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Schůze rady – 19. února 

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 přivítá-

ním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání:

Pro stále trvající nespokojenost s pro-
vozováním kavárny rada rozhodla

Usnesení č. 58/2007:
Rada města Světlá n. S. se po projed-

nání počtem 6 hlasů usnesla:
I. Dát p. Rostislavu Brezanskému 

tříměsíční výpověď z nájemní smlouvy 
k datu 28. 2. 2007, pokud nebude dohod-
nuto jinak.

II. Vypsat výběrové řízení na nájemce 
kavárny ve Světlé n. S. v tomto rozsahu:

• předložit podnikatelský záměr 
(upřednostněno bude rychlé občer-
stvení, italská, mexická aj. kuchyně, 
saláty apod.)

• záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 
dnů 

• výběrové řízení ukončit k 31. 3. 
2007

Vážení čtenáři, 
držíte v rukou dubnové vydání naše-

ho časopisu. Pevně věřím, že se jej po-
dařilo distribuovat včas, tedy ještě před 
Velikonocemi, na které se jistě všichni 
těší. Děti nejen kvůli tradiční koledě, 
ale také proto, že mají ve škole prázd-
niny. Nám dospělým umožní trochu 
zpomalit náš hektický život a věnovat 
se i jiným činnostem než je práce, třeba 
relaxaci. 

A právě pro tyto chvíle jsme se snažili 
do aprílového čísla připravit povídání 
k tématu – tedy k významu Velikonoc. 
Požádali jsme ty, kteří tradicím rozu-
mí, tedy Mgr. Pejchalovou a J. Holuba 
o spolupráci. Výsledek můžete posoudit 
sami. Pevně věřím, že vás tyto informa-
ce zaujmou a prohloubí váš rozhled. 

Píši zde sice o tom, že bychom  
o svátcích měli odpočívat, ale musím 
se přiznat, že sám budu asi špatným 

příkladem. Své Velikonoce mám naplá-
nované veskrze pracovní. I když, jak se 
to vezme. Do naší školy totiž přijede na 
studentskou výměnu delegace 11 mla-
dých lidí z Turecka. Cílem jejich poby-
tu je poznat kulturu a život  v naší zemi. 
A když už jsou ty Velikonoce, tak jsme 
si s mými studenty řekli, že by bylo za-
jímavé představit našim přátelům ze za-
hraničí pravé české tradice. Musím říci, 
že jsem zvědavý, jak je náš připravený 
program zaujme. Na svátky totiž máme 
naplánovaný kurz pletení pomlázky 
a malování velikonočních kraslic. 

Bylo toho opravdu hodně, co jsme 
museli připravit. Získat několik otepí 
kvalitních proutků, vytvořit jednodu-
chý manuál v angličtině na téma: Jak se 
plete pomlázka. Nechat vyrobit skleně-
ná vajíčka, která budeme společně zdo-
bit speciální barvou na sklo. Poshánět 

„normální“ vajíčka, abychom mohli udě-

lat klasické kraslice. K tomuto zdobení 
připravit slovní zásobu, aby nám turečtí 
studenti rozuměli. Musíme zapojit pár 
kolegů výtvarníků, aby místo s rodinou 
trávili čas s námi, coby odborní lektoři 
na výrobu pomlázek a malování kraslic. 
A aby byl efekt dokonalý, sehnat něja-
kou „oběť“ pro realizaci mého šíleného 
nápadu – návštěvy celé delegace v čes-
ké rodině, aby zde hosté na vlastní kůži 
zažili pravé české Velikonoce.  Zatím 
se nám vše podařilo nachystat a teď jen 
doufáme, že nám bude nakloněno i po-
časí, aby si jedna velká mezinárodní 
parta studentů koledu o velikonočním 
pondělí pořádně užila. Držte nám pal-
ce, ať vše vyjde, vždyť čeští studenti 
zapojení do projektu reprezentují i naše 
město a tradice našeho domova. 

Tedy krásné Velikonoce všem, užij-
me si je ve zdraví a pohodě. 

-mš-

Slovo úvodem

• výběrovou komisí bude rada města
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vý-

běrové řízení zrušit.
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 

I. 28. 2. 2007, II. 31. 3. 2007 

Rada projednala problematiku týkající 
se podnikatelských ploch. 

Usnesení č. 59/2007:
Rada města Světlá n. S. se po pro-

jednání ztotožňuje s názorem komise 
rozvoje města a ukládá odboru MIRR 
vést jednání ve věci získání stanoviska 
od jednotlivých vlastníků.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, Ter-
mín: 30. 6. 2007 

Tajemnice informuje o průběhu a vý-
sledku voleb do jednotlivých osadních 
výborů.

Rada bere na vědomí.

2. Pronájem části pozemku
Rada města projednala žádost společ-

nosti Granit Lipnice, společnost s ru-
čením omezeným, 582 33 Dolní Město 
293 o pronájem části pozemku PK č. 654 
o výměře 1313 m2 v k. ú. Dolní Březinka. 
Plocha uvedené části pozemku se nachá-
zí ve vymezeném „dobývacím prostoru“. 

Na základě usnesení RM proběhlo dne 
23. 1. 2007 jednání zástupců města 
a ing. Z. Knedly, ředitele společnosti. 
Zúčastněné strany se dohodly na násle-
dujícím stanovisku:

Společnost Granit Lipnice je ochotna 
část pozemku PK č. 654 (ZE) o výmě-
ře cca 1313 m2 v k. ú. Dolní Březinka 
odkoupit za navrženou smluvní cenu 
150 000 Kč (návrh „města“) s tím, že 
finanční vyrovnání bude z její strany 
možné spíše ve druhé polovině letoš-
ního roku a s tím, že náklady spojené 
s prodejem uhradí prodávající (geom. 
zaměření, spr. poplatek, daň z převodu 
nemovitostí).

Usnesení č. 60/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Revokuje své  Usnesení č. 336/2006 
– část I. ze dne 18. 12. 2006 a doporu-
čuje schválit záměr prodeje části po-
zemku PK č. 654 (ZE) v k. ú. Dolní 
Březinka.

II. Ukládá odboru MIRR prověřit (ve 
spolupráci s p. Havlem, p. Šolcem 
a ing. Hladovcem) záležitost vodo-
vodu na tomto pozemku.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
I. 28. 2. 2007, II. 31. 3. 2007 
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3. Převod vlastnictví k pozemku
Rada projednala nabídku manželů 

Pavla a Ivy Obselkových, Na Bradle 
962, Světlá n. S., ve věci odprodeje ne-
movitosti, a to pozemku KN č. 854/98 
o výměře 792 m2 v k. ú. Světlá n. S. Ten-
to pozemek uvedení manželé koupili od 

„města“ za účelem výstavby rodinného 
domku v lokalitě „U Stromečku“, dnes 
ulice J. J. Staňka. Dle kupní smlouvy 
ze dne 11. 3. 1996, čl. VII. má tehdejší 
prodávající („město“) v případě dalšího 
převodu vlastnictví předkupní právo 
k prodávané nemovitosti. Na výše uve-
deném pozemku se v současné době 
nachází stavba rozestavěného domu ve 
vlastnictví nabízejících. 

Usnesení č. 61/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů doporučuje vyslovit sou-
hlas s převodem vlastnictví k pozemku 
KN č. 854/98 v k. ú. Světlá n. S., neboť 
město Světlá n. S. nemá zájem využít 
svého předkupního práva, upraveného 
v čl. VII kupní smlouvy ze dne 11. 3. 
1996.

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

4. Prodej bytových jednotek
Členové rady obdrželi písemný ma-

teriál. Zastupitelstvo dne 6. 12. 2006 
–  Usnesení č. 81/2006 – vyhlásilo 2. kolo 
městské soutěže ve věci prodeje nájemci 
obsazených bytů v bytovém domě čp. 16 
v Josefodole. K datu 31. 1. 2007 nebyla 
podána žádná přihláška na výše uvede-
né jednotky dle vyhlášených podmínek 
městské soutěže.

Usnesení č. 62/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů souhlasí s ponecháním 
pronájmu jednotky č. 16/2, jednotky č. 
16/5 a jednotky č. 16/6 v bytovém domě 
čp. 16 v Josefodole stávajícím nájemcům 
a doporučuje odložit vyhlášení dalšího 
kola městské soutěže na prodej nájemci 
obsazených bytů v domě čp. 16 v Josefo-
dole na dobu neurčitou.

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

5. Prodej nebytového prostoru
Členové rady obdrželi písemný ma-

teriál. Zastupitelstvo dne 6. 12. 2006 
–  Usnesení č. 83/2006 vyhlásilo 5. kolo 
městské soutěže na prodej volného neby-
tového prostoru v bytovém domě čp. 61 
v Dolní Březince.

K datu 31. 1. 2007 nebyla podána 
žádná přihláška na nebytový prostor č. 

61/1 (garáž) dle vyhlášených podmínek 
městské soutěže.

Ing. Kudrnová – firma Dvořák, která 
provádí stavební práce v Dolní Březince, 
by si ráda tuto garáž pronajala jako zaří-
zení staveniště.

Usnesení č. 63/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Schvaluje záměr pronájmu nebyto-

vého prostoru v domě čp. 61 v Dolní 
Březince – garáž 24 m2.

II. Doporučuje odložit vyhlášení 
dalšího kola městské soutěže na 
prodej jednotky č. 61/1 v domě čp. 
61 v Dolní Březince.

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

6. Žádost o zapůjčení obrazu
Rada města projednala žádost Vlasti-

vědného spolku Světelsko o dlouhodo-
bou výpůjčku obrazu od akademického 
malíře Františka Antonína Jelínka „Ko-
pie obrazu Antonína Mánesa“, na kterém 
je nejstarší pohled na město Světlá n. S. 
(jedná se o jiný hmotný majetek – IČ 
31134). Tento obraz je nyní zapůjčen ZŠ 
Komenského. Vlastivědný spolek by jej 
umístil do stálé expozice připravované 
pamětní síně. 

Usnesení č. 64/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

doporučuje Vlastivědnému spolku Svě-
telsko obrátit se ve věci vypůjčení jiného 
hmotného majetku IČ 31134 za účelem 
jeho vystavení v pamětní síni ve Světlé 
n. S. na vedení školy ZŠ Komenského. 

Zajistí: předseda Vlastivědného spolku 
Světelsko, termín: ihned

Rada města projednala podmínky 
výběrového řízení na realizaci technické 
infrastruktury pro 14 RD Světlá n. S., 
Pod Kalvárií – II. etapu.

Usnesení č. 65/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Doporučuje oslovit tyto stavební 

firmy pro výběrové řízení:
- Dvořák – stavby pozemních komuni-

kací Havlíčkův Brod
- Unimont spol. s r. o., Hradec u Ledče 

n. S.
- Unistav spol. s r. o., Dolní Město
- EVOS-HYDRO s. r. o., Pivovarská 

1003, Ledeč n. S. 
- Gaslines spol. s r. o., Žďár n. S. 
- Chládek a Tintěra a. s., Havlíčkův 

Brod
- G-MONT, spol. s r. o., Chrudim

II. Jmenuje výběrovou komisi ve 
složení: předseda – ing. Marie 
Kovandová, členové Mgr. Jan Tou-
rek, ing. Luboš Vacek, Luboš Šolc, 
ing. Marie Kudrnová, ing.Gabriela 
Poulová, Josef Šlechta

III. Stanovuje následující kritérium 
pro posouzení nabídky: výše nabíd-
kové ceny

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

Rada města projednala postup realiza-
ce oprav ( výměna oken, řešení vlhkosti 
atd.) – začít v nejstarších bytových do-
mech – Kolovratova 486, Čapkova 487 
a Nádražní 185 ve Světlé nad Sázavou 

– k zajištění akce je třeba provést výběr 
firem.

Usnesení č. 66/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Ve věci realizace akce „Výměna 

oken bytových domů Kolovratova 
čp. 486, Čapkova čp. 487 a Nádražní 
čp. 185 ve Světlé n. S.“ oslovit násle-
dující firmy:VANDERLAAN, s. r. o, 
U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá n. S., 
RENOS, s. r. o., Pod Rybníčkem 421, 
539 01 Hlinsko, PKS MONT, a. s., 
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár n. S., 
DECRO BZENEC, spol. s r. o., Zará-
mí 4077, 760 40 Zlín, VEKRA, spol. 
s r. o., Dolní 158, 580 01 Havlíčkův 
Brod, RI OKNA, a. s., Nádražní 293, 
393 01 Pelhřimov, JOSEF MUSIL, 
Lučice 117, 582 35 Lučice, DAFE 
PLAST Jihlava s. r. o., Čajkovského 
654/37, 586 01 Jihlava, DLOUHÝ 
JIŘÍ, Poštovní 1050, Světlá n. S.

II. Jmenuje ve věci realizace akce 
Výměna oken bytových domů Ko-
lovratova čp. 486, Čapkova čp. 487, 
Nádražní čp. 185 ve Světlé n. S. hod-
notící výběrovou komisi: Mgr. Jan 
Tourek, ing. Marie Kudrnová, Luboš 
Šolc, Josef Šlechta, Jana Kaňkov-
ská, náhradníci František Holoubek, 
ing. Gabriela Poulová, 

III. Stanovuje ve věci realizace akce 
Výměna oken bytových domů Ko-
lovratova čp. 486, Čapkova čp. 487, 
Nádražní čp. 185 ve Světlé n. S. kri-
teria posuzovaných nabídek:

 výše nabídkové ceny, záruka, termín 
nástupu a termín realizace, termín 
nástupu na odstranění vad a havárií 
v záruční době.

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

▶
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Mgr. Tourek předkládá radě návrh 
na zakoupení invalidního vozíku pro po-
třebu MěÚ. Cena vozíku je 8 650 Kč.

Usnesení č. 67/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů souhlasí se záměrem 
nákupu invalidního vozíku pro potřebu 
MěÚ.

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 30. 4. 2007 

Usnesení č. 68/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

výsledku dílčího přezkoumání hospoda-
ření města za rok 2006 schvaluje přijaté 
opatření tohoto znění:

Je nutné, aby odbor MIRR poskytoval 
finančnímu odboru neprodleně informa-
ce a podklady o prodeji nemovitého ma-
jetku (po zápisu do katastru nemovitostí) 
tak, aby pracovníci finančního odboru 
mohli provést zápis o prodeji nemovité-
ho majetku do účetnictví města v daném 
měsíci.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
průběžně

Starostka informuje o jednání se zá-
stupci Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
VZP má na MěÚ úřední hodiny. Nyní 
žádají o ukončení činnosti z důvodu, že 
služba nebyla občany využívána.

Usnesení č. 69/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů souhlasí s ukončením 
pronájmu nebytových prostor v objektu 
radnice mezi městem Světlá n. S. a VZP 
Havlíčkův Brod dohodou ke dni 28. 2. 
2007.

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

Rada projednala materiál bytové ko-
mise

Přidělení bytu – paní Milada Tomková, 
Kolovratova 486, oznámila předběžně 
ukončení nájmu v bytě 2+1. Předání 
bytu by mělo proběhnout nejpozději do 
konce dubna 2007. Jedná se o byt po Ro-
thackerových.

Komise doporučuje přidělení tohoto 
bytu:

a. Boudníkové Jarmile, Lánecká 698, 
Světlá n. S. jako výměnu za uvolnění 
původně služebního bytu v MŠ Lá-
necká. Mělo by se jednat o směnu do-
hodou. Tento postup je navržen v pří-
padě, že uvolnění bytu v areálu MŠ je 
třeba aktuálně řešit. Přidělení by bylo 
mimo pořadník v zájmu města.

b. Palánové Heleně, Havlíčkův Brod. 
Jedná se o rodinu se dvěma malými 

dětmi, dosud bydlí v zapůjčeném 
bytě tchýně. Žádost o byt od r. 1997.

c. Ptáčníkové Mileně, Sázavská 925. 
Jedná se o rodinu s jedním dítětem, 
v červnu čekají narození druhého 
dítěte. Bydlí v podnájmu.

Neplatiči:
Paní Kaňkovská předložila seznam 

neplatičů k 31. 1. 2007. U dlouhodobých 
neplatičů je navrženo ukončení nájmů 
(nájemní smlouva na dobu neurčitou). 
Navrženo je poskytnutí přístřeší, což 
může znamenat zajištění bydlení i na 
pouhý 1 den. Další neplatiči jsou řešeni 
platebními příkazy a exekucemi v sou-
činnosti s JUDr. Košmiderem. Nepla-
tiče do 10 000 Kč upomíná průběžně 
TBS.

Usnesení č. 70/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Přidělení bytu 1+2 v Kolovratově ul. 

čp. 486 ve Světlé n. S. paní Jarmile 
Boudníkové, Lánecká 698, Světlá 
n. S.

II. Výpověď z bytu pro neplacení 
nájemného podle předloženého 
přehledu.

Zajistí: ředitel TBS Světlá n. S., tajem-
nice bytové komise, termín: 30. 4. 2007 

Rada města projednala nabídku firmy 
Video Design. Jedná se o nabídku knihy 
s leteckými snímky obcí Havlíčkobrod-
ska. První dvoustrana je zdarma, cena 
za každé další dvě strany včetně grafic-
ké přípravy je 17 850 Kč. Firma Video 
Design žádá o svolení použití znaku 
města v publikaci. Letecké fotografie 
jsou ve vysokém rozlišení – až 12 Mpx. 
Obdržíme 5 ks knih a CD s kompletní 
sadou fotografií, a to nejen uvedených 
v knize.

Usnesení č. 71/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů souhlasí s prezentací 
města Světlá n. S. v knize Toulky nad 
Vysočinou – část Havlíčkobrodsko cel-
kem na 6 stranách v hodnotě 35 700 Kč.

Zajistí: starostka města, termín: 28. 2. 
2007 

Josef Böhm – zubní ordinace – paní 
Vosiková má registraci pro Světlou, 
začíná se na stavebních úpravách. Ordi-
novat by chtěla od 1. 4. 2007. Výběrové 
řízení může vypsat VZP, sám lékař nebo 
město.

Usnesení č. 72/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů schvaluje, aby výběrové 
řízení na zřízení místa zubního lékaře 
vypsalo město Světlá n. S.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: ihned

Rada projednala návrh na rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2006 

– všechny školy dosáhly zlepšeného vý-
sledku hospodaření za rok 2006. 

Usnesení č. 73/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

schvaluje rozdělení kladného výsledku 
hospodaření za rok 2006 následovně: 
(viz tabulka)

Zajistí: Jaroslava Zmrhalová, pracov-
nice odboru správního a školství, termín: 
31. 3. 2007 

Rada projednala informaci p. Böhma 
o nabídce pánů Radka a Bohumila Alšo-
vých, Lašitov 27, Plzeň. Nabízejí zajiště-
ní trhů výhradně českých prodejců, pro-
pagaci + úklid na vlastní náklady, částku 
200 Kč za jedno prodejní místo.

Usnesení č. 74/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání:
I. Nedoporučuje konání trhů dle 

nabídky pánů Radka a Bohumila 
Alšových, Lašitov 27, Plzeň.

II. Doporučuje vyhledat díry v sor-
timentu, který tu chybí (sazenice, 
sezónní ovoce a zelenina, zeměděl-
ské přebytky apod.) a pokusit se 
o zavedení pravidelných trhů (např. 
1 x týdně apod.) s tímto sortimentem 
na městské tržnici.

Zajistí: I. Josef Böhm, místostarosta, II. 
vedoucí živnostenského odboru, termín: 
31. 12. 2007 

▶

škola
kladný hospodář-

ský výsledek
rozdělení do fondů

fond odměn rezervní fond

ZUŠ 59.641,36 Kč 47 000 Kč 12.641,36 Kč

MŠ Lánecká 249.178,49 Kč 50 000 Kč 199.178,49 Kč

ZŠ Lánecká 222.880,31 Kč 45 000 Kč 177.880,31 Kč

ZŠ Komenského 81.838,77 Kč 16 000 Kč 65.838,77 Kč

Rozdělení kladného výsledku hospodaření
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Schůze rady - 12. března

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

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

táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání:

Výpověď z pronájmu nebytových pro-
stor (kavárna) – starostka informuje, že 
současný nájemce převzal zásilku s výpo-
vědí dne 1. 3. 2007. Dále seznamuje radu 
s obsahem dopisu, ve kterém současný 
nájemce uvádí výhrady ke vzneseným 
připomínkách vůči jeho činnosti v prona-
jatých prostorách.

Usnesení č. 82/2007:
Rada města Světlá n. S. se seznámila 

s dopisem od současného nájemce ne-
bytových prostor v objektu čp. 986 ve 
Světlé n. S. pana Rostislava Brezanské-
ho a po projednání počtem 4 hlasů trvá 
na svém Usnesení č. 58/2007 ze dne 
19. 2. 2007.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned

Rada města byla informována starost-
kou, že ordinace je již prakticky hotová. 
Tajemnice sděluje, že výběrové řízení ne-

Rada města projednala informaci ve 
věci  dotazu p. Stanislava Vrány, jaké 
další kroky budou zajištěny v návaznosti 
spojů Českých drah a autobusových 
spojů směrem na Benetice. Zároveň byla 
seznámena s vyjádřením firmy Connex 
a kraje Vysočina.

Usnesení č. 75/2007:
Rada města Světlá n. S. se seznámila 

se situací v zajištění návaznosti spojů 
a po projednání počtem 7 hlasů konsta-
tuje, že se nebudou podnikat žádné další 
kroky.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: 28. 2. 2007

Tajemnice podává informaci o tom, že 
bylo vypsáno nové kolo soutěže o Cenu 
Petra Parléře. Navrhuje opět se do této 
soutěže přihlásit se záměrem zpracování 
projektu na rekonstrukci náměstí.

Usnesení č. 76/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů souhlasí s účastí města 
Světlá n. S. v soutěži o Cenu Petra Par-
léře.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: 1. 3. 
2007 

Tajemnice předložila radě návrh na od-
měňování předsedů komisí pro rok 2007. 
Odměny jsou navrženy ve stejné výši 
jako v minulém volebním období.

Usnesení č. 77/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů schvaluje odměny před-
sedům komisí pro rok 2007 v následující 
výši:

název Odměna (Kč)
Komise bytová 300,- 
Komise pro koordinaci 
sportů

300,-

Komise sociální 
a zdravotní

300,-

Komise pro výběr 
obyvatel v DD

300,-

Komise pro výstavbu 
a rozvoj města

600,-

Komise kulturní 300,-

Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: ihned

Usnesení č. 78/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní počtem 6 hlasů jmenuje předsedou 
kulturní komise p. ing. Josefa Maleč-
ka.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: ihned

Usnesení č. 79/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

jmenuje výběrovou komisi pro hodnoce-
ní přihlášek na obsazení místa vedoucího 
odboru správního a školství ve složení: 
PhDr. Jana Myslivcová, Josef Böhm, 
Mgr. Jan Tourek, Bohuslava Vondrušová, 
Jaroslava Zmrhalová.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: 5. 3. 
2007 

Rada projednala zmocnění TBS Světlá 
n. S. k odstraňování reklamačních závad 
za firmu FAST Havlíčkův Brod, na kte-
rou byl prohlášen konkurz, pro objekty 
čp. 24 v Josefodole a přístavbu DPS 
Světlá n. S.

Usnesení č. 80/2007:
Rada města Světlá n. S. po pro-

jednání schvaluje udělení zmocnění 
pro Technické a bytové služby Světlá 
n. S. k odstraňování reklamačních zá-
vad za firmu FAST Havlíčkův Brod pro 

objekty č. 24 v Josefodole a přístavbu 
DPS Světlá n. S.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned

Rada projednala žádost pí Zdeňky No-
votné, Na Bradle 1119, Světlá n. S. o po-
volení podnájmu bytu č. A2, I. nadzemní 
podlaží v bytovém domě čp. 1117 – 1119 
Na Bradle pro paní Miroslavu Tichou, 
Drnovec 91, Cvikov v rozsahu předlože-
né smlouvy.

Usnesení č. 81/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 6 hlasů souhlasí s podnájmem 
bytu č. A2, I. nadzemní podlaží v by-
tovém domě čp. 1117 – 1119 Na Bradle, 
Světlá n. S. podnájemci paní Miroslavě 
Tiché, Drnovec 91, Cvikov v rozsahu 
předložené smlouvy.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
10. 3. 2007

ing. Lenka Arnotová, starostka města

může vypsat město, ale pouze kraj nebo 
pojišťovna. Místostarosta Josef Böhm se 
již v tomto smyslu domlouval s Dr. Vo-
sikovou. Měli bychom tedy revokovat 
usnesení.

Usnesení č. 83/2007:
Rada města Světlá n. S. revokuje své 

Usnesení č. 72/2007 ze dne 19. 2. 2007 
ve věci vypsání výběrového řízení na 
zřízení místa zubního lékaře – toto je plně 
v kompetenci kraje Vysočina. Pověřuje 
místostarostu Josefa Böhma, aby se o tuto 
záležitost dále zajímal.

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

2. Pronájem bytu
Rada města projednala žádost paní 

Lenky Svobodové o pronájmu bytu č. B1 
o velikosti 81,32 m2 s příslušenstvím 
v 1. N.P. bytového domu čp. 1118, Na Bra-
dle, ve Světlé n. S.

Usnesení č. 84/2007:
Rada města po projednání počtem 5 

hlasů schvaluje:
I. Ukončení nájemní smlouvy ze dne 

20. 8. 2002 uzavřené s paní Lenkou 
Žáčkovou, nyní Svobodovou, Na 
Bradle 1118, Světlá n. S., na proná-
jem bytu č. B1 o velikosti 81,32 m2 
s příslušenstvím v 1 N.P. bytového 
domu čp. 1118, Na Bradle, Světlá 
n. S., dohodou k 28. 2. 2007. ▶
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II. Uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem bytu č. B1 o velikosti 
81,32 m2 s příslušenstvím v 1. N.P. 
bytového domu čp. 1118, Na Bradle, 
Světlá n. S., v předloženém rozsahu 
s Mgr. Leonou Provazníkovou, Na 
Bradle 951, Světlá n. S., s účinností 
od 1. 3. 2007.

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

3. Umístění elektrického zařízení 
– Kochánov

Rada města projednala žádost ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín, 
Teplická 874/8, prostřednictvím ing. Le-
oše Bláhy, 582 32 Lipnice nad Sázavou 
čp. 80.

Tato společnost má záměr realizovat 
stavbu „Kochánov u Světlé n.S. – kabel 
NN“. Touto stavbou bude dotčen poze-
mek KN č. 464 a pozemek KN č. 472/1 
v k. ú. Kochánov u Lipničky, které jsou ve 
vlastnictví města Světlá n. S..

Usnesení č. 85/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů souhlasí s trasou kabelo-
vého vedení stavby „Kochánov u Světlé 
n. S. – kabel NN“ přes pozemek KN č. 
464 a pozemek KN č. 472/1 v k. ú. Ko-
chánov u Lipničky s následným zřízením 
věcného břemena ve vymezeném rozsahu 
za jednorázovou úhradu 500 Kč.

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

4. Umístění elektrického zařízení – lo-
kalita Kalvárie

Rada města projednala žádost ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín, 
Teplická 874/8, prostřednictvím VČE – 
Montáže, Skupina ČEZ, Humpolecká 448, 
580 24 Havlíčkův Brod.Tato společnost 
má záměr realizovat stavbu „Světlá n.S. 
Pod Kalvárií – kabel NN“. Touto stavbou 
bude dotčen pozemek PK č. 549/14 (ZE) 
v k .ú. Světlá n. S., který je ve vlastnictví 
města Světlá n. S.

V této fázi, v zájmu zajištění přípravy 
a realizace stavby, má investor zájem 
uzavřít Smlouvu č. IV-12-2002496/VB/1 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene za jednorázovou úhradu 70 Kč/bm, 
což konkrétně u výše uvedené stavby činí 
celkem 28 000 Kč.  Jak vyplývá z názvu 
stavby, jedná se o kabelové vedení NN 
pro budoucí rodinné domky v lokalitě 
Kalvárie II ve Světlé n. S.

Usnesení č. 86/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů souhlasí s trasou kabe-

▶ lového vedení stavby „Světlá n. S. Pod 
Kalvárií – kabel NN“ přes pozemek PK 
č. 549/14 (ZE) v k.ú. Světlá n. S. s ná-
sledným zřízením věcného břemena ve 
vymezeném rozsahu za jednorázovou 
úhradu 70 Kč/bm.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30.4.2007 

5. Umístění elektrického zařízení 
– ulice Nové Město

Rada města projednala žádost ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín, 
Teplická 874/8, prostřednictvím  ing. Leo-
še Bláhy, 582 32 Lipnice n. S. čp. 80.

Tato společnost má záměr realizovat 
stavbu „Světlá n.S., Nové město, kabel 
NN“. Touto stavbou bude dotčen poze-
mek KN č. 1096/24 v k. ú. Světlá n. S., 
který je ve vlastnictví města Světlá 
n. S. Jak vyplývá z názvu stavby, jedná 
se o kabelové vedení NN pro budoucí 
dvě novostavby „víceúčelových objektů“ 
v této ulici.

Usnesení č. 87/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů souhlasí s trasou kabelové-
ho vedení stavby „Světlá n.S., Nové město, 
kabel NN“ přes pozemek KN č. 1096/24 
v k. ú. Světlá n. S. s následným zřízením 
věcného břemena ve vymezeném rozsahu 
za jednorázovou úhradu 500 Kč.

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

6. Umístění včelstev
Rada města projednala žádost p. Václa-

va Blažka, Komenského 342, Světlá n. S., 
o souhlas s umístěním včelstev na pozem-
ku KN č. 247/6 v k. ú. Dolní Bohušice na 
dobu neurčitou. Dotčená plocha bude 
cca 30 m2. Nejedná se o trvalou stavbu, 
nýbrž o přemístitelné zařízení (upravený 
podvozek).

Usnesení č. 88/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů souhlasí s umístěním 
včelstev pana Václava Blažka, Komenské-
ho 342, Světlá n. S., na části pozemku KN 
č. 247/6 v k. ú. Dolní Bohušice.

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

7. Zřízení trvalého parkovacího 
místa

Rada města projednala žádost p. Jana 
Koláře ml., náměstí Trčků z Lípy 1071, 
Světlá n. S., o pronájem parkovací plochy 
na pozemku KN č. 103/1 v k. ú. Světlá 
n. S. pro jedno osobní vozidlo na dobu 
minimálně 1 rok. 

Žadatel bydlí v domě čp. 1071, u které-
ho je problematická situace s parkováním 
(z jedné strany je parkoviště ve vlastnictví 
Sklo Bohemia, z druhé strany je neofici-
ální parkovací plocha, která má být tento 
rok zastavěna). 

Usnesení č. 89/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání:
I. Nesouhlasí se zřízením trvalého 

parkovacího místa na pozemku KN 
č. 103/1 v k. ú. Světlá n. S. pro jedno 
osobní vozidlo do doby vyřešení 
rekonstrukce náměstí.

II. Ukládá místostarostovi Josefu 
Böhmovi zjistit podmínky a učinit 
kroky k tomu, aby bylo v prostoru 
náměstí Trčků z Lípy ve Světlé 
n. S. zajištěno placené parkování, 
např. formou parkovacích hodin.

Zajistí: I. vedoucí odboru MIRR, termín 
31. 3. 2007, II. Josef Böhm, místostarosta, 
termín 30. 6. 2007

8. Doplnění užšího seznamu uchaze-
čů o umístění do DD Světlá n. S.

Rada města projednala návrh komise 
pro výběr obyvatel do DD na doplnění 
užšího seznamu uchazečů o umístění 
do Domova důchodců Sociálního centra 
města Světlá n. S. v oddělení A o 3 žada-
tele a v oddělení B 9 žadatelů.

Usnesení č. 90/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů schvaluje doplnění užšího 
seznamu uchazečů o umístění obyvatel do 
DD Sociálního centra města Světlá n. S.,

oddělení A:
- Sýkorová Božena (1926), Světlá n.S., 

Dolní Bohušice
- Pražáková Zdeňka (1922), Světlá n. S.
- Štefáček Jaroslav (1936), Příseka
oddělení B:

- Čmejrková Jana (1925), Světlá n. S.
- Kolařík Václav (1925), Horná Krupá
- Heroutová Blažena (1921), Ledeč n. S.
- Málková Božena (1919), Ledeč n. S.
- Havránková Marie (1914), Ledeč n. S.
- Fialová Anežka (1928), Ledeč n. S.
- Ramešová Helena (1949), Světlá n. S.
- Kaiserová Marie (1919), Horní Bře-

zinka
- Kalašová Marie (1939), Světlá n. S. 
Zajistí: ředitel DD Sociálního centra 

Světlá n. S., termín: 31. 3. 2007 

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

V současné době je v domě s pečova-
telskou službou (v původní budově) volný 
byt 1+1 po paní Blažejovské, která se 
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stala obyvatelkou domova důchodců So-
ciálního centra města Světlá n. S. Komise 
sociální a zdravotní na svém jednání dne 
21.2.2007 vybrala ze všech žadatelů, kteří 
projevili vážný zájem o uzavření nájemní 
smlouvy na byt v DPS , paní Věru Šim-
kovou.

Všechny žádosti byly před výběrem 
ohodnoceny body dle kritérií schvále-
ných RM (včetně nové úpravy ze dne 5. 2. 
2007).

Usnesení č. 91/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů schvaluje návrh užšího 
pořadníku žadatelů o nájem bytu v domě 
s pečovatelskou službou předložený ko-
misí sociální a zdravotní:

1. Věra Šimková, Sadová 745, Světlá 
n. S. – pro obsazení stávajícího volného 
bytu.

Další pořadí bez návrhu. 
Zajistí: vedoucí odboru sociálních věcí, 

termín: 31. 3. 2007
 
10. Návrh změn v pracovních orgá-

nech Komunitního plánování sociálních 
služeb v regionu Světelsko-Ledečsko

Usnesení č. 92/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů schvaluje:
I. Kontaktní osobu pro Komunitní 

plánování sociálních služeb v regi-
onu Světelsko-Ledečsko Mgr. Jana 
Tourka, místostarostu města. Záro-
veň jej jmenuje členem řídící sku-
piny KPSS.

 Současně uvolňuje z těchto funkcí 
ing. Josefa Malečka.

II. Managera 1. pracovní skupiny 
Josefa Hnika, ředitele Sociálního 
centra města Světlá n. S. a současně 
jej jmenuje členem řídící skupiny 
KPSS.

 Zároveň z těchto funkcí uvolňuje 
Vlastimila Kolíska. 

Zajistí: vedoucí odboru sociálních věcí, 
termín: 31. 3. 2007

11. Návrh na jmenování vedoucího 
odboru správního a školství

Usnesení č. 93/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů odkládá jmenování ve-
doucího odboru správního a školství do 
doby jmenování nového tajemníka úřadu.

Zajistí: ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: 31. 3. 2007 

Rada města projednala návrh výběrové 
komise na akci „Závěsná lávka Mrzkovi-
ce“. Výběrová komise, jmenovaná radou, 
vyhodnotila předložené nabídky a stano-

vila jejich pořadí z hlediska jejich ekono-
mické výhodnosti. Dodatek ke smlouvě se 
týká posunu termínu s ohledem na počasí.

Usnesení č. 94/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů souhlasí s uzavřením 
Smlouvy o dílo č. 7/2007 ze dne 28. 2. 
2007 včetně Dodatku č. 1 ze dne 6.3.2007 
ke Smlouvě o dílo č. 7/2007 ze dne 28. 2. 
2007 ve věci realizace stavby „Závěsná 
lávka Mrzkovice“ s firmou UNIMONT 
J. C. K., s. r. o., se sídlem Hradec 8, 584 01 
Ledeč n. S.

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

Rada města projednala návrh výběro-
vé komise na akci „Přístavba, nástavba 
a stavební úpravy objektu Knihovna 
a klubovna Mrzkovice“. Výběrová ko-
mise vyhodnotila předložené nabídky 
a stanovila pořadí z hlediska ekonomické 
výhodnosti. 

Usnesení č. 95/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů souhlasí s uzavřením 
Smlouvy o dílo č. 451 ze dne 9.3.2007 ve 
věci realizace stavby „Přístavba, nástavba 
a stavební úpravy projektu Knihovna 
a klubovna Mrzkovice“ s firmou TOST 
CZ, s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n. S.

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

Rada města projednala návrh výběrové 
komise na akci „Dopravní hřiště u ZŠ 
Lánecká“. Výběrová komise vyhodnotila 
předložené nabídky a stanovila pořadí 
z hlediska jejich ekonomické výhodnosti. 

Usnesení č. 96/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů souhlasí s uzavřením 
Smlouvy o dílo č. 11/2007 ve věci realiza-
ce stavby „Dopravní hřiště u ZŠ Lánecká“ 
s firmou UNIMONT J. C. K., s. r. o., Hra-
dec 8, 584 01 Ledeč n. S.

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

Revitalizace panelových sídlišť 
– ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 
dotační titul „Podpora regenerace pane-
lových sídlišť“. Podmínkou pro odeslání 
žádosti o dotaci (bude se týkat vybudová-
ní parkoviště po „likusovém domě“, které 
je součástí studie) je schválená studie 
revitalizace panelových sídlišť v zastu-
pitelstvu města . Termín podání žádosti 
o dotaci je 31. 3. 2007. Z tohoto důvodu 
je vhodné svolat mimořádné zasedání 
zastupitelstva. 

Usnesení č. 97/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů ukládá svolat mimořád-
né zasedání Zastupitelstva města Světlá 
n. S. dne 21. 3. 2007 od 16.00 hod. v zase-
dací místnosti MěÚ Světlá n. S.

Zajistí: ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: 13. 3. 2007 

Rada města projednala žádost „Sdruže-
ní ADIVADLO, Na ostrově 28, Havlíčkův 
Brod“ o poskytnutí finančního příspěvku, 
který by byl použit na organizační zále-
žitosti týkající se účasti dětí ve výtvarné 
a literární soutěži a jejich divácké účasti 
na představeních přehlídky.

Usnesení č. 98/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 4 hlasů nesouhlasí s poskytnutím 
finančního příspěvku pro Sdružení ADI-
VADLO, Na ostrově 28, Havlíčkův Brod.

Zajistí: ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: 31. 3. 2007

Rada města projednala žádost „Klubu 
důchodců města Světlá n. S.“ o poskytnutí 
finančního příspěvku, respektive daru na 
činnost klubu pro rok 2007.

Usnesení č. 99/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 4 hlasů schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 000 Kč Klubu 
důchodců města Světlá n. S. 

Zajistí: ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí 
finančního odboru, termín: 30. 6. 2007 

Rada města projednala žádost Místní 
skupiny Českého červeného kříže ve 
Světlé n. S. o poskytnutí finančního daru 
na zachování a umožnění působní skupi-
ny ČČK ve Světlé n.S.

Usnesení č. 100/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 4 hlasů schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 000 Kč Místní 
skupině Českého červeného kříže ve 
Světlé n. S.

Zajistí: ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí 
finančního odboru, termín: 30. 6. 2007 

Rada města projednala žádost Klubu 
českých turistů Sklo Bohemia, Zámecká 
550, Světlá n. S. o poskytnutí finančního 
daru ve výši 8 000 Kč na přípravu a za-
jištění akce „Zahájení jarní turistické 
sezony v oblasti KČT Vysočina“, která 
se koná v sobotu 17. března. Finanční 
obnos požadují převést na účet č. 414656-
528/0800. ▶
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Usnesení č. 101/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve 
výši 8 000 Kč Klubu českých turistů Sklo 
Bohemia, Zámecká 550, Světlá n. S. (č. 
účtu 414656-528/0800) z částky schválené 
v rozpočtu města na oslavy 800. výročí.

Zajistí: ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí 
finančního odboru, termín: ihned

Rada města projednala žádost „Sdru-
žení zahrádkářů a ochránců přírody Jose-
fodol“ o finanční nebo hmotný příspěvek, 
který by pomohl uspořádat již tradiční 
Dětský den – Pohádkový les v Josefodole, 
který se bude konat dne 26. května 2007. 

Usnesení č. 102/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve 
výši 3 000 Kč z částky schválené v roz-
počtu města na oslavy 800. výročí pro 
Sdružení zahrádkářů a ochránců přírody 
Josefodol.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 26. 5. 2007 

Rada města projednala žádost S.U.D. 
Světlá n. S. o poskytnutí finančního pří-
spěvku na konání 6. ročníku akce S.U.D. 
CUP 2007, která se koná dne 7. 7. 2007. 
Turnaj je pořádaný k 800. výročí města.

Usnesení č. 103/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč z částky schválené v roz-
počtu města na oslavy 800. výročí pro 
S.U.D. Světlá n. S..

Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 7. 7. 2007 

Rada města projednala žádost HC Sklo 
Bohemia Světlá n. S., oddíl přípravky 
o poskytnutí finančního daru na konání 
dětského turnaje k 800. výročí města.

Usnesení č. 104/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč z částky schválené v roz-
počtu města na oslavy 800. výročí pro 
HC Sklo Bohemia Světlá n. S. – oddíl 
přípravky.

 Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 31. 3. 2007 

Usnesení č. 105/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

ukládá sportovním klubům ve městě 
Světlá n. S. trvale zajistit na jednotlivých 
kulturních akcích pořadatelskou službu.

Zajistí: ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: ihned

Rada města projednala žádost Svazu 
diabetiků ČR, územní organizace Hav-
líčkův Brod o poskytnutí příspěvku na 
uskutečnění rekondičních pobytů apod. 
pro ty, které diabetes handicapuje a trvale 
je provází.

Usnesení č. 106/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

nesouhlasí s poskytnutím finančního pří-
spěvku pro Svaz diabetiků ČR, územní 
organizaci Havlíčkův Brod.

Zajistí: starostka města,termín: 30. 3. 
2007 

Rada města projednala žádost Jaroslava 
Vály, kronikáře města Světlá n. S. o laska-
vé prodloužení lhůty předložení městské 
kroniky radě o 1 měsíc, tj. ke konci měsí-
ce dubna 2007. Důvodem je značné zane-
prázdnění způsobené především prací na 
almanachu k 800. výročí města.

Usnesení č. 107/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

vyhovuje žádosti p. Jaroslava Vály, kroni-
káře města Světlá n. S. a prodlužuje lhůtu 
k předložení městské kroniky radě města 
o 1 měsíc, tj. ke dni 30. 4. 2007.

Zajistí: Jaroslav Vála, kronikář města, 
termín: 30. 4. 2007 

Rada města projednala dopis Hvěz-
dy SKP Pardubice, oddílu atletiky, Čs. 
armády 2515, Pardubice, ve kterém se 
uvádí, že mezi občany našeho města je 
i talentovaná atletka Kristýna Krouž-
ková, bytem Josefodol 24. Patří mezi 
nejvýraznější talenty ve vrhačských 
disciplínách české atletiky. Pro letošní 
rok se cíleně připravuje na Mistrovství 
světa atletů do 17 let, které se koná 
v Ostravě. Většinu roku se připravuje 
ve velice skromných podmínkách a dle 
možností dojíždí na krátkodobá sou-
středění do Pardubic, kde se jí věnuje 
trenér specialista. Celoroční příprava 
stojí rodinu Kristýny Kroužkové nemalé 
prostředky, proto by chtěli požádat o fi-
nanční podporu na úhradu některých 
důležitých výdajů (např. na výcvikový 
tábor, sportovní vybavení, regeneraci či 
doplňky výživy).

Usnesení č. 108/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání:
I.Odkládá rozhodnutí o poskytnutí 

příspěvku pro Kristýnu Kroužkovou, 
Josefodol 24 do příštího jednání rady po 
předchozím projednání v komisi pro ko-
ordinaci sportů.

II.Ukládá komisi pro koordinaci spor-
tů připravit směrnici pro poskytování 
finančních příspěvků (darů) pro úspěšné 

a talentované mladé sportovce města 
Světlá n. S.

Zajistí: Luboš Slabý, předseda komise 
pro koordinaci sportů, termín: 30. 5. 
2007

Usnesení č. 109/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů schvaluje navýšení za-
městnanců MěÚ - 1 pracovník na odbor 
MIRR pro agendu majetku.

Problematika odboru stavebního úřadu 
a územního plánování se odkládá k pro-
jednání na příští zasedání rady.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: 19. 3. 
2007

Okresní výbor KSČM v Havlíčkově 
Brodě zve na pietní akt k uctění 62. vý-
ročí památky padlých příslušníků štábu 
Partyzánské brigády Mistra Jana Husa. 
Akt se uskuteční dne 22. března 2007 od 
16,00 hodin.

Usnesení č. 110/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

ukládá místostarostovi Josefu Böhmovi 
zajistit účast za město Světlá n. S. na pi-
etním aktu k uctění památky padlých pří-
slušníků štábu Partyzánské brigády Mistr 
Jan Hus dne 22. 3. 2007 v Leškovicích.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: 22. 3. 2007 

Rada města projednala záležitost týkají-
cí se dotace, kterou poskytuje Fond Vyso-
činy z grantového programu „Jednorázové 
akce 2007“. Naším cílem je požádat o do-
taci na akci „Pravěk“. Otázkou je, kdo má 
být žadatelem o dotaci, zda město Světlá 
n. S., nebo Základní škola Světlá n. S., Ko-
menského ul. V případě, že by žadatelem 
byla škola, museli bychom jí poskytnout 
finanční příspěvek ve výši 6 700 Kč.

Usnesení č. 111/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů:
I. Doporučuje, aby žadatelem dotace 

z Fondu Vysočina na akci „Pravěk“ 
byla Základní škola Světlá n. S., Ko-
menského ul. 234, Světlá n. S.

II. Ukládá převedení finančního 
příspěvku ve výši 6 700 Kč (rozdíl 
mezi celkovým rozpočtem a po-
žadovanou výší dotace) z částky 
schválené na oslavy 800. výročí 
města formou finančního daru.

Zajistí: I. ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR

II. ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí fi-
nančního odboru

Termín: 30. 3. 2007
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Tajemnice žádá o opravu usnesení rady 
č. 79/2007 ze dne 19. 2. 2007 – výběrovou 
komisi pro hodnocení přihlášek na obsa-
zení místa vedoucího odboru správního 
a školství jmenuje ze zákona tajemník, 
ne rada. 

Usnesení č. 112/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

revokuje Usnesení č. 79/2007 ze dne 19. 
2. 2007 s tím, že výběrovou komisi pro 
hodnocení přihlášen na obsazení místa 
vedoucího odboru správního a školství 
jmenuje tajemník MěÚ.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: ihned

Tajemnice informuje, že usnesením 
rady č. 31/2007 ze dne 5. 2. 2007 byl 
odvolán z funkce člena rady školy ZŠ Ko-
menského ing. Josef Pipek. Podle zákona 
ani podle volebního řádu schváleného ra-
dou v roce 2005 odvolání není možné, jde 
pouze o odstoupení z funkce. Předkládá 
radě písemné sdělení od ing. Josefa Pip-
ka týkající se odstoupení z funkce člena 
školské rady.

Usnesení č. 113/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

revokuje své Usnesení č. 31/2007 ze dne 
5. 2. 2007 s tím, že Rada města Světlá 
n. S. bere na vědomí odstoupení ing. Jo-
sefa Pipka, Okrouhlice čp. 178 z funkce 
člena rady školy ZŠ Světlá n. S., Komen-
ského ul. čp. 234, Světlá n. S.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: ihned

Mgr. Tourek podává informaci, že 
k zajišťování strategického plánu města 
by měl být schválen projektový reali-
zační tým. Ten je navržen ve složení: 
ing. Lenka Arnotová, Josef Böhm, 
Mgr. Jan Tourek, ing. Jaroslava Žáčková, 
Lenka Svobodová DiS,  ing. Marie Ku-
drnová a ing. Vladimír Klatovský. Tým 
by měl zasedat pravidelně 1 x za 14 dní 
a podle potřeby si bude zvát nezávislé 
odborníky.

Usnesení č. 114/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů schvaluje projektový 
realizační tým ve složení: ing. Lenka 
Arnotová, Josef Böhm, Mgr. Jan Tourek, 
ing. Jaroslava Žáčková, Lenka Svobodová 
DiS, ing. Marie Kudrnová a ing. Vladimír 
Klatovský.

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 14. 3. 2007 

Rada města projednala žádost Sociál-
ního centra Světlá n. S. o schválení odpi-
sového plánu dlouhodobého nehmotného 
majetku.

Usnesení č. 115/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů schvaluje Odpisový plán 
dlouhodobého nehmotného majetku So-
ciálního centra Světlá n. S. v navržené 
podobě.

Zajistí: ředitel Sociálního centra Světlá 
n. S., termín: 30. 3. 2007 

Rada města projednala žádost Sociální-
ho centra Světlá n. S. o schválení hospo-
dářského výsledku ve výši 170 717,06 Kč 
a jeho převedení do rezervního fondu. 

Usnesení č. 116/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů schvaluje převedení hos-
podářského výsledku Sociálního centra 
města Světlá n. S. ve výši 170 717,06 Kč 
do rezervního fondu.

Zajistí: ředitel Sociálního centra Světlá 
n. S., termín: 30. 3. 2007 

Mgr. Tourek – skládka – 1. etapa 
skládky je naplněna, 2. je problematická 
s ohledem na majetkové vztahy. Je pro-
jednáno s krajem, že skládku budeme po 
dobu 1 roku konzervovat. Otázka je, co 
s odpadem. 

Usnesení č. 117/2007: 
Rada města Světlá n. S. po projednání 

ukládá místostarostovi Janu Tourkovi při-
pravit podklady v záležitosti odpadového 
hospodářství města dle usnesení rady č. 
16/2007 ze dne 22. 1. 2007.

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 2. 4. 2007 

Rada bere na vědomí
• Návrh Mgr. Kupčíkové, aby všichni 

členové rady dostávali výstupy z jednání 
komisí. Průběžně se s těmito výstupy 
seznamovat a pokud z nich něco vyplyne, 
tak to projednat.

• Starostka informuje, že se množí při-
pomínky na téma MP a psí exkrementy 

– městští strážníci budou chodit v ranních 
hodinách po sídlištích a kontrolovat ven-
čení psů.

• Starostka seznamuje Radu s dopisem 
hejtmana kraje Vysočina ve věci zřízení 
finančního úřadu ve Světlé n. S. Kraj Vy-
sočina nám na náš podnět k zákonodárné 
iniciativě odpověděl, že Rada kraje Vyso-
čina na své schůzi, která proběhla 27. 2., 
projednala náš podnět a svým usnesením 
0297/09/2007/RK rozhodla nepředložit 
jej k dalšímu posouzení Zastupitelstvu 
kraje Vysočina. Kraj Vysočina se v žád-
ném případě nebrání další diskusi o umís-
tění finančního úřadu, nepovažuje však za 
systémové zasahovat do této diskuse tak 

zásadním způsobem, jako je zákonodárná 
iniciativa kraje. A to především proto, že 
organizační reformy v rámci soustavy 
finančních úřadů jsou primárně v gesci 
Ministerstva financí ČR a nesouvisí bez-
prostředně s působností vyšších územních 
samosprávných celků.

• Starostka informuje radu města, že do 
výběrového řízení na tajemníka úřadu se 
přihlásilo 7 zájemců. Jmenovat výběrovou 
komisi v tomto případě náleží starostce 
města. Výběrové řízení se bude konat dne 
21. 3. od 8.00 hod.

• Místostarosta Mgr. Tourek navrhuje 
zrušit nájemné pro ZUŠ, neboť my škole 
nic nedáváme a ještě od ní bereme peníze 
za nájemné.

• Tajemnice informuje, že dne 17. 3. pro-
běhne slavnostní zahájení turistické se-
zóny. Žádá o součinnost městské policie. 
Projev by zde měl mít představitel města.

• Starostka zve členy rady na tuto akci, 
která je součástí oslav 800. výročí města.

Starostka zve členy rady na jednání se 
sportovními kluby, které se uskuteční dne 
14. 3. od 15.30 hod. v zasedací místnosti 
MěÚ.

ing. Lenka Arnotová
starostka města

! NEPŘEHLÉDNĚTE !

Poplatek za komunální odpad pro 
rok 2007

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

Poplatek uhraďte v hotovosti v po-
kladně městského úřadu. 

Poplatek byl splatný dle vyhlášky 
Města Světlá n. S. do 31. 3. 2007.

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

Poplatek za psy za 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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Strategický plán

Zastupitelstvo schválilo Strategický 
plán města včetně aktualizace. Tento celý 
materiál najdete na webových stránkách 
městského  úřadu – strategický plán.

V souladu s naplňováním strategie byly 
uskutečněny následující kroky:

Byla podepsána rámcová smlouva na 
poskytnutí poradenských a konzultačních 
služeb s ing. Vladimírem Klatovským, po-
radcem pro čerpání finančních prostředků 
z fondů EU a norských fondů. Jeho úspěš-
nost v posledních letech je okolo 80 %. 

Přijetí jednoho pracovníka, který bude 
připravovat podklady pro ing. Klatovské-
ho a celou pracovní skupinu. 

Složení pracovní skupiny: L. Arnotová, 
J. Böhm, J. Tourek, J. Žáčková, M. Kudr-
nová, L. Svobodová, V. Klatovský + od-
borníci podle projednávané problematiky.

Proběhla schůzka se zástupci spor-
tovních klubů – nejpalčivější problémy 
rekonstrukce zimního stadiónu, kabin na 
fotbalovém hřišti, vybudování víceúčelové 
sportovní haly.

Do konce března se bude žádat ze dvou 
programů revitalizace panelákových síd-
lišť, na parkoviště pod zastávkou a z mi-
nisterstva pro místní rozvoj na zasíťování 
pozemků Kalvárie II.

Připravuje se katalog služeb podnikate-
lů ve Světlé nad Sázavou. Inzerující pod-
nikatelé zde budou uváděni zdarma. Více 
informací v příštím zpravodaji.

Jan Tourek
místostarosta

Zasedání zastupitelstva – 28. února

z minulého zasedání nebyly podány při-
pomínky. Omlouvá ing. Arnotovou pro 
nemoc, vítá JUDr. Málka, úředníky MěÚ 
a občany města.

Kontrola zápisu z minulého zasedání 
– p. Böhm konstatuje, že usnesení z prosin-
cového jednání jsou průběžně plněna.

Zastupitelstvo beze na vědomí.

2. Složení slibu člena ZM
Jedná se o složení slibu zastupitele 

p. Jaroslava Holíka. Slib skládá do rukou 
p. Böhma, místostarosty města Světlá 
n. S..

3. Rozpočet města na rok 2007
Rozpočet města na rok 2007 byl detailně 

probrán na pracovním semináři.
Rekapitulace rozpočtových příjmů a vý-

dajů na rok 2007:
Příjmy

Daňové  64 132 tis.Kč

Nedaňové 9 228 tis.Kč

Kapitálové 1 443 tis.Kč

Dotace 66 768 tis.Kč 

z toho použití fondu 
města 

22 282 tis. Kč

Celkem 141 631 tis.Kč

Další finanční aktiva:

Portfoliový účet 14 900 tis.Kč

Zůstatek na BÚ 2 670 tis.Kč

Příjmy celkem 159 201 tis.Kč

Ing. Žáčková rekapituluje rozpočet 
upravený po připomínkách ze semináře. 
Nově se zařazuje 57 tis. Kč – nákup knih 

a 40 tis. Kč – zvýšení příspěvku pro 
TBS na nákup košů na psí exkrementy 
(obojí oproti rozpočtové rezervě). Dále 
se v případě schválení smlouvy bude 
zařazovat 150 tis. Kč na služby projek-
tového managera (financování pro rok 
2007 by bylo provedeno z částky 2 mil. 
Kč, která je v oblasti 2 rozpočtu určena 
na přípravu projektů pro získávání dota-
cí z EU).

Usnesení č. 1/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 20 hlasů schvaluje:
I.Rozpočet města Světlá n. S. na rok 

2007 – závazné ukazatele podle 
bodu 4 tohoto materiálu, str. 36 – 40 
s těmito doplňky:

 • 57 tis. – navýšení položky „nákup 
služeb – knihy“ na úkor rozpočtové 
rezervy

 • 40 tis. – zvýšení příspěvku TBS 
(koše na psí exkrementy) oproti roz-
počtové rezervě

 • vyjmout 250 tis. Kč – oprava ko-
munikace D. Březinka z 2. oblasti 

– posílit rozpočtovou rezervu
II. Rozpočet hospodářské činnosti 

města Světlá n. S. na rok 2007 podle 
bodu 5 tohoto materiálu, str. 41.

III. Rozpočet účelových fondů města 
na rok 2007 na str. 42 a 43.

IV. Případné provádění zhodnocová-
ní volných rozpočtových finančních 
prostředků nákupem depositních 
směnek.

V. Převedení celého výsledku hospo-
daření hospodářské činnosti města 

Světlá n. S. za rok 2006 po odečtení 
daně z příjmu právnických osob do 
rozpočtu města v roce 2007.

Přítomni: Josef Böhm, MUDr. Stani-
slava Brhelová, Mgr. Stanislav Čech, Jiří 
Hlaváček, Mgr. Jaroslav Holík, Jan Kolář, 
Mgr. Jana Kupčíková, ing. Josef Maleček, 
PhDr. Jana Myslivcová, PharmDr. Věra 
Rýdlová, Lubomír Slabý, Mgr. Vlastimil 
Špatenka, ing. Jaroslav Švorc, Mgr. Jan 
Tourek, Věra Tyčová, ing. Luboš Vacek, 
ing. Zdeněk Vacek, Mgr. Petr Včela, 
ing. Zdeněk Vraný, Jaroslav Zmek

Omluvena: ing. Lenka Arnotová 

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

přítomných, seznámením s programem, 
konstatováním, že zasedání bylo řádně 
a včas svoláno a zveřejněno a proti zápisu 

Výdaje: celkem  mandatorní výdaje kapitálové výdaje 

Oblast 1 - chod.úřadu 35 614 tis.Kč 35 614 tis.Kč

Oblast 2 - spr. maj. 47 069 tis.Kč 4 187 tis.Kč 47 069 tis.Kč

Oblast 3 - školství 11 381 tis.Kč 8 126 tis.Kč 3 255 tis.Kč

Oblast 4 - život.prostř. 907 tis.Kč 907 tis.Kč

Oblast 5 - kultura 4 958 tis.Kč 4 958 tis.Kč

Oblast 6 - soc.dávky 25 158 tis.Kč 25 158 tis.Kč

Oblast 7 - přísp.org. 17 729 tis.Kč 17 729 tis.Kč

Oblast 8 - dopr.obsl. 400 tis.Kč 400 tis.Kč

Oblast 9 - přev.fondů 9 848 tis.Kč 9 848 tis.Kč

Oblast 10 - příspěvky 1 950 tis.Kč 1 950 tis.Kč 

Celkem  159 201 tis.Kč 108 877 tis.Kč 50 324 tis.Kč
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VI. Možnost překlenutí nesouladu 
příjmů a výdajů z prostředků fondů 
města.

VII. Podle zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích a nařízení vlády č. 614/
2006 o odměnách za výkon funkce 
členů zastupitelstev s účinností od 
1. 1. 2007 výši měsíčních odměn 
členů zastupitelů města podle pří-
lohy č. 1.

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

4. Majetkové záležitosti
ZM projednalo záměr prodeje pozemku 

PK č. 654 (ZE) v k. ú. Dolní Březinka – lo-
kalita „U Lomu“ 

Usnesení č. 2/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 20 hlasů schvaluje zveřej-
nění záměru prodeje části pozemku PK č. 
654 (ZE) v k. ú. Dolní Březinka o výměře 
1350 m2 s podmínkou, že cesta povede po 
pozemku nového majitele.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
25. 4. 2007

ZM projednalo záměr prodeje pozemku 
PK č. 858 (ZE) – lokalita „U Vodárny“.

Usnesení č. 3/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 20 hlasů schvaluje:
I. Zveřejnění záměru prodeje části 

pozemku PK č. 858 (ZE) v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře 1600 m2.

II. Odkládá rozhodnutí o ceně pozemku 
do doby projednání prodeje pozemku.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
25. 4. 2007

ZM projednalo záměr prodeje pozemku 
KN č. 724/214 a pozemek KN č. 724/74 
v k. ú. Světlá n.S. – ulice U Dílen. Cena je 
navržená ve výši 200 Kč/m2

Usnesení č. 4/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 20 hlasů:
I. Schvaluje zveřejnění záměru 

prodeje pozemku KN č. 724/214 
o výměře 487 m2 a pozemku KN č. 
724/74 o výměře 324 m2, vše v k. ú. 
Světlá n. S.

II. Schvaluje prodejní cenu za 1 m2 
pozemku KN č. 724/214 a pozemku 
724/74 v k. ú. Světlá n. S. ve výši 
200 Kč.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
25. 4. 2007 

ZM projednalo záměr prodeje část po-
zemku KN č. 745/1, pozemek KN st. č. 217, 

pozemek KN č. 747, pozemek KN č. 754/1 
- lokalita u ZŠ Lánecká – záměr prodeje 
na 2 stavební parcely nejvyšší nabídce za 
vyvolávací cenu 350 Kč/m2.

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

projednání:
I. Počtem 20 hlasů schvaluje zveřej-

nění záměru 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. Světlá n. S. (mimo 
část pozemku, na kterém je věcné 
břemeno) o výměře 2 200 m2.

II. Počtem 19 hlasů schvaluje prodej-
ní cenu pozemku KN č. 745/1, po-
zemku 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/m2. 
Nabídky je nutné podat v zalepené 
obálce s označením „pozemky u ZŠ 
Lánecká“ a s uvedením žadatele 
v termínu 15. 3. – 31. 5. 2007 včetně. 
Tyto obálky budou otevřeny přímo 
na nejbližším zasedání ZM, tj. v mě-
síci červnu 2007.

Zajití: vedoucí odboru MIRR, termín 
25. 4. 2007 

ZM projednalo záměr prodeje - stavba 
2 ks garáží na pozemku KN st.č. 70 v k. ú. 
Leštinka u Světlé n.S. (u bývalého DD). 
Na tuto stavbu byl již vypracován znalec-
ký posudek. 

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

projednání počtem 20 hlasů schvaluje zve-
řejnění záměru prodeje stavby 2 ks garáží 
na pozemku KN st.č. 70 v k. ú. Leštinka 
u Světlé n. S. 

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
25. 4. 2007 

ZM projednalo záměr prodeje pozemku 
KN č. 854/1 v k.ú. Světlá n. S. – lokalita 

„U Stromečku“. V zájmu města je prodat 
tento pozemek celý jednomu zájemci. 

Usnesení č. 7/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku KN 
č. 854/1 v k. ú. Světlá n. S.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
25. 4. 2007 

ZM projednalo nabídku pí Choutkové, 
která nabízí městu pozemek PK č. 292 
o výměře 4 345 m2. Nabídnutou cenu 
150 Kč/m2 (stejná jako při výkupu pozem-
ků v lokalitě „U Vodárny“ i v minulém 

usnesení ZM v této věci) však paní Chout-
ková neakceptuje. 

Komise rozvoje města konstatovala, že 
pozemek je uvnitř, je dostupný přes po-
zemky dalších soukromých vlastníků. Po-
kud není přímá návaznost na komunikaci, 
tak komise nákup nedoporučuje.

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

projednání počtem 19 hlasů neschvaluje 
nákup pozemku PK č. 292 (ZE) o výměře 
4 345 m2 od pí Ireny Choutkové, V Polích 
165, Světlá n. S.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
25. 4. 2007 

5. Darování nemovitého majetku
Usnesení č. 9/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 20 hlasů:
I. Schvaluje darování nemovitostí, a to:
• technického zhodnocení domu 

čp. 393 – objektu občanské vybave-
nosti (bývalá márnice) na pozemku 
KN st.č. 283, spočívající v jeho 
přístavbě, která byla realizována na 
části pozemku KN č. 761/1 (původní 
KN č. 761) o výměře 17 m2 a části 
pozemku KN č. 762 o výměře 16 m2 
v k. ú. Světlá n. S. v účetní hodnotě 
483 476,15 Kč

• části pozemku KN č. 761/1 (původní 
KN č. 761) o výměře 17 m2 v k. ú. 
Světlá n. S.

• části pozemku KN č. 762 o výměře 
17 m2 v k. ú. Světlá n. S.

Římskokatolické farnosti – děkanství 
Světlá n. S., náměstí Trčků z Lípy 94, 
Světlá n. S., IČ 15060586, zastoupené 
P. Mgr. Pavlem Veithem, administráto-
rem, doručovací adresa: Náměstí č.p. 45, 
582 32 Lipnice n. S. 

II. Ukládá odboru MIRR zapracovat 
do darovací smlouvy (po konzultaci 
s právníkem) podmínku výpůjčky 
výše uvedených nemovitostí i celé-
ho areálu hřbitova na dobu určitou 
např. 50 let.

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

6. Převod vlastnictví k pozemkům
Usnesení č. 10/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů souhlasí 
s převodem vlastnictví k pozemku KN 
č. 854/98 a k pozemku KN st. č. 1958 
vše v k.ú. Světlá n. S., které jsou nyní 
ve vlastnictví manželů Pavla a Ivy Ob-
selkových, Na Bradle 962, Světlá n. S., 
neboť město Světlá n. S. nemá zájem ▶
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využít svého předkupního práva, 
upraveného v čl. VII. Kupní smlouvy ze 
dne 11.3.1996.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 3. 2007 

7. Prodej bytových jednotek
Usnesení č. 11/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů neschvaluje 
vyhlášení dalšího kola městské soutěže 
na prodej nájemci obsazených bytů 
v bytovém domě čp. 16 v Josefodole, 
a to: jednotky č. 16/2, jednotky č. 16/5 
a jednotky č. 16/6.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 3. 2007 

 
8. Prodej nebytového prostoru
Usnesení č. 12/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů neschvaluje
vyhlášení dalšího kola městské soutě-

že na prodej jednotky č. 61/1 v domě čp. 
61 v Dolní Březince.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 3. 2007 

9. Prodloužení termínu plnění 
Usnesení č. 13/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů schvaluje 
prodloužení termínu plnění, vyplývají-
cího z čl. B, odst. 4, Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 19. 3. 2003, uza-
vřené mezi p. Miroslavem Bockým, 
Zahrádecká 627, Světlá n. S., a městem 
Světlá n. S. za účelem výstavby rodin-
ného domu na pozemku KN č. 549/34 
v k. ú. Světlá n. S. o 6 měsíců a souhlasí 
s uzavřením dodatku k citované smlou-
vě v této věci.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 4. 2007 

10. Půjčky z Městského fondu rozvo-
je bydlení

Jedná se o vyhlášení výběrového ří-
zení na poskytnutí půjček z Městského 
fondu rozvoje bydlení pro rok 2007. Pro 
rok 2007 je k dispozici objem finančních 
prostředků ve výši 1 200 tis. Kč.

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

projednání počtem 20 hlasů schvaluje:
I.Zásady pro použití účelových pro-

středků Městského fondu rozvoje byd-
lení města Světlá n. S. v roce 2007 dle 
předloženého návrhu.

II.V souladu s čl. 2 Zásad pro použití 
účelových prostředků Městského fondu 

rozvoje bydlení města Světlá n. S. v roce 
2007 vyhlášení výběrového řízení na 
poskytnutí půjček z Městského fondu 
rozvoje bydlení města Světlá n. S. pro 
rok 2007.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 25. 4. 2007 

11. Schválení strategického plánu 
města Světlá n. S.

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

projednání počtem 20 hlasů schvaluje 
Strategický plán rozvoje města Světlá 
n. S. a zároveň schvaluje projektovou 
přípravu na všech záměrech obsažených 
v Akčním plánu.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: průběžně.

Mgr. Tourek seznamuje zastupitelstvo 
s představou o naplňování strategického 
plánu:

Díky strategickému plánu zde vyvsta-
la potřeba mít koordinátora. Byla zadá-
na poptávka na vybrání člověka, který 
se tímto profesionálně zabývá. Byly 
dány 3 nabídky s tím, že ing. Klatovský 
(dělá i norské fondy a fondy EU) byl 
nejlevnější. Ostatní byli o 100 až150 Kč/
hod. dražší. 

Byl by to externí spolupracovník, 
jednou týdně by přijel a měsíčně by-
chom mu dávali paušální částku ve výši 
10 tis. Kč, což předpokládá cca 16 hodin 
odvedených prací poradcem. Sl. Svobo-
dová by vytvořila s ing. Klatovským 
tým, dalšími členy skupiny by byli 
p. Böhm a Mgr. Tourek. Tato skupina 
by se scházela 1x za 14 dní a dále podle 
potřeby. 

Zastupitelstvo bude tedy na dalším 
zasedání schvalovat navýšení mzdových 
prostředků o cca 150 tis. Kč pro letošní 
rok.

Zastupitelstvo bere na vědomí.
Usnesení č. 16/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů schvaluje 
uzavření rámcové smlouvy o poskyto-
vání odborných poradenských a kon-
zultačních služeb s ing. Vladimírem 
Klatovským s roční odměnou ve výši 
150 tis. Kč (financování pro rok 2007 
bude provedeno z částky 2 mil. Kč, 
která je v oblasti 2 rozpočtu určena na 
přípravu projektů pro získávání dotací 
z EU).

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostaros-
ta, vedoucí odboru MIRR , termín: 31. 
12. 2007

12. Doplnění finančního výboru
Rada města svým usnesením č. 343/

2006 ze dne 18. 12. 2006 doporučuje 
doplnit finanční výbor o pí Věru Mik-
sovou.

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

projednání počtem 20 hlasů volí pí 
Věru Miksovou, Sázavská 583, Světlá 
n. S. členkou finančního výboru.

Zajistí: Ing. Zdeněk Vraný, předseda 
finančního výboru, termín: ihned

Je konstatováno, že podle zákona 
č. 128/00 Sb. o obcích výbory plní úkoly, 
kterými jej pověří zastupitelstvo.

Finanční výbor:
• provádí kontrolu hospodaření s ma-

jetkem a finančními prostředky 
obce

• plní další úkoly, jimiž jej pověřilo 
zastupitelstvo obce

Kontrolní výbor:
• kontroluje plnění usnesení zastupitel-

stva obce a rady obce, je-li zřízena
• kontroluje dodržování právních 

předpisů ostatními výbory a obec-
ním úřadem na úseku samostatné 
působnosti

• plní další kontrolní úkoly, jimž jej 
pověřilo zastupitelstvo obce

Představa je taková, že tyto výbory si 
udělají plán práce na rok 2007 a na příš-
tím zasedání ho předloží.

ZM bere na vědomí.

13. Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2007 a č. 2/2007

Ministerstvo vnitra se v rámci dozo-
rové činnosti snaží obce přimět k rušení 
vyhlášek, které vznikly v minulosti a je-
jichž vydávání v současné době nemá 
oporu v zákonech. Všechna ustanovení 
vyhlášky č. 3/2002 – návštěvní řád zá-
meckého parku jsou postižitelná podle 
zvláštních právních předpisů. Rada měs-
ta doporučuje schválit obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2007, kterou by se zrušila 
vyhláška č. 3/2002. Dále by se měl park 
klasifikovat jako veřejné prostranství 
z hlediska údržby veřejné zeleně, proto 
Rada města doporučuje schválit obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se 
mění vyhláška 5/2005, kterou se stanoví 
povinnost k zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku, k zajištění 
udržení čistoty, k ochraně veřejné zele-
ně a k užívání zařízení města sloužících 
potřebám veřejnosti. 

▶
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Usnesení č. 18/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 
a č. 2/2007.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: ihned
 
14. Jednací řád zastupitelstva města
Na základě účinnosti zákona č. 159/06 

Sb., o střetu zájmů, je navrženo doplnění 
dosavadního jednacího řádu zastupitel-
stva v čl. 6 o bod č. 6.

Usnesení č. 19/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 20 hlasů schvaluje 
Jednací řád Zastupitelstva města Světlá 
n. S., doplněný v článku 6 o bod č. 6:
„Před projednáváním každého bodu 

programu zasedání zastupitelstva učiní 
člen zastupitelstva oznámení svého 
poměru k projednávané věci, jestliže 
se zřetelem k výsledku by mu mohla 
vzniknout 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 zastupitelstva.“

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: ihned

15. Volby do osadních výborů
Od 3. 2. 2007 probíhaly ve 12 místních 

částech nové volby do osadních výborů. 
Nově bude vznikat osadní výbor v Jo-
sefodole, v místní části Žebrákov a Leš-
tinka byly zveřejněny výzvy k utvoření 
osadního výboru (zatím bez odezvy).

Zastupitelstvo podle § 120, odst. 2 zá-
kona č. 128/00 Sb., o obcích, určuje po-
čet členů osadního výboru a podle § 120, 
odst. 3 volí z řad jeho členů předsedu. 

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

projednání počtem 20 hlasů:
I. Zřizuje podle § 120, odst. 1 zákona 

č. 128/00 Sb., o obcích, osadní vý-
bor v Josefodole.

a) Určuje podle § 120, odst. 2 zákona 
č. 128/00 Sb. 5 jeho členů (Novák 
Martin, Hochmanová Pavlína, Tichá 
Markéta, Arlt Jiří, Kápička Bohu-
mil).

b) Volí podle § 120, odst. 3 zákona č. 
128/00 Sb. p. Arlta Jiřího předsedou 
osadního výboru v Josefodole. 

II. Určuje pro osadní výbor:
a) Lipnička – 4 členy (Sůvová Marta, 

Chládová Jarmila, Kocourek Milan, 
Sýs Oldřich).

b) Kochánov – 3 členy (Štěpánková 
Petra, Blažková Dagmar, Jansíková 
Jana).

c) Dolní Dlužiny – 3 členy (Zounek 
Miloslav, Poláková Vendula, Polák 
Jaroslav).

d) Horní Dlužiny – 3 členy (Farová 
Hana, Slavík Miroslav, Pipek Ladi-
slav).

e) Dolní Březinka – 5 členů (Flekal Jo-
sef, Krajíček Václav, Vacek Bohuslav, 
Švec Jaroslav, Ing. Vacek Luboš).

f) Mrzkovice – 6 členů (Ing. Říha Jiří, 
Ing. Tvrdík Ondřej, Lepeška Karel, 
Matyáš Svatopluk, Proněk Petr, Ko-
lář Jan).

g) Radostovice – 4 členy (Tvrdíková 
Pavla, Žatečka Ladislav, Tvrdík Petr, 
Topičová Jana).

h) Horní Bohušice – 3 členy (Kopic 
Zdeněk, Hroch Milan, Císař Bohu-
slav).

i) Benetice – 3 členy (Růt Josef, Pej-
charová Květa, Kukeně Jaroslav).

j) Opatovice – 5 členů (Major Franti-
šek, Dušátko Zdeněk, Vodička Pavel, 
Vodička Jaroslav, Novák Ladislav).

k) Závidkovice – 7 členů (Vála Radek, 
Kubát Petr, Kudrnová Jitka, Myšič-
ková Věra, Drahokoupil Milan ml., 
Pipek Jiří, Vondra Miroslav).

l) Horní Březinka – 3 členy (Kaiser 
Jaroslav, Prášková Marie, Šembera 
Jaroslav).

III. Volí předsedy osadních výborů:
a) Sůvovou Martu předsedkyní osad-

ního výboru v Lipničce.
b) Blažkovou Dagmar předsedkyní 

osadního výboru v Kochánově.
c) Polákovou Vendulu předsedkyní 

osadního výboru v Dolních Dluži-
nách.

d) Slavíka Miroslava předsedou osad-
ního výboru v Horních Dlužinách.

e) Ing. Vacka Luboše předsedou osad-
ního výboru v Dolní Březince.

f) Ing. Říhu Jiřího předsedou osadní-
ho výboru v Mrzkovicích.

g) Tvrdíkovou Pavlu předsedkyní 
osadního výboru v Radostovicích.

h) Kopice Zdeňka předsedou osadního 
výboru v Horních Bohušicích.

i) Pejcharovou Květu předsedkyní 
osadního výboru v Beneticích.

j) Dušátka Zdeňka předsedou osadní-
ho výboru v Opatovicích.

k) Válu Radka předsedou osadního 
výboru v Závidkovicích.

l) Kaisera Jaroslava předsedou osadní-
ho výboru v Horní Březince.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: ihned

16. Různé
Mgr. Tourek informuje, že na základě 

strategického plánu vyvstala potřeba 
zařízení pro sportovní aktivity ve městě 
(bazén, koupaliště, sportovní hala, re-
konstrukce zimního stadionu). Komise 
pro rozvoj města se zabývala vytipová-
ním vhodných lokalit a navrhla 2 lokali-
ty – objekt bývalého bazénu, který vlast-
ní p. Malina – ten ale nemá zájem prodat 
pozemky, další lokalitou jsou pozemky 
Na Bradle‚ majitelem je p. Kvaček, ten 
je ochoten je prodat za cenu 290 Kč/m2, 
kterou považuje za velmi rozumnou.

Pan Böhm konstatuje, že na pozem-
cích p. Kvačka Na Bradle nemůže pro-
bíhat bytová výstavba, ale může zde 
být realizována občanská vybavenost. 
Máme i souhlas Českých drah, správy 
dopravní cesty. Jde nám o to, zda máme 
pokračovat v jednání s p. Kvačkem. 
Dále podotýká, že stále platí to, že umís-
tění koupaliště bude u ZS a s tím dojde 
i k jeho opláštění.

Hokejisté mají návrh, který předpo-
kládá, že v prostorách ZS a školky by 
mohlo vzniknout kompletní centrum 
všech sportovišť i se zázemím. Mělo by 
se prezentovat více možností, aby bylo 
o čem rozhodovat.

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

projednání počtem 14 hlasů rozhodlo 
nečinit zatím žádné kroky ve věci koupě 
pozemku v lokalitě Na Bradle od p. Ja-
roslava Kvačka.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2007 

Ing. Švorc informuje, že hokejový 
klub jednal o převodu zimního stadionu 
pod město, protože není schopen utáh-
nout provoz. Do rozpočtu šlo navýšení 
částky o 200 tis. Kč. Částka pokryje 
dokončení sezóny 2006/2007 a od této 
chvíle klub nemá korunu na to, aby 
zahájil nezbytně nutné opravy a údržbu 
k tomu, aby mohla být zahájena další se-
zóna. Není možné, aby se peníze sháněly 
někdy koncem roku.

Částka na provoz je potřeba rozdělit 
– na činnost klubu a provoz ZS. Když 
se bezprostředně po tomto zasedání ne-
rozhodne, jak se bude provoz financovat, 
nebude moci ZS dále fungovat.

Pan Böhm – to bychom měli nechat na 
mimořádné jednání.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

ing. Lenka Arnotová
starostka
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Svoz odpadů – jaro 2007

Městský úřad Světlá n. S., odbor ži-
votního prostředí a Technické a bytové 
služby města Světlá n. S.  oznamují 
občanům, že ve dnech 10. 4. – 3. 5. se 
uskuteční svoz objemného odpadu. Ob-
dobně jako loni, bude ve svozový den 
v určenou dobu a na určeném místě 
odpad odkládán do přistavených kon-
tejnerů. Svoz bude prováděn na území 
města a jeho místních částech dle sta-
novených termínů v rozpisu svozu.   

SVOZ BUDE PROBÍHAT 
NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM
• ve stanovený den a čas budou na 

určená místa přistaveny kontejne-
ry 

• kontejnery zde budou umístěny od 
14 do 20 hod., po uplynutí této doby 
budou odvezeny 

• na stanovišti budou umístěny kon-
tejnery na objemný a nebezpečný 
odpad, do kterých se budou odklá-
dat odpady přímo

• po odvozu kontejneru  ze stanoviš-
tě je možné využít kontejner v jiné 
ulici dle rozpisu

• tento svoz je určen výhradně pro 
občany Světlé n. S. a občany míst-
ních částí, netýká se firem, podni-
katelů a občanů okolních obcí

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKO-
OBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 
ODLOŽIT
• objemné odpady jako např. starý 

nábytek, linoleum, koberce, umy-
vadla, matrace, sporáky

• z nebezpečných odpadů autobate-
rie

• elektrozařízení (např. lednice, 
pračky, televizory), které je nutné 
odkládat kompletní, v nerozebra-
ném stavu, jinak je nelze odevzdat 
v rámci zpětného odběru elektro-
zařízení

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE 
NESMÍ ODKLÁDAT 
• drobný komunální odpad, který lze 

odkládat do popelnice
• organický odpad
• tekutý odpad, zejména nebezpeč-

né chemikálie, kyseliny, vývojky, 
oleje – tento odpad lze odevzdat 
bezplatně na sběrný dvůr

• stavební suť, odpady obsahující 
nebezpečný azbest (např. eternit)

MIMO SVOZOVÉ DNY JE NUTNÉ 
ODPAD ODVÁŽET POUZE 
NA SBĚRNÝ DVŮR!

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

Den svozu  stanoviště kontejnerů
Úterý 10. 4. 
 Benetice – náves
 Žebrákov – u č.p. 9 u Pejcharů
 Opatovice – na návsi u kapličky

Středa 11. 4. 
 Dolní Bohušice – u špejcharu 
 Dolní Březinka – pod č.p. 62 u Fle-

kalů
 Dolní Dlužiny – na návsi u rybní-

ka
Čtvrtek 12. 4. 
 Josefodol – parkoviště u skláren
 Kochánov – náves
 Leštinka – náves

Pátek 13. 4
.  Lipnička – za hospodou na návsi
 Horní Bohušice – náves u rybníka
 Horní Březinka – křižovatka smě-

rem ke Kadlečkům

Pondělí 16. 4.
  Mariadol + Františkodol – u auto-

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

domem
Úterý 17. 4. 
 Horní Dlužiny – v prostoru u poto-

ka
 Dolní Březinka – pod č.p. 34 Če-

lanský
 Mrzkovice – náves (u kapličky)

Středa 18. 4. 
 Sázavská č.p. 921 u kontejnerů
 Na Bradle č.p. 950  

Na Rozkoši u parkoviště TBS

Čtvrtek 19. 4. 
 Zámecká ulice – parkoviště před 

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

Pátek 20. 4. 
 Nové město – u č.p. 945
 Zahrádecká ulice – u pneuservisu 

Lánecká ulice – u č.p. 229, mateř-
ská škola

Pondělí 23. 4. 
 Nad Tratí – č.p. 467 pod Kosovými
 Sázavská ulice – pod č.p. 584
 Na Bradle – proti č.p.  965

Úterý 24. 4.
  Komenského – parkoviště u ZŠ
 Vysočanská – u č.p. 779
 Nová čtvrť – u křižovatky s Ko-

menského ulicí
Středa 25. 4.
  Na Bradle – parkoviště před 

COOP-Diskont 
Kolovratova  ulice – u křižovatky 
s Nádražní ulicí, naproti ZUŠ 
Jelenova – parkoviště proti ZŠ

Čtvrtek 26. 4.
 Lánecká ulice – za bytovkou č.p. 

700, proti MŠ
 Sklářská ulice – u křižovatky s uli-

cí U Stromečku, č.p. 880
 Čapkova ulice – parkoviště u soko-

lovny
Pátek 27. 4. 
 Na Sídlišti – trafostanice u č.p. 933
 Komenského ulice – parkoviště 

u hřbitova
 U Bohušického rybníka – u křižo-

vatky ulic B. Němcové, Na Hrázi 
a Krátké

Pondělí 30. 4.
  Kolovratova ulice – pod tratí mezi 

č.p. 414 a 417
 Havlíčkova – za telefonní budkou 

u č.p. 717
 Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště 

Telecom
Středa 2. 5. 
 Nad Cihelnou – za křižovatkou 

s Havířskou ulicí, slepá ulice nad  
hřbitovem u č.p. 622

 Na Sídlišti – pod tratí vedle č.p. 
594

 U Dílen – Krupičkovo náměstí 
Čtvrtek 3. 5.  
 Nádražní ulice – u ZEMOSu
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Světlá bude mít nové 
partnerské město

Koncem ledna přišel na 
světskou radnici dopis z Itá-
lie. Město Spilimbergo v něm 
projevilo zájem o navázání 
partnerských vztahů se Svět-

lou. Italové se ozvali na základě iniciativy, 
kterou vyvinul kraj Vysočina v rámci 
partnerských vztahů s italským krajem 
Fruili Venezia Giulia, které byly zpečetě-
ny smlouvou v loňském září. Tehdy město 
Světlá požádalo o zprostředkování naleze-
ní vhodného partnerského města. Partner-
ský italský kraj je na severovýchodě Itálie 

– krajské město je Terst, které kdysi patřilo 
do rakouské monarchie. Město Spilimber-
go má 11 tisíc obyvatel a jeho kořeny saha-
jí až do doby antiky. Rozvoj zaznamenalo 
ve středověku a renesanci a právě z tohoto 
období pochází nejvíc památek. Proslavilo 
se jako „město mozaiky“, protože zde sídlí 
slavná umělecká škola mozaiky. Naskýtá 
se zde paralela se světelskou tradicí sklář-
ství a sklářské školy. 

Momentálně se vyjednávají termíny 
vzájemných návštěv. Věříme, že s novými 
italskými kolegy se pozdravíme u nás ve 
Světlé při příležitosti oslav 800. výročí 
první zmínky o existenci našeho města.

ing. Iva Černohubová

Následky vichřice v zámeckém parku

Při vichřici, která 18. ledna přehnala 
i naším městem, byl značně poničen zá-
mecký park. Vyvráceno nebo zlomeno 
bylo 91 stromů, 10 stromů bylo poško-
zeno a bude nutné provést jejich ošetření. 
Pro vyčíslení škody v parku pozvalo 

město soudního znalce, který odhadl 
škodu na 1 770 000 Kč. Likvidací dřevní 
hmoty město Světlá nad Sázavou pově-
řilo Lesní družstvo Hněvkovice, které 
odtěžilo cca 200 m3 prodejného dřeva. 
V současné době probíhá likvidace 
klestu po těžbě a pařezů vyvrácených 
stromů.

To není Charón s pomocníkem na řece Styx, nýbrž Karel Coufal 
s Josefem Kotlíkem v zámeckém parku

Dalším krokem pro obnovu výsadeb 
v zámeckém parku je příprava podkladů 
pro podání žádostí o dotace, a to na Fond 
Vysočiny a ministerstvo pro místní rozvoj.

ing. Gabriela Poulová
Foto: autorka (2), ing. I. Černohubová (1)

Návštěvní řád zámeckého parku

Na jednání zastupitelstva dne  28. 2. 
2007 byly schváleny obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2007 a 2/2007. Vyhláš-
ka č. 1/2007 ruší vyhlášku č. 3/2002 

– Návštěvní řád parku. Nyní platí nový 
návštěvní řád v tomto znění:

Vstupte a užívejte objekt s tímto vědo-
mím:

• Nevjíždějte do parku motorovými 
vozidly ani na koni či jiném zvířeti. 
Výjimku tvoří dopravní obsluha. Pro 
tyto účely se pod pojmem dopravní 
obsluha rozumí vozidla města Světlá 
nad Sázavou, vozidla Technických 
a bytových služeb a další vozidla, 
která mají povolení vjezdu od města 
Světlá nad Sázavou

• Ochraňujte zeleň. Používejte stá-
vajících cest, nevyšlapávejte další 
cestičky. 

• Po celou dobu svého pobytu se 
chovejte podle pravidel občanské-
ho soužití s největší ohleduplností 
vůči hmotné podstatě této kulturní 

památky i vůči ostatním návštěvní-
kům

• Odpadky vhazujte jen  do odpadko-
vých košů

• Zařízení parku používejte jen způ-
sobem, pro jaký jsou určena 

• Psy či jiná zvířata voďte do areálu 
pouze na vodítku, udržujte po nich 
čistotu. K odhození odpadu použijte 
odpadkové koše.

• Neroznášejte kameny či větve po 
parku, neničte a nepřenášejte zaří-
zení parku a odpadkové koše a cho-
vejte se podle pravidel slušného 
chování

• Nezasahujte do koryt vodotečí, bře-
hů a hrází vodních nádrží, neměňte 
profily či hladiny vodotečí a vod-
ních nádrží 

• Zámecký park není určen pro stano-
vání, táboření a rozdělávání ohně

• Neumisťujte na stromy, zařízení 
a vybavení parku plakáty a jiné 
předměty ▶
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• Respektujte pokyny správce parku 
• Vstup do parku při zhoršených kli-

matických podmínkách je pouze na 
vlastní nebezpečí

• Nepoužívejte zde pyrotechnické vý-
robky, neužívejte alkohol, omamné 
a psychotropní látky

• Hromadné propagační, reklamní, 
sportovní, společenské či jiné akce 
lze v parku pořádat jen s písemným 
souhlasem vlastníka, tj. města Svět-
lá nad Sázavou

• Správou zámeckého parku je pově-
řen městský úřad, odbor majetku, 
investic a regionálního rozvoje.

Všechna porušení výše citovaných 
ustanovení jsou postižitelná podle 
zvláštních právních předpisů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 
mění vyhlášku č. 5/2005, kterou se sta-
noví povinnost k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, k zajiš-
tění udržení čistoty, k ochraně veřejné 
zeleně a k užívání zařízení města slou-
žících potřebám veřejnosti. Podle této 
nové vyhlášky se park stává veřejným 
prostranstvím. 

Uvedené obecně závazné vyhlášky 
jsou zveřejněné na internetových strán-
kách města.

ing. Gabriela Poulová

▶ Komunikace v Dolní Březince

Rozhodnutím Zastupitelstva města 
Světlá n. S. byla schválena realizace 
oprav místní komunikace v Dolní Bře-
zince po provedené rekonstrukci kana-
lizace v roce 2005. V současné době 
firma Dvořák Havlíčkův Brod provádí 
požadované práce s tím, že ukončení 
prací se předpokládá v měsíci květnu 
tohoto roku. Tato páteřní komunikace 

je prováděna  na základě dohody s OV 
a zpracované projektové dokumentace 
technologií asfaltobeton. 

V další etapě budou provedeny opra-
vy přilehlých místních komunikací 
a počítá se i se zřízením nové příjez-
dové komunikace v severní části obce 
(k Práškům).

ing. Marie Kudrnová 

V  březnu bylo provedeno osazení silničních obrubníků a úprava vpustí povrchové vody

Zprávy z kraje

Kraj Vysočina přispěje na 
vylepšení sedmi dopravních hřišť
Kraj Vysočina letos přidá radnicím 

ve svém regionu 1,45 milionu korun na 
vznik nebo přebudování dětských do-
pravních hřišť. Podobná částka na tato 
výuková sportoviště plynula z krajské 
pokladny již loni. 

Na dopravní hřiště kraj dříve přispí-
val z grantů. V minulém roce zastupi-
telé přijali nové zásady, podle nichž 
dostane dotaci každý žadatel, jehož 
projekt vyhoví nastaveným podmín-
kám. Příspěvek na vybudování nového 
hřiště na školní zahradě loni dostala 
i Světlá n. S. a díky letošní krajské 
dotaci mohou Světelští v jeho stavbě 
pokračovat. Zbývající úspěšná města 
se v tomto roce převážně chystají 
dopravní hřiště rekonstruovat – Kame-

nice nad Lipou, Jaroměřice nad Rokyt-
nou, Třebíč a Moravské Budějovice. 
S vypracováním projektové dokumen-
tace kraj pomůže Havlíčkovu Brodu 
a Humpolci. Golčův Jeníkov plánuje 
stavbu hřiště za více než jeden milion 
korun. Vzniknout mělo do dvou let na 
nevyužívaných pozemcích v centru 
města. Bez dotace ale práce v tomto 
roce zřejmě zahájeny nebudou. Krajští 
radní žádost města vyřadili mimo jiné 
i proto, že projekt v rozporu se zásada-
mi nepočítal s oplocením. 

Dětská dopravní hřiště na Vysočině 
vznikala převážně v 70. letech a poz-
ději se o jejich údržbu nikdo nestaral. 
Kvůli nerovnoměrnému rozložení jsou 
pro velkou část dětí v kraji nedostupná. 
Bezpečné chování na silnicích mohli 
školáci před dvěma lety trénovat na 
deseti sportovištích, výhledově by se 
měl jejich počet zdvojnásobit. 

Věra Stejskalová
Foto: Jaroslav Vála

Dopravní hřiště u ZŠ v Lánecké ul.

INFORMACE
České spořitelny, a. s., pobočka 

Světlá nad Sázavou 

Od 1. dubna změna otevírací 
doby pro klienty: 

Pondělí
8.30 – 12.30
13.30 – 17.00

Úterý
8.30 – 12.30 

Středa
8.30 – 12.30
13.30 – 17.00 

Čtvrtek
8.30 – 12.30
13.30 – 17.00 

Pátek
8.30 – 12.30 
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kterého vcházeti se má ze strany dvora 
a ze strany starého skladiště, podle dvora 
a hranic panského pole postaví se dřevník, 
dva chlívky, tři záchody a pisoár, podle 
sousední parcely náležející Františku Vlč-
kovi a Kateřině Novákové zbudována býti 
má stáj. Ve staré budově předsevezmou 
se mimo menších oprav i různé adaptace, 
a sice příčka podle starého krámu se má 
vybourati, takže vedlejší místnost přidě-
lena bude ku starému krámu. Ve výčepu 
zřídí se nový východ na ulici a v hlavní 
zdi štítové prorazí se otvor pro nové dvéře, 
které povedou do nového přístavku, ve 
kterém bude zřízena nová hostinská míst-
nost.. /.../ Pro chlívky, záchody a pisoár 
musí se postaviti řádně vyzděná žumpa 
cementovou omítkou opatřená a překlenu-
tá. Pro stáj zříditi se musí usazovací jáma 
a močka sváděti se dovoluje na hnojiště, 
které nejen že musí býti dlažbou opatřeno, 
ale i poprsní zdí obezděno. Pakliže stáj 

s okapem svým přesahovala by hraniční 
čáru, musí pí stavebnice podél celé budo-
vy zříditi okapní žlab a rouru a toto pro 
věčné časy udržovati. /.../ Zástupcové obce 
nečiní proti obmýšlené stavbě žádných ná-
mitek a co se týká zabrané části u obecní 
studánky, kladou následující podmínku 
pí stavebnici: Za hlavní zdí nové budovy 
stájů zříditi musí pí stavebnice svod pro 
pramen, který vyvírá nejen ve starém 
seníku a dále na světlo vychází v nynější 
obecní studánce v ten způsob, že ze sbě-
rače zachyceného pramene před nově 
postavenou budovou stáje v délce 17,5 m 
se položí řádně emailované roury ve svět-
losti 30 mm a ústiti budou v hlavní zdi do 
stojanu. Pro odpad vody zříditi se musí 
mušle kamenná, jejíž vyústění povede do 
starého skluzu vedoucího pod okresní 
silnici. Vydržování pak tohoto nového za-
řízení spadá do kompetence obecní a bude 
tolika povinností pí stavebnice v pří-

Dům čp. 112
Zatím nejstarší nalezená zpráva je z ro-

ku 1854, kdy se majitelem domu stal Jan 
Vincenc a byla zajištěna služebnost bydle-
ní a výměnek jeho otci Josefu Vincencovi 
(†1902). Z roku 1889 pochází žádost Jana 
Vincence o povolení k výčepu vína. Od 
roku 1902 byli majiteli Antonín Vincenc 
a Anna, rozená Nováková, později Anna 
a Václav Stejskalovi. 

Dne 26. března 1909 podala Anna Stejs-
kalová, dříve Vincencová, žádost o povo-
lení několika přístaveb ve dvoře domu čp. 
112. V obsáhlém (šestistránkovém!) proto-
kolu ze dne 2. dubna sepsaném k vyšetření 
žádosti se mj. uvádí: 

„Pí stavebnice hodlá staré stáje, kůlnu 
a seník, jakož i veškeré dřevěné a zděné 
hradby na straně okresní silnice rozbou-
rati a na místě toho postaviti následující 
budovy. Na straně budovy pana Morice 
Müllera zříditi hodlá klenuté skladiště, do 

Dne 23.2. byl v prodejně Pramen CZ 
přistižen při krádeži krému 45letý muž. 
Vzhledem k tomu, že za obdobné krá-
deže byl již v minulosti odsouzen, bylo 
jeho jednání posouzeno jako trestný 
čin a ve zkráceném přípravném řízení 
spisový materiál předán na státní zastu-
pitelství.

Dne 23.2. před půlnocí v Lánecké 
ulici napadli dva muži ve věku 41 a 46 
let dalšího muže. Jejich jednání bylo 
kvalifikováno jako trestné činy výtrž-
nictví a pokus ublížení na zdraví, rovněž 
ve zkráceném řízení byl případ předán 
státnímu zástupci.

V období od 3.2. do 24.2. se dosud 
neznámý zloděj po rozbití okna vlou-
pal do rekreační chalupy v Lipnici 
nad Sázavou. Z této následně odcizil 
různé nářadí a elektroniku, vše téměř 
za 36 tis. Kč.

Kriminalita na Světelsku

Dne 25.2. si vyslechl podezření 
z trestného činu řízení motorového vozi-
dla bez řidičského oprávnění 25letý muž 
poté, co byl policejní hlídkou u Dolního 
Města kontrolován pří řízení osobního 
vozidla.

V době od 2.3. do 5.3. se neznámý pa-
chatel vloupal do ZŠ Komenského a MŠ 
Lánecká. Uvnitř dále vypáčil dveře 
u kanceláří, které prohledal, ale odcize-
ní věcí nebylo zjištěno. Přesto předběžná 
škoda vzniklá poškozením zařízení byla 
vyčíslena na 10 000 Kč.

K dalšímu vloupání do rekreační 
chalupy, tentokrát v Lipničce, došlo 
v období od 11.2. do 12.3. I zde si pa-
chatel vybral různé nářadí a majitele tak 
připravil o 5 600 Kč.

Dne 14.3. policisté šetřením zjistili pa-
chatele nástřiků sprejem na budově ZŠ 
Lánecká a bytovky v Komenského ulici, Dveře v MŠ v Lánecké ul.

oznámených dne 24.1. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o nezletilce, bude případ po 
zadokumentování odložen.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

▶
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Výstřižek z novin Směr, orgánu OV 
KSČ a Okresního národního výboru 
v Teplicích, ze dne 17. června 1987:

„Na výjezdní zasedání rady ONV v Tep-
licích na dokončovanou novou školu 
v přírodě do Světlé nad Sázavou se kromě 
stálých členů rady rozjeli i člen předsed-
nictva a tajemník OV KSČ v Teplicích 
K. Sailer, představitelé národních výborů 
v Bílině, Krupce, Dubí a Oseku, členové 
aktivu mladých poslanců, pracovníci od-
boru školství  ONV a další. 

Uvítání ve Světlé bylo upřímné, soudruž-
ské. Pozdravit představitele našeho okre-
su přišli tajemník pro ideologickou práci 
OV KSČ v Havlíčkově Brodě F. Mládek, 
předseda ONV F. Dvořák, představitelé 
města – předseda MěstV KSČ, MěstNV, 
členové rady, zkrátka všichni, kteří měli 
s naším zařízením něco společného. 
Provedli nás areálem, který zahrnuje 
celý komplex budov, kde najdeme vedle 
krásných učeben i ubytovací pavilony. Ve 
čtyřlůžkových moderně vybavených po-
kojích může být najednou ubytováno více 

Našli jsme v letopisech

padě poškození upozorniti obec samotnou. 
/.../ Přivolaný lékař p. MUDr. Otokar 
Duffek připomíná, že při zařizování nové 
místnosti hostinské sluší se upozorniti pí 
stavebnici, aby veškerá okna měla hoření 
křídla zařízena k ventilování a aby mimo 
to upraveny byly v místnosti této blízko při 
stropu dvě jalouziové ventilace. Zároveň 
podotýká by šetřeno bylo ustanovení 

místodržitelského nařízení, týkající se čis-
toty místnosti, nádob výčepních a úpravy 
plivátek. /.../ Zástupcové obce připomínají, 
by stavebnice předložila na obecním úřa-
dě žádost k odprodeji částě pozemku, na 
kterém se nalézá obecní studánka. /.../ Po 
dobu stavby povoluje zástupce velkostatku 
stavebnici pruh sousedního pole v šířce 
šesti metrů, kteroužto plochu bude po-
vinna na svůj náklad řádně oplotiti, aby 
nikdo prolézati nemohl a aby drůbež na 
panském poli škody nedělala. Pro veške-
rý případ vyhražuje si právo odškodnění, 
které by touto stavbou vzešlo. Po stavbě 
bude povinna pí stavebnice plot odkliditi 
a propůjčenou půdu do původního stavu 
uvésti, a sice tak, aby velkostatek škoden 
nebyl. /.../ Pí stavebnice resp. zástupce její 
žádá slavnou městskou radu, by upustila 
od umístnění výtoku ze starého pramene 
studánky obecní na místech komissionel-
ně určených, a že jest ochotna potrubí 
provésti na protější stranu okresní silnice 
v místech, kde vykázáno bude pro nový 
stojan. Zároveň žádá, by povoleno bylo 
stavebnici, by směla připojiti odbočku ku 
hlavnímu toku, z kteréžto odbočky použí-
vala by vody pro domácí potřebu.“

Povolení ke stavbě bylo vydáno 14. dub-
na, ale protože stavebnice mezitím 7. dub-

na požádala o odprodání části pozemku, 
na němž se nalézala obecní studánka, 
připsal starosta Václav Červenka „Anně 
Vincencové opět provdané Stejskalové“ 
28. dubna doložku, že na základě usnesení 
městského zastupitelstva: „…bude před-
sevzata komissionální přehlídka ohledně 
studánky při domě Vašem zřízené a proto 
zdržte se do odbývání přehlídky té vyzdívá-
ní a s tím spojených prací na stájích, ježto 
vyskytují se obavy, že zřízením stájů voda 
ve studánce bude znečištěna a k lidskému 
používání stane se nezpůsobilou.“

Dne 30. dubna byl na městském úřadě 
sepsán protokol, v němž se Václav Stejskal 
v zastoupení své choti zavazuje, že – po-
kud jí obec bezúplatně odstoupí pozemek 
mezi domy čp. 112 a čp. 145, na němž je 
zřízena obecní studánka – provede svým 
nákladem přeložení studánky na protější 
stranu silnice, na pozemek Anny Labuto-
vé nebo jejího syna, za předpokladu, že 
obec jim dá za pozemek náhradu nebo jej 
odkoupí.

Další starostův dopis Anně Stejskalové 
je ze dne 5. května: „Městské zastupitel-
stvo ve Světlé n. S. /.../ usneslo se Vaší žá-
dosti vyhověti a pozemek vám odstoupiti 
pod těmito podmínkami: Potřebný poze-
mek pro přeložení kašny přes okresní sil-
nici na protější stranu musíte sama svým 

nákladem zaopatřiti, přeložení studánky 
(kašny) na svůj náklad předsevzíti a mimo 
to jste povinna provésti následující opat-
ření: (následují téměř dvě stránky týkající 
stájí, hnojiště, žumpy atd. – pozn. J. V.). 
S přeložením studánky musíte ihned za-
počíti, aby občanstvo vodu k potřebě bráti 
mohlo. K provedení přeložení a upravení 
kašny stanoví se nepřekročitelná lhůta do 
konce května 1919.“

O pár měsíců později přicházejí z měst-
ského úřadu krátce po sobě další dva 
dopisy, první je datován 8. srpna, druhý 
10. srpna:

„Vzhledem k tomu, že před domem 
Vaším nahromaděné materiálie stavební 
zasahují až do okresní silnice, tím veřejné 
pasáži překážejí a tuto ohrožují, ukládá 
se Vám, abyste do 24 hodin prostranství 
před domem čp. 112 vykliditi dala, aby se 
předešlo možným neštěstím. Ježto v době 
noční není umístněno výstražné znamení 
při stavbě Vaší a následkem toho již událo 
se poškození povozu patřícího p. Ludvíku 
Herrmannovi v Dolním Městě, vyzýváte se 
k umístnění výstražných znamení po čas 
stavby, jinak by proti Vám trestní řízení 
zavedeno bylo.“

(pokračování příště)

Jaroslav Vála

než 600 dětí. Jsou zde samozřejmě také 
klubovny a čítárny, dvě velké jídelny, které 
po přestavbě mohou sloužit jako hlediště 
a další zařízení. Prostě je to škola v příro-
dě, kterou teplickým dětem mohou leckde 
závidět. Navíc takto pojatá škola v přírodě 
umožňuje výjezd  celé školy najednou. Jen 
pedagogičtí pracovníci mohou plně do-
cenit  tuto výhodu. Prvních 15 autobusů 
bude směrovat do Světlé už v září letošní-
ho roku. O každý turnus se zde bude starat 
stovka pracovníků.“

***
Dne 2. září byla u nás otevřena Škola 

v přírodě pro děti z Teplicka. Byla posta-
vena za 38 měsíců nákladem 51 milionů 
korun. Je zde 20 místností pro účely vý-
chovy, 2 odborné učebny, 22 kabinetů, 4 
víceúčelové haly (2 pro klubovou činnost 
a 2 pro sportovní), to vše pro 650 dětí. 
Ročně se zde, na čerstvém vzduchu Vyso-
činy, vystřídá 8 tisíc dětí ze severu Čech.

Zápis z městské kroniky (1987)

-jv-
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Maškarní karneval se vydařil

Každoročně probíhá v MŠ Lánecká ul. 
maškarní karneval. Bylo tomu tak i letos 
27. února. Celé dopoledne se školka hem-
žila pohádkovými bytostmi a dalšími 
zajímavými maskami. Samozřejmě ani 
paní učitelky nezahálely a představily se 
dětem ve velmi nápaditých maskách. Děti 
tancovaly, soutěžily, zpívaly a jednotlivě 
představovaly své masky. Každá z nich 
byla na konci maškarního reje odměněna 

sladkou dobrotou. Poděkování za tuto 
pěknou, zdařilou akci patří všem paním 
učitelkám, které velice profesionálně 
každý rok dětem karneval organizují, 
ale i ostatním pracovnicím školky, které 
zajistily pro děti chutné pohoštění. Nej-
větším vyznamenáním za jejich úsilí jim 
jistě byly šťastné dětské tvářičky.

Text a foto: M. Karasová
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Adopce na dálku

Žáci Základní školy v Komenského 
ulici adoptovali holčičku z indické pro-
vincie Karnataka. Jmenuje se Vittina 
a bude jí šest let. Z prostředků, které 
jsme do Indie zaslali, své „dceři“ po-
skytneme školní uniformu, učebnice 
a školní materiály, školné, dojíždění do 
školy a základní lékařskou péči. V této 
části světa nechodí do školy až 40 % dětí, 
protože je pro rodiče finančně nedostup-
ná. Projekt, který funguje pod názvem 
BALA JEEVAN JYOTHI (= Dát naději 
a světlo dětem), pomáhá alespoň někte-
rým dětem získat vzdělání, které jim 
umožní postavit se na vlastní nohy.

J.M.
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Akademie „Máme rádi svoje město“

města, pobavila nás společnost kočov-
ných kumštýřů, dozvěděli jsme se, jak 
tvořil hudební skladatel Alois Jelen. 

Jednotlivá čísla byla prokládána 
malou anketou nazvanou podle tele-
vizního seriálu Nikdo není dokonalý. 
V ní moderátoři zjišťovali, co o městě 
ví nejmladší generace.

V závěru programu vystoupil folklor-
ní soubor Škubánek, který neodmysli-

telně patří k naší škole i městu. Předsta-
vil své nejmenší členy a pásmem Kdo 
nevěří nás potěšily starší děti. 

Z kina jsme odcházeli rozesmátí 
a trochu i dojatí. Naši žáci pilně na-
cvičovali, aby svým blízkým předvedli 
výkony, za které by se mnohdy nemu-
seli stydět profesionálové. Poděkování 
patří nejen účinkujícím a  jejich učite-
lům, ale všem divákům, kteří pomohli 
vytvořit skvělou atmosféru.  

Výtěžek školní akademie byl věno-
ván na charitativní účely.    

J. M.

Akademie očima deváťáků
Bylo to naše první velké veřejné vy-

stoupení. Umožnilo nám poznat, co je 
to opravdová tréma před stovkami lidí. 
Po příchodu na pódium a při pohledu 
na publikum se nám rozklepala kolena. 
Pocit studu zmizel při společné recitaci 
a zpívání.

Nikola Koutná, Lenka Holakovská, 
Lucie Váňová

Přípravy byly složité, někdy až vyčer-
pávající. Před vystoupením měla většina 
účastníků trému, ale při potlesku diváků 
pocítili úlevu a radost, že to zvládli. 
Druhý den jsme s radostí a možná i se 
smutkem vzpomínali, že už je to za 
námi.             

Lenka Vrzáková, Dita Krupauerová, 
Petra Voříšková

Když jsme se dozvěděli, že budeme 
vystupovat na akademii, moc nadšení 
jsme nebyli, ale říkali jsme si, že se při 
zkouškách budeme třeba ulejvat z hodin. 
Čím víc jsme však cvičili, tím víc nás to 

Školní akademie očima 6. třídy

Celé dny jsme trénovali. My ze 6. tří-
dy jsme měli nacvičit scénku o křesadlu. 
Když jsem viděl náš dlouhý scénář, tak 
jsem si vzdychl. Scénář na tři a půl 
stránky se přece nedá naučit. Poprvé mi 
to moc nešlo, podruhé už to bylo lepší 
a pak už to šlo samo.

Myslím si, že se školní akademie po-
vedla nejen nám, ale i ostatním třídám. 
9.b však byla nejlepší. Nacvičovala 
scénku o založení Světlé nad Sázavou. 
Zaujala jak svými hereckými výkony, 
tak i kostýmy a kulisami. Objevil se 
i tanec. Na ten si troufly 8.a a 7.b. Mně 
se líbila i 7.a, která předvedla moc 
pěknou scénku o hudebním skladateli 
A. Jelenovi.

Také 1. stupeň se předvedl. Zatímco 
2. stupeň zaměřil svá vystoupení k 800. 
výročí založení Světlé n. S., 1. stupeň 
zvolil téma Hmyz. Celý večer potom 
uzavřel folklorní soubor Škubánek.

Všechny potěšilo, že se na nás přišlo 
podívat tolik diváků, a už se těšíme na 
další ročníky.

Josef Běhounek

1. března přispěla ZŠ v Komenského 
ulici k oslavám 800. výročí založení 
našeho města školní akademií. Už 
krátce po půl páté byla všechna mís-
ta v sále kina obsazena nedočkavými 
rodiči,  prarodiči a přáteli školy, kteří 
přišli zhlédnout téměř dvouhodinový 
program písní, básní, pohybových 
vystoupení a scének. Slavnostní večer 
zahájil místostarosta Světlé n. S. Josef 
Böhm.

Děti z prvního stupně se inspirovaly 
beruškami vymalovanými na školní 
budově. Postupně se na pódiu vystří-
dali včelí medvídci, housenka Julie 
a kouzelník Pokustón, Ferda okouzle-
ný krásnou Beruškou, zazněla známá 
pohádka Polámal se mraveneček a pí-
seň Komáři se ženili.

Druhý stupeň připravil pásmo o his-
torii i současnosti našeho města. Na 
úvod zkusili, jak by prováděli po měs-
tě cizince v německém a anglickém 
jazyce. 

Následovala vystoupení inspirovaná 
nejdůležitějšími milníky našeho měs-
tečka. Zhlédli jsme pověst o založení 
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Pohádkový les v Josefodole

Letošní Dětský den v Josefodole se 
koná v sobotu 26. května. Jedná se 
v pořadí již o 7. ročník a dovolujeme si 
tvrdit, že si získal značnou oblíbenost 
mezi dětmi i dospělými.

Jak tedy tento dětský den probíhá? 
Každý dětský účastník na startu obdrží 
vstupenku, kde budou označena jednotlivá 
stanoviště pohádkových bytostí. S touto 
vstupenkou a spolu se svým dospěláckým 
doprovodem se děti vydají do lesa plného 
pohádkových bytostí a na každém stano-
višti budou plnit jednotlivé úkoly, nebo 
se zúčastňovat rozličných her. Po splnění 
jednotlivých zábavných úkolů dostanou 
na každém stanovišti razítko a po projití 
celým pohádkovým lesem dostanou v cíli 
zaslouženou odměnu v podobě svačiny. 
Tyto odměny (např. bonbony a jiné pamls-
ky) budou dětem nabízeny i při plnění jed-
notlivých úkolů. V minulých letech bylo 
vždy kolem deseti pohádkových stanovišť: 
například stanoviště Loupežníků, Ježiba-
by, Jeníčka a Mařenky, Křemílka a Vocho-

v párech s balonky. Celý karneval za-
hájila ve velké tělocvičně promenáda pi-
rátů, berušek, ježibab, princezen, koček, 
mušketýrů, karkulek, čertů a dalších 
zajímavých a krásných masek. Prome-
náda byla zakončena  vyhodnocením tří 
nejlepších: mušketýra Pepíčka, berušky 
Martinky a piráta Robina. Během ce-

lého karnevalového dopoledne se děti 
mohly dobrovolně zúčastnit zajímavých 
a vtipných soutěží, které pro ně byly 
připraveny v malé i velké tělocvičně. Za 
úspěšné plnění úkolů děti získaly žetony, 
které proměnily v připraveném karneva-
lovém obchodě za sladkosti a suvenýry.

Touto cestou bychom rádi poděkovali 
p. Sklenářovi za vytvoření bezvadné 
hudební atmosféry. Náš dík patří i žá-
kům z 5.b, kteří pracovali na soutěžních 
stanovištích jako vedoucí a v obchodě 
jako prodavači.

Vzhledem k tomu, že karnevalové ve-
selí sklidilo velký úspěch, příští školní 
rok ho znovu určitě zopakujeme.

Mgr. Eva Milfaitová
Mgr. Blanka Zmrhalová

bavilo a při generálce přišly i první pří-
znaky trémy. Zvládneme to? Když jsme 
pak ve čtvrtek odcházeli z jeviště po 
schodech do šaten a slyšeli jsme potlesk 
a samou chválu, udělalo mi to úplně nej-
větší radost.

Radek Vincenc

Vše vypuklo přibližně dva měsíce před 
1. březnem, když jsme začali nacvičovat. 
Když pak nastal onen očekávaný den, 
dopoledne jsme předvedli své umění pro 
své spolužáky a odpoledne pro rodiče 
a veřejnost. Když jsme viděli, jak se sál 
kina rychle zaplňuje, začali jsme mít 
trému a byli jsme hodně nervózní. Ale 
naštěstí z nás všechno spadlo, hned jak 
jsme vstoupili na pódium. Publikum bylo 
velmi příjemné a pozorně nás sledovalo. 
Obzvlášť se všem líbila a mnoho lidí do-
jala naše písnička o řece Sázavě. Divili 
jsme se, kolik diváků má s sebou foto-
aparáty a videokamery. Celá akademie 
dopadla dobře, bez zbytečných kompli-
kací, a publikum ji odměnilo bouřlivým 
potleskem. Z peněz vybraných za dobro-
volné vstupné jsme se rozhodli adoptovat 
jedno indické dítě a přispět mu tak na 
školné. Celá akademie tak byla nejen zá-
bavou, ale sloužila k dobrému účelu a my 
jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit. 

Míša Aubrechtová

Karnevalové veselí v ZŠ Lánecká

Učitelé 2. a 3. tříd na ZŠ Lánecká 
uspořádali pro děti před prázdninami 
masopustní karneval. Dlouho očekáva-
ný den nadešel 2. března. Překvapením 
pro děti byl DJ Mirek Sklenář, který 
atmosféru veselí zpříjemnil hezkými 
písničkami a zábavnými soutěžemi jako 

„Carůzošou“, hudební kviz nebo tanec 

můrky, Makové panenky, Ferdy mravence, 
Hejkala, Čerta a Káči a dalších. Na letošní 
rok jsou připraveny opět nové pohádkové 
bytosti a také další zajímavý program.

Jak na startu, tak i v cíli bude pro děti 
i dospělé připraveno nejen občerstvení, ale 
také již z podstatné části zbudované dět-
ské hřiště a zábavní program. Vždy to byla 
i dobrá příležitost pro společné setkání 
dětí, jejich maminek u kočárků a tatínků 
nejenom u piva. Od roku 2000 se účast-
ní velké množství dětí, v roce 2005 498 
a o rok později bylo za deštivého dne 
rozdáno na startu celkem 410 dětských 
vstupenek. Jak je vidět, zájem o tuto akci 
je velký.

Letošní ročník se bude konat i jako akce 
k 800. výročí první zmínky o Světlé nad 
Sázavou. Výtěžek z dobrovolného vstup-
ného bude jako v posledních letech věno-
ván na dostavbu již zmíněného dětského 
hřiště v Josefodole. 

Martin Bezouška
www.pohadkovyles.wz.cz
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Co je to nízkoprahové centrum pro děti a mládež?

V poslední době jste možná v televizi 
zahlédli spoty, které ukazují děti nebo 
mládež, jak stojí u fotbálku nebo se baví 
jinou činností. Na závěr tohoto vstupu se 
ozve sdělení, že se nejedná o školu, ale 
o nízkoprahový klub. Co to ale znamená?

Když se řekne slovo „nízkoprahové“, 
vybaví se někomu místo upravené tak, 
aby se zde mohl pohybovat člověk na 
vozíčku bez překonávání různých bariér 
v podobě schodů a prahů, úzkých dveří, 
vypínačů umístěných vysoko apod. 

Ovšem nízkoprahovost znamená něco 
jiného. Posláním nízkoprahového centra 
pro děti a mládež je doprovázení mladé-
ho člověka v době dospívání a prevence 
chování, které většina společnosti po-
važuje za nevhodné. Nízkoprahovost je 
dána tím, že jsou odstraňovány překáž-
ky, které by bránily mladému člověku 
takové zařízení navštěvovat. Mladý 
člověk nemusí splňovat žádné speciální 
podmínky: Nemusí být přihlášený. Ne-
musí se registrovat. Nemusí říkat své 
jméno. Nemusí nic platit. Může přijít 
a nezávazně si popovídat s pracovníkem 
nízkoprahového centra. O čem? O tom, 
co ho trápí, co chce někomu říci, o svých 
radostech i starostech, o čemkoliv. Může 
se  zapojit do programu nebo debaty, 
která právě probíhá, ale účast není pro 
nikoho povinná, vše je dobrovolné.

I když je vše dobrovolné, nezname-
ná to, že je vše povolené. Zakázané je 
v prostorách centra to, co člověku škodí 
(alkohol, drogy, kouření), ale mluvit je 
možné o čemkoliv. Od toho jsou pracov-
níci nízkoprahového centra tady. 

Každý, kdo prošel pubertou, ví, že toto 
období v životě člověka je náročné, ale 
také velmi důležité. Ať už se dívka nebo 
chlapec setkávají s různými otázkami, 
často marně hledají odpověď, protože 
mnozí z nich nemají, za kým by s těmito 
otázkami přišli. Marně hledají, kdo by 
jim naslouchal, kdo by jim poradil. Ve 
škole na to není čas, rodiče jsou celé dny 
v práci a pak musí vyřídit spoustu jiných 
věcí a na své děti si neudělají čas,  aby si 
s nimi sedli a povídali. Nebo se dítě ne-
chce svým rodičům svěřit, a to z nejrůz-
nějších důvodů (nechce jim přidělávat 
starosti, s rodiči si nerozumí, rodiče na 
něho nemají čas,...). 

Ve Světlé nad Sázavou je také takové 
nízkoprahové centrum, jmenuje se eN-
Céčko a jeho zřizovatelem je Oblastní 
charita Havlíčkův Brod. Jaké služby 

tedy může holka nebo kluk ve věku od 
10 do 20 let v eNCéčku  vyhledat? Na-
příklad může požádat o kontaktní práci 
(za tím se skrývá rozhovor na nejrůzněj-
ší témata), využít poradenství (nechat si 
poradit se svou situací, s tím, co je trápí) 
nebo informační servis (získat informa-
ce o oblasti, která je pro konkrétního 
člověka důležitá), doprovázení (dopro-
vázení na úřady, k lékaři,...). Některé 
služby mohou v eNCéčku vyhledat také 
rodiče. Jedná se především o spolupráci 
při řešení nepříznivé situace jejich dětí. 
A když nechce (kdokoliv) přijít osobně, 
může eNCéčko kontaktovat prostřed-

Z domova důchodců

Období masopustu je spojováno s prů-
vody maskovaných lidí, s radovánkami 
a hodováním. Ani my jsme letos nevyne-
chali příležitost poveselit se a pořádně se 
vydovádět při masopustním veselí. Vše 
vypuklo ve čtvrtek 22. února. Hudeb-

nictví e-mailové adresy encecko@se-
znam.cz.

Kromě zmíněných (sociálních) služeb 
mohou v eNCéčku využívat děti a mlá-
dež také další nabídky centra v podobě 
přednášek a povídání na různá aktuální 
témata, tvořivé činnosti, volnočasové 
aktivity (sport v tělocvičně, stolní hry, 

„velké“ hry – fotbálek, kulečník, šipky, 
stolní tenis, práce na počítačích, poseze-
ní u nealkoholického baru...). eNCéčko 
najdete v Sázavské ulici,  v prostorách 
bývalé knihovny.

Bc. Dománková Jana, 
vedoucí eNCéčka

ním doprovodem na plese nebyl nikdo 
jiný než naše oblíbená hudební skupina 
Č.A.S.S. Po pár písničkách na rozehřátí 
se na taneční parket vřítil průvod masek 
a začal ten pravý maškarní rej. V kole se 
proháněl vodník, Číňan, beruška, pirát 

z Karibiku, kominík, klaun, mimino, 
zatančit si přišel i listnatý strom, který 
nevydržel jen tak stát za okny a přihlížet. 
Jak na jarní úklid? To nám předvedlo 

„Šampon komando po 10 letech“, z pole 
k nám zabloudil zapomenutý strašák 
do zelí, líbezná bílá kočička se o kaž-
dého pěkně třela, nechyběl ani falešný 
sob, který nám nic nepřinesl, protože 
řekl, že prostě ne. Mezi maskami jsme 
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Albánie – země hor a báječných lidí

(dokončení)
Poměrně brzo, již po čtvrté ráno, nás 

budí hluk přijíždějících aut, která se staví 

do fronty před trajektem. Krátce po šesté 
je jejich řada přes 200 metrů dlouhá a stále 
narůstá. „Tohle všechno se tam přece ne-
může vejít“, říkám Páčovi, když množství 
aut porovnávám s velikostí trajektu. Po-
malu balíme spacáky a přesunujeme se též 
na loď. Pohodlně usazeni na horní palubě 
sledujeme pořízka s mohutným zlatým 
řetězem kolem krku, jak kasíruje zájemce 

mohli vidět i sv. Valentýna, který na nás 
střílel své šípy lásky, své zastoupení měl 
i výzkumný bramborářský ústav se svou 
nejlepší odrůdou brambor a samozřejmě 
nemohla chybět ani babka kořenářka se 
svou léčivou „meducínou“. Masek bylo 
spoustu a legrace ještě víc. Pořádně jsme 
si ten masopustní rej užili a už se těšíme 
na ten další.

V minulém čísle jsme Vás informovali 
o Univerzitě slunečního věku. Při druhé 
přednášce se řady našich „studentů“ 
ještě o trochu rozšířily, což nás velmi 
těší. Tentokrát jsme si povídali na téma 

Životní styl v seniorském věku s MU-
Dr. Janou Smejkalovou. Děkujeme jí 
za množství zajímavých a užitečných 
informací, které si pro nás připravila.

Na středu 28. února jsme byli pozváni 
do Domova důchodců Reynkova v Hav-
líčkově Brodě na 4. výročí otevření 
tohoto domova. Součástí dne byly i do-
movské hry pro obyvatele pozvaných 
DD. Naše tříčlennná družstva si vedla 
velmi dobře a domov reprezentovala jak 
se patří. Z celkového počtu 11 družstev 
se ta naše umístila na 2. a 6. místě, což 
je skvělý úspěch. Výhercům ještě jednou 

gratulujeme a děkujeme za báječnou 
reprezentaci.

U příležitosti MDŽ jsme si uspořádali 
odpolední „Kavárničku“. Pan ředitel 
přinesl kytici růží určenou všem obyva-
telkám a zaměstnankyním. Potom každá 
z přítomných žen obdržela z jeho rukou 
keramickou slunečnici, kterou obyvatelé 
vyrobili v naší keramické dílně.

Přeji všem čtenářům krásné jarní dny 
plné sluníčka, pohody a za měsíc zase na 
shledanou.

Text a foto: Lucie Vadinská

o přepravu a zároveň řídí najíždějící auta. 
Po hodině a půl je jasno. Vešla se všechna 
až na jedno. Neuvěřitelné. Přední i zadní 

nájezdová rampa je až po okraj zarovnána 
osobáky, náklaďáky stojí uprostřed. 

Kolem osmé houká siréna a my vyplou-
váme. Slunce se objevuje nad vrcholky hor, 
ohřívá vzduch a osvětluje modrozelenou 
vodní hladinu. Plavba trvá zhruba dvě 
hodiny a je považována za jednu z nej-
krásnějších vodních tras na světě, srovna-
telnou třeba s norskými fjordy. Cena za 

tenhle zážitek není nijak vysoká – 400 
leků za osobu. Jezero Komani je místy 
velmi úzké a klikaté, loď se proplétá mno-

hými soutěskami, po kterých se otvírají až 
neskutečné pohledy na vrcholky okolních 
hor. Tu a tam lze spatřit osamocené dom-
ky, ke kterým je možné se dostat pouze po 
vodě, jiné cesty tu není, takže v zimě nebo 
za špatného počasí bývají jejich obyvatelé 
odříznuti od okolního světa. Cestou také 
potkáváme malý osobní trajekt postavený 

▶

Osobní trajekt postavený z autobusu, jezero Komani

Nakládání trajektu na jezeře Komani

Soutěsky jezera Komani
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používán pro přepravu, dnes se vedle něj 
nachází most nový a tento starý slouží 
pěším a jako turistická trakce. Řeka, kte-
rou překlenuje, je v době naší návštěvy 
vyschlá. Nedaleko něj nalézám ve vysoké 
trávě tři krásné želvičky, jak si líně lezou 
za svým cílem. 

Sobotní ráno je zatažené a deštivé. Už 
v noci nás přeháňky vyhnaly z oblíbeného 

místa na pláži pod most, kde na pilíři trá-
víme i velkou část dopoledne. Naštěstí se 
počasí zlepšuje a umožňuje nám vyrazit 
pěšky podél jižních břehů Skadarského 
jezera. Jsou zde malé vesničky, tu a tam 
bunkr a přístaviště rybářských loděk. 
Zdejší atmosféra je naprosto pohodová. Je 
nutné poznamenat, že cesta vedoucí kolem 
jižních břehů je slepá a končí asi po 12 ki-
lometrech. 

A náhle je tu neděle a naše cesta Albánií 
končí. Čekáme na kamaráda Jirku ve stínu 
před Italskou bankou. Má sem se svým 
zájezdem namířeno na jednodenní výlet 
z Černé Hory, potom se vrací zpět do Čech 
a bere nás s sebou. Určitě se sem v budouc-
nu vrátíme, je toho tu ještě tolik, co jsme 
nestihli navštívit a co nás velmi láká. 

Text a foto -mš-

z vyřazeného autobusu. Pohled na něj 
je vskutku úchvatný. 

Kolem desáté před sebou vidíme hráz 
jezera a parkoviště, na němž čekají mikro-
busy pro pěší, a auta, která jedou opačným 
směrem. Díky našemu známému řidiči 
z předchozího dne, který rovněž pluje 
s námi, se dostáváme do jednoho z mikro-
busů a nahrubo vysekaným skalním tune-
lem míříme z přístaviště u hráze směrem 
k Lac-Qyrsac. Je šílené vedro, a tak se ve 
stínu občerstvujeme chlazeným pivem. 

Naše cesta pokračuje dál stopem smě-
rem Leshë, odkud chceme dojít pěšky do 
Shëngjinu, kde má být podle průvodce 
pláž. Z Leshë je to jen nějakých šest ki-
lometrů, ale nám to v poledním žáru trvá 
pěšky hodinu a půl, propocení jsme až 
běda. V Shëngjinu je vidět, že se zde tu-
rismus a přímořská rekreace rychle rozvíjí, 
nové hotely tu rostou jako houby po dešti, 
pláž je pěkná, písčitá. Jediné, co zde zatím 
chybí, jsou sprchy. Pěkný je kontrast rekre-
antů v plavkách, dětí hrajících si s míčem 
a rozbořených betonových bunkrů. I to 
je Albánie. Nedaleko jsou mokřady řeky 
Driny, a tak část odpoledne trávíme jejich 
zkoumáním. Bohužel se nám nedaří spat-
řit slibovaná hejna vodního ptactva. Asi 
i na ně je moc teplo. V podvečer se vra-
címe do Leshë, abychom si zde prohlédli 

památník národního hrdiny Skanderbega, 
který je zde pohřben. 

Skanderbeg se v albánské historii pro-
slavil tím, že sjednotil albánské klanové 
náčelníky, aby společně čelili tureckým 
hrozbám. Památník je vybudován v místě, 
kde dříve stála katedrála, v níž byl Skan-
derbeg pohřben a která byla posléze Turky 

vypleněna a přeměněna v mešitu. Ruiny 
katedrály jsou chráněny střechou a skle-
něnými stěnami umožňujícími pohled do-
vnitř. Bronzová busta hrdiny je umístěna 
před jeho praporem a kolem jsou repliky 
hrdinových zbraní. 

Vzhledem k tomu, že se schyluje k veče-
ru, přesunujeme se pomalu do nedalekého 
Skadaru na naše oblíbené místo na pláži, 

kde se báječně spí pod širákem. Bohužel 
tato noc nebyla klidná. Nějak nechápu 
místní zvyk, začít dělat na pláži navážku 
v jednu ráno a rozhrnovat ji buldozerem...  

Ráno je zataženo vrstevnatou oblačností 
a dusno. Vyrážíme pěšky ze Skadaru do 
Mesi, kde se nachází středověký kamen-
ný most. Ten byl do nedávné doby ještě 

Památník národního hrdiny Skanderbega, Leshë

Jižní břehy Skadarského jezera

Historický most u Mesi

▶
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Neděle 20.5., 17.30 a 19.30
Vratné lahve (ČR) 95
Komedie
Aby mohlo být vítání, musí 
být napřed loučení. 
Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

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

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: 55 Kč. Přístupný
Česká verze

Pátek 13.4., 19. 30
Atentát v Ambasadoru (USA) 
117
Drama
Není to příběh R. 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

Středa 18.4., 17.30
Past na žraloka (USA) 77
Animovaná pohádka 
Jak dopadne souboj statečné malé 
rybky a nebezpečného žraloka 
o lásku rybí slečny?
Vstupné: 60 Kč. Přístupný
Česká verze

Pátek 20.4., 19.30
Miluji tě k sežrání (USA) 95
Romantická komedie
Nejraději by ho samou láskou 
snědla. 
Hrají: R. Reynolds, A. Smartová
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 22.4., 19.30
Apocalypto (USA) 130
Dobrodružné drama
Vyprávění o starobylé říši Mayů 
a jejím zániku. 
Hrají: R. Younglood, 
D. Hernandez
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Středa 25.4., 19.30
Goyovy přízraky (USA, ČR) 114
Drama
Vztah Goyi a jeho múzy Inez na 
španělském královském dvoře. 
Hrají: J. Barden 
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Pátek 27.4., 19.30
Hannibal – Zrození (USA) 117
Thriller.
Vstupte do tajemné mysli 
Hannibala Lectera. 
Hrají: G. Ulliel, Li Gong
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 29.4., 19.30
Prázdniny pana Beana (Velká 
Británie) 110
Komedie.
Mr. Bean se vrací, aby se vydal na 
prázdniny do jižní Francie. 
Hrají: R. Atkinson
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Program květen
Středa 2.5., 19.30

Štěstí na dosah (USA) 117
Drama / komedie  Chraňte si své 
sny. 
Hrají: W. Smith, T. Newton 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný 

Pátek 4.5., 19.30
Sejmi eso (USA) 108
Akční. Mimořádně krvavý 
dýchánek, někdo to tu nepřežije. 
Hrají: J. Piven, R. Liotta
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 6.5., 19.30
Dreamgirls (USA) 130
Muzikál. Nebude cena za výstup 
na vrchol slávy příliš vysoká? 
Hrají: J. Fox, E. Murphy 
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Středa 9.5., 19.30
Královna (USA) 97
Historický. Příběh britské 
královny, který zasáhl celý svět 
a nebyl nikdy vyprávěn. 
Hrají: H. Mirren
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Pátek 11.5., 19 30
Rocky Balboa (USA) 102
Drama. Nic nekončí, dokud to 
doopravdy neskončí. 
Hrají: S. Stallone, B. Young
Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Neděle 13.5., 19.30
Borat (USA) 83
Komedie. Kazašské nakouknutí 
do americké kultury. Nebude 
ušetřen nikdo. 
Hrají: S. B. Cohen
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let
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Výzva výtvarníkům 
– neprofesionálům 

Světelska

Jako v uplynulých letech touto 
dobou, i letos chceme amatérským 
výtvarníkům Světelska připome-
nout blížící se květnovou výstavu, 
na které se mohou svými díly 
představit občanům i návštěvníkům 
města. Výzva je směrována nejen 
mezi tradiční účastníky, ale je také 
výzvou pro další výtvarníky, kteří 
třeba dosud nenašli odvahu svá díla 
prezentovat. Těmto novým zájem-
cům stačí přihlásit se v kanceláři 
oddělení kultury kulturního zaří-
zení KyTICe (v prostoru šaten pro 
účinkující v budově kina).

 A pro úplnost ještě oznamujeme 
několik důležitých informací:

• 28. a 29. dubna – instalace ex-
ponátů ve společenském sále  
Společenského domu ve Světlé 
n. S. 

• 30. dubna ve 14.30 hodin – za-
hájení výstavy

• výstava potrvá do 20. května.

Za kulturní zařízení KyTICe 
Zdena Horní,

za výtvarníky Ladislav Stojan
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Z vernisáže v Galerii Na Půdě

V pátek 2. března se uskutečnilo zahá-
jení výstavy obrazů, malby na hedvábí 
a keramiky s málo vysvětlujícím názvem 
Petr Beneš a hosté. V tomto případě se 
pod slovem „hosté“ skrývalo dalších je-
denáct vystavujících autorů – malířka na 
hedvábí a výtvarníci z volného seskupe-
ní Keramický ateliér 05. V krátkém hu-
debním programu se představil kytarový 
sextet žáků místní ZUŠ pod vedením 
učitele Jiřího Vencovského.

Tip na knihu

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
a Moravský zemský archiv Brno – Státní 
okresní archiv Havlíčkův Brod vydaly 
dvacátý Vlastivědný sborník Havlíč-
kobrodsko. Počínaje tímto svazkem je 
obsah sborníku rozdělen do dvou oddílů. 
V části zvané „Studie“ jsou řazeny příspěv-
ky splňující nejen obsahové, ale i formální 
standardy textů určených k publikování, 
zatímco oddíl „Zprávy“ je vyhrazen pří-
spěvkům, které dříve nacházely uplatnění 
ve zmiňovaném Sborníku Havlíčkobrod-
ské společnosti pro povznesení regionál-
ně-historického povědomí. Redakční rada 
současně oslovuje všechny profesionály 
i amatéry, kterým jedna z těchto forem 
vyhovuje, aby psali a výsledky své práce 
nabídli k otištění. 

Vzhledem k oslavám 750. výročí od prv-
ní písemné zmínky o Havlíčkově Brodě je 
většina příspěvků zaměřena do minulosti 
města (např. Nástin dějin obce Okrouhličtí 
Dvořáci, Hnát a barokní kostlivci, Vývoj 
uličního názvosloví města Havlíčkův 
Brod). Příspěvky Havlíčkobrodské pod-
zemí, Ledečská pošta, Vzpomínka na 
letce Václava Fuksu a další vybrala ediční 
rada z připravovaného, leč již nevydaného 
třetího svazku výše zmíněného Sborníku 
Havlíčkobrodské společnosti.

Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko 
vytiskl Tisk Hermann & spol., Havlíčkův 
Brod, má 234 stran a stojí 120 Kč.        -jv-

Text a foto: Zdena Horní
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ఀᤀ܀!ఀऀကЀᰀࠀḀကᤀḀऀḀᤀሀᔀကЀऀࠀ-ሀᘀሀࠀ Ȁကጀ9)܀
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က܀ကഀ᠀ഀ܀ᤀᨀᜀကᬀ܀ሀ̀ᰀᬀ܀ᴀᰀᬀḀᬀ
ἀᜀᄀᔀᘀက 

!"ఀᔀ#$%܀&ጀ'(ᜀ܀ጀ%ᨀᜀഀᜀ᠀ഀ(ᜀ܀&ᜀऀ&ᄀᘀ᐀ഀ܀ጀ܀ሀጀ᐀'ഀ܀)܀ሀ)

ἀᄀᘀጀᘀᜀऀ܀ကഀ᠀ഀ܀ἀᔀఀȀऀ܀ᨀᔀༀᨀȀ܀ༀ"ἀఀᔀ$܀ကഀ᠀ഀ܀ᤀᨀᜀȀ

ĀȀ̀ЀĀԀЀĀ܀ĀԀऀࠀԀఀഀༀကᄀሀጀሀԀ᐀ༀᔀༀጀကᘀᜀ᠀ༀ

#ᤀᨀᬀᰀᴀሀऀḀᬀऀἀԀጀ !ᴀ"#ԀጀሀᄀḀἀᘀ܀ࠀ

ကༀ#ᴀ$ᔀԀ%&ԀᴀሀऀᬀḀऀἀ'᠀Ԁᤀ()Ԁ*Ԁጀ+ᘀༀऀऀༀကᴀऀἀ'᠀Ԁᘀሀᴀᬀༀഀἀ܀ࠀ

ሀጀ᐀ᔀༀЀᘀᜀ܀ༀ̀Āကᄀ܀Ȁ̀ఀഀ܀ऀࠀЀȀ܀ጀ ᴀሀऀ'ἀ'᠀,ԀĀȀ̀ЀԀ܀܀

᠀'+ᘀ(-ᘀ!Ԁᴀሀऀ')Ԁကᴀሀऀᰀሀᰀऀἀ'᠀ԀሀԀᄀሀᴀഀऀကᘀༀሀ"ᬀഀ'ᘀ#܀ࠀ

ሀἀᜀഀ᠀&ᨀ*܀&ᔀ܀ጀ܀ሀጀ᐀'܀(ഀ܀ሀ)

ጀ"ഀᘀ᐀%܀(+܀ᘀऀ,ഀက܀ጀ"-.܀(ᜀᘀ%ഀ
܀
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ᬀᰀᴀऀḀ܀ЀᔀऀԀȀ̀Ѐऀἀ !"ఀༀ̀#ऀ̀ऀԀ܀᐀̀!̀ༀ$#ऀ"᐀̀

OFICIÁLNÍ PROGRAM CELOROČNÍCH OSLAV 800. VÝROČÍ SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
Město Světlá nad Sázavou letos slaví významné výročí – 800 let od první zmínky. 

Rok byl zahájen velkolepým novoročním ohňostrojem, který se stal předzvěstí celoročních oslav

Proběhlo slavnostní zahájení turistické sezony v oblasti KČT Vysočina 
(ve spolupráci s Klubem českých turistů Sklo Bohemia Světlá n. S.) 

sobota 17. března 

Talk show Heleny Vondráčkové (pořádá kulturní zařízení KyTICe) úterý 15. května

Otevírání dopravního hřiště a celookresní dopravní soutěž BESIP pro základní školy čtvrtek 17. května

Hasičský den – oslavy 130 let hasičského sboru sobota 19. května

Jízda automobilů veteránů Láneckou ulicí (ve spolupráci s Veteran Car klubem Havlíčkův Brod) sobota 26. května 

Pohádkový les v Josefodole (Sdružení zahrádkářů a ochránců přírody v Josefodole) sobota 26. května

Spanilá jízda mopedů (ve spolupráci se Stadion klubem Světlá n. S.) sobota 2. června 

VI. ročník folklorního festivalu „Horácko zpívá a tančí“ (pořádá kulturní zařízení KyTICe ve spoluprá-
ci s folklorním souborem Škubánek, Horáckým folklorním sdružením a Folklorním sdružením ČR)

pátek a sobota 8. a 9. června

„Není pokoje na tomto světě“ - vrchol oslav včetně otevírání pamětní síně a srazu rodáků  
(ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Světelsko) 

pátek a sobota 15. a 16. června

Fotbalový turnaj mladších žáků (ve spolupráci s FK Sklo Bohemia, a.s., Světlá n. S) neděle 1. července

S. U. D. Cup 2007 – 6. ročník turnaje v malém fotbale (S. U. D. Světlá n. S.) sobota 7. července

Třídenní Svatováclavská pouť pátek až neděle 28. – 30. září 

a mnoho dalších větších či menších akcí, jejichž příprava teprve začíná. 

Těšíme se na Vaši návštěvu u nás ve Světlé nad Sázavou  INFO: www.svetlans.cz, infocentrum 569 496 676



Světelský zpravodaj duben 2007 strana 30 strana 31 duben 2007 Světelský zpravodaj 

ĀȀ̀ЀԀ܀ࠀ܀Āऀऀఀഀ܀ༀကᄀༀഀ܀ሀጀ᐀ᔀഀ܀ကᘀ܀ሀᔀༀကጀᜀऀ
ĀȀ̀ЀԀ܀ȀऀࠀĀȀఀഀഀȀĀༀ̀ࠀကᄀȀԀሀऀጀ

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀

ఀഀԀༀကᄀ܀ሀጀఀ܀᐀ᔀሀᘀሀᜀऀᘀऀጀༀᜀ᠀ЀᜀᤀሀఀഀԀȀ

ᨀᬀᰀᴀḀሀἀ ሀ!ᰀ"Ḁ#$!%&ሀᰀሀ'#(ᴀ'Ḁ)ᨀἀ*ሀ
+ᴀḀᴀ,' +ᬀᬀ

ᰀȀ̀ЀԀĀԀఀऀЀሀጀఀ܀᐀ᔀऀ-Ȁ
᐀ᔀᘀᜀ᠀ᤀȀᨀȀ᐀ᬀጀᬀ̀ᰀᄀȀᴀḀᄀᴀᤀᰀᄀȀἀĀሀጀЀȀᰀ ȀἀЀᴀĀᬀࠀ!ሀᰀЀԀሀऀጀᄀȀᘀ̀က"#ȀᴀȀ$ᄀ%ᔀȀ&'!ȀἀĀሀጀЀȀᰀ ȀἀЀᴀĀᬀࠀȀ
Ḁ./Ԁ-Ȁ(܀ĀࠀጀȀᰀȀἀĀሀጀᤀऀ"ᬀȀĀȀ̀ᤀ%̀ࠀጀЀ)ᰀᄀȀ*ࠀጀࠀ+̀*܀܀
%Ԁఀऀഀༀऀ-Ȁ ,ȀᨀȀ ࠀȀ&-Ȁᤀጀ

.ȀᨀȀᰀ Ȁ&-Ȁᤀጀ
(0/ᤀᜀᄀȀሀጀఀ܀᐀ᔀऀ-
• ᰀऀЀༀᄀጀఀሀጀᜀᤀ/ᄀ1ሀ/%ᬀࠀᴀᤀȀᰀȀ*ࠀጀࠀ+̀*0"܀ԀȀ%%ᄀ̀ᬀ1

• ᴀԀሀ̀Ȁ3ഀȀ4Ȁ5ഀȀԀࠀԀЀᰀᄀȀ̀܀ᰀ܀ᤀȀ2̀ᤀĀᰀ0ȀᨀȀԀ܀*̀+ࠀጀࠀ*
• ᴀԀሀ̀Ȁ3ഀȀ4Ȁ5ഀȀԀࠀԀЀᰀᄀȀ̀܀ᰀ܀2ᄀ0ȀᨀȀԀࠀᤀȀကᤀ̀ᰀ܀*̀+ࠀጀࠀ*

• (2ऀఀሀጀᜀᤀ/ᄀ1ሀ0ሀ0ऀࠀᜀ̀ሀԀఀ܀Ԁ
• Ԁ4܀ԀЀᰀሀȀ-Ȁ6ᤀ ᰀࠀጀ܀Āༀ7ȀऀᰀᄀԀ"#Ȁ
• ᜀऀ3Ȁ&Ȁऀᤀ̀܀ЀȀ*ࠀጀࠀ+̀*܀ᄀȀऀȀ%ࠀကጀᤀԀȀԀ4܀ԀЀᰀሀȀ-ȀऀᰀᄀԀ"#Ȁ8Ȁ2ᬀ ᤀȀ7ࠀ ᰀࠀᤀᰀȀ6"ࠀȀᤀᤀ"Ȁ

• ᴀ4ᜀԀ2ऀᜀᤀሀጀᜀᤀ/ᄀ1
9Ȁ") 0ԀȀऀᰀᄀԀ"ᬀȀԀᬀऀᄀȀ2ༀጀȀᰀȀ̀ᬀ2ࠀĀ0Ȁऀጀ̀ᰀሀȀᬀĀᤀ ᤀᰀᔀȀᰀЀऀᤀ ᬀ6ᄀᄀȀ: 6ᤀ;ȀࠀᴀᰀကᤀᰀᄀȀऀᬀࠀጀሀ)ᰀᄀȀ"ጀᤀ+܀̀ࠀᤀȀ<ȀကᄀऀࠀȀ
ऀᰀᄀԀ"ᬀȀऀᤀ̀܀ЀᬀȀ<ȀᬀȀऀᤀ̀܀ЀᬀȀ%ᄀऀԀᤀᰀࠀȀ=ἀ>ȀȀ%ࠀḀ ࠀĀ0ȀကᄀऀࠀȀ6ᤀ ᰀࠀጀ܀Āༀ7Ȁ*ࠀጀࠀ+̀*܀ᄀȀ
<ȀᰀЀᴀᤀĀȀऀᰀᄀԀ"ᬀȀᰀᤀ2ࠀȀऀᤀ̀܀ЀᬀȀ<Ȁ6Ԁ0ᰀࠀȀȀ%Ḁᄀ6Ԁᤀᰀᄀ!Ȁ:%ᰀЀȀ ̀ᤀऀȀȀ̀ࠀကᰀᄀ"ሀᰀ̀ࠀᴀᤀᰀᄀȀᬀጀ̀ࠀȀ<Ȁ: 6ᤀȀࠀȀԀᄀऀጀሀȀ
ᤀ܀*̀+ࠀጀࠀ*ḀᄀᴀᤀᰀᄀȀࠀ%ᰀ0Ȁᬀ̀ကᤀᰀᄀ1Ȁ<Ȁ ጀᬀԀȀऀ܀%ࠀ7ࠀࠀ%ᄀȀ?(܀ḀᄀᴀᤀᰀᄀȀऀᰀᄀԀ"ᬀȀ/2ࠀ%

5ԀЀᤀሀᘀ0/ᤀᜀᄀȀሀጀఀ܀᐀ᔀऀ
• Ȁ2ༀጀȀᬀࠀ7ࠀᤀȀԀ܀*̀+ࠀጀࠀ@ጀሀ)ᤀȀऀᤀȀᰀᤀĀᔀ2ᄀ̀ЀȀᬀࠀऀࠀጀࠀ*Ȁࠀ ጀᤀ"Ȁ%ࠀ%ԀᤀᴀᤀᰀȀAऀጀᬀ%ᰀᄀȀࠀĀሀȀࠀ"ጀሀ)ȀᰀᤀᰀᄀȀĀሀᬀࠀऀࠀጀࠀ@
%̀Ѐጀᔀࠀጀࠀ*Ȁ܀ጀЀᰀᄀԀ܀+܀ Ȁ܀Ȁ܀ༀԀ"܀ḀᄀᴀᤀᰀᔀȀ"ऀࠀ%

• ἀᰀᄀԀ"ᔀȀᴀऀᰀ0Ȁ ࠀȀऀᬀࠀጀሀ)ᤀȀ%ᬀࠀऀࠀ ᄀȀ̀ࠀ2 ࠀᰀЀȀ%ࠀ̀ࠀጀȀᬀ̀ကᤀᰀЀȀ%ࠀḀ ጀᤀᤀԀ
• 9ȀᴀЀ" ሀȀ7ࠀ ᰀࠀᤀᰀᄀȀ̀ࠀ2 ࠀᰀ0Ȁ%ࠀ̀ࠀጀᔀȀऀ܀ȀĀᔀ7?ࠀĀጀᤀȀĀᔀ7̀ᴀᬀ6ᤀȀ%̀ЀĀࠀȀᰀሀ"ጀᤀ̀ᬀࠀȀᴀȀĀᔀ%ऀᰀༀ7ȀᤀᰀȀĀȀ
6ᤀ ᰀࠀጀ܀Āༀ7Ȁ"ጀᤀ+܀̀ࠀᄀ7Ȁᰀᤀᬀ ሀ܀ጀ!Ȁ%Ḁᄀ% ᰀሀȀ"ጀᤀ+܀܀̀ࠀȀᴀ̀ᬀ?܀ጀ

• BᤀᰀሀᰀᄀȀᬀጀࠀḀ܀Ȁ2ᬀ ᬀࠀȀ%ᄀऀᤀԀᰀሀȀĀᔀ̀ࠀᴀᬀԀሀᰀ܀ȀĀᔀ7?ࠀĀጀᤀᤀԀȀȀᤀᰀᔀȀ6܀ԀȀ2ᬀ ᬀࠀȀ%Ḁᤀ ЀᰀᔀȀ%Ḁ܀Ȁᴀ7Ѐ6ᤀᰀᄀȀĀༀऀጀĀᔀ
• Aༀऀᤀ "ᔀȀऀᬀࠀጀሀ)ᤀȀ2ᬀ ᬀࠀȀᴀĀᤀḀᤀ6ᰀሀᰀᔀȀᰀȀCᤀ2ࠀĀༀ7Ȁऀጀ̀Ѐᰀ"Ѐ7ȀCCCऀĀᤀጀᰀऀᴀሀऀȀᬀĀᤀ ᤀᰀᄀԀȀᬀ"Ѐᴀ"ᔀȀĀᔀ2̀ᰀༀ7Ȁ
ᤀᰀሀᰀༀ7ȀऀᰀᄀԀ"#Ȁࠀ

• DࠀḀ ጀᤀȀऀ܀ȀĀᔀ7̀ᴀᬀ6ᤀȀ%̀ЀĀࠀȀ%ᬀࠀ)ᄀጀȀࠀᤀᰀሀᰀ0Ȁᰀᤀ2ࠀȀĀᔀ2̀ᰀ0Ȁ*ࠀጀࠀ+̀*܀ᤀȀऀȀᬀĀᤀ ᤀᰀᄀԀȀᬀጀ̀ࠀȀ%̀ࠀȀ%̀ࠀ%+܀Ȁጀࠀ7ࠀጀࠀȀ܀Ȁ
ᰀЀऀᤀ ᬀ6ᄀᄀ7Ȁ̀ࠀကᰀᄀ"#Ȁ%̀6ࠀᤀ"ጀᬀȀᰀᤀ2ࠀȀᬀĀᤀḀᤀ6ᰀ܀ጀȀĀȀጀऀ܀"ᬀ!ȀȀጀࠀȀ2ᤀᴀȀᰀЀ̀ࠀ"#ȀᰀȀᬀጀऀ̀ࠀ"ༀȀ7ࠀᰀ̀ࠀЀḀȀᬀጀ̀ࠀȀሀ

• Aᔀ2̀ᰀ0Ȁ*ࠀጀࠀ+̀*܀ᤀȀ2ᬀ ᬀࠀȀ%̀ᤀᴀᤀᰀጀࠀĀЀᰀᔀȀᰀȀĀༀऀጀĀሀȀĀȀEᤀ̀܀܀Ȁ9ȀD# ሀ
• ἀȀ*ࠀጀࠀ+̀*܀ᤀԀ܀Ȁ ᬀ̀ࠀကᄀȀᬀጀ̀ࠀȀ%̀#Āࠀ ᰀᄀȀ ऀ܀%ࠀȀऀȀ%̀7ࠀЀ?ᤀᰀᄀԀȀࠀȀऀĀ0ԀȀᬀጀऀ̀ࠀጀĀᄀ!ȀऀᤀᴀᰀԀᤀԀȀ*ࠀጀࠀ+̀*܀ᄀȀȀऀĀༀԀ܀Ȁ
ᔀᘀᜀЀ᠀᠀ᤀЀ̀ᔀᘀԀሀȀጀഀᄀᨀᬀ̀܀ᄀሀ̀ጀЀጀ᐀Ԁᄀࠀఀഀ̀ༀက̀ऀࠀ܀ᤀԀȀĀȀ̀ЀԀЀ̀ऀ܀% ࠀ%ကᰀᄀԀȀᬀ̀ࠀጀḀᤀᰀༀȀĀऀጀᰀ%ࠀȀ܀Ȁ: 6܀2ᰀᄀԀࠀऀࠀ

• FऀЀᰀᄀԀȀᰀᤀ2ࠀȀ ᬀ̀ࠀကᤀᰀᄀԀȀ*ࠀጀࠀ+̀*܀ᄀȀऀᤀȀᬀጀ̀ࠀȀᴀЀĀᴀᰀሀȀ%Ḁ7܀?ᬀ6ᤀȀ ࠀȀ*ࠀጀᬀࠀऀࠀጀሀ)ᤀȀȀऀ7ᬀࠀऀᄀȀऀȀĀᔀ7Ѐ?ᤀᰀༀԀ܀Ȁ
ȀᴀḀᄀᴀᤀᰀᄀȀ᐀ᔀᘀᜀ᠀ᤀࠀᤀȀᴀ#ऀጀЀĀ6ᄀȀԀ6ᤀጀ"ᤀԀȀ"ᬀጀᬀ̀ᰀᄀ7܀*̀+ࠀጀࠀ*ȀऀȀጀᄀԀ!Ȁ)ᤀȀĀᄀጀሀᴀᰀ0Ȁ܀ĀᤀGȀࠀȀȀᴀЀ̀܀Ԁᄀᰀ"Ԁ ࠀ%

6ऀᜀԀሀጀఀԀጀఀᄀȀሀ/᐀ጀఀԀሀ!Ā᐀ఀЀ᠀ሀᜀԀ0ሀ!᠀4ԀĀ܀
FᤀȀĀ?ᤀ7ȀऀᰀᄀԀ"#Ȁ2ᬀ ᤀȀĀᔀ2̀ЀᰀȀ6ᤀ ᤀᰀȀऀᰀᄀԀᤀ"Ȁ/%Ḁᄀ%Ȁऀᤀ̀܀ЀȀ*ࠀጀࠀ+̀*܀ᄀ1!Ȁ"ጀᤀ̀ༀȀ2ࠀ ̀)ᄀȀᴀĀЀ?ጀᰀᄀȀ᠀ᤀᰀᬀȀऀጀ̀ऀࠀጀ"ᔀȀԀሀऀጀȀ
ἀĀሀጀЀȀᰀ ȀἀЀᴀĀᬀࠀ

%ԀЀऀᜀ0᠀7ሀጀఀ܀᐀ᔀऀ
• HᴀЀĀሀ̀"Ȁ%Ḁᄀ6ԀᬀȀ*ࠀጀࠀ+̀*܀ᄀ;Ȁ89:ሀ;:ሀ<==9
• Aᔀ7ࠀ ᰀࠀᤀᰀᄀȀऀᬀࠀጀሀ)ᤀ;Ȁ<=:ሀ>ሀ<?:ሀ;:ሀ<==9
• ᘀᤀ̀ԀᄀᰀȀĀༀऀጀĀᔀ;Ȁ4᠀7ᤀሀ<==9

 0ऀጀԀሀᘀሀ0ऀጀЀ᠀ᜀᤀሀ@ᘀ7ऀ0᠀ᜀᤀAሀጀᜀᤀ/ᄀ1
Iጀᤀ̀܀ЀᔀȀĀȀᬀᴀĀḀᤀᰀ0ԀȀ2ࠀᬀ!Ȁ"ጀᤀ̀ༀȀ2ᬀ ᤀȀ%܀(ᬀࠀጀȀ܀Ȁ%̀ࠀȀᴀ%ሀጀᰀ0Ȁ%Ḁᤀ ЀᰀᄀȀᬀጀࠀ̀ࠀĀ܀!Ȁက܀ጀᤀᰀሀȀࠀᴀᰀကᤀᰀ0ԀȀ7ᤀऀᤀԀȀ
@BᘀBἀBHᘀJ(Ȁ3ഀഀKȀȀᴀᰀက"ᬀࠀȀ"ጀᤀ+܀̀ࠀᤀȀ/ᰀ̀ᴀ̀̀Ѐ̀ༀက̀ࠀᄀሀḀ̀ἂᴀ̀̀᠀ऀ̀ༀက̀ࠀᄀሀ1ȀԀᬀࠀ7ࠀȀᬀጀࠀḀ܀
• ȀᰀȀ ̀ᤀऀᬀ;Ȁ᐀ᔀᘀᜀ᠀ᤀȀᨀȀ᐀ᬀጀᬀ̀ᰀᄀȀᴀḀᄀᴀᤀᰀᄀȀἀĀሀጀЀȀᰀȀἀ!ȀᰀЀԀሀऀጀᄀȀᘀ̀က"#ȀᴀȀ$ᄀ%ᔀȀ&'!Ȁᬀࠀጀ?ࠀ%ကᤀᰀሀȀᬀ̀ࠀ%ࠀ ᤀऀጀȀ ࠀ

-ఀ3ȀL&ȀȀἀĀሀጀЀȀᰀȀἀȀ
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Už několik let se Světlá n. S. může 

pochlubit několika schopnými atlety. 
Zásluhu na jejich výkonech má i tre-
nér pan Jozef Foťko se svou bezmála 
čtyřicetiletou praxí, kterého jsem vy-
zpovídala.

– Máte bohaté zkušenosti, jak staré 
máte svěřence?

Na tréninky chodí děti od čtvrté 
třídy základní školy až po juniory, tu-
díž do devatenácti let. Některé z nich 
postupem času přejdou na jiné sporty. 
Máme děti, které mají velký talent, 
ale i průměrné, které se však mohou, 
pokud chtějí, vyšplhat výše. Nad nimi 
hůl nelámu, snažím se je podpořit, sa-
mozřejmě potřebují podporu i od okolí. 
Minulý rok odešlo šest lidí na různé 
typy sportovních vysokých škol nebo 
přešli do většího města.

– Jak se člověk může stát jedním 
z nejlepších atletů?

To je těžké, hraje v tom roli hodně 
okolností. Tou základní je určitě talent. 
Dále pak fyzické a psychické dispozi-
ce, zdravotní stav, spolehlivost, cíle-
vědomost, trenér, ale důležitá je také 
podpora blízkých, zejména rodičů.

– Poslední týden Vám počasí moc 
nepřeje...

Ty zimy bývají horší. Kvůli špatné-
mu počasí se moc nezávodí. Všichni už 
se těšíme na teplejší období.

– Ve středu 31. ledna se uskutečnilo 
slavnostní ocenění sportovců města za 
rok 2006, jak dopadli Vaši žáci?

Dopadli moc dobře. Pohár s diplo-
mem převzala Jana Zlatová, která vrhá 
koulí, a Kristýna Kroužková, která 

byla ochotná přejít do Pardubic, kde 
je to více specializované. Naštěstí 
jí gymnázium ve Světlé, kam chodí 
druhým rokem, umožnilo individuální 
studium.

– Máte nějaké plány či cíle do bu-
doucnosti?

Myslím si, že by nebylo špatné 
udělat školní – městské závody ku 
příležitosti 800. výročí první písemné 
zmínky o Světlé n. S., kde by soutě-
žily všechny školy našeho města. Ale 
není o to příliš zájem. Rád bych něco 
takové plánoval, ale jsem časově dost 
vytížený. Snad se časem najde někdo, 
kdo by to začal organizovat.

– Děkuji za rozhovor.

Andrea Tarabčáková

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

Velikonoce

„Smrt nesem, zanesem, 
nový léto přinesem,

velkonočko milá, kdes tak dlouho byla?
U studánky, u rubánky ruce, 

nohy myla.“

Velikonoce probíhají jak v rovině 
pozemské – očekávání blízkého jara, 
nové úrody, nového života, znamenající 
konec tuhé zimy, tak v rovině duchovní 

– obnova křestního slibu, možnost du-
chovní účasti na Kristově kříži a zmr-
tvýchvstání. 

Společným myšlenkovým základem 
však zůstává jednota konce a počátku. 
Duchovní cestu znovuzrození ještě 
podporuje dramatický motiv lidského 
hoře a smrti. Všeobecně je známý 
pohanský původ Velikonoc. Církev je 
přijala až v roce 519.

Velikonoce, přesněji Boží hod veliko-
noční, připadají na neděli po prvním jar-
ním úplňku. Předchází jim čtyřicetidenní 
půst. Období však zahrnuje i šest nedělí, 
které nemohou být postními. Začátek 
předvelikonočního období – Popeleční 
středa (po rozverném masopustním úte-
rý) se ve skutečnosti vypočítává tak, že 
se zpětně od Neděle velikonoční odečte 
46 dnů.  Postní doba je výzvou k pokoře 
a kajícnosti.  Na venkově se nekonaly 
žádné veselé slavnosti ani svatby. 

Postní neděle mají svá česká pojmeno-
vání, jejichž význam je zahalen určitým 
mýtickým pozadím. Černá, Pražná 

– od postního jídla „pražma“, Kýchav-
ná – prastarý zvyk spojovat kýchnutí 
s dobrým vlivem na zdraví, proto se 
říká „zdravíčko“, Družebná – ženich 
s družbou chodili na námluvy, Smrtná 

Víte, že...

…perník vyrobený k 800. jubileu měs-
ta, který se prodával na Josefských tr-
zích, lze spolu s několika dalšími druhy 
koupit v nové trafice Pohoda v Lánecké 
ulici a bude k dostání také na dalších 
akcích spojených s oslavami?

-jv-
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Velikonoce na Michalově statku v Pohledi

Letos 7. a 8. dubna se budou na Mi-
chalově statku v Pohledi již potřetí 
pořádat oslavy velikonočních svátků, 
tak jak je znali generace našich prapra-
dědečků a praprababiček. 

– od starého slovanského zvyku vynášení 
smrtky – symbolu zimy a současné při-
nášení „létéčka“ ověnčeného stromečku, 
představujícího jarní dobu. Dále Květná 

– svěcení ratolestí, u nás kočiček. Ty pak 
lidé zastrkovali doma za křížky a svěce-
né obrázky. Touto nedělí se vstupuje do 
pašijového týdne (lat. passio – utrpení), 
ve kterém se připomínají jednotlivé udá-
losti umučení Krista.

Škaredá (Sazometná středa) – všude 
se uklízelo, pralo, bílilo, natíralo, myla 
se okna.

Zelený čtvrtek – Ježíš se loučí s apo-
štoly poslední večeří, zvony (i varhany) 
umlknou, „odlétají do Říma“, na zname-
ní velkého smutku. Čas je měřen pouze 
dřevěnými řehtačkami a klapačkami. 
Podle vzpomínek pamětníků většinou 
tyto obchůzky vykonávali chlapci, poz-
ději i děvčata. Obcházeli ves, u každého 
křížku se pomodlili. Obchůzka měla 
svůj přísný řád. Na jeho dodržování 
dohlíželi starší hoši. Volili si velitele 

– kaprála. Jemu patřila nejdůležitější role, 
rozdělování odměny (peněz) za každou 
obchůzku. Nebyla malá, celý dvacetník. 
Kdo zaspal, přišel pozdě, či neuměl dob-
ře klapat či „vrzat“, měl smůlu. Konečné 
rozdělování bylo pokaždé stejné, jak už 
to u chlapců bývá, pořádnou rvačkou. 
Pekly se „jidáše“ z obyčejného rohlíko-
vého těsta, pokapané medem. V tekoucí 
vodě ze závějí myly hospodyně hrnce, 
věřily, že se v nich nebude jídlo připa-
lovat. 

Velký pátek – byl dnem velikého 
smutku, ticha, připomínka tragédie Je-
žíšova ukřižování. Na poli se nesmělo 
pracovat. Zrána se lidé chodili mýt do 
tekoucí jarní vody. Věřilo se, že přiná-

ší celoroční zdraví. Země otvírala své 
poklady.

Bílá sobota – podle roucha těch, 
kteří přistoupili v tento den k hromad-
nému křtu. Pekly se mazance, beránek, 
ženy a dívky malovaly vejce a při-
pravovaly tradiční velikonoční jídlo 

„hlavičku“ (nádivka z vajec, krupice, 
zbytků masa, jarních bylinek, k nimž 
patřily též mladé kopřivy). Vrátily se 

i zvony. Navečer před vchodem do 
kostelů vzplály ohně. Přinesená polín-
ka v nich ohořelá zaručovala ochranu 
před požárem. 

Končil půst, probíhaly přípravy na 
Velikou noc, noc Vzkříšení.

Boží hod velikonoční – Neděle veli-
konoční – ráno se slouží nejslavnější bo-
hoslužba připomínající vzkříšení Ježíše 
Krista. Lidé přinášejí do kostela k po-
svěcení velikonoční pokrmy – beránka, 
mazance, vejce. Doma před slavnostním 
obědem dostane každý kousek z posvě-
ceného jídla. Jestliže ve světě zabloudí, 
určitě si vzpomene kde a s kým jedl 
velikonoční vajíčko.

Velikonoční, Červené pondělí – na 
tento den připadají dodnes velice živé 
lidové tradice. Pomlázka, pocházející 
již z dob předkřesťanských, má dívky 
a ženy „pomladit“, omladit. Mladé vr-
bové proutky přenášejí své vlastnosti 

– ohebnost, mládí, sílu, plodnost. Vejce, 
původně jen červená (opět představa 
nového života), byla postupem doby 
pomalovávána – např. slunečními sym-
boly a symboly kvetoucího jara. A pro 
zamilované?

„Komu to vajíčko daruju, toho srdečně 
miluju. Komu to vajíčko dám, toho 

velmi ráda mám.“
„Od koho pro koho, komu co do toho.“

Eva Pejchalová

Tak jako Vánoce byly vrcholem zimního 
času, tak Velikonoce představovaly vstup 
do nejhezčí a hlavně úrodné části roku, 
jara a léta. Příroda pozvolna nabírala na 
své síle, ale selskému lidu se tenčily zá- ▶
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Michalův statek v Pohledi se dostal 
do užšího výběru ankety Zlatá jeřabina 

– Cena kraje Vysočina za nejlepší kulturní 
počin roku 2006, která je krajem Vysočina 
vyhlašována ve dvou kategoriích: kulturní 
aktivita a péče o kulturní dědictví. 

O tom, která akce či památka získá 
Cenu kraje Vysočina rozhodne veřejnost 
svým hlasováním, které končí o půlnoci 
16. dubna. Hlasovací lístky byly otištěny 
v regionálním tisku, ale je možno hlasovat 
též po internetu – informace najdete na 
stránkách kraje Vysočina na adrese http:
//www.kr-vysocina.cz/www/kultura/. 

Výsledky veřejné ankety budou ozná-
meny 15. května, prvním třem kulturním 
počinům v každé kategorii bude Zastu-
pitelstvem kraje Vysočina udělena spolu 
s oceněním i fi nanční odměna.

O tom, že byl Michalův statek zařazen 
do ankety oprávněně, se bude moci pře-
svědčit široká veřejnost o velikonočních 
svátcích – viz samostatný článek Veliko-
noce na Michalově statku.  Text: jív

Michalův statek a Zlatá 
jeřabina Vysočiny

soby jak jídla, tak i krmení pro doby-
tek. Polní práce, a nebylo jich zrovna málo, 
teprve začínaly a do nové úrody bylo ještě 
hodně daleko. Nedostatek netrápil snad 
jen majitele větších statků, kteří hospo-
dařili, jak se říkávalo – z plna do plna. 
Všechno má ale svá pro a proti. Nebožtík 
pantáta Honza Půlsků z Pohledě na to měl 
výstižné staročeské přísloví: „Málo polí, 
břicho bolí – hodně polí, hlava bolí.“ Proto 
bylo hlavním cílem většiny velikonočních 
obyčejů zajištění bohaté úrody, upevnění 
zdraví a síly všeho živého na statku a v ne-
poslední řadě i ochrana stavení před půso-
bením zlých sil. Celá expozice bude tedy 
tradičně zaměřena na staré velikonoční 
zvyky a obyčeje, které budou předvedeny 
v obytných místnostech usedlosti a v při-
lehlé chaloupce bezzemka. Některé zvyky, 
jako vynášení smrtky ze vsi a následné 
přinášení „nového líta“, v sobotu dopoled-
ne živě předvede soubor Škubánek. Chy-
bět by neměly ukázky malování vajíček, 
pletení pomlázek atd. V hospodářských 
prostorách pak uvidíte polní nářadí připra-
vené na jarní práce, jako bylo orání, setí 
obilí a jiné neméně důležité činnosti. 

Více už ale prozrazovat nebudeme. 
Přijďte se proto raději na všechno podívat. 
Celá akce bude začínat po oba dny od 10 
hod. a končit se bude úderem 17. hodiny.

Jindřich Holub, foto: Jiří Víšek

▶

Hledá se viník: Kdo nemůže přijít našemu městu na jméno?
Foto: Jaroslav Vála

Světelští rybáři

Vycházíme-li z údajů staré kroniky, 
zjistíme, že dne 8. listopadu 1925 o 3. 
hodině odpolední proběhla v místnosti 
hostince pana Gusty Suchomela valná 
hromada, na které byl založen Rybář-

ský spolek ve Světlé n. S. Měl 23 členů 
a hlavní náplní práce bylo obnovení 
pořádku v chytání ryb na řece, obhos-
podařování vod a organizovaná práce ve 
vodním hospodářství.

Ne vždy ale mohl Rybářský spolek ve 
Světlé vyvíjet takovou činnost, jakou si 
předsevzal, neboť zpočátku nenacházel 
potřebná pochopení jak u úřadů, tak 
i u majitelů vod. Přesto však v průběhu 
dalších let vykonal velký kus záslužné 
práce. Jde především o vybudování kas-

kády chovných rybníků nad zámeckým 
parkem, a to Světelák (1951), Sázavan 
(1952), Vrbí (1969) a Zlatokopy (1974), 
a přes časté otravy ryb v řece Sázavě 
o udržování jejího zarybnění.

Dnešní Místní organizace Českého 
rybářského svazu ve Světlé n. S. vychá-
zí z tradic Rybářského spolku. Se 423 
členy jsme největší zájmovou organizací 
v našem městě a že členství v ní není 
doménou jen mužů, je zřejmé i z toho, že 
v našich řadách je 14 žen.

Hlavní náplní naší práce je rybochov-
ná činnost a s tím spojené zarybňování 
sportovních revírů, opravy a údržba 
rybníků, ochrana přírody a další činnost. 
Nezapomínáme však ani na kulturní čin-
nost a práci s mládeží.

 Obhospodařujeme 11,32 ha vodních 
ploch, kde převážně pěstujeme kapra 
obecného, líny a candáty. Nakupujeme 
plůdek pstruha obecného, který vysazu-
jeme do chovných potoků a odrostlé ryby 
později vysazujeme do pstruhových 
revírů. Při zarybňování sportovních re-
vírů využíváme ryb z vlastní produkce 
a dále ryb, které poskytne Územní svaz 
města Prahy, jehož jsme samostatnou or-

APRÍLOVÝ
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Znáte své město?

Je pravděpodobné, že téměř každý 
rodák města i okolních obcí dnes už 
přesně ví, kde najde úřady, obchody 
či služby, které potřebuje k vyřízení 
svých záležitostí, k nákupům a po-
dobně. Většině jsou také známy po-
věsti o vzniku a historii města, kostela, 
zámku, nověji o podzemních chodbách 
včetně znalostí o tom, kteří významní 
umělci a osobnosti tu pobývali a svým 
způsobem vytvářeli kulturní stránku 
dějin města.

Ne každý však má informace o sku-
tečnostech vážnějšího charakteru, 
poznamenávajících život s peripetiemi 

Jak pokročily práce na muzeu?
Velmi podstatně. V březnu ledečská 

firma Tost.cz, s. r. o. dokončila úpravy 
muzejních prostor (stavební práce, omítky, 
dlažba, elektrické rozvody) a truhláři Josef 

6. 10. 2006

    Vlastivědný spolek Světelsko

Rajdl a Milan Píška z Prosíček dodali ob-
jednaný speciální nábytek do expozice.

Členové Vlastivědného spolku Svě-
telsko v minulých měsících kontaktovali 
řadu archivů a muzeí a získali množství 

zajímavých trojrozměrných předmětů i pí-
semných materiálů vztahujících se k histo-
rii města a okolí. V současnosti probíhají 
přípravy vlastní expozice. 

Děkujeme
Vlastivědný spolek Světelsko děkuje 

manželům Kateřině a Janu Kolářovým, 
kteří finančním darem podpořili budování 
Muzea Světelska. 

Vlastivědný spolek Světelsko
Foto: Jaroslav Vála

6. 1. 2007

23. 3. 2007

ganizací. Tak například v loňském roce 
bylo vysazeno do řeky Sázavy, Sázavky 
a do sportovních rybníků 14 709 kg kap-
ra obecného, 153 kg lína, 870 kg pstruha 
duhového, 74 kg pstruha obecného, 900 
kusů candáta, 2000 ks štik a 661 kg ostat-
ních druhů ryb. Někomu se to třeba bude 
zdát mnoho, jinému málo, pravdou však 
je, že sportovní revíry, které obhospo-
dařujeme, jsou tradičně vyhodnocovány 
jako jedny z nejlépe zarybňovaných.

Ne všechno při chovu ryb se nám však 
daří tak, jak bychom si představovali. 
Starosti, hlavně v posledních letech, 
nám přidělávají predátoři, a to hlavně 
kormorán velký, vydra říční a volavka 
obecná. Největším problémem pro nás 
je výskyt kormoránů. Jde o ptáky, kteří 
se živí výhradně rybami, žijí ve velkých 
hejnech a jejich výskyt zaznamenáváme 
na chovných rybnících v podzimních 
i jarních měsících. Vezmeme-li v úvahu 
to, že v hejnu může být více než stovka 
jedinců a každý z nich denně spotřebu-
je více než půl kilogramu ryb, dovede 
si jistě každý představit, co takováto 

„návštěva“ způsobí škod třeba za měsíc. 
Rovněž tak máme zkušenosti, že když 
nalezneme na břehu chovného potoka 
stopy vydry říční, odlovíme zde jen 
zanedbatelné množství pstruhů. V obou 
případech zmíněných predátorů se jedná 
o živočichy, kteří požívají ochrany podle 
zvláštních předpisů, a tak obrana proti 
nim je velmi obtížná a často neúčinná.

Jak již bylo vpředu uvedeno, činnost 
naší MO ČRS se soustřeďuje i na kultur-
ní dění. Jde hlavně o pořádání tradičních 
rybářských závodů na rybnících v zá-
meckém parku. Této akce se každoročně 
zúčastňuje kolem stovky soutěžících 
a za příhodného počasí se přijde podívat 
i několik set diváků z řad místních obča-
nů. V letošním roce budou tyto závody 
probíhat dne 5. května, takže všechny 
příznivce Petrova cechu tímto zveme. 
Další akcí, která je mezi občany populár-
ní, je Poslední zátah, který pořádáme na 
ukončení hlavní rybářské sezony. Že se 
jedná o oblíbenou akci, je zřejmé i z toho, 
že zájem o účast ze strany občanů daleko 
převyšuje možnosti pořadatelů.

O činnosti MO ČRS ve Světlé n. S. by 
se dalo napsat daleko více. Není však cí-
lem tohoto článku vyjmenovávat všechny 
činnosti spojené s prací organizace, chtě-
li jsme jen čtenáře ve stručnosti seznámit 
s tím, co řada lidí dělá na úkor svého 
volného času pro radost ostatních.

Petrův zdar!
Josef Kozák, jednatel MO ČRS ▶

poslední cesty člověka, cesty k ulo-
žení ostatků zesnulého na hřbitov. Již 
od roku 1925 působili ve Světlé první 
členové spolku „Krematorium“ propa-
gující pohřby žehem, zajišťovali nábor 
ideových členů, snažili se o získání 
prostoru výlučně ke zřízení vsypové 
loučky. Taková loučka byla nalezena 
v těsném sousedství stávajícího hřbi-
tova na větší části původně židovského, 
dnes uzavřeného hřbitova. Zástupci 
města s účastí tehdejšího ústředí 
Společnosti přátel žehu Praha byl 
dne 5. 1. 1997 prostor pro vsypovou 
loučku předán do péče a ochrany 
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funkčnímu Místnímu odboru SPŽ. 
Místní odbor byl založen a ustaven 27. 
2. 1985 a na jeho existenci se stálým tr-
váním se podílelo mnoho těch, kteří si 
zaslouží dík a naši vzpomínku – přá-
telé J. Rybář, D. Šalandová, J. Horní, 
L. Zenkerová.

Dnešní vsypová loučka, jejíž údržbu 
včetně služeb k pronájmu buď místa 
pro vsyp nebo uložení urny, zařizují 
technické služby města. Je oázou klidu 
a ticha, s krásnou přírodní scenérií, 
poskytující velikou útěchu nad bolestí 
jíž prožíváme.

A proč sdělujeme spoluobčanům ne 
příliš veselé, leč neodvratné chvíle 
lidského bytí? Důvodů je více, hlavně 
vás však chceme poprosit – navštivte 
a zhlédněte vsypovou loučku, zamys-
lete se nad ekologickým, moderním 
aktem uložení popela nebo urny a po-
sléze - staňte se členy SPŽ k realizaci 
dlouhodobého požadavku výstavby 
obřadní síně, což by si město Světlá 
nad Sázavou konečně zasloužilo.

V případě vašeho zájmu přijďte na 
besedu s ostatními členy MO SPŽ 
v pátek dne 13. dubna ve 14 hod. do 
přísálí společenského sálu ve Světlé 
n. S.

Rádi vás mezi sebou uvítáme.

Jiřina Prosová
předsedkyně MO SPŽ Světlá n. S.

VZPOMÍNKA
1. května tomu bude pět let, kdy nás navždy opustil 

pan Vlastimil Žáček z Radostovic. 

Kdo jste ho znal, vzpomeňte si se mnou.
Děkuji, manželka.

▶ Nečekejte až na zloděje

Toto, možná už okřídlené, rčení platí 
stále, a proto bychom Vám chtěli  pomoci 
se zorientovat v možnostech zabezpečení 
objektů. Základním stavebním kamenem 
zabezpečení je elektrická zabezpečovací 
signalizace EZS. Cílem zařízení je bojovat 
proti napadení objektu zvenčí mimo dobu, 
kdy budova nebo prostory nejsou využívá-
ny a tím nestřeženy majiteli objektu. Sys-
tém se skládá z několika součástí. Hlav-
ním prvkem je ústředna, která řídí celý 

chod bezpečnostního systému. K ústředně 
jsou připojeny různé detektory, zajišťující 
detekci požadovaného poplachu: čidla rea-
gující na pohyb, tříštění skla, otevření oken 
nebo dveří, ale i na únik plynu nebo vody. 
Moderní systémy přinášejí možnost insta-
lace i bez použití vodičů, které se hodí nej-
více do novostaveb, kde se opomněl návrh 
kabelové trasy. Zařízení lze aplikovat i pro 
vnější prostředí, kdy se střeží ploty areálů, 
přístupové cesty pomocí infrazávor nebo 

ultrazvukových detektorů. Výstupem ce-
lého systému může být siréna vnější nebo 
vnitřní, automatický telefonní hlásič s na-
hranou zprávou o poplachu nebo přímé 
propojení na pult centralizované ochrany. 
Celý systém lze rozšířit o požární čidla, 
která reagují na kouř, zvýšení teploty. Pro 
rozsáhlejší prostory je vhodné systém za-
bezpečení oddělit od požárního a požární 
systém řešit jako samostatný.

Další možností dostřežení objektu je 
stále oblíbenější kamerový systém. Ka-
merový systém lze využít pro dvě varianty 
střežení. První možností je samostatná, 
autonomní instalace systému používaná 
v boji proti vnějším a vnitřním pachatelům 
v době, kdy je objekt standardně využíván 
majitelem nebo pronajímatelem. Jedná 
se například o střežení prodejních ploch 
za provozu, skladů, různých provozoven. 
Velmi často se používá kamerový systém 
ke střežení vnějších prostor, dvorů, okolí 
budov, vstupů, ale i celých rozsáhlých 
areálů pomocí otočných a zoomovacích 
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Došlo po uzávěrce

Zrekonstruované nákupní 
středisko

V pondělí 26. února byla otevřena první 
část zrekonstruovaného nákupního středis-
ka Jednoty na nám. Trčků z Lípy. Na místě 
prodejny průmyslového zboží a jejích skla-
dů se nyní nachází velkoprodejna potravin. 
Současně probíhá druhá etapa rekonstruk-
ce, při níž naopak z bývalé prodejny  potra-
vin vznikne prodejna průmyslového zboží.           

-jv- (foto: Jiří Víšek)

…a jeho následky (foto: Jaroslav Vála)

21. březen 2007 – první jarní den v našem městě… (foto: Pavel Kotan)

kamer. Druhou možností je instalace 
jako doplňku k bezpečnostnímu systému. 
Kamery slouží k odhalení průběhu trestné 
činnosti v době nepřítomnosti majitelů, 
popřípadě k identifikaci pachatele. Nově 
může kamerový systém sloužit i jako 
dálkový dohled přes internet na místa, 
kde je aktuálně hlášen poplach EZS, a tak 
v reálném čase přijmout příslušná opatření 
dle situace. Novinkou u těchto aplikací je 
detekce  pohybu v daném obraze kamery 
a nahrávání pouze těchto sekvencí. Vý-
hodou je vytváření přehledného archivu 
se snadným dohledáváním stěžejních 
momentů. Novým progresivním odvět-
vím v otázce střežení je sledování vozidel 
pomocí satelitního systému GPS. Zařízení 
funguje tak, že ve voze je nainstalován 
GPS přijímač, který přijímá signály až 
z 12 pozičních družic. Informace z družic 
dekóduje na souřadnice a pomocí datové 
sítě GSM mobilních operátorů dále posílá 
do určeného střediska, které má za úkol 
vůz v případě odcizení dohledat. Systém 
se nemusí využívat pouze na střežení, ale 
i jako přehled o cestách služebních vozidel 
a k vytváření podrobné knihy jízd včetně 
spotřeby paliva. Vše je následně zobraze-
no na přehledné digitální mapě. Dalším 
využitím je sledování různých stavů 
jednotlivých zařízení vozidla online. Na-
příklad otevření nádrže vozidla, otevření 
nákladového prostoru apod. Vše záleží na 
přání zákazníka.

Co doporučit závěrem? Snad jen: Buďte 
rychlejší než zloději…      Leoš Palán
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Konec sezony v Pěšinkách na úrovni

Sezona 2006/2007 na zimním sta-
dionu v Pěšinkách začínala všelijak. 
Když se mělo začít s výrobou ledu, 
přišlo teplé počasí a zastaralé chla-
dicí zařízení nestačilo led vytvořit. 

Na zimních stadionech soupeřů ho-
kejistů HC Sklo Bohemia se dávno 
bruslilo, jen v Pěšinkách ne. Ale 
jak se říká: „Konec dobrý, všechno 
dobré.“ 

Skutečně, závěr sezony se na světel-
ském zimním stadionu vydařil. Junioři 
skončili v krajské lize na pěkném 3. 
místě a krásnou tečkou za ledem v Pě-
šinkách byl turnaj hokejových přípravek 
u příležitosti oslav 800. jubilea města, 
který připravili rodiče nejmenších ho-
kejistů HC Sklo Bohemia za podpory 
řady štědrých sponzorů v sobotu 10. 
března. Do Světlé přijelo šest družstev, 
když malí hokejisté z Poděbrad a Vla-
šimi byli pro svěřence Pavla Zvěřiny 
a Jana Skály zcela neznámými soupeři. 
Hrálo se systémem každý s každým, 
a na každý tým tak čekalo šest zápasů 
2 x 15 minut. Bouřlivou atmosféru při 
všech zápasech vytvořili svým povzbu-

zováním rodiče, kteří přijeli s každým 
družstvem, v hledišti nechyběly bub-
ny ani trumpety. Většina hráčů něco 
podobného zažila ve své dosavadní 
hokejové kariéře vůbec poprvé. Však to 

domácí kluky s Monikou Sobotkovou 
v brance (střídala se s Jakubem Dun-
dáčkem) vybičovalo k takovému nasa-
zení, jaké jim v soutěžních zápasech 
scházelo. Však se většina ze stovky 
hokejistů sedmi družstev v Pěšinkách 
cítila jako na mistrovství světa. Světel-
ští nepatřili mezi favority, proto šesté 

Přípravka HC Sklo Bohemia Světlá n. S., horní řada zleva: T. Kupilík, M. Vála, 
R. Dopita, J. Uhlíř, T. Böhm, J. Zikmunda, A. Böhm, T. Dvořák, 

klečící zleva: T. Kohout, D. Piskač, F. Lacina, F. Uhlíř, O. Kalenský, P. Zvěřina, 
brankáři M. Sobotková a J. Dundáček.

místo v tak silné konkurenci není neú-
spěchem. Nejprve prohráli s Chotěboří 
3:5 a Chrudimi podlehli 2:4. Krutá byla 
porážka v utkání s pozdějším vítězem, 
hokejisty z Hlinska 1:11, a potom přišel 

zápas, ve kterém si přípravka Světlé vy-
chutnala tu opojnou radost z vítězství 
7:1 se Skutčí. Blízko bylo k vítězství 
nad Vlašimí, ale i remíza 3:3 nebyla 
špatná a na závěr přišla porážka 4:9 
od hokejistů z Poděbrad. Bylo z toho 
6. místo se ziskem 3 bodů stejně jako 
5. tým turnaje, hokejisté z Vlašimi. 
O 20 gólů do sítí soupeřů se podělili 
Robert Dopita 14, Tomáš Böhm 4 
a Matěj Vála 2. Ale kdo ty góly střílel, 
nebylo vůbec důležité, vždyť hokej je 
hra kolektivní a někdo musí bránit, jiný 
zase nahrávat, proto ti malí kluci s Mo-
nikou Sobotkovou  se z každé branky 
radovali společně. Ten, kdo byl v tu 
sobotu v hledišti zimáčku v Pěšinkách 
a viděl neskrývanou radost malých 
hokejistů z gólů a vítězství, zklamání 
z neúspěchů, i ty ke sportu patří, ten 

Kapitán vítězného družstva Hlinska 
přebírá pohár od starostky 

Atmosféra v hledišti
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Mladší žáci FK Sklo Bohemia druzí

Fotbaloví mladší žáci Světlé v zimní 
přestávce nezaháleli, k pravidelným 
tréninkům v tělocvičně si ještě přidá-
vali starty na halových turnajích v malé 
kopané. 3. března si zahráli svěřenci 
trenérů Františka Poláka a Martina 
Tvrdíka na III. ročníku turnaje O pohár 
Českomoravských štěrkoven a. s. Mokrá 
v Chotěboři. Turnaj se měl původně 
uskutečnit pod širým nebem na umělé 
trávě ve Vepříkově, leč počasí bylo proti. 
Proto se hrálo pod střechou v Chotěboři. 
Desítka zúčastněných družstev hrála 
nejprve ve dvou skupinách a první dvě 
z každé skupiny potom bojovala o me-

Karneval na ledě

Po několik let býval ve Světlé událostí 
zimy karnevalový rej masek na Kadle-
čáku, například v loňském roce tam bylo 
více než sto masek. Leč letošní zima to 

musel souhlasit s tím, že všechny vyna-
ložené prostředky byly darem na oltář 
znamenité akce. A o to všem, kteří po-
mohli, přeci šlo. Při slavnostním vyhlá-
šení vítězů předávala poháry a medaile 
starostka Světlé ing. Lenka Arnotová 
a dvě ocenění se dostala i na domácí 
hokejisty. Robert Dopita byl vyhlášen 
nejúspěšnějším střelcem turnaje a cenu 
pro nejmladšího účastníka turnaje zís-
kal teprve čtyřletý Adam Böhm, který 

si zahrál ve dvou utkáních. Těch štěd-
rých mecenášů byla dlouhá řada: Měst-
ský úřad Světlá nad Sázavou, sklárna 
Caesar Crystal Bohemiae, APS Světlá 
nad Sázavou a. s., sklárna BOMA-
CO, PROVEM, a. s., SKI sport Tichý 

– Doležal, ViD ELSTROEM s. r. o., Pe-
kařství Milan Brokl, Cukrárna Bílek, 
CEKLA, s. r. o., Drogerie Holoubek, 
PROBAS, s. r. o., UNIMONT J. C. K., 
a PRAMEN CZ s. r. o.

Konečné pořadí. 

1. HC Hlinsko, 
2. HC Spartak Chotěboř, 
3. HC Chrudim, 
4. HC Poděbrady, 
5. HC Rytíři Vlašim, 
6. HC Sklo Bohemia Světlá n. S. 
7. HC Skuteč  

Text a foto: jív

neumožnila, a tak se karneval přestěho-
val do Pěšinek. 

Pořadatel HC Sklo Bohemia připravil 
na sobotu 10. března po skončení ho-

kejového turnaje přípravek karneval na 
ledě. Před 17. hodinou, kdy probíhalo na 
ledové ploše vyhlášení vítězů s předá-
ním cen, postávaly za mantinely první 
masky. To byla předzvěst vysoké účasti 
masek na bruslích. Leč v čase, kdy bylo 
plánováno vyhlášení nejlepších masek, 
bylo na ledě asi čtyřicet bruslících a z to-
ho snad polovina v maskách. Celé akci 
možná scházela větší propagace, ovšem 
byl to obraz toho, jakým směrem dneš-
ní školní mládež, pro kterou hokejisté 
z Pěšinek akci připravili, orientuje svoji 
zábavu. Ale ten, kdo přišel na zimní 
stadion v masce, určitě nelitoval, pořa-
datelé odměnili pět nejlepších masek, 
i když ocenění by si zasloužili všichni, 
kteří v masce přišli. Co by za to daly děti 
z venkova, kdyby měly možnost si jít ve-
čer zabruslit. A tak si pro příští sezony, 
kdy by mělo bruslení v Pěšinkách končit 
karnevalem, přejme větší účast mladých, 
pořadatelé si to určitě zaslouží, ale také 
pro to asi musí více udělat. 

Text a foto: jív

daile. Světeláci svoji skupinu bez jediné 
porážky vyhráli.

Výsledky ve skupině: 
FK SB Světlá – FC Chotěboř – červení 

2:1 (góly Dibelka, Tichý)
Světlá – Sokol Pohled 5:0 (Hrstka, So-

bek, Burda, Tichý, Dibelka)
Světlá – SK Přibyslav 1:1 (Hrstka)
Světlá – Dekora  Ždírec n. D. 1:0 

(Burda)

Ve finálové skupině porazili žáci Světlé 
Spartak Slatiňany 3:1, branky Tichý 2, 
Sobek, a rázem hráli o první místo. Po 
výborném výkonu, ale spoustě ne- ▶
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proměněných šancí, prohráli s modrým 
týmem Chotěboře 0:1.  Za krásné 2. místo 
na kvalitním turnaji sklidili mladí hráči 
od svých trenérů pochvalu a ta prý též 
patří těm, bez jejichž pomoci by si mladší 
žáci FK Sklo Bohemia v Chotěboři neza-
hráli. Štědrými patrony byli firma TOST, 
s. r. o. Ledeč n. Sázavou a Martin Bez-
ouška – Servis a prodej výpočetní techni-
ky Světlá n. S. Vedle poháru za 2. místo si 
fotbalisté Světlé odvezli z Chotěboře ještě 
jedno ocenění: Jakub Novotný byl vyhlá-
šen nejlepším brankářem turnaje.

Konečné pořadí finálové skupiny: 
1. FC Chotěboř – modří, 
2. FK Sklo Bohemia Světlá n. S., 
3. SK Přibyslav, 
4. Spartak Slatiňany.   jív

Umělá tráva i pro přespolní

Zatímco světelští fotbalisté s tre-
nérem Žejdlíkem byli na soustředě-
ní před jarní sezonou  v Třemošnici 
pod Železnými horami a pražská 
Sparta ve španělském Montecastillu, 
fotbalisté přípravky Slavoje Stará 
Boleslav zvolili za místo své herní 
přípravy umělou trávu sportovního 
stánku při Základní škole Komen-
ského ve Světlé n. S. 

Trenér mládeže Václav Slezák si 
Světlou oblíbil, vždyť na světelské 

„umělce“ nebyl s malými fotbalisty 
poprvé. V době svých jarních prázd-
nin, od 24. února po celý týden, dva-

Trenér Václav Slezák se svými svěřenci

krát denně se 13 kluků ročníků 1996 
a 1997 prodíralo fotbalovou abecedou. 
Nacvičovali přihrávky, zpracování 
míče, varianty standardních situací 
a nezapomínali ani na obratnost a fy-
zickou kondici. 

Přítomnost fotbalistů z okresu Pra-
ha-východ na umělé trávě ve Světlé 
je dokladem toho, že toto sportoviště 
bylo v roce 2001 pro město správnou 

investicí. Je využíváno téměř celoroč-
ně, a to i do pozdních večerních hodin. 
A jak je vidět, nejen domácími. 

Text a foto: jív

FK Premium Světlá n. S. pořádá

III. ročník

TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
O POHÁR STAROSTKY MĚSTA
na umělé trávě u školy v Komenského ulici 

dne 5. května od 8.00 hod.

Maximálně 8 mužstev ve 2 skupinách + play off. Startovné 450 Kč.
Hraje se dle pravidel futsalu bez akumulovaných faulů.

Přihlášky: Petr Krupička, Na Bradle 960, Světlá n. S., tel: 603 435 075.
Občerstvení po celý den zajištěno. Každý z účastníků hraje na vlastní nebezpečí!

Za odložené věci pořadatelé neručí!
Hra v kopačkách (i gumotextilních) zakázána! Turfy povoleny. 

Info: www.fk-premium.wz.cz, mail: petr960@centrum.cz

Nejlepší brankář turnaje Jakub Novotný
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Po roce

Každý, kdo se zajímá o světelský 
fotbal a podíval se na tabulku krajského 
přeboru před zahájením jarní poloviny 
soutěže, hned věděl, že svěřence trené-
ra Žejdlíka čekají záchranářské práce 
pro setrvání v soutěži. Vše vypovídají-
cí konec tabulky před jarním výkopem 
měl tuto podobu: 10. místo Moravské 
Budějovice 14 bodů, 11. Vrchovina 13, 
12. Okříšky 12, 13. Velká Bíteš 8 a 14. 

Nevydařená fotbalová premiéra

Příznivci světelského fotbalu, vzpo-
mínáte na sobotní ráno 30. března 
loňského roku? Trávník piplaný Mílou 
Kafkou se během noci proměnil v roz-
hlehlé jezero. Jak rychle voda přišla, 
tak zase odešla, ovšem zanechala po 
sobě pořádnou spoušť v podobě maz-
lavého a zapáchajícího bahna. Štěstím 
bylo, že se našlo dost ochotných rukou 
k tomu, aby se trávník připravil opět 
pro fotbal.

Text a foto: jív

poslední místo FK SB Světlá n. S. rov-
něž 8 bodů. 

Světelští si odbyli svoji jarní premi-
éru v sobotu 31. března na hřišti se-
stupem též ohrožených Okříšek, a tak 
dle fotbalových počtů se hrálo vlastně 
hned o 6 bodů. Trenér Žejdlík, který 
před utkáním prohlašoval: „Jedeme 
sem pro vítězství“, poslal na hřiště 
sestavu Holcman, Šmíd, Čapek, Bla-
žek, Stojan, Hoke, Císař, Pecha, Kubát, 
Křikava a Teplan. Střídali Rezek za 
Hokeho, Bárta za Blažka a Petrus za 
Stojana. Konečný výsledek 0:2 byl pro 
hráče i trenéra zklamáním a nejhorší 
bylo, že ty opravdové gólové šance 
mužstva by se dali spočítat na jedné 
ruce – a  ještě by ani nemusela mít 
všechny prsty. 

Případný úspěch na hřišti SK Huh-
tamaki Okříšky měl být tou nejlepší 
pozvánkou na velikonoční domácí pre-
miéru s dalším soupeřem z těch ohrože-
ných, s Moravskými Budějovicemi, vše 
dopadlo jinak. Navíc po nečekané re-
míze Velké Bíteše v Havlíčkově Brodě 
se začíná mezi Světlou a dalšími ohro-
ženými vytvářet bodová mezera. Proto 
mužstvo, které o velikonoční neděli 
nastoupí na domácím hřišti v Nádražní 
ulici proti Moravským Budějovicím, 
bude potřebovat podporu opravdových 
fandů.   

Text a foto: jív

Smutně odcházeli ze hřiště v Okříškách 
Mirek Křikava s Tomášem Bártou, 

k pořádně střele na branku soupeře 
se nedostali.

Ráno 30. 3. 2006

O rok později – 30. 3. 2007

Volejbalista Pláteník na skok doma

Volejbalový harcovník Petr Pláteník 
přiletěl na pár dnů domů do Světlé, bě-
hem nichž stačil v kruhu svých přátel 
oslavit své 26. narozeniny. 

Po dosavadních zahraničních angaž-
má v belgickém Nolliko Maaseeik, řec-
kém Panathinaikosu Atény a italském 
Lannuti Cuneo působí v současné době 
v dalším klubu Apeninského poloostro-
va Sparkling Volley Milán. 

I když tento klub nehraje nejvyšší 
italskou ligu Serii A, Petr je s pod-
mínkami spokojen. Sparkling hrající 
Serii B má ambice postoupit právě do 
nejvyšší italské soutěže, proto aby po-
sílil své postupové naděje, koupil dva 

české reprezentanty, Petra Pláteníka 
a zkušeného Jakuba Novotného. Oba se 
skutečně stali tahouny týmu a čtyři kola 
před koncem soutěže je Milán na prv-
ním místě šestnáctičlenné tabulky. A co 
Petr prozradil o svém nynějším klubu? 

Je to klub s vynikajícím zázemím 
a také se zde dělá vše pro postup mezi 
italskou volejbalovou elitu. Domácí 
zápasy hrajeme v nádherné hale Pala 
Lido téměř v centru Milána, návštěvy 
se pohybují od čtyřech do pěti tisíc. 
Máme výborného trenéra, kterým je 
bývalý mnohonásobný reprezentant 
Itálie Daniele Ricci. Na soupisce týmu 
jsou vedle sedmi Italů ještě Kubánec, 
Dán, Španěl a my s Jakubem dva Češi. 

Na vytíženost v zápasech si s Jakubem 
nemůžeme stěžovat. Podle statistik jde 
na Jakuba během zápasu průměrně tak 
40 nahrávek, já jich dostávám 30 až 35 
a to je slušný průměr.

– Petře, jsi v Itálii dva roky, co tvoje 
italština?

S tou již nemám žádné potíže, všude 
se bez problémů domluvím. První čtyři 
měsíce jsem používal převážně ang-
ličtinu, ale v klubech se při trénincích 
i zápasech mluví pouze italsky, tak 
jsem byl nucen se učit. Hodně mi po-
mohli spoluhráči.

– Milán je velkoměsto, jak sis zvykl? ▶
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Úspěch volejbalových žákyň Světlé

18. března se hrál v tělocvičně ZŠ Lá-
necká turnaj předposledního kola krajské-
ho přeboru starších žákyň ve volejbale o 1. 

– 4. místo ve skupině, za účasti družstev 
DDM Demlova Jihlava, OA Třebíč, Sokol 
Bedřichov a domácí TJ Sklo Bohemia. 
Svěřenkyně trenérky Jaroslavy Holoubko-
vé vybojovaly 2. místo za volejbalistkami 
Jihlavy a tím si zajistily konečné 2. místo 
v přeboru. Domácí hráčky nejprve porazi-
ly Bedřichov 2:0, potom podlehly Třebíči 
1:2 a v posledním zápase prohrály s Jihla-
vou 0:2. Turnaj vyhrály žákyně Jihlavy 
bez ztráty setu, na 2. místě skončilo druž-
stvo domácích, 3. místo obsadilo družstvo 
Třebíče a poslední místo patřilo volejba-
listkám Sokola Bedřichov. Družstva na 
2. až 4. místě měla po jednom vítězství 
a dvou prohrách, a tak rozhodoval poměr 
vyhraných a prohraných setů. Zajímavé 
bylo, že před turnajem byla u družstev 
Světlé a Bedřichova rovnost bodů, a tak se 
v něm rozhodlo o druhé postupové příčce 
domácích. 

Mladé volejbalistky Světlé si tak po 
loňském prvenství opět vybojovaly účast 
v kvalifikačním turnaji o přeborníka ČR 
v této věkové kategorii. Trenérka Jaroslava 
Holoubková k tomu dodala: „Je to pro 
družstvo obrovský úspěch, ve který jsme 
před sezonou nedoufaly. Vždyť z družstva 
odešly do vyšší věkové kategorie klíčové 
hráčky Výborná s Juklovou. Obě nyní hos-
tují v Jiskře Havlíčkův brod v I. lize kade-
tek. 1. dubna čeká děvčata poslední turnaj 
v Třebíči, kde nám bude chybět kapitánka 
Marešová, která v té době bude s ligovým 
družstvem KP Brno v Belgii.“ 

Text a foto: jív

Zleva: trenérka J. Holoubková, K. Štercová, A. Vopěnková, V. Spěváková, K. Satrapová, 
T. Kyselová a A. Lacinová, dole zleva: H. Štrosová, V. Marešová

Život velkoměsta jsem již poznal 
při angažmá v Panathinaikosu Atény, 
ale tady bydlíme blízko haly v centru 
města. Jak vylezu z domu, slyším po-
řádný rámus a hlavně jsou zde v ulicích 
obrovské zácpy. A tak s autem po městě 
moc nejezdím, používám převážně skútr. 
Přiznám se, že bych raději bydlel někde 
na klidnějším místě, blízko přírody. His-
torické památky Milána jsou nádherné, 
ale já tu jsem hlavně pro volejbal. Rád 
bych se podíval na fotbalový stadion na 
San Siru, kde hrají AC a Inter, od mého 
bytu to je kousek, ale v době zápasů buď 
trénujeme nebo hrajeme svá utkání.

– Co spojení reprezentace a Petr Plá-
teník?

Přiznám se, že po návratu z mistrov-
ství světa v Japonsku jsem se rozhodl od 
reprezentačních povinností aspoň na čas 
si odpočinout. Nároďák se nekvalifikoval 
na ME a je dobré dát příležitost mladým 
hráčům. Já to v reprezentaci táhnu od ju-
niorů a díky tomu jsem kolik roků neměl 
pořádnou dovolenou. Když skončila se-
zona v klubu, přišly reprezentační akce: 
soustředění, Světový pohár, mistrovství 
Evropy a v loňském roce i světový šam-
pionát. Nyní se soustředím hlavně na 
volejbal ve svém klubu a po sezoně bych 
si rád skutečně odpočinul. Ale neříkám, 
že jsem s reprezentací skončil.

– Děkuji za rozhovor
Jiří Víšek

▶

Budoucnost sportovišt́  ve Světlé

Sport ve Světlé má tradici, horší už to 
je se stavem sportovišť. Kabiny fotbalo-
vého stadionu ze 60. let minulého století 
již dávno nevyhovují, zimní stadion 
nese známky toho, že byl stavěn v akci 
Z, ale zaplať Pán Bůh za něj. Po čtyři-
advaceti sezonách oprávněně volá po 
pořádné omlazovací kůře. 

Navíc ve městě, kde se hraje kvalitní vo-
lejbal, stolní tenis, futsal, to vše solidní na 
krajské úrovni a na školách ožívá florbal, 
není odpovídající sportovní hala. Světel-

ské rybníky již dávno neposkytují letní 
koupání ve vyhovujících hygienických 
podmínkách. Proto se 14. března uskuteč-
nilo v zasedací místnosti světelské radnice 
jednání představitelů města se zástupci 
sportovních klubů. 

Na jedné straně zasedli: starostka měs-
ta ing. Arnotová, místostarostové Josef 
Böhm a Mgr. Jan Tourek a host ing. Vla-
dimír Klatovský v roli projektového ma-
nagera v rámci strategického plánování 
nebo také poradce pro čerpání finančních 
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prostředků z fondů EU. Na straně druhé 
zasedli zástupci HC Sklo Bohemia, FK 
Sklo Bohemia, Tenisového klubu SB, od-
dílu volejbalu TJ Sklo Bohemia,  oddílu 
stolního tenisu TJ Sklo Bohemia,  Klubu 
českých turistů Sklo Bohemia a též zá-
stupci Futsalového klubu S. U. S. Přítomni 
byli i členové komise pro koordinaci spor-
tů při MěÚ. Důvodem celého jednání bylo 
dohodnout se, jak dál v oblasti sportu. 

Jak v úvodu zdůraznil místostarosta 
Tourek: peněz  moc není a je tedy třeba 

rozhodnout, co jsme schopni realizovat. Je 
třeba sledovat z nadhledu, aby sportoviště 
využívalo maximální množství lidí. Není 
možné si hrát „na vlastním písečku“ – to 
se potom neudělá nic. Dále místostarosta 
nastínil místa, která město v oblasti sportu 
nejvíc tlačí: zimní stadion, koupaliště 
nebo bazén, sportovní hala a kabiny fotba-

▶

lového stadionu. Jak už to při podobných 
debatách bývá, co zástupce sportu, to jiný 
názor: někdo je pro krytý plavecký bazén, 
jiný pro otevřené koupaliště. Diskusi uza-
vřela starostka slovy: „Chceme podporo-
vat investice do sportu, abychom nemuseli 
řešit problémy, kdy se mládež angažuje 
v jiných aktivitách (drogy, neonacismus 
apod.).“ 

A jaké byly závěry z tohoto jednání? Za 
prvé návrh na převzetí zimního stadionu 

do majetku města, za druhé stanovení po-
řadí priorit pro sportoviště: 

1) Rekonstrukce zimního stadionu +  
kabin fotbalového hřiště, 

2)  výstavba sportovní haly, 
3) koupaliště, eventuálně krytý 
  bazén.

Lze tedy konstatovat, že se hnuly ledy 
kolem světelských sportovišť – a to je 
dobře. 

Text a foto: jív

Zahájení turistické sezony

Turisté z celé Vysočiny zahájili 
jarní turistickou sezonu v oblasti 
KČT Vysočina v sobotu 17. března 
ve Světlé nad Sázavou. Akci, kterou 
každý rok zabezpečuje jiný odbor 
Klubu českých turistů, tentokrát 
pořádal odbor KČT Sklo Bohemia 
Světlá n. S. ve spolupráci s městem 
Světlá nad Sázavou a přihlásil se tak 
k oslavám 800. jubilea města.

Počasí, stejně jako loni a předloni, 
nebylo zrovna ideální, hned po ránu 
se zvedl vítr a později došlo i na déšť. 
Pořadatele to rmoutilo o to více, že ce-
lých čtrnáct dní předtím bylo poměrně 
teplo a slunečno. Od sedmé hodiny 
připravovali na náměstí Trčků z Lípy 
zázemí pro vydávání propozic a pro 
kapelu Fernet, od osmé se sjížděla auta 
(a také několik autobusů) a scházeli se 
pěší turisté, živá country muzika vy-
hrávala podpořená aparaturou na celé 
náměstí.

O deváté hodině došlo k vlastnímu 
slavnostnímu zahájení. Předseda svě-
telských turistů Jaroslav Mikeš v roli 

moderátora představil shromážděným 
turistům starostku města Lenku Ar-
notovou, místostarostu Josefa Böhma 
a členku oblastního výboru KČT Vy-
sočina Mílu Bradovou, kteří krátkými 
projevy přivítali přítomné. Jaroslav 
Vála je na závěr seznámil s trasami 
a kontrolami a starostka s M. Bradovou 
uvázaly novou stuhu k velkému klíči, 
kterým byla symbolicky odemčena 
nová turistická sezona. Jak ovšem řekla 
Míla Bradová, slovo symbolicky je tu 
zcela namístě, protože opravdovým tu-
ristům sezona nikdy nekončí!

Pořadatelé připravili dvě trasy pro 
pěší a jednu pro cyklisty. Jedenácti-
kilometrová túra vedla po žluté turis-
tické značce do Rozkošného údolíčka, 
přes Horní Březinku a Žebrákovský 
kopec do Benetic, odtud po vlastním 
značení přes Modlaň, kolem lomu 
Horka do Dolní Březinky a dál po čer-
vené značce do cíle na zimní stadión 
ve Světlé. 
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Jednadvacetikilometrová trasa 
vedla po modré značce přes Závidko-
vice na Lipnici a po žluté značce přes 
Radostovice, Malý Mlýnek a Mariadol 
k zastávce ČD Mrzkovice, po vlastním 
značení na Modlaň a potom společně 
s trasou 11 km do cíle. Cyklisté měli 

naplánovanou vyjížďku v délce 31 km 
přes Opatovice, Vlkanov a Ledeč nad 
Sáz. do Světlé s odbočkou na Modlaň. 
Tam byla totiž pro všechny tři trasy 
společná kontrola s občerstvením. Na 
ohni opečený špekáček s chlebem 
a hořčicí, pivo, čaj, káva nebo grog při-
šly každému k chuti. Delší trasa měla 
ještě kontrolu na Lipnici, sice bez jídla 
a pití, zato s možností zdarma si pro-
hlédnout hrad a jeho sklepení. Také ve 

ristům, kteří se podíleli na organizaci 
pochodu a zajišťovali vlastní značení, 
kontroly a občerstvení, hokejovému 
klubu HC Sklo Bohemia za zapůjče-
ní zimního stadionu, skupině Fernet 
a sponzorům – městu Světlá n. S., 
oblastnímu výboru KČT Vysočina 

a Odborovému svazu Sklo Bohemia, 
a. s. Ti všichni se přičinili o hladký 
a bezproblémový průběh celé akce.

Jaroslav Vála
Foto: autor (3) a Jiří Víšek (2)

Světlé někteří turisté využili možnosti 
navštívit středověké podzemí, pro 
tuto příležitost výjimečně zpřístup-
něné. Akce se zúčastnilo rekordních 
669 turistů, z nichž téměř dvě třetiny 
si vybraly trasu 11 km, nejméně bylo 
cyklistů. 

V cíli opět hrála skupina Fernet, 
účastníci pochodu obdrželi diplom 
a speciální razítko, mohli si zakoupit 
novou výroční turistickou známku 
a drobné suvenýry a také využít nabíd-
ky pracovnic Oborové zdravotní pojiš-
ťovny zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví, které na požádání zdar-
ma měřily množství tuku a tlak krve. 

Na závěr nezbývá než poděkovat 
všem pořadatelům – turistům i netu-

▶
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Sportovec Vysočiny 2006

Vysočina hledá opět po roce dal-
šího sportovce, který rozšíří řady 
nositelů titulu Sportovec Vysočiny. 
Veřejné hlasování bude ukončeno 10. 
dubna 2007. Nominace jsou přístup-
né na webu ankety.

Krajský úřad kraje Vysočina vyhla-
šuje anketu Sportovec Vysočiny 2006. 
Stejně jako v minulém roce je vyhlá-
šena v několika kategoriích. Do ankety 
byly nominováni sportovci, kteří spor-
tují v oddíle v kraji Vysočina a během 
roku 2006 dosáhli významných spor-

tovních výsledků. Odborná porota 
vybere nejúspěšnější sportovce kraje 
za minulý rok v kategoriích dospělí, 
kolektiv, mládež (do 15 let), senioři, 
trenér roku a zdravotně postižený 
sportovec.

Občané kraje Vysočina mohou zvolit 
nejlepší sportovce uplynulého roku 
v kategoriích jednotlivec a kolektiv 
v čtenářské anketě. Hlasovací lístky 
jsou zveřejněny v tištěném vydání Jih-
lavských listů, v Novinách jihlavské 
radnice, v Novinách žďárské radnice, 
v Třebíčských novinách či v novinách 

Kraje Vysočina. Zároveň je možné 
hlasovat prostřednictvím interneto-
vé adresy http://www.parolaart.cz/
sportovec-kraje-vysocina-2006/ nebo 
SMS zprávy a to ve formě JL SKV 
jméno sportovce, disciplína, klubová 
příslušnost, na číslo 900 09 03. Cena 
jedné SMS je 3 Kč. 

Galavečer s vyhlášením nejlepších 
sportovců Vysočiny je naplánován na 
4. května 2007 v Horáckém divadle 
v Jihlavě. 

Vilibald Prokop, odbor školství, 
mládeže a sportu

16. květen 2007 
je dnem, kdy se můžete zakoupením žlutého kvítku měsíčku lékařského zúčastnit již jedenáctého ročníku 

sbírky Ligy proti rakovině Praha. Tématem letošního ročníku je prevence pod heslem: 

Dnešní děti – zítřejší svět. Výchova ke zdravému způsobu života v rodině.

Podle nejnovějších odborných studií lze riziko onemocnění nádorovými chorobami snížit až o polovinu do-
držováním zdravého životního stylu. Přijmou-li děti již od raného věku jako normu, že na talíř patří zelenina a 
ovoce, že k životu patří pohyb a sport a že normální je prostředí bez tabákového kouře, splníme my dospělí 
kus své rodičovské role na výbornou. 

Český den proti rakovině je celonárodní akcí, i vy potkáte v našem městě dvojice děvčat z místní České 
zemědělské akademie a členky Českého svazu žen, které vám budou nabízet kytičku, tentokrát se světle 
modrou stužkou, a přidají letáček o zásadách zdravého způsobu života. Do označené pokladničky vložte 
finanční příspěvek, 20 Kč za jeden kvítek.

Výtěžek Květinového dne bude věnován na nádorovou prevenci, zlepšení života onkologických pacientů a 
podporu onkologického výzkumu. Bližší informace lze získat na www.denprotirakovine.cz nebo www.lpr.cz 

Přispívat na sbírkový účet Českého dne proti rakovině (6500065/0300) nebo posílat dárcovské SMS ve 
tvaru DMS KVET na čís. 87777 můžete až do 31. 12. 2007. Cena jedné DMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci 
obdrží 27 Kč.

V minulém roce bylo nabídnuto 1750 květů. Ozdobíte se opět a přispějete?

Helena Kostincová
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Klub sběratelů 
Havlíčkův Brod

pořádá 17. března, 
od 7 do 12 hod.

v kulturním domě Ostrov
v Havlíčkově Brodě

CELOSTÁTNÍ 
SBĚRATELSKOU 

BURZU 
VŠECH OBORŮ

Přijďte koupit, prodat či vyměnit mince, 
známky, pohledy, modely, 

starožitnosti a jiný sběratelský materiál.
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̀Ȁ܀ᔀȀ'ȀഀᤀE܀᠀ḀᄀᔀഀԀ ᬀ܀᠀Ȁἀ᐀ᬀᬀ܀K9᐀ഀ᐀܀᐀ഀ̀ऀ܀ᤀऀȀḀЀ᠀ᨀ܀$Ȁ(ᄀഀ᠀܀'ༀ᠀܀Ḁ᐀ഀKᨀ/܀(Ȁ̀Ԁᘀ܀ᴀ᐀Ԁᤀࠀ܀ༀȀ̀܀ഀЀ܀᠀܀(Ȁഀ᐀Ḁ ᴀ(܀ĀЀ᠀Ѐ᐀ༀᄀ܀
ᄀ܀"Ḁᄀ᠀᐀Ԁ̀܀Ȁ܀C܀Ḁ᐀ഀ܀᠀ऀሀ܀'ᤀ̀Ḁ ܀ᄀ܀ᔀഀༀᄀ᠀ሀ ܀ᔀ᐀܀ἂᄀༀᬀᄀ<
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ἀ᐀܀Cᬀ܀᐀Ԁሀᨀ܀+Ȁ̀Ḁ᐀ഀ܀᐀ༀᬀ Ԁሀ܀Ȁ̀܀IO?À܀Ȁ܀B=?A܀D&܀ἀᄀ܀ȀᔀȀ'ሀ܀ᄀ̀ഀ܀᐀Ԁࠀ;܀ȀḀȀࠀ᐀Ԁἀ᐀Eᨀ
J1܀ĀPD/4!P10܀܀!,/P܀܀/P!,5,%"DP܀J0+0܀ĀMQ.!6
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