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Vážení čtenáři, 
držíte v rukou nové číslo našeho 

společného Zpravodaje. Za měsíc, co 
jsme se na stránkách časopisu nese-
tkali, se v redakční radě pilně praco-
valo, aby květnové číslo bylo něčím 
zvláštní a tak trochu nové. 

Co jsme tedy pro vás v redakční 
„kuchyni“ připravili? 

První novinkou je rozšíření re-
dakční rady o dalšího člena, slečnu 
Martinu Kovářovou, kterou někteří 
jistě znáte jako propagátorku různých 
kulturních aktivit v Loco Baru. Hned 
na prvním setkání rady se aktivně 
zapojila do spolupráce a přípravy 
podkladů a věřím, že její práce naši 
snahu nabídnout co nejvíce informací 
významně podpoří.

Druhou novinkou je tematická 
příloha. Vzhledem k měsíci květnu 
se nabídlo hned několik témat, která 
jsme zpracovali. Máj je lásky čas, to 
všichni víme. Proto jsme vyslali do 
ulic naši reportérku Andreu, aby v mi-
nianketě mezi obyvateli města zjistila, 
jak partnerské dvojice prožívají první 
máj a také jak se seznámili. A protože 
k lásce patří i darované květiny, bylo 
zajímavé poptat se ve světelských kvě-
tinářstvích, zda se v květnu prodá více 
kytic, či zda to muži berou laxně. 

Zabruslili jsme také do historie 
i současnosti a vybrali pět zajímavých 
příběhů známých i méně známých 
dvojic. Doufáme, že vás rovněž za-
ujmou. 

Nechceme však věnovat květnovou 
přílohu pouze mezilidským vztahům. 

Proto jsme se vnořili do archivů 
a vybrali několik snímků z prvomá-
jových oslav. Nebojte se, nechceme 
se vrátit do oněch absurdních let 
budování socialismu se všemi jeho vý-
dobytky. Jedná se spíše o připomínku 
historických skutečností, která možná 
bude připadat mladým lidem jako 
něco neskutečného. Vybrané obrázky 
říkají, že se tak u nás skutečně muselo 
oslavovat. 

Pokud vás tematické přílohy za-
ujmou, budeme rádi a jistě připravíme 
další. Napište nám svůj názor!

Příjemné listování a čtení nejen naší 
přílohou, ale i celým číslem Zpravoda-
je přeje kolektiv redakční rady.

-mš-

Slovo úvodem Schůze rady - 19. března

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

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

vítáním přítomných, seznámením s pro-
gramem a provedením kontroly zápisu 
z minulého jednání:

Rada města projednala obsah dopisu 
ze dne 16. 3. 2007 od současného nájem-
ce kavárny. V dopise uvádí argumenty, 
kterými chce, aby rada přehodnotila 
své rozhodnutí o výpovědi. Výpověď 
z nájmu převzal dne 1. 3. 2007. Po dis-
kusi rada trvá na svém rozhodnutí ze dne 
19. 2. 2007.

 Usnesení č. 118/2007: 
Rada města Světlá n. S. po projednání:
I. Nadále trvá na svém  Usnesení 

č. 58/2007 ze dne 19. 2. 2007.
II. Posouvá termín výzvy k podání 

nabídky na pronájem nebytových 
prostor do 30. 4. 2007 a termín 
zahájení nového pronájmu od 1. 7. 
2007.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned

Rada města projednala informaci 
tajemnice o tom, že máme kronikáře 
v místních částech Dolní Březinka 
a Horní Dlužiny. Navrhuje k předložení 
těchto kronik stejný termín jako u kroni-
ky města Světla n. S. 

Usnesení č. 119/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

prodlužuje termín k předložení kroniky 
místní částí Dolní Březinka a kroniky 
místní části Horní Dlužiny do 30. 4. 
2007.

Zajistí: tajemník MěÚ, termín: 30. 4. 
2007 

Rada města se zabývala problematikou 
týkající se skládky. Projednala návrh, 
aby se kompletně na celé odpadové hos-
podářství vypsalo výběrové řízení (svoz 
TDO, velkoobjemový odpad, tříděný 
odpad, nebezpečný odpad).

Usnesení č. 120/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

ukládá:
I. Vypsat výběrové řízení na firmu 

pro zajištění svozu TKO ve městě 

Světlá n. S. a jeho přidružených 
částech na dobu určitou od 1. 8. 
2007 do 31. 12. 2008.

II. Ukládá vypsat výběrové řízení na 
firmu, která by pro nás zpracovala 
výběrové řízení na zajištění dlou-
hodobého provozování odpadového 
hospodářství ve městě Světlá n. S.

III. Ukládá připravit pro výběr firmy 
dle bodu II veškeré podklady.

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta 
města.

 
2. Pronájem nebytových prostor
Rada města projednala žádost Mgr. Pe-

try Mejstříkové, Mírovka 34, 580 01 
Havlíčkův Brod o ukončení smlouvy ze 
dne 20. 1. 2005 dohodou k 31. 3. 2007. 
Podle této smlouvy měla výše jmeno-
vaná pronajatu učebnu o ploše 24 m2 
v Základní škole Světlá n. S., Lánecká 
699, Světlá n. S., za účelem poskytování 
výuky anglického jazyka pro zájemce ze 
Světlé nad Sázavou a okolí. 

Zároveň o pronájem těchto nebytových 
prostor požádal za stejných podmínek 
a za stejným účelem ing. Milan Karas, 
Havlíčkova 3585, 580 01 Havlíčkův 
Brod od 1. 4. 2007 na dobu neurčitou. 
Ředitel ZŠ Světlá n. S., Lánecká 699, 
Světlá n. S. se změnou nájemce souhlasí. 
S probíhajícím pronájmem nejsou žádné 
problémy. 

 
 Usnesení č. 121/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů schvaluje:
I.Ukončení Smlouvy o nájmu nebyto-

vých prostor ze dne 20. 1. 2005 uzavřené 
s Mgr. Petrou Mejstříkovou, Mírovka 
34, 580 01 Havlíčkův Brod na pronájem 
nebytových prostor v ZŠ Světlá n. S., 
Lánecká 699, Světlá n. S., v rozsahu 1 
místnosti-učebny o ploše 24 m2, doho-
dou k 31. 3. 2007 

II.Pronájem nebytových prostor v ZŠ 
Světlá n. S., Lánecká 699, Světlá n. S., 
v rozsahu 1 místnosti -  učebny o ploše 
24 m2, za účelem poskytování služeb 

- výuka cizích jazyků pro zájemce ze 
Světlé nad Sázavou a okolí, ing. Mila-
nu Karasovi, Havlíčkova 3585, 580 01 
Havlíčkův Brod. Nájemní vztah bude 
uzavřen na dobu neurčitou s účinností od 
1. 4. 2007 za cenu 500 Kč/m2/rok pro po-
skytování služeb po dobu 5 dnů v týdnu. 
Při změně doby pro poskytování služeb 
bude nájemné poměrně sníženo.
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Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 4. 2007 

3. Pronájem nebytových prostor 
–  město 

Rada města projednala pronájem neby-
tových prostor v objektu bývalé plynové 
kotelny na pozemku KN st.č. 1534 v k. ú. 
Světlá n. S. Jedná se o prostory v roz-
sahu 3 místností a sociálního zařízení 
o ploše 76 m2. Tyto prostory se pronají-
mají za účelem zřízení provozních pro-
stor (sklad, kancelář, sociální zařízení, 
garáž), které slouží pracovníkovi města 
Světlá n. S. s pracovním zařazením za-
hradník pro park. Smlouva o pronájmu 
nebytových prostor je uzavírána pouze 
na kalendářní rok.

Usnesení č. 122/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní počtem 7 hlasů schvaluje uzavření 
Smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
na pronájem nebytových prostor v objek-
tu bývalé plynové kotelny na pozemku 
KN st.č. 1534 v k. ú. Světlá n. S. v roz-
sahu 3 místností a sociálního zařízení 
o ploše 76 m2 s Českou zemědělskou 
akademií v Humpolci, střední školou, IČ 
62540050, se sídlem Humpolec, Školní 
764, za účelem zřízení provozních pro-
stor (sklad, kancelář, sociální zařízení 
a garáž), které budou sloužit pracovníko-
vi města Světlá n. S. s pracovním zařaze-
ním zahradník pro park. Nájemní vztah 
bude uzavřen na dobu určitou zpětně od 
1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 s  tříměsíční 
výpovědní lhůtou, která začíná běžet od 
1. dne následujícího měsíce po doručení 
výpovědi, za cenu 20 000 Kč/rok.

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

4. Umístění ocelového směrovníku
Rada města projednala žádost Klu-

bu českých turistů, značkový obvod 
Havlíčkův Brod, zastoupený předsedou 
p. Vladimírem Maršíkem, o souhlas 
s umístěním ocelového směrovníku 
v parčíku na náměstí ve Světlé nad 
Sázavou (naproti trafice). Instalaci 
směrovníku zajistí značkaři obvodu 
Havlíčkův Brod a budou o něj pravidel-
ně pečovat, tj. v pravidelném pětiletém 
cyklu bude natírán. 

 Usnesení č. 123/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Souhlasí s umístěním ocelového 

směrovníku Klubu českých turistů, 
značkový obvod Havlíčkův Brod, 
ve Světlé nad Sázavou. 

II. Ukládá místostarostovi p. Böhmo-
vi vést jednání se zástupci KČT 
o vhodném umístění směrovníku.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: 2. 4. 2007 

5. Převod finančních prostředků 
mezi fondy KyTICe – Kulturní zaříze-
ní Světlá n. S.

Zastupitelstvo města Světlá n. S. schvá-
lilo na svém zasedání dne 28. 2. 2007 pří-
spěvek na provoz příspěvkové organizace 
KyTICe ve výši 4 917 tis. Kč s tím, že or-
ganizaci bude nařízen odvod do rozpočtu 
zřizovatele ze zlepšeného hospodářského 
výsledku předchozího roku.

 Usnesení č. 124/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů:
I. Schvaluje příspěvkové organizaci 

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá 
n. S. použít rezervní fond ve výši 
400 tis. Kč k posílení investičního 
fondu.

II. Ukládá příspěvkové organizaci 
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá 
n. S. odvod částky 400 tis. Kč do 
rozpočtu zřizovatele.

Uvedené finanční prostředky budou 
použity k úhradě výdajů na provozní 
náklady organizace.

Zajistí: ředitelka PO KyTICe, termín: 
30. 4. 2007 

6. Schválení komise a seznamu oslo-
vených firem na pro nákup IT

Rada města projednala podle vnitřní 
směrnice 1/2007 složení komise pro 
výběr dodavatele 20 ks PC a seznam 
oslovených dodavatelů.

Usnesení č. 125/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů schvaluje:
I. Komisi pro výběr dodavatele 20 ks 

PC ve složení:
 Tourek Jan, Kratochvíl Josef, Koty-

za David, Svobodová Lenka
 Coufalová Gabriela
II. Seznam oslovených dodavatelů:
 Dell Computer spol. s r. o. Praha, 

Autocont CZ a. s. Havlíčkův Brod, 
Aika spol. s r. o. Havlíčkův Brod, 
SpaceCom spol. s r. o. Humpolec, 
ROSS Holding, s. r. o. Havlíčkův 
Brod

Zajistí: informatik MěÚ, termín: 31. 3. 
2007 

7. Personální situace na odboru sta-
vebního úřadu a územního plánování

Rada města projednala požadavek 
vedoucího stavebního řadu a územního 

plánování o navýšení počtu pracovníků 
odboru. Rada si je vědoma, že přibývá 
agenda, kterou musí odbor zajistit. 

 Usnesení č. 126/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů ukládá tajemnici MěÚ 
připravit do příštího jednání rady mzdo-
vou inventuru včetně podílu na státní 
správu a samosprávu.

Zajistí: tajemnice MěÚ, termín: 30. 3. 
2007 

Rada města projednala návrh na vý-
běrové řízení akce „Oprava místních 
komunikací v Dolní Březince a zřízení 
příjezdové komunikace“.

 Usnesení č. 127/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 7 hlasů: 
I. Schvaluje ve věci realizace stav-

by „Oprava místních komunikací 
a zřízení příjezdové komunikace“ 
oslovit následující firmy:

 Lubomír Dvořák, stavby pozem-
ních komunikací, Mírová 3336, 
580 01 Havlíčkův Brod,

 Strabag, a. s., Myslotínská 313, 
393 01 Pelhřimov

 M-SILNICE, a. s., OZ Havlíčkův 
Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havlíč-
kův Brod,

 SWIETELSKY stavební s. r. o., zá-
vod Pelhřimov, K Silu 1143, 393 01 
Pelhřimov,

 SKANSKA DS a. s., Na Výsluní 
3545, 580 01 Havlíčkův Brod

II. Jmenuje výběrovou komisi ve slo-
žení:

 Předseda – ing. Marie Kudrno-
vá, členové – Mgr. Jan Tourek, 
ing. Luboš Vacek, Stanislava 
Báčová, Josef Šlechta, náhradníci 

– ing. Gabriela Poulová, ing. Ota-
kar Švec

III.Stanovuje následující kritéria pro 
posouzení nabídky:

 1. výše nabídkové ceny 60 %
 2. záruka 20 %
 3. termín dokončení díla 20 %

Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 3. 2007 

Rada města projednala sdělení Ná-
rodní síťě zdravých měst, že v soula-
du se stanovami proběhnou v rámci 
zasedání valné hromady NSZM dne 
25. 4. 2007 v Jihlavě řádné volby rady 
a revizní komise NSZM ČR. Je zde 
možnost nominovat svého zástup-
ce do voleb rady či revizní komise 
NSZM. ▶
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Usnesení č. 128/2007:
Rada města Světlá n. S. po projed-

nání souhlasí s kandidaturou místosta-
rosty města Mgr. Jana Tourka do voleb 
rady či revizní komise NSZM, které se 
uskuteční dne 25. 4. 2007.

Zajistí: ing. Lenka Arnotová, sta-
rostka města, termín: 30. 3. 2007 

Starostka předkládá radě města 
k projednání dopis Pavla Čapka, Dolní 
Březinka 81, upozorňující na zamok-
řený pozemek v majetku města, který 
sousedí s jeho pozemkem v Horní 
Březince.  

 Usnesení č. 129/2007:
Rada města Světlá n. S. po projed-

nání počtem 7 hlasů ukládá odboru 
MIRR znovu projednat s osadním 
výborem v Horní Březince osazení 
žlabovek k zamezení zamokření po-
zemku parc.č. 1219/1 v k.ú. Dolní Bře-
zinka.

Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 4. 2007 

Starostka předkládá radě města 
dopis manželů Jaroslavy a Miloslava 
Říhových, Dolní Březinka 11. Upozor-
ňují v něm na problém, který vznikl 
při jízdě aut kolem jejich nemovitosti. 

 Usnesení č. 130/2007:
Rada města Světlá n. S. po projed-

nání počtem 7 hlasů ukládá provést 
oboustranné zaměření pozemku 

– komunikace v Dolní Březince parc.č.  
a následně uskutečnit schůzku s za-
interesovanými vlastníky sousedních 
pozemků na místě samém.  

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 5. 2007 

Rada města projednala nabídku 
Akademie VOŠ Světlá n. S. Tato 
škola u příležitosti 40. výročí svého 
založení bude vydávat almanach. 
Škola nabízí městu možnost zveřejnit 
prezentaci města. Formát A6 by stál 
5 000 Kč.

 Usnesení č. 131/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní souhlasí s prezentací města Světlá 
n. S. v almanachu Akademie VOŠ, 
Gymnázium, SOŠ uměleckoprůmys-
lová, Sázavská 548, Světlá n. S. v hod-
notě 5 000 Kč. Financování bude 
zajištěno rozpočtovou změnou oproti 
rozpočtové rezervě.

Zajistí: ing. Lenka Arnotová, sta-
rostka města, vedoucí finančního od-
boru, termín: 25. 4. 2007 

Rada města projednala návrh na 
rozdělení zlepšeného výsledku hospo-
daření PO KyTICe za rok 2006.

 Usnesení č. 132/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní počtem 6 hlasů souhlasí s rozděle-
ním zlepšeného výsledku hospodaření 
PO KyTICe na rok 2006 - 80 tis. Kč 

- do fondu odměn a 513 692 Kč do re-
zervního fondu.

Zajistí: ředitelka PO KyTICe, termín: 
30. 3. 2007 

Rada města vyslechla informaci 
o proběhlé akci Zahájení turistické 
sezony. Sešlo se zde cca 650 účastníků. 
V souvislosti s tím navštívil naše měs-
to redaktor časopisu Travel profi. Je to 
časopis, který propaguje různé oblasti 
turistického ruchu. Navrhli nám, že by 
v březnovém čísle vyšla dvoustrana 
s textem a fotografiemi z pochodu, 
v dubnu by pak vyšla další dvoustrana 
na téma, na kterém bychom se dohodli, 
další dvoustrana by vyšla v květnu 
a v červnu. Vše bylo stálo 26 tisíc Kč 
bez DPH. 

 Usnesení č. 133/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní souhlasí s prezentací města a regi-
onu v časopisu Travel profi v hodnotě 
26 tisíc Kč bez DPH. Financování bude 
zajištěno rozpočtovou změnou oproti 
rozpočtové rezervně.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta 
města, vedoucí fin. odboru, termín: 
25. 4. 2007 

Rada města projednala návrh redakč-
ní rady zpravodaje odměnit redaktory, 
kteří nejsou pracovníky města. Jedná 
se o p. Šimka, p. Práška a p. Víška 
(zde se navrhuje finanční dar ve výši 
5 tis. Kč pro každého). Dále pak 
o sl. Nevoralovou a Tarabčákovou (zde 
se navrhuje 2,5 tis. Kč pro každou).

 Usnesení č. 134/2007:
Rada města Světlá n. S. po projed-

nání souhlasí s rozpočtovou změnou 
– zapojení částky ve výši 20 tis. Kč ze 
sponzorských darů na oslavy 800. vý-
ročí do rozpočtu na účelem vyplacení 
finančních darů redaktorům Světel-
ského zpravodaje za práci v roce 2006 
následovně: 

Mgr. Jan Prášek, 5 000 Kč, 
Mgr. Michal Šimek 5 000 Kč, Jiří 
Víšek 5 000 Kč, Andrea Tarabčáková 
2 500 Kč, Zuzana Nevoralová 2 500 Kč

Zajistí: vedoucí finančního odboru 
termín: 25. 4. 2007

Rada města projednala návrh na 
rozšíření historické sbírky pohlednic 
Světlá n. S. – vybráno bylo 10 ks po-
hlednic od p. Líbala za částku 750 Kč.

 Usnesení č. 135/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní souhlasí s nákupem 10 ks historic-
kých pohlednic od p. Líbala za částku 
750 Kč formou rozpočtové změny na 
úkor rozpočtové rezervy.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta 
města, vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 25. 4. 2007 

Rada bere na vědomí.
• Rada města projednala návrh 

znovu oslovit poslance ve věci 
zřízení finančního úřadu ve Svět-
lé n. S. Příležitostí k tomu budou 
i akce konané v rámci oslav 
k 800. výročí města.

• Starostka informuje, že vyzvala 
jednotlivé sportovní kluby na 
jednání dne 14. 3. 2007.

• Rada města projednala záležitost 
týkající se neustálých sporů mezi 
některými obyvateli v čp. 30 
v Lipničce. 

• Starostka navrhuje, aby zápisy 
z komisí a výborů byly zasílány 
i zastupitelům. 

• Rada vyslechla informaci, že 
součástí oslav bude i koncert 
Heleny Vondráčkové. Bylo by 
vhodné ji oficiálně přijmout na 
radnici.

• Dotaz na pořádání venkovních 
produkcí PO KyTICe. Jak by se 
rada nebo zastupitelstvo postavi-
lo k event. pokutám za hlučnost? 
Zaujmout k tomu nějaké stano-
visko. Je to záležitost města, pří-
padnou pokutu by hradilo město.

• ZŠ Komenského požaduje při-
stavení kontejneru na vyřezané 
větve. 

• Byl projednán požadavek - 
Dr. Myslivcová sděluje, že se na 
ni obrátil p. Soběhrd, že se mu 
nedostalo řádné odpovědi ve věci 
žádosti pozemku na garáž pro 
dceru.

• Komise rozvoje města zde ne-
doporučuje stavbu garáže, ale 
přiklání se k výstavbě parkovišť. 

• Rada vyslechla informaci tajem-
nice, že p. Beran předložil návrh 
na novou znělku. 

ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶
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Schůze rady - 2. dubna

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

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

táním přítomných a provedením kontro-
ly zápisu z minulého jednání.

2. Parkoviště Světlá n. S.
Výběrová komise posoudila dne 21. 3. 

2007 obdržené výzvy k realizaci stavby 
„Parkoviště Světlá n. S.“ Jako nejlépe vy-
hovující dle určených kritérií v zadávací 
dokumentaci a v souladu se směrnicí 
č. 1/2007 doporučuje k uzavření smlou-
vy o dílo firmu TOST.CZ, Havlíčkova 
408, Ledeč n. S.

Ing. Kudrnová sděluje, že bylo po-
dáno 9 nabídek  a ceny byly poměrně 
vyrovnané. Firma TOST nabídla pro-
vedení akce za cenu 3 244 880,50 Kč. 
V rozpočtu máme 3,9 mil. Kč. Čekáme 
ještě, jestli dostaneme dotaci. 

 Usnesení č. 136/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů  souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo  s firmou TOST.CZ, 
Havlíčkova 408, Ledeč n. S. za podmín-
ky, že bude termín realizace upraven 
v souladu s výsledkem žádosti města 
Světlá n. S. o dotaci na tuto stavbu.

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

3. Prodej části pozemku
Rada města projednala  žádost pí Ka-

teřiny Soběhrdové, U Stromečku 799, 
Světlá n. S. o prodej části pozemku KN 
č. 926/101 o výměře cca 25 m2 v k. ú. 
Světlá n. S. za účelem výstavby garáže. 

Vedoucí MIRR informuje, že žada-
telce bylo dáno na vědomí usnesení 
ZM č. 78/2006 a vyrozumění, jak má 
dále postupovat, na které ona reagova-
la v měsíci lednu 2007. Záležitost byla 
znovu projednána v komisi rozvoje 
města  v únoru 2007 se zamítavým 
stanoviskem. Bylo provedeno  ještě še-
tření na místě samém a prověřena pří-
padná výstavba garáže na části výše 
uvedeného pozemku v návaznosti na 
řešení křižovatky a rozhledových po-
měrů v ní.  Komise v této věci nemění 
své stanovisko ze dne 7. 2. 2007. V té-
to souvislosti zároveň konstatuje, že 

by bylo vhodné vytipovat plochy, které 
by bylo možné nabídnout zájemcům 
k výstavbě řadových či jednotlivých 
garáží.

 Usnesení č. 137/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů:
I.Doporučuje záměr prodeje pozemku 

KN č. 926/101 v k. ú. Světlá n. S.
II.Ukládá odboru MIRR prověřit 

možnost rozšíření parkoviště, případně 
výstavbu garáží na pozemku KN č. 926/
101 a pozemku KN č. 926/99 v k. ú. 
Světlá n. S.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: I. 25. 4. 2007,  II. 16. 4. 2007 

4. Umístění elektrického zařízení 
- Horní Březinka

Rada města projednala  žádost ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín, která má záměr realizovat 
stavbu „Horní Březinka, p. Lepeška, 
kabel NN“. Touto stavbou budou dotče-
ny pozemky KN č. 1209/3, KN č. 1209/
5 a KN č. 1209/6 v k.ú. Dolní Březinka, 
které jsou ve vlastnictví města Světlá 
n. S.

 Usnesení č. 138/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů:
I. Souhlasí s trasou kabelového 

vedení stavby „Horní Březinka, 
p. Lepeška, kabel NN“ přes poze-
mek KN č. 1209/3, KN č. 1209/5 
a KN č. 1209/6 v k. ú. Dolní 
Březinka s následným zřízením 
věcného břemena ve vymezeném 
rozsahu za jednorázovou úhradu 
701 Kč.

II. Ukládá odboru MIRR informovat 
se v Havlíčkově Brodě, jakým 
způsobem zpoplatňují ukládání 
inženýrských sítí do pozemku 
města.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín. 16. 4. 2007

Rada města projednala žádost Sboru 
dobrovolných hasičů Světlá n. S. o fi-
nanční příspěvek ve výši 20 000 Kč. 
SDH pořádá dne 19. 5. 2007 v rámci 
oslav 800. výročí města Hasičský den, 
spojený s oslavami 130. výročí založení 
místního sboru dobrovolných hasičů. 
Akce bude mít tyto části: přehlídka 
historických hasičských vozidel, soutěž 
hasičských družstev v požárním útoku, ▶

kulturní akce – taneční zábava, vystou-
pení mažoretek.

 Usnesení č.  139/2007:
Rada města Světlá n. S. po projed-

nání počtem 5 hlasů schvaluje poskyt-
nutí finančního daru ve výši 20 000 Kč 
z rozpočtu oslav 800. výročí města 
Sboru dobrovolných hasičů Světlá 
n. S.

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

Rada města projednala žádost ZO 
Českého svazu žen ve Světlé n. S. o po-
skytnutí finančního příspěvku  na akce 
pořádané ČSŽ v roce 2007.

 Usnesení č. 140/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 000 Kč ZO 
Českého svazu žen ve Světlé n. S.

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

Rada města projednala žádost o pe-
něžní dar Stadion klubu S-11, Světlá 
n. S. na akci „1. ročník Srazu mopedů“, 
která se koná dne 2. 6. 2007 k oslavám 
800. výročí města.

 Usnesení č. 141/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů schvaluje:
I. Poskytnutí finančního daru ve výši 

5 000 Kč organizaci Stadionklub S-
11, Světlá n. S. na akci „1. ročník 
Srazu mopedů“ z rozpočtu oslav 
800. výročí města. 

II. Úhradu hudební produkce při akci 
„1. ročník Srazu mopedů“ dne 2. 6. 
2007 v částce 2 500 Kč z rozpočtu 
oslav 800. výročí města.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 30. 6. 2007 

Rada města projednala žádost MO 
Českého rybářského svazu ve Světlé 
nad Sázavou o finanční příspěvek ve 
výši 3 tis. Kč. MO pořádá v rámci oslav 
tradiční rybářské závody. Tato akce 
proběhne dne 5. 5. 2007 na rybníkách 
v zámeckém parku. Při této akci bude 
provádění propagace města.

 Usnesení č. 142/2007:
Rada města Světlá n. S.  po projedná-

ní počtem 5 hlasů schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 3 tis. Kč z pro-
středků sponzorských darů pro  MO 
Českého rybářského svazu, Wolkerova 
1141, Světlá n. S.
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Zajistí: ing. Jaroslava Žáčková, ve-
doucí finančního odboru, termín: 15. 5. 
2007 

Rada projednala návrh městské policie 
aktivně se  podílet na dopravní výchově 
mládeže u žáků 4. tříd  formou besed za-
měřených na bezpečnost chodců a cyk-
listů v dopravním provozu, účast při 
dopravních soutěžích. V letošním roce 
je v základních školách 85 žáků čtvr-
tých tříd. Navrhuje, aby část prostředků 
z represivní činnosti mohla být dána na 
činnost preventivní a výchovnou.

 Usnesení č. 143/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů souhlasí:
I. S uskutečněním výchovné akce, 

kterou bude pořádat Městská po-

▶ licie Světlá n. S. pro žáky 4. tříd 
základních škol ve Světlé n. S.

II. S nákupem předmětů za účelem 
preventivní a výchovné činnos-
ti  pro žáky 4. tříd  v hodnotě 
10 000 Kč formou rozpočtové 
změny oproti prostředkům získa-
ných z represivní činnosti MP.

Zajistí: Zdeněk Novák, Městská poli-
cie Světlá n. S. a ing. Jaroslava Žáčková, 
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 12. 2007 

Rada města projednala informaci 
starostky ve věci návrhu Hospodářské 
komory ČR na spolupráci města na pro-
jektu „Centrální registr produktů, firem 
a institucí Axis4info“ v informačním 
systému HK ČR, krajů, města a obcí. 
Jedná se o společný celorepublikový 
projekt regionální a podnikatelské sa-
mosprávy, jehož záměrem je sjednocení 
aktivit při tvorbě a využívání Centrální-
ho registru produktů a firem. Podstatou 
a hlavním předmětem spolupráce je 
propagační podpora a společné oslovení 
a informování podnikatelských subjek-
tů o tomto projektu. HK se zavazuje za-
jistit městu klientský přístup na portál, 
údržbu a aktualizaci. Město předá in-
formaci o projektu a zajistí informování 
podnikatelských subjektů a institucí 
o podpoře projektu a účasti města na 
vytvoření kompletního registru firem.

 Usnesení č. 144/2007:
Rada města Světlá n. S. po projednání 

počtem 5 hlasů souhlasí s účastí města 
Světlá n. S. na projektu „Centrální regis-
tr produktů, firem a institucí Axis4info“ 
v informačním systému HK ČR, krajů, 
města a obcí.

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

Rada města projednala doplnění ko-
mise sociální a zdravotní – starostka 
informuje, že zasedání komise sociální 
a zdravotní se aktivně zúčastňuje paní 
Marie Prchalová, vedoucí pečovatelské 
služby města Světlá n. S. S ohledem na 
její práci a znalost místních poměrů by 
bylo vhodné, aby se stala členkou této 
komise.

 Usnesení č. 145/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní počtem 5 hlasů jmenuje paní Marii 
Prchalovou, bytem Horní Bohušice 869, 
Světlá n. S., členkou komise sociální 
a zdravotní.

Zajistí: vedoucí odboru sociálních 
věcí, termín: ihned 

Pan Böhm předkládá radě k uvážení 
záležitost dofinancování muzea – mu-
zeum je hotové, bylo předáno městu, 
pracuje se na smlouvě o předání Vlas-
tivědnému spolku Světelsko k jeho 
provozování. Za schválený 1 mil. Kč 
se podařilo udělat skoro vše, jediná věc, 
která se nepodařila, je rekonstrukce 
WC (musí být i pro invalidy). Rozpo-
čet na tuto akci je 26 tis. Kč. Kdyby se 
to nyní dodělalo, bylo by muzeum již 
definitivní a nemuselo by se následně 
zasahovat do instalovaných expozicí. 
Použít by se na to mohly peníze ze 
sponzorských darů.

 Usnesení č. 146/2007:
Rada města Světlá n. S. po projedná-

ní počtem 5 hlasů doporučuje provedení 
rekonstrukce WC v prostorách muzea 
ve Světlé nad Sázavou za částku 26 tis. 
Kč formou rozpočtové změny oproti 
prostředkům ze sponzorských darů.

Zajití: ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí 
finančního odboru, termín: 25. 4. 2007 

 Usnesení č. 147/2007:
Rada města Světlá n. S. se po pro-

jednání usnesla od sportovních klubů 
požadovat:

I.  Podrobný ekonomický rozbor 
a zprávu o činnosti klubu.

II. Ucelenou zprávu o tom, kolik a na 
co bude potřeba peněz.

Zajistí: Mgr. Tourek, Josef Böhm, ter-
mín: 16. 4. 2007 

Rada bere na vědomí:
• návrh, aby odbor ŽP v souvislosti 

se změnami ve  vodním zákoně 
(studny a vypouštění odpadních 
vod) uspořádal jednání (veřejnou 
schůzi), na které  by se občané do-
zvěděli potřebné informace. Měla 
by se připravit také nějaká infor-
mace a článek do zpravodaje. 

• informaci o konání 6. ročníku 
Rallye Světlá – letos by se měla 
uskutečnit 21. a 22. 9. Město na 
sebe bere určité závazky – zajis-
tit prostory pro tiskové centrum, 
prostory pro parkoviště soutěžních 
a doprovodných vozidel, pohár sta-
rosty města apod. Dozor provádí 
MP, TBS uklízí. Ohledně průjezdu 
přes naše místní části se obrátíme 
na osadní výbory v Lipničce a Ko-
chánově.

• návrh pozvat hokejový výbor na 
jednání.

ing. Lenka Arnotová
starostka města

Aktuální problémy, 
které řeší město

Průmyslové zóny
Probíhá jednání s vlastníky nemo-

vitostí o odkupu jejich pozemků pro 
výstavbu průmyslové zóny. 

Investiční akce
Připravuje se materiál pro zastupitel-

stvo ohledně velkých investičních akcí 
dle časového harmonogramu realizace

umístění těchto staveb (u budov)
hodnocení těchto investičních akcí 

z hlediska pořizovacích nákladů, pro-
vozních nákladů a využití.

Skládka
Pozemkový úřad ČR vrátil pozemky, 

na kterých je předpokládaná II. a III. eta-
pa skládky, panu Morawetzovi a vzhle-
dem ke končící životnosti I. etapy 
skládky je potřeba připravit výběrové 
řízení na firmu, která bude dočasně řešit 
odpadové hospodářství ve městě tím, že 
bude odpad vozit na jinou skládku. 

Katalog služeb
Bude doručen dotazník s informač-

ním dopisem všem občanům Světlé. 
Zájemci podnikatelé, kteří budou mít zá-
jem inzerovat, odevzdají vyplněný a po-
depsaný dotazník buď na informačním 
centru, nebo na živnostenském odboru 
MÚ Světlá. Zároveň na těchto místech 
bude formulář dotazníku k dispozici. 
Inzerce v tomto katalogu je ZDARMA. 
Omlouvám se všem ostatním občanům 
za obtěžování. 

Mgr. Jan Tourek
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Zasedání zastupitelstva města – 21. března

Přítomni: ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, MUDr. Stanislava Brhelová, 
Mgr. Stanislav Čech, Jan Kolář, Mgr. Ja-
na Kupčíková, ing. Josef Maleček, 
Dr. Jana Myslivcová, Mgr. Vlastimil 
Špatenka, ing. Jaroslav Švorc, Mgr. Jan 
Tourek, ing. Luboš Vacek, Mgr. Petr Vče-
la, ing. Zdeněk Vraný, Jaroslav Zmek

Omluveni: Jiří Hlaváček, Mgr. Jaroslav 
Holík, Dr. Věra Rýdlová, Lubomír Slabý, 
Věra Tyčová, ing. Zdeněk Vacek

1. Zahájení
Zasedání zahájila starostka města 

ing. Arnotová přivítáním přítomných, 
seznámením s programem a konstato-
váním, že zasedání bylo řádně a včas 
svoláno a zveřejněno a proti zápisu 
z minulého zasedání nebylo podáno 
připomínek. Ověřovateli dnešního zá-
pisu byli jmenováni: ing. Zdeněk Vraný 
a MUDr. Stanislava Brhelová. Zapisova-
telkou byla jmenována paní Alena Tichá.

Hlasování o návrhu programu – 15 hla-
sů pro – program byl jednomyslně schvá-
len.

2. Studie revitalizace panelových 
sídlišť

Starostka uvádí, že hlavním bodem 
dnešního jednání je projednání a ná-
sledně schválení studie revitalizace 
panelových sídlišť. Vedení města si je 
vědomo, že je nutné koncepčně řešit 
současný stav na sídlištích. V loňském 
roce byl schválen záměr vypracování 
studie, bylo vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele. Z výběrového řízení vzešla 
firma DESING s. r. o. Chotěboř. Práce na 
vypracování studie probíhaly v průběhu 
minulého roku. Veškeré návrhy byly ve-
řejně projednávány a všechny připomín-
ky zakomponovány do konečné verze 
studie. Aby v budoucnu mohlo město 
žádat o dotace, je nutné mít tuto studii 
schválenu zastupitelstvem. Jako první 
je možnost žádat o dotace na zřízení 
parkoviště po likusovém domě. Požádali 
jsme proto tvůrce studie – firmu Design 
Chotěboři o její prezentaci.

 Usnesení č. 22/2007
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 15 hlasů schvaluje 
koncepční studii „Revitalizace panelo-
vých sídlišť ve Světlé n. S“.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 3. 2007 

 3. Projednání výsledku jednání se 
sportovními kluby

Starostka města pozvala ing. Klatov-
ského – projektového manažera, požádala 
ho, aby se představil zastupitelům. 

Ing. Klatovský děkuje za pozvání a za 
důvěru. Byl najat proto, aby pomohl 
připravovat projekty – žádosti do evrop-
ských fondů. Má za sebou zpracovaných 
25 žádostí, které byly ze 75 % úspěšné. 
Ve Světlé byl ustanoven pracovní tým 
a jakmile budou zveřejněny výzvy, bude 
se o to pokoušet. V návrhu je, že by EU 
mohla financovat 85 % uznatelných ná-
kladů na investice. 

Místostarosta Mgr. Tourek informuje 
o jednání se sportovními kluby, které se 
konalo 14. 3. 2007 a vyústil z toho závěr, 
který se týká priorit.

1. Je potřeba řešit problematiku stáva-
jících sportovišť (rekonstrukce ZS + 
kabin pro fotbal). 

2. Výstavba sportovní haly – drtivá 
většina zástupců mluvila o tom, že 
nejvhodnější umístění haly by bylo 
u ZŠ Lánecká. 

3. Koupaliště, bazén.
Starostka upozorňuje, že se musí vy-

řešit hlavní problém, a to jsou majetkové 
vztahy. Vznikla myšlenka, že by si ZS 
mělo převzít město a využívat fondy EU. 
Na jednání se diskutovalo i o vizích – zda 
vznikne centrum sportu apod. Bude to 
dlouhodobější záležitost, bude muset do-
jít k rozfázování realizace do více let. 

Ing. Klatovský – Ve strategii je defi-
nováno cca 29 záměrů, což rozpočítáno 
do tří let vychází 9 na rok. Je to velké 
sousto. Doporučil v první fázi řešit to, co 
je v majetku, revitalizovat a obnovit. Vzít 
ZS do majetku a rekonstrukci rozfázovat 
na 2 až 3 etapy. Aby to město finančně 
utáhlo a bylo to schopno splácet. U dotací 
z EU se hodnotí finanční zdraví každé-
ho žadatele. Shoda je na nepřekročení 
ročního zaúvěrování mezi 40 – 50 mil. 
Kč a v rámci toho řešit 3 až 4 projekty, 
které by se rozfázovaly na dobu až 3 let. 
Několik záměrů je potřeba řešit souběžně. 
Dohoda je, že to takto bude připraveno 
pro příští zastupitelstvo. Zatím nemáme 
dostatek informací o fondech – jsou 
schvalovány v evropské komisi. Ale již 
v té době musíme mít schváleno, s jakými 
prioritami půjdeme. 

Z diskuse vyplynul požadavek, aby 
jednotlivé kluby předložily ekonomickou 
analýzu, u oddílů, které vlastní sportoviš-

tě stav těchto zařízení a potřeby nákladů 
na opravy či investice.

Starostka informuje, že komise pro 
koordinaci sportů má připravený pře-
hled o příjmech a výdajích jednotlivých 
sportovních klubů, o členské základně 
jednotlivých klubů atd. Nechala by to do 
dubnového ZM. 

Zastupitelstvo bere podané informace 
na vědomí.

Zastupitelstvo města projednalo dopl-
nění priorit A8 a C9 do Akčního plánu 
města Světlá n. S., pro získání dotací 
z fondů EU je to nutné. 

 Usnesení č. 23/2007
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 12 hlasů schvaluje 
aktualizaci Akčního plánu města Světlá 
n. S. o záměry A8 Rekonstrukce fotbalo-
vého hřiště a C9 Rekonstrukce zimního 
stadionu.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned

4. Vstup Svazku obcí mikroregionu 
Světelsko do místní akční skupiny 
Melechov

MAS Melechov je obecně prospěšná 
společnost, jejímiž zakládajícími členy 
jsou Mikroregion Ledečsko, obec Dolní 
Město, ZEMKO Kožlí a. s., Automoto-
klub Ledeč nad Sázavou, Zdenka Chlá-
dová. V roce 2006 získala MAS dotaci 
na základní rozjezd v rámci Operačního 
programu Rozvoj venkova a multifunkč-
ní zemědělství, Podopatření 2.1.4. Rozvoj 
venkova (podopatření typu LEADER+). 
Svazek obcí mikroregionu Světelsko se 
na svém shromáždění rozhodl pro vstup 
do MAS Melechov.

 Usnesení č. 24/2007
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 11 hlasů schvaluje 
vstup Svazku obcí mikroregionu Světel-
sko do MAS Melechov, o. p. s.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned

5. Použití darů na oslavy 800. výročí 
založení města

Představitelé města spolu s přípravným 
výborem na organizaci oslav 800. výročí 
první zmínky o Světlé hledají způsob zís-
kání dalších finančních prostředků, pře-
devším cestou darů. Protože použití darů 
podléhá schválení zastupitelstvem města 
a získané finanční prostředky je nutné ▶
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Komise pro výstavbu a rozvoj města 

Rada obce má na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102, vyhrazeno 
zřizovat a zrušovat podle potřeby  
komise rady obce, jako své iniciativní 
a poradní orgány, jmenovat a odvolá-
vat z funkce jejich předsedy a členy.  

Rada města Světlá nad Sázavou vyu-
žila své pravomoci a zřídila mimo jiné 
i výše uvedenou komisi, jmenovala její 
členy a také jmenovala ing. Marii Ko-
vandovou předsedkyní této komise.

Hlavní náplní práce komise je zabývat 
se rozvojem města, tj. navrhovat nové 
investiční záměry, jejich architektonické 
řešení, případně změny vzhledu či vyu-
žití stávajících staveb, nebo projednávat 
a připomínkovat již zpracované návrhy 
z pohledu odborníků ve výstavbě a sou-
visejících profesí. V této souvislosti se 
také zabývá připomínkováním návrhu 
rozpočtu města na další rok zejména v  
oblasti výstavby, správy a údržby ma-

Výstavba rodinných domů 
na Kalvárii

Město Světlá nad Sázavou v těchto 
dnech začalo realizovat svůj záměr, kte-
rým je příprava pozemků pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Kalvárie II, 
spočívající ve výstavbě „technické vy-
bavenosti“ pozemků. Jedná se o stavbu 
kanalizačního řadu, vodovodního řadu, 
plynovodu, kabelového vedení NN 
a veřejného osvětlení včetně přípojek 
na hranici jednotlivých pozemků. Na 
14 takto připravených pozemcích bude 
možné bez problémů zahájit výstavbu 
rodinného domu.

V této souvislosti zároveň probíhají 
jednání ve věci prodeje těchto pozemků. 
Stanovení podmínek prodeje, tj. stanove-
ní jejich ceny, formy prodeje, způsobu 
výběru pozemků, bude projednáno v ra-
dě města a následně v zastupitelstvu dne 
25. 4. 2007. Výsledky projednání po tom-
to termínu budou zveřejněny obvyklou 
formou, tj. na úřední desce MěÚ. Rovněž 
bude možné tyto informace získat na 
Městském úřadě Světlá n. S. – odbor ma-
jetku, investic a regionálního rozvoje.

ing. Marie Kudrnová
odbor MIRR

▶ používat průběžně při organizaci růz-
ných akcí, je vhodné, aby byl režim pou-
žívání těchto darů upraven – o použití by 
měla rozhodovat rada města, informace 
o čerpání finančních prostředků z darů 
by byly předkládány na zasedáních za-
stupitelstva.

Na sponzorských darech máme k dneš-
nímu dni cca 88 000 Kč, předpokládá se, 
že můžeme mít až 200 000. Kč. 

 Usnesení č. 25/2007 
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 12 hlasů schvaluje 
použití finančních prostředků získa-
ných dary a sponzorskými smlouvami 
na zajištění oslav 800. výročí první 
zmínky o Světlé. Zastupitelstvo pově-
řuje radu města k nakládání s těmito 
finančními prostředky. Informace 
o použití finančních prostředků bude 
předložena na nejbližším zasedání za-
stupitelstva města.

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

6. Různé
Rada města doporučila zastupitelstvu 

ke schválení vyplacení finančních darů 
redaktorům Světelského zpravodaje 

za práci v roce 2006 v celkové výši 
20 000 Kč formou rozpočtové změny 
z prostředků získaných dary. 

 Usnesení č. 26/2007
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po-

čtem 12 hlasů schvaluje vyplacení fi-
nančních darů redaktorům Světelského 
zpravodaje za práci v roce 2006 v celkové 
výši 20 000 Kč formou rozpočtové změ-

ny: Mgr. Jan Prášek 5 000 Kč, Mgr. Mi-
chal Šimek 5 000 Kč, Jiří Víšek 5 000 Kč, 
Andrea Tarabčáková 2 500 Kč, Zuzana 
Nevoralová 2 500 Kč.

Zajistí: ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí 
finančního odboru, termín: 30. 3. 2007. 

ing. Lenka Arnotová
starostka města

jetku. Dále se komise věnuje územnímu 
plánování a strategickému plánování, 
vyjadřuje se k zamýšleným prodejům 
nebo pronájmům pozemků či jiných ne-
movitostí. Plní úkoly rady města, jíž rov-
něž předkládá svá stanoviska a náměty.   

Komise má svá jednání pravidelně 
1 x měsíčně. V případě nutnosti jedná 
operativně.  

ing. Marie Kudrnová
odbor MIRR

Dotazníkové šetření – výsledky

V průběhu měsíce března probíhalo 
ve Světlé n. S. dotazníkové šetření, 
které mělo přiblížit názor občanů 
na vzhled náměstí. Bylo rozdáno cca 
1 800 ks dotazníků, z nichž bylo ode-
vzdáno 282 vyplněných. 

Z následného hromadného zpracování 
této dobrovolné anonymní ankety vy-
plynulo:

• dotazovaní občané nejsou příliš spo-
kojeni s dosavadním vzhledem náměstí, 
a proto by rádi uvítali, kdyby město za-
investovalo do zlepšení jeho vzhledu

• náměstí by v budoucnosti mělo sloužit 
více jako reprezentativní a klidová zóna, 
než jako místo pro parkování vozidel

• pomník Sklo a kámen by většina oslo-
vených zachovala, o novém uměleckém 
díle zatím neuvažují

• obyvatelé Světlé by uvítali vhodné 
řešení přechodů, schází jim více zeleně 
a květinových výsadeb, lavičky a odpad-
kové koše

Občané měli také prostřednictvím 
dotazníku možnost vyjádřit své návrhy 
a možná řešení zlepšení situace na náměstí 
Trčků z Lípy. Z těch nejčastějších uvádíme 
např.: oprava povrchu komunikací a chod-
níků, architektonické a barevné sjednocení 
vzhledu budov, parkování mimo náměstí 
(avšak v jeho blízkosti), udržování čistoty, 
větší péče o pomník a kašnu aj. 

Město Světlá nad Sázavou by chtělo 
poděkovat všem účastníkům tohoto řízení, 
které bude významným podkladem pro 
jeho budoucí rekonstrukci. Podrobnější 
výsledky dotazníkového šetření naleznete 
na www.svetlans.cz.

Lenka Svobodová, Dis - odbor MIRR
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Studny

V souvislostem ze zvýšeným zá-
jmem o legalizaci studní a odběru 
podzemních vod je odbor životního 
prostředí žádán o obecnou  a  uni-
verzální odpověď na dotaz: Jak je to 
se studnami? Bohužel  jednoduchá 
a zároveň obecné platná odpověď ne-
existuje a byla by zavádějící.

Nejpřesnější odpověď každý nalezne 
v zákonu 254/2001, vodní zákon, v plat-
ném znění  a prováděcích předpisech. Je 
pravdou, že taková odpověď obvykle 
neuspokojí, protože zákon není příliš 
přehledný,  souvisejících prováděcích 

Axis4 – Pomocná ruka podnikatelům

Axis4, projekt zaměřený na podporu 
podnikatelů a probíhající pod záštitou 
Hospodářské komory ČR, rozšířil pů-
sobnost i do našeho regionu. Projekt 
Axis4 se velice úspěšně rozvíjí již řadu 
let a do dnešního dne se do něj zapojily 
desítky tisíc podnikatelských subjektů. 
Vzhledem k přínosům v oblasti podpo-
ry podnikání, dosavadním úspěchům 
a důvěryhodnosti můžeme podnikate-
lům účast v tomto projektu doporučit.

Co je Axis4? Centrální registr Axis4 je 
aktivita Hospodářské komory (HK) ČR, 
jejímž cílem je vybudování celorepubli-
kového internetového katalogu výrobků 
a činností  podnikatelských subjektů a in-
stitucí ze všech oborů průmyslu, obchodu 
a služeb.

Podrobné údaje o Vaší firmě jsou k dis-
pozici Vašim potencionálním zákazníkům 
nebo partnerům. Účastí v projektu podni-
katel získá možnost široké propagace, na 
kterou by musel jinak vynaložit značné 
finanční prostředky.

Co konkrétně přináší projekt Axis4 Vaší 
firmě:

1. Vstupem do registru podnikatel-
ských subjektů Axis4 se údaje o Va-
ší firmě a nabízeném sortimentu 
stávají součástí informací, které HK 
ČR spolu s regionální samosprávou 
krajů a měst prezentují v tuzemsku 
i v zahraničí.

2. Vstupem do registru umožníte 
Vašim stávajícím i potencionálním 
zákazníkům získávat aktuální 
informace o Vašich produktech 

Pamětní síň „Muzeum 
Světelska“

Součástí oficiálního programu ce-
loročních oslav 800. výročí Světlé 
n. S. je otevření pamětní síně „Muzeum 
Světelska“. OMIRR měl za úkol zre-
konstruovat k tomuto účelu místnosti 
v prostorách zámku, který je v majetku 
kraje Vysočina. Po dobu několika měsí-
ců probíhaly současně stavební úpravy 
firmou TOST s. r. o. Ledeč nad Sázavou 
a jednání s krajem Vysočina, orgánem 
státní památkové péče, Hygienou apod. 
Dne 13. dubna proběhlo kolaudační říze-
ní stavebních úprav. Nyní má Vlastivěd-
ný spolek Světelsko před sebou nelehký 
úkol, který spočívá v instalaci expozice 
k termínu slavnostního otevření, které 
proběhne 16. 6. 2007.

ing. Marie Kudrnová
odbor MIRR

a službách. Jak vyplývá z údajů HK 
ČR, stále více podnikatelů používá 
k vyhledávání svých dodavatelů prá-
vě systém Axis4.

3. Axis4 není pouze seznamem. Vstu-
pem do registru získáte také mož-
nost své údaje kdykoli upravovat 
nebo doplňovat. Tyto informace 
o Vás můžete využít i jako plnohod-
notnou internetovou stránku, která 
slouží k prezentaci Vaší společnosti. 

4. Axis4 umožňuje rychlé získávání 
informací o Vašich zákaznících, do-
davatelích i konkurentech. 

Vzhledem k přínosům k rozvoji podni-
kání v  regionu se město Světlá n. S. roz-
hodlo projekt Axis4 podpořit. Informace 
obsažené v katalogu budou propojené na 
internetové stránky regionu. Toto propo-
jení přinese další výhody: Vaše společnost 
se  zařazením  do registru a zobrazením 
sídla v podrobných mapách stane součástí 
podnikatelského prostředí a celkové infra-
struktury v našem městě.

Více informací o projektu Axis4 získáte 
na adrese www.axis4.cz, informačních 
centrech HK nebo na zelené lince Axis4  
č. 800 900 501.

předpisů je mnoho a často se je třeba 
k problému hledat i výklad např. výkla-
dové komise. Někdy stejně není možné 
odpověď předem určit a problém musí 
být rozhodnut například ve správním 
řízení na základě žádosti, po úplném 
zjištění všech okolností  konkrétního 
případu a po „správní úvaze“ vodopráv-
ního úřadu.

Přesto pro předběžnou orientaci 
doporučujeme využití informací na 
internetových stránkách ministerstva 
zemědělství (www.mze.cz v části vod-
ní hospodářství – legislativa) případně 
portálu www.zanikpovoleni.cz. Jako 

další vhodné vodítko doporučujeme 
„orientační plánek“ na titulní stránce 
MF Dnes, příloha Dům a byt, sešit E ze 
středy 4. dubna. 

odbor životního prostředí
MÚ Světlá n. S.

Pro základní orientaci může dobře 
posloužit i rozhovor s Danielem Pokor-
ným, ředitelem odboru vodního hospo-
dářství Ministerstva zemědělství ČR 
otištěný v č. 4/2007 časopisu Moderní 
obec, ze kterého se souhlasem vydava-
tele uvádíme zkrácený výňatek: 

▶
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– Podle jakého zákona a jakým 
způsobem je nutno legalizovat nepřihlá-
šené studně ?

Předně bych rád vyvrátil zprávy 
v médiích o tom, že zavádíme evidenci 
studní. Tak tomu opravdu není.

Musíme rozlišovat dva případy: Za 
prvé studny, které byly vybudované 
před rokem 1955, pro něž není potřeba 
mít po ruce „papír“ a odběr podzemní 
vody se má za povolený i po 1. lednu 
2008. Týká se to fyzických osob mimo 
rámec jejich podnikatelské činnosti. 

Za druhé studny vybudované po 
1. lednu 1955, u nichž musí být odběr 
povolený rozhodnutím příslušného 
správního orgánu. Povinnost mít plat-
né rozhodnutí u studní vybudovaných 
po 1. lednu 1955 vyplývala ze zákona 
o vodním hospodářství (č. 11/1955 Sb.) 
a byla převzata i pozdější legislativou 
(dnes vodní zákon číslo 254/2001 Sb.). 
Není to tedy žádná nová povinnost. 

Formuláře žádostí o povolení k od-
běru podzemní vody existují ve dvojím 
podobě: zjednodušené pro jednotlivé 
občany (domácnosti) a základní v pří-
padě ostatních žadatelů. 

▶ Žádosti jsou k dispozici na pří-
slušném vodoprávním úřadu (včetně 
www.svetlans.cz) nebo v elektronické 
podobě na internetových stránkách 
www.zanikpovolení.cz.

– Co musí žádost obsahovat a kam se 
podává?

Vše, co má být k žádosti o povolení 
k odběru podzemní vody doloženo, je 
uvedeno ve zmíněném formuláři. Vodo-
právní úřad s vyplněním i konkrétními 
dotazy žadatelů pomůže. Fyzické osoby 
mimo rámec své podnikatelské činnosti 
podávají žádosti u pověřeného obecní-
ho úřadu (Ledečsko – MÚ Ledeč n. S.), 
ostatní žadatelé u obecních řadů s rozší-
řenou působností (MÚ Světlá n. S.).

– Občan či podnikatel má na svém 
pozemku studnu a nemá k ní žádný sta-
vební doklad. Musí si dodatečné zařídit 
kolaudaci?

Pokud vodoprávní úřad prokazatelně 
zjistí, že studna byla postavena bez sta-
vebního povolení, anebo vlastník sám 
tento fakt úřadu sdělí, musí vodoprávní 
úřad zahájit řízení o odstranění takové 

studny.V tomto řízení lze k žádosti 
vlastníka dodatečně takovou studnu 
povolit ze zákonem stanovených před-
pokladů. Pokud vodoprávní úřad ne-
prokáže, že studna byla postavena bez 
stavebního povolení, řízení o odstranění 
studny nezahájí. 

– Do jakého termínu je nutné mít povo-
lení k odběru podzemní vody? 

Ten, kdo povolení k odběru podzemní 
vody již dnes má a zaniká mu k 1. lednu 
2008, může buď do letošního 1. červen-
ce požádat o prodloužení jeho platnosti, 
nebo může kdykoliv požádat o vydání 
povolení nového, které by mělo nabýt 
právní moci do 1. ledna příštího roku. 
Kdo žádné povolení dosud nemá a mít 
by ho měl, smí požádat o vydání nové-
ho povolení příslušný vodoprávní úřad 
kdykoliv.

Závěrem článku pan ředitel uvádí: 
„Ministerstvo zemědělství opakovaně 
upozorňovalo na to, že se žádné ploš-
né kontroly nechystají a že kontrolní 
činnost bude stejně jako doposud na-
mátková.“
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Cestovní doklady

Žádat o vydání cestovního pasu se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji lze pouze 
u příslušného obecního úřadu s rozší-
řenou působností. Totéž platí pro jeho 
vyzvednutí.

Cestovní pas s biometrickými údaji se 
vydává:

• s dobou platnosti na 10 let občanům 
starším 15 let

• s dobou platnosti na 5 let občanům 
ve věku od 5 do 15 let

Správní poplatky:
• 600 Kč občanům starším 15 let
• 100 Kč občanům ve věku od 5 do 15 

let
Cestovní pas bez strojově čitelných úda-

jů se vydává:
• s dobou platnosti na 1 rok občanům 

mladším 5 let
Správní poplatek: 50 Kč
Při žádosti o vydání cestovního pasu 

v kratší lhůtě se vydává cestovní pas bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 
na 6 měsíců.

Správní poplatky:
• 1 500 Kč občanům starším 15 let

! 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

Dne 28. 3. mezi 1.30 až 2.00 hod. došlo 
k fyzickému napadení tří hostů Tequila 
baru třemi muži (26, 25 a 24 let), a to poté, 
co se hosté zastali servírky, která odmítla 
podnapilým mužům, kteří do baru přišli, 
podat alkohol. Muži ještě před příjezdem 
policistů z baru utekli, následně byli po-
licisty vypátráni v ul. Pěšinky, kde byli 
vyzváni k předložení osobních dokladů. 
Nejenom, že doklady odmítli předložit, 
ale dva z nich policisty i fyzicky napadli. 
Všichni tři byli obviněni z trestných činů 
ublížení na zdraví a výtržnictví, dva 
z nich navíc ještě z útoku na veřejného 
činitele. Krom roztrhaných uniforem utr-
pěl jeden policista drobné oděrky, druhý 
otřes mozku a poranění krční páteře s ná-
slednou hospitalizací v nemocnici.

Chvíle nepozornosti a ponechaných 
klíčků v zapalování využil dne 16. 3. 
krátce po 9. hod. neznámý pachatel v Ma-
lostranské ulici a odcizil Citroën Berlin-
go 1J5 0930, se kterým odjel směrem na 
Humpolec. 

Kriminalita na Světelsku
Dne 5. 4. v odpoledních hodinách byl 

ve Světlé n. S. kontrolován 58letý řidič 
osobního vozidla. Hlídce sice předložil 
řidičský průkaz, jeho prověřením však 
bylo zjištěno, že má vysloven zákaz říze-
ní. Na místě tedy o tento přišel a ještě si 
vyslechl podezření z trestného činu.

Dne 7. 4. bylo oznámeno odcizení 
čtyř zlatých prstýnků v celkové hodnotě 
12 000 Kč z bytu v Josefodole. Násilné 
vniknutí do bytu nebylo zjištěno, rovněž 
zkoumáním zámků vstupních dveří neby-
lo zjištěno násilné odemčení. 

V době od 7. 4. do 11.4. neznámý van-
dal poškodil celkem tři lampy veřejného 
osvětlení na železniční zastávce Světlá 
nad Sázavou město. Poškozené České 
dráhy předběžně škodu vyčíslily na 
13 000 Kč.

Další vozidlo bylo ukradeno dne 18. 4. 
kolem 6.30 hod. u Sklo Bohemia a. s. Ten-
tokrát se jednalo o VW Passat Variant 2J7 
3322. Škoda byla vyčíslena na 300 000 Kč.

npor. Jaroslav Pavlík,
vedoucí oddělení

• 1 000 Kč občanům ve věku od 5 do 
15 let

Potřebné doklady pro vydání cestovního 
pasu:

1) do 15 let :
• při vydání PRVNÍHO cestovního 

pasu:
 - osvědčení o státním občanství ČR 

(žádost podat na cestovní pasy – rod-
ný list dítěte, oddací list a občanský 
průkaz zákonného zástupce, správní 
poplatek 100 Kč zaplatit v pokladně, 
osvědčení o státním občanství ČR 
bude zasláno krajským úřadem 
Jihlava do místa trvalého pobytu, 
v úřední dny lze žádat o osvědčení 
o státním občanství ČR na krajském 
úřadě Jihlava na počkání)

 - rodný list dítěte
 - do 5 let 2 fotografie ze současnosti
 - občanský průkaz rodiče

• při vydání dalšího cestovního pasu:
 - rodný list dítěte
 - cestovní pas dítěte
 - do 5 let 2 fotografie ze současnosti
 - občanský průkaz rodiče

2) nad 15 let do 18 let:
 - občanský průkaz

 - zákonný zástupce s občanským 
průkazem

3) nad 18 let:
 - občanský průkaz

Lhůty pro vydání cestovního dokladu:
- cestovní pas s biometrickými údaji 

ve lhůtě 30 dnů
- cestovní pas bez strojově čitelných 

údajů občanovi staršímu 5 let ve 
lhůtě do 15 dnů

- cestovní pas bez strojově čitelných 
údajů občanovi mladšímu 5 let ve 
lhůtě do 15 dnů

Osoby oprávněné podat žádost:
- občan starší 15 let
- nezletilý občan (15 – 18 let) připojí 

k žádosti písemný souhlas zákon-
ného zástupce s jeho ověřeným 
podpisem nebo se zákonný zástupce 
dostaví společně s osobou podávající 
žádost a zapíše do příslušné rubriky 
svůj souhlas se svým podpisem

- zákonný zástupce za občana mladší-
ho 15 let (rodič, osvojitel, poručník, 
opatrovník)

- místo zákonného zástupce občana 
mladšího 15 let osoba, které byl svě-
řen do pěstounské péče nebo do ▶
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výchovy, vedoucí ústavu, v němž se 
vykonává ústavní výchova občana 
mladšího 15 let, nařízená rozhodnu-
tím soudu

- tyto osoby musí připojit k žádosti 
souhlas zákonného zástupce s jeho 
ověřeným podpisem

- zákonný zástupce za občana, který 
byl zbaven způsobilosti k právním 
úkonům nebo jehož způsobilost 
k právním úkonům byla omezena.

Osoby, podávající žádost za občana, 
musí prokázat oprávněnost k podání 
žádosti. To znamená, že jsou zákon-
nými zástupci, opatrovníky, pěstouny 
apod.

Držitel cestovního pasu je povinen:
- chránit cestovní pas před ztrátou, 

odcizením, poškozením nebo zneu-
žitím

- odevzdat bez zbytečného odkladu 
NEPLATNÝ cestovní pas  nebo ces-
tovní pas, který je zaplněn záznamy

- ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení 
cestovního pasu anebo jeho nález

- odevzdat cestovní pas osoby, která 
zemřela 

Nedodržením těchto povinností se ob-
čan dopouští přestupku a podle ustanovení 
§ 34a) zákona o cestovních dokladech lze 
uložit pokutu do 10 000 Kč.     

MěÚ Světlá n. S. 
odbor správní a školství

▶

Občanská poradna nově

Kontaktní místo Občanské porad-
ny Havlíčkův Brod ve Světlé nad Sá-
zavou bylo minulý měsíc přemístěno 
do nových prostor. Nyní se nachází 
v ulici Sázavská  598, ve stejné budo-
vě jako Nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež a Mateřské centrum 
Rolnička.

Došlo také ke změně provozní doby. 
Poradna bude otevřena vždy poslední 
čtvrtek v měsíci od 9.00 do 12.00 hod. 

Odbor dopravy informuje

Vzhledem k tomu, že do 31. 12. 2007 
musí být dle zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů, 
provedena povinná výměna řidičských 
průkazů vydaných v rozmezí od 1. 7. 
1964 do 31. 12. 1993, odbor dopravy 
– evidence řidičů ve Světlé n. S. mi-
mořádně rozšiřuje úřední dny pro 
žadatele o výměnu výše uvedených 
řidičských průkazů. Tímto opatřením 
chce evidence řidičů předejít dlouhým 
čekacím dobám při výměně řidičských 
průkazů. 

V současné době zbývá vyměnit 
2 525 řidičských průkazů.

Od 1. 4. do 31. 12. 2007 budou po-
síleny úřední dny na evidenci řidičů 
(kancelář v přízemí č. 115) o pátek od 
7.00 do 14.00 hod.

Dle zájmu klientů bude provozní doba 
postupně rozšířena. 

Ocitli jste se v těžké situaci? Chcete 
znát svá práva a povinnosti? Potřebu-
jete vědět, na co máte nárok? Nevíte, 
na koho se obrátit? Nevíte, jak sepsat 
žádost, podání k soudu?

Na problémy nejste sami. Občanská 
poradna poskytuje odborné sociální 
poradenství přispívající k řešení ne-
příznivých sociálních situací na zákla-
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Dům čp. 112
(dokončení)
V dopise z 10. srpna 1909 se píše:
„Po usnesení městského zastupitelstva 

ve Světlé n. S. ze dne 9. srpna 1909 uklá-
dá se Vám co nejpřísněji, abyste bezod-
kladně uvedla do řádného stavu obecní 
studánku s pitnou vodou, jíž jste násled-
kem přístavby Vašeho domu přes okresní 
silnici přeložila, aby se odpomohlo mno-
žícím se stížnostem na špatný a nedo-
statečný stav vody ve studánce zmíněné, 
jež vždy dobrou, zdravou pitnou vodou 
zásobena byla, nařizuje se Vám rychlé 
upravení, jinak činíte se zodpovědnou 
za následky vzešlé ze špatné vody na lid-
ských životech, a bude proti Vám trestní 
řízení zavedeno. Zdravotní komise pře-
svědčí se o provedených úpravách dne 
12. srpna 1909 v místě samém.“

***
Souvislost s výstavbou na dvoře domu 

čp. 112 má také dopis ze dne 28. červen-

dě principů bezplatnosti, nezávislosti, 
nestrannosti a diskrétnosti.

Poradenství je poskytováno v růz-
ných oblastech; mimo jiné v oblasti 
bydlení, rodinných a mezilidských 

vztahů, pracovněprávních vztahů, so-
ciální oblasti, občanskoprávní proble-
matice, ochrany spotřebitele.

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnan-
ci poradny.

Kontakt:
Světlá n. S., Sázavská 598, tel. 

777 736 048; Havlíčkův Brod, B. Něm-
cové 188, tel. 569 425 630, 777 736 048; 
e-mail:poradna@charitahb.cz 

ce 1909, adresovaný Okresnímu výboru 
v Ledči a podepsaný světelským staros-
tou a dvěma radními:

„Okresní výbore!
Při stavební komisi dne 24. 7. 1919 

shledalo se, že silnice od hranice par-
cely č. kat. 28 náležející k čp. 145 ve 
Světlé z jedné strany a hranice silnice od 
parcely č. kat. 1096/6 znamenané podél 
hřbitova israelitského z druhé strany 
následkem novostavby p. Václava Stejs-
kala a úpravy budoucích chodníků tak 
zúžena jest, že pasáž místa tato probíha-
jící veřejnosti nebezpečnou se býti vidí 
a ustanoveno při komissionelním řízení 
okresní výbor žádati, aby se zlu tomu 
odpomohlo a možnému neštěstí předešlo, 
by zříditi dal na místě chatrného silnič-
ního příkopu řádný zděný kanál, který 
by počínal v bodě obou silnic k Závit-
kovicům a k Lipničce a podcházel těleso 
silniční rovnoběžným směrem po levém 
boku silnice okresní ze Závitkovic do 

Světlé až ku nově zřízené studánce. Starý 
pak silniční příkop musel by se zaházeti 
a nad tímto zříditi řádný dlážděný rigol. 
Zároveň žádá městská rada, Okresní 
výbore, račiž k vůli bezpečnosti na 
místě nově zřízené studánky svod vodní 
dáti vydlážditi, aby nejen hřbitovní zeď 
israelitská chráněna byla, ale aby i par-
cely sousedů před návalem vody průtrží 
chráněny byly.“

***
Přístavba domu byla ukončena 30. 7. 

1910, povolení k užívání bylo vydáno na 
základě usnesení městské rady ze dne 
21. 9. 1910.

Ve voličském seznamu z roku 1921 
jsou v domě čp. 112 uváděni obchod-
ník Václav Stejskal (*1877) a jeho žena 
Anna (*1876), kočí Ferdinand Ruprecht 
(*1898) a služebná Antonie Pilařová 
(*1890).

Dne 19. dubna 1930 podal Václav 
Stejskal žádost o stavební povolení „…k 
provedení na straně uliční oplocení, se-
stávajícího částečně ze zděného plotu 
a ze železných vrat a dvířek, ve dvoře 
pak k zřízení nového hnojiště a zácho-
du“. Dne 10. června 1931 podal Václav 
Stejskal žádost o povolení k přestavbám 
domu: adaptaci některých místností, 
v přízemí rozšíření kuchyně vybourá-
ním staré obvodové zdi a její posunutí 
směrem do dvora, zřízení nového ka- ▶
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▶ menného schodiště do prvního patra 
atd. Obchod koloniální a železářský, kte-
rý měl v domě Václav Stejskal, patřil za 
socialismu družstvu Jednota a prodejně 
domácích potřeb a železářství se říkalo 
Kovomat. Po výstavbě nákupního stře-
diska Jednoty na náměstí byl zrušen.

Začátkem 90. let se novým majitelem 
domu stal Jiří Čapek, který dne 3. 3. 
1993 podal žádost o stavební povolení na 
rekonstrukci. Objekt nebyl v posledních 
letech využíván, zchátralá zadní část 
se zřítila a zbylá část zřícením hrozila. 
Proto byla demolována a na jejím mís-

tě vybudovány nové skladové prostory 
v přízemí a kanceláře v poschodí. Před-
ní část domu byla plně rekonstruována 
(nové podlahy, okna, omítky, elektroin-
stalace, plynofikace, oprava krovu a vý-
měna střešní krytiny), v přízemí vznikla 
prodejna průmyslového zboží a v patře 
zázemí k prodejně, v zadní části v pří-
zemí sklady k prodejně.  V projektu 
rekonstrukce byly místnosti ve druhém 
nadzemním podlaží řešeny jako kance-
láře, ale během výstavby stavebník změ-
nil úmysl jejich využití zpět na bytovou 
jednotku. Dne 30. 4. 1996 bylo vydáno 

kolaudační rozhodnutí, kterým se po-
voluje užívání stavby „Projekční ateliér, 
byt, prodejna spotřebního zboží“ v domě 
čp. 112 v Haškově ulici.

V září 1998 podal žádost Jiří Čapek 
o vydání stavebního povolení na stavbu 

„Změna užívání části stavby čp. 112 na 
kuličskou dílnu“. Z původní projekční 
kanceláře – ateliéru ve druhém podlaží 
se stala kuličská dílna se čtyřmi pra-
covními místy, rozhodnutí o povolení 
nabylo právní moci 20. 4. 1999.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Rolnička slavila

Ve čtvrtek 5. dubna uspořádalo Ma-
teřské centrum Rolnička den otevře-
ných dveří a pozvalo veřejnost k oslavě 
svých 4. narozenin. 

V současné době nabízí Rolnička 
program tři dny v týdnu, dvě dopoled-
ne věnujeme především dětem: čeká je 
výtvarná dílnička, cvičení s básničkami 
a písničkami a divadélko, úterý navečer je 
věnováno maminkám: cvičení a výtvarná 
dílna. Jedou do měsíce nabízíme besedu 
s odborníky. Od září bychom chtěly ote-

vřít i odpoledne: připravujeme hlavně pro 
předškoláky výtvarnou dílnu a cvičení.

Kromě pravidelného programu se může-
te s Rolničkou seznámit i na mimořádných 
akcích, naše největší a již tradiční akce 

– Dětský karneval – proběhla v únoru. Na 
třetí červnovou neděli chystáme oslavu 
Dne otců, oslavovat budeme turnajem ve 
cvrnkání kuliček. Na podzim nás čeká 
drakiáda a lampionový průvod, s eNCéč-
kem chystáme adventní výstavu.

Na závěr bychom chtěly poděkovat 
Městskému úřadu ve Světlé za vstřícnost 

Den otevřených dveří v Rolničce

a podporu, Oblastní charitě Havlíčkův 
Brod za podporu a poskytování zázemí, 
Síti mateřských center za informace 
a setkávání mateřských center v regionu 
i celé republice, slečně Ashmithě Montero 
z Indie za to, že je, že jí můžeme pomáhat, 
a uvědomovat si tak svůj vlastní blahobyt 
a především maminkám s dětmi (a není 
jich málo – k 1. lednu 2007 navštívilo Rol-
ničku 71 maminek a 91 dětí) za to, že tu 
jsou rády a s chutí se podílejí na přípravě 
programu pro sebe a své děti.

Radka Bouchalová
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Chlapci ze ZŠ Lánecké dosáhli dal-
šího sportovního úspěchu v Okresním 
přeboru škol. Tentokrát se jednalo 
o basketbal, který se závodně hraje 
pouze v Havlíčkově Brodě a v Při-
byslavi. Naši školu reprezentovali: 
Roman Závorka, Aleš Kratochvíl, Jiří 
Straka, Roman Choutka, Tomáš Pipek, 
Tomáš Polák, Lukáš Jakšl.  

Do sportovní haly TJ Jiskra Havlíč-
kův Brod se sjelo celkem 9 školních 
družstev, aby mezi sebou poměřila 
své umění pod bezednými koši. Hrálo 
se ve dvou skupinách, první dva celky 
z každé skupiny postupovaly do semi-
finále. 

V prvním zápase jsme ztratili dobře 
rozehraný zápas ze ZŠ Štoky a prohrá-
li ho 14:17. Naštěstí potom začali kluci 
hrát kombinační basket, což nám po 
výhrách nad ZŠ Nuselskou Havlíčkův 
Brod 14:9 a ZŠ Přibyslav 12:9 stačilo 
na postupovou druhou pozici ve sku-
pině.

V semifinále po vyrovnaném prů-
běhu jsme prohráli se ZŠ Šlapanov 
11:14. Ve druhém semifinále porazila 
ZŠ Wolkerova Havl. Brod ZŠ Štoky 
16:8. V boji o třetí místo kluci vrátili 
úvodní porážku hráčům ze Štoků 
a zvítězili 8:4. Ve finále si hravě ZŠ 
Wolkerova Havl. Brod poradila 29:12 
se Šlapanovem.

Konečné pořadí:
1. ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod
2. ZŠ Šlapanov
3. ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou

  Tomáš Rosecký

ZŠ Lánecká vyhrála soutěž

Soutěžní družstvo třídy 8.a zvítězi-
lo v oblastním kole soutěže Paragraf 
11/55, které proběhlo 20. března 
v Ledči n. S. v místní sokolovně. Po-
razilo ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod, 
ZŠ Sady Havlíčkův Brod, ZŠ Ledeč 
n. S. a Gymnázium Ledeč n. S.

Tým z 8.a - Martina Ostatnická, Tere-
za Didiášová, Anička Kolbábková, Vero-
nika Zikmundová a David Prášek se na 
oblastní kolo kvalifikoval vítězstvím ve 
školním kole. 

A co na naše žáky čekalo? Celkem šest 
soutěžních kol, ve kterých měli prokázat 
své dovednosti, znalosti a schopnosti. Na 
úvod je čekaly otázky z oblasti zákonů, 
poté museli během 1 minuty sdělit svůj 
názor na vylosované téma – Zda by měli 
být mladiství souzeni stejně jako dospělí. 
Ve třetím kole stavěli věž z umělohmot-
ných cihel. Pak odpovídali na otázky 
o kraji Vysočina. V 5. disciplíně si za-
hráli na starostu města, když přetvářeli 
městské zákony. V poslední disciplíně se 
vžili do role prodejců alkoholu a tabáku, 
neboť tipovali věk šesti figurantů. 

ZŠ Lánecká třetí v basketbalu

V porotě rozhodoval např. starosta 
Ledče, zástupci Policie ČR a Hasičského 
záchranného sboru, pracovníci DDM 
Ledeč.

Od začátku se naše družstvo dostalo 
do vedení a po skvělém výkonu zaslou-
ženě vyhrálo oblastní kolo. Mohutně je 

podporovalo na 50 fanoušků z naší školy 
(spolužáci ze třídy 8.a plus soutěžící ze 
školního kola), kteří si připravili různé 
transparenty, pokřiky, ale hlavně se ob-
lékli do modré barvy našeho družstva. 
Dokonce došlo i na modré účesy.

Vítězstvím si tým zajistil účast v kraj-
ském kole soutěže Paragraf 11/55, které 
proběhne 18. května ve Žďáru nad Sáza-
vou. Držíme palce i malíčky!!!

Tomáš Rosecký
Máme rádi písničky aneb 

zpíváme si pro radost

Dne 19. března uspořádali učitelé 
ZŠ Lánecká ve Světlé nad Sázavou 
školní kolo pěvecké soutěže pro žáky 
1. – 5. ročníků. Pondělní odpoledne 
rozveselily lidové a populární písničky, 
které děti s nadšením a velkým nasa-
zením zazpívaly. Bylo opravdu těžké 
rozhodnout o nejlepších zpěváčcích. 
Všichni byli nakonec odměněni potles-
kem soutěžících i poroty, která dětem 
poděkovala za jejich hezká vystoupení.

Těšíme se na další podobná odpoledne 
s veselou písničkou.    

Mgr. Eva Milfaitová 
a Mgr. Martin Sýkora 

Pěvecký sbor „Zvonek“ při ZŠ Lánecká 
ve Světlé n. S. 

si Vás dovoluje pozvat  na koncert 

„POJĎTE S NÁMI 
ZA POHÁDKOU“,

který se koná 
24. 5. 2007 v 16.00 hod. 

v budově školy.

Ředitelství ZŠ Lánecká Světlá n. S.
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Barevný den

Město Světlá nad Sázavou a odbor 
životního prostředí Městského úřadu ve 
Světlé nad Sázavou vás zvou na Barevný 
den, který se uskuteční dne 17.  května 
ve Světlé nad Sázavou od 8.30 do 12.30 
hod. v prostorách mezi základní školou 
Lánecká a hřbitovem.

Barevné dny jsou zábavné akce pro 
školy a veřejnost, které pořádá společ-
nost EKO-KOM, a. s. a jsou součástí 
komunikační kampaně na třídění odpa-
du. Zábavnou formou seznamují širokou 
veřejnost s tříděním a recyklací odpadů. 
Během tří let, kdy objíždějí republiku, 
se Barevné dny staly v regionech oblíbe-
nou zábavou pro celou rodinu.

Součástí Barevných dnů je pojízdná 
výstava Tonda Obal na cestách. Ton-
da Obal je postavička (maskot), která 
provází děti světem třídění a recyklace 
odpadů. Součástí programu je výklad 
lektora, hra „třídění odpadů“, panely 
ukazující koloběhy odpadů (od vzniku 
až po recyklaci) a vzorky materiálů 
vyrobených recyklací odpadů. Na ak-
cích mu pomáhají další tři kamarádi 

– Petka Peťka, Pepa Střep i Krabice Kája 
– zástupci jednotlivých druhů tříděného 
odpadu. 

Těšíme se na vaši účast. 
Městský úřad Světlá n. S., 
odbor životního prostředí
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     POHÁDKOVÉHO LESA 
                                                                  
          Procházka lesem plným pohádkových bytostí, sout�že, hry, odm�ny….. 
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Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP 
Světlá nad Sázavou zve 

světelskou veřejnost, žáky ZŠ a jejich rodiče 
i všechny bývalé absolventy 

při příležitosti 40. výročí sklářského školství 
ve Světlé na

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

v pátek 15. 6. od 8 do 16 hodin
a v sobotu 16. 6. od 9 do 15 hodin.

Hosté si mohou prohlédnout dílny i učebny, 
zhlédnout tradiční výstavu prací žáků i peda-
gogů školy a zakoupit si pamětní almanachy.
V pátek proběhne také slavnostní zápis žáků 

do prvních ročníků.
Srdečně zveme všechny k návštěvě naší 

Uměleckoprůmyslové akademie.
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▶

Výlet do Prahy

V dubnu připravily učitelky ZŠ Komen-
ského pro děti zájezd do Prahy. Návštěvu 
Národního muzea s exponátem Věsto-
nické Venuše třídy spojily s poznáváním 
naší metropole. Žáci třetích a čtvrté třídy 
navštívili také chrám svatého Víta, prošli 
se po Karlově mostě  i Staroměstském 
náměstí. Zahájili cyklus návštěv hlavní-
ho města, s jehož kulturními památkami 
se budou seznamovat během celé školní 
docházky.

Mimořádně vydařený výlet, umocněný 
slunečným počasím, popisují děti ze čtvr-
té třídy ve svých slohových pracích.  

L.V.
Skoro u Prahy se mi sekla MP4, takže 

jsem nemohl poslouchat. Přijeli jsme 
k muzeu. Postupovali jsme po schodech, 
ale bylo tam hodně lidí, takže to dlouho 
trvalo. Uvnitř jsme šli po schodech až do 
Pravěku. Koukali jsme se na: kosti, televi-
zi „ jak stavěli mamuta“, na zbraně, jak žili 
a lovili a na Věstonickou Venuši. Ta byla 
nejdůležitější.

Petr Havlíček
Šli jsme na lovce mamutů. Vlastně jsme 

šli a jeli kvůli Věstonické Venuši. Je malá 
a vysoká je jen 10 cm. Byla asi hodně 
malá. Ale měli tam i hodně velikého ma-
muta v životní velikosti.

Kamil Prchal
Bylo to tam krásné, zaujal mě obrovi-

tánský mamut, nad kterým poletoval orel 
s velkými křídly, byl tam také lovec a vlk, 
oba dva se dívali na mamuta. Promítali 
tam, jak mamuta vyráběli, bylo to zajíma-

vé. Nejkrásnější byla Věstonická Venuše, 
byla celkem malá.

 Patricie Gajdušková
Vstoupili jsme do černé díry, která byla 

trošku tajemná. Zvědavě jsme hleděli na 
Věstonickou Venuši starou 25 000 let, 
také tam byly různé kostry lidí, mamutů 
a tygrů.

Klaudie Tichá
Zaujala mě napodobenina pasti, kterou 

dříve vykopávali a zakrývali pravěcí lidé. 

Kapku jsem se bála, když u mamuta zhas-
la světla a pustili zvuk, který se podobal 
burácení hromů. Vystavena byla také 
pravěká loďka a kosti mamutů. Všichni 
jsme se šli podívat na kostry pravěkých 
člověků. Zvláště tam bylo popsáno, jak se 
lidé měnili z opic na člověky. Líbil se mi 
stan, který byl pokrytý kůžemi ze zvířat.

Zato, že jsme byli v muzeu hodní, nás 
paní učitelka vzala na oběd do McDo-
naldu. Dali jsme si menu a k tomu jsme 
dostali hračku pejska, ale všechny holky 
dostaly dalmatýna. Na cestu i na osvěžení 
jsme si dali zmrzlinu.

Kristýna Šlosrová 
V Mc Donald to bylo super! Měli jsme 

jídlo hamburger, kolu, hranolky a  tašičku 
s povidly. Vše jsem to snědla, měla jsem 
nacpaný břicho! Záchody byly čisté a dali 
nám to zadarmo.

I málo lidí tam bylo, byla jsem ráda!
Anežka Havlová

No tak jsme zase šli, šli a šli, až jsme 
jako vždy došli. Jak jsme tam přišli, tak 
si nám stoupl do cesty nějakej hrad, ale 

učitelka řikala, že to je ňáká Staroměstská 
radnice a že to je celé Staroměstské ná-
městí a na tý radnici prej vykukujou ňáký 
apoštolové.

Ondřej Novotný 
Orloj je bohatě vyzdobený, má zvláštní 

hodiny a dřevěná dvířka, ve kterých se 
střídají apoštolové. Když je celá hodina, 
kostlivec začne mlátit do zvonu a začnou 
se střídat apoštolové.

Kristýna Šlosrová 
Viděli jsme velikonoční trhy, koňský 

povoz s kočárem, zmrzliny za 90 Kč a pití 
za 50 Kč. Pak jsme se šli podívat na kašnu 
a viděli jsme tam hodně korun a taky jsme 
se u ní vyfotili.

Eliška Havlová
Mysleli jsme si, že uvidíme sochu mis-

tra Jana Husa, ale ta byla zrovna opravo-
vána. Taky byla dost stará. 

Karlův most byl zcela zaplněn cizinci. 
A tolik lidí, že jsme si sotva udělali něja-
kou cestičku. Ale tolikrát jsme se ztratili, 
že se paní učitelka Včelová mohla upočí-
tat. Byly tam nádherné sochy a tak staré, 
že se tam někdo mohl udivit, jak jsou staré, 
a přesto nádherné.

Martina Pacholíková 
Potom jsme konečně dorazili na Karlův 

most. Hráli tam divadlo, bylo tam malová-
ní, hrála tam hudba a nemohli jsme se pro-
cpat, takže jsme se museli držet za ruce.

Andrea Dlouhá
Po přejítí  Karlova mostu jsme se do-

stali na Malostranské náměstí, došli jsme 
ke schodům, které vedly někam nahoru. 
Bylo jich hrozně moc, až jsem se má-
lem sesypala. Konečně byl konec, sedla 
jsem si na kraj a vypila celou láhev. Tady 
nahoře byl Pražský hrad. Před bránou 
stála hradní stráž, která se ani nehnula. 
Pražský hrad byl krásný, nádvoří veliké. 
Z nádvoří vedla naše cesta do chrámu 
svatého Víta.

Denisa Trňáková 
Před chrámem jsme říkali básničku 

Jiřího Žáčka Kamenná Praha, pak jsme 
vešli dovnitř a hlava se nám zatočila, když 
jsme viděli tu krásu.

Šárka Klimešová
Chodili jsme v chrámu sv. Víta, tam mě 

ozářilo pozlacené a okované chrámové 
vybavení. Pak všichni sestoupili do krá-
lovské hrobky. Tam jsme uviděli hroby: 
uprostřed byl hrob Karla IV., taky tam 
byla Eliška Přemyslovna, Jiří z Poděbrad 
a Václav.

Martina Pacholíková 
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Světelské derby

Hned první kolo Coca cola cup škol-
ského poháru v kopané svedlo do zápasu 
o postup obě světelské základní školy. 
Očekával se vyrovnaný a napínavý souboj. 
Letos se totiž kvalifikace nehrála ve skupi-
ně, ale vyřazovacím způsobem. Nešťastný 
los proto znamenal, že do dalších bojů 
může postoupit jen vítězný tým.

V úterý 17. dubna nastoupil na zelenou 
trávu  tým v červených dresech ZŠ v Ko-
menského ulici pod vedením Mgr. Soni 
Lesinové a tým ve žlutém ZŠ v Lánecké 
ulici vedený p. Tomášem Rosickým. Sou-
těž se hraje dvakrát třicet minut. Vedení se 
rychle ujali červení, 1. branku vstřelil už 
v 3. minutě Vojtěch Čuřík. Vojtovi se před 
brankou zřejmě zalíbilo, a proto hned v 5. 
minutě zaznamenal druhou branku. V 15. 
minutě přidal další gól a zdálo se, že o vý-
sledku je překvapivě rychle rozhodnuto. 
Žáci ze ZŠ Komenského však nachystali 
další překvapení. Kvalitní obrana a přesný 
útok přinesly během prvního poločasu 
ještě další dva góly (v 17. minutě skóroval 
kapitán Michal Havel a ve 20. Josef Be-

Šli jsme do Katedrály svatého Víta, 
ale mě zaujala ta gotika a vitráže. A pak 
všichni šli do královské hrobky a na jižní 
chrámovou věž, která měla 287 schodů.

Vít Novotný
Na nádvoří jsme si chtěli trochu odpo-

činout a přišel tam kluk s botama, které 
měly na podrážce kolečka. Běhali jsme 
za ním a mluvili jsme s ním anglicky. Pak 

▶

Janova hora 15. – 29. 7. 2007
Vážení a milí rodiče, nevíte, co s dít-

kem přes prázdniny? Babička stávkuje 
a možnost dovolené se posunuje do 
kategorie sci-fi příběhů? Chcete, aby 
Vaši potomci netrávili čas jen sezením 
u televize a hraním počítačových her, 

ale aby se pořádně vybláznili venku 
na čerstvém vzduchu, přijeli jak indiáni 
(opálení, ne špinaví!) a ještě se něčemu 
přiučili? Potom bychom Vám rádi na-
bídli možnost letního tábora, pořáda-
ného již tradičně pionýrskou skupinou 
Jiřího Wolkera.

Chalupa na Janově hoře je nevýše 
položenou chatou v Krkonoších a je 
posazená v krásném koutě přírody. 
Děti budou bydlet v  několika pokojích 
v patře chalupy, dole je velká jídelna, 
sušárna bot, sociální zařízení, klubov-
na a kuchyň. O naše spokojená bříška 
se bude starat vlastní kuchař. Jídlo bude 
zajištěno třikrát denně, plus dopolední 
a odpolední svačina. Pokud budeme 
někde na výletě, oběd bude studený 
a samozřejmostí je pak teplá večeře 
po návratu na chalupu. Co nás vlastně 
čeká?

Program bude kombinací výletů do 
přírody a her v blízkém okolí, rádi 
bychom vždy jeden den někam vyšli 
a druhý byli u chalupy. Samozřejmě 
jak nám počasí a případná únava dovolí. 
Když počasí dovolí hodně, je blízko 
také možnost koupání ve venkovním 
bazénu. 

A nyní konkrétně k výletům – túrám. 
Jedním z velkých cílů jsou štoly v Her-
líkovicích a rozhledna Žalý s lanovkou. 
Dalším výletem bude Špindlerův mlýn 
a Mísečky. Nedaleko od chalupy je také 
farma s huculskými koníky a jinou 
zvířecí havětí, a rozhodně se tam něko-
likrát půjdeme minimálně jen podívat 
a pohladit zvířátka… A tak dále, mož-
ností na výlety je zde mnoho, vždyť 
budeme v Krkonoších!

Pozvánka na letní tábor

neš). Do šaten odcházeli s neuvěřitelným 
pětibrankovým vedením. Radost trochu 
kalila neproměněná penalta v závěru. Ve 
druhém poločase se hra obou družstev 
vyrovnala. Přestalo se hrát „na jednu 
branku“, ale obrana červených se šikov-
ným Markem Vlasatým v bráně zabránila 
změně výsledku. Zápas skončil vítězstvím 
Základní školy v Komenského ulici 5:
0. Poděkování patří všem hráčům, kteří 
předvedli mohutně povzbuzujícím fanouš-
kům zajímavou hru, a patří také vedení 
světelského fotbalového klubu za možnost 
zahrát si na  kvalitním trávníku. 

Zatím neznáme příštího soupeře, ale 
doufáme, že naši žáci naváží na nedávné 
úspěchy (celostátní finále v letech 2002 
a 2003) a budou vítězně postupovat 
i v dalších kolech. 

Sestava vítězného družstva: Michal 
Havel, Jakub Jelínek, Miroslav Šimek, Jan 
Proněk, Jakub Mišovic, František Tichý, 
Lukáš Prchal, Josef Beneš, Vojtěch Čuřík, 
René Neumann, Marek Vlasatý, Martin 
Muzikář, Lukáš Dibelka, Filip Špaček, 
Miroslav Dolejš, Michal Uher.

nás s ním vyfotila paní učitelka a jeho 
mamka.

Jakub Šrytr
Cestou domů jsem přemýšlela, co se mi 

nejvíc líbilo. Myslím, že Věstonická Ve-
nuše, ale zase na druhou stranu chrám sv. 
Víta byl také krásný. Mě se líbilo vlastně 
všechno a teď už jsem unavená. Ahoj!!!

Denisa Trňáková
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Kromě výletů nás čeká samozřejmě 
celotáborová hra, plná dobrodružných 
disciplín, děti se naučí táhnout za jeden 
provaz a poznají spoustu nových kama-
rádů a rozhodně nebudou mít otlačený 
zadek od sezení u počítače. No a co by 
to bylo za tábor bez vaření v kotlíku, 

bez táboráku a špekáčků, karnevalu 
a strašidelných historek večer u ohně? 

Protože budeme chodit i na zmíněné 
túry a výlety, raději předem upozorňujeme 
na vhodnou obuv pro vaše dítka a dobře 
sedící batoh, protože není nic horšího, než 
nohy plné puchýřů a bolavá záda!

Přihlášky získáte u p. Pavlů – školní-
ka v ZŠ Lánecká. Pokud si nejste ještě 
něčím jisti nebo máte nějaké dotazy, 
neváhejte a zavolejte na 604 479 150 

– Alena Fučíková, hlavní vedoucí. 

Vedoucí a instruktoři P.S. J. Wolkera

Turečtí studenti na světelské Akademii

V rámci programu SOCRATES/
Comenius nám v letošním školním roce 
běží jazykový projekt s tureckým part-
nerem v Can/Canakkale, na který škola 
obdržela grant ve výši téměř 12 000 EU. 
Vznikl na základě  účasti projektového 
manažera školy Mgr. M. Šimka na 
kontaktním semináři v Turecku v květ-

nu 2005. Projekt se jmenuje „Učení se 
jazykům prostřednictvím umělecké 
tvorby“ a je zaměřen na přiblížení zá-
kladů turečtiny a češtiny pro účastníky 
projektu. Granty EU totiž podporují 
jazykové projekty zaměřené na výuku 
méně frekventovaných evropských jazy-
ků. Komunikačním jazykem pro výuku 
je samozřejmě angličtina. Účastní se jej 
11 studentů uměleckořemeslných oborů 
a jeho chod zajišťují dva pedagogové 

– Mgr. M. Šimek a Mgr. M. Adamcová. 
Samozřejmostí je podpora a spolupráce 
mnoha dalších pracovníků školy. V pří-
pravné fázi pracovní skupina chystala 
elektronické prezentační a výukové 
materiály českého jazyka i propagač-
ní materiály regionu a ČR pro svého 

partnera, aby jej připravila na návštěvu 
v dubnu 2007. 

Turecká skupina přiletěla 2. dubna 
na dva týdny. Program, který jsme pro 
ně připravili, byl opravdu bohatý. Jeho 
součástí bylo samozřejmě nejprve při-
vítání turecké delegace ředitelem školy 
ing. J. Vodičkou, místostarostou města 

panem Josefem Böhmem a také přijetí 
v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina 
PaeDr. Martinou Matějkovou. 

Vzhledem k tomu, že návštěva se 
uskutečnila v období Velikonoc, byla 
i část programu takto laděna. Společně 

jsme pletli pomlázky, vyráběli kraslice 
a malovali skleněná vajíčka. Navíc na 
Pondělí velikonoční jsme byli pozváni 
do české rodiny, aby naši přátelé viděli, 
jak Velikonoce vlastně slavíme. Turecké 
chlapce pomlázka zaujala, rozdováděla, 
a tak se nestyděli prohnat také česká 
děvčata. Rovněž jsme navštívili veli-

konočně vyzdobený Michalův statek 
v Pohledi, kde pro nás jeho provozovatel 
Jindřich Holub připravil poutavé vyprá-
vění o tradicích českého venkova. 

Společně jsme také ve výtvarných ate-
liérech školy vyzkoušeli práci s různými 
materiály – malovali jsme na sklo, zkou-
šeli jeho rytí a broušení, foukali jsme 
skleněné baňky, vyráběli malé vitráže 
a keramiku.  

Součástí projektu byly jazykové 
„seance“, kde jsme se vzájemně učili 
základní slovní zásobu a komunikační 
obraty našeho partnera. Rovněž jsme 
společně nacvičili zpěv jednoduchých 
českých a tureckých písniček.

Víkendy jsme na přání našich přátel 
strávili na cestách. Vzhledem k tomu, 
že šlo o jejich první cestu do zahraničí, 
chtěli poznat co nejvíce významných ev-
ropských měst. Jeden víkend jsme tedy 
věnovali poznávání Vídně a Budapešti, 
další potom návštěvě Prahy a Drážďan. 

Na programu byla také návštěva hra-
du Lipnice a Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě, vystoupení Lipnic-
kého kytarového kvartetu a představení 
folklorního souboru Škubánek. 

Společné foto u Bretschniederova ucha

Přijetí na radnici místostarostou 
Josefem Böhmem

Výroba jednoduché vitráže pod vedením 
Miloše Jírovce

▶



Světelský zpravodaj květen 2007 strana 20 strana 21 květen 2007 Světelský zpravodaj 

Z domova důchodců

Jak jsme Vás již informovali na 
začátku letošního roku, začínáme vy-
dávat náš domovský časopis Sluneč-
nice. Časopis bude vycházet 4 x ročně 

(jarní, letní, podzimní a zimní číslo). 
Velký den nastal první jarní den, tedy 
21. března, kdy oficiálně vyšlo naše 
první slunečnicové číslo. Je zvykem, že 
každá kniha, CD, či časopis se křtí. Ani 
u nás tomu nebylo jinak, šampaňské 
teklo proudem a časopis jsme pokřtili, 
jak se sluší a patří. Doufáme, že naše 
Slunečnice bude mít v řadách našich 
obyvatel spoustu spokojených čtenářů.

Mezi další akce, které jsme v březnu 
absolvovali, byly Josefské trhy, naše 
pravidelná Kavárnička, či malování 
s dětmi. Je u nás již tradicí, že jsme 
pravidelnými návštěvníky jarní vý-
stavy v zahradnictví Starkl. I letos 
jsme neodolali a jeli nasát jarní vůni 
a náladu.

Třetí přednáška z naší Univerzity 
Slunečního věku byla na téma „Habs-
burkové a konec jejich (a vlastně 

Ty dva týdny byly opravdu náročné, 
ale myslím, že jsme připravili pro naše 
přátele  maximum. Chtěl bych tímto 
poděkovat všem, kteří s realizací pro-
jektu pomohli, tedy především všem 
zaměstnancům a studentům naší školy 
za vstřícnost a pomocnou ruku, vedení 
města Světlé nad Sázavou, Krajskému 

úřadu v Jihlavě, Jindřichu Holubovi 
z Pohledi, Mgr. Evě Pejchalové a dět-
skému souboru Škubánek, Lipnickému 
kytarovému kvartetu, autobusové do-
pravě Václav Gabriel a Connex Ledeč 
nad Sázavou, Galerii výtvarného umění 
Havlíčkův Brod, PhDr. Janě Myslivcové 
a Mgr. Janě Kupčíkové. 

V květnu čeká naše studenty cesta do 
Turecka, aby zde realizovali spolu se 
svými přáteli druhou část výměnného 
projektu. Již teď se všichni velmi těší 
a pilně připravují. Rovněž o této cestě 
vás budeme na stránkách Světelského 
zpravodaje informovat. 

Mgr. M. Šimek, Akademie Světlá n. S.

▶

Josefské trhyKřest časopisu

U zahradníka Starkla

i naší) říše“ v podání ing. Andreje 
Slavíčka, kterému touto cestou za jeho 
přednášku ještě jednou děkujeme.

Text a foto: 
Lucie Vadinská

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

Program květen

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

Středa 16.5., 19.30
Most do země Terabithia (USA) 
95´
Rodinný/dobrodružný
Zavřete oči a vstupte do světa 
fantazie. 
Hrají: J. Huteherson, A. S. Roff
Vstupné: 60 Kč
Přístupný
Česká verze

Pátek 18.5., 17.30
Auta (USA) 116´
Animovaný rodinný
Láska prochází pedálem. 
Vstupné: 60 Kč
Přístupný. Česká verze.

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

Středa 23.5., 19.30
Ghost Rider (USA) 105´
Akční/dobrodružný
Jeho prokletí se stalo jeho silou. 
Hrají: N. Cage, E. Mendes
Vstupné: 65 Kč
Přístupný

Pátek 25.5., 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

Neděle 27.5., 17.30
Robinsonovi (USA) 109´
Animovaný rodinný
Zdá se vám vaše rodina zvláštní? 
To ještě neznáte Robinsonovy!
Vstupné: 65 Kč
Přístupný. Česká verze

Středa 30.5., 17.30
Eragon (Velká Britanie) 115´
Fantasy
Až padne temnota, poslední drak 
si vybere svého jezdce. 
Hrají: E. Spellers, J. Iron
Vstupné: 55 Kč
Přístupný. Česká verze

Program červen

Pátek 1.6., 19.30
Odstřelovač (USA) 125´
Akční
Včerejšek byl o cti. Dnešek je 
o spravedlnosti. 
Hrají: M. Wahlberg, D. Glover 
 Od 15 let

Neděle 3.6., 17.30
Artur a Minimojové (Francie) 
103´
Rodinný 
Někdy i ti nejmenší mohou 
dokázat velké věci. 
Hrají: F. Highmore, M. Farrow
Přístupný. Česká verze

Středa 6.6., 19.30
Taxi 4 (Francie) 91́
Akční komedie
Pokračování slavné automobilové 
ságy. 
Hrají: F. Diefenthal, B. Farcy
Od 12 let

Neděle 10.6., 19.30
Poslední skotský král (Velká 
Británie) 123´
Drama 
Sonda do světa nemilosrdného 
diktátora, jenž Ugandě vládl 70 
let. 
Hrají: F. Whitaker 
Od 15 let

30. května od 17.30 hod.
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PŘIPRAVUJEME

Vladimír Mišík & ETC
+ hosté: Radim Hladík a BLUE EFFECT, Jaroslav “Olin“ Nejezchleba, 

Vlastimil Třešňák, Pavel Bohatý

Koncertní turné březnového jubilanta.
13. června 2007 v 19.30 hodin v divadelním sále Společenského domu

Předprodej vstupenek od 23. května v IC, tel. 569 496 676
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ĀȀ̀ЀԀ̀ऀࠀ܀ఀ̀ഀ̀܀Ȁༀ̀ကᄀሀጀࠀ
Ȁ̀ᨀȀࠀᰀᴀ̀᠀ᬀ܀Ԁ̀ᨀ܀ᤀ̀ࠀᘀᔀ̀ᜀ᠀ऀሀጀᄀࠀጀᔀ᐀̀ऀࠀ
ĀȀ̀ЀȀԀȀऀࠀ܀ఀഀऀȀༀༀȀЀ܀ကᄀȀऀഀሀጀ᐀ԀༀᔀऀᘀȀЀఀࠀȀऀᜀ̀ကԀऀࠀऀጀ܀᠀ကᤀ
ᨀሀጀᔀ̀ᬀ܀ᰀऀᴀḀἀऀ ᠀ऀ!ऀ̀ȀᔀᜀഀऀԀऀ̀"ഀ̀ЀȀഀ#᐀$ऀ%ἀἀऀ ᠀ऀ̀"ഀऀȀഀఀ܀Ѐጀഀ&ऀԀऀ&ကሀጀ'ऀȀ܀ࠀ܀ကᤀऀ
("ഀ̀ЀȀഀ#ऀԀሀጀᔀ̀ഀഀ܀ऀȀऀ)*ᤀऀԀ'ጀ܀ऀԀऀ+,$ऀጀഀༀऀḀ-.ऀ%.-ऀ-/-ᤀ

ḀԀἀကᄀᔀᄀऀ Ԁᜀ܀᐀ༀ ऀ܀ऀ #"ഀ ऀ ЀȀᔀऀ).**$ ऀ0 ऀሀഀ ऀԀ ऀ̀Ѐ1ሀᬀ&ऀ2(ЀᔀऀᔀༀጀᔀЀ0 ऀऀȀഀఀᄀᔀ ऀ 3ᔀༀ᐀ ऀ4ᔀ᠀က5$ऀ
ကऀሀጀЀ7ఀᄀऀ᠀ഀሀ7ఀᄀऀ"ഀ&ഀሀഀༀऀᜀഀऀ܀'ࠀԀഀ"̀ऀ ༀȀऀጀᜀԀᤀऀ28ጀЀᬀऀጀЀ1᐀6ጀ'5ᤀऀ܀ऀȀ܀က&ऀᨀ7ሀጀԀ᐀6ጀ᐀$ऀ17ऀԀကഀ܀6ഀ܀
ᄀЀࠀༀऀഀ܀#Ѐ9ᜀ6#'܀ကऀሀഀሀᔀ̀ഀ܀ကऀऀ#ഀ܀က&ऀᜀऀ̀ЀԀ܀ကఀᄀऀ:0ༀऀ᐀ऀ;ഀఀᄀȀ&ȀЀᤀऀ(ЀԀ܀ကऀࠀ܀ᜀഀԀऀ̀ഀༀ0$ऀጀഀЀ܀ऀࠀऀጀȀ&ጀȀऀጀЀ1᐀6ጀ᐀ऀ
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ऀ!ऀᄀȀᔀሀༀഀऀऀഀ܀ഀ">ༀ᐀ᰀऀ3᐀"ကऀࠀကऀሀഀሀጀԀ'ऀᄀЀ܀Ȁሀጀᤀऀᨀऀ̀ЀԀ܀᠀ကऀሀ̀Ȁༀഀ܀:ᄀᔀഀऀࠀԀ᐀ሀༀࠀᜀഀ܀ऀࠀ>$ऀ:0ༀऀ+ᤀऀ;ഀሀȀ&ȀЀԀሀ܀ഀ;
ᜀ̀'Ԁ$ऀ4Ѐ܀ጀ᐀6ഀऀ;ഀЀ7ऀ܀?ऀ0ጀЀऀᜀ̀'Ԁ$ऀᄀЀ&Ȁ܀᐀3ऀ"ࠀ᐀"ကऀ@᐀ఀᄀࠀༀഀऀऀᄀȀᔀሀༀ᐀ሀጀऀA܀ጀȀ܀က8ऀ܀ԀȀ:Ȁᤀऀ(ȀऀЀȀఀഀऀऀ̀9ༀऀ
Ԁ0ሀጀ"ကༀ ऀA܀ጀȀ܀က܀ ऀ8ԀȀ:Ȁᔀ ऀ 3᐀"က ऀᘀȀ܀᐀$ 7#'܀ऀ ऀ ᠀ሀ ऀԀഀ ऀሀᔀ̀᐀܀' ऀᄀЀࠀༀ ऀ  ऀ ᜀ̀ကԀༀ ऀ@ကB ऀĀഀ܀᠀ഀԀ$ ܀ऀ ऀ ఀഀༀༀȀऀ
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DऀȀఀ܀᐀ऀЀȀᔀऀ)..ἀऀሀᔀ̀᐀܀ऀԀ0ༀऀሀԀᬀऀ̀ЀԀ܀ကऀༀ:ᔀ&ऀ ᄀᬀ܀ἀࠀᄀᜀ᠀ጀ$ऀጀഀЀᬀऀȀ:ሀᄀȀԀༀȀऀ"ᔀऀᔀ̀ЀԀഀ7ఀ܀ᄀऀ
ༀ᐀ȀԀ7ఀᄀऀ̀ကሀ܀ကऀᜀऀ;ഀఀᄀऀऀ@ȀЀԀ0ᤀऀ8̀ഀఀ᐀ༀ᐀ᜀȀԀༀऀሀഀऀ܀ऀጀ0$ऀጀഀЀᬀऀ0:ഀ܀ༀ0ऀ܀ȀጀȀЀ᐀ఀ0ऀᜀഀ܀ऀᬀ&ࠀ܀:Ȁऀ:0ༀ0ऀ#᐀1ऀ
ᜀ̀Ȁ&ഀ܀ᔀጀᬀᤀ ऀ (Ȁ က܀ഀ᠀ጀȀ܀ऀ ऀĀȀԀ'ఀ܀Ȁሀጀက$ ऀ ഀ ऀᄀЀࠀༀ ऀ #Ȁ ऀᄀȀሀጀ ܀ऀ ऀ ጀЀᔀ:ᔀ ऀEഀ ऀ(Ȁ:Ȁ"᐀ༀ ऀ ሀഀ܀= ऀ ሀጀࠀༀ7 ऀ ᠀ༀഀऀ܀
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Nedávno se dostala na pulty našich 
knihkupectví zajímavá fotografická 
publikace z nakladatelství AERO Vyda-
vatelství. Jmenuje se Toulky nad Havlíč-
kobrodskem a jejím autorem je Zdeněk 
Vošický. Na kvalitním křídovém papíře 
formátu A4 přináší na 268 stránkách 
stovky fotografií měst a obcí kraje Vyso-
čina, zejména z oblasti Havlíčkobrodska. 
Města a obce jsou zde abecedně řazeny, 
každému tématu je věnován dostatek 
prostoru. Jako malý bonus kniha přináší 
kapitolu věnovanou památkám a zajíma-
vostem regionu. Fotografie vznikaly ve 
spolupráci s pilotem ultralehkého letou-
nu Cora Radkem Klimešem. 

Když jsem poprvé touto knihou listo-
val, vzpomněl jsem si na setkání na ma-
lém letišti u Pohledě před několika lety. 
Povídali jsme si zde se Zdeňkem o jeho 
snech a jedním z nich byla příprava prá-
vě takové knihy. Jsem rád, že se mu tento 
sen podařilo naplnit. Vysočina je z ptačí 
perspektivy nesmírně krásný kraj, mohu 
to potvrdit ze své vlastní zkušenosti, 
neboť se často se svým motorovým 
padákem potuluji pár desítek metrů nad 
terénem a obdivuji jeho malebnost. 

Je dobře, že kniha umožní mnoha 
lidem poznat nádheru svého okolí, aniž 
by museli vzlétnout. Vidím ony malebné 
scenérie před očima, krajinu plnou luk 
a polí, vesnice s jejich rybníčky, křivo-
laké silnice, rozsáhlé plochy lesů. Byl 
to ten dnešní let před západem slunce 
anebo jsem listoval recenzovanou kni-
hou? Asi obojí. 

Zdeňku, díky, že jsi zprostředkoval 
tyto krásné zážitky ostatním. A jak sli-
buješ na konci své knihy, další tituly na 
sebe jistě nenechají dlouho čekat. Bude-
me se na ně všichni těšit. 

A na závěr ještě praktická informace. 
Knihu můžete zakoupit v knihkupectví 
Marie Bedrníčkové či vypůjčit si v měst-
ské knihovně. 

-mš-

Tip na knihu

Březen – Měsíc knihy

Na této akci se dohodlo ministerstvo 
kultury s tehdejším Svazem českoslo-
venských spisovatelů, nakladatelstvími, 
knižním obchodem a masovými organi-
zacemi (zvláště se zástupci Revolučního 
odborového hnutí, Československého 

svazu mládeže, Svazu československo-
-sovětského přátelství a dalšími složkami). 
S přihlédnutím k některým zkušenostem 
z lidově demokratických zemí bylo roz-
hodnuto, že každoročně bude první jarní 
měsíc věnován nejširší propagaci knihy 
s cílem získat všechny složky pro soustav-
nou péči o knihu a její rozšiřování jako 
kulturního statku. 

Ve světelské knihovně proběhl letošní 
Měsíc knihy ve znamení besed pro žáky 
prvního stupně základních škol s cílem 
motivace dětí k četbě. Tradiční tečkou 
Měsíce knihy je mezinárodní akce na 
podporu dětského čtení Noc s Anderse-
nem, do které se zapojila i naše knihovna. 
Tématem našeho čtenářského nocovaní 
byl spisovatel Jaroslav Foglar, neboť si 

v letošním roce připomínáme 100. výročí 
jeho narození. 

Noc v naší knihovně začala netradičně 
malým výlet do Sluneční zátoky k pa-
mátníku autora Rychlých šípů, Hochů od 
Bobří řeky a další knížek. Díky ochotě 

pana Bohumila Šimka čekal na naše malé 
výletníky zapálený táborák. Opekli  jsme 
si špekáčky, zasoutěžili a díky pěknému 
počasí si pobyt v přírodě pěkně užili. Ná-
lada byla skvělá, neboť naši malí čtenáři 
již „ulovili“ první bobříky. Po návratu do 
knihovny jsme pokračovali v naší celo-
večerní soutěži o „13 veselých bobříků“. 
Děti byly velmi spontánní a s velkým 
nadšením plnily dané úkoly, vítězi večera 
byly všechny, neboť správně pochopily 
principy skautingu, který propagoval ve 
svých knihách Jaroslav Foglar. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat paní Evě 
Dvořákové, která se ujala role kapitánky 
družstva, a panu Petrovi Šebestovi, který 
naši čtenářskou akci fotografoval.                

Za kolektiv Jiřina Roženská

Před památníkem Jaroslava Foglara

Měsíc knihy byl poprvé vyhlášen v roce 
1955 a nevztahoval se k žádnému význam-
nému datu ani výročí, jak se mnozí čtenáři 
domnívají. Motivem k vyhlášení byla sna-
ha zlepšit propagaci knihy a udržet trvalý 
zájem o literaturu. 

Místní skupina České křest́anské akademie

Aleš Roleček: Jezuitská spiritualita 
a exercicie podle sv. Ignáce 

Na čtvrtek 17. 5. připravila Místní 
skupina ČKA ve Světlé n. S. přednášku 
Aleše Rolečka o jednom z nedůležitěj-
ších duchovních kořenů Evropy. Akce 

proběhne jako obvykle v zasedací míst-
nosti střední školy v Sázavské ulici, 
začátek v 19.30 hod.

Aleš Roleček, vynikající znalec du-
chovního bohatství evropské kultury, 
se zaměří na podstatné rysy jezuitské 
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spirituality. Jeho přednáška je určena 
těm,  kteří hledají více než pseudoskan-
dální atrakce a chtějí poznat klíčový 
duchovní pramen, z něhož se napájí 
evropská civilizace.

Dlouholetá učitelská praxe a ob-
divuhodná sečtělost Aleše Rolečka 
jsou zárukou toho, že výklad bude 
přesný a srozumitelný. Aleš Roleček 
vystudoval Střední zemědělskou školu 
technickou v Brně, kde v roce 1978 
maturoval. V letech 1987 – 1991 studo-
val na Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě v Litoměřicích a na Katolické 
teologické fakultě UK v Praze. V sou-
časnosti studuje dějiny umění na Filo-
zofické fakultě UK. Vyučuje na Prvním 
obnoveném reálném gymnáziu v Praze 
a vede semináře na Filozofické fakultě 
University Karlovy.

Aleš Roleček má za sebou též pestrý 
profesní životopis. Před listopadem 
1989 pracoval jako dělník ve VCHZ 
Synthesia Pardubice, sanitář v pardu-
bické nemocnici a prodavač v antikva-
riátu. V roce 1990 pracoval v Římě 
jako redaktor českého vysílání Radio 
Vaticana. V letech 1991 – 1993 působil 
v nakladatelství Vyšehrad – Scriptum. 
V období 1993 – 1995 byl správcem sbí-
rek ve Východočeské galerii v Pardubi-
cích. Autorsky spolupracuje s pražským 
divadlem Archa (hry Marné tázání ne-
bes, Čajovna Karma, Pocta Antonínu 
Koniášovi). Příležitostně spolupracuje 
s redakcí náboženského vysílání České 
televize a Českého rozhlasu. Publikuje 
v revue Souvislosti, Muzejním věst-
níku (Pardubice), Lidových novinách 
(zač. 90. let) a časopisu Lidé a země.

Hynek Bouchal

Česká křest́anská akademie ve Světlé slaví pět let

Ve středu 28. března bylo v zase-
dací místnosti světelské Akademie 
v Sázavské ulici nabito. Přednášel 
a diskutoval zde univerzitní profesor 
a prezident České křesťanské aka-
demie Tomáš Halík pro světelskou 
skupinu ČKA. Halíkovo vystoupení 
proběhlo přesně po pěti letech od 
jeho první návštěvy Světlé, kterou 
místní skupina ČKA zahajovala svou 
činnost. 

Stejně jako tehdy, i letos byl o Halí-
kovu besedu mimořádný zájem. Místní 
skupina vyplnila to pětileté období cel-
kem čtyřiceti akcemi, které se setkaly 
s větším či menším zájmem veřejnosti, 
vysokou laťku kvality přednášejících 
a účinkujících, nastavenou Tomášem 
Halíkem si však udržely téměř všechny. 
Mediálně známá tvář Tomáše Halíka 
dokazuje, že v médiích se nemusejí 
pohybovat pouze duchaprosté ikony 
zábavního byznysu, že i tam se může 
občas objevit inspirativní osobnost. 
Hlavním úkolem České křesťanské 
akademie však je nabízet alternativu 
povrchnímu žvanění, jež v drtivé větši-
ně vyplňuje česká média. Přednášející, 
kteří do Světlé přijíždějí, umějí mluvit 
o podstatných věcech srozumitelným 
jazykem. Vystupující umělci též nabí-
zejí alternativu vůči umaštěné kultuře 
televizních brambůrků a plytkých 
estrád.  

Nemá smysl vyjmenovávat všech čty-
řicet osobností, které do Světlé přijely, 
též by bylo nespravedlivé vyzdvihnout 
jen některé z nich a jiné pominout. Pře-
sto si malý výčet dovolíme. Přednášejí-
cí mluvili o takových tématech, jakými 
jsou globalizace, eutanazie, konflikt 
světových náboženství, náboženský fa-
natismus, sektářství, islám, judaismus, 
válečné konflikty v Iráku, v Čečensku, 
zločiny nacismu a komunismu, klima-
tické změny, řada přednášek pak uka-
zovala na podstatné a duchovní kořeny 
evropské civilizace, na podstatu umění, 
na vztah umění a náboženství apod. 
Mezi přednášejícími byli špičkoví 
čeští odborníci v oborech psychologie, 
sociologie, religionistiky, filosofie, te-
ologie, estetiky, historie, kunsthistorie, 
astronomie, meteorologie. Ve Světlé 
vystoupila řada univerzitních profe-
sorů, badatelů z České akademie věd, 
herců, zpěváků a básníků. Ti všichni 

byli schopni najít ve svých nabitých 
kalendářích chvíli času pro Světlou nad 
Sázavou. Nutno při tom zdůraznit, že 
na rozdíl od mediálních pseudocelebrit 
lačných peněz vystupovali úplně zadar-
mo nebo za symbolický honorář. 

Přestože finanční náklady na činnost 
České křesťanské akademie jsou díky 
skromnosti vystupujících poměrně 
nízké, nemohli bychom tyto akce vů-
bec provádět bez nezištné pomoci řady 
lidí i institucí. Ten největší dík patří na 
tomto místě světelské Akademii – Vyš-
ší odborné škole, Gymnáziu a Střední 
odborné škole uměleckoprůmyslové 
Světlá nad Sázavou. (Vždycky mě trápí, 
že kvůli dlouhému oficiálnímu názvu 
nemůžeme na plakátech uvádět celé 
jméno školy, tak teď alespoň drobná 
splátka za ten dluh). Prostor, který 
nám Akademie poskytuje, se ukázal 
být vynikajícím zázemím pro naši čin-
nost. Velké díky patří též světelskému 
městskému úřadu, a to jak voleným 
zástupcům, paní starostce, oběma 
místostarostům i všem členům rady 
a zastupitelstva, tak i všem úředníkům, 
s nimiž jsme během těch pěti let spolu-
pracovali. Děkujeme i všem ostatním, 
kteří činnost ČKA jakýmkoliv způso-
bem podpořili. Hlavně se však těšíme 
na další setkání, třeba hned to příští 
s Alešem Rolečkem, o němž píšeme na 
jiném místě.

Za místní skupinu České křesťanské 
akademie ve Světlé n. S.

Hynek Bouchal
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Velikonoční tancování

Umění tančit a pohybovat se ve 
společnosti je v dnešní době stejně 
důležité jako znalosti získané studi-
em na školách...

Z vernisáže

V pondělí 2. dubna byla v Galerii 
Na Půdě, za početné účasti pozvaných 
hostů, zahájena výstava obrazů mladé 
výtvarnice, světelské rodačky Martiny 
Krupičkové. V kulturním programu 
vystoupil žák světelské ZUŠ Petr Kra-
tochvíl.

-zh-
 Foto: Marcela Kyzlinková

opravdu výjimečnou nabídku přešla 
téměř bez povšimnutí.

Atmosféru taneční exhibice, která 
byla vedle maximálního nasazení 

všech tanečníků umocněna i jejich 
oblečením, vám přibližujeme několika 
snímky Jiřího Svobody.

Z. Horní

Na odpoledne Velikonoční neděle 
8. dubna připravilo kulturní zařízení 
KyTICe ve spolupráci s taneční školou 
Astra Praha ing. M. Brožovského, kte-

rá ve Světlé působila v rámci svého ve-
likonočního soustředění, mimořádnou 
kulturní nabídku pro světelskou veřej-
nost – taneční soutěž. Ve velikonočně 
vyzdobeném společenském sále mohli 
přítomní diváci zhlédnout předtančení 
v rytmu valčíku, soutěž 14 tanečních 
párů v tancích waltz, tango, valčík, 
slowfox a quickstep a na závěr i ukáz-
ky tanců standardních a latinskoame-
rických. Škoda jen, že veřejnost tuto 
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Na 1. máje muži nedávají svým partnerkám květinu?

Slunce, teplo, voda, květiny a láska 
– to všechno neodmyslitelně patří k 1. máji. 
S tímto tradičním svátkem je spojeno 
mnoho zvyků. Většina mužů vezme své 
přítelkyně či manželky pod rozkvetlý 
strom a políbí je. Někteří své drahé po-
lovičce věnují dárek v podobě krásné 
květiny, která každou ženu zaručeně 
potěší. Světelské Květinky jsou bohužel 
jiného názoru. ,,Na sv. Valentýna nebo na 

MDŽ je velmi vysoký zájem o květiny, ale 
kolem 1. máje je jen průměrný,“ uvedla 
prodavačka paní Kadlecová z Květinky na 
náměstí. A ti, co květiny nedávají vůbec? 
,,Na 1. máje se dávají ženám květiny? My 
s manželkou se každoročně jdeme políbit 
pod jabloň, ale žádné dárky si nedáváme,“ 
řekl pan Pavel ze Světlé nad Sázavou. 

Andrea Tarabčáková

1. máj

Byl pozdní večer, první máj,
večerní máj byl lásky čas…

Máchovy verše známe ze školy asi 
všichni. Oslavy 1. máje jsou však mnohem 
starší. Ve starověku se v tento den slavilo 
obětování vepře bohyni Maje, dceři Atlan-
tově. Těmto slavnostem se říkalo majáles 
a po dlouhá staletí vstoupily do ilegality, 
římský císař Theodosius I. zakázal totiž 
všechny pohanské kulty. 

V našem prostředí se svátek připisuje 
keltskému bohu ohně a světla Belenovi. 
Na kopcích se zapalovaly ohně a dobytek 
byl hnán kolem dvou vater, aby se očistil. 
Přeskakování ohně nebo poněkud praktič-
tější chození kolem něj přinášelo plodnost, 
štěstí a splněná přání. Pro běžný lid byl 
svátkem bezostudného prožívání sexuality 
a oslavou plodnosti. Májové tradice byly 
symbolické: tancování kolem májky, sbí-
rání oříšků v lese a „manželství zeleného 
lesa“, která uzavírali mladí, kteří zůstávali 
v lese až do rána. Ještě léta potom, kdy se 
běžnými stala monogamní manželství, se 
První máj držel jako svátek, kdy se přísná 
morální pravidla poněkud rozvolní. 

Mezi běžné tradice, které známe i dnes, 
patří vztyčování májek. Nemusíme mít 
příliš velkou fantazii, aby nám byla jas-
ná jednoduchá symbolika pohlavního 
spojení: na vysoký sloup pestře zdobený 
stuhami je zavěšen zelený věnec. Mládež 
hlídá svoji májku až do rána, mladí z jiné 
vesnice se snaží ji pokácet a věnec odnést 
jako významnou trofej.

Známé jsou i další obyčeje. Časně zrána 
si má dívka umýt tvář v rose, aby byla 
celý rok krásná. Na mnohých místech se 
pořádají taneční zábavy, na nichž je volen 
nejkrásnější pár. 

Milenci, kteří se o 1. máji políbí pod 
rozkvetlou třešní, spolu zůstanou nejméně 
další rok.

A abychom se vrátili zpět ke Karlu Hyn-
ku Máchovi, políbí-li se pár u jeho sochy 
na Petříně, jejich vztah věrně zůstane 
dokonce po celý život.

Ještě před nedávnou dobou byl 1. máj 
významným státním svátkem, byl osla-
vován Svátek práce. Slaví se od roku 

Májová anketa

1. Jak jste se seznámil/a se svým 
partnerem/partnerkou? 2. Jaký význam 
pro vás má měsíc květen a 1. máj?
ONDŘEJ (27 let):
1. Partnerku jsem poznal v roce 1998 

v Itálii. Byla to opravdu náhoda, že to 
zrovna byla Češka.

2. Na 1. máje se chodíme políbit pod roz-
kvetlý strom, jinak květen je pro mne 
významný tím, že mám narozeniny.

MARTINA (31):
1. Mého partnera jsem poprvé uviděla na 

pouti, hned mě okouzlil. V červenci 
se stane mým manželem.

2. 1. máj neslavíme.
JAN (67):
1. S manželkou jsme se seznámili před 

43 lety, když jsem pomáhal na stavbě 
jejího domu. Poprvé jsem ji uviděl 
a hned jsem věděl, že je to ta pravá. 
Byla to láska na první pohled.

2. 1. máj slavíme dobrou večeří a přípit-
kem, tak to má být. Květen je přece 
měsíc lásky.

MARIE (17):
1. Přítele jsem poznala v autobuse, ale 

láska na první pohled to nebyla. To 
přišlo až později.

2. Na 1. máje spolu chodíme pod roz-
kvetlou třešeň.

PAVLÍNA (42):
1. S manželem jsme se seznámili na zá-

bavě, když se pokoušel ,,sbalit“ moji 
kamarádku.

2. Květen je pro nás hodně důležitý, pro-
tože jsme v tomto měsíci lásky měli 
svatbu.                                         A.T.

1890 a byl vyhlášen na paměť vypuknutí 
stávky amerických dělníků v Chicagu 1. 
5. 1886. (Ovšem v současnosti se v USA 
a v Kanadě slaví svátek práce Labour Day 
první pondělí v září.) V socialistických ze-
mích se organizovaly masové prvomájové 
průvody, byly zastoupeny podniky, školy, 
zájmové organizace, mnohdy projížděly 
i alegorické vozy. V Praze se konaly osla-
vy na Letenské pláni až do loňského roku, 
kdy byly oslavy přesunuty ke Křižíkově 
fontáně.

Pro Českou republiku představuje 
1. květen ještě jednu významnou udá-
lost. Úderem půlnoci mezi 30. dubnem 
a 1. květnem 2004 vstoupila naše repub-
lika a spolu s ní dalších devět zemí do 
Evropské unie. 

Asi se všichni shodneme v názoru, že 
květen je příjemný měsíc. Všechno kolem 
nás roste, kvete, slunce příjemně hřeje. 
Proto je zvláštní, že se právě v tomto mě-
síci koná nejméně svateb. Pověra: „Svatba 
v máji, do roka máry (nebo nevěsta na 
máry)“ měla své opodstatnění. Dítě počaté 
brzy po svatbě se narodilo v únoru matce 
vysílené zimou. Chudým rodinám dochá-
zely zásoby a ženu bylo krátce po porodu 
třeba při jarním setí. Hodně šestinedělek 
opravdu zemřelo. 

Dnes jsme v jiné situaci, a proto se 
najdou odvážlivci, kteří se chtějí ženit 
a vdávat právě v jednom z nejhezčích mě-
síců v roce. Pro zajímavost uvádíme, že ve 
Světlé n. S. bylo v loňském roce uzavřeno 
34 sňatků, z toho 2 v květnu.

J. M.
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MÁJOVÁ
FOTOPŘÍLOHA

Byl první máj, průvodů čas,
na náměstí dav se řadil zas.

Karel Hynek Vála

1951

19711967

1969
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Květen

ON potkal JI. Příběh starý jako lidstvo 
samo. Z české literatury jsme pro vás 
vybrali pět zkrácených příběhů o na-
mlouvání.

Příběh první
Mladý, ale v mnohých zápasech 

osvědčený lovec z mocné tlupy se nyní 
skrýval v mlází. Několik kroků od něj 
stála Lasička, dívka z domácí tlupy. 
Ukrytý mladík se přiblížil a zálibně 
pozoroval nic netušící dívku. Dříve, než 
dívka mohla uskočit, strhl ji k zemi a na-
cpal jí do úst kožešinu. Pak cizí zvěd stál 
sehnut nad dívkou a hrozil jí kamennou 
sekyrou. Hrozil jí proto, aby se neodvá-
žila vykřiknout nebo se dát na útěk. Dív-
ka se musila podrobit… Byla přemožena. 
Ví, co ji čeká. Bude ženou mladého lovce, 
který ji uloupil. 

Tak popisuje námluvy nejstarších 
Homo sapiens sapiens v knize Lovci ma-
mutů Eduard Štorch. Podobné námluvy 
v žádném případě nedoporučujeme, jsou 
v příkrém rozporu s našimi současnými 
zákony.

Příběh druhý
Libuše v bělostném rouše, s vínkem kol 

čela vstala a vztyčená nad nimi vztáhla 
ruce proti nim: Hle, za oněmi horami je 

řeka neveliká, Bělina jménem. Blízko té 
řeky je dědina, v ní Stadiců rod… tam 
oře váš vojvoda s dvěma strakatými 
voly… Cesty hledati nebudete, aniž se 
ptáti. Můj kůň vás povede. Vyřiďte tomu 
muži vzkázání od národa a ode mne 
a přiveďte sobě knížete a mně manžela.

Můžeme jen spekulovat, zda Alois 
Jirásek ve Starých pověstech českých 
zachytil skutečnou věštbu kněžny Li-
buše nebo zda naše bájná kněžna dobře 
věděla, že její kůň půjde cestou, kterou 
jel už mnohokrát.

Příběh třetí
I nabízel se mi sňatek velmi prospěš-

ný. Na dvoře uherského krále rostla 
neteř knížete Bolka Svídnického, Anna. 
Chtěl jsem tuto dívku kdysi zasnoubit 
svému synu Václavovi. Když však zemřel, 
ucházel jsem se sám (čtyřicetiletý) o ru-
ku čtrnáctileté. Anna pak mým poslům 
přivolila dřív, než jsem přijel sám.

Mocenské zájmy byly v panovnických 
rodech nejdůležitějším kritériem námluv. 
Karel IV. byl takto ženatý – a šťastně 

– čtyřikrát. 

Příběh čtvrtý
Otče a mateř má, pro lásku vaši, kte-

rou jste pro mě měli, přijměte teď tuto 

dívku vyvolenou za svou dceru i dědičku 
jmění vašeho.

Zdá se vám, že šlo spíš o obchodní 
transakci než o namlouvání? Námluvy 
dříve zprostředkovával družba. Navrhl 
vhodnou dívku a zprostředkoval návště-
vu v domě nevěsty v doprovodu ženicha 
a jeho otce. Zde bylo dojednáno jednak 
nevěstino věno, jednak byl stanoven 
majetek, který do manželství přinese 
ženich. Pak už bylo rodičovské požehná-
ní, o které prosili snoubenci rodiče, tak 
jak o tom píše na konci 18. století Václav 
Matěj Kramerius, spíše formalitou.

Příběh pátý
Víťo, to je poslední dopis, už mi ne-

odepisuj. Mám jiného kluka ze 6. třídy, 
jmenuje se Luboš P. a dál ti už to jméno 
nemůžu říct, protože bys žárlil a seš taky 
mladší a hned se na mě nenaštvi. Víťo, 
nemá to cenu a jestlis mi už ten dopis 
napsal, tak ho pošli, já si ho ráda přečtu 
a esemeskovat mi taky můžeš.

Tento dopis, který dokumentuje, jak 
mohou probíhat námluvy u naší součas-
né nejmladší generace, byl přejat – a pra-
vopisně upraven – z internetu. Ale každý 
z vás si na jeho místo může dosadit třeba 
svůj vlastní.

J. M.

Odpovědná odpovědna

ní, a to včetně jeho rodného čísla. Na 
dotaz, kde získal rodné číslo, nám řekl, 
že na internetu a je to prý bomba.

Další překvapení nás čekalo v po-
bočce Komerční banky, kde jsme 
zjistili, že výplata finanční poukázky 
v hodnotě 1 000 Kč, kterou jsme do-
stali pro našeho syna, je podmíněna 
zřízením dětského konta Beruška.

V souvislosti s těmi událostmi nás 
napadlo několik otázek:

Je opravdu nutné zvát na takto 
sváteční událost zástupce stavebních 
spořitelen?

Kde opravdu získal pan Pecha rodné 
číslo našeho syna?

Proč město zakládá účty novoro-
zencům, když si to jejich rodiče ani 
nepřejí?

Možná jsme jediní, koho tyto dárky 
zaskočily, ale to by se nenašel jiný 
způsob, jak přivítat nové občánky na-
šeho města?

Petr a Jana Dobrých

Odpověď
Jsme rádi, že se obřad spojený se 

zápisem nových občánků do pamětní 

Ohlédnutí za vítáním občánků 
Dne 14. 2. 2007 jsme byli pozváni 

na vítání občánků ve Světlé nad Sá-
zavou. S radostí jsme toto pozvání při-
jali a společně s rodiči a naším synem 
Davidem jsme se dostavili do obřadní 
síně. Uvítala nás paní Zmrhalová, pěk-
nou řeč vedla paní PhDr. Myslivcová. 
Bylo i slavnostní focení a vystoupení 
dětí z mateřské školky.

Na závěr vítání nás však čekalo ne-
milé překvapení. Zástupce firmy Wüs-
tenrot pan Pecha měl pro našeho syna 
vyplněnou smlouvu na stavební spoře-
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Josefské trhy
 (foto: Pavel Kotan)

knihy našeho města rodičům líbil. 
Účast zástupce stavební spořitelny 
jsme chápali jako službu občanům, 
na Váš podnět jsme se rozhodli ve 
spolupráci nepokračovat. Osobní 
údaje získával z vlastních zdrojů. 

S certifikátem, který dostávají ro-
diče při slavnostním vítání, si musí 

zajít do KB, kde jim vystaví originál. 
Další krok je zcela na nich. Mohou 
však třeba za dva dny přijít (nebo 
prakticky ihned), certifikát zrušit 
a peníze převést na jiný účet, nebo si 
je vybrat. Založení spoření pro dítě 
je tedy jen jedna z možností. 

Josef Böhm

Úroveň plakátovacích ploch 

Jeden uznávaný zahraniční cestovatel 
pronesl pravdivou myšlenku: „Když 
přijedu vlakem či autobusem do nezná-
mého města, tak první věcí, která mně 
něco napoví o kulturní vyspělosti tohoto 
místa, jsou veřejné plakátovací plochy.“ 

Ještě nedávno by byla známka po-
dobného hodnocení pro naše město 
určitě nedostatečná. I když různí ne-
disciplinovaní pořadatelé se stále ještě 
snaží polepovat pozvánkami na své akce 
kdejaká místa po celém městě, obrací se 
tento jev k lepšímu. Pomalu se plakáty 
a letáky, často pokleslé estetické hod-
noty, přestávají objevovat na sloupech 
pouličního osvětlení, v čekárnách, do-
konce i na stromech, a přestávají hyzdit 
naše město. Tento zatím dílčí úspěch 
lze připsat firmě  Rengl, s. r. o., která 
pečuje o plakátovací plochy ve Světlé. 
Pro radní, kteří této firmě svěřili veřejné 
plakátovací plochy v našem městě, to 
byla trefa do černého.  

Text a foto: jív

I takhle někteří vylepují plakáty…

Pracovnice firmy Rengl se stará 
o aktuální tvář plakátovací plochy
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Pohádkový les ve Služátkách

Milé děti, milí milovníci pohádek,
věřte, že v sobotu 19. května v 9 

hod. ráno vypukne něco neobyčejného, 
pohádkového. A věřte, že nemusíte 
hledat devatero lesů a devatero řek 
a mlhu hustou tak, že by se dala krájet, 
ani žáky třetí bé...

Tak kde mají tu pohádku a ten les?
Stačí vyrazit ze Světlé nad Sázavou 

a za železničním přejezdem, jednou 
vesnicí, čtyřmi zatáčkami a křižovat-
kou jsou Služátky, tam mají obecní 
úřad, kde to všechno začne. Kousíček 
od úřadu je totiž opravdový, pohádko-
vý les, kde rejdí tolik podivuhodných 
pohádkových bytostí, kolik si jich jen 
umíte představit. Pohádkové postavy, 
které v tom služáteckém lese bydlí, 
jsou velmi společenské a milé k lidem, 
a tak není divu, že se zase po roce 
rozhodly, že pro vás, děti, připraví 
malé, dobrodružné překvapení. Opět 
se spojily s Martinem Frantou, se 
služáteckým starostou a několika dal-
šími lidmi a začaly připravovat „Den 
otevřených dveří“, při kterém si je 
všechny můžete prohlédnout. 

Kdo všechno tam bude?
Skřítkové, vodníci, piráti, permo-

níci, princezny, Ferdové mravencové, 
berušky, karkulky, loupežníci, šášové, 
víly, čerti a další podobná pohádková 
havěť však nejsou žádná béčka, a tak 
pro Vás přichystali nejrůznější soutě-
že, hry, úkoly a spolu s nimi spoustu 
bonbónů, dobrůtek, sladkostí i slaností 
a dalších odměn. To však zdaleka není 
všechno. 

A co potom? Psi, orli, muzikanti etc.
Pokud projdete celým lesem, čeká 

Vás před služáteckým obecním úřa-
dem další bohatý program. K dobré 
pohodě Vám bude vyhrávat kapela 
výtečných muzikantů, uvidíte neo-
hrožené ptáčníky s dravými ptáky, 
živá telátka a jehňátka, psy vycvičené 
profesionálními cvičiteli  k záchra-
ně lidských životů a mnoho dalších 
překvapení. Pohádkovým bytostem 
je jasné, že v lese pořádně vyhládne, 
tak starostu zaúkolovaly, aby připra-
vil pořádné a dobré občerstvení pro 
všechny: zmrzliny, točené limonády, 
Služátecký talíř (to je obzvlášť la-
hodná specialita místních kuchař-

ských mistrů), pro dospělé milovníky 
pohádek i točenou dvanáctku a pro 
všechny spoustu dalších lahůdek; pro 
vás, děti, lecjakou z nich i zadarmo. 
To vše se bude nabízet v nově zrekon-
struovaných prostorách služáteckého 
úřadu. Posedět můžete na zdejší tera-
se, místa pro všechny bude dost.

Les, kde straší úředníci, učitelé, 
advokáti i studenti

A protože pohádkové bytosti ve 
Služátkách jsou opravdu přátelské 
a sympatické, pozvaly mezi sebe 
řadu lidí z širokého okolí. Schválně, 

kdo z vás pozná mezi pohádkovými 
postavami světelského místostarostu, 
úředníky ze světelského městského 
úřadu, slovutného advokáta, stu-
denty havlíčkobrodského gymnázia, 
nebo třeba jisté učitele? Ti všichni 
totiž v lese budou! Ovšem pohádkové 
bytosti je vzaly mezi sebe jen pod 
tou podmínkou, že se převléknou 
za pořádná strašidla a budou v lese 

společně s nimi strašit. A takový les, 
kde straší i místostarostové, úředníci 
a učitelé, ten nemají nikde! Jen ve 
Služátkách!!!

Výtěžek na dětské hřiště
Vy, děti, které jste v našem lese už 

někdy byly, víte, že pohádkové bytosti 
dělají všechno úplně zadarmo a utr-
žené peníze věnují zase vám, dětem. 
Loni se za ně ve Služátkách postavila 
velká dřevěná prolézačka s houpačka-
mi a kluzačkou, letošní výtěžek opět 
půjde na zdejší dětské hřiště. Ostatně 
to, že si ve Služátkách mohli tak vel-

kou věc postavit, bylo možné jen díky 
tomu, že vás přišlo opravdu hodně, jak 
o tom svědčí i fotografie.

www.sluzatky.cz
Takže ještě jednou, milé děti: Za-

čínáme v sobotu 19. května v 9 hodin 
u Obecního úřadu ve Služátkách. Ale 
nemusíte hned ráno, v lese na vás 
budou čekat až do pravého poledne. 
A před úřadem? Tam se bude hrát, zpí-
vat a tančit do samého večera. A věřte 
mi! Já o tom něco vím, už loni jsme 
tam byl, i předloni a pak ještě mockrát, 
všechno jsem viděl, všechno vím, pro-
to vám o tom píšu. A kdybyste mi ne-
věřili, mrkněte se na www.sluzatky.cz. 
Tam to všechno a ještě mnohem víc 
píšou a spoustu fotek tam mají! 

Váš
Děd Vševěd
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Poděkování dobrým 
lidem

V minulém roce se mi stala ne-
pěkná věc, kdy jsem nevědomky 
vyplatila peníze někomu jinému, 
než s kým jsem uzavřela smlouvu. 
Problém byl převést peníze z jedno-
ho účtu na druhý. U toho nespráv-
ného příjemce se zjistilo, že používá 
falešné razítko. 

Zde jsem byla v konci se svými 
možnostmi něco změnit. Tak jsem 
požádala o pomoc předsedu od-
borové organizace Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou, kde jsem stále 
členkou. 

U pana předsedy jsem se setkala 
s velkou ochotou, i když se to zdálo 
na první pohled beznadějné. Do 
konce roku, přes různé problémy, 
se podařilo dát vše do pořádku. 

Ráda bych touto cestou poděko-
vala za usilovnou práci panu Stani-
slavu Vaňkovi a Jaroslavě Čapkové 
z odborové organizace Sklo Bohe-
mia Světlá nad Sázavou.

Božena Fironová

Tradice koledy s pomlázkou stále žije

Koleda, koleda, jarní trávo,
ať je tady všechno zdrávo.
Koleda, koleda, travičko,

poskoč ještě maličko.
Poskoč ještě výš, 
udělej nám skrýš.

Pro zajíčka, pro vajíčka,
i pro toho koledníčka,

který pokoj nedá 
a vajíčka hledá.

Tak s touto říkankou a mnoha dal-
šími chodila o Velikonočním pondělí 
po Světlé parta kluků /na snímku/ po 
pomlázkové koledě a nutno dodat, že 

Tomáš, Pepa, Vojta, Jakub a Matěj 

nebyli jedinými koledníky. Košíčky 
se jim plnily vykoledovanými vajíčky, 
ale při pozornějším pohledu na jejich 
obsah bylo možno zjistit, že vedle 
různých  figurek z čokolády převažují 
vajíčka též čokoládová. 

Malovaná vajíčka ve skořápce, 
kterými dříve děvčata platila za ten 
blahodárný akt vyšlehání, byla v men-
šině. Známka toho, že i tyto svátky se 
pomalu stávají především komerční 
záležitostí a jeden z tradičních symbo-
lů Velikonoc se vytrácí. 

Pravé vajíčko je symbolem jako 
zárodek života, plodnosti, úrodnos-

ti, života a vzkříšení. Tento problém 
však páni kluci s pomlázkami určitě 
neřešili. Obcházeli své kamarádky 
a spolužačky, aby je dle tradice řádně 
vyšlehali, to aby byly zdravé, pilné 
a veselé po celý rok. 

Současně jim tím předávali svěžest, 
mladost, ohebnost a zdraví proutků, 
z nichž měli upleteny pomlázky. Děv-
čata jim za to zavěšovala na pomlázky 
barevné stuhy a přidávala i tradiční 
vajíčko, i když ne vždy to ve skořápce. 

jív 
Foto: Pavel Kotan (2) 

a autor (1)



Světelský zpravodaj květen 2007 strana 36 strana 37 květen 2007 Světelský zpravodaj 

Dopravní hřiště u ZŠ v Komenského ulici. Ani policistům neuškodí 
osvěžit si dopravní předpisy. Text a foto: jv

Vydařené Velikonoce v Pohledi

Bohatý program o velikonočních svát-
cích na Michalově statku v Pohledi se stal 
již tradicí a jinak tomu nebylo ani o letoš-
ních svátcích. Obecní úřad obce opět ve 
skanzenu připravil vyzdobené místnosti 
s ukázkami lidové tvorby z časů téměř 
zapomenutých. 

Tisícovka návštěvníků tak mohla spatřit 
během soboty a neděle zdobení velikonoč-
ních kraslic hned několika způsoby, které 
předváděla lidová umělkyně, paní Marie 
Karlová z Lučice. Přidala k tomu i ukázky 
pletení pomlázek a zajímavé vyprávění 
o pečení mazanců. Návštěvníci měli mož-
nost obdivovat lidovou výrobu panenek 
z tradičních přírodních materiálů, s tou 
se představila paní Jana Kotěrová z Habrů. 
Zasloužený zájem upoutal prostřený stůl 
v hlavní světnici statku, na kterém byly 
nejtradičnější pokrmy venkovského lidu 
z doby před dvěma sty lety. Vše doplňo-
val zasvěceným povídáním o tehdejších 
zvycích hlavní organizátor všech akcí 
v Pohledi sám starosta, pan Jindřich Holub. 
Letošní přednášky obohatil zajímavým 
příběhem o více než 200 let staré truhle, 
která se po dlouhé době vrátila na místo, 
odkud spolu s nevěstou odešla. Z jeho 
ukázek též zaujala výroba křížků z dřevě-
ných polínek, do nichž se vkládaly kočič-
ky posvěcené o Květné neděli a křížky se 
potom zavěšovaly nad vchody do příbytků. 
Svým programem poutalo pozornost vy-
stoupení folklorního souboru Škubánek ze 
Světlé. Děti v krásných krojích předváděly 
zvyky od Smrtné neděle až po Bílou so-
botu například vynášení smrtky a návrat 
s vyzdobeným stromečkem, který potom 
chasa předávala hospodáři s přáním 

šťastného roku a bohaté úrody. Z dalších 
obyčejů venkovského lidu to byly téměř 
zapomenuté obchůzky s řehtačkami, které 
nahrazovaly zvony, jež  na Zelený čtvrtek 
umlkaly, když se podle dávných pověr 

tradovalo, že odletěly do Říma. Škubá-
nek svými vystoupeními přidal letošním 
Staročeským Velikonocům na Michalově 
statku na lesku i zajímavosti, a kdo v těch 
svátečních dnech Pohleď nenavštívil, ten 
může jen litovat. Český rozhlas Radiožur-
nál o programu na Michalově statku infor-
moval v pátek 6. dubna v pořadu Tipy na 
víkend a redakce rozhlasové stanice Regi-
on dokonce vysílala ve stejný den rozhovor 

s hlavním organizátorem Jindřichem Ho-
lubem. Skanzen navštívila i Česká televize 
a záběry z Pohledi vysílala o Velikonoční 
neděli hned dvakrát. 

Text a foto: jív
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Ještě jednou od ledu

Tradiční soutěž rekreačních hokejistů 
Světelská liga se vytratila z Pěšinek, 
když „amatérští“ hokejisté našli mno-
hem lepší podmínky na novém zimním 
stadionu v Ledči. Ještě na světelském 
zimním stadionu hrálo na špici soutěže 
pravidelně mužstvo PROVEM Závidko-

vice, které patřilo k základním kame-
nům rekreační ligy. „Provemáci“ si vedli 
dobře i v novém prostředí ledečského 
zimního stadionu, byť v mnohem větší 
konkurenci. Vždyť v nedávno skončené 
soutěži startoval rekordní počet týmů. 
V první polovině hrálo 26 družstev 

každý s každým a potom se rozdělila na 
dvě výkonnostní skupiny. PROVEM se 
dostal do skupiny B a o prvenství hrál 
až do konce soutěže s týmem Intexu 
Ledeč, když na soupiskách obou rivalu 
nechyběli hokejisté ze Světlé. Byť vzá-
jemný zápas skončil 7:1 pro mužstvo ze 
Závidkovic, vítězem B skupiny byl Intex 
Ledeč, který nasbíral ve třinácti zápa-
sech o tři body více. Nejlepším střelcem 
PROVEMu byl Radek Vála se 30 bran-
kami, ale největší pozornost si zasloužil 
nejstarší hráč týmu, sedmapadesátiletý 
Antonín Čížek. O tom, že nebyl v sestavě 
jen do počtu svědčí 17 bodů kanadského 
bodování za 9 gólů a 8 přihrávek. 

Text a foto: jív
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Futsalové medaile pro Světlou

Třikrát bronz v krajských přeborech 
Vysočiny ve futsalu získali fotbalisté 
ze Světlé nad Sázavou. V kategorii 
mužů byli třetí fotbalisté týmu S.U.D. 
Světlá, když sehráli 16 vítězných zápa-
sů, jednou remizovali a pouze pětkrát 
byli poraženi, a tak získali tak 49 
bodů. První dva týmy před nimi, Boca 
Chotěboř a Pribina Hesov, měly shod-
ně 61 bodů. Světelští k třetímu místu 
v soutěži přidali jeden primát, když 
ve dvaadvaceti zápasech nastříleli 
soupeřům 136 gólů, což byl nejvyšší 
počet branek z dvanácti zúčastněných 
mužstev. Vedle nejlepšího střelce sou-
těže Mirka Křikavy byli v týmu i další 
fotbalisté FK Sklo Bohemia: Petr Jano-
ta, Michael Petrus, Michal Čáslavský 
a Jan Motejl. Ovšem pro budoucnost 
světelské kopané mají největší význam 
výsledky nejmenších fotbalistů. V nej-
mladší kategorii mladších přípravek 
bylo suverénem družstvo Sokola Ar-
senálu Brtnice, a není se čemu divit, 
když tento tým se celoročně věnuje 
pouze futsalu a většina ostatních druž-
stev hrála futsal pro zpestření zimní 
fotbalové přestávky. Druzí skončili 
fotbalisté Spartaku Pelhřimov A a tře-
tí místo si vybojovali nejmladší fotba-
listé FK Sklo Bohemia Světlá n. Sáza-
vou. Zajímavostí bylo, že pouze první 
tři družstva ze sedmičky zúčastněných 
dohrála krajský přebor s aktivním po-
měrem vyhraných zápasů a stejně tak 
měla tato trojice aktivní poměr vstřele-
ných a obdržených branek. Nejlepším 
střelcem družstva trenéra Jaroslava 
Kadlece byl Tomáš Nedvěd, který se 
trefil devětadvacetkrát, a tak dal více 
než polovinu branek Světlé.

Konečná podoba čela tabulky KP 
Vysočiny futsalu mladších přípravek:

1. Sokol Arsenal Brtnice 
24 23 1 0 123 : 7 70 b.

2. Spartak Pelhřimov A 
24 17 2 5 117 : 14 53 b.

3. FK SB Světlá n. S. 
24 14 1 9 54 : 50 43 b.

Do třetice patří třetí místo v kraj-
ském přeboru ve futsalu mladším 
žákům FK Sklo Bohemia. Kvalita 
této kategorie částečně utrpěla od-
stoupením Pelhřimova a Štoků během 
rozehrané soutěže, ale zbývající pět-

Mladší žáci zleva: trenér F. Polák, L. Dibelka, J. Kratochvíl, F. Tichý, J. Kadlec, 
O. Vacek, M. Dvořák, L. Sobek a trenér M. Tvrdík

Dolní řada zleva: M. Drahozal, L. Hrstka, D. Krejčí, O. Burda, R. Lebruška
Leží: J. Běhounek a J. Novotný 

Mladší přípravka, horní řada zleva: J. Novák, J. Sedlmajer, 
J. Línek, L. Dušátko, F. Milfait

Dolní řada zleva: M. Krajanský, D. Kadlec, T. Nedvěd, 
M. Ozábal, F. Krejčí

Ležící brankáři: M. Šimon, V. Koubek 

ka účastníků dohrála krajský přebor 
se ctí. Nejlepším týmem byli žáci 
Žďáru nad Sázavou a o druhé místo 
bojovala družstva FC Chotěboř a FK 
SB Světlá n. S. V konečném účtování 
měli svěřenci trenérů Poláka a Tvrdíka 
v tabulce jen o jednu remízu více než 

Chotěboř. Světelští kluci měli dokonce 
lepší poměr vstřelených a obdržených 
branek, již na tom je vidět, že se s Cho-
těboří výkonností vyrovnávají. Trenér 
František Polák k tomu dodává: „Před 
třemi lety nás Chotěboř válcovala 
o deset branek a nyní na posledním 
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První družstvo stolních tenistů TJ 
Sklo Bohemia hrálo v sezoně 2004/
2005 ještě okresní přebor, ale byla 
to sezona ozdobená postupem do 
III. třídy krajského přeboru. Postup 
přišel i v sezoně následující, to již do 
II. třídy KP a ani v té si tým kolem 
Ladislava Vosyky nepobyl.

Když byla 24. března soutěž dohrána, 
stála na špici dvanáctimístné tabulky 
dvě postupující družstva. 1. Sokol Ro-
večné A a na 2. místě TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S. A. Světelští ve dvadvaceti 
utkáních jen třikrát odešli od zelených 
stolů poraženi, když ve třetím kole 
prohráli doma právě s Rovečným 6:10, 
v devátém kole prohráli v Humpolci 

s Jiskrou 4:10 a stejným poměrem pod-
lehli ve čtrnáctém kole opět Rovečnému 
na jeho stolech. Třetí, již nepostupové 
místo si vybojovali muži Jiskry Hum-
polec. Ladislav Vosyka, světelská jed-
nička, získal titul nejúspěšnějšího hráče 
soutěže, když ze sedmdesáti zápasů jich 
jen pět prohrál. Na druhém místě tohoto 
žebříčku skončil Jan Humlíček ze Žďáru 
n. S., který odehrál 69 zápasů a z nich 
deset prohrál. Mezi sedmačtyřiceti kla-
sifikovanými hráči, kteří museli odehrát 
nejméně polovinu utkání z dvaadvaceti, 
je na 10. místě Radek Vosyka (48 vítěz-
ství a 18 proher), Josef Bříza obsadil 16. 
místo (37/24) a Martin Karel byl klasifi-
kován na 36. místě (23/36).

Stolní tenis Světlé má ovšem ještě ved-
le úspěšného „áčka“ další tři družstva, 
která startovala v okresních soutěžích. 
B tým hrál okresní přebor I. třídy a z os-
mičky startujících obsadil 5. místo, při 
vyrovnaném poměru vyhraných a pro-
hraných utkání. Po šestnácti kolech mělo 

„béčko“ TJ Sklo Bohemia na svém účtu 
7 vítězství, 2 remízy a 7 proher. Další 
dvě družstva byla účastníky okresního 
přeboru II. třídy a ani ta si nevedla špat-
ně. V této soutěži hrálo deset družstev 
a v konečné tabulce patří 4. příčka Svět-
lé C za 12 vyhraných utkání, 2 remízy 
a 6 utkání prohraných. O dvě příčky 
níže, tedy na 6. místě skončilo družstvo 
TJ Sklo Bohemia D. 

Text a foto: jív

Nejúspěšnější stolní tenista Světlé 
Ladislav Vosyka

Stolní tenisté opět postupujíturnaji krajského přeboru jsme ji ko-
nečně porazili 3:1.“ V této kategorii se 
stal králem střelců světelský Lukáš Di-
belka, který měl na svém kontě 21 gólů. 
A co kluky asi nejvíc potěšilo, byla 
pozvánka na červnové mistrovství re-
publiky ve futsalu, jehož pořadatelem 
bude KFS Vysočina.

Čelo konečné tabulky KP Vysočiny 
ve futsalu mladších žáků:
1. Žďas Žďár n. S

16 16 0 0 94: 8 48 b.
2. FC Chotěboř

16 9 2 5 43:45 29 b.
3. FK SB Světlá n. S.

16 8 3 5 51:20 27 b.

-jív-

Další bronz světelského sportu

Volejbal ve Světlé se vůbec nemusí 
obávat o svoji budoucnost, vždyť pod 
dohledem obětavé trenérky Ireny Ko-
řínkové raší nové volejbalové podhoubí. 
Početná skupina děvčat se dvakrát týdně 

schází se svojí trenérkou v tělocvičně ZŠ 
Lánecká a ty starší již reprezentovaly 
oddíl volejbalu TJ Sklo Bohemia v mezi-
okresním přeboru minivolejbalu žákyň 
v konkurenci jednadvaceti družstev 
Vysočiny. 

Dle regulí soutěže první turnaje 
rozdělily zúčastněná družstva do tří 

skupin podle výkonnosti, po každém 
dalším turnaji poslední týmy jednot-
livých skupin sestupovaly vždy do té 
nižší a naopak vítězové postupovaly do 
vyšší. Svěřenkyně trenérky Kořínkové 

se pohybovaly mezi A skupinou nejlep-
ších a skupinou B. 24. února děvčata 
ze Světlé vyhrála „béčko“ na turnaji 
v Jihlavě a dostala se tak mezi krajskou 
elitu. Pro konečné umístění byl roz-
hodující závěrečný turnaj A skupiny, 
který se hrál 21. dubna v Havlíčkově 
Brodě. Světelačky tam dvakrát pro-

Trenérka Irena Kořínková se svými svěřenkyněmi

▶
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hrály a třikrát slavily vítězství, tím 
si zajistily třetí místo v tomto turnaji 
a současně bronzovou příčku v mezi-
okresním přeboru 2006/2007. I tento 
úspěch nejmladších volejbalistek dává 
odpověď na otázku, proč Světlá potře-
buje sportovní halu s regulérními pod-
mínkami pro volejbal.

Výsledky žákyň Světlé v závěrečném 
turnaji: 

TJ SB Světlá n. S. – Jiskra Havlíčkův 
Brod A  1:2

TJ SB Světlá n. S. – Jiskra Havlíčkův 
Brod B  2:0

TJ SB Světlá n. S. – ŠSK Demlova 
Jihlava A   1:2

TJ SB Světlá n. S. – TJ Spartak Pelhři-
mov A   2:0

TJ SB Světlá n. S. – TJ OA Třebíč A   
   2:0

Trenérka Irena Kořínková se přiznala, 
že jí práce s volejbalovým potěrem při-
náší potěšení, ale současně si trochu po-
steskla, že čekala větší podporu ze strany 
rodičů děvčat. Když bylo například tře-
ba odvézt družstvo na některý z turnajů, 
ne všichni rodiče měli právě čas a chuť 
dopravu zajistit. Naopak radost měla 

z podpory ochotných sponzorů, kteří 
pomohli fi nančně zajistit starty družstva 
na turnajích meziokresního přeboru 
a touto cestou by jim ráda poděkovala. 
Vždyť bez jejich pomoci by družstvo 
těžko mohlo na turnajích meziokresního 
přeboru startovat. A kdo byli ti ochotní 
patroni malých volejbalistek TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S.? Zubní ordinace 
MUDr. Milana Bohanese, Brusírna skla 
Pavla Ročně z Příseky, APS Světlá nad 
Sázavou a. s. a Kukuřičný mlýn Jana 
Koláře v Mrzkovicích. 

Text a foto: jív

▶

Sbor dobrovolných hasičů ve Světlé nad Sázavou 
Vás zve na

HASIČSKÝ DEN 
19. května 2007 od 9.00 hodin.

Místo konání - sídliště Na Bradle.

Program dne:

 • vystoupení hudby ZUŠ • 
 • 10.00 zahájení Hasičského dne • 

 • zahájení soutěže a vystoupení mažoretek • 
 • okrsková soutěž a soutěž o pohár starostky města Světlé nad Sázavou • 

 • vyhodnocení soutěží • 
 • ukázka činnosti hasičů (hašení PHP, vyprošťování z havarovaného vozidla aj.) • 

Po celou dobu bude vystavena starší i nová požární technika.
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V týmu  FK Sklo Bohemia C, který 
hraje IV. okresní třídu, kopou převážně 
fotbalisté, kteří jsou již za zenitem své 
výkonnosti, ale nechybí jim ten správný 
klukovský zápal pro nejrozšířenější a nej-
oblíbenější sport na světě. 

V mistrovských zápasech někdy nastupuje 
i pět hráčů s „padesátkou“ na krku, a tak 
vznikl nápad pokusit se o zápis do České 
knihy rekordů jako tým s nejvyšším věko-
vým průměrem hrající mistrovskou soutěž 

Po uzávěrce - Světelský fotbal v České knize rekordů

ČMFS. Pokus byl stanoven na nedělní 
dopoledne 29. dubna, kdy „céčko“ hrálo 
doma s mužstvem Sokolu Okrouhlice B. Na 
zápas se dostavil komisař agentury Dobrý 
den z Pelhřimova, která vede knihu Čes-
kých rekordů, přítomni byli zástupci tisku 

a nechyběl ani štáb televize Nova. Domácí 
nastoupili v sestavě (za jménem je věk hrá-
če): Pavel Bárta (53), Petr Matějka (55), Jiří 
Krupička (58), Pavel Korejtko (56), Zdeněk 
Benda (54), Standa Hirš (51), Jaroslav Vesel-

ský (52), Josef Beránek (51), Vlasta Švondr 
(53), Ladislav Štěrba (50) a Jaroslav Havel 
(49). Ve druhé půli zápasu střídali Karel Du-
šátko (48) za Krupičku, Milan Štěpánek (47) 
za Matějku a Tyller(47) za Beránka. 

To dopoledne zažilo hřiště v Nádražní uli-
ci pravou fotbalovou pouť s pěknou diváckou 
kulisou, vždyť s třemi stovkami diváků na 
utkání IV. okresní třídy se jen tak některé 
mužstvo nepochlubí! První čtvrthodinku 
zatlačili mladíci z Okrouhlice světelské se-
niory na jejich polovinu, ale postupem času 
se domácí dostávali do herní pohody a začali 
uplatňovat především své fotbalové zkuše-
nosti, přesnějšími přihrávkami nahrazovali 
chybějící rychlost. Při prvním gólu prokázal 

svoji dravost padesátiletý Štěrba, když šel 
neúprosně za míčem a dokázal jej dostat 
za záda okrouhlického brankáře. Krátce 
po změně stran přidal další branku střída-
jící Dušátko a bylo to 2:0. Hosté sice stačili 
snížit v 65. minutě nejmladším fotbalistou 
na hřišti – sedmnáctiletým Peškem – na 
2:1, ale poslední slovo měli domácí. Deset 
minut před koncem upravil stav zápasu na 
3:1 bývalý světelský kanonýr Jarda Havel. 
Po zápase potvrdil komisař agentury Dobrý 
den M. Marek, že světelští fotbalisté budou 
zapsáni do příštího vydání České knihy 
rekordů s věkovým průměrem jedenáctky 
z prvního poločasu 52,9 let a o tomto rekor-
du obdrží certifikát. Věkový průměr muž-
stva Okrouhlice byl téměř o 32 let nižší. 

Mnozí fotbaloví fandové při pohledu 
na domácí hráče s nostalgií vzpomínali 
na sedmdesátá a osmdesátá léta, kdy TJ 
Sklo Bohemia Světlá patřila mezi špičku 
krajského přeboru východních Čech a na 
hřišti v Nádražní ulici se hrál fotbal, který 
přitahoval diváky. 

Obrazovou zprávu z tohoto zápasu uvedla 
televize Nova ve svém sportovním zpravo-
dajství ve čtvrtek 3. května před rubrikou 
Borec na konec.  Text a foto: jív

Sestava týmu: horní řada zleva J. Veselský, P. Matějka, J. Beránek, P. Korejtko, 
S. Hirš, J. Havel a J. Krupička, dolní řada zleva: V. Švondr, Z. Benda, 

L. Štěrba, K. Dušátko, M. Štěpánek, P. Bárta

Televize Nova natáčí rozhovor s kapitánem týmu a nejstarším hráčem Jiřím Krupičkou

Před zápasem se v kabině zajímal 
kameraman Novy o zabandážované nohy 

šestapadesátiletého Pavla Korejtka
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POZVÁNKA DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Malá ukázka z knižních novinek zakoupených v uplynulém měsíci:

Beletrie:
Carriére, Jean-Claude
 Goyovy přízraky – historický životopisný román 
Fousek, Josef
 Fouskovy fejetony – další úvahy oblíbeného humoristy
Frýbort, Pavel
 Válka policajtů – kriminální román

Naučná literatura:
Gruber, David
 Proč ženy muže už více chápou – kniha o partnerských vzta-

zích
Tauer, Felix
 Svět islámu – dějiny islámu do 1. světové války
Moorhouse, Roger
 Atentáty na Hitlera

Knihy pro děti a mládež:
Hiršal, Josef
 Co se slovy všechno poví – jazykové hříčky
Turnbull, Stefanie
 Ilustrovaný atlas světa
 Piráti – obrazová encyklopedie
Horowitz, Antony
 Návrat do Temného dvorce

Eva Kodýmová
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