
strana 1 Světelský zpravodaj 

měsíčník města   •   červen 2007   •   cena 10 Kč

Schůze rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2
Zasedání zastupitelstva  . . . . . . . . . . . . str. 4
Kdysi a dnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8
Školství  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10

Kultura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str. 16
Rozhovor měsíce  . . . . . . . . . . . . . . . . str. 23
Co vás zajímá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24
Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str. 31

Pohled z cesty do Závidkovic (foto: Jaroslav Vála)

Z obsahu



Světelský zpravodaj červen 2007 strana 2 strana 3 červen 2007 Světelský zpravodaj 

Vážení čtenáři,
v našem městě letos probíhá řada 

akcí, které mají svým leskem oslavit 
výročí první písemné zmínky o našem 
městě. Ve stínu těchto velkolepých 
oslav by však nemělo zůstat kulaté 
výročí jednoho z našich nejvýznam-
nějších rodáků, byť se jedná o výročí 
úmrtí. 

Alois Jelen je dnes možná trochu 
opomíjená osobnost, ovšem ve své 
době hrál v životě veřejném našeho 
obrozujícího se národa poměrně 
podstatnou roli. Ve Světlé prožil jen 
malou část svého života, především 
dětství. Narodil se 11. května 1801 
v bývalém špitále čp. 100. Velký vliv 
na jeho budoucí dráhu měl otec Jan 
Jelen, povoláním učitel, který malému 
Aloisovi předal základy hudebního 
vzdělání. O otce však budoucí hudeb-
ní skladatel záhy přišel a s životem se 
nadále pral již téměř výhradně mimo 
Světlou. V hudbě se nadále vzdělával 
v Praze, kde také zpíval coby tenor 
v chrámových sborech. 

Ačkoliv v životě zastával zcela 
prozaická povolání (byl praktikantem 
v úřadě pražského gubernia, později 
dokonce ředitelem archívu Minister-
stva vnitra ve Vídni), celým životem 
se prolíná jeho láska k hudbě. Provo-
zoval ji, vyučoval ji a také ji skládal. 
Tento „zpěvák z libosti“ se stal prv-
ním Maxem v českém provedení We-
berovy opery Čarostřelec. V pražské 
Žofínské akademii, jejíž byl prvním 
ředitelem, působil jako učitel zpě-
vu. K jeho dodnes nezapomenutým 
písním rozhodně patří Zasviť mi, ty 
slunko zlaté na slova D. M. Villaniho 
či skupinou Spirituál kvintet propago-
vané zhudebnění Čelakovského veršů 
Pocestný. 

Jelen však byl činný i v obrozenec-
kých kruzích, a stal se dokonce vý-
znamným českým politikem, když byl 
v roce 1848 zvolen do říšského sněmu 
a v Kroměříži byl osobně přítomen 
hlasování o zrušení roboty.

Jelenův pestrý život přerušila 15. říj-
na 1857 náhle mrtvice. Poslední místo 
odpočinku nalezl na brandýském 
hřbitově. Letos tomu bude právě 150 
let od smrti tohoto českého obrozence, 
hudebního skladatele i politika.

-jp-

Slovo úvodem Schůze rady – 16. dubna 

Jednání zahájila ing. Arnotová přivítá-
ním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání:

RM projednala záležitost týkající se 
rekonstrukce knihovny a klubovny v Mrz-
kovicích. V průběhu provádění stavebních 
prací na stavbě bylo zjištěno, že stavba 
nemá žádné statické zabezpečení (základy 
cca 20 až 30 cm pod terénem). Předpo-
kládané náklady po provedené úpravě 
rozsahu prací budou činit l 224 792 Kč. Ve 
finančním plánu pro rok 2007 je plánován 
objem 1 200 000 Kč. 

RM města projednala záměr převodu 
nemovitého majetku formou nepeněžité-
ho vkladu infrastrukturního majetku do 
základního kapitálu společnosti VaK Hav-
líčkův Brod, a.s., za úhradu jím upsaných 
akcií. Město má totiž ještě několik staveb, 
které nebyly součástí smlouvy o správě, 
nebo které vznikly v posledních dvou 
letech. 

RM projednala návrh výběrové komise 
k uzavření smlouvy s vítězem výběrového 
řízení k realizaci stavby „Opravy komuni-
kací v Dolní Březince“.

Rada města projednala možnost získání 
příspěvku na vybudování vodohospodář-
ské části infrastruktury, vodovod Mrz-
kovice – Modlaň, z Rozvojového fondu 
VaK a. s. Havlíčkův Brod. Výše příspěvku 
se řídí počtem připojení na vodovodní 
a kanalizační řád.

RM projednala a doporučila ke schvá-
lení MZ žádost majitelů bytů v bytovém 
domě čp. 470 o koupi pozemků – zahrá-
dek, které doposud mají v pronájmu. 

RM projednala problematiku měření 
tepla pro objekt čp. 986 (kavárna) ve 
Světlé n. S. Po provedené rekonstrukci 
bylo instalováno nové hlavní „patní“ 
měření. 

Na základě výše uvedeného dojde 
ke změně vyúčtování tepla pro ob-
jekt čp. 217 (společenský sál) a objekt 
čp. 506 (kino). Protože zmíněné měřiče 
jsou ve vlastnictví firmy TEDOM ENER-
GO, s. r. o, je tato firma ochotna je „městu“ 
pronajmout za 1 Kč za rok a zároveň se 
zavázat provádět a hradit meteorologické 
ověření a případné opravy .

RM projednala předložené přihlášky 
do výběrového řízení na poskytnutí půj-
ček z „Městského fondu rozvoje bydlení“. 
K datu výběrového řízení, tj. k 31. 3. 2007, 
byly podány 3 přihlášky s celkovým poža-
davkem 740 000 Kč. Pro letošní rok jsou 

k dispozici finanční prostředky ve výši 
1 200 000 Kč. 

RM projednala a schválila návrh na vy-
řazení a fyzické likvidace dlouhodobého 
hmotného majetku z důvodu opotřebení. 
Celková hodnota činí 496 672 Kč

RM po projednání doporučuje ZM 
schválit prodej části pozemku PK č. 654, 
o výměře cca 1350 m2 v k. ú. Dolní Bře-
zinka společnosti Granit Lipnice, spol. 
s r.o.,  za cenu 150 000 Kč.

RM  projednala žádost o  ZM dopo-
ručuje schválit prodej stavby 2 garáží na 
pozemku KN st. č. 70 v k. ú. Leštinka 
u Světlé n. S. za cenu 70 000 Kč.

RM projednala kalkulaci ceny pozemků 
na výstavbu rodinných domků. Ze skuteč-
ných nákladů, od kterých jsou odečteny 
dotace, vychází cena 656 Kč/m2, návrh ko-
mise pro rozvoj města je 550 Kč/m2. Město 
připravuje 14 pozemků pro výstavbu ro-
dinných domů v lokalitě Kalvárie II.

RM projednala a schválila kriteria, která 
zpracovala komise pro koordinaci sportů, 
pro poskytování finančních příspěvků 
(darů) pro úspěšné a talentované mladé 
sportovce města. 

RM schválila pořádání sbírky „Čes-
ký den proti rakovině“. Letos se sbírka 
uskuteční dne 16. května. Symbolem 
sbírky zůstává žlutý kvítek měsíčku lé-
kařského, min. příspěvek za jednu kytičku 
je 20 Kč. Se zajištěním sbírky pomohou 
studentky České zemědělské akademie 
a členky Českého svazu žen.

RM po projednání schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 000 Kč Futsalo-
vému klubu Premium Světlá n. S. na uspo-
řádání 3. ročníku turnaje v malé kopané 

„O pohár starostky města“, který se koná 
dne 5. května.

RM projednala žádost TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S., oddíl volejbalu, o jednorázový 
finanční příspěvek pro družstvo starších 
žákyň. Družstvo se zúčastnilo ve dnech 
13. – 15. dubna v Novém Jičíně I. kola 
přeboru ČR. V konkurenci osmi družstev 
obsadilo pěkné 5. místo. Schválila příspě-
vek ve výši 5 000 Kč .

RM vyslechla  informaci ve věci in-
ternetové dražby dětských obrázků. Děti 
z dětských domovů malují obrázky pro 
internetovou dražbu. Stovky obrázků 
dětí čekají na své dražitele na stránkách 
www.vlakstesti.cz. 

RM projednala a schválila žádost ná-
jemníků domu čp. 24 v Josefodole,  pří-
stup na střechu objektu z důvodu montáže 
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dvou satelitních přijímačů od firmy DIGI 
TV Brno. 

RM se seznámila s dopisem p. Karla 
Kysely, Světlá n. S. ve věci řešení situace 
v odvodu povrchových vod v obci Dolní 
Dlužiny. Tato záležitost bude řešena v sou-
činnosti s osadním výborem.

RM vyslechla informaci, že na konci 
roku 2006 došlo k jednání mezi zástupci 
kraje Vysočina (Dr. Matějková, náměst-
kyně hejtmana a Mgr. Ludvík, vedoucí 
odboru školství) s představiteli města 
(ing. Arnotová, p. Böhm) o budoucnosti 
Domu dětí a mládeže ve Světlé n. S. Do-
poručuje ZM ke schválení převod zřizo-
vatelské pravomoci DDM na město k datu 
1. 1. 2008. 

RM vzala na vědomí informaci, že se 
folklorního festivalu zúčastní i zahranič-
ní soubory. Ředitelka festivalu navrhuje 
uzavřít družební smlouvu s polskou obcí 
Wawolnica. Družba by probíhala na bázi 
výměny souborů.

RM po projednání doporučuje ZM ke 
schválení vypracování veřejné zakázky 

„Zajištění systému nakládání s odpady 
města Světlá n. S.“ dle předložené zadáva-
cí dokumentace.

RM bere na vědomí informaci o postu-
pu jednání s jednotlivými majiteli pozem-
ků ve věci odkupu pozemků pro podnika-
telské plochy. 

ing. Lenka Arnotová
starostka města

Schůze rady – 3. května

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání.

RM projednala a schválila žádost man-
želů Jany a Jaroslava Michalových, Dolní 
Město 32 o pronájem části pozemku KN č. 
1095/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Světlá n. S.

RM projednala žádost Klubu českých 
turistů, značkový obvod Havlíčkův Brod, 
o souhlas s umístěním ocelového smě-
rovníku v parčíku ve Světlé n. S. Souhlasí 
s umístěním ocelového směrovníku (vari-
anta č. 2 – u turistické mapy).

RM projednala žádost ing. Josefa Ptáč-
níka, Světlá n. S. a souhlasí s umístěním 
včelstev na pozemku PK č. 361/1 (ZE) 
v k. ú. Horní Bohušice na dobu neurčitou. 

RM po projednání žádosti p. Tomáše 
Kučery, Světlá n. S. schvaluje zřízení věc-
ného břemene práva chůze a jízdy k tíži 
části pozemku KN č. 627/6 v k. ú. Světlá 
n. S. v rozsahu geometrického zaměření 
(geom. plán č. 1366-250/2006), který je ve 
vlastnictví města Světlá n. S., ve prospěch 
pozemku KN č. 627/8 a pozemku KN st.č. 
833 oba v k. ú. Světlá n. S., které jsou ve 
vlastnictví žadatele.

RM projednala problematiku dětských 
hřišť. Souhlasí s výběrem lokality pro 
vybudování nového dětského hřiště, které 

by již odpovídalo standardům EU – Na 
Bradle (hřiště č.1). 

Ukládá odboru MIRR do příští rady 
projednat snížení, event. zrušení písko-
višť na sídlištích se správci bytových 
domů.

RM po projednání schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s firmou PKS Mont a.s., 
Brněnská 126/38, Žďár n. S. na výměnu 
oken v bytových domech Kolovratova 486, 
Čapkova 487 a Nádražní 185. Doporučuje 
zabezpečit odstranění prvotní vlhkosti 
objektu čp. 185 v Nádražní ul. a po od-
stranění tohoto stavu následně pokračovat 
v realizaci výměny oken.

RM po projednání odkládá rozhodnutí 
o přidělení bytu 1+2 v Kolovratově ul. 
čp. 486 do příštího jednání rady s tím, že 
bytová komise předloží aktuální pořadník 
+ důvody přidělení. Schvaluje směnu bytů 
mezi paní Vepřovskou, Josefodol 24 (byt 
1+2) a paní Tichou M., Josefodol 24 (byt 
1+1) k 1. 5. 2007, dále schvaluje v souladu 
se zákonem č. 107/2006 Sb. jednostranné 
zvýšení nájmů k 1. 1. 2008 .

RM po projednání jmenuje paní Gabri-
elu Brožovou, sociální pracovnici SC, ma-
nažerem 1. pracovní skupiny KPSS. Sou-
časně ji jmenuje členkou řídicí skupiny.

RM po projednání ukládá místostaros-
tovi p. Böhmovi připravit do květnového, 
event. červnového zasedání zastupitelstva 
doplnění Akčního plánu o oblast školství.

RM po projednání schvaluje poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 50 % startov-
ného při soutěži Rallye Světlá p. J. Doub-
ravovi, Světlá n. S. s tím, že na jeho autě 
po celou sezonu bude umístěna reklama 
města Světlé n. S.

RM projednala a schválila nabídku fy 
DARUMA spol. s. r. o., Plzeň na prezen-
taci našeho města v městském informač-
ním a orientačním systému v Havlíčkově 
Brodě formou světelného panelu, který 
bude umístěn na Havlíčkově náměstí. Pre-
zentační spot bude v českém, anglickém 
a německém jazyce a doba prezentace 
3 roky. Cena při velikosti panelu 240 x 
100 mm (1. splátka 17 900 Kč, další dva 
roky po 6 000 Kč). Realizací včetně textu 
prezentačního spotu pověřuje PO KyTICe.

RM bere na vědomí zprávu ze školní 
inspekce, která proběhla v Mateřské škole 
Světlá n. S., Lánecká 698 s kladným hod-
nocením.

RM bere na vědomí informaci 
JUDr. Málka ohledně našeho odvolání 
prostřednictvím Pozemkového fondu ▶

Odbor dopravy informuje

Vzhledem k tomu, že do 31. 12. 2007 musí být dle zákona č. 361/2000 Sb., 
O provozu na pozemních komunikacích, 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. 

MIMOŘÁDNĚ 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 posíleny úřední dny na evidenci řidičů (kancelář v přízemí č. 115)

o pátek od 7.00 do 14.00 hod.
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a Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových v záležitosti pozemků 
pod skládkou. Odvolání bylo minister-
stvem zemědělství zamítnuto. 

RM po projednání schvaluje poskyt-
nutí příspěvku ve výši 2 000 Kč formou 
proplacení materiálu (potřeb k zajištění 
akce) nebo cen pro děti oproti paragonu na 
akci „Pohádkový les“, kterou pořádá obec 
Služátky.

RM po projednání schválila poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč 
Vlastivědnému spolku Světelsko (za 
účelem zabránění působení UV záření 
nákupem 6 ks okenních žaluzií) formou 
rozpočtové změny na úkor sponzorských 
darů.

RM souhlasí s konáním akce Rallye 
Světlá, která se bude konat ve dnech 21. 
a 22. 9. 2007 za stejných podmínek jako 
v předchozím ročníku.

RM po projednání souhlasí se zasláním 
nabídky na „Zajištění systému nakládání 
s odpady města Světlá n. S.“ těmto fir-
mám: AVE CZ a. s., .A.S.A. CZ, SITA CZ 
a. s, MARIUS PEDERSEN a Remondis. 
Osloveny budou i TBS Světlá n. S. Na-
bídka bude zveřejněna na internetových 
stránkách.

RM souhlasí s textem dotazníku za 
účelem vytvoření Katalogu firem a posky-
tovatelů služeb ve Světlé n. S.

RM projednání jmenuje komise pro 
oblasti skládkování ve složení: ředitel 
a ekonomka TBS Světlá n. S., zástupce 
FO a ŽP MěÚ Světlá n. S., Mgr. Tourek 
a p. Böhm, místostarostové města Světlá 
n. S., koncepce sportu ve složení: zá-
stupce oddílu fotbalu a hokeje p. Slabý 
(předseda komise pro koordinaci sportů), 
ing. Kudrnová (vedoucí odboru MIRR), 
Mgr. Tourek a p. Böhm, místostarostové 
města Světlá n. S.

RM po projednání ruší výběrové řízení 
na vedoucího odboru správního a školství, 
které bylo vypsáno dne 15. 1. 2007 a uklá-
dá tajemníkovi MěÚ vypsat nové výbě-
rové řízení na pozici vedoucího odboru 
správního a školství MěÚ Světlá n. S. Do 
výběrové komise jmenuje za radu města 
PhDr. Janu Myslivcovou a Josefa Böhma, 
kterého současně jmenuje předsedou vý-
běrové komise.

Starostka informuje, že dne 12. května 
pořádá Myslivecké sdružení na střelnici 
v Přísece soutěž o pohár starostky města 
Světlá n. S. a zve radní k účasti.

Místostarosta p. Böhm informuje RM, 
že sraz rodáků se konat nebude.

ing. Lenka Arnotová
starostka města

Zasedání zastupitelstva – 25. dubna

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a seznámením 
s programem. Konstatovala, že zasedání 
bylo řádně a včas svoláno a zveřejněno. Je 
přítomna nadpoloviční většina jeho členů 

– je usnášeníschopné.  Proti zápisu z minu-
lého zasedání nebyly podány připomínky. 

Starostka seznámila členy zastupitel-
stva s novým tajemníkem úřadu ing. Ji-
řím Moučkou. 

Zastupitelé vyslechli informaci ve věci 
změny provozní doby nízkoprahového 
centra. Bylo jednáno s ředitelkou Chari-
ty Havlíčkův Brod. Od 1. 1. 2007 vešel 
v platnost nový zákon o sociálních služ-
bách, který neumožňuje změnu provozní 
doby. Změna, která by byla provedena 
podle představ města, by znamenala, že 
Charita nedostane příspěvek od MPSV. 
Týká se to i přijímání pracovníků. Úko-
lem centra je vracet děti do rodin. Pro 
město je výhodnější respektovat součas-
nou praxi Charity. Paní ředitelka byla 
upozorněna na připomínky od okolo 
bydlících obyvatel na chování dětí. Bylo 
sděleno, aby se příště občané s připo-
mínkami obraceli přímo na pracovníky 
centra, kteří sjednají nápravu.

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje pro-
dej části pozemku PK č. 654 (ZE) o vý-
měře cca 1350 m2 v k.ú. Dolní Březinka 
firmě Granit Lipnice, s. r. o., Dolní Město 
293 za cenu 150 000 Kč s podmínkou, že 
cesta povede po jejich pozemku. Náklady 
spojené s prodejem uhradí prodávající 

– město Světlá n. S.
Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 

odboru MIRR, termín: 30. 9. 2007

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje:
• prodej části pozemku KN č. 724/

214 (cca 120 m2 – jeden díl pozem-
ku) paní Danuši Hrochové, Světlá 
n. S. za cenu 200 Kč/m2.

• prodej části pozemku KN č. 724/
214 (cca 240 m2 – dva díly pozem-
ku) paní Aleně Čížkové, Světlá 
n. S. za cenu 200 Kč/m2.

• prodej části pozemku KN č. 724/
214 (cca 120 m2 – jeden díl pozem-
ku) panu Aleši Wagnerovi, Světlá 
n. S. za cenu 200 Kč/m2.

Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 9. 2007

Usnesení č. 29/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje: 
• prodej části pozemku KN č. 724/

74 (cca 100 m2) v k. ú. Světlá 
n. S. manželům Lucii a Pavlovi 
Feltovým, Světlá n. S. za cenu 
200 Kč/m2.

• prodej části pozemku KN č. 724/74 
(cca 224 m2) v k. ú. Světlá n. S. pa-
ní Aleně Čížkové, Světlá n. S. za 
cenu 200 Kč/m2.

Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 9. 2007

Usnesení č. 30/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 17 hlasů schvaluje prodej 
2 garáží na pozemku KN st. č. 70 v k. ú. 
Leštinka u Světlé za cenu 70 000 Kč panu 
Ctiradu Novotnému, Kolín, ing. Františku 
Novotnému, Praha 412 – Modřany a panu 
Radvanu Novotnému, Kolín I.

Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 6. 2007 

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje části pozemku 
KN č. 725/1 v k. ú. Dolní Březinka o vý-
měře cca 1600 m2.

Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 27. 6. 2007

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
zveřejnění  záměru  převodu nemovitého 
majetku města Světlá n. S., a to staveb 

„kanalizací a vodovodů“ dle přílohy.
Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 

odboru MIRR, termín:  27. 6. 2007

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje stavby „Vodo-
vod Mrzkovice – Modlaň“.

Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 27. 6. 2007

Město Světlá n. S. v těchto dnech 
začalo realizovat svůj záměr – přípravu 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 

▶
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v lokalitě Kalvárie II ve Světlé n. S. spočí-
vající ve výstavbě „technické vybavenosti“ 
pozemků. V současné době je provedeno 
geometrické zaměření pozemků. Je podá-
na žádost o státní dotaci na vybudování 
ZTV, která představuje částku 80 000 Kč 
na jeden rodinný domek. Je uzavřena 
smlouva s Východočeskou plynárenskou, 
a. s., Hradec Králové 4, která se zavazuje, 
že po převzetí dokončené stavby zajistí 
finanční vstup ve výši 193 000 Kč. Bude 
požádáno o poskytnutí příspěvku z Roz-
vojového fondu VaK a. s. Havlíčkův Brod, 
v předpokládané výši 420 000 Kč.

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

projednání:
I. Počtem 17 hlasů schvaluje zveřej-

nění záměru prodeje pozemků za 
účelem výstavby rodinných domů 
v lokalitě Kalvárie II ve Světlé 
n. S., a to částí pozemku PK č. 549/
14 (ZE) v k. ú. Světlá n.S., označe-
ných dle GP č. 1384-51/2007 jako 
níže uvedené pozemky: 

• pozemek KN č. 549/37 o výměře 
1 132 m2

• pozemek KN č. 549/38 o výměře 
1 060 m2

• pozemek KN č. 549/39 o výměře 
936 m2

• pozemek KN č. 549/40 o výměře 
862 m2

• pozemek KN č. 549/41 o výměře 
903 m2

• pozemek KN č. 549/42 o výměře 
850 m2

• pozemek KN č. 549/43 o výměře 
820 m2

• pozemek KN č. 549/44 o výměře 
816 m2

• pozemek KN č. 549/45 o výměře 
895 m2

• pozemek KN č. 549/46 o výměře 
787 m2

• pozemek KN č. 549/47 o výměře 
867 m2

• pozemek KN č. 549/48 o výměře 
871 m2

• pozemek KN č. 549/49 o výměře 
901 m2 

• a pozemek KN č. 549/28 o výměře 
751 m2 v k. ú. Světlá n. S.

II. Počtem 14 hlasů schvaluje pro-
dejní cenu za 1 m2 pozemků v lo-
kalitě Kalvárie II ve Světlé n. S., 
určených pro výstavbu rodinných 
domů ve výši 450 Kč (cena po-
zemku ve výši 100 Kč + náklady 
na zasíťování ve výši 350 Kč s tím, 

že skutečné náklady na zasíťování 
činí 726 Kč).

III. Počtem 17 hlasů schvaluje vy-
hlášení městské soutěže ve věci 
ceny za 1 m2 a výběru nabízených 
pozemků dle přílohy.

IV. Počtem 17 hlasů schvaluje prodej 
pozemků v lokalitě Kalvárie II ve 
Světlé n. S., určených pro výstavbu 
rodinných domů, formou smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě s tím, že 
podmínky této smlouvy budou 
stejné, jako při prodeji pozemků 
v lokalitě Kalvárie I. ve Světlé 
n. S.

Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: ihned

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

projednání počtem 16 hlasů schvaluje:
I. Výjimku ze Zásad pro použití 

účelových prostředků Městského 
fondu rozvoje bydlení města Světlá 
n. S. v roce 2007 ve věci poskytnu-
tí půjčky nad stanovený rámec za 
účelem zřízení fasády u novostav-
by garáže ve výši do 35 000 Kč.

II. Poskytnutí půjček z Městského 
fondu rozvoje bydlení dle předlo-
ženého návrhu, uvedeného v přílo-
ze, v celkové částce 725 tis. Kč

Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2007

Město Světlá n. S. má zpracovaný Stra-
tegický plán a akční plán rozvoje města 
Světlá n. S. Jedním z okruhů akčního 
plánu je i záležitost podnikatelských zón, 
jejich zasíťování.

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

projednání počtem 14 hlasů schvaluje 
odkoupení pozemků v souvislosti se zasí-
ťováním a přípravou plochy PA 1 + III/18 
+ KM 3 ve Světlé n. S. za jednotnou cenu 
ve výši 200 Kč/m2, a to: 

• pozemku PK č. 373 (ZE) o výměře 
961 m2 v k.ú. Světlá n. S., od pana 
Ladislava Kadlece, Světlá n. S.

• pozemku PK č. 278 (ZE) o výměře 
6651 m2 v k.ú. Světlá n. S., od paní 
Heleny Böhmové, Světlá n. S.

• pozemku PK č. 369 (ZE) o výměře 
3437 m2 v k.ú. Světlá n. S., od paní 
Anny Nedbálkové, Světlá n. S.

• pozemku PK č. 370 (ZE) o výměře 
6 600 m2 v k.ú. Světlá n. S., od 
pana Jana Gabriela, Světlá n. S.

• část pozemku PK č. 276 (ZE) o vý-
měře cca 600 m2 v k.ú. Světlá n. S., 

od pana Jaroslava Beránka, Praha-
-Nusle, a od pana Miloše Beránka, 
Světlá n. S. 

Zajistí: ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 15. 5. 2007

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

projednání počtem 16 hlasů schvaluje 
obsah zadávací dokumentace, která je 
vypracována jako podklad pro podání na-
bídek uchazečů v rámci zjednodušeného 
podlimitního řízení podle § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., O veřejných zakázkách.

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
ing. Marie Kudrnová, vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 7. 2007

Zastupitelé jsou informováni o jednání 
mezi zástupci kraje Vysočina (Dr. Matěj-
ková, náměstkyně hejtmana a Mgr. Lud-
vík, vedoucí odboru školství) s předsta-
viteli města (ing. Arnotová, p. Böhm) 
o budoucnosti Domu dětí a mládeže ve 
Světlé n. S. 

V únoru 2007 obdrželo město dopis 
s nabídkou částečné úhrady provozních 
nákladů DDM. V roce 2008 by město 
obdrželo 70 % provozních nákladů včetně 
peněz za pronájem, celkem 365 400 Kč, 
v roce 2009 30 %, celkem 156 600 Kč. Od 
roku 2010 by to bylo již pouze 67 200 Kč 
ročně. Na nového zřizovatele by přešel 
veškerý movitý majetek včetně financí na 
fondech, mzdy zaměstnanců by byly dále 
placeny státem.

V průběhu výše zmíněných jednání 
došlo k prodeji budovy, ve které je DDM 
umístěn.

Ředitel ZŠ Světlá n. S., Lánecká ul. na-
bídl možnost umístit DDM v prostorách 
školy, ředitelka DDM s umístěním souhla-
sí. Provozní náklady by byly velmi malé.

Vzhledem k tomu, že DDM navštěvuje 
200 dětí, doporučuje RM schválit převzetí 
zřizovatelské pravomoci od kraje Vysoči-
na k 1. 1. 2008.

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
převzetí zřizovatelské pravomoci k Domu 
dětí a mládeže ve Světlé n. S. od kraje Vy-
sočina k 1. 1. 2008.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: 31. 12. 2007 

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 1/2007 s výjimkou 
bodu m). ▶
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Zajistí: vedoucí finančního  odboru, 
termín: 30. 4. 2007 

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
Mgr. Jana Tourka zástupcem města pro 
Projekt ZM a místní agendu 21 a Lenku 
Svobodovou koordinátorem Projektu ZM 
a místní agendy 21.

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

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje:
I. Pořadí záměrů podle navržené pří-

lohy č. 1, tzn. v roce 2007 projekč-
ně připravit rekonstrukci zimního 
stadionu, rekonstrukci fotbalového 
hřiště (šaten), rekonstrukci zázemí 
Společenského domu a do konce 
letošního roku připravit žádost 
o dotace.

II. Zbylé finanční prostředky z akcí, 
které se v letošním roce nestihnou 
realizovat, budou přesunuty na pří-
pravu projektů pro žádosti z EU.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: 31. 12. 2007 

Usnesení č. 42/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje:
I. U Změny č. VIII, VII.A. a VII.B 

ÚPSÚ Světlá n. S. nebude zpra-
cován koncept územního plánu 
a bude zpracován pouze návrh. 

II. U Změny č.VIII, VII.A a VII.B 
ÚPSÚ Světlá n. S. nebude zpraco-
váno Vyhodnocení vlivů na udrži-
telný rozvoj území.

Zajistí: Luboš Šolc, vedoucí odboru 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: 31. 12. 2007 

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

projednání počtem 17 hlasů:
I. Souhlasí s výsledkem výběrového 

řízení na stavbu „Technická infra-

▶ struktura pro 14 RD ve Světlé n. S., 
Pod Kalvárií – II. etapa“ a souhlasí 
s návrhem smlouvy o dílo na před-
mětnou stavbu, která je součástí 
nabídky. 

II. Pověřuje starostku města k uzavře-
ní smlouvy o dílo na stavbu „Tech-
nická infrastruktura pro 14 RD 
Světlá n. S., Pod Kalvárií – II. eta-
pa“ s firmou Unimont J. K. C. Hra-
dec u Ledče n. S.

Zajistí: I. ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, II. ing. Lenka Arnotová, 
starostka města, termín: ihned

Usnesení č. 44/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání volí přísedící Okresního soudu 
v Havlíčkově Brodě:

Josefa Dvořáka, Světlá n. S., Jaroslava 
Hudíka, Světlá n. S., Ludmilu Hokovou, 
Světlá n. S. a Hanu Farovou, Světlá n. S.

Zajistí: ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: 30. 5. 2007 

ing. Lenka Arnotová
starostka města

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Poplatek za komunální odpad 
pro rok 2007
Upozorňujeme občany, že poplatky za 

komunální odpad pro letošní rok ve výši 
456 Kč za osobu platí každý občan (včetně 
dětí, důchodců, studentů), který je přihlá-
šen k trvalému pobytu ve Světlé n. S. nebo 
přilehlých obcích. Majitelé chat a rekreač-
ních chalup hradí poplatek ve výši 456 Kč 
za každou stavbu.

Poplatek uhraďte v hotovosti v pokladně 
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

Český den proti rakovině 

16. května jsme se 
všichni v naší republi-
ce mohli zakoupením 
žlutého kvítku měsíčku 
lékařského zúčastnit již 
11. ročníku sbírky Ligy 
proti rakovině Praha. 
Tématem letošního roč-
níku byla prevence pod 
heslem: „Dnešní děti 

– zítřejší svět. Výchova ke zdravému 
způsobu života v rodině“. Za uply-
nulá léta se již malá žlutá kytička 
stala symbolem programu boje proti 
zhoubným nemocem. 

Ve Světlé n. S. zajišťovaly akci již 
tradičně studentky místní České ze-
mědělské akademie a ženy z Českého 
svazu žen. V tomto roce si sběratelé 
mohli svoji sbírku rozšířit o kytičku se 
stužkou světle modré barvy, letáčky in-
formovaly o prevenci tohoto závažného 
onemocnění u dětí a propagovaly zdra-
vý způsob života

Letos bylo v našem městě bylo nabíd-
nuto 1 800 květin, zbylo pouze 13 roz-
lepených. Protože se květiny dost často 
poškozovaly, chtěla bych touto cestou 

sdělit, že kvítek je pouze symbol akce, 
není to ozdoba trvalejšího charakteru. 
Výrobce se snad pro příští rok poučí 
a udělá je lépe, ne však za vyšší výrobní 
cenu, což by ovlivnilo smysl celé akce.

Celkový finanční obnos sbírky činil 
40 064 Kč. Tato částka byla v zapeče-
těných pokladnách odevzdána k přepo-
čítání přímo do havlíčkobrodské ČSOB, 
která je již tradičně finančním partne-
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Městská skládka odpadů

Jak je to se zdejší skládkou a jak to 
bude s odpady? Tyto otázky se staly 
aktuálními v souvislosti se skutečností, 
že některé pozemky, na kterých stojí 
městská skládka odpadů, byly vydány 
restituentovi. 

O vydání pozemků rozhodl ve správ-
ním řízení pozemkový úřad. Tento úřad 
nezařadil město Světlou n. S. do okruhu 
účastníků řízení a o rozhodnutí se radnice 
dozvěděla náhodně až v době, kdy bylo 
rozhodnutí pravomocné. Přitom rozhod-
nutí o vydání pozemků bezprostředně 
ovlivnilo naše zájmy jako vlastníků sta-
veb postavených na vydaných pozemcích. 
Navíc v letošním roce zde měla být, na 
základě platného stavebního povolení, 
vybudována i druhá etapa stavby úložiště 
odpadů. Právě realizace této stavby je ne-
zbytnou podmínkou pokračování provozu 
skládky.

 Na pozemcích stála řádně povole-
ná a zkolaudovaná stavba už v roce 
1989 a další stavby (rovněž řádně povo-
lené a kolaudované) byly vybudovány 
v devadesátých letech. Vynětí celého 
areálu ze zemědělského půdního fondu 
bylo součástí pravomocného územního 

rem, a odtud byla poukázána na účet 
Ligy proti rakovině Praha. Výtěžek 
letošního Českého dne proti rakovině je 
opět určen na nádorovou prevenci a on-
kologický výzkum. Bližší informace 
lze získat na www.denprotirakovine.cz. 
kde bude též uveřejněna dokumentace 
letošního dne.

Neházejte zářivky do popelnic

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří 
do  kontejneru se směsným komunál-
ním odpadem, protože z nich mohou 
při rozbití unikat nebezpečné látky. 

Správným místem pro vyřazené světel-
né zdroje (trubicové zářivky, kompaktní 
úsporné zářivky a výbojky) je sběrný 
dvůr v areálu skládky ostatních odpadů 
ve Světlé n. S. – Rozinově, který slouží 
jako místo bezplatného zpětného odbě-
ru elektrozařízení z domácností. Mimo 
vysloužilých televizí a ledniček tady mů-
žete bezplatně odevzdat i zářivky nebo 

„úsporky“. Tyto světelné zdroje však musí 
být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají 
bezplatnému zpětnému odběru a město 
musí za jejich likvidaci platit. Místa zpět-
ného odběru mohou bezplatně využívat 
i právnické a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání, aniž by se musely v případě 
odevzdání zářivek a výbojek, prokazovat 
speciální kartou nebo jiným dokladem. 

Dalším místem, kde je možné zdarma 
odevzdat použité zářivky, jsou prodej-
ny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. 
V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů 
použitých světelných zdrojů, kolik kupu-
jete nových. Při nákupu musí být zákaz-
ník informován o způsobu a možnostech 
zpětného odběru použitého elektrozaříze-
ní. V případě, že zákazník v obchodě tuto 
informaci nedostane, je prodejce povinen 
od něj stará elektrozařízení odebrat v ne-
omezeném množství, aniž by jejich odběr 
vázal na nákup nových výrobků. Poslední 
prodejci pak mohou tyto odebrané světel-
né zdroje odevzdat v nejbližším sběrném 
dvoře.

Systém bezplatného odběru použitých 
elektrozařízení, který zajišťují společnosti 
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje 
počet černých skládek a šetří obcím pení-
ze. Kolektivní systém EKOLAMP vyba-
vuje sběrné dvory speciálně označenými 
kovovými nádobami a zajišťuje jejich vý-
měnu za prázdné. Nepoškozené světelné 
zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu 
přepravovány k recyklaci. 

Město Světlá n. S. má zájem, aby se 
množství odevzdaných použitých lineár-
ních a úsporných zářivek stále zvyšoval. 
Proto uzavřelo smlouvu o zpětném odbě-
ru s kolektivním systémem EKOLAMP. 
Pomoci můžete i vy – žádnou  zářivku 
ani „úsporku“ neházejte do popelnice 
nebo do kontejneru. Tam se s největší 
pravděpodobností rozbijí. Pokud se však 
v nepoškozeném stavu dostanou k recyk-
laci, bude možné z nich více než 90 % 
materiálu (sklo, hliník) využít. 

Městský úřad Světlá n. S.
odbor životního prostředí

Přispívat na sbírkový účet Českého 
dne proti rakovině (6500065/0300) 
nebo posílat dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET na čís. 87777 můžete až do 
31. 12. 2007. Cena jedné DMS je 30 Kč, 
příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč.

Údaje o činnosti Ligy, o přímé pod-
poře onkologického programu a o dal-

ších aktivitách tohoto občanského 
sdružení můžete získat na internetové 
adrese: www.lpr.cz nebo na e-mailové 
adrese: lpr@lpr.cz.

Poděkování za pomoc při této huma-
nitární akci právem náleží studentkám 
místní Akademie a ženám z ČSŽ, které 
se do akce s nadšením zapojily. Podě-
kování však patří také dětem a hlavně 
učitelce výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Ivě Těsnohlídkové, kte-
ré svými květinovými výrobky přispěly 
k úspěchu akce. K zajištění akce pomo-
hl opět Městský úřad a příspěvková 
organizace KyTICe.

Vám všem, kteří jste se přidali k po-
četné skupině dárců a motto 11. ce-
lonárodní sbírky Českého dne proti 
rakovině

„KUP KVÍTEK JAK SLUNÍČKO 
– POMOZ ASPOŇ MALIČKO“

naplnili, chci za všechny moc poděko-
vat.

Helena Kostincová
Foto: Jaroslav Vála

rozhodnutí. Podle zákona o půdě, který 
je pro vydání rozhodující, nelze vydat 
pozemek, který byl zastavěn. Existující 
stavby přitom nemají dočasný charakter 
(pozemky skládek obecně nelze vracet 
zemědělské výrobě) a nebyly povolovány 
jako stavby dočasné. Radnici se podařilo 
prostřednictvím účastníků řízení zajistit 
podání žádosti o obnovu správního řízení. 
Pozemkový úřad však následně obnovu 
řízení zamítl rozhodnutím, proti kterému 
účastníci podali odvolání (pozemkový 
úřad ani v řízení o obnově nedoplnil měs-
to do okruhu účastníků řízení!). Odvolání 
však nebylo vyhověno. O věci tedy bude 
patrně rozhodovat soud, alternativním 
řešením může být i uzavření dohody s re-
stituentem. Vzhledem k nejistému výsled-
ku dalšího vývoje sporu a proto, že další 
etapu skládky v letošním roce již není 
reálné vybudovat, podniká město kroky 
k tomu, aby bylo připraveno náhradní ře-
šení odpadového hospodářství bez využití 
světelské skládky.

Ve druhé polovině roku bude zapl-
něna I. etapa skládky, na II. a III. etapě 
se nacházejí pozemky p. Morawetze. 
2,5 ha bylo p. Morawetzovi již vráceno 
a o zbývajících 3,5 ha má zažádáno. ▶
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Minimální částka za výkup těchto 6 ha 
činí 5 milionů korun, zastupitelstvo musí 
rozhodnout o několika variantách:  

1. Vykoupit pozemky skládky, vybu-
dovat II. etapu úložiště a skládkovat 
jako doposud. Tato verze je velmi 
drahá pro město.

2. Vykoupit a vybudovat II. a III. etapu 
skládky a skládkovat mnohem in-
tenzivněji. Tím by se městu výrazně 
snížily náklady na provoz skládky.

3. Vytvořit obchodní společnost se 
současným vlastníkem pozemků 
a provozovat skládku společně.

4. Vykoupit pozemky a nebudovat 
II. etapu. Mít v záloze pozemek, kdy-
by se výrazně zhoršily podmínky 
firem, které by nám odpad odvážely.

5. Nevykupovat a nebudovat II. etapu 
skládky.

Plynulé a spolehlivé zajištění obsluhy 
odpadového hospodářství je prioritou měs-
ta a tato služba bude i přes všechny obtíže 
nadále zajišťována v patřičné kvalitě.  

Jan Tourek, zástupce starosty
Jiří Hladovec, 

odbor životního prostředí

▶

Dne 20. 4. kolem půlnoci v disko-
klubu Bazén ukradl neznámý zloděj 
poškozenému z kapsy kalhot mobilní 
telefon a způsobil mu tak škodu ve 
výši 1 500 Kč.

Dne 23. 4. v době od 13.00 do 21.00 
hod. odcizil neznámý pachatel ze zadní 
sedačky nezajištěného osobního vozi-
dla v Lipničce aktovku s fotoaparátem, 
platební kartou, mobilním telefonem 
a finanční hotovostí. Poškozeného tak 
připravil o více než 15 000 Kč.

Dne 27. 4. v dopoledních hodi-
nách oznámil 19letý mladík fyzické 
napadení ze strany dvou mužů, a to 
z předešlého dne kolem půlnoci. Jeden 
z útočníků ho měl údajně několikrát 
kopnout. Dalším šetřením a zejména 
pak výslechy svědků bylo zjištěno, že 
mladík v průběhu večera vypil dva li-
try vína a půl litru rumu(!) a následně 

Kriminalita na Světelsku
v důsledku silné opilosti upadl v Sá-
zavské ulici. Po údajných násilnících 
pak naopak požadoval nalezení jedné 
boty a batohu, oboje leželo jen několik 
metrů opodál.

Celkem tři případy krádeží mě-
děných svodů s celkovou škodou 
30 000 Kč z konce letošního dubna 
byly objasněny a část svodů i zajištěna. 
Vzhledem k tomu, že pachateli jsou tři 
osoby mladistvé, nelze sdělovat bližší 
podrobnosti tohoto případu. Snad 
jen motiv – obstarání finančních pro-
středků na nákup alkoholu na oslavu 

„čarodějnic“.

V noci ze 3. na 4. 5. odcizil zřejmě 
spolužák z pokoje internátu sklářské 
školy finanční hotovost 7 800 Kč a to 
v době, kdy zde oba poškození spali.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

Dům čp. 176
První známé zprávy o domě jsou 

z doby, kdy patřil židovskému podo-
mnímu obchodníkovi Abrahamu Müller 
(†1880) a následně Matyáši Müllerovi 
(†1903) s manželkou Annou. Jejich syn 
Moric si podal žádost o udělení konce-
se „ku prodeji lihovin v neuzavřených 
nádobách“, ovšem dne 3. 10. 1912 se 
mu dostalo odpovědi: „Nevyhovuje 
se, poněvadž stávajícími koncesemi 
podobného druhu jest o potřebu oby-
vatelstva dostatečně postaráno a kromě 
toho místnosti vaše nejsou k tomu způ-
sobilými.“

Později zde provozoval povoznictví 
Leopold Vrba (1859 – 1933). Pocházel 
z Dědic u Čáslavi a bydlel zde s man-
želkou Františkou, dále zde žily sou-
kromnice Josefa Neustadtlová, Marie 
Sedláková a Josefa Špálová. V Pamětní 
knize města se píše, že „…dne 20. čer-

vence 1930 o třetí hodině noční vypuk-
nul požár na Malé Straně u pana Vrby. 
Místní sbor hasičský zúčastnil se hašení 
s novou motorovou stříkačkou a poda-
řilo se zachránit obytné stavení. Shoře-
la pouze kůlna a skladiště koží.“ 

Dne 9. 8. 1930 píše Leopold Vrba 
městskému úřadu, že „…míní zříditi na 
vyhořelých hospodářských budovách 
nový krov a případně přistaviti skla-
diště do regulační čáry a proto prosí 
o vyslání stavební komise, schválení 
plánů a udělení povolení.“ Povolení 
mu bylo uděleno 28. srpna 1930, stavba 
započala 1. září 1930 a ukončena byla 
15. června 1931. 

Zanedlouho poté se majitelem domu 
stal soused Václav Stejskal. V roce 
1934 zde prováděl stavitel a tesařský 
mistr Josef Radil adaptační práce na 
skladišti a kolně a dostal povolení 
k užívání skladiště. Přeskočíme-li léta 

válečná a poválečná, dostaneme k dopi-
su MěstNV ve Světlé n. S. adresované-
mu dne 21. 12. 1964 odboru výstavby 
ONV v Havlíčkově Brodě. Pod hlavič-
kou „Věc: demolice v rámci ciz. tur. ru-
chu“ je v seznamu pěti domů uveden 
také „jednopatrový soukromý dům čp. 
176 ve Světlé n. S. na Malé Straně, není 
užíván, patří soukr. vdově s. Marii Vin-
cencové ve Světlé n. S. 93, která dává 
dům k dispozici pro demolování bez 
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náhrady. Dům hrozí sessutím při státní 
silnici ve městě.“ V přiloženém sezna-
mu je doplněno: „Zbourá s. Kysela 
a zbytek odklidí NV“, avšak v dopise ze 
dne 23. srpna 1966 předseda MěstNV 
s tajemníkem píší: 

„V našem městě je již dva roky zajiš-

ťována demolice domu čp. 176, který je 
v soukromé držbě. Přes veškeré urgen-
ce národního výboru se nepodařilo ma-
jitelce domu paní Vincencové zajistiti 
zájemce, který by demolici provedl za 
účelem získání stavebního materiálu. 
Tento dům byl již v roce 1962 vyklizen, 
neboť bezprostředně ohrožoval nájem-
níky. Jeden ze štítů se oddělil od budo-
vy a sesul se. Majiteli domu byla proto 
nařízena oprava. Z důvodu nedostatku 
finančních prostředků nebylo k opravě 
přikročeno, do domu zatékalo a nyní 
je v takovém stavu, že bezprostředně 
ohrožuje sesutím provoz na komunikaci 
II. třídy i okolo bydlící občany. Z tohoto 
důvodu nelze při demolici získat mimo 
starého kamene žádný stavební mate-
riál. nebezpečí při demolici a znehod-
nocený stavební materiál, jako dřevo 
a cihly, odpuzují všechny zájemce 
o demolice. Jelikož je naléhavě nutno 
provést demolici a odstranění tohoto 
domu z důvodu bezpečnosti provozu 
na komunikaci a majitelka není schop-
na toto zajistiti, obracíme se proto na 
Váš odbor se žádostí o finanční pomoc. 
Jedná se o dům jednopatrový, kde byly 
4 byty a je potřeba zaplatiti tesařské 
práce i práce na rozkopání zdiva při 
dodržení bezpečnostních opatření. Je 
to akce náročná a předpokládáme, že 

náklady budou činiti včetně odvozu 
materiálu cca 30.000 Kč. Očekáváme 
od Vás plné pochopení a žádáme Vás 
o přidělení této finanční částky, aby-
chom mohli odstranit vážné nebezpečí, 
zhroucení domu.“ 

Zda-li přišla odpověď, se můžeme 

dohadovat, ovšem dopis adresovaný 
21. 2. 1968 paní Marii Vincencové nám 
to značně usnadní:

„Komise pro výstavbu MěstNV ve 
Světlé n. S. na své schůzi konané dne  
20. 2. 1968 provedla prohlídku staveb-
ního stavu jednopatrového domu čp. 
176 ve Světlé n. S , Malá Strana, který 
je Vaším vlastnictvím, a zjistila, že 
stavební úřad I. stupně při MěstNV ve 
Světlé n. S. vydal již 12. 2. 1965 rozhod-
nutí, ve kterém Vám nařizuje zbourání 
domu čp. 176 do 31. 12. 1965. Od vydání 
rozhodnutí uplynuly 3 roky a dosud jste 
zbourání neprovedla, dům je v daleko 
horším stavební stavu a hrozí přímé 
zřícení, při kterém by došlo k zasy-
pání sousedního domku pana Hlídka, 
případně ke zranění či usmrcení osob 
(dětí). Proto komise pro výstavbu Vám 
nařizuje zbourat dům čp. 176 na zákla-
dě §8 zák. č. 87/1958 Sb. odst. 1 a §13 
vyhl. SVV č. 144/1959 Ú. l.“ Následuje 
výčet podmínek včetně nejzazšího ter-
mínu demolice 30. 6. 1968 a dovětku: 

„V případě, že demolice nebude ve lhůtě 
provedena, zajistí stavební úřad prove-
dení příkazu ke zboření stavby správní 
exekucí na Váš náklad podle §20 odst. 1 
a 3 výše uvedené vyhlášky.“

O dva roky později (23. 4. 1970) 
následuje další dopis adresovaný před-

sedou a tajemníkem MěstNV ve Světlé 
n. S. odboru výstavby ONV v Havlíč-
kově Brodě, z něhož je vidět, že hrozba 
se minula účinkem a ke zboření domu 
nedošlo: 

„V našem městě je již několik roků 
v demoličním stavu dům čp. 176, který je 

v soukromé držbě. Majitelka domu paní 
Vincencová je vdova, která v současné 
době si staví rodinný domek za vykou-
pený dům čp. 93 potřebný pro stavbu 
sídliště a nemá potřebné prostředky na 
provedení demoličních prací. Již v ro-
ce 1966 žádal náš MěstNV váš odbor 
o poskytnutí finančních prostředků na 
provedení demoličních prací a odvoz 
materiálu ve výši cca 30.000 Kč. 

Dům čp. 176 je již bez krovu a stropů, 
značně pobořený, je naléhavě nutno 
provést úplnou demolici a odvoz suti, 
aby nedošlo k úrazu na přilehlé ko-
munikaci II. třídy č. 347 Světlá n. S. 

– Humpolec a sousedního domu pana 
Hlídka, který je pod domem čp. 176.

Městský národní výbor z uvedených 
důvodů žádá odbor výstavby ONV o po-
moc při provedení demoličních prací 
na domě čp. 176, nebo přidělení finanč-
ních prostředků ve výši cca 30.000 Kč 
městskému národnímu výboru, který 
by zajistil provedení demoličních prací 
včetně odvozu suti na veřejné skládky.

Očekáváme u vás plné pochopení 
a žádáme Vás o provedení demolice, 
neb přidělení finanční částky, abychom 
mohli provést demoliční práce s odvo-
zem sutě a úklidem prostranství.“

Odpověď ze 13. května byla stručná, 
dokonce jednou větou: „K Vaší žádosti 
o poskytnutí příspěvku na demolici 
domu čp. 176 ve Světlé n. S., jehož ma-
jitelkou je pí Vincencová a který je dle 
Vašeho sdělení v havarijním stavu, Vám 
sdělujeme, že odbor výstavby příspěvek 
poskytnouti nemůže, neboť nedostal 
na tyto účely přiděleny žádné finanční 
prostředky.“

 Text a foto: Jaroslav Vála
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Co nového v Soukromé MŠ Bambino?

Z naší šatny si opět vytvoříme peklo se 
vším všudy. Trochu se budeme bát čertů, 
kterých je všude plno. Budeme tvořit 
vánoční dárky, dodržovat lidové zvyky 
a tradice. Víme, že tu nejsme sami a mys-

líme na druhé. Téma „V sadě skví se jara 
květ, zemský ráj to na pohled“ již samo 
napovídá, o čem asi bude – o jarní přírodě, 
zvířátkách, o počasí. Náš blok témat završí 
téma „A to je ta krásná země, země česká, 
domov můj“. Bude to nejkrásnější období, 
ve školce bude veselo, budeme využívat 
teplého počasí k hrám, vodním radován-
kám, budeme vyrážet do přírody a dů-
kladně ji prozkoumávat. Součástí budou 
i výlety do blízkých i vzdálenějších míst 
naší milované vlasti. Naše školní zahrada 
bude svědkem i několika oslav, z nichž 
ta poslední, „Zahradní slavnost“, bude 
vizitkou naší celoroční práce. Věřte, že do 
vzdělávacího programu jsem vložila své 
celoživotní zkušenosti a věřím, že bude ku 
prospěchu našich svěřenců.

V letošním roce bychom rádi přispěli 
též k významnému jubileu našeho města, 
800. výročí jeho vzniku. Vytvořili jsme 
zajímavý projekt, který přináší radost dě-
tem a snad ji přinese i rodičům a divákům. 
Nacvičili jsme opravdové cirkusové před-

stavení, při kterém se předvedou provazo-
chodkyně, zápasníci, tygři, lvi, cvičené 
kočičky, fakír s hadem a tanečnicí, břišní 
tanečnice, kouzelník, medvíďata a v nepo-
slední řadě klauni, kteří program uvádějí.

S tímto programem jsem měli vystoupit 
dne 13. května na Den matek. Bohužel 
s malými dětmi se dá těžko něco plánovat. 
Přišly neštovice naše plány nám zhatily. 
Budeme však toto cirkusové představení 
realizovat později. Včas vás budeme in-
formovat o termínu. Vždyť tolik nadšení, 
s jakým jsme všichni k tomuto projektu 
přistupovali, nesmí zůstat bez odezvy. 
Chceme Vám všem, veřejnosti, rodičům 
i našim sponzorům ukázat, že si vaší 
podpory vážíme a že vám i v budoucnu 
chceme dělat radost. 

Za děti i personál školy 
Věra Chladová, ředitelka

Naše škola završuje v tomto školním 
roce 13 let své existence. Po celou tuto 
dobu si získává stále více sympatizantů 
a to nejen v našem městě, ale i v širo-
kém okolí. 

Na dobré pověsti školy nám totiž nejvíce 
záleží. Ta se buduje těžko a snadno se dá 
ztratit. Proto se v této práci nesmí ustr-
nout a to též dokladuje účast našich dětí 
při mnohých aktivitách. V předvánočním 
čase rozdávají radost svým koledováním 
v mnoha provozovnách a úřadech. Ostat-
ně zpěv je každodenní záležitostí této 
školy. Pracovitost našich dětí se projevila 
při odklízení škod napáchaných vichřicí 
v zámeckém parku. Děti uhrabávaly cestu 
kolem rybníka, odnášely spadané větve 
a pomáhaly alespoň trochu panu zahrad-
níkovi, který má letos opravdu plné ruce 
práce. Možná by si z těchto malých dětí 
mohly vzít vzor i děti odrostlejší, které 
naopak vzhledu parku občas škodí. 

Že se naše škola snaží být kvalitní i po 
odborné stránce, svědčí dokončení jejího 

„Rámcového vzdělávacího programu“, 
který, doufám, bude práci této školy dobře 
reprezentovat. Při vytváření tohoto do-
kumentu mě inspirovala slova naší hym-
ny „Kde domov můj“. Vždyť obsah této 
překrásné písně přímo vybízí k vypraco-
vání tematických bloků. Už první, „Kde 
domov můj“, vyjadřuje hlavní cíl: poznat 
svůj domov, svou školu, svoji rodinu, své 
kamarády a v neposlední řadě sebe sama. 
Při druhém tematickém celku „Voda hučí 
po lučinách“ nás slova hymny povezou 
lodí, kterou si zhotovíme, po naší řece 
Sázavě a během jízdy budeme pozorovat 
krásnou podzimní krajinu, rozmanitost 
podzimního počasí, přivezeme si spoustu 
podzimních plodů, zamáváme odlétajícím 
vlaštovkám a všimneme si zvířátek, která 
se chystají k zimnímu spánku. Poznáme 
i důležitost vody pro život na naší Zemi 
a uvědomíme si, že je to jedno z největších 
bohatství a že ho musíme chránit. Až bude 
aktuální téma „Bory šumí po skalinách“, 
přijde zima a s ní cosi tajemného. Bude to 
čas adventní plný očekávání. Společně si 
vytvoříme prostředí a atmosféru, ve které 
nám bude dobře a prožijeme krásné chvíle. 
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Poznáváme naše město 

Žáci 1. tříd ZŠ Komenského se ve 
dvou dnech věnovaných projektovému 
vyučování důkladněji seznamovali 
s městem, v němž žijí a které má již 
800letou historii. 

Se svými učitelkami absolvovali pozná-
vací vycházku, zajímavou exkurzi a ná-
sledně své zážitky výtvarně zpracovali. 
Cílem vycházky bylo poznat historicky či 
jinak zajímavé budovy, stavby a místa ve 
městě. Děti zaujala zejména radnice, dále 
kostel, most přes Sázavu, zámek s parkem, 
nádraží. Pohled na areál skláren Bohemia 
připomněl, že zde pracují mnozí rodiče. 

Díky vstřícnosti a ochotě pana Milana 
Brokla se žáci při exkurzi dozvěděli vše 
o práci v pekárně, mohli si prohlédnout 
stroje a zařízení potřebné při výrobě chle-
ba a pečiva. Za svůj zájem (a ukázněné 
chování) si z pekárny odnesli sladkou 
odměnu. 

V druhé části projektu prvňáčci navští-
vili výstavu obrazů světelských výtvarní-
ků-neprofesionálů. Ve škole pak vyslechli 
několik pověstí z knih E. Doubka, váží-
cích se ke Světlé, prohlédli si staré foto-
grafie města a okolí. S pomocí učitelek si 
každý žák vytvořil z kartonu „broušenou“ 
skleničku a namaloval obrázek budovy 
či objektu, který ho při vycházce nejvíce 
zaujal. Hotovými pracemi děti vyzdobily 
třídy, aby si tak připomínaly, co zajímavé-
ho se ve městě nachází. 

Mgr. Hana Křivská,  
Mgr. Jana Krupičková 
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Děti se učily třídit odpad 

Neobyčejně rušno bylo kolem zá-
kladní školy v Lánecké ulici ve čtvr-
tek 17. května. Vedle dopravní soutěže 
a soutěží zručnosti na kolech tam byla 
ještě jedna zajímavá a určitě pro-
spěšná akce. Společnost EKO-KOM, 
a. s. tam pro děti uspořádala Barevný 
den pod heslem „Má to smysl, třiďte 
odpad“. 

Děti poslouchaly přednášky o recykla-
ci odpadů, dostalo se jim poučení, proč 

máme barevné kontejnery a jaký odpad 
do kterého patří. Prohlédly si výstavu 
Tonda Obal na cestách, zahrály si ma-
xidomino zaměřené na základní druhy 
odpadu, soutěžily o ceny při správném 
určování odpadů do té které barvy 
kontejneru. Prostě zábavnou formou se 
učily správně třídit odpad a byly u toho 
i ti nejmenší ze světelských mateřských 
škol. Moderátorka pořadu mimo jiné 
dětem zdůraznila odstrašující, ale prav-
divou větu: „Bez třídění odpadů bychom 

byli odpadem zavaleni. Jen PET lahví 
u nás za rok vyhodíme tolik, že by Vác-
lavské náměstí pokryly do výšky skoro 
dvou metrů.“ 

Děti již o třídění odpadů vědí. Víme to 
i my všichni dospělí? 

jív 
Foto: autor (1), ing. J. Hladovec (1) 

Coca Cola Cup

Dne 26. dubna jsme sehráli 2. kolo 
Coca Cola Cup školského poháru v ko-
pané. Hrálo se ve čtyřčlenné skupině, 
každý s každým, 2 x 20 minut. Do 
dalších bojů postupovalo pouze ví-
tězné družstvo. Tým naší školy sehrál 
utkání se ZŠ Lípa (2:0), ZŠ Konečná 
Havlíčkův Brod (5:0) a ZŠ Lipnice 
n. S. (1:1). Naše družstvo tedy bez 
prohry poměrně hladce postoupilo do 

dalších bojů. Nejúspěšnějšími střelci 
byli Michal Havel (3), Vojta Čuřík (2) 
a Lukáš Prchal (2). Další soupeř na nás 
čeká v Humpolci.

Poděkování patří všem hráčům za 
úspěšnou reprezentaci školy a vedení 
světelského fotbalového klubu za mož-
nost sehrání zápasů na jejich hřišti.

Mgr. Soňa Lesinová
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Soutěž s panem Popelou pokračuje

Jak jsme vás již informovali, naše ZŠ 
Lánecká se přihlásila do „Projektu eko-
logické výchovy v odpadovém hospodář-
ství firmy .A.S.A.“ Tento projekt se snaží 
dostat do povědomí obyvatelstva nutnost 
zodpovědnosti při vzniku a zneškodnění 
odpadu. Zaměřuje se na mladší věkové 
skupiny – děti, u kterých je výchova 
a vzdělávání nejefektivnější, přes ně ná-
sledně probíhá i výchova jejich rodičů. 

Projekt s názvem Sen o městě snů je 
hra dětí a dospělých s prvky spolupráce 

i soutěže. Cílovou skupinou jsou děti ve 
věku 6 – 15 let (1. a 2. stupeň ZŠ). U dětí 
je rozvíjena zodpovědnost a samostat-
nost, schopnost poznávání a pochopení 
vztahů v životním prostředí, důsledků 
lidských činností a jejich aktivní postoj 
k řešení těchto problémů. Základním 
rysem projektu je: dobrovolnost, aktivní 
přístup dětí (následně i dospělých) a pro-
pojení teorie s praxí. 

Maskotem všech akcí i soutěží je po-
stavička Pan Popela.

Součástí projektu je i sběr starého 
papíru.  Do soutěže se zapojila většina 
žáků, jejich rodičů i příbuzných s tako-
vým nasazením, že výsledky na sebe 
nenechaly dlouho čekat. 

 Průběžné výsledky k 31. 3. 2007 (regi-
on Jižní Čechy)

1. místo podle celkového množství 
papíru   24 330 kg

9. místo podle množství papíru v pře-
počtu na jednoho žáka  58,77 kg

Uzávěrka sběrové soutěže je v pátek 
15. června. Uvidíme, zda se nám podaří 
tato místa udržet a nebo ještě vylepšit. 
O tom vás budeme určitě informovat. 

Další součástí projektu byla výtvarná 
soutěž na téma „Město snů“. Té se moh-
li zúčastnit jednotlivci i kolektivy tříd. 
Z deseti kategorií jsme získali:

2. kategorie (2. ročník)
 1. místo Marie Jechová
 3. místo Lukáš Ptáčník

3. kategorie (3. ročník)
 1. místo Veronika Stejskalová
 2. místo Zuzka Tvrdá
 3. místo Vendula Slavíková
4. kategorie (4. ročník)
 1. místo Kristýna Nováková
 2. místo Lucie Čiháková
 3. místo Hana Jelínková
10. kategorie (kolektivy – 1. stupeň)
 1. místo kolektiv třídy 3.a
 2. místo kolektiv třídy 1.a
11. kategorie (kolektivy – 2. stupeň)
 2. místo kolektiv třídy 6.a

Dne 23. března proběhlo ve školní 
jídelně naší školy slavnostní vyhlášení 
výsledků této soutěže spojené s předá-
ním hodnotných cen pro jednotlivce 
i třídní kolektivy. Předávání se zúčastni-
li zástupci městského úřadu – starostka 
ing. Lenka Arnotová, vedoucí odboru 
životního prostředí ing. Jiří Hladovec 
a Jitka Gögeová, zástupci firmy .A.S.A. 
v čele s paní Mazurovou – organizátor-

Stromy pro planetu Zemi

Organizace spojených národů vy-
hlásila v listopadu minulého roku 
celosvětovou kampaň, jejímž cílem je 
především ochrana klimatu. Jednání 
a diskuse na toto téma probíhají na 
nejrůznějších úrovních. 

Zapojit se může každý z nás – úspo-
rami energie, volbou hromadné dopravy 
nebo jízdního kola před automobilem, 
výběrem českých výrobků a biopotravin, 
ale také osobní účastí na kampani OSN 
nazvané „Miliarda stromů pro planetu 
Zemi“. Jejím cílem je během roku 2007 
vysadit na celém světě nejméně miliar-
du stromů. Stromy pohlcují skleníkový 
plyn oxid uhličitý, ale pomohou také 
zvládat následky klimatických změn 

– čelit zvýšeným srážkám či naopak del-
ším obdobím sucha. Pro všechny, kdo se 
do akce zapojí, vznikla internetová adre-
sa www.unep.org/billiontreecampaign), 
kde můžete také sledovat, jak se celá 
kampaň vyvíjí, kolik stromů bude v prů-
běhu roku v rámci kampaně vysazováno. 
Výsadbou stromů projekt nekončí, každý 
účastník musí zajistit, že jím vysazené 
stromy přežijí a zdravě porostou.

Žáci Základní školy v Komenského 
ulici se o ochranu a tvorbu životního 
prostředí zajímají.  Už dvakrát jsme zís-
kali  prestižní titul Ekoškola. V červnu 
vás už počtvrté pozveme na Cestu do 
pravěku, kterou pro vás připraví ekolo-
gický kroužek i další žáci školy. 

10. května v blízkosti hlavní školní 
budovy vysadili žáci 6. třídy dva okras-
né stromy, modřín kulovitý a čimišník. 
Přispějeme tak alespoň malou troškou 
k ozdravění naší planety.

J. M.
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kou celého projektu, zástupci vedení 
naší školy a samozřejmě všichni žáci, 
kteří se do soutěže zapojili. Celou akci 
provázela příjemná atmosféra a hlavně 
velké překvapení a radost dětí z cen 
a dárků.

Veřejně přístupná výstava vítězných 
prací je instalována v budově naší školy. 

Zatím touto cestou děkujeme našim 
žákům a všem, kteří nám pomohli do-
sáhnout těchto výsledků. 

Mgr. M. Vacková

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami

V souvislosti se změnami, které 
s sebou naše školství přináší, si rodiče 
mohou v našem školním vzdělávacím 
programu přečíst termín „inkluzivní 
škola“.

Inkluzivní vzdělávání je definováno 
jako uspořádání běžné školy způso-
bem, který může nabídnout adekvátní 
vyučování všem dětem bez ohledu na 

jejich individuální rozdíly, přičemž ne-
záleží na druhu speciálních potřeb ani 
na úrovni výkonů žáků. V praxi to zna-
mená, že základní škola nabízí vzdě-
lání všem dětem, tedy od  mimořádně 
nadaných až po žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, tj. s vývojo-
vými poruchami učení nebo s tělesným 
postižením.

Co rozumíme termínem mimořádně 
nadané dítě a jaké má u nás možnosti? 

Mimořádně nadaným žákem se 
rozumí dítě, jehož rozpoložení schop-
ností dosahuje mimořádné úrovně při 
vysoké tvořivosti v celém okruhu čin-
ností nebo v jednotlivých rozumových 
oblastech; v pohybových, uměleckých 
a sociálních dovednostech. Vzdělává-
ní těchto žáků se může uskutečňovat 
podle individuálního vzdělávacího 
programu. Ředitel školy může také  
přeřadit žáka do vyššího ročníku bez 
absolvování předchozího. V naší škole 
práce s mimořádně nadaným žákem 
především znamená využívání metod, 
postupů a forem práce, které dítěti po-
mohou rozvíjet jeho nadání a současně 
včleňovat dítě do kolektivu vrstevní-
ků. Při práci nám pomáhá i možnost 
nabídnout dětem výběr volitelných 
předmětů.

Kdo jsou to žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami a jak s nimi 
pracujeme?

Jedná se o velmi široké spektrum 
dětí, pro které je obtížné zvládnout 
školní docházku obvyklým způsobem. 
Ve spolupráci s pedagogicko - psycho-
logickými pracovišti a dětskými lékaři 
využíváme řadu cest. Nejčastěji je to 
individuální integrace. Žák pracuje 
podle individuálního vzdělávacího 
programu, popř. podle jednodušších 
osnov. V současnosti se čtyřmi našimi 
žáky pracují asistentky pedagoga. S je-
jich pomocí děti pracují v kolektivu 
vrstevníků tempem a způsobem, které 
jim vyhovují.Využíváme kompenzační 
a rehabilitační pomůcky, speciální 
učebnice atd.

Jak rodiče poznají, že by pro  jejich 
dítě  bylo vhodné využít některou z uve-
dených forem vzdělávání?

Naši učitelé vám rádi pomohou. Mů-
žete se také kdykoliv obrátit na ře-

Pozvánka do pravěku

V letošním školním roce jsme se roz-
hodli zopakovat si život našich předků 
v pravěku. Již počtvrté. 

Poprvé světelský park ožil pravěkem 
v květnu 2001 pod názvem „Pravěk 
v zámeckém parku“, podruhé v květnu 
2002 pod názvem „Cesta za předky 
v roce 3005“ a potřetí v roce 2003, 
a opět v květnu, to byl „Pravěk očima 
archeologa“.

Těchto projektů se pokaždé účastni-
lo kolem 60 účinkujících v dobových 
kostýmech, kteří širokou veřejnost 
seznamovali se životem a prací našich 
předků. V pravěké vesnici si návštěvníci 
mohli zkusit například malbu na kámen, 
mletí mouky a pečení placek, tkaní na 
tkalcovském stavu, vrtání do kamene 
pravěkou vrtačkou, zhotovení kera-
mických nádob, ošatek, rohoží, šperků, 
spřádání nitě, práci s karetkami, tesání 
sekeromlatem, stavění pece, chýší, milí-
ře a rozdělávání ohně. Zpestřením byly 

scénky ze života našich předků, naučné 
stezky o pravěku, přehled nejvýznam-
nějších pravěkých nalezištích v ČR, 
vernisáž výtvarných prací našich žáků, 
model hrobu únětické kultury ze starší 
doby bronzové, přítomnost živých zvířat 
či „pravěcí hudebníci“.

Za tyto projekty naše škola získala 
velmi významná ocenění: titul „Ekoško-
la“ v roce 2002 za krátkodobý projekt 
a v roce 2004 za dlouhodobý projekt. 

„Cestu za předky v roce 3005“ natočila 
a odvysílala TV Prima. V roce 2004 
jsme vydali brožuru a CD.

Pokud máte zájem s námi strávit 
příjemné chvíle v pravěké vesnici, na-
jdete nás v zámeckém parku v pátek 15. 
června dopoledne a v sobotu 16. června 
od 9.00 do 16.00 hod. v rámci oslav 800. 
výročí první písemné zmínky o Světlé 
n. S.

Těšíme se na vás
pravěcí lidé ze ZŠ Komenského

▶
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▶ ditelství školy, popř. na výchovnou 
poradkyni. Spolupráce rodiny a školy 
je nezbytná. Na doporučení konkrétní 
formy individuální práce s dítětem 
s námi spolupracují poskytovatelé 
pedagogicko - psychologických slu-
žeb a dětští praktičtí lékaři. Rodiče si 
mohou sami vybrat, které pracoviště 
osloví. Máme velmi dobré zkuše-
nosti s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou a Speciálně pedagogickým 
centrem v Havlíčkově Brodě, ale spo-
lupracujeme i s dalšími. 

V případě, že byste se chtěli dozvě-
dět víc, problematiku řeší Vyhláška č. 
73/2005 a Vyhláška č. 62/2007 MŠMT 
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
a dětí, žáků a studentů mimořádně na-
daných (obě najdete na www.msmt.cz).

PhDr. Jana Myslivcová,
ředitelka ZŠ v Komenského ul.

Krátce ze ZUŠ

Žáci literárně dramatického oboru 
vydali již svojí třetí knihu, tentokrát 
s názvem „Náhodou žijeme ve Světlé 
nad Sázavou...a je nám tady dobře“, kte-
rá byla finančně podpořena MěÚ Světlá 
n. S. a sponzory z řad rodičů a příznivců 
dětské literární tvorby. Knížka prezen-
tuje texty žáků ve věku od 6 do 20 let 
a lze ji zakoupit v Knihkupectví Marie 
Bedrníčkové a v informačním centru za 
150 korun.

***
Dne 29.5. se uskutečnil v Rytířském 

sále světelského zámku koncert žáků 
ZUŠ. Publikum si vyslechlo skladby na-
šich i zahraničních skladatelů v podání 
mladých muzikantů. Posluchači obdrže-
li při vstupu do sálu časopis Hudebníček, 
jehož autory jsou žáci školy, kteří vytvo-
řili v letošním roce již třetí číslo plné 
zajímavostí, rozhovorů a fotografií.

***
Škola navázala spolupráci s Domovem 

důchodců ve Světlé n. S. a s Domovem 
důchodců U Panských v Havlíčkově 
Brodě. Žáci se svými učiteli zajišťovali 
celý školní rok v rámci muzikoterapie 
pravidelná vystoupení.

***
Žáci kytarového oddělení zajišťovali 

kulturní program při vernisážích ve 
Světlé n. S.

***
Ve středu 23. května pořádala ZUŠ 

Světlá n. S. v Rytířském sále koncert 
kytarového kvarteta PF quartet, na je-
hož začátku zahrál kytarový septet žáků 
ZUŠ.

Daniela Hamaričová

ZUŠ ve Světlé n. S.

přijme žáky
pro výuku hudebního, výtvarného 
a literárně dramatického oboru

s nástupem k 1. září 2007.

Zájemci se mohou hlásit
každé pondělí, úterý nebo středu

od 13.00 do 15.00 hod.
v ředitelně ZUŠ společně s rodiči.

Zde obdrží podrobnější informace 
o studiu, včetně přihlášky.

V letošním roce slaví Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP 40. výročí 
sklářského školství ve Světlé nad Sázavou. Při příležitosti tohoto výročí pořádá 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 15. června od 8.00 do 16.00 hod.

a v sobotu 16. června od 9.00 do 13.00 hod.

Akce je spojena s oslavami  800. výročí města Světlá nad Sázavou. 
Srdečně zveme širokou veřejnost, žáky základních škol a jejich rodiče i všechny 

bývalé absolventy k návštěvě naší školy. 

Připraven je bohatý program. Hosté si budou moci prohlédnout umělecké 
ateliéry, učebny, školní huť a expozici soch v areálu školy. Proběhne slavnostní 
otevření školní galerie, kde bude instalována výstava maturitních prací žáků 
a výrobků pedagogů školy. U příležitosti 40 let sklářského školství vznikl pamětní 
almanach, který bude možno zakoupit přímo ve škole.

V pátek 15. června také proběhne v zasedací síni slavnostní zápis žáků do 
prvních ročníků.

Těšíme se na setkání s vámi a doufáme, že přijdete v hojném počtu!

M. Šimek, L. Zadinová

40 let sklářského školství na Uměleckoprůmyslové akademii

Z domova důchodců

Je u nás již zvykem, že obyvatelky 
a obyvatelé, kteří se výrazně podílí na 
výrobě výrobků, které jsou následně 
prodávány na místních trzích, obdrží 
od pana ředitele vždy malou pozornost. 
Tentokrát to byly báječné ovocné dor-
ty, na kterých jsme si všichni skvěle 
pochutnali.

Konečně jsme se dočkali! Čeho? 
Přece hezkého počasí v období pálení 
čarodějnic a naše „malá čarodějnice“, 
kterou jsme si sami vyrobili, se dočka-
la. Ve čtvrtek 26. dubna jsme si nejen 
vychutnali první letošní špekáčky ope-
čené na ohni, ale také jsme si udělali 
menší čarodějnickou hranici a po ne-
celé půlhodině vzala za své naše „malá 
čarodějnice“, která se tyčila na jejím 
vrchu. Tohle vše probíhalo za příjem-
né hudby v podání pánů Josefa Čecha 
a Františka Štukhejla.

Neopomněli jsme navštívit letošní 
výstavu světelských výtvarníků-ne-
profesionálů a jako vždy jsme odchá-
zeli nadšeni.

U příležitosti Dne matek přišly naše 
obyvatele svým vystoupením potěšit 
děti ze Základní školy Lánecká pod 
vedením paní učitelky Luďky Veselé. 
Za jejich milé vystoupení ještě jednou 
děkujeme.

Lucie Vadinská
sociální pracovnice
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Tip na výlet

Víte, kde leží geometrický střed 
České republiky? Jako bych vás slyšel: 
Takových je! Stejně jako „Středů Ev-
ropy“, ty také jsou tam, tady, támhle, 
ba i onde. Máte pravdu, ale tentokrát 
jde přece jenom o něco trochu jiného.

Geometrickým středem republiky se 
rozumí těžiště plochy vymezené státní-

mi hranicemi, přičemž pro tento případ 
je daná plocha považována za výškově 
stejnou, to znamená, že se neberou 
v úvahu horstva a nížiny. Názornou 
představu poskytne jednoduchá pomůc-
ka: z tvrdšího papíru vyřízneme obrysy 
republiky a pokusíme se náš výtvor 
umístit na špičku ukazováku tak, aby 

se udržel ve vodorovné poloze. V oka-
mžiku, kdy se nám to podařilo, našli 
jsme těžiště plochy. Přenesením tohoto 
bodu na mapu – například propíchnutím 
špendlíkem – dostaneme geometrický 
střed naší republiky. To je samozřejmě 
laický a velice hrubý způsob, vědec-
ká metoda určení těžiště uzavřeného 
nepravidelného mnohoúhelníku je 
samozřejmě mnohem složitější. Koho 
by zajímaly podrobnosti, může si na 
internetové adrese www.zememeric.cz 
vyhledat technickou zprávu ing. Ladi-
slava Fofonky Výpočet geografického 
středu České republiky, kde najde mno-
ho pozoruhodných informací.

A nyní již konkrétně. Zeměměřičtí 
odborníci vypočítali, že geometrický 
střed naší republiky se nachází na louce 
nedaleko obce Číhošť ležící mezi Ledčí 
nad Sázavou a Leštinou. V dubnu 2004 
proběhly terénní geodetické práce, bod 
byl označen železnou trubkou s ochran-
nými dřevěnými kolíky, od prosince 
minulého roku na něj upozorňuje pa-
mátník s deskou. Zatím sem nevede 
turistická značka ani cyklotrasa, ale co 
není, může být. 

Text a foto: Jaroslav Vála

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

Program červen

Pátek 1. 6., 19.30
Odstřelovač (USA) 125´
Akční
Včerejšek byl o cti. Dnešek je 
o spravedlnosti. 
Hrají: M. Wahlberg, D. Glover 
Vstupné: 55 Kč. 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
Vstupné: 70 Kč. Přístupný
Česká verze

Středa 6. 6., 19.30
Taxi 4 (Francie) 91́
Akční komedie
Pokračování slavné automobilové 
ságy. 
Hrají: F. Diefenthal, B. Farcy
Vstupné: 65 Kč. 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 
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Pátek 15. 6., 19.30
Divočáci (USA) 99´

Dobrodružná komedie
Motorkáři, jak je neznáte. 
Hrají: T. Allen, J. Travolta,
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Neděle 17. 6., 19.30
Hory mají oči 2 (USA) 90´
Horor 
Ti šťastnější zemřou rychle. 
Hrají: D. Alfonso, M. McMillian
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Středa 20. 6., 19.30
Norbit (USA) 102´
Komedie
Už jste někdy udělali opravdu 
velkou chybu? 
Hrají: E. Murphy, T. Newton
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Členové světelského KČT u Středu republiky
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Neděle 24. 6., 19.30
Sunshine (USA) 107´
Sci-fi
Slunce začíná vyhasínat, a tím 
ohrožuje existenci života na 
Zemi. Hrají: C. Murphy
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Středa 27. 6., 19.30
Neznámý svůdce (USA) 109´
Thriller
Jak daleko jste schopni zajít, 
abyste udrželi tajemství? 

Hrají: B. Willis, H. Berry 
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Pátek 29. 6., 19.30
Spider-Man 3 (USA) 156´
Akční sci-fi
Ta největší bitva na něj teprve 
čeká. 
Hrají: T. Maguire, K. Dunst
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Program červenec

Neděle 1.7., 19.30
Pusinky (ČR) 90´
Komedie
Poslední prázdniny po maturitě. 
Hrají: M. Doležalová, 
P. Nesvačilová
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

V červenci se z důvodu 
rekonstrukčních prací v kině 

nepromítá!!!

ĀȀ̀ЀԀ̀ऀࠀ܀ఀ̀ഀ̀܀Ȁༀ̀ကᄀሀጀࠀ

Ȁ̀ᨀȀࠀᰀᴀ̀᠀ᬀ܀Ԁ̀ᨀ܀ᤀ̀ࠀᘀᔀ̀ᜀ᠀ऀሀጀᄀࠀጀᔀ᐀̀ऀࠀ
ĀȀ̀ЀȀԀȀऀࠀ܀ఀഀऀȀༀༀȀЀ܀ကᄀȀऀഀሀጀ᐀ԀༀᔀऀᘀȀЀఀࠀȀऀᜀ̀ကԀऀࠀऀጀ܀᠀ကᤀ
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Tip na knihu

Na knižních pultech se objevila nová 
kniha „Humpolec, ohlednutí za starými 
časy“ a jak její název napovídá, jedná se 
o publikace s množstvím fotografií ze 
současného i historického města. Au-
torem je Pavel Nocar, kniha je vázaná, 
formátu A4 a má 153 stran na křídovém 
papíře. 

Vydání knihy bylo podpořeno Fondem 
Vysočina a městem Humpolec, zakoupit 
ji můžete v Muzeu Dr. Aleše Hrdličky 
na Horním náměstí v Humpolci za 350 
Kč.

-jv-
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Celebrity a folklorní festival

VI. ročník folklorního festivalu Horácko 
zpívá a tančí jako jeden ze stěžejních bodů 
bohatého programu oslav 800. jubilea 
města Světlá  n. S. je po všech stránkách 
náročným projektem. Proto jeho zdárné 
uspořádání vyžaduje též podpory, tedy 
záštity význačných osobností. V pondělí 
14. května se na světelské radnici usku-
tečnilo setkání představitelů města právě 
s osobnostmi, které se tohoto záslužného 
úkolu ujaly. A tak se ten den na radnici 
dostavili například místopředseda Posla-
necké sněmovny ing. Jan Kasal a předseda 
Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, 
aby se přesvědčili o stavu příprav akce, 
která podporuje usnesení mezinárodní 
organizace UNESCO, jež ukládá člen-
ským zemím pěstovat a rozvíjet národní 
kulturní tradice.

J. Víšek

Místostarosta Jan Tourek s  Janem 
Kasalem

Ředitelka folklorního festivalu Eva 
Pejchalová se Zdeňkem Pšenicou

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu konání řemeslných trhů 

bude dne 9. června
od ranních hodin a v průběhu 

celého dopoledne parkování na 
světelském náměstí velmi omezeno.

Město Světlá n. S.

Horácko zpívá a tančí

Vážení a milí přá-
telé,

jsem rád, že v naší 
republice vzkvétá 
další vynikající akce, 
která letos oslaví šesté 
narozeniny – folklorní 

festival „Horácko zpívá a tančí“. Před 
vámi se otevírají dva dny plné nád-
herných tradic, krojů, zpěvu a tance 
a já pevně věřím, že se pro vás stanou 
nezapomenutelným zážitkem. 

Hudba i tanec mají vzácný dar spo-
jovat lidi a jsou nesporně krásnou pří-
ležitostí k setkání a především k oslavě 
výročí 800 let od první zmínky o městě 
Světlá nad Sázavou. Kulturní tradice je 
nepochybně téma, které si svoji pozor-
nost zaslouží. Patří k fenoménům dané-
ho národa a Česká republika je v této 
oblasti mimořádně pestrou zemí. Těší 
mne proto, že jsou na Vysočině stále 
lidé, kteří se snaží propagovat a roz-
víjet folklorní tradice, neboť právě 
písněmi, tanci, zvyky, lidovou sloves-
ností a tvořivostí se hlásíme ke kultur-

nímu odkazu a dědictví našich předků. 
Osobně to považuji za významné prvky 
rozvoje života společnosti, které vedou 
nejenom k občanské sounáležitosti, ale 
i k národnímu uvědomění. 

Na Vysočině zapustily kulturní 
tradice své kořeny silně a VI. ročník 
folklorního festivalu „Horácko zpívá 
a tančí“ je toho důkazem. Vydobyl si 
pevné místo v kulturním kalendáři 
a my všichni můžeme být právem na 
tuto akci hrdi. Pořadatelé dokázali 
v průběhu předchozích let ze skrom-
ných počátků vybudovat prestižní zá-
ležitost a náleží jim za to velké uznání 
a poděkování. 

Dovolte mi, abych tedy organizáto-
rům popřál, ať počet hostů přijíždějí-
cích na festival každoročně dále stoupá. 
Návštěvníkům přeji příjemné zážitky, 
a to nejenom z festivalu, ale i z krás 
města Světlá nad Sázavou

František Dohnal 
prezident Nejvyššího 

kontrolního úřadu
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Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české 
populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil 
celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního 
prostředí. 8. března 2007 oslavil 60. narozeniny – oslavy ne-
proběhnou na jednom monstrózním koncertu, ale na poctivém 
turné čítajícím přes 20 koncertů. Turné je nazváno jednoduše 
VLADIMÍR MIŠÍK „60“. 

Na koncertech bude Vladimír Mišík doprovázen svojí kapelou 
ETC…, která již několik let vystupuje v ustálené sestavě: Jan 
Hrubý – housle, Jiří Veselý – basa, harmonika, Jiří „Zelí“ Zelen-
ka – bicí, zpěv, Pavel Skála – kytary, zpěv, Jan „Kulich“ Pokorný 
– kytara. Oslavenci na turné přijede popřát i celá řada hos-
tů – na koncertech se prostřídají muzikanti a zpěváci: bývalý 
dlouholetý člen kapely Jaroslav „Olin“ Nejezchleba, souputníci 
a písničkáři Vlasta Třešňák, Vladimír Merta, na některých kon-
certech i hudební kolega Radim Hladík i s kapelou Blue Effect 
a bývalý člen skupiny Ready Kirken, Blue Effect, zakladatel 
kapely Eastpark Pavel Bohatý

Vladimír Mišík oslavil před 2 lety s kapelou ETC 30 let. Mu-
zikanti pod značkou ETC však začali vystupovat v roce 1974. 
Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny 
a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do 
roku 2004 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řadových alb a ně-
kolik dalších kompilací.

VARIACE NA RENESANČNÍ TÉMA
(Václav Hrabě)

Láska je jako večernice
Plující černou oblohou
Zavřete dveře na petlice

Zhasněte v domě všechny svíce
A opevněte svoje těla

Vy kterým duše zkameněla
Láska je jako krásná loď
která ztratila kapitána

Námořníkům se třesou ruce
A bojí se co bude zrána

Láska je jako bolest z probuzení
A horké ruce hvězd

Které ti oknem do vězení
Květiny sypou ze svatebních cest

Láska je jako večernice
Plující černou oblohou

Náš život hoří jako svíce
A mrtví milovat nemohou…

STŘÍHALI DOHOLA MALÉHO 
CHLAPEČKA

Stříhali dohola malého chlapečka
Kadeře padaly k zemi a zmíraly
Kadeře padaly jak růže do hrobu

Železná židle se otáčela
Šedaví pánové v zrcadlech kolem 

stěn
Jenom se dívali Jenom se dívali

že už je chlapeček chycen 
a obelstěn

V té bílé zástěře kolem krku
Jeden z nich Kulhavý učitel na cello

Zasmál se nahlas 
A všichni se pohnuli

Zasmál se nahlas A ono to zaznělo
Jako kus masa když pleskne o zem
Učeň se dívá na malého chlapečka

Jak malé zvíře se dívá na jiné
Ještě ne chytit a rváti si z cizího

A už přece
Ráno si staví svou růžovou 

bandasku
Na malá kamínka Na vincka 

chcípáčka
A proto učňovy všeljaké myšlenky

Jsou vždycky stranou A trochu 
vlažné

Toužení svědící jak uhry pod 
mýdlem

Toužení svědící po malé šatnářce
Sedává v kavárně pod svými kabáty

Jako pod mladými oběšenci
Stříhali dohola malého chlapečka

Dívat se na sebe Nesmět se pohnouti
Nesmět se pohnouti na židli 

z železa
Už mu to začlo
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Česká křest́anská akademie

Jan Betlach: Piaristé, zapomenuté 
dějiny české
Poslední přednáška Místní skupiny Čes-

ké křesťanské akademie ve Světlé v letním 
semestru 2007 se uskuteční ve čtvrtek 
21. června od 19.30 hod. v sále Akademie 
v Sázavské ulici. Téma se ponese ve zna-
mení obratu k významným momentům 
a osobnostem českých dějin. 

Dnes polozapomenutý a neprávem 
opomíjený duchovní řád piaristů zanechal 
v české historii hlubokou a nesmazatelnou 
stopu. Piaristé přišli do českých zemí 
v období barokním. Od počátku se zamě-
řili především na vzdělávání a výchovu 
studentů na středním stupni školství. Mezi 
absolventy řádových škol náleží řada vyni-
kajících českých osobností. 

O tom všem a mnoha dalších zají-
mavých souvislostech bude vyprávět 
MUDr. Jan Betlach, který svá slova doplní 
atraktivní formou videoprezentace.

Hynek Bouchal

Z vernisáže

V podělí 30. dubna se ve společenském 
sále konala vernisáž výstavy světelských 
výtvarníků-neprofesionálů. Mezi přítom-
nými malíři byli shodou okolností dva 
čerství jubilanti: Jaroslav Marek (85) a La-
dislav Láznička (70). Oběma oslavencům 
poblahopřály jménem města starostka 
ing. Lenka  Arnotová, za kulturní zařízení 
KyTICe Zdena Horní a za výtvarníky Ladi-
slav Stojan.                                              -jv-
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SVÌTLÁ   NAD   SÁZAVOU 
1207 - 2007

K pøíležitosti oslav výroèí 800 let mìsta Vás srdeènì zve
 mìsto Svìtlá nad Sázavou a Vlastivìdný spolek Svìtelsko

Z Á M E C K Ý   P A R K  1 6 . È E R V N A   2 0 0 7  
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PROGRAM:

od 9 - 17hodin

UKÁZKY HISTORICKÝCH ØEMESEL
kováø, øezbáø, tkaní na stavu,výroba 

ošatek,dráteník, svíèkáø, hrnèíø, 
palièkování, kameník a další...

DIVADLO
- nìkolik pohádek nejen pro dìti                  

v podání loutkoherce    Luïka Richtera
-  vystoupení  divadelního souboru 

"MIMOCHODEM" z Ledèe nad Sázavou

HUDBA
hudbou nás potìší skupiny: 

BEJVÁVALO(14hod),FERNET(15hod), 
GINEVRA(16hod),                            

MUSIKA ANTIQ(ARIA) barokní hudba 
19hod rytíøský sál 

hru na historické nástroje bude pøedvádìt 
po celý den  potulný bard Jiøí Wehle,

RYTÍØSKÁ KLÁNÍ
ukázky historického šermu na zemi          

a také v sedle pøedvede skupina 
NOTORIX DENATUR

PRAVÌK
jak se žilo našim dávným pøedkùm                  

( ZŠ Komenského)                         
Usoukej nit,semel zrno, rozdìlej oheò,                  

upeè chleba,keramika je dobrá,   
kamenná sekyra taky.   Postav milíø                         
a nezapomeò se postarat o dobytek!

ve 13 hodin!!!
slavnostní prùvod mìstem v dobovém 
odìvu a ještì slavnostnìjší otevøení                

MUZEA SVÌTELSKA

CELÝ DEN
soutìže pro dìti i dospìlé, jízdy na koni, 

obèerstvení
 

 závìr dne OHÒOSTROJ asi ve 22 hod

Všechny vás srdečně zveme, zvláště vítáni jsou návštěvníci 
v dobovém oblečení!

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených v uplynulém měsíci:

Beletrie
Co z vás bude?
 – povídky známých českých auto-

rů
Egeland, Tom
 Konec kruhu – napínavý thriller
Frýbort, Pavel
 Vyjednávač– česká kriminálka
Fuchsová, Irena
 Když chci zabít manžela 
 – povídky

Patterson, James
 Pátý jezdec – kriminální thriller

Roberts, Nora
 Tanec větru – román pro ženy

Taillefer, Katrin
 Evangelium III. – závěrečná část 

strhující trilogie 
Viewegh, Michal
 Andělé všedního dne – nový ro-

mán populárního autora 
Nauková, Evita
 Jizvy – psychologický příběh    

Kupka, Jiří S.
 Záhadný mistr Theodorik – histo-

rický román
Naučná literatura
Praško, Ján
 Jak vybudovat a posílit sebedůvě-

ru
Suchá, Jitka
 Cvičení paměti pro každý věk

Šircová, Ivana
 S dětmi v přírodě 

– hry pro děti v přírodě
Hezky upravené malé zahrady 

– příručka pro zahrádkáře
Šestáková, Petra
 Obrazová příručka o líčení

Slouka, Jiří
 Kámen – vše o zpracování kame-

ne
Šimánek, Leoš
 Na Kanadském severu – cestopis 

Weissensteiner, F.
 Osudové ženy korunního prince 

Rudolfa
 Na kole křížem krážem po Moravě 

a Slezsku
Bimbi-Dresp, Michaela
 Velká kniha cvičení Pilates 

– speciální kondiční cvičení
Knihy pro děti a mládež
Disney, Walt
 Pohádky z chaloupky

Bachner, Anne
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 Poník v nebezpečí
Brezina, Thomas
 Únos dračího rytíře

Mlynowski, Satan
 Žáby a francouzáky

Pascal, Francine
 Neohrožená (8. díl)

Kočičář, Peter
 Začátky rybaření pro kluky a hol-

ky
Ozdobné řetězy – výtvarné náměty 

pro šikovné ruce
Tereščuk, Andrej
 Panovníci Ruska 

Nicolle, David
 První křížová výprava 1096 

– 1099
Eva Kodýmová 

▶

Když zdravotnické středisko před 
skoro 15 lety zprivatizovala soukromá 
firma, někteří občané Světlé n. S. se 
obávali, jak to půjde dál. Jejich oba-
vy se později ukázaly jako zbytečné. 
Středisko stále ,,rozkvétá“, a proto 
jsme vyzpovídali jednatele firmy VI-
TAL, s. r. o. PharmDr. Věru Rýdlovou 
a ing. Jiřího Huderu.

– Jak středisko vůbec vypadalo na začát-
ku vašeho působení?

Středisko jsme zprivatizovali v roce 
1994, v té době tady bylo základní obsa-
zení lékařských profesí. Byla zde lékárna, 
obvodní lékaři, dětští lékaři, zubní lékaři, 
gynekolog a oční lékař.

– Čeho od roku 1994 zdravotnické stře-
disko dosáhlo?

Díky spolupráci se zdravotní pojišťov-
nou Metal Aliance jsme mohli instalovat 
rentgenové pracoviště, které slouží dodnes. 
Mezitím se firma VITAL zasloužila o to, 
aby přibyly nové ordinace – ortopedická, 
chirurgická, ORL a kožní. Vznikla zde 
biochemická laboratoř, rehabilitace a in-
terní ambulance. Od roku 1994 byla na 
zdravotnickém zařízení  realizována celá 
řada oprav. Proběhla kompletní výměna 
vodoinstalace, výměna dřevěných oken 
za plastová na severní straně a v suterénu 
budovy a oprava chodníků včetně izolací. 
Do oprav již společnost investovala 3 mi-
liony Kč.

– S kým se vám ještě podařilo navázat 
úzkou spolupráci?

Velmi úzkou spolupráci se nám podařilo 
navázat s městem Světlá nad Sázavou. 
Když vznikl problém s internou, město 
přidělilo novému internistovi služební byt 
a díky tomu se nám podařilo po odchodu 
doktorky Horákové obnovit chod interní 
ambulance. Tento problém vůbec nebyl 
jednoduchý, protože interních lékařů je 
kritický nedostatek. O vyřešení tohoto 
problému se ze strany města zasloužil 
jmenovitě ing. Maleček a pan Böhm.

– S čím novým přijdete v letošním roce?
Ve Světlé n. S. vznikla poptávka po 

dalším zubním lékaři, protože tady byly 
dlouhé čekací doby, takže jsme byli po-
žádáni městem, abychom vytvořili pod-
mínky pro vznik zubní ordinace. Díky 
dobré spolupráci s místostarostou panem 
Böhmem jsme vybudovali ordinaci pro 
paní doktorku Vosikovou. Paní doktorka 
sice od města obdržela příspěvek na zříze-
ní ordinace, ale rozhodla se jej využít pro 
jiný účel, kterým je vybudování bezbarié-
rového přístupu na středisko. V  souvislos-
ti s tím tady chceme na parkovišti vymezit 
parkovací místo pro tělesně postižené spo-
luobčany, aby jejich přístup na středisko 
byl maximálně usnadněn. 

V letošním roce bude dokončena výmě-
na oken na jižní straně budovy a do této 
opravy společnost VITAL investuje 1,2 
miliony Kč.

– Co plánujete v příštích letech?
V následujících letech bude nutné pro-

vést zateplení a opravu střechy, výměnu 
výtahu a pořízení nového rentgenového 
pracoviště. Čekají nás tedy další význam-
né investice řádově v hodnotě 3 mil. Kč. 
Je nutné poznamenat, že pořízení nového 
rentgenové pracoviště bude především 
vynuceno změnou legislativy. Vzhledem 
k tomu, že provoz rentgenu si nevydělá ani 
na provozní náklady, bude tato investice 
přesahovat naše finanční možnosti a bu-
deme ve spolupráci s městem a dalšími 
případnými sponzory hledat cestu ke 
sdružení prostředků na tuto pro město to-
lik potřebnou investici. Pokud by ve Světlé 
nebylo rentgenové pracoviště k dispozici, 
znamenalo by to nejen že občané budou 
nuceni na rentgenová vyšetření dojíždět 
do Ledče nebo Havlíčkova Brodu, ale 
zkomplikovala by se významně činnost 
praktických lékařů, interny, ale především 
ORL a ortopedické ambulance.

– Nemáte problémy s parkováním před 
střediskem?

Ano máme a to velký. Řidiči mnohdy 
nerespektují dopravní značky, pomocí 
kterých je parkování na tomto soukromém 
parkovišti regulováno. Často pak blokují 
auta lékařů a brání jim tak v rychlém 
výjezdu k akutním případům nebo k pří-
padům ohrožení života. Chtěli bychom 
upozornit na to, že parkoviště má sloužit 
především pro pacienty, kteří navštíví 

rozhovor měsícerozhovor měsíce
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2,5 milionu korun, důležitou roli při 
zajišťování fi nancí sehrály jednoúčelové 
dotaze kraje Vysočina ve výši 1 milionu 
korun. Součástí areálu je také zázemí 
pro praktickou dopravní výchovu školní 
mládeže a sklad kol.

V následujícím roce je plánováno do-
končení hřiště – vybudování světelného 

Dopravní hřiště u ZŠ Lánecká 

Ve městě Světlá n. S. bylo 16. května 
slavnostně otevřeno dopravní hřiště 
vybudované u ZŠ Lánecká. Realizá-
torem této investiční akce byla fi rma 
UNIMONT.

Otevření se zúčastnili zástupci krajské 
samosprávy, Policie ČR, představitelé 
okolních obcí, ředitelé jednotlivých zá-

kladních škol, zástupci BESIPu, projek-
tant hřiště i zástupci dodavatelské fi rmy.

Hlavním záměrem vedení města bylo 
vybudování důstojného prostředí pro do-
pravní výchovu a hry našich nejmenších 
obyvatel. Zařízení je jediné tohoto roz-
sahu v okrese Havlíčkův Brod. Celkové 
náklady na vybudování hřiště přesáhly 

▶ toto zdravotnické zařízení. V souvis-
losti s tímto problémem jsme požádali 
městskou policii o spolupráci, aby dohlí-
žela na dodržování daných pravidel.

– Co si myslíte o zavedení poplatků do 
zdravotnictví?

Musíme poznamenat, že lékaři ani lé-
kárníci zavedení poplatků ve zdravotnictví 
nevítají. Finančně jim to nic nepřinese, 
protože o poplatky se jim zkrátí příjmy 
od pojišťoven. Bude to pro ně znamenat 
především nárůst administrativy. Na dru-
hé straně chápeme, že naše zdravotnictví 
zoufale reformy potřebuje a někde se začít 
musí.

– Děkuji za rozhovor.

Andrea Tarabčáková

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

Co se v mládí naučíš.... -jv-
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Dopravní soutěž mladých cyklistů

Aktiv BESIP při městě Světlá n. S. 
ve spolupráci s MěÚ Chotěboř, MěÚ 
Havlíčkův Brod, Okresním ředitel-
stvím PČR DI Havlíčkův Brod, Ob-
vodním oddělením PČR Světlá n. S., 

Městskou policií Světlá n. S., Regio-
nálním pracovištěm BESIP v Jihlavě, 
Autoškolou Jelínek, Autoškolou Ladi-
slav Mucha a Lubomír Och, Zdravotní 
školou Havlíčkův Brod a Základní 
školou Lánecká ve Světlé n. S. uspořá-
dali dne 17. května na nově vybudova-
ném dopravním hřišti při ZŠ Lánecká 
okresní kolo dopravní soutěže „Mladý 
cyklista“. 

Do této soutěže se přihlásilo rekord-
ní počet účastníků z celého okresu 
Havlíčkův Brod. V mladší kategorii 
soutěžilo 19 družstev a ve starší ka-
tegorii bylo 7 družstev, družstva byla 
smíšená, dvě dívky a dva chlapci. 

Přes počáteční obavy pořadatelů 
o celou organizaci soutěže a přes ranní 
nepřízeň počasí se vše podařilo zvlád-

nout a i počasí se umoudřilo ještě před 
samotným zahájením. Celá soutěž se 
skládá ze čtyř disciplín a na soutěžící 
tedy čekala jízda zručnosti, umístěná 
před budovou ZŠ Lánecká, jízda po 

dopravním hřišti, která nahradila jíz-
du městem, dále na ně čekali studenti 
zdravotní školy s otázkami první po-
moci a učitelé autoškol s připraveným 
testem z pravidel silničního provozu. 
Přes počáteční obavy a nervozitu 
soutěžících, jak všechno zvládnou, 
a s touhou zvítězit, se vrhli na plnění 
jednotlivých disciplín. Organizátoři 
vytvořili oproti minulým ročníkům ča-
sový rozpis průběhu soutěže a soutěž-
ním družstvům byl určen čas, v který 
se mají dostavit na stanoviště jednotli-
vých disciplín. Ke cti všem soutěžícím 
musí organizátoři konstatovat, že tento 
rozpis dodržovali a i ve volném čase se 
chovali velmi ukázněně. 

A pak nadešel čas sčítání bodů, psaní 
diplomů a samotné vyhlášení výsled-

ků a předání cen. Na tento okamžik 
se asi nejvíce těšili samotní soutěžící 
a tak se za slunečného počasí všichni 
netrpělivě shromáždili před budovou 
na dopravním hřišti. 

Předání cen probíhalo za účasti sta-
rostky města Světlá n. S. ing. Lenky 
Arnotové, vedoucího DI Havlíčkův 
Brod npor. Václava Pejchy, vedoucího 
odboru dopravy ing. Otakara Švece 
a ředitele ZŠ Lánecká Mgr. Vlastimila 
Špatenky. Pro vítězná družstva v obou 
kategoriích byly připraveny dva putov-
ní poháry. 

Vítězná družstva postupují do 
krajského kola této soutěže, které se 
uskuteční 1. června ve Žďáře n. S. Pro 
umístěná tři družstva v každé katego-
rii byly připraveny bohaté ceny, ale ani 
družstva, která se neumístila, neode-
šla s prázdnou. Pro každého účastníka 
byla připravena malá maličkost v po-
době reflexního přívěšku na klíče.

Tímto chceme poděkovat všem, kdo 
se podílel na přípravě soutěže, ale i na 
jejím samotném průběhu a soutěžícím 
za jejich ukázněnost. Věříme, že se 
soutěž vydařila a budeme se těšit na 
její pokračování v příštím roce.

Výsledky soutěže:

I. kategorie 
1. místo
 ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod 
2. místo
 ZŠ Konečná, Havlíčkův Brod  
3. místo
 ZŠ Lánecká, Světlá n. S.     

II. kategorie
1. místo ZŠ Štoky
2. místo 
 ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod
3. místo
 ZŠ Komenská, Světlá n. S.     

signalizačního zařízení, provedení oplo-
cení celého objektu a osazení laviček. 
Celková úprava bude provedena tak, aby 
se hřiště stalo dalším důležitým centrem 
odpočinku a her občanů našeho města.

ing. Marie Kudrnová, 
odbor MIRR

Foto: Jaroslav Vála
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rodí. V té souvislosti by mohl do Světlé 
přijet parní vlak se starou mašinou 354.7, 
která tady tehdy jezdila, ze starého vozu 
by skutečně Jaroslav Hašek vystoupil, pan 
Panuška by na něj čekal v kočáře a mohli 
by jet na Lipnici. Je to samozřejmě otázka 
peněz, jízda historického vlaku není zadar-

mo, ale určitě by to bylo zajímavé a myslím, 
že by to mohl být začátek celých oslav, od 
kterého by se mohly odvíjet další události.“

Z hostince U České koruny se účastníci 
setkání vydali na starý hřbitov. Cestou jim 
Richard Hašek ukázal pozemek obce, na 
němž by měla být v příštím roce odhalena 
Haškova socha od Josefa Malejovského. 
Na hřbitově účastníci společně uctili 
Haškovu památku a vojáci v historických 
uniformách vypálili čestnou salvu.

Text a foto: Jaroslav Vála

Noc na Lipnici

V pátek 18. května se čtenáři dětské-
ho oddělení městské knihovny konečně 
dočkali dlouho připravovaného výletu 
na lipnický hrad. V poslední době se 
těší nocování v knihovně velké oblibě 
našich čtenářů. Noc je vždy tematicky 
připravena, aby se malí nocležníci 
nejen dobře pobavili, ale i ledacos 
zajímavého dozvěděli. Jedná se o mo-
tivační akce na podporu dětského 
čtenářství. 

Setkání na Lipnici 

Intelektuálně gastronomické poseze-
ní k připomenutí nesmrtelnosti spisova-
tele Jaroslava Haška, tak se jmenovalo 
setkání příznivců a znalců světového 
a přitom našeho humoristy a jeho díla. 
Konalo se v pátek 20. dubna, jak jinak, 
než v hostinci a penzionu U České koru-

ny, kde Jaroslav Hašek napsal největší 
část Osudů dobrého vojáka Švejka za 
světové války.

Důvodem plodné rozpravy nebylo ani 
tak letošní výročí narození, jako spíše 
důkladná příprava na „Haškův rok 2008“, 
přesněji na důstojné připomenutí 125. 
výročí Haškova narození v Praze (30. 4. 
1883) a 85. výročí jeho úmrtí na Lipnici 
(3. 1. 1923). Jejich vyvrcholením by mělo 
být mezinárodní sympozium haškologů 
a překladatelů Švejka do světových jazy-
ků, včetně setkání významných interpretů 
Haškova díla.

Krátké ohlednutí za minulostí připo-
mnělo, že lipnická mezinárodní konfe-
rence v roce 2003 dala významný podnět 
k dokončení Haškovy jezdecké sochy na 
Prokopově náměstí v Praze. Po úvodním 
expozé spisovatelova vnuka Richarda 
Haška vystoupili s náměty pro rok 2008 
nejen senátor Petr Pithart, filmový režisér 
a předseda Společnosti pro oživení nesmr-
telnosti Jaroslava Haška Antonín Kachlík 
a vedoucí odboru kultury a památkové 
péče kraje Vysočina Horymír Kubíček, ale 
také například přednosta stanice Českých 
drah ve Světlé n. S. Josef Kaplan. Ve svém 
krátkém vystoupení seznámil přítomné 

se vznikem skupiny, jejímž čestným 
předsedou je Richard Hašek, a objasnil 
její záměr:

„Když Jaroslav Hašek 25. srpna 1921 
vystoupil z vlaku ve Světlé nad Sázavou, 
poprvé spočinula jeho noha na Vysočině. 
Tady na něho čekal malíř Jaroslav Panuš-

ka a jeli spolu kočárem na Lipnici. Řekli 
jsme si, že by se to dalo zhodnotit a v sou-
časnosti máme představu takovou, že 
bychom na budově nádraží ve Světlé měli 
jakousi vzpomínku na to, že tam Jaroslav 
Hašek započal svoje působení na Vysočině, 
že naše  nádraží vytvořilo jakousi spojnici 
mezi Prahou a Lipnicí. Takto to pojal i so-
chař a výtvarník Radomír Dvořák, který 
by ale nechtěl, aby na nádraží byla jenom 
nějaká deska, ale aby to byla cesta, z které 
by bylo patrné, že Hašek jel z Prahy na 
Lipnici přes Světlou. Už se to v jeho hlavě 

V loňském roce jsme připravili noc 
v knihovně na téma „středověk“, která 
měla velký ohlas. Snažili jsme se k tomuto 
tématu znovu vrátit i vzhledem k tomu, že 
naše město slaví své 800. výročí. Odtud 
byl už jen krůček k nápadu přenocovat 
na hradě Lipnici. Naštěstí jsme se setkali 
s ochotou a pochopením zaměstnanců této 
památky.

Děti se na naši expedici pilně připra-
vovaly. V knihovně si namalovaly vlastní 
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vlajku a načerpaly i zajímavé informace 
z historie. Maminky některých dětí zhoto-
vily velice pěkné historické kostýmy a už 
jsme mohli vyrazit vzhůru na hrad. Samo-
zřejmě po svých. Čtenáři na začátku cesty 
nasadili tempo přímo vražedné, až se 
dospělí obávali, že tímto způsobem skončí 
naše expedice hned u Závidkovic. Naštěstí 
zvolnili krok a všichni jsme mohli spoči-
nout na nádherném nádvoří hradu. Slečna 

Michaela Roženská se ujala průvodcov-
ské role a svým podrobným výkladem 
všechny přítomné zaujala. Na nádvoří se 
rozhořel oheň a první nedočkavci si mohli 
opéci buřtíky. 

Hlavním bodem večera byla honba za 
pokladem. Po splnění úkolů, mezi něž pa-
třila například i dramatizace pověstí, jim 
přísný hradní pán poklad vydal. Zde se 
patří poděkovat Evě Novotné, pedagožce 

ze světelské věznice, pod jejímž vede-
ním odsouzené ženy dětem ušily velice 
nápadité plyšové hračky, které děti našly 
v pokladu. Na večer prožitý na loučemi 
romanticky osvětleném nádvoří budeme 
všichni dlouho vzpomínat. Ke spánku 
jsme ulehli v jednom z hradních sálů. 
Ráno nocležníky vzbudil přísný hradní 
pán a zavelel nástup na rozcvičku, po které 
následoval úklid a přípravy na cestu. Část 

dětí si vyzvedli rodiče a hrstka statečných 
se vydala zpět do Světlé po svých.

Velký dík patří Petru Šebestovi, který 
pomohl celou akci naplánovat a organi-
začně ji zajistil. Velmi zdařile se ujal i role 
hradního pána. Děti se již těší na další 
nocování, které proběhne v září. 

Za kolektiv MK J. Roženská 
Foto: Petr Šebesta

Pinus sylvestris Watereri odolala

Firma Tost.cz s. r. o. z Ledče 
n. S. uspěla u výběrové komise měs-
ta Světlá n. S. na zakázku výstavby 
nového parkoviště v ulici Na Sídlišti 
a na počátku měsíce května začala 
s první etapou díla – přípravou sta-
veniště. 

Bylo třeba skrýt a odvézt značné 
množství zeminy a – jak už to při 
takových zásazích bývá – za oběť 
padla městská zeleň, byť v této lo-
kalitě  neudržovaná. Však se ozvaly 
kritické hlasy obyvatel sídliště. Leč 
parkoviště je v současné době nárůs-
tu automobilové dopravy ve městě 
nutností. Ke cti stavební firmy a snad 
i zadavatele nepadlo vše zelené. Upro-
střed vybagrované plochy zůstala stát 
jako zázrakem borovice. Dle vyjádření 
odborníka, ing. Půlpána z Lesů České 
republiky se sice nejedná o vysazený 
strom, ale v dnešní městské zástavbě 
má cenu každý strom. Dle habitu se 
prý s největší pravděpodobností jedná 

o náletového jedince borovice lesní 
(Pinus sylvestris Watereri), asi 20 let 
starého. Tento druh borovice dosahuje 
v dospělosti výšky kolem 25 m, a tak 
by se za pár let mohl stát krásným 

solitérem uprostřed neživé plochy 
zámkové dlažby. Projekt parkoviště 
byl upraven tak, aby zmíněná borovice 
stála uprostřed travnatého pásu.

Text a foto: jív
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Myslivecké sdružení Světlá n. S. 
společně s městem Světlá n. S. pořádal 
dne 12. května střelecké závody v bro-
kové střelbě o putovní pohár starostky 
města. Tato akce byla uspořádaná 
u příležitosti 800. výročí města Světlá 
n. S. a konala se na střelnici MS Příse-

ka. Svoje střelecké umění si ověřilo 23 
střelců. Akci zahájila starostka města 
ing. Lenka Arnotová krátkou zdravi-
cí, všichni byli poučeni o dodržování 
bezpečnostních pravidel soutěže Jaro-
slavem Kubátem a p. Süsser ml. podal 
informaci o pravidlech soutěže – bu-
dou se střílet 3 položky po 10 terčích 
(2 x baterie, 1 x lovecké kolo). 

S nástřelem 29 holubů zvítězil a pu-
tovní pohár obdržel ing. Zdeněk Vraný. 
Pořadí na dalších místech muselo být 
určené dodatečným „rozstřelem“, ne-
boť další čtyři soutěžící dosáhli shod-
ného nástřelu 28 terčů. Rozstřel byl 
prováděn na dva současně vypuštěné 

Stříleli na asfaltové holuby…

terče na třetím stanovišti loveckého 
kola. Na druhém místě skončil Libor 
Sobotka st. a na třetím místě se umístil 
Lubomír Slabý. Celá akce zakončená 
společnou salvou byla provázena krás-
ným počasím a příjemnou atmosférou.

-zv-

Rybářské závody

V sobotu 5. května se v zámeckém 
parku konaly tradiční rybářské závody. 
Jejich vítězem se stal Pavel Tvrdý ze 
Světlé n. S., který nachytal 1044 cm 
ryb, jako druhý se umístil Petr Vik-
tora z Prahy s úlovkem 786 cm ryb, 
třetí skončil Zdeněk Icha z Havlíčkova 
Brodu se 735 cm ryb. Nejúspěšnější 
ženou se stala Kristina Kutlvašrová 
z Větrného Jeníkova, která nachytala 
231 cm ryb.

Text a foto: Pavel Kotan

Atmosféra na závodech Měření ryb, tento kapr měl 52 cm

Ředitel závodů Mgr. Jaroslav Beránek 
s Kristinou Kutlvašrovou

Zleva: Zdeněk Icha (3.), Pavel Tvrdý (1.) 
a Petr Viktora (2.)
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Od uzávěrky do uzávěrky

1) Kladení věnce u pamětní desky na 
radnici

2) Květen patří maturitám a poslední 
zvonění je jejich předzvěstí

Text a foto: Jiří Víšek

3) Lípě v Závidkovicích, vítězi loňské 
ankety Strom Světelska, se letos v dub-
nu dostalo odměny ve formě ošetření

4) V dubnu byla pokácena alej stromů 
mezi Nádražní ulicí a skautskou klu-
bovnou Vodárna

Text a foto: Jaroslav Vála

5) Možná, že mnozí návštěvníci 
kina již ani nevnímají, že výplně 
vchodových dveří ve vestibulu zdobí 
rytiny rostlinných motivů. Když byla 
při nedávném školním přestavení 
jedna skleněná výplň rozbita, došlo 
tím samozřejmě k narušení celé ko-
lekce. Naštěstí mohl její autor, místní 
sklářský výtvarník Josef Švarc, motiv 
podle původního výkresu znovu před-
kreslit a jeho někdejší žák Petr Šebesta 
vyrýt. Dnes už se můžete opět potěšit 
pohledem na nevšední soubor dveřních 
skleněných výplní.

E. D., KyTICe
Foto: Jaroslav Vála

6) 12. květen – pro někoho volná 
sobota, ale ve městě se pilně pracovalo. 
V Zámecké ulici dokončovali silničáři 
rekonstrukci silnice a slouží jim ke cti, 
že celkovou uzávěru provozu v úseku 
od skláren k mostu – plánovanou na 
dva dny – o jeden den zkrátili, takže 
již v sobotním podvečeru se motoristé 
svezli po novém „koberci“. 

7) V ulici Na Sídlišti zase pokračova-
la skrývka zeminy v místě, kde vzniká 
nové parkoviště.

Text a foto: Jiří Víšek6 7

6

2

4

3

5

1
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Horních Bohušic zavítají náhodou, svědčí 
o tom, že se občané dovedou domluvit na 
společné věci… Jí pak rádi věnují svůj 
zájem i čas. A pokud i městská radnice 
pomůže těmto svým občanům prakticky 
i finančně, je už jisté, že si jejich zájem 
udrží.

Osadní výbor děkuje všem spoluobča-
nům, kteří přiložili ruku k dílu a těší se, že 
se přidají i ti, kteří dosud váhali. 

Občané Horních Bohušic

„Boušice“ se probouzejí

Horní Bohušice, městská část Světlé 
n. S., jsou sice od hezkého náměstí trochu 
z ruky, ale do nedávné doby byly ještě dále 
od čehokoli, co by se dalo nazvat občan-
ským zájmem nebo lépe zájmem občanů 
o obec.

Až v roce 2006 se podle posouzení 
starousedlíků konečně po dlouhé době 
začali aktivně více zajímat o vzhled svého 
nejbližšího okolí. Snad i proto, že předsta-
vitelé města pochopili, že město nezdobí 
pouze krásně upravené okolí radnice, ale 
čím dříve se návštěvník či host potěší hez-
kým vstupem do obce, tím dřív se mu zalí-
bí. A ten „vjezd“ mimo jiné začíná už i na 
kopci nad Josefodolem, kde kolem malé 
návsi stojí první domy v Bohušicích.

Náves donedávna téměř opuštěná, jen 
tak jí občané proběhli. Až tedy vloni. 
Nejdříve byly z podnětu města vysazeny 
nové stromy, potom opravena hráz a oplo-
cení kolem malého rybníka. A protože bez 
setkání lidí by to nešlo, poprvé zase po 
téměř dvaceti letech obnovili v Bohušicích 
i tradici stavění a kácení máje. Že jich 
bylo málo? Ať, jen když jich bylo alespoň 
málo.

Však už letos, v roce 2007, se ještě 
s větším elánem pustili do dalších akcí. Na 
návsi je ústředním bodem stará zvonička 
s křížem. Ta Boží muka jsou vlastně pa-
mátným darem starších obyvatel Bohušic, 
kteří dali kříž postavit v roce 1918, před 
koncem 1. světové války, jako prosbu za 
její ukončení. Bohušičtí správně pochopili, 
že právě pěkná úprava tohoto čestného 
místa je nejen projevem jejich zájmu 

o život v obci dnes, ale také projevem 
úcty k životu a k práci těch, kteří ve vsi 
žili před nimi. Společně opravili celé 
okolí zvoničky, pomníček nově oplotili 
a upravili pěkný pietní prostor. Vedle pak 
i v letošním roce postavili vysokou máj. 
A mají ještě další plány, upravit kolem 
místa odpočinkový prostor a umístit na 
něj lavičky.

Že to není mnoho? Chyba, možná právě 
tak, při společné práci, jejíž výsledek potě-
ší nejen ty nejbližší, ale i ty, kteří do centra 

Pasování prvňáčků v městské knihovně

Na přelomu měsíce dubna a května 
proběhlo v naší knihovně „Pasování 
světelských prvňáčků na Rytíře řádu 
čtenářského“. V knihovně přivítala děti 
paní kněžna a slavnostně je uvedla do 
kouzelného světa pohádkových knížek. 
Prvním úkolem dětí bylo rozplést pople-
tené pohádkové příběhy. V druhé části 
malí žáčci skládali zkoušku ze čtenář-
ských dovedností. Po úspěšném absolvo-
vání byl každému z nich předán klíček, 

který jim má symbolicky otevírat cestu 
do světa knížek. Cílem této akce je mo-
tivovat děti k pravidelné četbě, rozvíjet 
tak jejich znalosti mateřského jazyka 
a rozšiřovat jejich slovní zásobu. 

Poděkovat bychom chtěli učitelkám 
základních škol za velice dobrou spolu-
práci s naší knihovnou. Dík patří i Evě 
Novotné, pedagožce volného času ze 
světelské věznice, za vkusné keramické 
klíče. 

Odměnou pro odsouzené ženy, které 
se na jejich výrobě podílely, byla návště-
va dětského oddělení knihovny, kde se 
mohly jako divačky zúčastnit slavnost-
ního pasování. 

Pro nás, zaměstnankyně knihovny, 
byly tím nejkrásnějším dárkem rozzáře-
né dětské oči.   

J. R.  
Foto: Petra Dvořáková
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Rubrika narozených občánků

V letošním roce se redakce rozhodla 
obnovit rubriku nově narozených ob-
čánků ve Světlé n. S. a okolí. Zveřej-
ňujeme pouze jméno a místo bydliště 
novorozeňat, abychom dodrželi znění 
zákona o ochraně osobních údajů. Jeli-
kož s touto rubrikou začínáme až nyní, 
zpětně uvádíme jména občánků v tomto 
kalendářním roce.

Leden
Lenka Schlossbauerová Světlá n. S.
Tereza Kratochvílová Světlá n. S.
Nikol Severová Světlá n. S.
František Vodička Světlá n. S.
Aleš Uher   Mrzkovice
Jakub Malina Světlá n. S.
Anna Havlová Světlá n. S.

Únor
Marian Vobořil Josefodol
Ema Machková Světlá n. S.
Jan Prášek  Dolní Březinka
Jakub Schoř Světlá n. S.
Klára Sedláčková Světlá n. S.
Veronika Vápeníková Světlá n. S.

Březen
Lucie Fryková Světlá n. S.
Leoš Horák Světlá n. S.
Ondřej Pišan Světlá n. S.
Veronika Jančářová Josefodol
Ondřej Peca Světlá  n. S.

Duben
Erik Šrámek Světlá n. S.
Filip Svoboda Světlá n. S.

Jakub Růžička Světlá n. S.
Radim Novotný Světlá n. S.
Miroslav Křikava Světlá n. S.

Závěrem oslovujeme rodiče novoro-
zeňat, kteří by rádi zveřejnili fotografii 
svého děťátka, ať vyplní údaje pod čarou 
a spolu s fotografií je zašlou zpět do re-
dakce (do 15. v měsíci).

Děkujeme.

Jméno a příjmení: ……………………..........

Měsíc narození: …………………….............

Místo bydliště: ……………………............…

Atletům začala sezona

Atletické mládí z líhně trenéra Joze-
fa Foťka pravidelně trénuje na tarta-
nu stadionku u ZŠ Komenského, ale 
v soutěžích hájí barvy východočeského 
klubu Hvězda SKP Pardubice.

5. května startovali Světeláci na kraj-
ském přeboru družstev juniorů ve Svita-
vách a na pomyslná medailová místa se 
svými výkony dostaly dvě atletky. Květa 
Fialová byla 2. v trojskoku s výkonem 
10,07 m a k tomu ještě přidala čtvrtou 
příčku v běhu na 100 m (13,70 s). Jana 
Zlatová byla dvakrát bronzová, když disk 
poslala do vzdálenosti 29,91 m a koulí 
hodila 11,09 m. Ondřej Kovanda se ve 
svých disciplínách mezi nejlepší nedo-
stal, ale vytvořil si dva osobní rekordy: 
stovku běžel za 12,1 s a na 400 m měl čas 
rovných 53 vteřin.

12. května se v Pardubicích konaly 
krajské přebory dorostu jednotlivců. 
Denisa Vápeníková, věkem ještě žákyně, 
byla 7. ve dvoustovce, kterou uběhla za 
29,51 s., Anna Chládová v běhu na 400 m 
skončila těsně pod stupni vítězů, čas 1:
07,83 jí stačil na čtvrtou příčku. Jakub 
Voplakal byl 5. v hodu diskem s výko-

nem 28,75 m. Hned tři zlaté na tomto 
krajském šampionátu dorostu získala 
Kristýna Kroužková, která s atletikou 
začínala ve Světlé, ale v současné době 
již trénuje v Pardubicích, kde odhadli její 
talent. Kouli dorostenek vyhrála výko-
nem 14, 17 m, v disku získala zlato s vý-
konem 38, 50 m a v kladivu byla první 
s výkonem 49,04 m. Nutno připomenout, 
že ve všech disciplínách zvítězila s po-
řádným náskokem před soupeřkami. 

Text a foto: Jiří Víšek 
Zleva Anna Chládová 

a Denisa Vápeníková při tréninku 

▶

Světlá má ligu – tenisovou

Docela v tichosti se na světelské antuko-
vé kurty po devíti letech vrátila 2. liga. Ta 
se zde hrála již čtyři sezony, v letech 1995 
až 1998. Po sestupu z ligy hráli tenisté 
TK Sklo Bohemia Východočeskou divizi 
a marně se snažili o návrat a v několika 
letech jim k němu scházelo skutečně málo, 
jediné vítězství v soutěži. V letošní sezoně 
převzal světelský TK Sklo Bohemia právo 
účasti ve 2. celostátní tenisové lize od stře-
dočeského TK Kosmonosy. 

Pro vyšší soutěž se tenisté Světlé značně 
posílili, když na hostování získali Petra 
Kovačku a jeho manželku Evu, kterou ve 
Světlé velmi dobře znají z dob, kdy ještě 
hrála pod dívčím jménem Hrmová za TC 
Dvůr Králové. Petr Kovačka toho již na 
kurtech hodně dokázal, vždyť si například 
zahrál čtyřhru na US Open, doma byl dva-
krát mistrem republiky ve čtyřhře a extra-
ligu hrál v Jihlavě. Eva Kovačková hrála 
extraligu v pražském ČLTK. V sestavě 
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Machačová v dresu s trikolórou

Ve velmi dobrém světle se předsta-
vila Světelačka Jarmila Machačová 
v reprezentačním dresu na závodě 
Světového poháru žen v silniční cyk-
listice Gracia Orlová, který se jel po 
silnicích severní Moravy a při jedné 
etapě i územím Polska. 

V mezinárodní konkurenci se Jarmi-
le povedla hned úvodní 102 km dlouhá 
etapa s cílem na kopci Štramberku, ve 
které dojela na 23. místě. V druhé, krá-
lovské etapě o délce 125 km, dojela 36. 
Znamenitě se cyklistce ze Světlé vedlo 
ve třetím dějství pětietapového závodu 
v časovce na 18 km. 

Čas 27:08 ji v cíli zařadil na 6. 
místo, navíc o 13 vteřin porazila naši 
profesionálku Růžičkovou, jedoucí 
však v barvách rakouské stáje Elk 
Haus. Oproti svému nejlepšímu času 
se Jarmila zlepšila  téměř o 3 minuty. 
Ve zbývajících dvou etapách dojela 
vždy v hlavním poli a v cíli celého 
426 km dlouhého etapového závodu 
byla klasifikována na 27. místě se ztrá-
tou 17 minut a 15 vteřin na vítězku, 

Žák. 1. Eva Kovačková, 2. Hana Vorlíč-
ková, 3. Markéta Plachá, vedoucí družstva 
je Zdeněk Dvořák. Start do soutěže se 
sklářům vydařil, když vyhráli 8:1 v Dob-
řichovicích, potom přišla prohra 2:7 na 
domácí antuce s jedním z favoritů soutěže 
se Startem Praha. Ztrátu z domácího zápa-
su si Světlá vynahradila vítězstvím venku, 
5:4 v Sezimově Ústí. V sobotu 19. května 
přijelo do Světlé družstvo LTC Modřany, 
které na tom bylo po třech kolech soutěže 
stejně jako TK Sklo Bohemia, tedy dvě 
vítězství a jedna prohra. 

Světelští prohráli 2:7 s těmito výsledky 
jednotlivých zápasů: Kovačka – Řezníček 
6:7, 5:7, Peca – Makovec 3:6, 2:6, Kovač-
ková – Tůmová 3:6, 6:2, 6:4, Vorlíčková 

– Plechatá 4:6, 3:6, Dvořák – Hejduk 5:7, 
2:6, Žák – Kočí 6:7, 7:5, 2:6, Kovačková, 
Vorlíčková – Tůmová, Plechatá 3:6, 2:6, 
Peca, Dvořák – Řezníček, Hejduk 7:5, 6:
4, Žák, Doucha – Kočí, Makovec 3:6, 3:
6. Pro jistotu dalšího setrvání v soutěži 
potřebují uhrát ještě jedno vítězství. 

V sobotu 2. června jedou na dvorce VŠ 
Praha a o týden později přivítají doma 
družstvo pražské Sparty, které má na 
soupisce skutečné hvězdy v rozměrech 
našeho tenisu. Vždyť v týmu jsou Cyril 

Suk, David Škoch a Petr Kralert, Barbora 
Záhlavová/Strýcová a Kateřina Vaňková. 
Poslední druholigové utkání sehrají tenis-
té Světlé v jihočeském Písku 23. června 
s týmem, který je dosud bez vítězství.

Text a foto: jív

Na snímcích jsou odchovanci světelského 
tenisu Hana Vorlíčková a Ondřej Peca

▶ letošního nováčka 2. ligy z té sestavy, 
která v roce 1998 ligu opustila, zůstala již 
jenom Hana Vorlíčková, odchovankyně 
světelského tenisu. 

Současná druholigová soupiska TK 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou má tuto 
podobu: 1. Petr Kovačka, 2. Ondřej Peca, 
3. Zbyněk Seidl. 4. Petr Dvořák, 5. Karel 
Doucha, 6. Jaroslav Pejchar, 7. Augustin 

exmistryni světa Arndtovou z němec-
kého týmu T-Mobile. Druhá skončila 
Burchenková z Ruska, na třetím místě 
byla Holanďanka Bosmanová ze stáje 
DSB Bank, Češka Martina Růžičková 
dojela celkově čtvrtá. 

Další naše závodnice A. Konečná 
dojela závod na 47. místě, do cíle doje-
lo 84 cyklistek ze 112 startujících.

A jak svůj start v závodě Světové-
ho poháru zhodnotila sama Jarmila? 

„Opravdu dobře se mi jelo už v první 
etapě, s 23. místem jsem byla spoko-
jená. Šesté místo v časovce asi nikdo 
nečekal, ani já ne. Při slavnostním ce-
remoniálu časovky jsem se dostala na 
pódium mezi nejlepší. Musím ale ještě 
zlepšit techniku jízdy ve skupině a ve 
sjezdech. Je zcela něco jiného jet mezi 
juniorkami v šedesátičlenné skupině 
nebo v pelotonu 115 ostřílených žen.“ 

Zajímavá byla slova trenérky naší re-
prezentace Julie Pekárkové na adresu 
Jarmily Machačové v rozhovoru pro 
měsíčník Peloton, když řekla: „Pří-
jemně překvapila Jarmila Machačová 
výborným 6. místem v časovce, ostatní 
závodnice kromě juniorky Fialové spí-
še zaostaly za mým očekáváním.“

V týdnu po Gracii už opět Jarmila 
trénovala na silnicích kolem Světlé 
a měla k tomu velice kvalitní spolu-
jezdkyni. Hostila totiž svoji kamarád-

Jarmila Machačová s Ramonou 
Wederovou 
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Jan Železný s pozlacenou tretrou 

Marie Svobodová při konečné operaci, 
lepení vlastní tretry na podstavec

Zleva L. Kratina, T. Bašta a J. Čapek 
z týmu MUNI s pohárem starostky

Turnaj v malé kopané

Po celý den se v sobotu 5. května hrál 
na umělé trávě u základní školy v Ko-
menského ulici 3. ročník turnaje v malé 
kopané O pohár starostky města, jehož 
pořadatelem byl světelský Fotbalový 
klub Premium. 

Turnaj zahájila starostka ing. Lenka Ar-
notová, která všem hráčům osmi startují-
cích týmů popřála hodně štěstí a radost ze 
sportu. Družstva byla rozdělena do dvou 
skupin, v nichž se hrálo systémem každý 
s každým. Skupinu A vyhrálo družstvo 
MUNI složené převážně z fotbalistů ze 

sídliště Na Bradle, ve skupině B zvítězily 
Křepiny. Ale pořadí ve skupinách neby-
lo ještě rozhodující pro boje o konečné 
umístění v turnaji, protože následovaly 
zápasy křížem mezi skupinami a teprve 
potom byly určeny dvojice pro závěrečné 
play off. 

Výsledky čtvrtfinále: MUNI – Premium 
3:1, Rossi – Maxim 4:1, Vepříkov – Křepi-
ny 1:1, na penalty 3:2 a VALEO Humpolec 

– KOPCHR 2:1. V semifinále se již hrálo 
o medailová umístění a hlavně o obrovský 
pohár starostky města: MUNI – Rossi 4:2, 
VALEO – Vepříkov 3:1.

Finále: MUNI – VALEO 2:2, na penalty 
zvítězili 3:2 fotbalisté týmu MUNI v se-
stavě: Lukáš Bašta, Tomáš Bašta, Ladislav 
Kratina, Josef Vrzáček, Jakub Čapek, 
Tomáš Šnobl, Michael Petrus a Lukáš 
Pirožek. Jejich vítězství bylo zasloužené, 
neboť vyhráli skupinu i zápas se čtvrtým 
týmem skupiny B a teprve ve finále hráli 
v základní části nerozhodně. V utkání 
o třetí místo zvítězilo družstvo Vepříkova 
nad týmem Rossi 2:1.

Text a foto: Jiří Víšek

ku Ramonu Wederovou ze Švýcarska, 
se kterou navázala přátelství při svém 
tréninkovém pobytu v centru světové 
cyklistické unie ve švýcarském Aigle. 
Jarmila na Ramonu prozradila, že je 
například dvojnásobnou juniorskou 
mistryní Švýcarska. V roce 2004 re-
prezentovala svoji zemi na juniorském 
mistrovství světa v italské Veroně. 
V loňském roce byla u nás na Gracii 
postižena pádem, dosti dlouho se lé-
čila a zatím se, na rozdíl od Jarmily, 
v kategorii žen ještě neprosadila. 

Jarmila Machačová si svým výbor-
ným umístěním v časovce výrazným 
způsobem řekla o nominaci na silnič-
ní ME do 23 let, které se jede letos 
v bulharské Sofii. V červnu by měla 
reprezentovat na silničním světovém 
poháru etapového závodu Eko Tour 
v Polsku, mezitím ji čekají meziná-
rodní starty na dráhových závodech 
v Itálii a Rakousku. 

Všechny tyto závody by měly být 
cílenou přípravou na dráhové ME 
v červenci v německém Cottbusu, 
které je jejím letošním nejdůležitějším 
závodem.

Jiří Víšek

Skláři budou na Zlaté tretře v Ostravě

Světelská sklárna Sklo Bohemia bude 
reprezentovat na mezinárodním mí-
tinku Světového atletického okruhu 46. 
ročníku Zlaté tretry v Ostravě, který se 
uskuteční ve středu 27. června.

Svým obsazením to bude nejkvalitnější 
mítink ve střední Evropě, neboť mezi jiný-
mi přislíbily  účast takové hvězdy světové 
atletiky jako překážkářka Michelle Perry-
ová z USA, vítěz OH výškař Stefan Holm 
ze Švédska a nejrychlejší Evropan součas-
nosti Francis Obikwelu z Portugalska. Pa-
trně tou největší star by měla být tyčkařka 
Jelena Isinbajevová z Ruska. 

A právě ve společnosti takových osob-
ností a k tomu ještě na stupních vítězů se 
toho červnového večera ocitnou skláři 
ze Světlé a Josefodolu. Pro vítěze všech 
disciplín totiž ve Sklo Bohemia a. s. vy-
robili z broušeného křišťálu krásné tro-
feje v podobě běžecké tretry, které byly 
navíc u firmy Caesar Crystal Bohemiae 
a. s. pozlacené. Na mítinku však nebudou 
křišťálové tretry novinkou, jednu si napří-
klad odvezl v roce 2005 Jamajčan Asafa 
Powel poté, co v deštivém večeru dokázal 
zaběhnout stovku za 9,85 s. Tehdy to byla 
poprvé zaběhnutá stovka pod 10 vteřin 
v České republice. A při loňské Zlaté 
tretře se s našimi diváky loučil oštěpař Jan 
Železný, který rovněž dostal pozlacenou 
tretru vyrobenou ve Světlé a obrázek se 
zlatou tretrou šel po televizních kanálech 
do celého světa. 

Křišťálové trofeje by proto měly být na 
středu 27. června pozvánkou k televizním 
obrazovkám nejen pro příznivce atletiky, 
ale pro všechny Světeláky. 

Text a foto:  jív (2)

Skleněná tretra váží 3,5 kg
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Turistika

Čas od času se členové světelského 
KČT vypraví na některý dálkový po-
chod do vzdálenějších končin naší vlasti, 
jako například nedávno do Stochova. 
Někomu to možná mnoho neřekne, ale 
název akce Ze Stochova do křivoklát-
ských lesů je už přece jenom srozumi-
telnější.

Pěší turistika – a to i výkonnostní – není 
honba za odšlapanými kilometry, její pod-
statnou složkou je kulturně poznávací čin-
nost. Na trasách dálkových a turistických 
pochodů natrefíte na mnohé zajímavosti 
a je jen na vás, kolik jim věnujete času. 
Vezměme si jako příklad jmenovaný dál-
kový pochod, jehož trasy skýtaly několik 
příležitostí k poznávání a poučení. Víte 
například, že samotný Stochov je ve své 
nejstarší historii spjat s panovnickým 
rodem Přemyslovců? Podle pověsti se 
právě tady narodil roku 903 kníže Václav 
a v den jeho narození zasadila jeho babič-
ka sv. Ludmila dubovou ratolest. Mohutný 

památný dub stojí na stochovské návsi 
dodnes.     

Okolní lesy ukrývají pozoruhodnou 
a přitom poměrně neznámou technickou 
památku: zbytky druhé nejstarší želez-
nice na evropské pevnině. Koněspřežná 
dráha měla vést z Prahy do Plzně, byla 
však ukončena u osady Brejl v katastru 
obce Lány. Bývalá hájovna Píně na okra-
ji lánské obory sloužila jako přepřahací 
stanice, takže je vlastně jedním z našich 
nejstarších nádraží. „Koňka“ byla v pro-
vozu v letech 1830 – 1869, odbočka do 
lánských lesů byla využívána až do roku 
1873. Dopravovalo se po ní hlavně dřevo 
a později i kladenské černé uhlí. Skrovné 
pozůstatky koněspřežky můžeme dodnes 
najít v lánské oboře. O lánském zámku je 
známo, že v roce 1921 jej zakoupil čes-
koslovenský stát pro reprezentační účely 
hlavy státu a že náš první prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk si jej natolik oblíbil, že 
zde trávil chvíle práce i odpočinku. Po ab-
dikaci v roce 1935 se sem přestěhoval i se 

svou rodinou. Lánský hřbitov je místem 
posledního odpočinku nejen jeho (zemřel 
před 70 lety, 14. 9. 1937), ale celé rodiny. 
Po smrti T. G. M. byl zámek využíván jen 
sporadicky, pravidelně jej začal navštěvo-
vat až Václav Havel a jeho nástupce Václav 
Klaus zámek rovněž využívá. Veřejnosti je 
zámek nepřístupný, v roce 2000 se poprvé 
v historii konal Den otevřených dveří.

A na závěr jsem si nechal Kamenné Že-
hrovice, které dokazují, že i zde najdeme 
stopu vedoucí k nám, do Světlé nad Sá-
zavou. Narodil se zde, žil a v sousedních 
Tuchlovicích zemřel František Podpěra, 
jehož nejstarší syn Josef se vyučil, stejně 
jako jeho pět bratrů, kameníkem a jako 
vandrující tovaryš se v roce 1870 dostal do 
Světlé. Dostal práci na přestavbě zámku 
a založil kamenickou dílnu, v níž v nejlep-
ších letech zaměstnával až 120 lidí. 

Tak vidíte, neznalý člověk by si řekl, co 
v takovém Stochově může být zajímavé-
ho?

-jv-

Tenisový klub Sklo Bohemia Světlá n. S.

pořádá   16. - 17. června

SVĚTELSKÝ WIMBLEDON
turnaj neregistrovaných

A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel: TK Sklo Bohemia Světlá n. S.
Místo konání: tenisové dvorce ve Světlé n. S., Sázavská ul.
Kategorie turnaje: neregistrovaní
Počet dvorců: 6, antukové
Počet startujících: 48 hráčů
Vklady: 150 Kč za start ve dvouhře i čtyřhře
Hospodářské podmínky:
 účastníci startují na vlastní náklady
Ceny: věcné ceny od Sklo Bohemia a. s. Světlá n. S.
 a MěÚ Světlá n S.

B. Technická ustanovení
Předpis: hraje se podle platných pravidel tenisu 
 a rozpisu turnaje
Disciplíny: dvouhra a čyřhra 
Způsob hry: hraje se vylučovacím způsobem na dvě vítězné 
 sady (3. set ihned tie-break - s výjimkou finále)

 hráči, kteří vypadnou v 1. kole, budou hrát 
 soutěž útěchy !!!
Podmínka startu: neregistrovaní hráči
Míče: Wilson US Open
Prezentace: 16. 6. 2007 do 8.30 hod.
Losování: ihned po ukončení prezentace  z přítomných 
 hráčů, losování ve smyslu SŘ řídí vrchní 
 rozhodčí
Čas. rozvrh soutěže: zahajovací zápas začne ihned po vylosování
Námitky: podání námitek se řídí ustanovením SŘ 

Ředitelství turnaje: Zdenka Štěrbová, ředitelka turnaje

V případě nepříznivého počasí nebo nižšího počtu účastníků (méně 
než 10) si pořadatel vyhrazuje právo  na zrušení turnaje bez náhrady, 
případně změnu způsobu hry. V případě účasti vyššího počtu účastní-
ků  bude 1. kolo dvouhry i čtyřhry odehráno na 1 set do 9 gamů.
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Nové označení informačního centra
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S.D.V. a TJ Sokol Světlá n. S.
v rámci oslav 800. výročí města

zvou všechny sportovní přátele se zájmem o volejbal 
na letní turnaj neregistrovaných hráčů 

13. SVĚTELSKÁ SMEČ
 Kategorie:  smíšených družstev 
   (minimálně dvě ženy od 15 do 99 let podmínkou)

 Termín: 23. června   Místo: antukové kurty TJ Sokol
   prezentace 7.30 hod.   Čapkova ul., Světlá n. S.
   zahájení 8.00 hod.

 Startovné:   240 Kč za družstvo  Přihlášky: spatenka@svetlans.cz 
       do 15. června
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Glance    
spodní prádlo
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