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Od roku 1991 se každé dva roky koná 
v Roudnici nad Labem vzpomínková 
akce Memorial Air Show. Je věnována 
všem letcům, kteří v době druhé světo-
vé války bojovali za naši svobodu na 
nebi západní i východní Evropy a jako 
oběť mnohdy přinesli to nejcennější 

– svůj život. Ti, kteří přežili, se brzy 
po návratu do vlasti dočkali „odměny“. 
V lepším případě byli jen propuštěni 
z letectva, v horším byli vystavováni 
ponižování, dokonce odsuzováni k po-
bytu v komunistických lágrech. Byli 
totiž plni ideálů demokracie a svobody, 
což tehdejšímu režimu vůbec nebylo po 
chuti a potřeboval se jich zbavit. Mnozí 
z těchto statečných mužů pak zaplatili 
za pobyt ve vězení a pracovních tábo-
rech podlomeným zdravím. Ty, kterým 
se podařilo odletět do zahraničí,  režim 
označil za nepřátele a zrádce. 

Našim letcům dlužíme mnoho. Prv-
ním vyjádřením díků a malou splátkou  
za to, co vykonali, bylo koncem 60. let 
natočení filmu Nebeští jezdci, jehož 
veřejná produkce byla záhy po svém 
natočení zakázána  V 80. letech přišlo 
poděkování letcům na východní frontě 
v podobě filmu Piloti a posledním vel-
kým počinem se stal film Tmavomodrý 
svět, který určitě viděla naprostá větši-
na národa. 

V roce 1991 se v Roudnici nad La-
bem zrodila myšlenka uspořádat le-
tecký den –  setkání těchto letců spolu 
s přehlídkou strojů, na nichž bojovali. 
První ročník měl obrovský úspěch, 
program vysílala Česká televize v pří-
mém přenosu. Zrodila se tradice a v so-
botu 23. června 2007 jsme mohli vidět 
přenos z již devátého ročníku. 

Bohužel, většina těch, kteří válku 
i věznění přežili, již není mezi námi. 
Odešli do onoho tmavomodrého světa 
tam nahoře na obloze, kde tolik prožili 
a kde mají své kamarády. 

Na jejich statečnost a boj za naši 
svobodu bychom neměli nikdy zapo-
menout.  V některém  z dalších čísel se 
vám pokusíme přinést rozhovor s pa-
nem Imrichem Gablechem, jedním 
z těch, kteří bojovali v řadách RAF. 

Uvědomme si, že bez nich bychom 
nemohli svobodně trávit ono zajisté 
krásné léto, které nás čeká, a užívat si 
zasloužený odpočinek v podobě dovo-
lené. Proto jim při pohledu na modř 
letní oblohy věnujme alespoň krátkou 
vzpomínku. Zaslouží si to.              -mš-

Slovo úvodem Schůze rady – 28. května 

Přítomni: ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, ing. Luboš Vacek, Mgr. Jana Kup-
číková, Mgr. Jan Tourek, Věra Tyčová, 
PhDr. Jana Myslivcová, ing. Jiří Moučka

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

RM Světlá n. S. po projednání ruší 
vypsané výběrové řízení na pronájem 
nebytových prostor v části objektu čp. 986 
ve Světlé n. S. (objekt kavárny). Vypisuje 
nové výběrové řízení k podání nabídky na 
pronájem nebytových prostor v části ob-
jektu čp. 986 (objekt kavárny) s využitím 
pro hostinskou činnost s možností pořádá-
ní kulturních akcí v přilehlém společen-
ském sále. Zájemce musí mít zkušenosti 
s řízením restauračního zařízení a ve své 
nabídce uvede podnikatelský záměr. Ter-
mín zahájení pronájmu: 1. 7. 2007. Termín 
podání nabídek: nejpozději do 15. 6. 2007 
do 13.00 hod.

RM Světlá n. S. po projednání schválila 
umístění informační tabule na křižovatce 
u drogerie TETA pro p. Jaromíra Doub-
ravu, Na Sídlišti 930, Světlá n. S. a paní 
Janu Půžovou, Dolní Bohušice 839, Světlá 
n. S. Důvodem žádosti je uzavírka silni-
ce ve směru na Ledeč n. S., tím dochází 
k omezení návštěvnosti jejich provozovny 
(stanice LPG), benzinka. Cedulí chtějí 
upozornit na nepřerušení provozu. Cedule 
bude vyrobena z plechu o rozměrech 120 
x 60 cm. Poplatek za umístění informační 
tabule na křižovatce u drogerie TETA činí 
podle výpočtů částku 660 Kč. 

RM Světlá n. S. projednala a ZM do-
poručila žádost pana Luboše Doležala, 
Radostovice 38, o prodej částí pozemků 
KN č. 51/3 o výměře 610  m2 a KN č. 53/5 
o výměře 420  m2 v k. ú. Radostovice 
za účelem rozšíření vlastního pozemku. 
Pozemky jsou mokřadem a z nich je pod-
máčen i jeho pozemek a budova rodinného 
domu. Pozemky města Světlá n. S. mají 
být do budoucna zalesněny. V případě, 
že by mu byly části pozemků prodány, 
odvodnil by je tak, aby voda z nich nepo-
rušovala jeho stavbu. Zároveň by se tím 
vytvořil pás mezi budoucím lesem, u ně-
hož lze s přibývajícím stářím počítat s tím, 
že by působil problémy a ohrožoval přímo 
dům pana Doležala.

RM Světlá n. S. projednala žádost pana 
P. Lecjakse, Havlíčkův Brod, o prodej čás-
ti pozemku KN č. 52 a části pozemku KN 
č. 1096/21 v k. ú. Světlá n. S. za účelem 

vybudování přístupové cesty k č.p. 102 
v Jelenově ul. Po projednání nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje výše uvede-
ných částí pozemků, doporučuje jejich 
pronájem. 

RM Světlá n. S. pojednala žádost pana 
R. Bendy, Světlá n. S. o prodej části po-
zemku KN č. 52 v k. ú. Světlá n. S. o vý-
měře cca 65  m2 za účelem eventuální 
přístavby sklenářství. RM prodej ZM 
nedoporučuje.

RM Světlá n. S. projednala žádost man-
želů Valentových o prodej pozemku  KN 
č. 201/2 v k. ú. Závidkovice za účelem vý-
stavby garáže. Jedná se o pozemek, který 
město získá od Pozemkového fondu České 
republiky. Rada po projednání doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje výše uvedené-
ho pozemku.

RM Světlá n. S projednala žádost man-
želů Valentových o prodej pozemku S. po 
projednání doporučuje ZM schválit záměr 
prodeje pozemku KN č. 176/1 v k. ú. Svět-
lá n. S. o výměře 30  m2, panu J. Havlovi, 
Služátky, za účelem vybudování zeleně 
a venkovního posezení s celoročním pro-
vozem podél budoucího objektu (parc. 
č. 176/2).

RM Světlá n. S. schvaluje vstup a vybu-
dování přípojek k nové nemovitosti (parc. 
č. 88) na pozemku KN č. 525/2 v k. ú. 
Závidkovice pro pana P. Beneše, Světlá 
n. S. Po skončení prací bude pozemek uve-
den do původního stavu. Zajistí: ing. Ma-
rie Kudrnová, vedoucí odboru MIRR.

RM Světlá n. S. souhlasí s vyhotove-
ním projektové dokumentace na nástav-
bu mateřské školy Lánecká ul. ve Světlé 
n. S. Je nutné vyhotovit projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení na 
zmíněnou nástavbu MŠ Lánecká, a to 
před zahájením plánované opravy stře-
chy tohoto objektu, která by se v případě 
realizace nástavby neuskutečnila. Cena 
PD byla odhadnuta na cca 30 000 Kč. 
Financování bude zajištěno formou roz-
počtové změny.

RM Světlá n. S. po projednání schválila 
vyřazení dlouhodobého hmotného majet-
ku likvidací a prodejem.

RM Světlá n. S. projednala a schválila 
návrh smlouvy, jejíž předmětem je pro-
pojení  budovy MěÚ a ZŠ Komenského 
optickým kabelem. ZŠ tak bude používat 
společné připojení k internetu s MěÚ 
a KyTICí.Náklady na realizaci připojení 
pro město nevzniknou, neboť je plně hradí 
provádějící firma.
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Schůze rady - 11. června

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a informací o průběhu 
folklorního festivalu a návštěvy delegace 
z italského Spillimberga. Obě akce se 
vydařily, poděkování patří všem organi-
zátorům. 

RM projednala záležitost týkající se 
koupaliště. V lokalitě u zimního stadionu, 
kam bylo doposud situováno, město ne-
dostalo od odboru ŽP povolení. Je třeba 
vytipovat nová území.

RM Světlá n. S. po projednání jmenuje 
pracovní skupinu ve složení Mgr. Jan Tou-
rek, Mgr. Jana Kupčíková + odbor MIRR 
za účelem posouzení a zmapování lokalit 
vhodných k výstavbě koupaliště.

Město Světlá n. S. požádalo o poskytnu-
tí dotace na stavební úpravy nebytových 
prostor (půdního prostoru b. j. čp. 24 
v Josefodole) na 7 b. j. ze Státního fondu 
rozvoje bydlení. V současné době je zajiš-
těna projektová dokumentace k realizaci 
stavby a to včetně stavebního povolení. 

RM Světlá n. S. po projednání a dlouhé 
diskusi doporučuje ZM schválit převod 
(kupní smlouvou) nemovitého majetku 
zimního stadionu na město za 1 Kč. Jedná 
se o řešení převodu zimního stadionu na 
město. Členové rady obdrželi přehledy 
hospodaření sportovních oddílů a využití 
sportovišť. Z tohoto dokumentu vyplývá, 
že Světlá má okolo 1000 aktivních spor-
tovců. Z tohoto počtu je cca 450 dětí. Ve 
městě je činných 13 sportovních klubů. 

Zimní stadion vyžaduje nákladnou 
rekonstrukci a abychom mohli žádat o do-
tace EU, je nutné převést tento majetek 
na město. Z přehledu hospodaření oddílu 
vyplývá, že provoz zimního stadionu stál 
v roce 2006 téměř 1 milion korun. Pokud 
by došlo k rekonstrukci chlazení, došlo by 
ke snížení nákladů na elektrickou energii, 
což by eventuálně kompenzovalo nákla-
dy na správce. Prozatím bychom mohli 
počítat s náklady na provoz ZS ve výši 
1 mil. Kč. 

RM Světlá n. S. projednala žádost HC 
Sklo Bohemia Světlá n. S. o poskytnutí 
finančního příspěvku na nutnou údržbu 
stadionu za účelem zahájení sezony 
2007/2008.  Potřebné finanční prostředky 
jsou vyčísleny ve výši 430 000 Kč. RM 
doporučuje ZM schválit příspěvek ve výši 
310 000 Kč, finanční prostředky budou 
uvolňovány postupně na základě předlo-
žených faktur.

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručuje ZM pořízení Změny č. IX ÚPSÚ 
Světlá n. S. v lokalitách č. 1, 2, 3a, 3b a ak-
tualizaci ÚPSÚ Světlá n. S.

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručuje zařadit koupaliště do priorit města 
Světlá n. S. a zahájit práce potřebné k za-
jištění realizace výstavby.  

RM Světlá n. S. projednala a schválila 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
5 000 Kč ze sponzorských  darů Fotbalo-
vému klubu Sklo Bohemia Světlá n. S. na 
zabezpečení turnaje mladších žáků, který 
se koná dne 30. 6. 2007 k příležitosti oslav 
800. výročí města.

RM Světlá n. S. projednala žádost 
Společnosti přátel žehu a Svazu tělesně 
postižených, MO Světlá n. S. o poskytnutí 
příspěvku na podporu jejich aktivního 
působení ve městě. Společnost přátel žehu 
ještě podotýká, že ačkoliv je garantem 
péče o vsypovou loučku, nemá žádné 
prostředky k udržování jejího vzhledu 

– je zapotřebí např. nátěr laviček, obnovení 
písmen na vstupním reliéfu, usazení pevné 
lampy apod. 

RM schvaluje poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 3 000 Kč Společnosti 

přátel žehu, MO Světlá n. S. a 5 000 Kč 
Svazu tělesně postižených, MO Světlá 
n. S.

Ukládá projednat náměty na údržbu 
vsypové loučky od Společnosti přátel žehu 
s TBS Světlá n. S.

RM je informována, že dne 21. 6. 2007 
proběhne valná hromada a. s. VAK Hav-
líčkův Brod, kam bude nutné delegovat zá-
stupce našeho města. RM Světlá n. S. po 
projednání navrhuje ZM ke schválení 
delegáta za město Světlá n. S. pro valnou 
hromadu a. s. VaK Havl. Brod, Mgr. Jana 
Tourka. 

RM Světlá n. S. po projednání doporu-
čuje ZM ke schválení  kandidáta do voleb 
představenstva a.s. VAK Havlíčkův Brod 
starostku ing. Lenku Arnotovou.

RM Světlá n. S. po projednání ukládá 
odboru MIRR požádat odbor dopravy 
MěÚ o stanovení dopravního značení 
křižovatky v Lánecké (odbočka ke společ-
nosti Vital). 

RM bere na vědomí nabídku sl. Berán-
kové, která nabízí vytvoření turistického 
serveru pro město Světlá n. S. – dle jejího 
sdělení by částka za zpracování byla cca 
20 000 Kč. Nabídku ještě předloží.

RM bere na vědomí informaci o vyhlá-
šených grantech, které se týkají  financo-
vání akcí pro místní části. U nás by se toto 
mohlo týkat např. cyklotrasy z Lipničky 
směrem na Dolní Město apod. 

RM Světlá n. S. po projednání schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku DDM 
Ledeč n. S. ve výši 5 000 Kč ze sponzor-
ských darů na zajištění konání letních 
Posázavských sportovních her, kterých se 
zúčastní i naše ZŠ. 

RM Světlá n. S. po projednání ukládá 
předložit přehledy o čerpání prostředků 
na oslavy a přehled o změnách akcí pořá-
daných k 800. výročí města

RM Světlá n. S. po projednání nesou-
hlasí s pronájmem veřejného prostranství 
před restaurací Garáž za účelem zřízení 
předzahrádky.

Rada města Světlá n. S. projednala 
a schvaluje zápisy do kronik obcí Horní 
a Dolní Dlužiny, Dolní Březinka a Světlá 
n. S. za rok 2006.

RM Světlá n. S. bere na vědomí infor-
maci tajemníka, že návštěva z Itálie zde 
bude od 7. do 10. června 2007.    

ing. Lenka Arnotová
starostka města

RM Světlá n. S. po projednání sou-
hlasí s vypsáním výběrového řízení 
na zhotovitele stavby 7 b. j. Josefodol 
v nebytových prostorách čp. 24. Jmenuje 
hodnotící komisi pro výběr zakázky ve 
složení: Mgr. Jan Tourek – předseda (ná-
hradník Josef Böhm) a členové: ing. Ma-
rie Kudrnová (náhradník ing. Marie 
Kovandová), Miroslav Havel (náhradník 
Jaroslava Holoubková), ing. Gabriela 
Poulová (náhradník Lenka Svobodová), 
Josef Šlechta (náhradník Jana Vaňková). 
Souhlasí s oslovením firem U Vojtěcha 

– stavební a obchodní společnost s r. o., 
Havlíčkův Brod, ing. Pavel Pavlík, 
Havlíčkův Brod, Tost spol. s r. o., Le-
deč n. S., Atos spol. s r. o., Ledeč n. S., 
Jaroslav Bílek, Sobíňov, Q-Mont v. o. s., 
Havlíčkův Brod.

RM projednala žádost manželů Zdenky 
a Pavla Urbanových, Světlá n. S. a žádost 
manželů Věry a Josefa Urbanových, Svět-
lá n. S. o pronájem části pozemku KN 
č. 189/2 o výměře 100  m2 v k. ú. Světlá 
n. S. a o pronájem části pozemku KN 
č. 189/2 o výměře 100  m2 v k. ú. Světlá 
n. S. Žadatelé jsou vlastníky sousedních 
nemovitostí a jejich záměrem je rozší- ▶
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ření zahrady včetně oplocení. Pozem-
kem prochází drážní kabel.

RM Světlá n. S. po projednání odkládá 
projednání záměru pronájmu části po-
zemku do příštího jednání rady. Ukládá 
uskutečnit prohlídku na místě samém za 
účelem posouzení vhodnosti oplocení čás-
ti pozemku KN č. 189/2.

RM Světlá n. S. po projednání souhlasí 
se záměrem pronájmu nebytových prostor 
o výměře 32  m2 v objektu čp. 986 ve Svět-
lé n. S. na dobu určitou do 31. 12. 2007 
panu M. Vlčkovi.

RM Světlá n. S. po projednání jmenuje 
komisi pro otevírání obálek a hodnocení 
veřejné zakázky „Zajištění systému naklá-
dání s odpady města Světlá n. S.“ v tomto 
složení: Mgr. Jan Tourek – předseda 
komise (náhradník ing. Zdeněk Vraný) 
a členové: ing. Luboš Vacek (náhradník 
Mgr. Vlastimil Špatenka), ing. Josef Ma-
leček (náhradník Mgr. Petr Včela), Jaro-

slav Zmek (náhradník Lubomír Slabý), 
Josef Böhm (náhradník PhDr. Jana Mys-
livcová), Mgr. Stanislav Čech (náhradník 
Mgr. Jaroslav Holík), ing. Jiří Hladovec 
(náhradník Jitka Gögeová).

RM Světlá n. S. po projednání souhlasí 
s vypsáním výběrového řízení na zho-
tovitele stavby „Výměna oken v budově 
čp. 595 – MŠ Lánecká“. Jmenuje hodnotící 
komisi pro výběr zhotovitele zakázky ve 
složení: Mgr. Jan Tourek – předseda (ná-
hradník Josef Bohm, místostarosta) a čle-
nové: ing. Marie Kudrnová (náhradník Jo-
sef Šlechta), Mgr. Myslivcová, (náhradník 
L. Svobodová), Jana Vaňková (náhradník 
Gabriela Poulová), Jana Rezková (náhrad-
ník Hana Černá). Souhlasí s oslovením 
následujících firem ke zpracování ceno-
vé nabídky: Vanderlaan s. r. o., Světlá 
n. S., Dafeplast Jihlava s. r. o., Chotěboř, 
VEKRA, spol. s r. o., Havlíčkův Brod, 
Plastikov, s. r. o., Jihlava, PKS Mont, a. s., 
Žďár n. S..

Město Světlá n. S. zveřejnilo záměr 
prodeje části pozemku KN č. 745/1, části 
pozemku KN st. č. 217, pozemku KN 
č. 747 a pozemku KN č. 754/1 o výměře 
cca 2000  m2 za účelem výstavby 2 rodin-
ných domů za základní nabídkovou cenu 
350 Kč/ m2 v k.ú. Světlá n. S. (lokalita u ZŠ 
Lánecká ul.). Uzávěrka nabídek byla 31. 5. 
2007, žádost podali 2 uchazeči. 

RM Světlá n. S. po projednání doporu-
čuje zastupitelstvu schválit prodej výše 
uvedených pozemků pomocí losovací me-
tody. Jmenuje komisi ve složení: Mgr. Tou-
rek, ing. Kudrnová, sl. Svobodová.

Město Světlá n. S. je zapojeno do pro-
jektu kraje Vysočina „Komunitní pláno-
vání sociálních služeb v kraji Vysočina“. 
V rámci projektu vytváří obce s rozšíře-
nou působností (ORP) komunitní plány 
sociálních služeb (KPSS). Tyto plány pak 
budou podkladem pro zpracování středně-
dobého plánu kraje Vysočina (povinnost 
kraje dle § 95 odst.d) zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů) a zároveň i podkladem 
pro poskytování a rozdělování dotací ze 
státního rozpočtu, eventuálně z rozpočtu 
kraje Vysočina.

RM Světlá n. S. po projednání doporu-
čuje ZM schválit Komunitní plán sociál. 
služeb regionu Světelsko – Ledečsko 
a uložit místostarostům, orgánům města 
a ředitelům příspěvkových organizací 
města Světlá n. S. jeho realizaci.

RM doporučuje zastupitelstvu uložit 
místostarostovi města Světlá n. S. pro 
sociální oblast povinnost předkládat mini-
málně jednou ročně zprávu o plnění KPSS 

regionu Světelsko – Ledečsko a navrhovat 
aktualizaci plánu.

RM Světlá n. S. po projednání doporu-
čuje ZM ke schválení hospodaření města 
a závěrečný účet města Světlá n. S. za rok 
2006.

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje přidělení bytu 1+2 v Kolovratově ul. 
čp. 486, Světlá n. S. dle pořadníku k 1. 7. 
2007 paní Ivance Fridrichové, Světlá n. S. 

RM po projednání souhlasí s prove-
dením rekonstrukce a opravy koupelny 
a WC v bytě č. 27, Sázavská 546 na vlastní 
náklady nájemníka. Nesouhlasí s instalací 
předokenních žaluzií. Ukládá zjistit ter-
mín výměny oken v objektu čp. 546 a tuto 
záležitost s nájemníkem projednat.

RM po projednání schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 6 000 Kč Mys-
liveckému sdružení Příseka ze sponzor-
ských darů.

RM po projednání žádosti TJ Sokol 
Světlá n. S. o poskytnutí finančního pří-
spěvku na vybudování kurtu plážového 
volejbalu v prostorách sokolovny doporu-
čuje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 
100 000 Kč TJ Sokol Světlá n. S. 

RM Světlá n. S. po projednání schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
2 000 Kč Stadion klubu S 11 Světlá n. S. ze 
sponzorských darů.

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000 Kč Tenisovému klubu Světlá 
n. S. a poskytnutí poháru a cen pro účast-
níky turnaje.

Rada města Světlá n. S. po projednání 
souhlasí s nákupem vstupenek na koncert 
symfonického orchestru Region v hodnotě 
1 000 Kč, který se koná dne 23. června.

RM po projednání ukládá vypracování 
provozního řádu dopravního hřiště u ZŠ 
Lánecká.

RM Světlá n. S. po projednání akceptuje 
nabídku na uzavření spolupráce s i-dení-
kem Vysočina-news.cz.

RM Světlá n. S. po projednání předklá-
dá zastupitelstvu ke schválení smlouvu 
o převzetí vzdělávacích činností, smlouvu 
o bezúplatném převodu, smlouvu darovací 
a zřizovací listinu DDM.

RM Světlá n. S. po projednání schvaluje 
prodejní cenu propagačních předmětů 
města Světlá n. S.:

Světelsko – vlastivědný sborník 200 Kč
DVD Světlá n. S. a okolí výrobní cena 

+ 10 %
Termíny zasedání rady v prázdninových 

měsících: 23. července a 20. srpna.
ing. Lenka Arnotová

starostka města

▶

Obytná zóna „Kalvárie I“

Vzhledem k dokončené výstavbě ro-
dinných domů bylo rozhodnuto o vybu-
dování dopravní infrastruktury obytné 
zóny Kalvárie I. Tyto stavební práce, 
které zahrnovaly zhotovení chodníků, 
komunikace a parkoviště, byly dokonče-
ny na konci května tohoto roku firmou 
Chládek a Tintěra  v celkových nákla-
dech 1 490 000 Kč. Věříme, že jsme 
tímto obyvatelům této části přispěli 
k zlepšení podmínek pro bydlení.

ing. Marie Kudrnová – OMIRR
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Mezinárodní spolupráce: Světlá n. S. – Spilimbergo

V březnu jsme Vás informovali 
o tom, že se rýsuje navázání spolu-
práce s italským městem Spilimber-
go, které se nachází v kraji Fruili 
Venezia Giulia. Zástupci tohoto 
města na základě pozvání navštívili 
naše město u příležitosti oslav 800 
let výročí první zmínky o Světlé. 

Město Spilimbergo zastupovali dott. 
Arturo Soresi – starosta města, dott. 
ssa Lucia Cozzi – paní radní zodpo-
vědná za rozpočet, obchod a průmysl, 
prof. Alfonso Pecori – ředitel střední 
odborné školy, sig. Claudio Tolomio 

Zasedání zastupitelstva 4. června

Zasedání zahájila starostka města při-
vítáním přítomných a seznámením s pro-
gramem. Konstatovala, že zasedání je 
usnášeníschopné. Proti zápisu z minulého 
zasedání nebyly podány připomínky. 

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
záměr nákupu objektu zimního stadio-
nu, Pěšinky čp. 971, Světlá n. S. k datu 
1. 8. 2007 za cenu ve výši 3 % z hodnoty 
znaleckého posudku.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 27. 6. 2007

Usnesení č. 46/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 17 hlasů schvaluje:
I. Poskytnutí finančního příspěvku 

HC Sklo Bohemia Světlá n. S. ve 
výši 350 tis. Kč za účelem oprav 
zimního stadionu, nezbytných pro 
zahájení sezony 2007/2008 formou 
rozpočtové změny oproti rozpočto-
vé rezervě.

II. Doporučuje uvolňovat finanční 
prostředky postupně na základě 
předložených faktur.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 31.7.2007 

Usnesení č. 47/2007: 
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů zřizuje pří-
spěvkovou organizaci Dům dětí a mlá-
deže Světlá n. S. se sídlem v Lánecké 
ulici čp. 699. Výše uvedená organizace 
vzniká dnem 1. 1. 2008. Přecházejí na ní 
týmž dnem práva a závazky z pracovně-
právních vztahů příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže Světlá n. S., Jeleno-
va 102, zrušené krajem Vysočina dnem 
31. 12. 2007.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: 27. 6. 2007 

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

projednání počtem 17 hlasů souhlasí:
I. se zařazením investice do MŠ do 

Akčního plánu města, problémový 
okruh A.

II. s vyhotovením projektové doku-
mentace na nástavbu budovy MŠ 
v Lánecké ulici.

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

Usnesení č. 49/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 17 hlasů pověřuje Mgr. Ja-
na Tourka zastupováním města Světlá 
n. S. na Valné hromadě a. s. VaK Havlíč-
kův Brod se sídlem v H. Brodě, Žižkova ul. 
832, která se bude konat dne 21. 6. 2007.

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostaros-
ta, termín: 21.6.2007

Usnesení č. 50/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po pro-

jednání počtem 11 hlasů volí ing. Josefa 
Malečka za delegáta města Světlá n. S. pro 
volby členů představenstva a. s. VaK Hav-
líčkův Brod se sídlem v Havlíčkově Brodě, 
Žižkova  ul. 832, které se uskuteční na 
valné hromadě dne 21. června.

Zajistí: ing. Josef Maleček, člen zastu-
pitelstva města, termín: 21. 6. 2007 

ing. Lenka Arnotová, starostka města

– ředitel kulturní asociace Folkest, dott. 
ssa Daniela Nadali – tajemnice města 
Spilimbergo, sig. ra Maria Antoinetta 
Moro – ředitelka odboru kultury, mu-
zea a městské knihovny. 

Cílem návštěvy bylo navázat ofici-
ální spolupráci mezi městy a nalézt 

oblasti, ve kterých by města mohla 
spolupracovat – mimo jiné by mohlo 
jít i o společné projekty financované 
z prostředků EU.

Slavnostní přivítání na radnici se 
zástupci města Světlá n. S. se uskuteč-
nilo 7. června v odpoledních hodinách. 
Delegace se seznámila s vedením 

radnice, s programem pobytu a přijala 
pozvání na radnici v pátek dopoledne, 
kde proběhlo seznámení se zastupiteli 
města a zástupci místní podnikatelské 
sféry. Přítomní zhlédli prezentaci měs-
ta Spilimbergo a pak následovaly ▶



Světelský zpravodaj červenec - srpen 2007 strana 6 strana 7 červenec - srpen 2007 Světelský zpravodaj 

rozhovory v malých skupinách, 
zaměřené přímo na konkrétní oblasti, 
jako je školství, kultura, cestovní ruch 
a průmysl. Došlo k výměně zkušenos-
tí, předaly se informace, propagační 
materiály a prodiskutovaly se problé-
my a náměty na spolupráci.

Po obědě následovala exkurze do 
skláren Bohemia Crystal, která ital-
skou delegaci velmi zajímala vzhle-
dem k tomu, že město Spilimbergo 

se proslavilo jako „Město mozaiky“ 
a naskýtá se zde paralela ve světelské 
tradici sklářství a kamenosochařství. 
Pan starosta Arturo Soresi při nabídce 
odpoledního programu upřednostnil 
výlet do okolí Světlé, a tak se italská 
delegace podívala i na nedaleký hrad 

Lipnice. Páteční den byl zakončen 
koncertem skupiny Čechomor.

Sobotní pobyt byl již ve znamení 
folklorního festivalu. Dopoledne 

Vzhledem k výzvě k výměně ři-
dičských průkazů, jejichž platnost 
končí 31. prosince 2007, zveřejněné 
na jiném místě tohoto vydání, si vás 
odbor dopravy MěÚ Světlá n. S. do-
voluje upozornit na některá praktická 
úskalí této výměny, která se ke 31. 5. 
2007 týkala ještě zhruba 2 500 občanů 

– řidičů našeho územního obvodu. 

Agendu evidence řidičů u nás na úřadě 
zajišťuje jedno přepážkové pracoviště. 
Toto pracoviště je patřičně vybaveno 
koncovým terminálem ministerstva 
dopravy systému „Eliška“, který jako 
jediný na celém úřadě je schopen žádost 
o výměnu ŘP a posléze vydání nového 
ŘP prakticky realizovat. Samotná výro-
ba ŘP je zajišťována centrálním praco-
vištěm v Praze a trvá zhruba 21 dnů. Je 
třeba si uvědomit, že občan-řidič musí 
na úřad dvakrát! Poprvé si musí vyplnit 

žádost – požádat o výměnu – a podruhé 
si musí nový řidičský průkaz vyzved-
nout, zkontrolovat a podepsat převzetí. 
Pro evidenční pracovnici řidičských 
průkazů to prakticky znamená vyhle-
dání spisu, ověření totožnosti žadatele, 
kontrolu žádosti a parametrů fotografie, 
porovnání písemných a elektronických 
údajů se žádostí, elektronické odbavení 
této žádosti, písemný záznam do spisu 
řidiče, kontrolu údajů na novém ŘP 
a záznam o převzetí nového ŘP. Toto 
pracoviště je schopno denně vyřídit ma-
ximálně cca 60 klientů v době od 7.00 
do 17.00, a to při třech úředních dnech 
v týdnu (pondělí, středa, pátek do 15.00 
hod., další dva zbývající pracovní dny 
je nutno tyto žádosti zpracovat, odeslat 

– přijmout, zařadit do spisů řidičů, pro-
vést skartaci starých ŘP, atd.). Znamená 
to tedy cca 100 úplně odbavených klien-
tů týdně!

Pokud si uvědomíme, že do konce 
roku zbývá od 1. 7. ještě 26 týdnů, je 
nejvyšší čas se dostavit na úřad a o vý-
měnu ŘP požádat již nyní. Dále je třeba 
si uvědomit, že žadatelé, kteří se rozhod-
nou žádat o výměnu – převzetí ŘP až na 
poslední chvíli, se mohou setkat s velký-
mi frontami na tomto pracovišti. Dále je 
možné, že nebudou ani v uvedený den 
obslouženi a co víc, výrobní lhůty se 
mohou prodlužovat nad 21 dnů se stou-
pajícím počtem žadatelů v celé republice. 
V praxi to pak může znamenat, že žada-
telé, kteří podají žádost po 30. 11. 2007, 
na Nový rok 2008 už nebudou moci řídit 
motorová vozidla. 

Rozumný termín k podání žádosti 
bez front, rozčilování a zbytečné ner-
vozity je tedy již nyní! 

ing. Otakar Švec, vedoucí odboru 
dopravy MěÚ Světlá n. S.

▶ delegace navštívila místní jarmark li-
dových řemesel a prohlédla si prostory 
městské knihovny a Galerie Na Půdě. 
Paní Maria Antoinetta Moro, ředitel-
ka odboru kultury, muzea a městské 
knihovny města Spilimbergo – byla 
překvapena organizací kulturních 
akcí a samostatností příspěvkové or-
ganizace KyTICe. Po slavnostním prů-
vodu folklorních souborů se zástupci 
města oficiálně s italskou delegací 
rozloučili.

Návštěva ukázala, že si obě strany 
budou rozumět při spolupráci hlavně 
v oblasti kultury, cestovního ruchu 
a školství. Počítá se i s partnerstvím 
mezi institucemi obou měst v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů. 

Vedení města bude také maximál-
ně podporovat výměnu zkušeností 
a upevnění přímých vazeb mezi pří-
slušnými malými i středními podnika-
telskými subjekty. 

Co říci závěrem? Ani jazyková ba-
riéra už dnes nebrání v kontaktech se 
zahraničními partnery a první krok 
byl učiněn. Spolupráce byla domluve-
na a věříme, že smlouva bude podepsá-
na po návštěvě zástupců města Světlá 
n. S. v italském městě Spilimbergo, 
které proběhne na podzim tohoto 
roku.

ing. Marie Kudrnová – OMIRR

Upozornění odboru dopravy 
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��idi�ské pr�kazy vydané od 1. �ervence 1964 do 31. prosince 1993 
jsou jejich dr�itelé povinni vym�nit do 31. prosince 2007�

Kterých �P se vým�na týká?

�P vydány v období:
1.7.1964-1986

�P vydány v období:
1987-1991

�P vydány v období:
1992-1993

Pro� si mám vym�nit �P ji� nyní?
- p�edejdu dlouhému �ekání na ú�adu (magistrátu)
- budu mít vystaven �idi�ský pr�kaz v zákonem stanovené lh�t�

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

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

Co musím mít s sebou?
- platný doklad toto�nosti (ob�anský pr�kaz, pas) 
- jednu fotografii o rozm�rech 3,5 x 4,5 cm
- �idi�ský pr�kaz, kterému kon�í platnost

Kdy budu mít vystaven nový �P?
- lh�ta pro p�evzetí nového �P je zpravidla do 15-20 dní (dle po�tu �ádostí)

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

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

 – Když se ohlédnete do minulosti, jakou 
tendenci v oblasti zaměstnávání odsouze-
ných ve Světlé nad  Sázavou spatřujete? 

Do současné doby je tendence zaměst-
nanosti procentuálně mírně vzestupná. 

Společnosti, které zaměstnávají odsou-
zené ženy ve vnitřních i venkovních 
pracovištích, mají v tomto období hodně 
zakázek a nadále projevují zájem o zařa-
zení dalších odsouzených žen. Od 1. červ-
na dojde k pronájmu posledních volných 
vnitřních prostor cizímu subjektu. Odha-
duji, že zaměstnanost se dostane někam 
mezi 65 až 70 %.

Již zmíněný graf ukazuje vývoj zaměst-
nanosti v letošním roce a nabízejí srovnání 
s rokem 2006. Jsou zde vidět výkyvy způ-
sobené útlumy a náběhy výroby u cizích 
subjektů kopírující odbyt výrobků na trhu. 
Při těchto útlumech necháváme snižovat 
počty odsouzených na pracovištích přiro-
zeným úbytkem – zejména koncem trestu. 
Je zde vidět i pravidelná hrozba snížení 
procenta zaměstnanosti vyřazením cca 40 
odsouzených ze vzdělávacího programu 
přes prázdniny, ale i nárůsty počtů odsou-
zených na pracovištích vnitřního provozu 

– režie zavedením „dělených směn“ a akti-
vizací a vykazováním práce odsouzených, 
pracujících bez nároku na mzdu.

– Jak se vám podařilo dosáhnout, a již 
delší období udržet, tak vysoké procento 
zaměstnanosti?

V našich podmínkách je toto procen-
to opravdu dost vysoké. Vždyť v naší 

věznici máme ženy odsouzené do všech 
typů – dohled, dozor, ostraha i zvýšená 
ostraha. Vybírat vhodné odsouzené na 
nestřežená pracoviště tak, abychom 
dodržovali příslušná nařízení a dbali na 
minimalizaci bezpečnostních rizik, je 
pro odbornou komisi skutečně náročný 
úkol. Zařazování na venkovní pracoviště 
naráží i na úskalí krátkých trestů někte-
rých odsouzených žen. S tím je spojena 
krátká doba na zapracování a také velká 
frekvence administrativních úkonů. 
Udržet vysoké procento zaměstnanosti 
znamená každodenní flexibilní přístup 
řady zaměstnanců naší věznice. A tak 
skutečně s velkou obětavostí nejen do-
zorců a vychovatelů, odborných pracov-
níků VT, přidá ruku k dílu „bezpečák“, 
učitel, údržbář, strážný, a dohlíží na vy-
brané odsouzené při práci mimo objekt. 
Naučili jsme se rovněž v mnohem větší 
míře využívat práci odsouzených žen 
bez nároku na mzdu a to jak uvnitř areá-
lu věznice (ostatně upravenost a pořádek 
v každém koutě o tom svědčí), tak pro 
město Světlá. Velké úsilí vyvíjí vedení 
věznice, kdy jedná se zastupiteli města 
a organizuje „veřejně prospěšné práce“ 

– jarní úklid ve městě, údržba veřejné 
zeleně, úklid v parcích po vichřici, úklid 
hřbitova a tak podobně. Hlavní tíhu 
zajištění této činnosti nesou pracovníci 
z oddělení výkonu trestu a vazby, tedy 
od výběru odsouzených až po dohled 
při práci. Další, již tradiční činností, 
jsou úklidové a pomocné práce v neda-
leké Stanici ochránců přírody v Pavlově. 
Všechny tyto činnosti pomáhají nejen 
udržet procento zaměstnanosti, ale jsou 
prospěšné zejména odsouzeným ženám, 
běžně pracovně nezařaditelným. Jen 
nás trápí velké množství administrativy, 
spojené s každou „brigádou“.

– Kolik  profesí nebo typů výroby odsou-
zené ženy do současné doby vystřídaly? 

Pokud jde o odbornou a náročnou prá-
ci, vybavuje se mi například šití oděvů 
a pošívání volantů koženými potahy pro 
luxusní automobily. Nejvíce však bylo 
méně náročné manuální práce, jako sklá-
dání obalů, balení různých druhů zboží, 
sezonní práce v lese a tak podobně. Od-
haduji, že zaměstnavatelů bylo přibližně 
deset, ale těší mě, že jeden, a to suverénně 
největší ze všech, s námi spolupracuje již 
pět let  a ve svých projektech s námi i na-
dále počítá.

Víte, že...

...npor. Miroslav Varga, který pracuje ve 
světelské věznici jako zástupce vedoucího 
oddělení vězeňské stráže pro služební 
přípravu, vybojoval na jaře na Světových 
policejních a hasičských hrách 2007 v aus-
tralském městě Adelaide dvě cenné medai-
le? Na hrách, v nichž závodilo přes 15 tisíc 
sportovců z celého světa v 80 sportovních 
disciplínách, se v zápase ve volném stylu 
umístil na 3. místě a v zápase řecko-řím-
ského stylu dokonce na 2. místě.

E. H.

Je možné zvyšovat zaměstnanost 
odsouzených? Na otázky Evy Hodné 
odpovídá Jiří Zima, vedoucí samostat-
ného referátu zaměstnávání vězněných 
osob.

– Pane Zimo, vy pracujete ve Věznici 
Světlá n. S. jako vedoucí samostatného 
referátu zaměstnávání odsouzených žen 
necelé 4 roky. Jakými čísly se můžete 
dnes pochlubit? 

Ve Vězeňské službě ČR pracuji 14 
let, v této věznici sedm roků a čtvrtým 
rokem mám na starosti zaměstnávání od-
souzených žen. Za referát zaměstnávání 
odsouzených se čísly chlubit nebudu, 
protože na zaměstnanosti se podílejí 
téměř všichni – od vedení věznice, přes 
vedoucí všech oddělení a referátů, až 
po řadové zaměstnance. Z přiloženého 
grafu je vidět, že procento zaměstnanosti 
v dubnu 2007 je 63,5 a v průměru od po-
čátku roku jsme prvně překonali hranici 
60 %. Na tomto procentu se podílí pra-
covně zařazené odsouzené ženy u cizích 
subjektů, ve vnitřním provozu – režie, 
odsouzené zařazené ve vzdělávacím pro-
gramu, terapeutickém programu a  také 
odsouzené ženy, pracující pro věznici 
bez nároku na mzdu.   
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– S kolika zaměstnavatelskými subjekty 
jste již navázal kontakt a kolik z toho vze-
šlo smluvních vztahů?

Kontaktů od telefonických až po osobní 
jednání bylo dost – odhaduji tak kolem 
stovky, smluvních vztahů kolem deseti. 
Některé mají delší trvání, od některých 
bylo odstoupeno těsně před podpisem 

smlouvy, některé trvaly jen pár měsíců. 
S ohledem na zaměstnávání odsouzených 
žen nebylo možné z naší strany akcepto-
vat např. práci mimo věznici v nevhodně 
členitém prostředí, těžkou práci v chladu  
a podobně. Ve věznici pak umístění ne-

vhodné výroby – hluk, prach, zatížení 
stropů. Některé zaměstnavatele odradila 
vysoká cena pronájmu výrobních ploch ve 
věznici, náklady na dopravu apod.

– Hm, je opravdu velmi obtížné dospět 
k oboustranné spokojenosti. Vím, že se 
mezi rodáky, zejména skláři, šuškalo, že 

Sklo Bohemia bude zaměstnávat asi stov-
ku odsouzených žen? 

Se sklárnami jednání proběhla a jejich 
zájem trvá. V současné době však nemá-
me dost odsouzených žen vhodných pro 
nabídnutou práci a dostatek personálu pro 
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POČTY ODS. ZAŘAZENÝCH DO PRÁCE V R. 2007

 cizí subjekty
 vnitřní provoz - režie

 vzdělávací a terapeut. prog.
 práce bez nároku na mzdu

V noci z 22. na 23.5. ukradl neznámý 
pachatel náhradní kolo z kamionu, který 
parkoval před Sklo Bohemia, a. s. Škoda 
přesáhla 16 000 Kč.

Průmyslový vysavač v hodnotě 
20 000 Kč byl ukraden z čerpací stanice po-
honných hmot z 31.5. na 1.6. ve Světlé n. S.

O všechna čtyři kola přišel VW Golf 
stojící na parkovišti u Sklo Bohemia, 
a. s. z 1.6. na 2.6. Majitel vyčíslil škodu 
na 20 000 Kč.

Po odstranění visacího zámku na spojo-
vacím zařízení ukradl neznámý pachatel 
v Dobré Vodě u Dolního Města přívěsný 
vozík za osobní vozidlo s nápisem Chlá-
dek a Tintěra. Škoda tentokrát dosáhla 
částky 31 000 Kč.

Kriminalita na Světelsku
7.6. ráno bylo zjištěno vloupání do pro-

dejny potravin v Lánecké ulici. Zloděj zde 
ukradl alkohol a cigarety, škoda byla před-
běžně vyčíslena na 100 000 Kč.

V Nové Vsi doposud neznámý pachatel 
ořezal u dvou lip borku, a to na všech vět-
vích v místech rozvětvení. Dle odborníků 
tak odsoudil lípy k uschnutí. Ve věci byla 
znalcem stanovena škoda ve výši 287 894 
Kč.

Vozidlo Peugeot 406 stříbrné barvy 2J8 
6936 v hodnotě 150 000 Kč bylo ukradeno 
ze 14.6. na 15.6. v ulici Na Bradle. Další 
vozidlo, tentokrát Škoda Felicia modré 
barvy 2J4 4312, zaparkované v ulici Na 
Sídlišti se ztratilo hned následující noc. 

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

Z městské policie

I takhle někteří řidiči ve Světlé parkují…
Text a foto: Milan Dušek

dohled na novém nestřeženém pracovišti. 
Pokud se situace změní, pak jednání ob-
novíme a ke spolupráci by pravděpodobně 
došlo.

– Jaká je mezi odsouzenými fluktuace, 
chtějí pracovat, a jaké jsou nejčastější 
příčiny vyřazení z práce?

I přesto, že velká část odsouzených žen 
dříve pravidelně nepracovala a mnohé zís-
kávají pracovní návyky výhradně v době 
výkonu trestu odnětí svobody, je jejich 
pracovní morálka paradoxně velmi dobrá. 
Občas se však stává, že odsouzená na prá-
ci nestačí a mistrová navrhne její vyřazení. 
Hodně odsouzených žen ruší svůj souhlas 
se zařazením do práce před koncem výko-
nu trestu. Někdy navrhne vyřazení lékař 
ze zdravotních důvodů. Čas od času je 
důvodem vyřazení kázeňský přestupek, 
ale to skutečně jen výjimečně. 

– Jak hodnotíte region z hlediska nabíd-
ky pracovních příležitostí? 

Do roku 2005 se práce hledala obtíž-
ně, snažili jsme se nabízet naši pracovní 
sílu snad všemi možnými informačními 
kanály a proběhlo samozřejmě i mnoho 
osobních jednání o možnostech zaměst-
návání odsouzených. Tím jsme se v regi-
onu zviditelnili. Poté se začal projevovat 
nový fenomén, kdy firmy začaly v „chu-
dých krajích“ hledat „levnou“ pracovní 
sílu, a to byla jedna z příležitostí pro nás. 
Dnes o nás firmy vědí a v této době jich 
dokonce i několik čeká na příležitost 
zaměstnávat naše odsouzené ženy. A my 
čekáme a doufáme v možnost získat další 
zaměstnance pro zajištění dozoru nad 
pracujícími odsouzenými a tím přispívat 
k naplňování účelu trestu odnětí svobody, 
kdy při práci se pěstují ty nejužitečnější 
návyky potřebné pro život na svobodě.

Jiří Zima
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Dům čp. 171
Zatím nejstarší nalezený zápis je z roku 

1898, kdy dům patřil Václavu Sobotkovi. 
Od roku 1909 byl majitelem Ferdinand 
Hlídek, obchodník a mistr pekařský, kte-
rý zde bydlel s manželkou Žofií (roz. Kis-
lingerovou) a Františkem Kislingerem.

Ze dne 26. července 1909 pochází pro-
tokol sepsaný u stavebního úřadu ve Světlé 
n. S. poté, kdy se dostavil Ferdinand Hlí-
dek a oznámil, že se na svém dvoře pustil 
do opravy dřevníku a požádal o vydání 
stavebního povolení: „Dřevník byl ve sta-
vu sešlém, takže vyžadoval opravy. Opra-
vy ty předsevezmu tím, že staré zničené 
části dřevěné vyměním za nové a zřídím 
podezdívku, pokud se týká jednu stěnu 
z kamene a cihel.“ O dva dny později se 
konalo „komissionelní ohledání na místě 
samém“, při němž komise zjistila a maji-
teli napsala: „…vyměnil jste na straně do 
dvora starou čelní zeď chlívků a dřevníků 

a nad touto zřídil jste prkennou lomenici. 
Nařizuje se tudíž Vám, byste tuto novou 
lomenici odstranil a na místě této vyzdil 
ohnivzdorný cihelný štít.“ 

Současně komise zjistila, že hrozí sesutí 
opěrné zdi na zahradě sousedního domu 
čp. 176 a reagovala oznámením jeho 
majiteli Morici Müllerovi. O další dva 
dny později byli Ferdinand Hlídek a Mo-
ric Müller předvoláni na úřad. „Taras, 

o který se jedná, není mým vlastnictvím,“ 
vypovídal Ferdinand Hlídek, „nýbrž patří 
k zahradě pana Morice Müllera, čp. 176. 
Také jsem již sám osobně pana Morice 
Müllera vyzýval k opravám tarasu a týž 
mi přislíbil, že jej dá opraviti. Posledně 
žádal jsem pana Müllera před měsícem 
o opravu, kteráž podnes není provedena, 
ač neštěstí vzejíti může.“ Naopak Moric 
Müller prohlásil, že „…taras uvnitř uve-
dený není jeho majetkem, nikdy nebyl 
od něho samého, neb bývalého majitele 
domu čp. 176 opravován, neb nějakým 
způsobem udržován, na tarasu tom nalézá 
se přístavba od domu čp. 171 pana Ferdi-
nanda Hlídka a mám za to, že taras ten 
přísluší udržovati v dobrém stavu majiteli 
domu čp. 171.“  Ke konci protokolu je však 

dopsán zápis ze dne 7. 8. 1909 s podpisem 
Morice Müllera: „Pan Moric Müller pro-
hlašuje, že zmíněný taras bude opravovati, 
však soused p. Hlídek zdráhal se dáti jemu 
možnost k opravě, nechtěje jej pustiti na 
pozemek svůj, z něhož jest oprava jedině 
možnou. Nyní p. Hlídek svolení k použití 
pozemku dal, tudíž opravu v nejbližších 
dnech provede.“

***
Ze dne 31. 3. 1910 pochází sdělení: 

„C. k. okresní hejtmanství výměrem 
z 5. 3. 1910 odepřelo Vám pro dům čp. 171 
koncesi k výčepu pálených lihových ná-
pojů. Odvolání Vašemu z výměru tohoto 
c. k. místodržitelství nevyhovuje.“ Rovněž 
žádosti o koncesi pro živnost zprostředko-
vání, koupě a prodeje nemovitostí s pů-
sobností pro Světlou ze dne 20. 1. 1928 
nebylo vyhověno, nikoli však již ze strany 
c. k. místodržitelství, ale zemského úřadu: 

„…jelikož jste neprokázal ani všeobecné 
vzdělání ani odbornou způsobilost dle 
ustanovení § 1 zákona č. 203 Sb. z.“

***
A opět opěrný taras! Oznámení ze 

dne 28. února 1935: „Četnictvo ve Světlé 
n. S. oznamuje, že ohradní zeď při dvoře 
domu čp. 171 ve Světlé n. S. pp. manželů 
Ferdinanda a Žofie Hlídkových, hraničící 
na ulici – 1,5 m vysoká a 8 m dlouhá – je 
ve stavu chatrném a hrozí sesutím. Ozná-
mení učiněno za účelem dalšího bezpeč-
nostního opatření.“

***
Když v roce 1963 Žofie Hlídková ze-

mřela, dědictví nabylo ze zákona pět jejích 
dětí: Hygin, Ferdinand, František, Marie 
Dvořáčková a Hubert, každý jednou 
pětinou. Podle dědické dohody převzal 
celé dědictví syn Ferdinand. Marie byla 
provdaná za Františka Dvořáčka, s nímž 
od roku 1938 žila v čp. 104 (což bylo 
šikmo přes ulici), kde měli obchod (viz 
Světelský zpravodaj, duben 2005).

A po 50 letech přišel na přetřes opět 
taras! Dne 25. října 1984 upozornil Ferdi-
nand Hlídek Stavební úřad při MěstNV ve 
Světlé na nebezpečí zřícení tarasu posta-
veného před 60 lety na příkaz tehdejšího 
ONV v Ledči bývalým majitelem Vrbou.

Hlídkova pekárna kdysi…

…a dnes

Našli jsme v letopisech

Zápis řídícího učitele Františka Stir-
ského v kronice obecné školy ve Světlé 
n. S. o ukončení školního roku 1880/1881:

„29. července ukončen školní rok 
službami Božími a Te Deum, po němž 
vydány žákům zprávy a vysvědčení. 
31. m. července odpůldne byl výlet škol-
ní mládeže do „Obory“. Jelikož dětské 
představení slavnou c. k. okresní šk. 
radou zakázáno bylo, obmezil se výlet 
na zpěvy, deklamace a tělocvik. Mimo 
zdařilé dvojzpěvy a deklamace sluší 
zvláště učiniti zmínku o „reji“ se zpě-
vem a cvičení na chůdách, jež provedl 
se žáky p. V. Svoboda. Veškerá přítomná 
mládež byla vyčastována: chlapci chle-
bem a pivem, děvčata rohlíky a třešněmi. 
Výdaje uhrazeny a) sbírkou 40 zl. 30 kr., 
b) příspěvkem sl. m. šk. rady 24 zl. 66 
kr. = 70 zl. 96 kr. Mimo to podotknouti 
sluší dar velect. ředitele panství V. Čejky 
1 hl piva. Naději se, že skvělý ten výlet 
utkví dlouho všem pp. účastníkům v milé 
paměti.“
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každá škola na nich měla svůj obrázek. 
Jako na správné sportovní soutěži byli 
i rozhodčí, v této roli vystupovali žáci 
devátých tříd ze ZŠ Lánecká a jejich 
úkolem bylo především radit a pomáhat  
závodníkům. Děti se při všech soutěžích 

náramně bavily a přitom nebylo důležité, 
kdo byl první a kdo poslední. Když to 
byla olympiáda, předávaly se i medaile 
a k radosti všech startujících byly pro 
všechny. Navíc všechny soutěžící děti 
dostaly za své výkony malý dárkový ba-
líček, ve kterém bylo vše, na čem si rády 
pochutnají. Vítězi byli nakonec všichni, 
tedy i paní učitelky, které vydařené 
sportovní dopoledne připravily.

Dne 21. l1. 1984 Bedřich Kubíček, 
vedoucí odboru výstavby, komunálního 
hospodářství, služeb a obchodu píše Ja-
roslavu Zahradníčkovi: „Dne 5. 11. 1984 
odbor výstavby MěstNV společně s komisí 
pro výstavbu projednával za Vaší účasti 
připomínku pana Ferdinanda Hlídka na 
špatný stav opěrné zdi u Vaší zahrádky. 
Při tomto jednání bylo doporučeno panu 
Hlídkovi, zda by nebyl ochoten prodat 
starý rodinný domek MěstNV Světlá 
n. S. nebo OSS Havlíčkův Brod (pozn. 

Okresní správa silnic) pro rozšíření silni-
ce II. tř. č. 347 a chodníku. Po písemném 
vyzvání ze dne  4. 1. 1985 dostavili se 
bratři Hlídkové a prohlásili, že domek 
neprodají a trvají na opravě opěrné zdi, 
aby nedošlo k sesutí a zavalení přístupu 
do domu, případně ke zranění majitele 
domku. Proveďte proto v jarních měsí-
cích opravu této opěrní zdi, aby nedošlo 
k případnému zborcení a zranění osob.“ 
Ovšem dne 5. 4. 1985 Jaroslav Zahradní-
ček píše: „…jelikož se domnívám, že taras 

není postaven na mém pozemku a tudíž mi 
ani nepatří, žádám o nové prošetření této 
záležitosti.“ Načež mu dne 6. května Bed-
řich Kubíček odpovídá, že po provedeném 
šetření (za přítomnosti J. Z.) bylo zjištěno, 
že část zdi je na sousedním pozemku 
majitele Hlídka, tudíž odbor výstavby 
nemůže rozhodnout o majiteli a nařízení 
opravy a oba odkazuje na soud.

Nakonec to dopadlo tak, že nejen taras, 
ale celý dům v 90. letech minulého století 
byl zbořen.                                         -jv-

Olympijský den mateřských škol

Tím nejlepším způsobem popřály 
učitelky mateřských škol Na Sídliš-
ti, z Lánecké ulice a z Pěšinek svým 
dětem k jejich svátku, když pro ně 
připravily Olympijský den na hřišti 
základní školy v Lánecké ulici. 

Celkem 136 dětí soutěžilo v deseti 
disciplínách, které byste marně hledali 
v programu opravdových olympijských 
her, protože byly připraveny právě na 
míru malým dětem. Na hrudích ma-
lých borců nechyběla startovní čísla, 
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Den dětí v DDM 

Tak jako v předchozích letech, i le-
tos pracovnice Domu dětí a mládeže 
ve Světlé n. S. zorganizovaly 1. června 
pro žáky ZŠ Komenského zábavné 
dopoledne. Pro děti z 1. – 5. tříd byla 

připravena řada stanovišť s rozličnými 
soutěžemi, hrami, pohybovými či vý-
tvarnými činnostmi. Chlapci i dívky si 
mohli vyzkoušet svoji obratnost např. 
při závodech v pytlích, chůzi na chů-
dách, střelbě z luku do terče a dalších 
aktivitách. 

V tělocvičně v budově ZŠ v Jele-
nově ulici si děti z jednotlivých tříd 
zatančily při svižné hudbě, naučily se 
základní kroky pro aerobik. Zájemci 
se zúčastnili soutěže ve hře Člověče, 
nezlob se, řešili hlavolamy nebo pra-
covali na počítačích. Svoji fantazii 

Dopravní kurz

Noví malí cyklisté, žáci 4. tříd ZŠ Lá-
necká chtějí touto cestou poděkovat Měst-
ské policii, jmenovitě pánům Novákovi 
a Duškovi, za příjemné a profesionální 
ukončení dopravní výchovy v rámci osnov 

4. tříd formou testů, s následným vyhláše-
ním těch nejúspěšnějších. Avšak nejen 
vítězové byli odměněni pěknými cenami. 
Všechny děti 4. tříd dostaly reflexní pásky, 
samolepky a reflexní obrázky. 20. června 
nás čekaly ještě jízdy na kolech na novém 
dopravním hřišti, také za dohledu městské 
policie.

Ne vždy, ne všude a ne všichni lidé na 
svých místech jsou ochotni pomoci právě 
tam, kde je to důležité. Děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci!

Mgr. Jana Rejnková
Mgr. Jana Pejcharová 

děti rozvinuly při vytváření obrázků 
barevnými křídami na chodníku. Pří-
ležitostí, jak uplatnit své schopnosti, 
dostaly děti spoustu, každý mohl být 
v něčem nejlepší.

Pro krátký oddych mezi jednotlivý-
mi hrami a soutěžemi bylo zařazeno 
vystoupení děvčat z kroužku Minita-
neční při DDM pod vedením Jarmily 
Štorkové.

Za svoji snahu i úspěchy  nakonec 
všichni obdrželi drobný dárek a slad-
kost na posilněnou po „vyčerpávají-
cích“ výkonech.

Celé dopoledne bylo velmi příjemné, 
pro děti zajímavé a dobře zorganizo-
vané. Náš dík patří nejen šikovným 
chlapcům a děvčatům z 9.a, kteří na 
stanovištích mladším spolužákům 
pomáhali, ale hlavně Martě Žižkové, 
Drahomíře Kocmanové a Jarmile Štor-
kové z DDM. Těšíme se na další Den 
dětí zase za rok.

Mgr. Hana Křivská

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
JE OTEVŘENÉ PRO RODIČE S DĚTMI

O PRÁZDNINÁCH 

V PRACOVNÍ DNY I O VÍKENDECH
 OD   8.00   DO   20.00  HOD.

ZA BEZPEČNOST DĚTÍ ZODPOVÍDÁ JEJICH DOPROVOD

Světlá nad Sázavou
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Matematický korespondenční seminář v ZŠ Lánecká

V září 2007 informovala děvčata z 9. tříd 
o loňském ročníku Korespondenčního 
semináře Gymnázia J. K. Tyla v Hradci 
Králové. Na jejich výzvu  se k nim přidali 
žáci letošních 7. tříd. Ti si zvolili seminář 

pořádaný Gymnáziem M. Koperníka 
v Bílovci, pod zkratkou KOKOS (Koper-
níkův korespondenční seminář). 

Při řešení úloh musí žáci prokázat zna-
losti získané na základní škole, důvtip 
a v neposlední řadě dostudovat učivo vyš-
ších ročníků a střední školy. 

Mladší řešitele provádí seminářem mi-
mozemšťan Klíčo, který při svém putová-
ní a řešení zapeklitých úloh ztratil K a stal 
se z něj jen Líčo. Řešitelkám z 9. tříd 
seminář pomohl v přípravě ke studiu na 
střední škole.

Odměnou pro úspěšné řešitele KOKOSu 
je možnost účasti na letním táboře s vy-
hlídkovým letem balonem. Mezi tyto řeši-
tele patří: Petr Čálek, Pavel Fikar, Zdeněk 
Kahoun, Stanislav Volanin.

Děvčata z 9. tříd Markéta Pejcharová 
a Gabriela Obselková, stejně jako v lo-
ni, byla pozvána do Hradce Králové na 
slavností vyhodnocení s matematickým 
programem, který zahrnuje i přednášky 
ze středoškolské matematiky.

***
Abyste uvěřili, že i matematika je zábav-

ná, uvádíme následující úlohu:
Každý patník měl své číslo a taky byl na 

něj patřičně hrdý. Tak mohlo Líčo správ-
nost Svého počítání průběžně kontrolovat, 

když vtom – náraz! Líčo se hlavou uhodilo 
do úplně Posledního patníku u cesty. Ale 
mělo i trochu radost, neboť číslo na něm 
bylo dělitelné 17. Nádhera, ne? Dokažte 
tedy, že 17 dělí opravdu číslo na patníku, 

jestliže výsledné číslo vzniklo takto: Měj-
me číslo 1, vynásobme jej 2 a přičteme 1, 
výsledné číslo opět vynásobíme 2 a přičte-
me 1. Toto opakujeme 2007 krát a máme 
poslední patník!

***
Děvčatům z 9. tříd přejeme další úspě-

chy na střední škole a mladším žákům 
hodně zdaru v dalších ročnících KOKO-
Su.

Mgr. M. Kotanová, 
Mgr. V. Kahounová

Zleva: Z. Kahoun, P. Fikar, G. Obselková, M. Pejcharová, P. Čálek a S. Volanin

ZŠ Lánecká uspěla 
v Paragrafu 11/55

Po vítězství v ledečském oblastním kole 
v soutěži Paragraf 11/55 se družstvo ZŠ 
Lánecké probojovalo do krajského kola, 
které proběhlo 18. května v Městském 
divadle ve Žďáru nad Sázavou. 

Našimi soupeři se staly Gymnázium Jih-
lava, ZŠ Havlíčkova Borová, ZŠ Žďár n. S., 
ZŠ Křižanov a ZŠ Horky Třebíč. Klání 
hodnotila porota složená ze zástupců Po-
licie ČR, hasičů, pracovníků DDM Žďár 
i starosta Žďáru p. Brychta. Kromě snahy 
umístit se co nejlépe, soutěžící motivovala 
první cena, kterou byla hrazená dvou-
denní akce v Praze. Naše družstvo z 8.A 
ve složení: Anička Kolbábková, Tereza 
Didiašová, Martina Ostatnická, Veronika 
Zikmundová a David Prášek s podporou 
40 fanoušků v modré barvě vstoupilo do 
soutěže excelentně, neboť v prvním kole 
si poradilo bez chyby s otázkami ohledně 
zákonů. V druhém kole jsme postavili 
druhou nejvyšší věž z umělohmotných 
cihel. Potom následovala asi nejtěžší část 
soutěže pro žáky, protože měli vymyslet 
a poté prezentovat deset zákonů, které 
by pomohly lepší ochraně kulturních pa-
mátek na Vysočině. S první částí se naše 
družstvo vypořádalo velmi dobře, bohužel 
kvůli trémě se prezentace tolik nezdařila. 
V předposledním kole týmy odpovídaly na 
rafinované otázky o kraji Vysočina. Před 
posledním kolem bylo pořadí neuvěřitel-
ně vyrovnané, nám patřilo 2. – 3. místo. 
Rozhodnutí přineslo přesné tipování věku 
mladých osob, jelikož si soutěžící zahráli 
na prodejce cigaret. 

Konečné pořadí: 
1) ZŠ Žďár nad Sázavou 52 b
2) ZŠ Havlíčkova Borová 49 b
3) ZŠ Lánecká Světlá n. S. 48 b
    ZŠ Horky Třebíč 48 b
Našemu týmu bych chtěl poděkovat za 

jejich výbornou reprezentaci školy.
Tomáš Rosecký, 

školní koordinátor Paragrafu 11/55 

Zleva: V. Zikmundová, T. Didiášová, 
M. Ostatnická, D. Prášek, A. Kolbábková

Coca-Cola školský pohár 
v kopané  

Žáci ZŠ v Komenského ulici úspěšně 
ukončili účast v Coca-Cola školském 
poháru. Po druhém kole jsme začali 
věřit, že zopakujeme úspěšné tažení až 
do finále. 17. května jsme v Humpolci 
porazili družstvo ze Štoků, z Havlíčkova 
Brodu i favorizované místní družstvo.

Los do semifinále nás poslal až do 
vzdálených Votic. I toto kolo se hrálo 
ve skupině. Už od začátku bylo jasné, 
že si školy upravily pravidla po svém. 
Kromě pořádající školy přijela družstva 
z Pacova a Sedlčan. Velká města ▶
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Posázavské sportovní hry 

Na 1. ročníku Posázavských sportov-
ních her ve dnech 4. až 6. června se sešli 
žáci druhého stupně základních škol 
ze čtyř měst, která mají ve svém názvu 
spojení „nad Sázavou“. Zúčastnily se 
obě školy ze Světlé, žáci základní školy 
a mladší gymnazisté z Ledče, skupinu 
doplnily po jedné ZŠ ze Zruče a Lipnice. 

soupeřek, aby v závěru strhly vítězství na 
svou stranu v poměru 20:18, 21:19. A pro-
tože v dalším mači Přibyslav prohrála 0:2 
se ZŠ Wolkerova, tak o celkovém vítězi 
okresního přeboru rozhodl poslední zápas 
mezi Láneckou a Wolkrovkou.

V tomto duelu podala děvčata nejlepší 
výkon na turnaji a zaslouženě zvítězila 
2:0 (20:8, 20:11). Dívky ze ZŠ Lánecké 
si nejen vybojovaly titul okresního pře-

s několika  školami vytvořila vybra-
ný tým, který se dostavil se svými ma-
nažery, trenéry, maséry... Co však bylo 
ještě horší, zdaleka se nejednalo o žáky 
základních škol. Při pohledu na trávník 
se mohlo zdát, že nastoupila družstva ve 
zcela odlišných kategoriích. Zřejmě to 
byla i pravda, protože někteří hráči si 
po turnaji objednali pivo a prokázali se 
občanským průkazem. 

Naši kluci bojovali jako o život. 
V prvním zápase porazili Pacov 2:1. Ve 
druhém zápase nešťastně prohráli se 
Sedlčany 2:3. To už bylo jasné, že do 
Prahy na celostátní finále nepojedeme. 

Zápas s družstvem Votic byl už jen pro 
formu. 

Celé družstvo zaslouží velikou po-
chvalu za sportovní chování a absolutní 
nasazení. Příští rok určitě zkusíme štěstí 
znovu. Je však smutné, když právě ve 
sportu, který by měl být vzorem chování 
podle pravidel, se pravidla porušují. 

Mgr. Soňa Lesinová 

▶

Přeboru dívek ve volejbale dominovala ZŠ Lánecká

Obě světelské školy se zúčastnily 
okresního kola Přeboru škol ve volejbale 
dívek, který se uskutečnil 19. dubna ve 
Sportovní hale TJ Jiskra Havlíčkův Brod. 

Celkem se na kurtech představilo 11 
školních týmů, rozdělených do tří skupin. 
Vítěz skupiny postupoval do bojů o 1. až 
3. místo, druzí ze skupin o 4. až 6. pozici. 
Hrálo se na dva sety do 25 bodů.

ZŠ Láneckou reprezentovaly: Věrosla-
va Marešová, Tereza Kyselová, Renata 
Kohoutová, Hana Štrosová, Andrea La-
cinová, Tereza Víšková, Soňa Lorencová, 
Kateřina Stejskalová, Veronika Teclová 
a Zuzana Koubková, ZŠ Komenskou 
reprezentovaly: Kateřina Satrapová, Ve-
ronika Spěváková, Kateřina Spěváková, 
Anna Kubátová, Kateřina Kořínková, 
Kamila Štercová.

Los si samozřejmě zažertoval, neboť 
svedl Láneckou i Komenskou do jedné 
skupiny. Vzájemný zápas skončil remí-
zou 1:1, kdy Komenská vyhrála první 
set 27:25, druhý vyhrála Lánecká 25:
11. Obě školy pak v pohodě porazily ZŠ 
Buttulova Chotěboř 2:0. V boji o postup 
obě světelské školy čekalo šikovné 
družstvo ze ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod. 
Zatímco ZŠ Lánecká zvítězila po boji 2:
0 (25:23, 25:21), ZŠ Komenská se Štáf-
lovkou naopak těsně 0:2 (21:25, 22:25) 
prohrála.

Pořadí po základních skupinách:
Skupina A: 1. Přibyslav 6, 2. Krucem-

burk 4, 3. V Sadech Havlíčkův Brod 2, 
4. Smetanova Chotěboř 0.

Skupina B: 1. Lánecká Světlá 5, 
2. Štáflova Havlíčkův Brod 4, 3. Komen-
ská Světlá 3, 4. Buttulova Chotěboř 0.

Skupina C: 1. Wolkerova Havlíčkův 
Brod 4, 2. G. Jeníkov 1, 3. Štoky 1.

Finálovou skupinu zahájily dívky ze ZŠ 
Lánecké bitvou s Přibyslaví. Kvůli časové-
mu skluzu se zápas hrál pouze na 2 sety 
do dvaceti bodů. Oba sety měly podobný 
průběh, holky neustále dotahovaly náskok 

Nahoře zleva: T. Víšková, R. Kohoutová, T. Kyselová, S. Lorencová, 
dole zleva: V. Marešová a H. Štrosová

borníka, ale i právo účasti v krajském 
kole, které se uskuteční v Pelhřimově.

Finálová skupina: 
1) ZŠ Lánecká Světlá n. S.
2) ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod
3) ZŠ Přibyslav
4) ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod
5) ZŠ Krucemburk
6) ZŠ Golčův Jeníkov

Tomáš Rosecký 

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: 
mladší děvčata a chlapci (6. – 7. třída) 
a starší děvčata a chlapci (8. – 9. třída). 
Hry zahajovali představitelé dvou pořá-
dajících měst, v Ledči starosta pan Stani-
slav Vrba, ve Světlé starostka ing. Lenka 
Arnotová. Z jejich rukou pak na závěr 
obdrželi vítězové diplomy a medaile.
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Jak přežít v přírodě za neočekávaných situací? 

O slunném víkendu ve dnech 24. 
– 27. května se na Akademii – VOŠ, 
Gymn. a SOŠUP konalo školení mezi-
národního programu pro mládež, který 
nese název Cena vévody z Edinburgu 
(EDIE). Probíhalo nejen v areálu ško-
ly, ale i v Lipnici n. S., a bylo určeno 
zejména vedoucím expedic programu 
EDIE, kterým je i zástupce ředitele 
Akademie Michal Šimek. Světelská 
škola se stala provozovatelem programu 
v lednu 2007 jako jeden ze čtyř subjek-
tů v regionech Královehradeckého, Par-
dubického kraje a kraje Vysočina.

Školení probíhalo v anglickém jazyce 
s částečným překladem do češtiny, se-
šlo se šestnáct účastníků z celého světa. 

První den se odehrál v Ledči 
n. S. a byl věnován míčovým hrám 

– malé kopané, nohejbalu, volejbalu, 
přehazované, florbalu, stolnímu tenisu 
a tenisu. Soutěžilo se současně na fot-
balovém i házenkářském stadionu, 
v nové sportovní hale, v sokolovně, 

ve školní tělocvičně, na školním hřišti 
a na tenisových kurtech nad hradem.

Druhý den se  hry přestěhovaly do 
Světlé n. S., kde probíhaly soutěže 
v atletických disciplínách – skok 
vysoký a daleký, hod míčkem a gra-
nátem, běh na 60, 400, 800 a 1 500 
metrů a štafeta  na  4x60 metrů.  Prá-
vě v těchto disciplínách se ukázala 

výhoda domácího prostředí, přední 
místa obsadili závodníci světelských 
škol, kteří mají možnost trénovat na 
kvalitním hřišti. Nejlepším příkladem 
je soutěž starších chlapců v běhu na 
60 m, o všechny medaile se rozdělili 
závodníci ze Základní školy v Komen-

ského ulici (1. Ondřej Pytlík, 2. Radim 
Dvořák, 3. Mirek Šimek).

Posázavské hry byly velmi úspěšné, 
žáci šesti škol předvedli výborné vý-
kony. Poděkování patří pracovníkům 
DDM v Ledči, kteří byli hlavními 
organizátory. Věříme, že hry budou 
pokračovat i v dalších letech.

J. M.

Úspěšný student i absolvent

Světelské gymnázium se může poch-
lubit dalším mimořádným studentem. Je 
jím Petr Kratochvíl, jeden z letošních 
absolventů. Celé čtyři roky školu vzor-

ně reprezentoval při různých soutěžích 
a olympiádách v oblasti přírodních věd, 
zejména matematiky, fyziky, chemie 
a výpočetní techniky. Svou „reprezentač-
ní činnost“ úspěšně završil letos na jaře, 
kdy v krajském kole 56. ročníku mate-
matické olympiády obsadil s přehledem 
první místo. 

Na základě těchto výsledků byl navržen 
na cenu Talent Vysočiny 2007. V pátek 
22. června se zúčastnil jejího slavnostního 
vyhlášení ve Žďáru na Sázavou. 

A aby svou studijní kariéru ukončil 
efektně, jako jediný maturoval z pěti před-
mětů. Pátým předmětem byla dobrovolná 
zkouška z latinského jazyka. Na svém 
maturitním vysvědčení si odnesl krásný 
zápis „Prospěl s vyznamenáním“. Našemu 
úspěšnému absolventovi gratulujeme. 

-mš-

Polovina z nich byli Češi a druhou 
půlku tvořili Slováci, Maďaři, Izraelci 
a Angličané. 

„Cílem této akce bylo předat znalosti 
a dovednosti potřebné pro činnost ve-
doucího expedic v souladu s pravidly 

programu, a to včetně praktického 
nácviku navigace, tábornických doved-
ností a první pomoci,“ uvedla asistent-
ka programu Alena Jeslínková.

Vedle teoretických přednášek, které 
probíhaly v zasedací místnosti školy, 
se účastníci vypravili v pátek odpoled-
ne pěšky,  s batohy na zádech na Lipni-
ci nad Sázavou. Cestou je čekalo plnění 
řady úkolů zaměřených na orientaci 
v terénu, práci s mapou, či překvapení 
v podobě velmi věrně nasimulovaných 
zranění, která ve spolupráci s lektorem 
předvedly bronzové účastnice progra-
mu EDIE ze světelského gymnázia. 
V areálu Kamenosochařského středis-
ka následovalo praktické stanování 
a vaření v přírodě. Večer byl navíc Přednáška o problematice batohů ▶
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Čeští studenti na návštěvě v Turecku

5. května v podvečerních hodinách 
odletělo jedenáct studentů s dvěma 
členy pedagogického doprovodu na 
palubě letounu ČSA do Istanbu-
lu. Jeli jsme do Turecka realizovat 
druhou část našeho společného ja-
zykového projektu Učení se jazykům 
prostřednictvím umění. 

Po dvouhodinovém letu nás uvítalo 
příjemné noční teplo místního středo-
mořského klimatu. Naši skupinu zde 
očekával mikrobus, kterým jsme dále 
pokračovali spolu s našimi průvodci do 
cíle naší cesty – městečka Can. 

Can znamená v turečtině zvonek. 
Jméno odráží zvonky ovcí a koz 
pasoucích se na okolních svazích. 
V současnosti je však nejdůležitější 
ekonomickou aktivitou výroba kera-
miky v obrovském podniku Canakkale 
Seramik, který zaměstnává téměř 2500 
lidí. 

Turečtí přátelé pro nás připravili 
opravdu bohatý program. Přivítali nás 
představitelé města i tureckých vzdě-
lávacích organizací regionu Marmara 

zpestřený teambuildingovou hrou. 
Během dalších dvou dnů následovaly 
ještě různé přednášky na témata sou-
visející se zajišťováním a průběhem 
expedic mladých lidí. V neděli pak 
všichni účastníci obdrželi diplomy po-
tvrzující jejich účast a rozjeli se domů 

▶

Účastníci školení na Lipnici

aplikovat získané poznatky a doved-
nosti v praxi.  

Myšlenka tohoto programu se zrodila 
v Anglii již v roce 1956 a dále se pak 
rozšířila do různých koutů světa. Dnes 
je do tohoto projektu zapojeno více než 
5 milionů lidí z více než 100 zemí z ce-

lého světa. Základem EDIE je pozitivní 
nasměrování a motivování mladých lidí, 
kteří mohou plnit tři stupně obtížnos-
ti – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Ty 
se liší i svou minimální dobou plnění, 
která se pohybuje v rozmezí od šesti 
měsíců u bronzu po osmnáct měsíců 
u zlatého stupně.

„V rámci expedice se mladí lidé učí, 
jak přežít v přírodě za očekávaných 
i neočekávaných situací, jaké vybave-
ní s sebou potřebují a jak se k přírodě 
mají správně chovat. Plno zábavy si 
užijí i při sportu, rozvíjení svého talen-
tu či dovedností. Také provozují službu 
v místní komunitě,“ dodala Jeslínková.

V České republice se EDIE začal roz-
víjet v roce 1993, od této doby působí 
už ve dvaceti dvou městech u třiceti or-
ganizací, které pracují s mladými lidmi, 
převážně ve středních školách, interná-
tech a domech dětí a mládeže.

Program podpořily i známé a vážené 
osobnosti, mezi něž patří například 
prezident republiky Václav Klaus, fot-
balista Pavel Kuka nebo olympijská 
medailistka Kateřina Neumannová. 

Andrea Tarabčáková

Bölgesi. Zúčastnili jsme se místních 
slavností, tradičních zápasů i předvo-
lebních mítinků. 

Jeden z našich večerů byl naplněn 
ukázkou tradičních svatebních zvyk-
lostí tureckého venkova. Studentům 
byly zapůjčeny svatební kostýmy 
a uspořádán ukázkový obřad s tancem 
a zvyklostmi. 

Milým zážitkem byla i návštěva 
jedné z místních mešit v Can. Byli 
jsme vřele přivítání a provedeni celým 
objektem mešity. Více než hodinu jsme 
potom diskutovali o problematice islá-
mu a jako pozornost obdrželi i výtisk 
koránu v angličtině. 

Čekaly nás rovněž četné výlety. Vy-
dali jsme se společně podívat do jedno-
ho z center regionu – města Canakalle. 
Zde jsme si prohlédli repliku trojského 
koně použitého americkými filmaři při 
natáčení filmu Troja. Navštívili jsme 
místní námořní muzeum věnované 
bojům o úžinu Dardanely v období 
první světové války. Podívali jsme se 
i k památníku obětem bojů, který je 
situován severozápadně od Canakalle. 

Uctívá památku všech, kteří zahynuli 
v oblasti Galipolli. 

Jedním ze zlatých hřebů našeho 
výletu byla návštěva Troji. Leží asi 
třicet kilometrů od Canakalle a patří 
k významným cílům cestovního ruchu 
v Turecku. Vykopané ruiny známého 
antického města na nás opravdu zapů-
sobily. 

V rámci výtvarné části projektu se 
studenti věnovali výrobě zdobených 
dřevěných krabiček. Společně jsme 
pak výrobky vytvořené v Čechách 
i v Turecku vystavili v místní galerii. 

Při výletu na ostrov Bozcaada jsme 
společně načerpali síly koupáním 
v čistém Egejském moři a užili mnoho 
příjemných chvil při pobytu na pláži. 

Na závěr našeho pobytu byla připra-
vena prohlídky Istanbulu. Viděli jsme 
Modrou mešitu, chrám Hagia Sofija, 
podzemní antický rezervoár na vodu, 
bazar, projeli jsme se po úžině Bospor. 

Musím konstatovat, že naši studenti 
si celý projekt opravdu užili a odnesli 
si spoustu příjemných zážitků. 

-mš- 
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Z domova důchodců

Další přednáška v naší Univerzi-
tě slunečního věku byla v podání 
RNDr. Aleše Tomana – zoologa ZOO 
Jihlava, kterým nám přiblížil svým 
povídáním práci zoologa a ochránce 
zvířat.

V dnešním článku budeme přede-
vším děkovat. Ptáte se proč? Velice 
si vážíme lidí, kteří k nám pravidelně 
docházejí a zpestřují naše všední dny. 
A proto naše poděkování patří dětem 
z 5. tříd ZŠ Lánecká, které pod vede-
ním učitelek Luďky Veselé a Lenky 
Rokosové za námi každý měsíc dochá-
zely a společně jsme tvořili výrobky, 
které pak sloužily k výzdobě našeho 
domova. Každý čtvrtek máme muziko-
terapii, neboli chodíme si zazpívat. Pro 
zpestření k nám pravidelně 1x měsíčně 

zavítá některý z učitelů ZUŠ společně 
se svými žáky a s hudebním doprovo-
dem zpíváme písně, které máme rádi. 
Náš dík patří nejen dětem, které se 
u nás v průběhu školního roku vystří-
daly, ale i jejich učitelům. Jmenovitě 
děkujeme paní Hamaričové, p Vajovi, 

Oslavy 40 let sklářského 
školství ve Světlé

Ve dnech 15. a 16. června probíhaly na  
Uměleckoprůmyslové akademii oslavy 40 
let sklářského školství ve Světlé. Již o tý-
den dříve se škola v rámci oslav prezento-
vala dvěma stánky na trhu řemesel na svě-
telském náměstí, kde žáci školy předváděli 
práci kamenosochařů, rytí a broušení skla, 
malbu skla a výrobu keramiky. 

V pátek 15. června v 8 hodin ráno byla 
slavnostně uvedena do provozu nová 
školní galerie. Vznikla přestavbou části 
školního prostranství, krytého původně 
spojovací chodbou, a bude sloužit k pre-
zentaci uměleckořemeslných výrobků 
našich studentů a k pořádání výstav. 

Celý areál školy byl otevřen pro ve-
řejnost, a tak si všichni zájemci mohli 
prohlédnou ateliéry, školní huť i odborné 
učebny. Během pátku i soboty nás navští-
vilo několik  tříd základních škol a také 
mnoho bývalých absolventů. 

Po celé dva dny bylo možno zakoupit 
i pamětní almanach vydaný u příležitosti 
tohoto výročí. Pokud si jej někdo nestihl 
zakoupit, je stále možné jej získat v sekre-
tariátu školy.                                         -mš- 

p. Janů, paní Hoskovcové a p. Vencov-
skému, že na nás nezapomínají a chodí 
nás se svými žáky potěšit. Již dříve 
jsme Vás informovali o počítačové 
klubovně pro seniory v našem domově. 
Práci s počítačem chodili našim senio-
rům přiblížit žáci ZŠ Lánecká a za to 
jim velmi děkujeme. 

Dost už bylo díků. Stejně jako pro 
město Světlá n. S. je měsíc červen 
nabitý různými akcemi,  platí to i pro 
nás. Nejdříve jsme červen zahájili naší 

„Kavárničkou“. Ještě ten samý týden 
jsme se zúčastnili folklorního festivalu 

„Horácko zpívá a tančí“. Na sobotních 
řemeslných trzích jste mohli naleznout 
stánek s výrobky našich obyvatel. 
V pondělí 11. června jsme u nás přiví-
tali polský folklorní soubor, jejich vy-

stoupení bylo vskutku nádherné. Jsme 
moc vděčni paní Evě Pejchalové, že na 
nás nezapomněla a toto vystoupení pro 
nás zprostředkovala.

***
Máte doma zbytky vln? Nevíte, co 

s nimi? Věnujte trochu svého času, 
nepotřebná klubka sbalte a přineste 
nám je, prosím, do domova důchodců. 
V nejbližších číslech Světelského zpra-
vodaje Vám prozradíme, nač ta klubka 
vln budeme tak moc potřebovat, ale 
zatím je to tajemství!

Za případné vlnové dary předem 
děkujeme.

Lucie Vadinská, sociální pracovnice, 
tel. 569 456 939
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Nejlidnatější zemí světa – Čína a její kouzlo

„Hele, nalevo je vidět Zakázaný 
město,“ říkám Páčovi vychutnávaje 
sklenku koly k snídani na palubě 
velkokapacitního airbusu letícího na 
pravidelné lince z Moskvy do Pekin-
gu. Je něco kolem půl desáté místního 
času a po necelých osmi hodinách letu 
se blížíme čtvrtou zatáčkou na finále 
přistávací dráhy místního meziná-
rodního letiště. Čekají nás dva týdny 
cesty celou východní Čínou. Další 
z řady „adventure“, kterými plníme 
naši pozemskou pouť. 

Na letišti už nás čeká příjemná slečna 
zastupující místní cestovku s připrave-
ným mikrobusem, aby celou naší par-
tičku kamarádů naložila a dovezla do 
předem zabukovaného hostelu u Beijing 
Western Railway Station. Počasí nám 

přeje, na to, že je začátek února, je nád-
herných deset stupňů, sluníčko a modrá 
obloha. Rovněž připravený hostel nemá 
chybu, v přepočtu zhruba 120 korun za 
osobu ve dvoulůžkovém pokoji se spr-
chou a toaletou je směšná částka. Zatím 
je tu levno, ale příští rok po olympiádě 
ceny půjdou dost nahoru. 

Jak se tu cestuje? 
Vzhledem k tomu, že první dva dny 

pobytu v Pekingu mě čekají milé pracov-
ní povinnosti – musím pro jeden letecký 
magazín zpracovat reportáže z místních 
leteckých muzeí – je na čase hledat co 
nejlevnější a nejrychlejší způsob pře-
pravy. Jak píše průvodce, „taxi jsou tu 
poměrně levné a taxikáři se snaží mluvit 
anglicky“. Je na čase to tedy vyzkoušet. 
Testujeme hned první „tágo“, řidič je 
sice ochotný, ale angličtina rozhodně 
není jeho kamarád. Na má slova Beijing 
University of Aeronautic nechápavě 
kroutí hlavou a odchytává na ulici ženu, 
která se zdá, že těch pár slovíček chápe. 
Smlouváme předběžně cenu, sedáme 
a jedeme. Peking je velmi jednoduchý 
na orientaci, tři velké městské okruhy 
v půdorysném tvaru přibližných čtverců, Ulice v Pekingu
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Čínská lidová republika
Zhonghuá rénmín gonghéguó
Čung-chua žen-min kung-che-kuo
Rozloha: 9 596 960 k m2 (4. na světě) 

z toho 2,82 % vody
Počet obyvatel: 1 312 897 300 

(1. na světě, 2006)
Hustota zalidnění: 137 obyv./k m2 

(74. na světě)
Jazyk: mandarínská čínština
Náboženství: Buddhismus, taoismus, 

islám, křesťanství
Hlavní město: Peking
Státní zřízení: komunistický stát
Hymna: I-jung-ťün Ťin-sing-čchü 

(Pochod dobrovolníků)
Vznik: 1. října 1949 (vítězství 

v občanské válce nad Čínskou 
republikou)

Měna: jüan, ofic. renminbi (CNY)

kolem prvního jezdí metro. Nás čeká 
cesta po prvním okruhu směrem k seve-
ru a plán koupený za 8 yüanů v recepci 
překvapivě sedí. Za čtvrthodinku jsme 
na místě. A cena v přepočtu 60 korun 
je opravdu směšná. Za to by člověk 
v Praze do taxíku ani nenasedl. Muze-
um je skryto v areálu univerzity a pro 
fajnšmekry nabízí opravdu mnoho. Ale 
letadla nejsou náplní této reportáže pro 
Světelský zpravodaj. Pojďme se podívat 
na další zkušenost s cestováním po Pe-
kingu a okolí.

Je neděle ráno a my se musíme po-
měrně brzy dostat na bývalou vojenskou 
základnu Datangshan asi 40 km severně 
od města. Mám stažený itinerář a rady 
na cestu z nějakého anglického serveru, 
tak uvidíme. Čeká nás první zkušenost 
s místním metrem. Musím říct, je to 
pohoda. Při vstupu do podzemí člověk 
zaplatí v přepočtu něco přes 6 korun 
a pokud nevyleze, může obrazně řečeno 
jezdit celý den. Každá stanice je nejprve 
hlášena čínsky, poté anglicky. My jede-
me po městském okruhu na Andingmen 
Bus Station na severu od centra, odkud 
má podle informací z netu jezdit kaž-

dou hodinu a půl autobus až k bráně 
základny. Materiál rovněž hovoří o tom, 
že na Andingmen každý ochotně poradí 
a ukáže, byť neumí anglicky. Po chvíli 
zjišťujeme, že je to pravda. Posílají nás 
ledaskam, ale slibovaný bus nikde. No 
nic, je na čase risknou taxi, přece to 
nebude až tak drahé. Zkouším smlouvat 
cenu a vysvětlit, kam že to chceme jet. 

Taxikář asi o téhle lokalitě slyší prvně, 
ale kýve, že to zkusíme. Tak nasedáme 
a razíme. Cestou volá asi nějakému ka-
marádovi, aby zjistil bližší informace. 
Neúspěšně. Mám na muzeum tři místní 
telefonní čísla. Zastavuje, vypíná taxa-
metr a volá. Opět neúspěšně. Musím ho 
ale ocenit za přístup, je to férák. Tak 
vyrážíme naslepo na sever po Badalin 
Highway s tím, že to třeba cestou bude 
značené. A opravdu, asi dvacet kilome-
trů před cílem se objevují ukazatele. Za 
tři čtvrtě hodiny jsme na místě. A za 250 
korun je to skoro zadarmo. Ještě se nás 
ptá, zda má do odpoledne počkat, ale 
říká, že teď víme kudy a zpět si určitě 
něco stopnem. Tak mu na rozloučenou 
máváme a míříme si užít těch asi 200 
letadel ve sbírce. 

Kolem třetí odpoledne je čas vyra-
zit zpět. Šlapeme asi 2 km po bývalé 
pojížděcí dráze až k silnici. Jezdí toho 
kupodivu hodně a z recese mávám 
vztyčeným palcem na projíždějící bus. 
Ten okamžitě staví a slečna biletářka 
kýve hlavou s úsměvem doprovázeným 
hi, hi, že prý jedou k Badalin Highway 
a že chce 2 yüany za osobu. Legrační, 
levné. Za dvacet minut nás bus vysazuje 

na zastávce s tím, že za chvilku pojede 
něco směr centrum Pekingu. A opravdu, 
další bus je náš. Je sice docela našlapaný, 
ale místní zvyk pustit sednou cizince je 
docela příjemný. Tak si tentokrát za 3 
yüany užíváme cestu téměř do centra, 
kde přesedáme na metro. Cestuje se tu 
opravdu jednoduše, není třeba se ničeho 
obávat.

Vzhůru na čínskou zeď!
Večer se u pivka (v přepočtu za pět 

korun) scházíme se zbytkem partičky 
na recepci. Kamarád Josef, výtvarník 
z Budějovic, mě odvádí stranou, abych 
se seznámil se studentkou výtvarného 
umění, kterou potkal při nákupu štětců 
na kaligrafii v Zakázaném městě. Dozví-
dám se, že by byla schopna nám zajistit 
dopravu na málo frekventovaný úsek zdi 
a to levněji, než nabízí recepce v hotelu. 
Nejsme tu ještě úplně všichni, tak si beru 
její číslo, že jí večer ještě zavolám, jak 
jsme se rozhodli. No co, local phone call 
v Pekingu přece není nic neobvyklého, 
že? 

Nakonec se většina z nás rozhoduje, že 
pojede, a tak jí jdu brnknout. Hned pátý 
pokus je úspěšný, čtyřikrát slyším něja-
ké čínské ševelení a pak teprve dívčí hlas 
reaguje na mou angličtinu. Potvrzuje, že 
v osm bude čekat s mikrobusem před 
hostelem. Tak jsme všichni zvědaví, zda 
opravdu bude.

Je ráno, krátce před osmou a mikrobus 
zde opravdu stojí. Slečna studentka nám 
ještě předem vysvětluje jednu zvláštnost 
turismu v Číně. Pokud totiž jakákoliv 
společnost veze zahraniční turisty ▶

Prodej tisku v ulicích Pekingu
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někam na výlet. Musí je nejprve 
dovézt do manufaktury na zpracování 
jadeitu. Tam dostane řidič či průvodce 
potvrzení o návštěvě, movitý turista to 
třeba ještě vylepší nějakým tím náku-
pem a pak se jede dál. 

Tedy i my nejprve míříme do takového 
podniku severně od Pekingu ve městě 
Čching-ping. Je to poměrně velký pod-
nik s rozsáhlým obchodem, kde se dle 
pokynu naší průvodkyně musíme zdržet 
čtyřicet minut. Dříve nedostane potvr-
zení a nemůžeme jet dál. A tak, i když 
téměř nikdo z nás nic nenakupuje, pře-
sto se tu musíme procházet. Vyměřený 
čas plyne pomalu a my se všichni těšíme 
na odjezd. Výrobky jsou sice krásné, ale 
deset minut prohlížení bohatě stačí, zeď 
přece jen láká víc.

Nasedáme do mikrobusu a vyrážíme. 
Vzhledem k tomu, že benzínu v nádrži je 
pomálu, jedeme nejprve tankovat. První 
benzínka je zavřená, nemají benzín. 

Druhá překvapivě rovněž z toho samého 
důvodu. K našemu údivu však řidič se 
svítící rezervou paliva vyráží na dálnici. 
Kupodivu asi hodinu jedeme a zdá se, že 
v nádrži stále něco je. Další benzínka. 
A opět ten samý problém. Nemají. Řidič 

bezradně kouká na rafičku palivoměru, 
která je na samém dně. Pak na ní zkouší 
zaklepat, jestli náhodou není zaseklá. 
Ale ta mrška se nechce ani pohnout. Bez-
radně na mě kouká, tak se na něj zubím 
a krčím rameny. Znovu klepe a znovu 

nic. Tak přichází s razantním řešením. 
Otáčí klíčkem, motor chytá už asi jen na 
výpary a jedeme dál. Po další čtvrthodi-
ně je u cesty benzínka, otevřená a kupo-
divu i s benzínem. Řidič ale tankuje jen 
něco více než půl nádrže a razíme dál. 

No nevím, po těch zkušenostech bychom 
asi všichni radši viděli nádrž plnou až po 
špunt, ale je to jeho výběr. 

(pokračování příště)
-mš-

Foto: M. Šimek a H. Pešková

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

Červenec: 
Z důvodu rekonstrukce v kině se 

nepromítá

Srpen
Středa 1.8., 19.30

Tajnosti (ČR) 95´
Drama/komedie. J. Svěrák uvádí 
film Alice Nelis. Někdy musíme 
začít znovu. 
Hrají: I. Bittová, K. Roden 
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Pátek 3.8., 17.30
Shrek Třetí (USA) 93´

Animovaná komedie. Krásné, 
mladé a zelené manžele 
Shrekovy čekají ještě vypečenější 
dobrodružství.
Vstupné: 60 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Neděle 5.8., 19.30
Piráti z Karibiku: na konci světa 
(USA) 168´
Komedie. V sázce je budoucnost 
způsobu života pirátů. 
Hrají: J. Depp, O. Bloom 
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Středa 8.8., 19.30
Bitva u Thermopyl (USA) 117´
Historický. Věčnou slávu mají na 
dosah ruky… 
Hrají: G. Hitler, L. Headey
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 10.8., 19.30
Terkel má problém (Dánsko) 75´
Animovaná teenegerovská 
komedie. Film musíte vidět dřív, 
než vám ho doma zakážou. Není 
určeno pro děti!
Vstupné: 65 Kč. 
Od 15 let
Česká verze

▶

Velký Mao třikrát jinak v muzeu Datangshan

V manufaktuře na zpracování jadeitu
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Neděle 12.8., 19.30
Zápisky o skandálu (Velká 
Británie) 92´
Drama. Podlehnout vášni může 
být nebezpečné. 
Hrají: J. Dench, C. Blanhet
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Středa 15.8., 19.30
Krvavá sklizeň (USA) 99´
Horor/thriller. Zavřete oči 
a vstupte do světa fantazie. 
Hrají: J. Huteherson, A. S. Roff
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 17.8., 19.30
Velkej biják (USA) 84´
Komedie. Víme, že je to velká 
parodie. 
Hrají: K. Penn, J. Mays 
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Neděle 19.8., 19.30
Hudbu složil, slova napsal (USA) 
104´
Komedie. Krev není voda, srdci 
neporučíš a hudba má nebývalou 
moc. 
Hrají: H. Grant
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Středa 22.8., 19.30
Roming (ČR) 105´

Komedie. Cesta tří mužů za 
tajemnou nevěstou. 
Hrají: B. Polívka, M. Labuda
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Pátek 24.8., 19.30
Jednotka příliš rychlého 
nasazení (Velká Británie) 121́
Zapomeňte na všechny komedie 
z policejního prostředí. 
Hrají: S. Pegg, N. Frost
Vstupné: 55 Kč. 
Od 15 let

Neděle 26.8., 19.30
Předtucha (USA) 93´
Thriller. Věřte vlastním 
představám. I když vám změní 
život. 
Hrají: S. Bullock, J. McMahon
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Středa 29.8., 19.30
23 ( USA) 98´
Thriller. Pokud rozluští moc čísla 
23, bude schopen změnit svoji 
budoucnost. 
Hrají: J. Carrey
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 31.8., 19.30
Smrtonosná past 4.0 (USA) 110´

Akční thriller. Bruce Willis je 
zpátky ve své nejlepší roli.
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Září
Neděle 2.9., 19.30

Hostel II (USA) 100´
Horor. Tři mladé Američanky se 
vydají na výlet do lázní. 
Hrají: L. German, B. Philips 
Od 18 let

Středa 5.9., 19.30
Dannyho parťáci 3 (USA) 122´
Krimi/thriller. Pomsta je zábavná 
věc. 
Hrají: C. Clooney, B. Pitt
Od 12 let

Pátek 7.9., 17.30
Robinsonovi (USA) 109´
Animovaný rodinný. Zdá se vám 
vaše rodina zvláštní? To ještě 
neznáte Robinsonovi. 
Přístupný. 
Česká verze

Neděle 9.9., 19.30
Zodiac (USA) 158´
Thriller. Je více způsobů, jak 
zemřít v rukou vraha. 
Hrají: J. Gyllenhaal, M. Ruffalo
Od 12 let

Vlastivědný spolek Světelsko 
pořádá v pamětní síni 

Muzea Světelska
doprovodnou výstavu

HISTORIE 
HASIČSKÉHO SBORU 

VE SVĚTLÉ 
NAD SÁZAVOU

Výstava potrvá do konce prázdnin.

Provozní doba 
květen – září: úterý až neděle 

9 – 12 a 13 – 17 hod.
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Pozvánka do městské knihovny

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

Beletrie
Neff, Ondřej
 Tma
 - sci-fi román
Indridason, Armaldur
 Jezero
 - klasická severská detektivka
Link, Charlotte
 Zakázané cesty
 - historický román z Anglie
Calman, S.
 Deník nemožné matky
 - humoristický román
Hayder, Mo
 Ostrov sviní
 - napínavý krimi hriller
Naučná literatura
Formánková, Marie
 Vysoká škola bontonu
 - kniha o společenském chování

Osobní poděkování

Folklorní soubor Škubánek bývá nej-
častěji spojován se jménem mým. Jen 
ti, kteří chodili a chodí do Škubánku, 
vědí, že za vedoucím jsou další lidé, bez 
kterých by soubor nemohl fungovat, žít, 
rozvíjet se. Jenom zasvěcení vědí, že bez 
obětavé práce Táni Sikové se Škubánek 
neobejde. Letos je tomu právě deset let, 
co se Táňa souboru věnuje. Na úkor 
rodiny, známých, příbuzných. Řada lidí 
se diví, proč to dělá. Zadarmo. Myslím 
si, že takové lidi je nutné ocenit alespoň 
morálně. Přinejmenším tak, jak to dělají 
ve sportu.

 Za děti, za jejich rodiče, za světelskou 
veřejnost Ti, Táňo, moc děkuji.

Eva Pejchalová

Tip na knihu

Na jiném místě Světelského zpravodaje 
se můžete dočíst, že v rámci oslav 800. 
jubilea města byla v sobotu 16. června na 
nádvoří zámku pokřtěna publikace Světel-
sko, vlastivědný sborník. Její vznik je plně 
v souladu s trendem posledních let, kdy 
se objevují stále další a další regionální 
publikace posilující v místním povědomí 
vztah k minulosti.

Autoři, z nichž někteří jsou členy Vlas-
tivědného spolku Světelsko, se ve svých 
pracích detailněji zaměřují na dílčí té-
mata z historie Světlé a jejího nejbližšího 
okolí. Úvodní práce Bc. Luďka Göbla 
a Mgr. Aleny Křivské se věnují místním 
pověstem, Doc. PhDr. Slavomil Vencl, 
DrSc., z Archeologického ústavu AV ČR 
v Praze se zabývá stopami nejstaršího 
osídlení na Světelsku, Dalibor Velebil 
z Národního muzea v Praze dolováním 
stříbra na Světelsku, Mgr. Alena Křivská 
záhadami a tajemstvím děkanského kos-
tela sv. Václava, Jaroslav Vála povýšením 
Světlé na město a PhDr. Miloš Tajovský ze 
Státního oblastního archivu v Havlíčkově 
Brodě tábory lidu v Dobré Vodě. Josef 
Böhm zpracoval stať s názvem Světelsko 
ve víru válek, na kterou navázali Šárka 
Hribová (Nálet na Světlou) a Jaroslav Vála 
(Výbuch na nádraží). Z poněkud jiného 
soudku jsou vzpomínky Vladislava Be-

rana Moje Světlá, Geologie a mineralogie 
Stvořidel od Mgr. Marka Chvátala, Zá-
mecký park ing. Ivy Černohubové či his-
torie odboru Klubu českých turistů od Ja-
roslava Vály. Bohatý životopisný materiál 
přidali Josef Böhm o letci RAF Stanislavu 
Vydrářovi, František Drašner o učiteli Pet-
ru Miloslavu Veselském, Zina Zborovská 
o akademickém malíři Jaroslavu Panuš-
kovi, ing. Pavel Pešek o cestovateli Janu 
Havlasovi a Martin Vlček o akademickém 
malíři Fr. A. Jelínkovi.

Sborník redigoval Jaroslav Vála, v počtu 
1000 ks vydalo město Světlá n. S., vytiskly 
jej Tiskárny Polička. Kniha je vázaná, 
tištěná na křídovém papíře, s barevnými 
i černobílými fotografiemi, má 268 stran 
a za 200 Kč je v prodeji v informačním 
centru.                                          -jv-

Gilbert, Martin
 První světová válka
Janáčková, Laura
 Bolest a její zvládání
Mayer, Joachim
 Zahrada po celý rok
Maurer-Mathison, D.
 Magie papíru
 - výtvarná práce s papírem
Knihy pro děti a mládež
Disney, Walt
 Pomáhej svým kamarádům
 - medvídek Pú
Goscinny, René
 Asterix a La Traviata
Braunová, Petra
 Borůvkové léto s Terezou
 - román pro dívky
Palme, J. F.
 Tadeáš a hradní tajemství
 - dobrodružný příběh

Eva Kodýmová 
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září
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 60. narozeninám 
dirigenta Jaroslava Průši
Účinkují: Orchestrální sdružení 
Region se sólisty, pěvecké sbory 
Gaudeamus a Jasoň
Společenský dům – divadelní sál

28. - 30. září
Svatováclavská pouť
Náměstí Trčků z Lípy a Nádražní ul.

12. říjen
Hrátky s pohádkou
Dramatizace pohádek dětskými 
čtenáři světelské knihovny.
Sál restaurace „U Košků“ v 17 hod.

13. - 15. říjen
Světelská zahrádka
9. ročník výstavy květin, ovoce 
a zeleniny.
Společenský dům - společenský sál

16. říjen
Iva Janžurová ...ani po kolenou se 
nevracej... aneb
Pudl nebo magnolie
Iva Janžurová a Stanislav Remunda
v hlavních rolích groteskní komedie. 
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hodin

19. 10. 2007 a 19. 11. 2007
Den otevřených dveří
Akademie – VOŠ, Gymn. 
a SOŠUP
Světlá nad Sázavou
prohlídka nové i staré galerie 
školy, jednotlivých dílen 
a ateliérů, ukázky zpracování skla, 
keramiky, kamene, 
budova a areál školy od 9.00 
do 16.00 hodin

říjen/listopad
Jihoamerické rytmy
Koncert jihoamerické hudby 
pro flétnu s kytarou a milostné, 
metafyzické poezie největších 
jihoamerických básníků.
Účinkují: Radovan Lukavský 
+ Gran Duetto Concertante
Rytířský sál světelského zámku

7. listopad
Mystery Of The Dance - 
Tajemství tance
Taneční soubor Merlin (SK) 
ve velkolepé irské taneční show. 
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hodin

8. listopad
Mystery Of The Dance - 
Tajemství tance
Vystoupení pro studenty a žáky 
škol - dopolední představení.
Společenský dům – divadelní sál

Kompletní kalendář v podobě skládačky je zdarma k dispozici v Informačním centru, nám. Trčků z Lípy 16.

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz
Informační centrum: tel. 569 496 676, e-mail: info@svetlans.cz

VÝBĚR Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH 
A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2. POLOLETÍ 2007
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4. a 5. prosinec
Čerti přijdou dvakrát
Mikuláš a čerti ve středověkém 
podzemí 
od 16 do 20 hod.

11. prosinec
Šťastné Vánoce Jitky Zelenkové
Vánoční koncert Jitky Zelenkové 
s doprovodnou skupinou.
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hod.

15. prosinec
Vánoční trhy
Nám. Trčků z Lípy od 9 do 12 hod.

prosinec
Vánoční koncert
smíšeného pěveckého sboru 
Gaudeamus

16. září
Přehlídka genetického fondu 
plemene 
(chovných psů a fen) 
československého vlčáka
Pořádá Kynologická organizace 

- ZO Světlá n. S.
Zimní stadion od 7.30 do 14 hod.

SPORTOVNÍ AKCE

18. říjen
Běh Terryho Foxe
Prezentace ve 14 hod., 
start v 16 hod. 
na náměstí Trčků z Lípy.
Trasa 1.600 m z náměstí ulicemi 
Nádražní, Poštovní, Pěšinkami, 
dolní částí náměstí do Dolní ulice, 
ulicemi Na Sídlišti, Nové město 
a zpět na náměstí. 

září

Život na Světelsku 
v reportážní fotografii
výstava fotografií ze 
stejnojmenné fotografické 
soutěže

říjen

Blanka Pejšková
autorská výstava obrazů 
pražské výtvarnice

VÝSTAVY V GALERII NA PŮDĚ
Otvírací doba: ÚT - PÁ  9 - 17 hodin, SO, NE, svátky   13 - 17 hodin

listopad

Květa Monhartová
autorská výstava obrazů plzeňské 
výtvarnice

prosinec

Vánoční výstava
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Jednička pro veterány

Důstojným způsobem přispěli v so-
botu 26. května do bohatého programu 
oslav 800. jubilea města Světlé n. S. mo-
toristé vydařenou akcí Závodem do 
vrchu historických automobilů a moto-
cyklů. 

Vlastnímu závodu předcházela výsta-
va historických vozidel na světelském 
náměstí a bylo se nač dívat. Však také 
mnozí návštěvníci výstavy pořídili ne-
sčetné množství fotografií skutečných 
motoristických skvostů. V řadě vystave-
ných motocyklů nechyběly kdysi slavné 
české značky ČZ a Jawa světelských 
motorkářů. Sedmdesátiletý Radek Rits-
chel představil svoji „čezetu“ 125 a syn 

Milan Jawu 250. Zdeněk Hájek se poch-
lubil udržovaným pérákem v armádním 
provedení Jawou 350, stejnou značku 
měl i Milan Rokos. Jan Kopic měl na ve-
teránské přehlídce Jawu ČZ 250. Svým 
věkem nemohly motorky Světeláků 

konkurovat motocyklovým bonbonkům 
jako Böhmerland či BSA, ale jsou to 
stroje naší slavné motocyklové histo-
rie. Zmíněný motocykl Böhmerland 
z roku 1926 patřil Karlu Konfrštovi ze 
Sobíňova (dnes je v republice v dobrém 
technickém stavu 38 těchto strojů), BSA 
s přívěsným vozíkem, vyrobený v roce 
1927, Aloisu Šrámkovi z Havlíčkova 
Brodu.

Fandové historických automobilů 
obdivovali Tatru 57 z roku 1933, ale 
největším tahákem pro milovníky vůně 
benzinu byl dědeček automobil Praga 
Piccolo z roku 1923. Většinou každý 
takový klenot má svůj příběh a má ho 

i obdivovaná „pikolka“. Nynější majitel 
tohoto krasavce Bohuslav Pipek z Kutné 
Hory objevil stařičkou pragovku v podo-
bě upraveného malotraktoru, který jeho 
majitel používal zejména pro svoz dřeva 
z lesa. Pokud chtěl pan Pipek Piccolu 
získat, musel nejprve vyrobit podobné-
ho pomocníka do lesa pro původního 
majitele, a výměnou tak získal poněkud 
znehodnoceného veterána. Sám se po-
tom proměnil v restaurátora a po něko-
lika letech mravenčí práce přivedl více 
než osmdesát let staré auto do původní 
podoby. Pozornosti obdivovatelů neušli 
ani Světeláci Josef a Martin Paďourkové 
se svými sedmdesát let starými tatrov-
kami. 

Odpoledne se potom jel závod do vr-
chu jako jízda pravidelnosti. Startovalo 
se na náměstí Trčků z Lípy do Lánecké 
ulice, cíl trati dlouhé 1 600 m byl před 
firmou Probas. Jely se dvě jízdy, 

Praga Piccolo (1923) na startu jízdy do vrchu

Místostarosta Josef Böhm předává pohár 
Martinu Paďourkovi 

Vítězové s cenami

Motocykl Böhmerland Čechie (1926)

▶
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vítězem byl ten, kdo měl nejmenší 
časový rozdíl mezi oběma jízdami. Při 
rovnosti časového rozdílu rozhodovalo 
stáří vozidla a dále objem motoru. Za 
zmínku určitě stojí, že v kategorii mo-
tocyklů od roku 1945 první tři jezdci 
F. Vlasák, F. Kysela a M. Ritschel doká-

zali v obou svých jízdách zajet naprosto 
shodné časy a stejného výsledku dosáhl 
i M. Paďourek s Tatrou 57A sport.

Výsledky:
Motocykly do roku 1945:
1. Jiřina Jandová 
 (Jawa 250, Kutná Hora)
2. Otakar Janda 
 (Panther 500, Kutná Hora)
3. Alois Šrámek 
 (BSA, Havlíčkův Brod)

Motocykly po roce 1945:
1. František Vlasák 
 (Jawa 250 pérák, Jihlava)
2. František Kysela 
 (Norton, Kutná Hora)
3. Milan Ritschel 
 (Jawa 250, Světlá n. S.)

Auta do roku 1945: 
1. Martin Paďourek 
 (Tatra 57A sport, Světlá n. S.)
2. Bohuslav Pipek 
 (Praga Piccolo, Kutná Hora)
3. Jiří Mrázek 
 (Tatra 57, Humpolec)

Auta po roce 1945:
1. František Jokl 
 (Volha M21, Humpolec)

▶

Výstava veteránů na náměstí 

2. Luděk Pasáček 
 (Fiat 850 coupe, Humpolec)
3. Václav Stejskal 
 (Škoda 1100 MB, Humpolec)

Při předávání cen nejlepším účast-
níkům závodu celý motoristický den 

výstižně zhodnotil místostarosta Světlé 
Josef Böhm, když na závěr do mikro-
fonu řekl: „Byla to vydařená a určitě 
zajímavá akce, jaká ještě v našem městě 
nebyla.“

Text a foto: jív (3), Pavel Kotan (4)

Sedmdesátiletá Tatra ze Světlé

Sedmdesát let osobního automobilu 
je již pěkné jubileum a historie vozu-

-jubilanta je o to zajímavější, že patří 
stále jedné rodině a jeho domovem je 
stále Světlá nad Sázavou.

Při prezentaci historických vozidel na 
světelském náměstí, která předcházela Zá-
vodu do vrchu v sobotu 26. května, pouta-
ly zaslouženou pozornost obdivovatelů 
automobilových veteránů dvě nablýskané 
tatrovky z roku 1937. Přitom asi málokdo 
z  přihlížejících věděl, že oba vozy patří 
Světelákům. Zejména černá Tatra T 57A 
má zajímavý životní příběh svázaný se 
Světlou. Jejím prvním majitelem byl Josef 

Paďourek (*1912), který s ní jezdil u svě-
telské firmy Holzer a synové. Za 2. světové 
války, aby se nestala kořistí Němců, opus-
tila Světlou a s odmontovanými koly byla 
uschována v Nové Vsi ve slámě. Po válce 

pan Paďourek odkoupil vůz do osobního 
vlastnictví a až do roku 1972 ho používal 
při výkonu svého povolání provozního 
inspektora Benziny, když denně najezdil 
běžně 200 km. Při odchodu do penze pře-
vzal Tatru jeho syn, rovněž Josef a později 
i jeho syn Martin. Oba Paďourkové udržují 
dnes již historický vůz v perfektním stavu 
a jejich potěšením je občas svého miláčka 
předvést na různých akcích po celé repub-

Současný majitel Josef Paďourek 
s maminkou a otcem v roce 1960

Josef a Martin Paďourkové se svými 
miláčky na světelském náměstí
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lice, jako tomu bylo nyní na náměstí ve 
Světlé. Pro řidiče dnešních moderních au-
tomobilů bude znít neuvěřitelně informace, 
že vůz má najeto přes milion kilometrů 
a kromě generálních oprav motoru a laku 
jsou na něm všechny součásti původní. To, 
že tento vůz je stále v perfektním stavu 
a jezdí, je forma uctívání památky otce 
a dědy obou Paďourků.

Mopedy ovládly náměstí

Sobota 2. června byla dnem 1. roční-
ku Srazu mopedů ve Světlé n. S. a určitě 
to byla vydařená akce, která byla zařa-
zena do programu oslav 800 let od první 
zmínky o Světlé n. S. Pořadatelem byl 
místní Stadion klub S 11 za podpory 
města Světlá n. S.

Již od časného rána se na náměstí Trčků 
z Lípy sjížděly mopedy populární značky 
Stadion S 11 téměř z celé republiky, aby 
po dopoledním motosalonu pod otevře-
ným nebem absolvovaly více než 80 km 
dlouhou spanilou jízdu naším regionem. 
Během prezentace se pořadatelům zare-
gistrovalo 61 mopedů, 17 jich bylo ze Svět-
lé. Nejvzdálenějším účastníkem byl mope-
dista z Mariánských Lázní a nejpočetnější 
ekipou, která do Světlé přijela, bylo 16 ma-
jitelů mopedů ze středočeského Žebráku. 
Další majitelé dnes již populárních kozích 
dechů přijeli z Pardubic a z Rakovníka. 
Zaparkované mopedy na náměstí vzbudily 
až nečekaný zájem mnoha diváků, kteří 
si se zájmem prohlíželi vystavené stroje, 
z nichž u některých byl v „rodném listě“ 
uveden rok výroby 1957. Kdo by se ten-
krát pomyslel, že ty splašené trubky, jak 
se našemu prvnímu mopedu s humorem 
říkalo, vzbudí po padesáti letech takový 
zájem. Dokonce přijela i Česká televize, 

která s celou kolonou absolvovala celou 
trasu Spanilé jízdy. Ve 12 hodin, tak jak 
bylo naplánováno, starostka Lenka Ar-
notová nejprve popřála všem účastníkům 
šťastnou cestu a potom propagační jízdu 
odstartovala. Za hlasitého vrčení  dvou-
dobých motorů se peloton jedenašedesáti 

mopedů vydal na svoji spanilou jízdu s do-
provodem, který tvořilo šest nablýskaných 
chopperů, což jsou silné motorky, takové 
koráby silnic. Mopeďáci se zastavili na 
Lipnici, kde navštívili hrad a také hrob Ja-
roslava Haška. V Humpolci byla zastávka 
u památníku nejslavnějšího přistěhovalce 
Hliníka, a potom již vedla cesta přes 
Speřice a Koberovice do Ledče n. S. V 16 
hodin se všichni šťastně vrátili do Světlé 
a celý program měl pro účastníky pří-
jemnou tečku – u klubovny světelských 
mopeďáků nedaleko nádraží se rožnilo 
selátko. To, že všichni dojeli do cíle, svědčí 
o otcovské péči motoristických fandů 
o své miláčky. 1. ročník Srazu mopedů byl 
i díky České televizi vynikající propagací 
jubilujícího města. 

jív
Foto: Jaroslav Vála

Když láska a obdiv ke značce Tatra 
v rodině Paďourkových dostaly pevné 
základy a otec se synem se nemuseli 
o svého miláčka dělit, přibyl jim do 
garáže ještě jeden vzácný exemplář stej-
né značky. Červeno-černou Tatru 57A 
Sport, rovněž s rodným listem z roku 
1937, koupil Martin Paďourek v roce 
1999 jako vrak a s pomocí svého otce 

během pěti let vůz zrestaurovali. Dnes 
je ve stavu, kdy budí pozornost milovní-
ků historických vozidel. Martin s tímto 
sporťákem dosáhl již mnoha ocenění na 
různých soutěžích elegance historických 
vozidel a na orientačních závodech auto-
mobilových veteránů.

Text a foto: Jiří Víšek

Folklor zabodoval

6. ročník folklorního festivalu 
Horácko zpívá a tančí byl již dávno 
předem zařazen mezi hlavní akce 
celoročních oslav 800 let od první 
zmínky o Světlé nad Sázavou, vždyť 
díky Škubánku má toto odvětví kultu-
ry v našem městě dlouholetou tradici. 

A Škubánek byl také hlavním hosti-
telem všech zúčastněných souborů, 
i když na uspořádání festivalu měli 
podíl mnozí další obětavci. 

Předkrmem bohatého menu festivalu 
byla páteční vystoupení souborů pro 
žáky světelských škol a vystoupení vítě-
zů krajského kola soutěže Zpěváčci 2007 
na podiu na zámeckém nádvoří. První 
den zakončil koncert populární skupiny 
Čechomor na zimním stadionu v Pěšin-
kách. Hlavním festivalovým dnem byla 
sobota 9. června. Již od časného rána 
zaplnily náměstí Trčků z Lípy stánky 
nabízející zboží tradičních lidových 
řemesel, se svými ukázkami programu 
se představily některé soubory v pořadu 
Roztančená ulice. A bylo se nač dívat, 
však také nechyběl filmový štáb České 
televize. Odpolední blok zahájil průvod 
všech účastníků průvodu, v jehož čele se 
představil domácí Škubánek a následo-
valy další soubory, Bystřinka, Kamínek 
a Rozmarýnek ze Žďáru nad Sázavou, 
Rožínka z Dolní Rožínky, Vysočánek 
z Hlinska, Jeřabinka z Jihlavy, 

Páteční vystoupení dechového souboru 
místní ZUŠ

▶
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Kuřátka z Chrudimi. A za nimi se 
přihlížejícím divákům představily hosté, 
ve Světlé již známý soubor Bystrzacy 
z Polska, exotický folklor představil 
soubor hudebníků a tanečníků z Konga, 
s tradičními masopustními maskami 
šel soubor Maškara ze Studnic, tradiční 
plzeňské kroje a muziku přivezl soubor 
Jiskra z Plzně. Cíl průvodu byl na zá-
meckém nádvoří, kde se uskutečnil festi-
valový pořad Horácko zpívá a tančí. Ten 
začal slavnostním zahájením, při kterém 
přišli zdar festivalu popřát vážení hosté, 
senátor Bedřich Moldan, hejtman kraje 
Vysočina Miloš Vystrčil, generální ředi-
tel HZS ČR Miroslav Štěpán. Nechyběli 
ani představitelé města a příspěvkové 
organizace KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá n. S. Skutečné zahájení patřilo 
pěveckému sboru Gaudeamus, který se 
představil upravenými lidovými písně-
mi Horácka a slovy sbormistra Milana 
Bohanese popřál všem, tedy i účinkují-
cím, ty nejhlubší kulturní zážitky. Byl 
šťastný nápad, pozvat Gaudeamus na 
festivalové podium, vždyť je stejně jako 
Škubánek součástí světelské kultury. 
Stejně tak bylo dobrým nápadem svěřit 
roli průvodce festivalovým pořadem 
Jaroslavu Bártovi, který působí ve Šku-

▶ bánku od roku 1996. Potom už se střídaly 
ostatní soubory a každý z nich zaujal ně-
čím jiným. Folklor Škubánku neustrnul, 
dokladem toho bylo například vystou-
pení připomínající Posázavský pacifik, 
který též ke Světlé patří. Úspěch měla 
všechna vystoupení, ale určitě největší 
aplaus hlediště si vysloužili hosté. Polští 
Bystrzacy Světlou znají a světelské pub-
likum zná je. Pětice černých hudebníků 
z dalekého Konga se prezentovala svojí 
muzikálností a neotřelým tanečním 
pohybem. Maškara ze Studnic pobavila 
bezprostřední rozpustilostí, která k mas-
kám patří a stálice na folklorním nebi 
Jiskra z Plzně předvedla tradiční folklor 
západních Čech na vysoké úrovni, doko-

Návštěva v muzeu

V rámci folklorního festivalu Horácko 
zpívá a tančí navštívili pamětní síň Mu-
zeum Světelska – týden před jejím slav-
nostním otevřením – hejtman kraje Vy-
sočina RNDr. Miloš Vystrčil a starostka 
Havlíčkova Brodu ing. Jana Fišerová, 
CSc. Zatímco krajský hejtman si dlouho 
a se zájmem prohlížel panely a vitriny 
věnované malířům Panuškovi a Jelín-
kovi a olympionikovi Zdeňku Bártovi, 
havlíčkobrodská starostka mimo jiné 
prohlásila, že „Broďáci“ mohou Světlé 
tuto síň závidět. 

Text a foto: jív

Návštěva v doprovodu místostarosty 
Josefa Böhma

nalé spojení tance s lidovou dudáckou 
muzikou. Tečka patřila ještě jednou 
studnické Maškaře s veselou masopust-
ní scénkou Porážení kobyly. A přišlo 
nikým neřízené finále, ve kterém se na 
podiu sešly všechny hostující soubory 
při společném tanci a krásně vyznělo, 
když účinkující do tohoto tanečního reje 
vtáhli světelskou starostku Lenku Arno-
tovou, starostku Studnice paní Sázavo-
vou a ředitelku právě končícího festivalu 
Evu Pejchalovou. Bylo to vše nádherné, 
chyběl snad jen větší počet diváků, ale 
kdo na zámecké nádvoří nepřišel, může 
jen litovat. 

-jív-
Foto: Jaroslav Vála

Festivalové poděkování

Folklorní festival Horácko zpívá 
a tančí celý rok důkladně připravo-
val šestičlenný štáb ve složení Míla 
Brtník, Josef Böhm, Zdeňka Horní, 
Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana 
Myslivcová a Eva Pejchalová. Štáb 
úspěšně vyřešil celou řadu problémů 
týkajících se organizační a umělecké 
stránky.

Velice si ceníme toho, že světelský fes-
tival patří mezi kulturní akce podporo-
vané Fondem Vysočiny kraje Vysočina 
a Ministerstvem kultury ČR – odbo-
rem regionálního rozvoje. Byl zaštítěn 
významnými osobnostmi veřejného 
a politického života. Velké poděkování 
patří hlavnímu pořadateli – kulturnímu 
zařízení města KyTICe i dalším spolu-
pořadatelům. Jsou jimi město Světlá nad 
Sázavou, Folklorní soubor Škubánek, 
Světlá nad Sázavou, Folklorní sdružení 
ČR, Praha a Horácké folklorní sdružení 
Jihlava. 

Velké poděkování patří všem sponzo-
rům, podporovatelům, firmám, institu-
cím, mediálním partnerům za příspěvky 
a pomoc při našem snažení o udržování 
a rozvoj lidové kultury. 

Festival sponzorovali:
EVOS – HYDRO, s. r. o., Ledeč n. S., 

JUDr. Lubomír Málek, Havlíčkův Brod, 
TOST.cz, s. r. o., Ledeč n. S., Lesní 
družstvo obcí Ledeč n. S., Hněvkovice, 
Emil Wurst, Pardubice.

Festival podpořili:
ACR Alfa – Agentura propagace ČR, 

Akademie – Vyšší odborná škola, Gym-
názium a Střední odborná škola umělec-

koprůmyslová Světlá nad Sázavou, Bo-
rovice – informační centrum, C.I.O.F.F., 
Caesar Crystal Bohemiae, a.s., Světlá 
n. S. – Josefodol, Česká zemědělská 
akademie v Humpolci, pracoviště Světlá 
n. S., Folklor – časopis FoS ČR, Haló no-
viny, Hasičský záchranný sbor ČR, IFG, 
IOV, Klub českých turistů, Měšťanský 
pivovar Havlíčkův Brod, a.s., Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ochran-
ný svaz autorský – OSA, Sklo Bohemia, 
a.s., Světlá n. S., TISK HERMANN 
& SPOL., Havlíčkův Brod, Základní 
škola Světlá nad Sázavou, Komenského 
ul., Základní škola Světlá nad Sázavou, 
Lánecká ul., Základní umělecká škola, 
Světlá n. S. a sportovní kluby ze Světlé 
n. S.

Mediálními partnery byly:
Mediatel Zlaté stránky, Dětská tisková 

agentura, Český rozhlas, Český rozhlas 
Region, Radio Proglas a Havlíčkobrod-
ský deník.

V neposlední řadě si zaslouží ocenění 
práce koordinátorů, všech pořadatelů, 
od hasičské a zdravotnické hlídky, přes 
svědomitou práci hostesek souborů pře-
vážně ze zdejšího gymnázia, všech lidí, 
kteří zajišťovali organizační a technic-
kou stránku nutnou při pořádání takové-
to velké akce.

Velmi si vážíme i světelských umělec-
kých těles, která obohatila programovou 
nabídku festivalu – dechovky Základní 
umělecké školy a smíšeného pěveckého 
sboru Gaudeamus.

Všem upřímně děkujeme.
epe
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Není pokoje na tomto světě

Tak organizátoři z Vlastivědného 
spolku Světelsko nazvali celodenní 
program na nádvoří zámku a v zámec-
kém parku, kterým v sobotu 16. června 
vyvrcholily oslavy 800. výročí první pí-
semné zmínky o Světlé nad Sázavou. 

Již od šesté hodiny ranní připravovali 
pořadatelé z řad vlastivědného spolku, 
jeho příznivců a ochotných nadšenců 

prostor pro trhovce Jarmarku historických 
řemesel. Když začali přijíždět jednotliví 
řemeslníci a prodejci, vedla lipovou alejí 
do nitra parku středověká ulička lemovaná 
stylovými stánky. Jarmarečníci zaplnili 
pulty svým zbožím a sami se převlékali do 
dobového oblečení.

Postupně sílící proud návštěvníků jako 
první vítal potulný bard hrou střídavě 
na několik druhů historických nástrojů. 
V protějším stánku se dobovým způsobem 
razily mince.  Mohutným máchnutím 
palice a přesným úderem do raznice 
vznikaly repliky pamětních mincí – a ne 
ledajakých! Lícová strana je replikou zho-
tovenou podle fotografie vzácné pamětní 
mince, kterou nechal v roce 1588 ve stříb-
ře razit Burian Trčka z Lípy ve Světlé nad 
Sázavou. Rubovou stranu repliky mince 
zdobí (na rozdíl od originálu) zobrazení 
kostela sv. Václava nad splavem. Repliky 
byly provedeny podle přání zákazníka 
z hliníku, mědi a mosazi, ale bylo možno 
objednat si i repliku ve stříbře a dokonce 
i ve zlatě. 

V dalším stánku kamenořezač nabízel 
prodej drobností, které sám nazývá „žer-

tovnými cetkami pro potěchu oka či duše“. 
Kolemjdoucí zdravil uctivým oslovením 

„Vítej, pane“ a loučil se neméně uctivým 
„Bůh s tebou“. Na jeho pultě se nacházely 
například v útlých knížkách svázaná sbír-
ka babských rad k užitku i pro pobavení, 
žertovné pohlednice, ale především malé 
skleněné lahvičky, jejichž obsahem bylo 
vše od „Modrýho z nebe“ přes „Zajíce 
v pytli“ a „Odříkaného chleba největší 

krajíc“ až po špetku dřevěných pilin 
s nálepkou „Náhradní náplň do hlavy“. 
Kromě toho tu však měl i dárky či jejich 
nabídku pro náročnější: do kamene (opuky 
nebo břidlice) vyřezaná měsíční znamení, 
heraldické motivy, symboly nebo mono-
gramy apod.

Své zboží nabízeli dva perníkáři, pro-
davači kožených výrobků, jako řemínků, 
opasků či měšců, další s výrobky ze dřeva, 
výrobce s názvem Továrna na nesmysle 
nabízel krásné svíce. Řemeslníci předvá-
děli tkaní na stavu, pletení proutěných oša-
tek, výrobu na hrnčířském kruhu a nechy-
bělo ani kovářské řemeslo. Poslední byli 

dva místní kameníci s ukázkami svých 
prací ze žuly, opuky a pískovce. Obdiv 
sklízely zejména lavička v podobě kočky 
a žulová replika piniové šišky, zhotovená 
pro rekonstrukci historického plotu Ma-
hlerovy vily v Havlíčkově Brodě.

Opodál už byl vchod do pravěku – brána 
z několika tyčí měla podobu jehlanu, z je-
hož vrcholu visela vypreparovaná lebka 
tura domácího. V ležení pravěkých lidí 

mohli návštěvníci vidět tkaní na jednodu-
chém stavu, mletí mouky, pečení placek, 
sekání dřeva kamennou sekyrou, vrtání 
kamene dřevěným vrtákem s tětivou, na 
kamenech ukázky jeskynních maleb 
a mnohé další zajímavost.

***
V dopoledních hodinách proběhl na 

nádvoří zámku také křest knihy Světel-
sko – vlastivědný sborník a slavnostní 
otevření pamětní síně „Muzeum Svě-
telska“, kterého se účastnila celá řada 
významných hostů. Slavnost zahájil 
smíšený pěvecký sbor Gaudemus, který 
mimo jiné přednesl píseň místního ro-
dáka Aloise Jelena. Vlastivědný sborník 
postupně pokřtili autoři několika v něm 
uveřejněných prací Jaroslav Vála, Josef 
Böhm a někteří hosté.

Následoval přesun přes nádvoří ke 
vchodu do muzea. Na přestřižení pásky 
se podíleli – za hemžení a postrkování 
četných fotografů – místostarosta Josef 
Böhm, starostka Lenka Arnotová, po-
slankyně Miroslava Němcová a za Vlasti-
vědný spolek Martin Vlček. Údiv v očích 
prvních návštěvníků byl obrovský ▶

Bard Továrna na nesmysleMgr. Pavel Rous s trčkovským 
kancionálem

Kamenořezač
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neb dědicův, a budoucích mých anebo 
s vědomím hejtmana mého světelského ny-
nějšího neb budoucího, nařízené býti mají. 
Pro lepší jistotu  a důvěrnost list tento 
pečetí mou vlastní, s jistým mým vědomím 
dal jsem ubezpečiti, a v něm se rukou svou 
vlastní podepsal. Jehož jest dáno na zám-
ku mém Žlebech 12ho dne měsíce prosince 
Léta Páně 1633ho.“ 

Slovosled je poněkud nepřehledný, ale 
myšlenka stále aktuální. Stejně jako trč-
kovské heslo, kterým byl průvod a proslov 
ukončen: „Není pokoje na tomto světě!“ 
A nakonec, po tomto historickém expozé, 
se také současná starostka města symbo-
licky přihlásila k odkazu svých předchůd-
ců, k udělení práv a výsad.

***
Odpoledne se na pódiu po hodině stří-

daly hudební skupiny, které svou produkcí 
přitáhly k poslechu a posezení množství 
vděčných posluchačů všech věkových 
kategorií a různého hudebního „vyzná-
ní“. Jako první začala ve 14 hod. skupina 
Bejvávalo směsí lidových písniček, poté 
nastoupila oblíbená místní kapela Fernet, 
aby potěšila posluchače country a tramp-
ských písniček, a nakonec příbramská 
pseudohistorická skupina Ginevra, hra-
jící v dobových kostýmech vlastní písně 
a balady. Její název je odvozen od skotské 
královny z dob rytířů kulatého stolu, ne-
boť začátky skupiny byly nakloněny právě 
irským a skotským melodiím. Dnes již 
tvoří a zpívají písně vlastní, neboť česká 
historie je studna bezedná a různých 
příběhů, historických dokumentů pověstí 
nabízí přehršle. Kromě toho jsou v reper-
toáru i písně skočné, kramářské a žertov-
né. O tom, že Ginevra se líbila, svědčil 

a rozhodně nelíčený. Množství expo-
nátů přehledně umístěných ve vitrinách, 
v decentním vínovém odstínu vyvedené 
panely s dokumenty o životě a díle malíře 
Jaroslava Panušky, řezbáře a sochaře Bo-
humila Vlčka, malíře Václava Hradeckého 
a dalších. Zaslouženou pozornost poutaly 
prosvětlená vitráž sv. Václava, rekonstru-
ovaná místním vitrážistou Milošem Jírov-

cem a torzo smírčího kříže, vylovené ze 
Sázavy po povodni v roce 2002.

A co teprve v následujících místnostech! 
Purkrechtní kniha a nejvýznamnější 
listiny vztahující se ke Světlé n. S. – vše 
v originálním provedení! Největším pře-
kvapením ovšem byl Německobrodský 
graduál, tradičně také zvaný Trčkův 
kancionál nebo Trčkova kniha, nejlepší 
dochované iluminátorské dílo vyhotovené 
v pražské dílně Pavla Mělnického v roce 
1506. Obsahuje 395 pergamenových listů, 
váží bezmála 32 kg, byl pořízen na náklad 
Buriana II. Trčky z Lípy a sloužil jako 
zpěvník literátského bratrstva v Němec-
kém Brodě. V úvodu graduálu je vyob-
razena klečící rodina donátora –  Burian 
II. Trčka z Lípy, jeho manželka Kateřina 
z Kosti, synové Jan a Zdeněk a dvě ze 
tří dcer, které se jmenovaly Dorota, Eliška 
a Magdalena. Místní tradice v narážce na 
proslulé bohatství Trčků z Lípy o graduá-
lu uváděla, že zpěvník má tolik listů, kolik 
dvorů Trčkové vlastnili, neboť z každého 
dvora museli na pořízení zpěvníku dodat 
jednu telecí kůži.

Všechny tyto vzácnosti byly zapůjče-
né pouze pro tento jeden jediný víkend 
Státním oblastním archivem v Havlíčkově 
Brodě. Nemenší překvapení ovšem skýta-
la – i pro rodilé Světeláky – výstava obra-

zů již zmíněného, téměř zapomenutého 
rodáka Václava Hradeckého, které muzeu 
zapůjčil Památník národního písemnictví 
v Praze.

***
Ve 13 hodin se od radnice vydal mo-

hutný průvod lidí v dobovém oblečení, 
v čele tambor budící pozornost dunivými 
zvuky vycházejícími z jeho bubnu, za ním 

rytíři v brnění, vlajkonoši, šermíři a břišní 
tanečnice. V kočáře taženém dvojspřežím 
a doprovázeném po stranách vlajkonošem 
a dudákem paní starostka s fraucimorem, 
všichni samozřejmě rovněž v dobových 
kostýmech. Za kočárem opět jezdci a de-
sítky dalších postav, od bohatých dam 
a měšťanů, až po lid obecný v jednodu-
chém oblečení z režného plátna.

Průvod prošel z náměstí, přes most 
a Zámeckou ulicí k východním křídlu 
zámku a průjezdem na nádvoří. Zatímco 
vlajkonoši zůstali dole, šlechtici a dvorní 
dámy vystoupili na pódium a rozestoupi-
li se kolem starostky a ceremoniáře, jenž 
po oslovení „vzácných paní a ctných pa-
nen, statečných a slavných pánů“ přečetl 
úryvky z historických listin, které zaklá-
daly a potvrzovaly zdejší městská práva 
a výsady. Posledním ze čtených výňatků 
byl závěr listiny  z roku 1632, kterou Jan 
Rudolf hrabě Trčka z Lípy Světelským 
potvrdil a rozšířil jejich práva:

„Však toto všechno, což jim tak odevzdá-
vám, k dobrému obce a ne k užitku jedno-
ho nebo druhého obraceno býti má. Nad 
čímž jisté osoby aby to opatrovali, počet 
pořádný činili s vědomím mým neb dědiců 
a budoucích mých anebo s vědomím mým, 

▶

Práce s kamennou sekyrou Dvořané

Rytíři

Starostka a ceremoniář
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mohutný dlouhotrvající potlesk, po kterém 
musel následovat přídavek!

O diváky neměli nouzi ani amatérští her-
ci z ledečského divadelního souboru Mi-
mochodem, kteří v parku, na louce mezi 
stromy, sehráli několik výstupů na motivy 
místních pověstí, např. O zlé Mandě Trčko-
vé, O Režné paní nebo O rytíři Nelechovi 
a Jitce. Na nezájem si nemohly stěžovat 
ani odsouzené ženy ze světelské věznice, 
které si ušily slušivé středověké oblečení 
do svého stánku, u něhož probíhaly roz-
ličné soutěže pro děti. Každý účastník měl 
u nich připravenou sladkou odměnu. Na 
jiném místě zase klienti Ústavu sociální 
péče v Háji u Ledče n. S. předváděli vý-
robu keramiky tzv. Axmanovou metodou, 
kterou se zabývají převážně slepí lidé.

K vidění byl také souboj dvou rytířů 
na koních, cvičení s dřevcem a ledečská 

skupina Notorix Denatur ve spolupráci 
s několika světelskými „rytíři práva po-
ctivého“ předváděla ukázky historického 
šermu. Rytíři, někteří v drátěných košilích 
a chránící se štíty, bojovali proti sobě ne-
jen meči, ale také například oboustrannou 
sekyrou, střílelo se z „píšťaly“, hákovnice 
a dvou děl. Také se stalo, že některé z ma-
lých dětí začalo brečet, když rytíř „zapíchl“ 
svého soka a ten zůstal bez hnutí ležet.

Byla tu i historická střelnice, věštírna 
a poněkud stranou plátěná „krčma“ s na-
bídkou piva Rebel, vína, několika druhů 
ostřejšího pití včetně Krvesaje, ale samo-
zřejmě i nealkoholických nápojů. Na roštu 
se grilovaly plátky z vepříka a kuřat a kdo 
chtěl, mohl si na ohni vlastnoručně opéct 
špekáčky.

Od 19 hodin se v Rytířském sále konal 
koncert tělesa Musica antiq(aria) s hráči 
předních českých orchestrů (z České 
filharmonie, ze symfonických orchestrů 

Českého rozhlasu a hlavního města Prahy 
FOK a dalších), které reprodukuje hudbu 
baroka a klasicismu v souladu s dobovou 
interpretací. Do posledního místečka za-
plněný sál odměňoval výkony nadšeným 
potleskem.

A když se v parku dostatečně setmělo, 
přišla na řadu ohňová show předváděná 
brněnskou skupinou odvážných dívek 
a chlapců. Na samý závěr dne se konal 
velkolepý ohňostroj. Nejprve překvapení 
v podobě velké osmistovky vytvořené 
z pyrotechnických svíček spolu s ohňo-
vým vodopádem (tedy „ohňopádem“?) 
proudícím z několikametrové výšky na 
zem a teprve potom přišly na řadu barevné 
rachejte různých druhů, které svými roz-
prasky vytvářely na noční obloze nádher-
nou podívanou. 

Ohňostroj byl důstojnou tečkou za celý-
mi oslavami a zaslouženě sklidil pochvalu 
a na závěr dokonce potlesk.  Jaroslav Vála

Poděkování za hezký zážitek

Orchestrální sdružení Region Světlá 
n. S., při příležitosti oslav 800 let od 
první zmínky o Světlé nad Sázavou, po-
řádalo dne 23. června v divadelním sále 

„Večer operních a operetních melodií“. 
Zazněly melodie z opery Viléma Blod-
ka V Studni, z operet Oskara Nedbala 
Polská krev a Johana Strausse Cikánský 
baron. Vystoupili nám známí solisté 

– Hana Škvařilová, Romana Strnadová, 
Olga Fialová, Jana Peslerová-Musílková, 
Evžen Doležal, Josef Moravec a Pavel 
Vačura, spoluúčinkovali smíšené pěvec-
ké sbory, Gaudeamus se sbormistrem 
Dr. Milanem Bohanesem a Jasoň se 
sbormistrem Michalem Hájkem. 

Celý pořad byl věnován retrospektivě 
orchestrálního sdružení Region, od jeho 
založení až po současnost. Byl připome-
nut zakladatel orchestru pan J. J. Staněk, 
dále dirigenti pan Vladislav Beran a pan 
ing. Jaroslav Průša.

Po téměř pětileté odmlce se podařilo 
dát symfonický orchestr dohromady, so-
botní večer byl premiérou nové éry.

Chci poděkovat všem účinkujícím, 
organizátorům za příjemný večer. Za-
hájení nové éry působení symfonického 
orchestru Region pod vedením mla-
dého, dynamického dirigenta Michala 
Hájka vnímám jako dárek Vás, členů 
orchestrálního sdružení Region městu 
u příležitosti jubilejních oslav. Velice 
si toho vážím. Přeji Vám hodně elánu 
a úspěchů.

Lenka Arnotová, starostka

Vrchol oslav se vydařil

Připravovány byly dlouho, hodně se 
o nich mluvilo i psalo, z čehož bylo patr-
né, že se máme na co těšit. Mezi těmi, kte-
ří si od soboty 16. června hodně slibovali, 
jsem byla i já, neboť nabídka kulturních 
programů na tento den byla pestrá, bohatá 
a víc než lákavá. Skutečnost však daleko 
předčila veškerá moje očekávání. 

Do města jsem přijela už brzy ráno 
a s krátkými přestávkami jsem tu strávila 
téměř celý den. Nestihla jsem samozřej-
mě vše, ale i tak jsem nasbírala nesmírné 
množství krásných dojmů. Radost mi zde 
tento den udělalo snad úplně všechno.

Prvním nezapomenutelným zážit-
kem se pro mne stala návštěva zámku 
spojená s účastí na slavnostním křtu 
Vlastivědného sborníku Světelsko 
a slavnostním otevření dlouho očeká-
vané pamětní síně Muzeum Světelska. 
Vydání kvalitní čtenářsky přitažlivé 
publikace, jíž tento sborník bezespo-
ru je, byl šťastný nápad. Podobně mě 
nadchla i prohlídka muzea. Nadšení 
pro věc a usilovná práce jeho tvůrců 
se projevila v tom, že každý z exponátů 
byl něčím zajímavý a hodný pozornosti. 
Nejvíce času jsem věnovala prohlídce 
originálů památných starých listin 
a jako badatelku mě nesmírně potěšil 
zrestaurovaný fragment staršího ba-
revného kostelního okna s obrazem 
sv. Václava. Při pohledu na něj se mi 
vybavily krásné okamžiky onoho dešti-
vého červencového dne roku 2005, kdy 
poprvé opustil tmavý půdní prostor nad 
hlavní kostelní lodí. Stejně se mi líbila 
také výstava starých pohlednic a histo-
rických předmětů v Galerii Na Půdě. 

Samozřejmě, že jsem nevynechala ani 
procházku po zámeckém parku, při níž 
bylo možné poslouchat staré kramářské 
písně, nahlédnout do života v pravěku, 
obdivovat zručnost, um a dovednost 
dávných řemeslníků provozujících dnes 
už pozapomenutá či málo známá řemesla 
nebo sledovat nebezpečná klání bojechti-
vých středověkých rytířů. ▶
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rozhovor měsícerozhovor měsíce

Odtud jsem se ještě jednou vrátila 
do zámku, přesněji do jeho nádherného 
Rytířského sálu, kde zněla barokní hud-
ba. Ujít jsem si nenechala ani závěrečný 
ohňostroj. 

Kulturní prožitky umocňoval fakt, že 
jsem se mohla setkat a pozdravit s vět-
šinou svých zdejších spolupracovníků, 

▶ přátel a známých. Někteří z nich patřili 
k organizátorům tohoto výjimečného dne, 
takže jsme se potkávali téměř všude a po 
celý den, jiní se naopak ze svých předem 
určených míst v zámeckém parku vzdálit 
nemohli. Velmi jsem je obdivovala. Ačko-
liv museli být již hodně vyčerpáni a una-
veni, z tváří jim nezmizel milý úsměv, je-

jich jednání s návštěvníky se vyznačovala 
vlídností, ochotou a laskavostí. 

Všem, kteří se o náročnou přípravu 
a důstojný průběh této velkolepé kulturní 
události nějak zasloužili, patří veliký dík. 

Mgr. Alena Křivská
Foto: Jaroslav Vála

Se starostkou o zimním stadionu
Světlá již dávno není pouze městem 

skla a kamene, své místo tady mají 
vzdělávací instituce s velkým počtem 
studentů a k dokonalému obrazu měs-
ta nesporně patří i sport. Nelze se tedy 
divit, že mezi veřejností je z této ob-
lasti též přetřásána situace kolem zim-
ního stadionu v Pěšinkách, který byl 
vybudován v akci Z před čtyřiadvaceti 
roky a mimo zastřešení nezažil větší 
investici. 

Již při březnovém jednání předsta-
vitelů města se zástupci sportovních 
oddílů bylo dojednáno, že zimní sta-
dion bude jednou z priorit při vkládání 
prostředků do sportovních zařízení ve 
městě. Proto je na místě, zajít pro další 
informace na radnici, přímo za starost-
kou Lenkou Arnotovou. 

– Paní starostko, můžete čtenářů Svě-
telského zpravodaje přiblížit  situaci 
kolem tohoto sportovního zařízen?

V první řadě je třeba říci, že město 
Světlá poskytuje HC Bohemia kaž-
dým rokem nemalé finanční příspěv-
ky. Delší dobu je známo, že chladicí 
technologie je v havarijním stavu, je 
tu nevyhovující zázemí a celkově celý 
areál působí zanedbaně. Za dobu do-
savadního majitele HC Sklo Bohemia, 
nedošlo k žádným zásadním investi-
cím. Jedinou vetší akcí bylo zastřešení, 
tuto akci však hradilo město ze svých 
zdrojů. Město si je vědomo, že je tře-
ba situaci řešit. Zastupitelé podpořili 
záměr převodu ZS do majetku města 
a hradit provoz., uvědomují si, že tyto 
náklady nemůže klub financovat ze 
svých příjmů- Zastupitelé mají poža-
davek na současného majitele HC Sklo 
Bohemia, aby po předání ZS byla plně 

zachována činnost hokejového klubu. 
Při rozhodování o převzetí hrála vel-
kou roli také úcta k práci trenérů, kteří 
svůj čas věnují práci s dětmi a je třeba 
také ocenit rodiče mladých hokejistů, 
které tento chvályhodný zájem dětí 
stojí nemalé finanční prostředky.

– Mluvilo se o větší přestavbě zimní-
ho stadionu, byly dokonce i vize, že se 
postaví nové šatny, sociální zařízení 
odpovídající současné době a že přibu-
de i ubytovna. Co k tomu můžete říci?

Ano, připravuje se projekt na kom-
pletní rekonstrukci tohoto sportoviště 
zaměřený na zkvalitnění celého záze-
mí. Prvořadou zůstává oprava ledové 
plochy a technologie chlazení. Pokud 
se však nepodaří získat odpovídající 
dotace, potom se bude muset postupo-
vat po etapách. Dělat práce, na které 
budeme mít, prostě se chovat jako 
v dobře fungující rodině. 

– Máte nějakou představu o provozu 
stadionu v nových podmínkách?

Provoz našeho zimního stadionu sto-
jí za sezonu 1 milion korun, z toho nej-
více spolykají energie. Po rekonstrukci 
chladícího zařízení  dojde k výrazné 
úspoře těchto nákladů a tím se uvolní 
finanční prostředky pro správce sta-
dionu. Role správce stadionu, mimo 
jiné činnosti, by měla spočívat v tom, 
že bude intenzivně nabízet ledovou 
plochu k pronájmu, čímž by se mohly 
zvýšit příjmy. Veškeré investice do 
zimního stadionu budou podmíněny 
co nejvyšší ekonomickou návratností 
vložených peněz. Město bude trvat 
na co nejvyšším využití nejen ledové 
plochy, ale i využití stadionu mimo 
bruslařskou sezonu. Je také důležité, 
aby ledovou plochu mohla využívat co 
nejširší veřejnost.  Dále bych si před-
stavovala větší iniciativu ze strany 
hokejového klubu. Věřím, že prokáže 
větší samostatnost a bude se snažit zís-
kat peníze na svou činnost. Ve Světlé 
nad Sázavou je mnoho dalších spor-
tovních klubů a zájmových sdružení 
a město musí najít rovnováhu v posky-
tování finančních příspěvků.

– Co tedy říci na závěr?
Recept vidím v tom, že musíme 

spojit všechny síly ze strany vedení 
města, hokejového klubu i veřejnosti 
a nenechat dál chátrat zimní stadion 
v Pěšinkách. Myslím, že by to též 
chtělo vytvořit větší sepětí s klubem 
všech členů včetně rodičů dětí, vytvo-
řit dobrou partu. Jsou  oddíly, kde to 
funguje.

– Děkuji za rozhovor.

 Text a foto: Jiří Víšek
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Pohádkový les

V sobotu 26. května se již tradičně ko-
nal v Josefodole „Pohádkový les“, který 
se zde pořádá nepřetržitě od roku 2001. 
Přes počáteční nepřízeň počasí byla 
účast nad očekávání všech pořadatelů 
hojná. Na trasu plnou pohádkových 
bytostí se vydalo 582 dětí v doprovodu 
rodičů.

Jaké pohádkové bytosti mohly děti 
potkat a jaké úkoly na ně čekaly? Hned 
u startu je přivítali indiáni ve svém teepee, 
děti mohly nahlédnout do způsobu jejich 
života a vyzkoušely si, jaké je to střílet lu-
kem.V malebné zátoce na ně čekal vodník 
se svými bludičkami. Po vylovení rybiček 
z potoka si odnesly malou pozornost, tak 
jako na jiných stanovištích. U loupežníků 
se střílelo, u čarodějnic prokazovaly svoji 
bystrost, u Pata a Mata zase šikovnost, 

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

Den matek netradičně jinde, jindy a proč

Jako každoročně, i letos uspořádala 
MO KDU – ČSL ve spolupráci s  MěÚ 
ve Světlé n. S. kulturní program ke 
Dni matek, který připadá na druhou 
květnovou neděli. Je to jeden skutečně 
mezinárodní svátek, kterým  společ-
nost  vyjadřuje úctu a  jedinečnost 
ženě-matce, dárkyni života. 

 Myšlenka, aby se tento den oslavoval 
mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 
20. století. Mělo se tak dít na počest 
Anny Reevers Jarvisové, která celý život 
bojovala za práva matek. V roce 1912 
vyhlásil tehdejší prezident USA Wo-
odrow Wilson první oficiální oslavu Dne 
matek, konající se o druhé květnové ne-
děli. V našich končinách měl Den matek 
poněkud pohnuté osudy. Začal se slavit 
v roce 1923 na popud Alice Masarykové, 
ale s příchodem komunismu ho vytlačil 
Mezinárodní den žen (MDŽ). Jen v ně-
kterých rodinách se tradice květnové 
neděle udržovala navzdory oficiálním 
nařízením vládnoucí ideologie. Svobod-
ně jsme se k oslavování květnového Dne 
matek vrátili až po roce 1989.

 Letošní oslava Dne matek „Poděková-
ní za dar života“ se uskutečnil 27. května 

v sále kulturního domu. Proč v sále kul-
turního domu? Důvodem změny místa 
oslavy byla snaha pořadatelů umožnit 
divákům, ale především dětem, aktivně-
ji prožít společně s rodiči dvouhodinový 
program, bez nutnosti sedět v tichosti 
v divadelních lavicích, v přítmí dusného 
prostředí sálu. 

Proč až po datu svátku? Den matek 
není jediná kulturní akce, která se 
v květnových dnech koná. Významná 
je i každoroční výstava obrazů, která 
probíhala i v den obvyklého konání Dne 
matek (druhá květnová neděle). Pořada-

telům nezbylo, než datum pořádání oslav 
posunout na nejbližší volný termín. 

Ač netradičně, přesto o nic hůře, ne-li 
lépe než v minulosti, odvedly v tomto 
zcela jiném prostředí svojí práci vystu-
pující soubory. O to více jim srdečně 
děkuji jak za výbor MO KDU-ČSL, 
tak s dovolením i za všechny spokoje-
né diváky, kteří tuto dočasnou změnu 
akceptovali, děkuji všem vystupujícím 
souborům, jejich vedoucím, příspěvkové 
organizaci KyTICe, dechovce p. J. Vaja, 
kapele NaPrášky, sponzorům Potraviny 
Hart a restauraci Maxim za poskytnuté 
občerstvení účinkujícím a pořadatelům. 
Dále pak všem těm, kteří nás svojí účastí 
na pořadu „Poděkování za dar života“ 
podpořili, a tak přispěli k uvědomění 
o nenahraditelnosti a jedinečném posta-
vení ženy-matky ve společnosti. Účast 
1. místopředsedy PS PČR ing. Jana 
Kasala a krajského radního Bc. Jiřího 
Vondráčka tuto skutečnost jen potvrzují.

P. Mašek

čerti prověřili jejich odvahu a rychlost, 
včelce Máje a Vilíkovi pomáhaly sbírat 
med, u Křemílka a Vochomůrky si na pa-
mátku odnesly kousek pařezové chaloup-
ky, Sněhurka s princem a trpaslíky si pro 
děti připravili bohatou tombolu a na závěr 
si u Maxipsa Fíka a jeho kamarádky Áji 
doskákaly pro sladkou odměnu. Odměnou 
za splnění všech úkolů byl vlastnoručně 
opečený špekáček a limonáda zdarma. ▶
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Děd Vševěd se nestačil divit

Tak jsem tam, milé děti, byl zase. To 
byl hukot! Ještě teď mě při vzpomínce 
rozbolí ruce a nohy a hlava a vůbec 
všechno, celé mé nebohé staré tělo. Ří-
kal jsem si, že tentokrát si nenechám 

V cíli pak byla pro děti přichystána 
spousta dalších doprovodných akcí, jako 
například ukázka výcviku psů světelského 
kynologického svazu, pod vedením Josefa 
Choutky, na návštěvu přijela i zvířata ze 
záchranné stanice Pavlov, členové klubu 
leteckých modelářů se pochlubili svými 
vlastnoručně vyrobenými modely a o ve-
selou zábavu se staral popletený klaun, 
kterému děti kreslily obrázky se zážitky 
z Pohádkového lesa. O hudbu se během 
celého dne staral Jiří Pejchar, který hrál 
dětem na přání oblíbené písničky.

V neposlední řadě bychom chtěli podě-
kovat i všem sponzorům, bez kterých by 
se tato akce neuskutečnila.

Martin Bezouška
www.pohadkovyles.wz.cz

Foto: autor (2), Luboš Mašek (1)

Co doma ještě nemáte?

V souvislosti s oslavami 800. výročí 
první písemné zprávy o Světlé dalo 
vyrobit město a jeho příspěvkové 
organizace řadu upomínkových před-
mětů, publikací apod. Chtěl bych ve-
řejnost upozornit na tři z nich.

V první řadě je to publikace předsta-
vující texty žáků ZUŠ ve Světlé. Tato 
velice milá knížka byla vydána pod 
názvem „Náhodou žijeme ve Světlé nad 
Sázavou a je nám tady dobře.“

„Imprese, Světlá nad Sázavou“ je název 
nástěnného kalendáře na rok 2008. Ke 
každému měsíci v roce v něm najdeme 
neobvykle a citlivě ztvárněný motiv 
z našeho města z dílny místního foto-
grafa Martina Soukupa.

Třetí novinkou je trojjazyčné DVD 
„Světlá nad Sázavou a okolí“ vyrobené 
pro naše město havlíčkobrodskou fir-
mou Video-Foto-Kunc. Jeho součástí je 
i hezká malovaná mapa Světelska.

Všechny tyto malé skvosty lze zakou-
pit v informačním centru, knížku také 
v knihkupectví a DVD rovněž v muzeu.

Josef Böhm, místostarosta

▶

ujít ani vteřinu a budu tam od samého 
rána. Před úřad jsem přišel na půl sed-
mou a myslel si, že tam budu první. To 
byl první a zdaleka ne poslední můj 
omyl. Našel jsem tam strašidla i orga-

nizátory: všichni v akci, jak v nějakém 
punkovém klipu: někdo se líčil, někdo 
počítal odměny pro děti, jiní připravova-
li občerstvení, jiní zase zmrzliny a ještě 
jiní limonády a pivo pro žíznivce. Hned 
mi strčili stohy papíru a pěkně jsem to 
musel všechno vylepit, aby návštěvníci 
věděli, jaký bude program, co všechno 
je před úřadem k mání, atd.
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Sotva jsem to s vyplazeným jazykem 
udělal, strašidla odcházela na trať. A že 
mě vezmou s sebou, že se budu hodit, ta-
kový pěkný, plešatý, starý děd. Než jsem 
stačil cokoli říci, už mě někdo chytl za 
ruku a šli jsme... Jen jsem koutkem oka 
zahlédl, jak se před úřad tlačí limuzína 
s hejtmanem Vystrčilem. Obešli jsme pěk-
ný kus lesa a konečně mě pustili. Že prý 
budu pomáhat lesnímu duchovi a lesním 

žínkám. Postavili mě k bonbonům. Bylo 
devět hodin, chvíli jsem lelkoval a probíral 
s lesním duchem šance Sparty na titul, ale 
pak to začalo. Valily se seshora, byly jich 
desítky, nejdříve jsem si je prohlížel i se na 
ně usmíval, ale kolem desáté mi začal mrz-
nout úsměv na rtech. Pořád se valily a ne-
mělo to konce. Ptáte se, kdože se to „valil“. 
No děti s rodiči přece, samý smích a výs-
kot. Před duchem se ale zarazily. On se 
dětiček ptal, jestli nezlobí a když správně 
odpověděly, dostaly bonbon – ode mě. A já 
nestačil rozdávat, tolik jich bylo. A chodily 
další a další, v jedenáct to neskončilo, ani 
v půl dvanácté, teprve po dvanácté začaly 
davy řídnout, a pak přestaly chodit docela. 
To už mě lesní duch a jeho kamarádi vedli 
před úřad. Co tam bylo lidí! 

Dostal jsem najíst a napít, moc dobré 
to bylo a zcela zdarma: že prý, když jsem 

pomáhal, můžu jíst a pít, co hrdlo ráčí. Tak 
jsem si to pěkně užíval, jedl, pil, hudbu po-
slouchal, dravé ptáky prohlížel, psy s  pso-
vody a jejich program sledoval, s jehňátky 
a telátky jsem se byl potěšit, pak jsem zase 
jedl a pil... Když jsem se konečně zvedl 
(matně si vzpomínám, že svítily hvězdy 
a jinak byla tma...), zjistil jsem, že mě z té 
dopolední dřiny bolí celé tělo a to nepře-
stalo ještě dva další dny. Ale stejně to stálo 
za to, tolik rozesmátých dětských tváří na-
jednou (prý 512 jich bylo, a to počítali jen 
děti) jsem ještě nikdy neviděl. No asi tam 
příští rok přijdu zase, stojí to za to... Jo a že 
organizátoři vzkazují velký dík všem, kte-
ří přišli, že jim se to také líbilo a že za rok 
se sejdeme všichni zase! A prý kdybyste 
chtěli vidět fotografie a video, vše najdete 
na www.sluzatky.cz.

Váš Děd Vševěd

Stanice ochrany fauny Pavlov

Víte,  jak žijí a čím jsou ohroženi 
vydra říční, norek evropský, sokolo-
vití dravci, evropské sovy, koroptve 
polní a řada dalších živočichů naší 
přírody? Navštivte Stanici ochrany 
fauny Pavlov a naučte se volně žijící 
živočichy znát a chránit!

Stanice ochrany fauny (SOF) nachá-
zející se v obci Pavlov nedaleko Světlé 
n. S. začala vznikat již záhy po roce 
1989. Tehdy se z iniciativy řady nad-
šenců začaly stavět v areálu bývalé bru-
sírny skla první výběhy pro vydru říční 
(Lutra lutra), neboť záchrana tohoto 
tehdy velmi ohroženého a vzácného 
druhu byla v  počátcích hlavním cílem. 
Postupně byly vybudovány také voliéry 
a chovné komory pro ptáky a ubikace 
pro handicapované živočichy.

V současné době je stanice součástí 
Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR (AOPK) a škála činností, jimiž se 
zabývá, je poměrně široká. Je zapo-
jena do řady záchranných programů 
a programů péče o ohrožené živočichy. 
Program péče o vydru říční, na jehož 
zpracování se pracovníci stanice také 
podíleli, by měl do budoucna pomoci 
zajistit existenci těchto krásných šelem. 
S ochranou vyder je spojena řada pro-
blémů a úkolů, na jejichž řešení se SOF 
podílí. Za všechny jmenujme především 
výchovu a osvětu veřejnosti, pomoc osi-
řelým mláďatům, monitoring přejetých 

či nelegálně ulovených jedinců a řešení 
střetu rybářské veřejnosti s vydrou (na-
příklad zpracování posudků pro potřeby 
zákona 115/2000 Sb., o náhradách škod). 
Dále se SOF zabývá také ochranou 
sokolovitých dravců, především sokola 
stěhovavého a raroha velkého, podílí se 
jako chovné zařízení na návratu puštíka 
bělavého (Strix uralensis) do šumav-
ských lesů a spolupracuje s evropský-
mi kolegy na projektu záchrany norka 
evropského (Mustela lutreola) – ten je 
jedním z nejohroženějších savců Evro-
py. Ve spolupráci s myslivci a kolegy 
z krajského úřadu z Vysočiny se snaží 
pomáhat také při ochraně živočichů ze-
mědělské krajiny, především koroptve 
polní (Perdix perdix). 

Pro široký region slouží SOF Pavlov 
jako zařízení přijímající handicapované 

volně žijící živočichy. To znamená, že 
se do péče člověka dostávají zvířata 
zasažená lidskou činností – ať už 
jsou to ptáci popálení elektrickým 
proudem, jedinci sražení autem či ▶

Stanice ochrany fauny 
při AOPK Pavlov

Pavlov 22
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel./zázn./info o aktuálním mobilu: 
569 721 293

pavlov.nature@worldonline.cz, 
www.nature.cz/hb

Prohlídky pouze s průvodcem 
od května do září 

vždy od 9, 11, 13 a 15 hod.,
větší skupinu či návštěvu mimo 

uvedené období je třeba 
dohodnout předem.
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poranění po nárazu na překážku 
nebo mláďata osiřelá či odebraná z pří-
rody z neznalosti. Všichni živočichové, 
které se podaří vyléčit či dochovat, se 
co nejšetrněji vrací zpět do přírody. 
Mnoho zvířat však v důsledku handi-
capu fyzického či duševního zůstává 
neschopných samostatného života ve 
volnosti. Těmto jedincům pak SOF, jiné 
stanice pro handicapované živočichy, 

zoologické zahrady nebo i soukromé 
osoby poskytují náhradní domov. (Je 
potřeba mít na paměti, že vždy je nut-
né dodržet zákony a mít k případnému 
chovu volně žijícího živočicha potřebná 
povolení. Mnoho živočichů uhyne kvůli 
neodborné péči. Při nálezu poraněného, 
osiřelého živočicha je vždy lepší nej-
prve kontaktovat některou ze stanic či 
zoologických zahrad. Mnoho mláďat 

– zajíčci, srnky, mladí pěvci a sovy 
atp. – také bývá z přírody odebráno 
zbytečně!

Naší snahou je nejen pomáhat jedin-
cům již poraněným či osiřelým, ale 
především takovým situacím před-
cházet. Velkou část činnosti proto 
tvoří výchova a osvěta veřejnosti a také 
praktická opatření v terénu. Kromě 
monitoringu a dalších zoologických 
aktivit jsme v letošním roce například 
stěhovali žáby u Žebrákova, pečujeme 
o budky vyvěšené v loňském roce ve 
spolupráci s LČR (lesní správou Ledeč 
n. S.), pořádáme a účastníme se řady 
akcí nejen pro děti. Při nich je možné 
prohlédnout si některé zástupce naší 
fauny a dozvědět se, jak a kde žijí a co 
je ohrožuje. Od května do září můžete 
zavítat přímo do stanice v Pavlově a při 
exkurzi s průvodcem se naučit naše ži-
vočichy poznávat a chránit.

Protože věříme, že heslo „Poznej 
a chraň“ je stále aktuální a jen ten, kdo 
přírodu pozná a začne ji mít rád, může 
pomoci při její ochraně. Rádi vás u nás 
uvítáme.

Mgr. Olga Růžičková, vedoucí SOF 
Foto: M. Procházka a archiv SOF 

▶ Na Michalově statku

Svatojanská noc je oslavou letního 
slunovratu, kdy podle lidové víry příro-
da oplývá zázračnými kouzly rozkvétá 
zlaté kapradí, otevírají se skryté pokla-
dy a sbírané byliny mají čarovnou, léči-
vou moc. A je prý možno vidět skřítky 
a víly…

Některé zvyky z pohanských dob přešly 
do křesťanství a doposud se někde zacho-
vávají. Večer před sv. Janem Křtitelem, 
jakmile se na nebi objevily první hvězdy, 
zapalovaly se na pahorcích a kopcích ohně, 
pálila se košťata politá kolomazí a vyhazo-
vala se do povětří. Mládež přeskakovala 
ohně, což měla být osudová věštba. Kdo 
při skoku upadne, příští rok už se pálení 
ohňů nedočká. Když svatojanský oheň 
ochaboval, přeskakovali jej zamilovaní, 
držíce se za ruce. spolu. Věřili, že když se 
jim to podaří, vydrží i jejich láska. Skákat 
přes oheň je prý bezpečné, protože svato-
janský oheň nikoho nespálil. Veselí trvalo 
mnohdy až do bílého rána, protože se říká: 

„Na svatého Jana není noc žádná“. Ráno se 
přes vychladlé ohniště převáděl dobytek 
a hospodáři tak doufali, že je tím ochrání 
před nemocemi.

Letos, v sobotu 23. června, v předvečer 
svátku sv. Jana, mohli také návštěvníci 
skanzenu v Pohledi prožít svatojanskou 
noc a poznat zvyky, které ji na venkově 
kdysi provázely. Díky starostovi obce 
Jindřichu Holubovi se ve dvoře Michalova 
statku rozhořel ve 23 hodin oheň a přícho-
zí zhlédli tajemný příběh o síle a kouzlu 
čarovné noci, který sehrála skupina šermu 
a divadla Manus Regis z Prahy.

Poté mohli návštěvníci po vzoru svých 
předků skákat přes plameny, ale dlužno 
dodat, že mnoho se jich nenašlo… Lidé 
si spíše prohlíželi, jak byl na svatého Jana 
vyzdoben statek zhruba před 200 lety. Ve 
stavení našli lipové větve i věnečky z kví-
tí, pod stolem byla svatojanská postýlka 

– ošatka s lučními květinami a obrázkem 
světce, nechybělo dobové osvětlení lou-
čemi a lucernami. Zasvěcený výklad ini-

ciátora celé akce Jindřicha Holuba přiblížil 
návštěvníkům život na statku v minulých 
staletích.

Svatojanská noc v Pohledi záměrně ne-
byla žádnou velkou slavností. „Chtěli jsme, 
aby to vypadalo tak, jako v té době,“ řekl 
Jindřich Holub.

-jv-, foto: jív

Poděkování

V polovině června proběhla záchran-
ná akce v ulici Na Sídlišti, v bytě paní 
H. R., která se nemohla dostat z vany 
a po dobu celé noci byla uzamčena v by-
tě. Ráno o půl osmé paní ošetřovatelka 
zjistila, že dveře do bytu jsou zamčené, 
a proto byla zavolána místní hasičská 
jednotka. Pánové Říha a Vacek provedli 
záchrannou akci a dostali se do bytu ote-
vřeným balkonem. Vyproštění proběhlo 
za asistence policie a záchranné služby. 

Za záchranu bychom chtěli touto ces-
tou oběma jmenovaným poděkovat.

Rodina Nedomova

V rámci folklorního festivalu Horácko 
zpívá a tančí i celodenního programu 
Není pokoje na tomto světě bylo možné 
potkat na zámku a v parku roztodivné 
postavy. V lidových krojích či v dobo-
vém oblečení vhodně doplňovaly celko-
vou atmosféru, což se ovšem rozhodně 
nedá říci o Marťanovi vytvořeném ve 
výklenku východního křídla zámku kte-
rýmsi méně inteligentním sprejerem. 
                                                              -jv-
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Pára ve Světlé

Ve dnech 15. a 17. června projel přes 
Světlou parní expres Jaroslav Kocourek, 
tažený dvojicí parních lokomotiv 498 022 
(Albatros) a 486 007 (Zelený Anton). 
Jednalo se o speciální vlak vypravený na 
9. sraz historických železničních vozidel 
v Bratislavě. Vlak nesl čestné pojmenování 
podle dlouholetého zaměstnance ČD Jaro-
slava Kocourka, který zemřel v loňském 
roce.    Text a foto: L. P.

Vlak v úseku Světlá nad Sázavou – Pohleď

Zemřel Oskar Morawetz

Oskar Morawetz (*17. 1. 1917), syn posled-
ního majitele světelského zámku Richarda 
Morawetze, zemřel 13. června 2007 v kanad-
ském Torontu. Původně chtěl být pianistou 
a studoval s Karlem Hofmeistrem, ředitelem 
pražské konzervatoře, později byl žákem Ja-
roslava Křičky. Žil ve Francii, když vypukla 
válka, uprchl do Itálie a v červnu 1940 se 
dostal do Kanady, kde zůstal do konce svého 
života.

Stal se jedním z předních kanadských skladatelů, nositelem řádu Order 
of Canada. Jeho skladby byly hrány několikrát na Pražském jaru. Mezi 
jeho přátele patřilo mnoho slavných hudebníků, z českých jmenujme na-
příklad Rafaela Kubelíka a Rudolfa Firkušného. 

Čest jeho památce!
-jv-

Foto převzato z internetu

Lepší péči malým hokejistům

Ve světelském mládežnickém hokeji se 
snad začíná blýskat na lepší časy. Funkci-
onářům HC Sklo Bohemia se podařilo pro 

Josef Vašíček s kluky před tréninkem 

družstvo mladších žáků získat na post tre-
néra hokejovou osobnost. Je jí osmadvace-
tiletý Jan Krajíček, který ještě v roce 2006 

hrál 2. ligu v dresu HC Rebel Havlíčkův 
Brod. A co víc, nový trenér ještě přislíbil 
metodickou pomoc při trénincích elévů 

a přípravky, a to by mělo přinést kvalitu 
do přípravy nejmenších hokejistů. 

Na středu 30. května přichystal tre-
nér Krajíček adeptům hokeje příjemné 
překvapení, když na trénink, který se 
odbýval v zámeckém parku, pozval hráče 
zámořské NHL a vítěze Stanleyova po-
háru z loňského roku Josefa Vašíčka. ▶

Úspěšný hokejový profesionál předvedl,  
jak by měla vypadat rozcvička před 

tréninkovou zátěží
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Pro kluky to byl určitě svátek, vždyť 
zatrénovat si s tak slavným hokejistou, to 
se každému nepoštěstí. Ještě před zaháje-
ním tréninkové jednotky se hokejista s 379 
zápasy v NHL nechal vyfotografovat 
s malými hokejisty a potom již začala at-
letická příprava na trávě a cestách zámec-
kého parku. 

Ještě než začne letošní hokejová sezona 
s ledem, musí světelský hokej řešit nemalý 
problém –  nedostatek kluků pro družstvo 
přípravky. Je tedy na místě výzva rodičům 
(a nejen ze Světlé): 

Pokud máte chlapce ve věku od 5 do 7 
let a chtěl by to zkusit s hokejem, spojte se 
s funkcionáři HC Sklo Bohemia. 

Text a foto: jív

▶

Fotbalisté kraj neudrželi

Ač byl nový trenér fotbalistů FK Sklo 
Bohemia Jaroslav Žejdlík při vstupu do 
jarní poloviny sezony optimisticky nala-
děn a plný odhodlání udržet pro Světlou 
krajský přebor, vytčený cíl se mu nepo-
dařilo splnit. Z chudou bilancí 3 vítězství, 
5 nerozhodných výsledků a 18 proher, 
skončili světelští fotbalisté na posledním 
14. místě tabulky krajského přeboru s ne-
lichotivým poměrem 21 vstřelených a 61 
obdržených gólů. Co dál? Diváci budou 
chodit na I.A třídu, ve které čeká hned 
sedm soupeřů z okresu, tedy divácky 
přitažlivá derby utkání. Do Světlé přijedou 
opět fotbalisté z Ledče, Chotěboře, Kožlí, 
Přibyslavi, Herálce, Věžnice a nováček 
soutěže Habry. Již z výčtu těchto sou-
peřů je jasné, že ani nižší soutěž nebude 
pro fotbalisty, zvyklé hrát krajský přebor, 
procházkou růžovým sadem.  S největší 
pravděpodobností nastanou před startem 
nové sezony změny v sestavě. Trenér Jaro-
slav Žejdlík dostal od výboru fotbalového 
klubu důvěru a dle vyjádření předsedy 
Stanislava Vaňka na ni kývl, ale s jednou 
podmínkou, že chce mít v mužstvu pouze 
hráče, kteří budou trénovat.  jív

Trenér Jaroslav Žejdlík s předsedou 
Stanislavem Vaňkem (foto: jív)

Přece jenom fotbalová radost

Pořádné zklamání přichystali svým 
příznivcům hráči prvního mužstva 
FK Sklo Bohemia svými výsledky 
v právě skončeném krajském přeboru, 
když  v šestadvaceti zápasech doká-
zali nasbírat pouhých 14 bodů. Tak 
chudou bilanci světelský fotbal nepa-
matuje ani z dob, kdy se za vítězství 
přidělovaly jen dva body.

O to větší radost mohou mít v klubu 
z účinkování mladších žáků v I. třídě 
kraje, když svěřenci trenérů Františ-
ka Poláka a Martina Tvrdíka skončili 
v soutěži na pěkném druhém místě, se 
ziskem 48 bodů za suverénními žáčky 
Havlíčkova Brodu. Navíc svým soupe-
řům dokázali nastřílet 67 bodů a jen 28 
jich sami dostali. Trenér Polák k tomu 
dodává: „Výsledky nepřišly sami, jsou 
to plody poctivého tréninku, vždyť 
u většiny kluků byla účast na trénin-
cích téměř stoprocentní. Navíc mám 
radost, že kluci na hřišti předváděli 
fotbal, na který se nechalo dívat. Další 
cennou devízou družstva je skutečnost, 
že se o 67 branek podělilo jedenáct 
hráčů.“ 

Pro úplnost trochu statistik ze zá-
pisníku trenéra Poláka. Nejlepšími 
střelci byli Marek Drahozal se 17 
brankami a Lukáš Sobek, ten jich na-
střílel 13. V mužstvu se během sezno-
ny vystřídali tito hráči (číslo znamená 

Zcela vzadu trenér F. Polák, zleva: L. Dibelka, J. Kadlec, R. Lebruška, O. Jirkův, 
J. Kratochvíl, D. Krejčí, L. Sobek, J. Novotný. V podřepu zleva: F. Tichý, O. Vacek, 

J. Nedvěd, O. Burda, L. Hrstka, M. Dvořák a M. Drahozal

počet vstřelených branek: L. Dibelka 
9, L. Sobotka 13, J. Kratochvíl 2, 
D. Jirkův 5, F. Tichý 5, J. Nedvěd 1, 
M. Dvořák 1, L. Hrstka 1, D. Krejčí 
6, O. Vacek 7, M. Drahozal 17, Jan 
Kadlec, O. Burda a M. Prášek. Tým 
tvořili hráči ročníků 1994 a 1995, do-
plněni dvěma hráči ze starší přípravky, 
ročník 1996.

Sezonu zakončili kluci zápasem na 
hřišti šesté Žirovnice s čistým kontem, 
když zvítězili 3:0.

Text a foto: jív

Marek Drahozal, nejlepší střelec družstva
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Tenis

V Tenisovém klubu Sklo Bohemia 
mají radost z družstva staršího žac-
tva, které vyhrálo bez jediné porážky 
východočeskou Oblastní soutěž starší-
ho žactva I. třídy a zajistilo si tak po-
stup do nejvyšší soutěže této kategorie 
VČ Kadet Tour.  Dorost skončil těsně 
druhý.

Jak tým dirigovaný nehrající kapitánkou 
Helenou Svobodovou a trenérem Josefem 
Kovačkou procházel soutěží? V prvním 
kole vítězství na domácích kurtech nad 
TC Chrudim 6:3, následovalo vítězství 
v Kvasinách 5:4 a ve třetím kole v derby 
s Jiskrou Havlíčkův Brod vítězství opět 
doma 7:2. Ve čtvrtém kole si světelští 
přivezli body za vítězství na kurtech 
Orlického TK Žamberk a další vítězství 
z Poličky, rovněž 5:4. V šestém kole pora-
zili doma největšího favorita TK Ústí nad 
Orlicí těsně 5:4, když bodovali Jan Klička 

– Šilar 6:3, 6:3, Jan Svoboda – Hübner 6:1, 
6:1, David Musil – Zářecký 6:0, 6:2, Jakub 
Šíma – Maixner 7:5, 3:6, 6:4 a ten nejdůle-
žitější potřebný pátý bod získali ve čtyřhře 
J. Klička a D. Musil, když porazili dvojici 
Maixner, Zářecký dvěma „kanáry“, tedy 
6:0, 6:0.  Tahouny týmu byli oba Janové 
Klička se Svobodou kteří ve dvouhře vy-
hráli shodně šest utkání a Pavla Tvrdíková 
pět. V družstvu ještě hráli Jakub Šíma, 
Jiří Lebeda a Jana Volšanská.

Pochopitelně, že radost světelskému te-
nisu přineslo v letošní sezoně i družstvo 

Křikava ztratil své 
střelecké kopačky

Po několik po sobě jdoucích sezon 
mělo I. mužstvo FK Sklo Bohemia elit-
ního střelce, kterého světelskému fotbalu 
záviděla mužstva i s mnohem vyššími 
ambicemi. Pro osvěžení paměti malá ex-
kurze do statistik tří předcházejících sezon 
útočníka Mirka Křikavy, ještě za trenéra 
Kafky. V sezoně 2005/2006 zaznamenal 
tento kanonýr 18 gólů, rekordní pro něj 
byla sezona 2004/2005, ve které zatížil 
konta brankářů soupeřů 36 brankami, 
a v soutěži 2003/2004 jich nasázel 20. Až 
právě skončená sezona 2006/2007 zname-
nala pro Křikavu ústup ze střelecké slávy, 
když v šestadvaceti zápasech krajského 
přeboru zaznamenal pouhých 9 gólů. Kde 
je příčina poklesu střelecké potence vyhlá-
šeného střelce? Je to tréninková absence, 
přibývající roky, nebo ztratil své střelecké 
kopačky? Proto je zde výzva: Hledají se 
Křikavovy střelecké kopačky, velikost 42 
a 1. Pro poctivého nálezce je připravena 
odměna ve formě volné vstupenky na 
všechna domácí mistrovská utkání fot-
balistů FK Sklo Bohemia v sezoně 2007/
2008.    Text a foto: jív

Mirek Křikava hledající 
své střelecké kopačky

dorostu. To šlo za prvenstvím v Oblastní 
soutěži 1. třídy a za postupem do posled-
ního utkání v Pardubicích. Po čtyřech 
kolech byl dorost Světlé na čele soutěže 
po hladkých vítězství 9:0 nad Azurou 
Pardubice, TC Chrudim, TK Ústí n. Or-
licí a pardubickou Teslou. Potom přišlo 
vítězství 6:3 v Žamberku a doma 7:2 na 

Lokomotivou Česká Třebová. O postupu-
jícím do VČ Junior Tour rozhodovalo po-
slední utkání na dvorcích VPP Pernštýn 
Pardubice, kde byli oba soupeři zatím 
bez porážky. Soutěž byla zrežírovaná 
skutečně jako v detektivce. Před posled-
ní čtyřhrou dívek byl stav 4:4, když 
zápasy měly tyto výsledky (první jsou 
hráči Pardubic): Březina – K. Doucha 3:6, 
0:6. Makrlík – J. Klička 6:1, 6:0, Bašová 

– B. Svobodová 6:3, 3:6, 0:6. Špačková 
– P. Tvrdíková 3:6, 6:2, 6:1. Tlapa – Z. Po-
pek 6:7, 6:1, 1:6. Mazáč – J. Svoboda 6:1, 
6:1. Makrlík, Mazáč – Klička, Svoboda 6:
2, 6:1, Březina, Tlapa – Doucha, Popek 
4:6, 0:6. A přišla čtyřhra dívek, ve které 
šlo o vše, Bašová, Špačková – Svobodo-
vá, Tvrdíková. První set vyhrála děvčata 
Světlé 6:3, další vyzněl 6:1 pro domácí 
dvojici. Třetí set dospěl do stavu 6:6 
a hrála se zkrácená hra, domácí hráčky 
byly šťastnější, vyhrály ji 8:6 a pro svě-
telský dorost zbylo zklamání. Postup byl 
tak blízko! 

jív 
Foto: Tomáš Tvrdík

Zleva: nehrající kapitán H. Svobodová, J. Svoboda, D. Musil, J. Lebeda, klečící zleva: 
P. Tvrdíková, nehrající P. Machálková, J. Šíma

Antukový Wimbledon 

Dlouholetou tradici má na kurtech TK 
Sklo Bohemia turnaj rekreačních tenistů 
Světelský antukový Wimbledon. Bývaly 
dokonce ročníky, kdy pořadatelé museli 
pro veliký zájem odmítat přihlášky. 
V minulosti tento turnaj zařazovali do 
své letní přípravy též hokejisté Dukly 
Jihlava, a tak si pořadatelé vzpomínají 
například na hokejová jména Svozil, 
Polcar, Benák, Bříza, Válek, Dolana, 
Chalupa a také Vlk. Jaroslav Holík byl 
dokonce považován za živý inventář 
turnaje, stejně jako Světelák, nyní žijící 
v Americe, Mirek Lepeška. Dnes ▶
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taková jména sice turnaji chybí, ale 
i nadále se na antuce u Sázavy hraje se 
zápalem, jako by se bojovalo o body do 
světového žebříčku. V letošním ročníku, 
který se hrál 16. a 17. června za pořád-
ného vedra, startovalo 18 rekreačních 
tenistů. Pořadatelé je nejprve rozdělili 
do čtyř skupin, ve kterých se hrálo sys-
témem každý s každým. Potom z každé 
skupiny první dva postoupili do čtvrtfi-
nále. Ze skupiny A to byli Z. Cakl (Svět-
lá) a hokejista Pípa z Jihlavy, ze skupiny 
B Z. Dvořák a R. Vosyka (oba Světlá), 
ze skupiny C L. Vosyka a V. Nevoral 
a skupina D poslala do čtvrtfinále Pleci-
tého z Vilémovic a Popka z Kochánova.

Výsledky vyřazovacích bojů:
Čtvrtfinále: Plecitý – R. Vosyka 6:2, 

6:2,  Dvořák – Popek 6:2, 6:1, Cakl 
– Nevoral 6:0, 6:0, Pípa – L. Vosyka 6:2, 
4:6, 10:4.

Semifinále:  Dvořák – Plecitý 6:4, 7:5, 
Cakl – Pípa 7:6, 6:0.

Finále soutěže útěchy: Nechvátal – No-
vák 6:0. 6:1

Finále čtyřhry: Nechvátal, Plecitý 
– Cakl, Dvořák 6:3, 5:7, 6:4

Finále dvouhry: Zdeněk Dvořák – Zde-
něk Cakl  6:4, 6:3.

Text a foto: jív

Vítěz dvouhry Zdeněk Dvořák přebírá 
pohár od starostky města

Turistika

Absolvováním pochodu Karla 
Klíče v Hostinném se třem členům 
světelského odboru KČT, Miloslavě 
a Jaroslavu Mikešovým a J. Válovi, 
podařilo po několika letech splnit 
podmínky k získání turistického 
tematického odznaku (TTO) Turista 
oblasti Krkonoše a Podkrkonoší.

Záznamníky vydal oblastní výbor 
KČT někdejší oblasti Krkonoše a Pod-
krkonoší s cílem pozdvihnout turis-
tickou činnost členů Klubu českých 
turistů i široké veřejnosti, propagovat 
turistické akce oblasti a nepřímo i krá-
sy Krkonoš a Podkrkonoší. TTO má 
čtyři stupně podle barev turistického 
značení, podmínky k jejich získání 
jsou poměrně náročné, zejména pro 
ty, kteří nemají Krkonoše hned za 
humny...

Je třeba se zúčastňovat turistických 
akcích uvedených v oblastním nebo 
celostátním turistickém kalendáři od-
borů KČT Rokytnice nad Jizerou, Vy-
soké nad Jizerou, Jilemnice, Hostinné, 
Vrchlabí, Bohuslavice nad Úpou, Trut-
nov, Žacléř, Úpice, Malé Svatoňovice 
a Jablonec nad Jizerou, přičemž po-
řadatelské odbory se nesmí opakovat. 
Ke splnění 1. stupně (žlutý odznak) 
je třeba zúčastnit se tří akcí ve třech 
odborech oblasti, na 2. stupeň (zelený 
odznak) je nutná účast na třech dalších 
akcích v dalších třech odborech oblasti, 

na 3. stupeň (modrý odznak) opět účast 
na jiných třech akcích ve třech jiných 
odborech oblasti a konečně pro 4. stu-
peň (červený odznak) je třeba zúčastnit 
se tří srazů turistů oblasti, které se 
pořádají 1 x ročně. Doba plnění není 
omezena, ale z podmínek vyplývá, že 
získat všechny čtyři odznaky je možné 
nejdříve po třech letech.

-jv-

▶
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