý to již do našeho cíle máme 
kousek. Asi 5 km. Tak s důvěrou „pěšo“ 
vyrážíme. Po dvou hodinách začínáme 
pochybovat o věrohodnosti této informace. 
Co nás udržuje v báječné náladě, jsou nád-
herné vrcholky místních hor. Pohled na ně 
nemá prostě chybu. Naštěstí se za námi 
ozývá hukot náklaďáku, a tak mávám pra-
vačkou. Vždyť je to již druhé auto, které 
to odpoledne jede naším směrem. Borec 
za volantem se na nás zubí a staví. Pře-

▶

Hráz jezera Fierza 

Vchod budovy Radia Kukës

Vrakoviště aut a bunkrů, Kukës
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Program březen

Pátek, 2.3., 17.30
Spláchnutej (Velká Britanie) 86´
Animovaná komedie
Někdo skončí tam dole, pod ulicemi 
britské metropole. 
Vstupné: 60 Kč
Přístupný. 
Česká verze

Neděle, 4.3., 19.30
Eragon (USA) Fantasy 115´
Až padne temnota, poslední drak si 
vybere svého jezdce. 
Hrají: E. Spellers, J. Irons
Vstupné: 60 Kč
Přístupný

Středa, 7.3., 19.30
Moje superbejvalka (USA) 97´
Komedie 
On jí zlomil srdce. Ona jemu všechno. 
Hrají: U. Thurman, L. Wilson 
Vstupné: 55 Kč
Od 12 let

Pátek, 9.3., 19.30
Jedné noci v jednom městě (ČR) 75´
Animovaný.
Nový celovečerní animovaný 
povídkový film s prvky černého 
humoru a hororu.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný

Neděle, 11.3., 19.30
Ro(c)k podvraťáků (ČR) 104´
Komedie 
O muzice, penězích a gangsterech 
amatérech. 
Hrají: V. Kotek, J. Mádl 
Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Středa, 14.3., 19.30
Krvavý diamant (USA) 143´
Thriller/drama
Nebezpečná cesta ukáže, že jde o více 
než jen o drahý kámen. 
Hrají: L. DiCaprio 
Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Pátek, 16.3., 19.30
Sólokapr (USA) 96´
Komedie. Dokonalý muž. Dokonalý 
příběh. Dokonalá vražda. 
Hrají: W. Allen, S. Johansson 
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle, 18.3., 19.30
Parfém: Příběh vraha (Německo, 
Španělsko) 147´
Thriller. Aby vytvořil démonickou vůni, 
učiní pro to vše. 
Hrají: B. Wishaw, D. Hoffman
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Středa, 21.3., 19.30
Obsluhoval jsem anglického krále 
(ČR) 120´
Komedie. Filmové zpracování slavného 
románu Bohumila Hrabala. 
Hrají: O. Kaiser, I. Barnev
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Čtvrtek, 22.3., 19.30
Obsluhoval jsem anglického krále 
(ČR) 120´
Komedie. Filmové zpracování slavného 
románu Bohumila Hrabala. 
Hrají: O. Kaiser, I. Barnev
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Neděle, 25.3., 19.30
Noc v muzeu (USA) 108´
Dobrodružná komedie
Teprve v noci začíná v muzeu 
opravdové dobrodružství. 
Hrají: Stiller, R. Williams 
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa, 28.3., 19.30
Odsouzeni zemřít (Německo) 95´
Thriller. Tak blízko nikdy nebylo tak 
daleko. 
Hrají: S. M. Pratt, M. Lange
Vstupné: 60 Kč
Od 15 let

Pátek, 30.3., 17.30
Lovecká sezona (USA) 86´
Animovaný/rodinný
Jelen za všechny, všichni za jelena. 
Vstupné: 60 Kč
Přístupný. Česká verze

Program duben

Neděle, 1.4., 19.30
Zastav a nepřežiješ (USA) 87´
Akční/thriller
Jed v žilách, pomsta v srdci. 
Hrají: J. Statham, E. Ramizer 
Vstupné: 60 Kč
Od 15 let

Středa, 4.4., 19.30
Dveře dokořán (USA) 119´
Romantické drama 
Láska není obyčejný zločin. 
Hrají: J. Law, J. Binoche
Vstupné: 65 Kč
Od 15 let

Pátek, 6.4., 19.30
Smrtící nenávist (USA) 103´
Horor. Když někdo zemře v záchvatu 
hněvu, zrodí se nenávist. 
Hrají: S. M. Gellarová 
Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Středa, 11.4., 17.30
Šarlotina pavučina (USA) 97´
Rodinný
V nouzi poznáš přítele. Podle oblíbené 
dětské knihy. 
Hrají: D. Fanning
Vstupné: 60 Kč
Přístupný

Pátek, 13.4., 19.30
Atentát v Ambasadoru (USA) 117´
Drama. Není to příběh Roberta 
Kennedyho, ale pohled do životů lidí, 
jejichž cesty se na pár hodin sešly. 
Hrají: L. Fishburne, H. Hunt, S. Stone
Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Neděle, 15.4., 19.30
Maharal – Tajemství talismanu (ČR) 
100´
Dobrodružný 
Napínavé pátrání po záhadném pokladu 
v tajemných zákoutích staré Prahy. 
Hrají: M. Hádek, B. Seidlová
Vstupné: 60 Kč
Přístupný
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Tip na knihu

Nakladatelství Regia vydalo již šestý díl 
populární encyklopedie Miloše Štrauba 
a Jitky Lenkové Tajemné podzemí pro-
vázející čtenáře historickým podzemím 
České republiky. Zatím poslední díl je 
věnován východním Čechách a sezna-
muje čtenáře doslova od A do Ž, tedy od 
Adršpachu po Žumberk, s pozoruhodnými 
kouty naší vlasti nejen po povrchu, ale 
hlavně pod ním. Skalní města, bizarní jes-
kyně, historická podzemí, starobylé hrady 
a kláštery, či vojenské pevnosti, to vše 
může zvídavému poutníkovi nabídnout 
právě tento kraj.

Pro nás je podstatné, že celých šest 
stránek je věnováno středověkému pod-
zemí ve Světlé včetně jeho plánku a jed-
né fotografie. Dvě strany popisují také 
Pohleď (v knize je ještě postaru uvedeno 
Horní Pohleď) a Lipnici. Autor vycházel 
z poznatků získaných při osobní návštěvě 
na podzim roku 2003.  

Kniha je vázaná, má 240 stran a stojí 
229 Kč. Můžete si ji také půjčit v naší 
městské knihovně. Jaroslav Vála

OZNÁMENÍ
Hasičský ples 17. března se 

nekoná!
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Výzva výtvarníkům – neprofesionálům Světelska

Narodila se v roce 1975 ve Světlé nad 
Sázavou ve znamení Panny. Vystudovala 
Střední průmyslovou školu textilní v Br-
ně, obor textilní výtvarnictví se speciali-
zací na pletené zboží. Po škole žila nějaký 
čas v Anglii a také v USA, a v současné 
době pobývá a tvoří v Praze. 

O tomto zemitém znamení zvěrokruhu 
se v astrologii říká, že lidé v něm naro-
zení mají sklony k detailům a romantice, 
a snad právě proto maluje obrazy s tema-
tikou přírody, polí, lesů, parků, odrazů 
ve vodní hladině, malebných cestiček, 
opuštěných laviček, ale i romantických 
zákoutí měst. Lidské postavy zde nalez-
nete zřídka, ale pokud jsou vyobrazeny, 
představují běžný život kolem nás. 

Martina Krupičková má za sebou ně-
kolik úspěšných tuzemských autorských 
výstav, a na stránkách www.gallerykru-
pickova.com se můžete seznámit s jejím 
stylem, novoimpresionismem, který 
můžete také zařadit do stylu nové ma-
lířské generace. Její obrazy jsou obdivo-
vány v soukromých sbírkách v tuzemsku 
i v zahraničí (Velká Británie, USA, Bel-
gie, Francie, Švédsko). 

Mezi všemi výtvarnými technikami 
jí nejvíce učarovala olejomalba, charak-
teristická výraznými barvami a silnými 
tahy špachtlí na černém pozadí. Nepo-
užívá štětec a pracuje s takovými valéry, 
aby vyjádřila hloubku mezi světlem a stí-
nem. Zachycení světla v pravém okamži-
ku je pro ni tím nejdůležitějším.

„Svět nám představuje široké pole 
nádherných zákoutí, a mnohá z nich 
jsou přehlížena. Pro mnoho z nás žijícím 
rušným životem se snažím ukázat, co 
mnohdy nevidíme, a alespoň potěšit vaše 
oči a pohladit vaši duši.“

-mk-

Martina Krupičková

Tak jako v uplynulých letech touto 
dobou, i letos chceme amatérským 
výtvarníkům Světelska připomenout 
blížící se květnovou výstavu, na které se 
mohou svými díly představit občanům 
i návštěvníkům města. 

Výzva je směrována nejen mezi tradič-
ní účastníky, ale je také výzvou pro další 
výtvarníky, kteří třeba dosud nenašli od-
vahu svá díla prezentovat. Těmto novým 
zájemcům stačí přihlásit se v kanceláři 
oddělení kultury kulturního zařízení 
KyTICe (v prostoru šaten pro účinkující 
v budově kina).

A pro úplnost ještě oznamujeme něko-
lik důležitých informací:

• 28. a 29. dubna – instalace exponátů 
ve společenském sále  Společenské-
ho domu ve Světlé n. S. 

• 30. dubna ve 14.30 hodin – zahájení 
výstavy

• výstava potrvá do 20. května.

Za kulturní zařízení KyTICe 
Zdena Horní,

za výtvarníky Ladislav Stojan

TJ Dobrá pořádá

24. března
TANEČNÍ ZÁBAVU 

v Krásné Hoře

hraje hudební skupina 
Z – Nadoraz

Ze Světlé nad Sázavou pojede 
autobus ze Sázavské ulice, 

odjezd v 19.45 hod.
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Koncert žáků ZUŠ

20. března v 18 hod.

Rytířský sál na zámku
ve Světlé n. S.

I Světlá měla zastoupení na 
krojovém plese ve Žd́áru

Tradiční Národní krojový ples ve 
Žďáru nad Sázavou měl opět úspěch, 
patnáct stovek převážně krojovaných 
návštěvníků mluví za vše. Na taneč-
ním parketu se vystřídalo několik 
desítek folklorních souborů z naší 
republiky i ze zahraničí. Vedle muzik 
zmíněných souborů vyhrávala k tanci 
také populární hasičská dechovka Bo-
žejáci z Pelhřimovska, kterou známe 
z plesů i u nás ve Světlé. A právě Svět-
lá měla na tomto plese, byť skromné, 
zastoupení. 

V záplavě krojovaných tanečníků 
se vedle vysočinského hejtmana Mi-
loše Vystrčila a místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a ODS Miloslavy Němcové představili 
Světeláci, vedoucí folklorního souboru 

Škubánek, Eva Pejchalová s manželem 
a Jaroslav Bárta s Kateřinou Kořínko-
vou. 

Oba posledně jmenovaní již studu-
jí vysokou školu v Brně, ale na léta 
strávená ve Škubánku nezapomínají 
a k folkloru se stále vracejí. Prostě 
i v tomto případě paní učitelka Pejcha-
lová zasela vzácná semínka folkloru 
do úrodné půdy, a mladí lidé se i jím 
dovedou bavit. 

 jív

Jaroslav Bárta s Kateřinou Kořínkovou 
mezi účastníky plesu
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Už několik měsíců se ve východním 

křídle světelského zámku buduje mu-
zeum. Počátky rekonstrukce začaly na 
podzim minulého roku a slavnostní 
otevření, na které se můžeme těšit, je 
plánováno na červen 2007. Na vybudo-
vání muzea pracuje mnoho institucí a li-
dí, jedním z nich je i pan Karel Coufal, 
kterého jsme vyzpovídali.

 – Kdo vůbec přišel s nápadem vytvořit 
ve Světlé muzeum?

Já jsem členem Vlastivědného spolku, 
místopředseda spolkové rady. Náš spolek 
se dal dohromady v době, kdy se čistilo 
podzemí. Už od založení bylo naším 
snem mít tady muzeum. Poté jsme velmi 
přivítali, když se zastupitelé města roz-
hodli, že by to muzeum chtěli. Pověřili 
nás, abychom vytvořili nějakou expozici. 
Vlastně – ono to oficiálně nebude muzeum, 
ale pamětní síň.

– Kdo vám s tím ještě pomáhá?
Máme tady architekta i grafika, spolu-

pracujeme s havlíčkobrodským a pelhři-
movským muzeem. Koho oslovíme, ten 
nám naštěstí vyjde vstříc.

– Můžete přiblížit podobu tohoto pro-
jektu?

V muzeu se budou nacházet dvě části. 
Ta první bude otevřena v červnu. Bude 
obsahovat geologické podmínky na Svě-
telsku, dále zde uvidíte majitele panství, 

VI. ročník folklorního festivalu

Světlá nad Sáza-
vou se opět stane 
střediskem folklor-
ního svátku celého 
Horácka. Ve dnech 
8. a 9. června se zde 

bude již po šesté konat folklorní festival 
Horácko zpívá a tančí, tentokrát bude 
navíc součástí oslav 800. jubilea města. 
To se stane hostitelem nejen horáckých 
souborů – dětských i dospělých ze 
všech koutů našeho kraje, ale i hosta 
z jiného regionu. Světlá přivítá i soubo-
ry ze zahraničí. 

Organizátoři se rozhodli věnovat 
pátek výhradně dětem. Program začne 

dopoledne pro žáky škol koncerty na 
nádvoří zámku a současně znalostní 
naučnou stezkou s názvem „Město kde 
žiji“ v zámeckém parku. Odpoledne 
bude program pokračovat vystoupením 
dětských souborů v pořadu Pramínky.

Sobotní dopolední program začne jar-
markem lidových řemesel s ukázkami 
výroby tradičních předmětů a propagač-
ními vystoupeními souborů ve městě. 
Odpoledne projde ulicemi města průvod 
účinkujících. Hlavní pořad celého fes-
tivalu Horácko zpívá a tančí proběhne 
opět na nádvoří zámku. V úvodu se 
představí oblíbený světelský smíšený 
pěvecký sbor Gaudeamus.

V pátek 8. červ-
na večer pozveme 
všechny příznivce 
skupiny Čechomor 
na její koncert, který 
se uskuteční na zim-
ním stadionu.

Co zbývá si přát? Krásné počasí, mi-
lou pozornost diváků, hodně síly orga-
nizátorům a přízeň podniků, organizací, 
firem i jednotlivců, kteří by byli ochotni 
ještě podpořit náš festival.  

Bankovní spojení: KB Světlá n. S., č. 
ú. 78-8036930257/0100, variabilní sym-
bol 2007.

Mgr. Eva Pejchalová za štáb festivalu

kterých je asi 16, nejvýznamnější rody, 
které zde pobývaly. Z osobností například 
malíř Jaroslav Panuška, hudební skladatel 
Alois Jelen. Druhá část bude zaměřena na 
sklářství a broušení granátů.

– Jak bude probíhat slavností otevření 
muzea?

16. června zde proběhnou veliké oslavy, 
kdy se bude slavit 800 let od první písem-
né zmínky o Světlé n. S. Na dopoledne je 
v parku přichystána ukázka pravěkých 
a středověkých řemesel, která si návštěv-
níci budou moci vyzkoušet. Poté vyrazí 
průvod historických postav od radnice 

k zámku, kde bude zahajovalo vystoupení 
na nádvoří a poté bude následovat otevření 
muzea.

– Jak se k tomuto nápadu staví okolí?
Někdo nám moc fandí a přeje nám to, 

jiný si myslí, že mít ve Světlé muzeum 
je hloupost, ale já doufám, že se to lidem 
bude líbit.

– Děkuji za rozhovor
Andrea Tarabčáková

Pamětní síň

Dne 19. února navštívili zastupitelé 
města prostory budoucí pamětní síně, 
které připravuje Vlastivědný spolek ve 
světelském zámku, kde je Karel Coufal 
seznámil s postupem přípravy pamětní sí-
ně, jejíž otevření se plánuje na 16. června.

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

zde odstřihněte

Žádám o zveřejnění mých služeb v katalogu.
Jméno a příjemní

Firma

Předmět podnikání

Adresa provozovny

Telefon

Provozní doba pro styk se zákazníky:
Pondělí

Úterý
Středa

Čtvrtek
Pátek

Sobota
Neděle

Světlá nad Sázavou dne Písemný souhlas podpis žadatele

Dotazník

Nabídka pro podnikatele

Město ve spolupráci s informačním 
centrem se rozhodly vypracovat katalog 
firem a poskytovatelů služeb ve Světlé 
n. S.

Podnikatelé, máte-li zájem o zviditelně-
ní své firmy a vámi poskytovaných služeb, 
vyplňte dotazník a doručte ho – nejpozději 
do 15. dubna – do informačního centra, 

náměstí Trčků z Lípy 16 nebo na MěÚ, 
k rukám paní Aleny Totterové.

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.
informační centrum

Nová turistická známka 

Navíc nasbíráte-li řadu deseti číselně 
na sebe navazujících papírových kuponů, 
které jsou součástí každé známky, a za-
šlete na adresu výrobce známek, obdržíte 
obratem prémiovou turistickou známku 
(za každou desítku jednu, pokaždé jinou). 
Kromě běžných turistických známek exis-
tují ještě známky výroční, jejichž kupon 
je „žolíkem“ a stejně jako v kartách je 
možné jím nahradit kterékoli číslo, ovšem 
jen jedno v každé uplatňované desítce.

A právě novou výroční turistickou 
známku má Světlá nad Sázavou! Osla-
vy 800. výročí první písemné zmínky 
si budou moci sběratelé a návštěvníci 
města připomínat turistickou známkou 
vydanou právě k této příležitosti. K do-
stání je, stejně jako turistická známka č. 
782 – Město Světlá nad Sázavou, v infor-
mačním centru a Cukrárně Vopěnková 
v Nádražní ul.

Jaroslav Vála

Mnozí je již znáte, někteří možná 
i sbíráte. Na stránkách Světelského 
zpravodaje jsme už o nich nejednou 
psali, proto jen stručně: jsou to kulaté 
dřevěné vypalované plakety, které jsou 
suvenýrem a zároveň jakýmsi potvrze-
ním o dosažení turisticky atraktivního 
místa (hrad, zámek, historické město, 
technická památka, jeskyně, zoo atd.). 
Prodávají se za jednotnou cenu 25 Kč 
a jinde je nelze koupit. 
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��idi�ské pr�kazy vydané od 1. �ervence 1964 do 31. prosince 1993 
jsou jejich dr�itelé povinni vym�nit do 31. prosince 2007�

Kterých �P se vým�na týká?

�P vydány v období:
1.7.1964-1986

�P vydány v období:
1987-1991

�P vydány v období:
1992-1993

Kde si mohu vym�nit sv�j �P?
- na p�íslu�ném pracovi�ti obecního ú�adu obce s roz�í�enou
p�sobností nebo magistrátu m�sta na území �R (dle místa 
trvalého pobytu dr�itele �idi�ského pr�kazu)

Kdy budu mít vystaven nový �P?
- lh�ta pro p�evzetí nového �P je zpravidla do 15-20 dní

Kolik m� to bude stát?
- vým�na �P je osvobozena od správního poplatku

- p�edejdu dlouhému �ekání na ú�adu (magistrátu)
- budu mít vystaven �idi�ský pr�kaz v zákonem stanovené lh�t�

Pro� si mám vym�nit �P ji� nyní?

Kde najdu více informací?
- www.mdcr.cz (stránky  Ministerstva dopravy)

odbor dopravn� správní a BESIP; odd�lení agend �idi��, evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy; Náb�e�í Ludvíka Svobody 12; 110 15 Praha 1

Světelští zahrádkáři

Tečkou za tradiční podzimní výstavou 
Světelská zahrádka 2006 bylo setkání po-
řadatelů a vystavovatelů, které se konalo 
začátkem letošního ledna. Předseda místní 
organizace ČZS Josef Skála poděkoval za  

dosavadní pomoc při zajišťování výstavy 
a zároveň požádal všechny přítomné o ak-
tivní účast na letošním ročníku. Nedílnou 
součástí posezení byla i ochutnávka kva-
litních odrůd ovoce. V sobotu 24. ledna 

hodnotili světelští zahrádkáři svoji činnost 
v uplynulém roce. Na hojně navštívené 
výroční schůzi přivítali i hosty – starostku 
města ing. Arnotovou a předsedu okresní-
ho sdružení ČZS ing. Jiráska. V programu 

bylo mimo jiné také předání ocenění za-
sloužilým a pracovitým členům a na závěr 
přednáška známého odborníka a zahrád-
káře Dr. Stanislava Pelešky.

 Ota Jirák (foto: Pavel Kotan)

Výroční členská schůze, zleva vedle 
starostky ing. Petr Jirásek, předseda 

Územní rady ČZS v Havlíčkově Brodě 

Lednové přátelské posezení členů 
ČZS i nečlenů podílejících se na 

přípravách výstav Světelská zahrádka

Přednáška Dr. Pelešky

Ochutnávka nových odrůd jablek, zleva 
ing. Josef Adam, Jozef Šlapák, ing. Jiří 

Slezák a Miloslav Kafka, členové okresní 
ovocnářské komise

Vážení spoluobčané,
na základě oznámení z ministerstva 

dopravy vás upozorňujeme na nutnost 
výměny řidičských průkazů vydaných 
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. 
Bližší informace naleznete na úřední des-
ce obecního úřadu, případně na dopravně 
správních agendách vydávajícího úřadu 
dle místa trvalého pobytu držitele řidičské-
ho průkazu. Ve Světlé n. S. můžete volat, 
paníí Kratochvílovou, tel. č. 569 496 638.

Ke konci roku mohou být z provozních 
důvodů výměny řidičských průkazů spo-
jeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách 
na úřadech. Nelze opomenout, že řízením 
vozidla bez platného řidičského průkazu 
se řidič dopouští dopravního přestupku. 
Proto, prosíme, s výměnou řidičských 
průkazů za nové neotálejte!

MěÚ, odbor dopravy
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Radnice hostila sportovce

sezon v zámořské NHL, během nichž 
odehrál 795 zápasů. I v současné době 
je spojen s touto nejuznávanější soutě-
ží na světě, protože pracuje jako vyhle-
dávač talentů pro loňského fi nalistu 
Stanleyova poháru Edmonton Oilers. 

V úvodní krátké řeči poděkova-
la starostka Lenka Arnotová všem 
trenérům za jejich obětavou práci 
s mládeží a oceněným sportovcům za 
vzornou reprezentaci Světlé nad Sáza-
vou. Rovněž vyzdvihla důležitou roli 
sportu v životě mladých lidí, zejména 
v dnešní době, kdy se město potýká na-
příklad se vzrůstajícím extremismem. 
Potom již následovalo předávání po-
hárů, diplomů a upomínkových dárků. 
Z řad trenérů získali ocenění František 
Polák s Martinem Tvrdíkem za zá-
služnou práci s malými fotbalisty FK 
Sklo Bohemia, a Marcela Vašáková za 
dlouholetou výchovu mladých tenistů 
v TK Sklo Bohemia. V kategorii druž-
stev byly oceněny bez uvedení pořadí: 
atletické družstvo mladších žáků ZŠ 
Komenského, „A“ družstvo šachistů 
ŠK Sklo Bohemia, hokejoví junioři 
HC Sklo Bohemia, družstvo mladších 

žáků FK Sklo Bohemia a starší žákyně 
volejbalového oddílu TJ Sklo Bohemia. 
Z jednotlivců v kategorii mládeže 
převzali poháry s diplomy z rukou 
představitelů města a Františka Musi-
la  šachista Martin Štukheil a atletky 

z líhně Jozefa Foťka, Jana Zlatová 
s Kristýnou Kroužkovou. Z řad do-
spělých se dostalo ocenění Václavu 
Blažkovi z Klubu českých turistů Sklo 
Bohemia a Martinu Karlovi z teniso-
vého oddílu TJ Sklo Bohemia.

Cenu Sportovní osobnost města 
Světlá nad Sázavou za rok 2006 obdr-
žela naše reprezentantka v cyklistice 
Jarmila Machačová, medailistka z Mi-
strovství Evropy v dráhové cyklistice 
v Aténách, která též dosáhla vynikají-
cích výsledků na závodech Světového 
poháru. Světlá je pro tuto reprezen-
tantku stále bydlištěm i místem, kde 
trénuje a kam se vrací ze svých zahra-
ničních startů.

Text a foto: jív

Obřadní síň světelské radnice byla 
ve středu 31. ledna odpoledne dějiš-
těm slavnostního ocenění sportovců 
města za rok 2006, které již tradičně 
připravuje komise pro koordinaci 
sportů při městském úřadu. 

Patřičný lesk tomuto aktu dodali 
svojí přítomností nejvyšší představi-
telé města, starostka Lenka Arnotová 
s místostarostou Josefem Böhmem, 
a host, který toho ve sportu dokázal 
skutečně hodně: bývalý hokejový 
obránce František Musil, mistr světa 
z roku 1985, mající na svém kontě 15 

Úspěšné družstvo atletů ZŠ Komenského se slavným hokejistou Františkem Musilem

Jan Kadlec, člen fotbalového týmu 
mladších žáků FK Sklo Bohemia přebírá 

ocenění od starostky

Místostarosta Josef Böhm předává 
kytičku s blahopřáním mladé atletce 

Kristýně Kroužkové
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Malí fotbalisté na halových turnajích

nad týmem domácích (Tichý 2, Dibelka), 
a jelikož Přibyslav potom porazila Chotě-
boř, vyhrála skupinu Světlá. Ve čtvrtfinále 
po výborném výkonu porazili svěřenci 
trenéra Poláka Pohled 4:0 (Dibelka 2, 
Krejčí, Burda), a přišlo smolné semifiná-
le 1:1 s Čejovem (Tichý) a na pokutové 
kopy 2:3. Na kluky tak čekal zápas o 3. 
a 4. místo s Třemošnicí. Po výsledku 0:0 

se opět kopaly penalty, Světlá dala jednu, 
Třemošnice tři, ale i tak bylo 3. místo 
v Přibyslavi pro mladší žáky cenným 
úspěchem. Vždyť stačilo málo a mohli 
hrát finále proti Velkému Meziříčí!

Konečné pořadí: 1. Velké Meziříčí, 
2. Čejov, 3. Třemošnice, 4. Světlá nad Sá-
zavou, 5. Přibyslav, 6. Chotěboř, 7. Štoky, 
8. Pohled.  Text a foto: jív 

Družstvo mladších žáků. Stojící zleva: L. Sobek, L. Dibelka, J. Kratochvíl, D. Krejčí, 
dole zleva: F. Tichý a L. Hrstka, chybí brankář J. Novotný a P. Čihák.

Koncem ledna startovalo družstvo 
mladších žáků FK Sklo Bohemia, vedené 
trenéry Františkem Polákem a Martinem 
Tvrdíkem, na mezinárodním halovém tur-
naji ALKA CUP ve Žďáře nad Sázavou. 
Turnaj byl kvalitně obsazen především 
díky divizním celkům AFK Podolí Pra-
ha, FC ŽĎAS Žďár n. S. a FC Vysočina 

Fotbaloví žáci na mezinárodním halovém turnaji

Jihlava, punc mezinárodního klání dodalo 
družstvo FK CEPIT Bratislava. Z desítky 
účastníků byli žáci Světlé týmem z nejniž-
ší soutěže, neboť  bojují o body v I. třídě 
kraje. Proto ani 8. místem v turnaji ostudu 
světelskému fotbalu určitě neudělali.

Ve skupině B remizovali s Podolím 
Praha 2:2 (obě branky L. Sobek) a s nej-
větším favoritem jihlavskou Vysočinou 
1:1 (L. Dibelka). Potom přišla prohra 1:3 
s pozdějším finalistou, prvním družstvem 
Chotěboře 1:3 (L. Hrstka), a dle vyjádření 
trenérů výborný fotbal kluci předvedli 
v posledním zápase ve skupině, když po-
razili Bratislavu 3:0 (2 x L. Dibelka, F. Ti-
chý). V základní skupině obsadila Světlá 
jen díky horšímu skóre 3. místo, když 
měla stejný počet bodů jako Vysočina, 
a hrála tak o 5. až 8. místo. Přišla remíza 
1:1 s Moravskou Slavii Brno (L. Sobek), 
ale na pokutové kopy to bylo 2:3,  zbylo 
tedy utkání o 7. a 8. místo s Hlinskem, to 

Kanonýr Lukáš Sobek, úspěšný brankář 
Jakub Novotný a střelec jednoho gólu 

Lukáš Hrstka

Zatímco dospělí fotbalisté FK Sklo Bo-
hemia začali přípravu na jaro pod novým 
koučem Žejdlíkem hned po Vánocích 
nabíráním fyzické kondice, družstva star-
ších i mladších žáků využila pozvání na 
vánoční turnaje do Přibyslavi. 

Pro kluky byly zápasy v krásné spor-
tovní hale proti silným soupeřům kvalitní 
prověrkou a trenérům Polákovi a Tvrdí-
kovi poskytly informace, jak na tom po 
vánočních svátcích jsou jejich svěřenci 
s formou. Starší žáci FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. hráli v sestavě: Roman Zá-
vorka, Ondřej Šemík, Roman Choutka, 
Martin Jelínek, Daniel Suchý, Petr Ryšavý, 
Jaroslav Bartl a Daniel Mička. V prvních 
zápasech na palubovce se hledali a ve sku-
pině vše prohráli. Na úvod podlehli domá-
cí Přibyslavi vysoko 0:11, po vyrovnané 
hře hráli 2:3 s Novým Městem na Moravě 
(oba góly Roman Závorka) a třetí prohra 0:
3 přišla se Sokolem Štoky. Ve skupině o 5. 
až 8. místo porazili Čejov 6:1 (Závorka 5, 
Bartl), a hráli tak se Štoky o 5. a 6. místo. 
Po remíze 2:2 (Závorka, Šemík) se střílely 
penalty, Štoky byly úspěšnější, takže na 
Světlou zbylo 6. místo. 

Mladší žáci byli na přibyslavské pa-
lubovce úspěšnější. Ve skupině nejprve 
smolně prohráli s Chotěboří 0:1, poté 
porazili 1:0 Štoky (Dibelka) a 3:0 zvítězili 

přineslo nešťastnou prohru 0:1. Trenér 
F. Polák k účasti na mezinárodním turnaji 
poznamenal: „Kluci podali na turnaji vý-
borný výkon, zejména  v zápasech ve sku-
pině s Podolím Praha, Vysočinou Jihlava 
a proti soupeři ze Slovenska. V tak silné 
konkurenci 8. místo není ostudou, a při-
tom stačilo málo a hráli jsme finálovou 
skupinu.“

Nejlepším hráčem družstva FK Sklo 
Bohemia Světlá n. S. byl na turnaji vyhlá-
šen brankář Jakub Novotný, o góly se roz-
dělili Lukášové Sobek 3, Dibelka 3, Hrstka 
1 a František Tichý 1.  

Konečné pořadí: 1. FC ŽĎAS Žďár 
n. S., 2. FC Chotěboř A, 3. FC Vysočina 
Jihlava, 4. FC Velké Meziříčí, 5. FK CE-
PIT Bratislava,  6. Moravská Slavia Brno, 
7. FC Hlinsko, 8. FK Sklo Bohemia Světlá 
n. S., 9. AFK Slavoj Podolí Praha, 10. FC 
Chotěboř B.

Text a foto: jív
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10. I tak byl nastávající boj o 3. místo 
úspěšným završením sezony. V pátek 
23. února přijela do Pěšinek Chru-
dim a byl to pěkný hokej, potvrzený 
příjemným výsledkem 10:3. O góly 
se podělili: Suchánek 4, Dolinský 2, 
Štros 2, T. Krajíček 1 a R. Krajíček 1. 
Již  další den se hrála odveta v Chrudi-
mi a domácí po třech třetinách vyhráli 

7:5, proto se prodlužovalo, ale rozho-
dující branka nepadla. Tajenku, kdo 
skončí na 3. místě krajské juniorské 
ligy, rozluštily až samostatné nájezdy. 
Domácí byli úspěšní jen jednou a za 
Světlou se do branky trefili Doležal, 
Štros a Ptáčník. 

Závěrem něco ze statistik vedoucí-
ho mužstva Josefa Jakšla: Nejlepším 
střelcem týmu byl Michal Dolinský 
s 27 góly, Jaroslav Doležal 17 a Jakub 
Suchánek 13. Dolinský vyhrál i ka-
nadské bodování, když nasbíral 48 
bodů, J. Doležal 28 a Tomáš Krajíček 
22. Z brankářů toho nejvíce odchytal 
Michal Koubský, na svém kontě má 
21 zápasů. Vedle něj se ještě vystří-
dali Ondřej Moravec a Tomáš Burkoň. 
Dres Světlé v soutěži oblékli: brankáři 
M. Koubský, O. Moravec, T. Burkoň. 
V obraně nastupovali R. Ptáčník, J. Je-
línek, J. Kubát, J. Capouch, J. Kůrka, 
M. Jakšl, J. Kříž, R. Krajíček. Útoč-

Úspěch hokejových juniorů

Družstvo juniorů HC Sklo Bohe-
mia Světlá n. S. po loňském 6. místě 
v krajské lize juniorů vstupovalo do 
soutěže 2006/2007 s přáním neskončit 
v tabulce na posledním místě, i když 
jenom jejich soupeři mají mnohem 
lepší hokejové podmínky. 4. místo po 
základní části předčilo všechna očeká-
vání, vždyť to bylo nejlepší umístění 

ze všech družstev hokejistů z Pěšinek! 
Po základní části čekalo na svěřence 

trenéra Jiřího Skály play-off, které 
se hrálo na dva vítězné zápasy – za 
nerozhodného stavu 1:1 se nehrál třetí 
zápas, ale prodlužovalo se a pokud ani 
to nepřineslo rozhodnutí, potom přišly 
samostatné nájezdy. Cestou play-off 
k 3. místu okusili hokejisté Světlé 
všechny alternativy. Ve čtvrtfinále 
narazili na HC Litomyšl. První utkání 
na ledě soupeře prohráli 4:5, ale hned 
následujícího dne svému soupeři po-
rážku oplatili a doma zvítězili 4:3. Za 
nerozhodného stavu na zápasy se pro-
dlužovalo a zlatý postupový gól dával 
J. Doležal. V semifinále čekal na juni-
ory z Pěšinek vítěz základní části HC 
Spartak Choceň. Již po prvním utkání 
na domácím ledě s výsledkem 3:9 bylo 
jasné, že choceňští Světlou do finále 
nepustí, v odvetě na hřišti soupeře do-
stala Světlá „desítku“, když prohrála 2:

V horní řadě zleva: vedoucí týmu J. Jakšl, J. Kůrka, J. Doležal, R. Ptáčník, J. Štros, 
J. Kříž, L. Hladík, A. Chlád, J. Kubát, J. Jelínek a trenér J. Skála, 

prostřední řada zleva: O. Moravec, M. Dolinský, M. Jakšl, J. Suchánek, I. Dundáček, 
M. Zadina a M. Prokop, dole leží M. Koubský a T. Krajíček

Žena s píšt́alkou mezi 
mantinely

Emancipace žen ve sportu je na 
postupu, ale žena v pruhovaném 
dresu hokejového rozhodčího mezi 
mantinely, v obklíčení tvrdých chla-
pů oděných do hokejového brnění, to 
není zas tak běžnou věcí. Vždyť pro 
spočítání žen vlastnících licenci hoke-
jového rozhodčího ČSLH stačí prsty 
na dvou rukou. 

Jednu z těch odvážných máme též ve 
Světlé. Mladá, většinou s úsměvem na 
tváři, Gabriela Šťastná je od roku 2003 
držitelkou licence rozhodčího I. třídy 
a v současné době  působí v pruho-
vaném dresu v krajských soutěžích 
dospělých, I. lize juniorů, v extralize 
a v I. lize dorostu. 

– A jak se k této pro ženu netradiční 
činnosti Gabriela Šťastná dostala?  

Je určitě zajímavé, že v dětství jsem 
se o hokej nijak přehnaně nezajímala, 
ale bruslení mě bavilo a začala jsem 
hrát hokej žen. S týmem Havlíčkova 
Brodu jsem se dostala až do ligy. Když 
jsem s aktivním hokejem skončila, tak 
jsem si uvědomila, že bych chtěla ▶

níci T. Krajíček, M. Dolinský, J. Su-
chánek, M. Zadina, J. Doležal, J. Štros, 
J. Muzikář, I. Dundáček, L. Hladík, 
A. Chlád, M. Prokop, V. Hořejš, 
M. Didiáš , J. Šťastný a na střídačce 
vládl trenér Jiří Skála. 

  jív
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Stolní tenisté s nadějí 
na postup

Když 30. září loňského roku vstu-
povali světelští stolní tenisté jako no-
váček do krajského přeboru II. třídy, 
měli jeden cíl – hrát v soutěži důstoj-
nou roli bez sestupových starostí. 

Šest kol před koncem soutěže je 
kvartet Ladislav Vosyka, Josef Bříza, 
Radek Vosyka a Martin Karel stále ve 
hře o postup do I. krajské třídy. Po 16. 
kole je na čele tabulky trojka: 1. Sokol 
Rovečné (14 vítězství, 2 prohry) 44 
bodů, 2. Jiskra Humpolec (13 vítězství, 
1 remíza, 2 prohry) 43 bodů, 3. TJ SB 
Světlá n. S. (13 vítězství a 3 prohry) 42 
bodů a do vyšší soutěže postoupí první 
dva týmy. Po novoroční přestávce druž-
stvo L. Vosyka a spol. prohrálo pouze ve 

14. kole v Rovečném 4:10, jinak to byla 
samá vítězství.  

Naději na postup dává světelským los 
posledních tří zápasů soutěže: 10. břez-
na přivítají na svých stolech v tělocvičně 
ZŠ Lánecká dosud druhý tým tabulky, 
sousední Humpolec a 24. března budou 
hrát rovněž  v domácím prostředí dvě 
poslední utkání, s Třebíčí a Třeští. 

Text a foto: jív

Radek Vosyka, který patří do desítky 
nejúspěšnějších hráčů KP II. třídy, má 
poměr vyhraných a prohraných zápasů 
po šestnácti odehraných kolech 34/14.

▶

Valná hromada fotbalistů

V pátek 18. února se konala v pivnici 
Malý Honza valná hromada největšího 
světelského sportovního oddílu Fotba-
lového klubu Sklo Bohemia. Zprávu 

o stavu financí a hospodaření s nimi 
přednesla hospodářka Jaroslava Čap-
ková. Po přečtení řady čísel z kolonek 
příjmů a výdajů končila příjemnou 
informací, že klub jako správný hos-
podář vstupuje do roku 2007 bez dluhů, 
a naopak s částkou 189 tisíc v pokladně. 
Poté vystoupil nejvyšší představitel 
světelských fotbalistů Stanislav Vaněk 
s hodnocením sportovní činnosti klubu. 

Hned v úvodu poděkoval především tre-
nérům mládežnických družstev a vyso-
ko hodnotil zejména práci Františka 
Poláka u mladších žáků. Pozastavil se 

nad nedostatkem fotbalistů v mládež-
nických kategoriích, což není bolestí 
jenom fotbalu, s tímto problémem se 
potýkají i ostatní sportovní odvětví, 
a nejen ve Světlé. Pochopitelně nejvíce 
času věnoval prvnímu mužstvu dospě-
lých a jeho účinkování v krajském pře-
boru, vždyť známou věcí je, že obrazem 
klubu jsou především výsledky prvního 
mužstva. Jaká je pozice týmu před za-

Hráči A týmu zleva: T. Bárta, Hart, trenér J. Žejdlík a asistent trenéra M. Hubený.

– Hokej je velice tvrdý sport, na ledě 
hráči bojují o puk, za mantinely jsou 
často nespokojení diváci. Zažíváte 
v této společnosti často horké chvíle, 
osočování, hrubé nadávky?

Předně musím říci, že mě soudco-
vání baví. Při rozhodování se snažím 
vžít do myšlenek druhé strany, tedy 
hráčů, trenérů a v žákovských soutě-
žích i rodičů. To jsou emoce, které do 
sportu patří a k hokeji obzvlášť, proto 
nechtějte, abych to více rozebírala.

– Vnímáte při rozhodování kvalitu 
hry, a který z našich stadionů se vám 
líbí nejvíce?

Každý zápas musím brát zodpověd-
ně, ale liga juniorů nebo dorostenec-
ká extraliga, to má již skutečně úro-
veň, a ze stadionů se mi určitě nejvíc 

líbí ten v Pardubicích. Vždyť ČEZ 
Aréna patří k našim nejmodernějším 
zimním stadionům.

***
Pro tuto odvážnou ženu není hokej 

jediným sportem, mimo hokejovou 
sezonu jezdí často na kole, a že na tom 
není s fyzičkou špatně, potvrdila o let-
ních prázdninách, když úspěšně absol-
vovala triatlon v Koutech pod Mele-
chovem. 400 m plavání, 35 km na kole 
a 6,5 km běhu zvládla pod dvě hodiny 
a deset minut. Pro ženu slušný výkon. 
Sportu se Gabriela dotýká i v civil-
ním zaměstnání, můžete se s ní setkat 
v prodejně a servisu kol v Horní ulici 
za restaurantem Maxim.

Text a foto: jív

nějak u hokeje zůstat. Proto jsem 
se přihlásila do kurzu rozhodčích, 
začala soudcovat žákovské zápasy 
a nyní již vlastním licenci rozhodčího 
I. třídy.
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hájením jarních bojů o mistrovské body, 
to všichni příznivci světelského fotbalu 
vědí, poslední 14. místo v tabulce se 
ziskem 8 bodů z třinácti podzimních 
zápasů. Jaro zahájí mužstvo již s no-
vým trenérem Jaroslavem Žejdlíkem 
v sobotu 31. března v Okříškách, které 
jsou po podzimu na 12. místě s dvanácti 
body. Kromě výsledků družstev připo-
menul předseda klubu Vaněk nutnost 

řešit v nejbližší době výstavbu nových 
kabin se sociálním zázemím pro hráče 
i diváky, což by vedle udržení krajské-
ho přeboru mělo být další prioritou svě-

Bývalí hráči I. mužstva, ale stále aktivní členové FK, zleva: P. Čihák, M. Tvrdík 
a B. Čížek.

Předseda FK Sklo Bohemia Stanislav 
Vaněk

telského fotbalu. V diskusi se též před-
stavil nový muž na trenérském postu 
I. mužstva, Jaroslav Žejdlík. Zhodnotil 
dosavadní část zimní přípravy, kterou 
mužstvo zahájilo s navrátilcem branká-
řem Holcmanem a trénovat opět začal 
Petr Janota. Trenér vyjádřil spokojenost 
nad přístupem hráčů k tréninkům, ale 
malinko si posteskl nad starou bolestí 
přípravných období světelských fotba-

listů, totiž že někteří hráči nemají účast 
na trénincích, jakou by si on představo-
val, a přitom se jedná o hráče, které by 
chtěl mít v základní sestavě. Jako velice 
vydařené hodnotil trenér Žejdlík krát-
ké soustředění ve sportovním centru 
v Třemošnici.

Hned následující den jako by hráči 
chtěli potvrdit slova chvály trenéra 
Žejdlíka, na turnaji v Humpolci pora-
zili vysoko 5:0 dalšího ze soupeřů kraj-
ského přeboru, Dekoru Ždírec. 

Text a foto: jív

Turistika

Více než pět stovek lidí se zúčast-
nilo jubilejního X. českého zimního 
srazu turistů, který se konal ve dnech 
8. až 11. února ve Žďáru nad Sáza-
vou. Nechyběli mezi nimi ani světelští 
turisté, tentokrát dokonce v roli spo-
lupořadatelů.

Deset členů KČT Sklo Bohemia Svět-
lá n. S. se spolu s pořadateli ze Žďáru 
n. S., Třebíče a Telče po čtyři dny sta-
ralo o to, aby těm, kteří přijeli z celé 
republiky, nic nechybělo. Ubytování 
a stravování bylo zajištěné ve školách, 
ti zvláště odolní měli zimní tábořiště 
v blízkosti stadionu. Je pravda, že pů-
vodně organizátoři očekávali kolem ti-
sícovky turistů, ale teplé počasí mnohé 
milovníky bílé stopy odradilo. „Počasí 
nás trochu zklamalo, do přípravy jsme 
dali hodně energie. Ale takový je život,“ 
řekl Vladimír Mazal, předseda oblasti 
KČT Vysočina.

Slavnostního zahájení ve čtvrtek na-
večer na náměstí Republiky se zúčast-
nil předseda KČT PhDr. Jan Stráský, 
hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš 
Vystrčil, starosta Žďáru n. S. Mgr. Ja-
romír Brychta. 

Ti, kteří se rozhodli poznávat kop-
covitou krajinu Žďárských vrchů na 
pěších túrách, měli na vybranou z ně-
kolika variant, upravených stop pro 
běžkaře bylo sice méně, než se původně 
předpokládalo, ale díky operativně za-
jištěné autobusové přepravě byly snad-
no dostupné výše položené lokality 
u Nového Města na Moravě. Účastníci 
mohli ve městě navštívit muzea, kultur-
ní akce a v sobotu v sokolovně Papučo-
vý bál, takže ti, kteří se neunavili přes 
den venku v přírodě, měli možnost ve 
večerních a nočních hodinách vyčerpat 
své síly tancem. 

Nejstarší účastnicí srazu byla 74letá 
turistka z Uherského Hradiště, nej-
vzdálenější turista byl z Košic. 

 Jaroslav Vála




