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Barevný podzim
Prázdniny utekly ani nevíme jak, 

léto je také téměř za námi. Děti a do-
spívající mládež opět zasednou do 
školních lavic, nám dospělým skončila 
doba dovolených. Zemědělci mají za 
sebou letošní žně, rovněž zahrádkáři 
pomalu sklízí plody svého letošního 
snažení. Prostě a jednoduše, máme tu 
opět podzim. 

Vysočina je ve všech ročních obdo-
bích krásný kraj. Jsem patriot, podzim 
je samozřejmě krásný i jinde, ale připa-
dá mi, že tady u nás mimořádně. 

Přichází ranní mlhy, které během 
dne většinou přechází v krásné počasí 
babího léta. Stromy se začínají barvit 
do zlatova či ruda a krajina získává 
krásný barevný kolorit. I tak nějak ji-
nak voní, svou specifickou vůní podzi-
mu. A že občas sprchne? Nevadí, vždyť 
letošní suché léto po vodě přímo volá. 
Alespoň porostou houby. Snad jen aby 
nám nezmokla naše tradiční svatovác-
lavská pouť.

K nástupu podzimu se váže i jeden 
z mých krásných zážitků, o který se 
s vámi pokusím na těchto řádcích 
podělit.

To brzké ráno bylo poměrně chladné 
a v údolí Sázavy ležela jemná mlha. 
V okolí řeky a nad ní již panovalo 
krásné počasí doprovázené fantastic-
kým východem slunce. Prostě ideální 
počasí na malý výlet po okolí. Po 
startu z mé oblíbené louky jsem se 
pokochal pasoucím se stádem krav 
a na volnoběh, abych nerušil nedělní 
klid jsem pomalu bublal pár desítek 
metrů nad terénem ke Světlé. Vnímal 
jsem intenzivně veškeré remízky, jejich 
vůni, pozoroval stav polních prací, spí-
cí vesničky a prázdné silnice. Stromy 
se začínaly pomalu probarvovat. Mé 
milované město bylo zahaleno mlžným 
oparem, z kterého vyčníval tovární ko-
mín a kterým prosvítaly obrysy domů. 
Dlouho jsem se kochal tou nádherou. 
Zase přišel jeden z krásných zážitků, 
na které se nezapomíná. Ne, Vysočinu 
bych opravdu za nic nevyměnil. Jsem 
tu doma a šťastný. Vždycky se sem rád 
budu z dalekých krajin vracet. A bude 
jedno, zda to bude na podzim, v hor-
kém létě či mrazivé zimě. U nás je 
krásně po celý rok.     

Přeji všem čtenářům, aby i jejich 
podzim na Vysočině byl stejně barevný 
a bohatý na  zážitky.                       -mš-

Slovo úvodem Schůze rady – 25. června  

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

Jednání zahájila starostka města při-
vítáním přítomných, seznámením s pro-
gramem a provedením kontroly zápisu 
z minulého jednání.

RM Světlá n. S. po projednání rozšiřu-
je usnesení č. 231/2007 ze dne 11. 6. 2007 
s tím, že ukládá zajistit písemnou analý-
zu fungování a ekonomické náročnosti 
provozu koupaliště (i krytého bazénu) 
a reference o koupalištích velikostně 
odpovídajících naším záměrům. Zajistí: 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, termín: 
23. 7. 2007.

RM Světlá n. S. po prohlídce místa 
schvaluje záměr pronájmu částí pozem-
ku KN č. 189/2 v k. ú. Světlá n. S. o vý-
měře cca 200 m2. Požaduje vyjádření 
Českých drah, jelikož tento pozemek 
u RD Urbanových je v ochranném 
pásmu. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 23. 7. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje pronájem nebytových prostor v ob-
jektu čp. 986 ve Světlé n S. p. Milanu 
Vlčkovi, Světlá n. S., na dobu určitou do 
31. 12. 2007 za částku 1 000 Kč/měsíc. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
2. 7. 2007. 

RM Světlá n.S. projednala záležitost 
týkající se odpadového hospodářství. 
Bylo vypsáno výběrové řízení na provoz 
odpadového hospodářství. V průběhu 
výběrového řízení však bylo jednáno 
s JUDr. Kölblem a při těchto jednáních 
došlo k dohodě o ceně pozemků, které 
byly v restituci vráceny p. Morawetzovi. 
Město chce řešit celou lokalitu skládky 
o výměře cca 6 ha, v současné době 
bylo vráceno p. Morawetzovi 2,5 ha. 
Dohodnutá cena za m2 je 75 Kč. Do jed-
nání rady byl přizván ředitel TBS Světlá 
n. S. František Holoubek, který podal 
informaci o fungování odpadového hos-
podářství. TBS mají mimo domácností 
smlouvu s cca 245 firmami na svoz od-
padu. Pokud současnou skládku uzavře-
me, tak budou vznikat divoké skládky 
a bude se muset počítat s dalšími penězi 
na jejich likvidaci. Obyvatelé měli mož-
nost vozit na skládku odpady a nemuseli 
za ně platit – celkem se jedná o cca 200 
tun ročně. Mimo skládku se tam dává 

posekaná tráva, celkem 150 tun. Dále 
vzniká otázka, co s kalamitními odpady, 
smetky ze silnic, stavebními odpady při 
investičních akcích města apod. Jeho 
názor je skládku zde udržet. Názor rady 
je shodný, ale má své představy o efek-
tivitě provozování skládky. RM Světlá 
n. S. po projednání doporučuje dle § 84, 
odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. 
zrušení výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Zajištění systému nakládání 
s odpady města Světlá n. S.“ Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání do-
poručuje vypsat výběrové řízení na 
zhotovitele druhé etapy skládky TKO. 
Souhlasí s podmínkami i s navrženými 
firmami. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 27. 6. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje vítěze výběrového řízení na pro-
nájem objektu kavárny, p. Miroslava 
Jenčíka, Humpolec, od 1. 10. 2007 na 
dobu neurčitou. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručila zastupitelstvu schválit odkoupení 
pozemků PK č. 356/2 o výměře 119 
m2 a PK č. 357/3 o výměře 4 034 m2 
v souvislosti se zasíťováním a přípravou 
plochy PA 1 + III/18 + KM 3 ve Světlé 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 27. 6. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání souhla-
sí s výsledkem hodnocení výběrového 
řízení na zhotovitele stavby „Výměna 
výplní otvorů MŠ Na Sídlišti ve Světlé 
n. S.“ Ukládá uzavření smlouvy o dílo 
s firmou PKS Mont, a. s., Žďár n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2007. 

Město Světlá n. S. má v dlouhodobé 
koncepci rozvoje města stanoveno na-
pomáhat rozvoji v oblasti sportovního 
vyžití a podporovat stávající sportovní 
kluby v regionu. Na základě vypraco-
vaných studií a jednání se sportovní 
veřejností se rozhodlo zajistit podklady 
pro dotaci – projektovou dokumentaci 
k realizaci staveb „Zázemí pro fotbalový 
stadion ve Světlé n. S.“ a „Rekonstrukce 
zimního stadionu ve Světlé n. S.“

RM Světlá n. S. po projednání schvá-
lila výzvy k podání cenových nabídek 
na zpracování projektové dokumentace 
výše uvedených staveb. Souhlasí se 
stanovenými podmínkami hodnocení 
nabídek. Dále schválila složení výbě-
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rové komise a výčet oslovených firem. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 7. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručila projednání rozpočtového opatření 
č. 2/2007 v ZM. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 27. 6. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání schvá-
lila převedení celého kladného hospo-
dářského výsledku TBS Světlá n. S. ve 
výši 98 211 Kč do rezervního fondu TBS. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání ruší 
vypsané výběrové řízení na místo vedou-
cího odboru správního a školství. Schva-
luje novou organizační strukturu MěÚ 
s účinností od 1. 9. 2007, která spočívá ve 
zrušení odboru správního a školství a od-
boru živnostenského a nově zřizuje odbor 
správní, školství a živnostenský. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ vypsat nové výběrové 
řízení na místo vedoucího odboru správ-
ního, školství a živnostenského. Zajistí: 
tajemník MěÚ, termín: 26. 6. 2007 

RM bere na vědomí informace:
• Nevyhovující technický stav 

varhan v obřadní síni – starostka 
informuje, že p. Čížek vypraco-
val cenovou kalkulaci na nákup 
nových varhan v hodnotě cca 
85 000 Kč, bude řešeno v rozpočtu 
na rok 2008.

Informaci o zajištění provozu doprav-
ního hřiště. Hřiště bude přístupné i pro 
veřejnost přes léto denně od 8 – 19 hod. 
a v zimě od 8 – 17 hod.

ing. Lenka Arnotová
  starostka

Schůze rady – 23. července 

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

Jednání zahájila ing. Arnotová přivítá-
ním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání. Konstatova-
la, že úkoly jsou průběžně plněny. 

RM projednala záležitost týkající se 
iniciativy, kterou vyvinul kraj Vysočina 
v rámci partnerských vztahů s italským 
krajem Fruili Venezia. Město Světlá 
n. S. navštívili zástupci města Spi-
limbergo a projevili zájem o navázání 
mezinárodních vztahů. Cílem návštěvy 
bylo navázat oficiální 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. Následně 
město Světlá n. S. obdrželo pozvání na 
návštěvu  Spilimberga. 

RM Světlá n. S. po projednání souhla-
sí s oficiální návštěvou Spilimberga ve 
dnech 4. – 7. října 2007. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 8. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání ukládá 
odboru MIRR vést jednání a dořešit 
umístění a vzhled reklamy „Městská 
restaurace“ na objektu čp. 986 ve 
Světlé n. S. tak, aby zde byla umístě-
na do 30. 9. 2007. Do příštího jednání 
rady připravit konečné znění návrhu 
smlouvy s p. Jenčíkem. Zajistí: vedoucí 

odboru MIRR, termín: I. 30. 9. 2007, II. 
20. 8. 2007.

RM projednala žádost Vlastivědného 
spolku Světelsko o umístění informač-
ních tabulí pro lepší propagaci muzea 
města. Zajistí: tajemník MěÚ, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 20. 8. 2007. 

RM Světlá n. S. projednala žádost 
manželů Kolářových, majitelů parcely 
85/1 k. ú. Mrzkovice a souhlasí s mís-
tem, povolením stavby a povolením 
odběru podzemní vody z vrtu (vrtané 
studny) na tomto pozemku situované. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
10. 8. 2007.

RM Světlá n. S. projednala žádost 
pana W. Kuczawskeho, Světlá n. S. o po-
volení stávající stavby – studny, která 
se nachází na městském pozemku KN 
č.p. 926/147 v k. ú. Světlá n. S., který 
má v pronájmu. Stavba byla provede-
na 24. 7. 1983. Rada žádosti vyhovuje. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
10. 8. 2007.

RM Světlá n. S. projednala žádost 
podnikatelů v lokalitě ulice Nové město, 
zastoupených Mgr. Ladou Dolejší Světlá 
n. S. a jejich žádosti vyhovuje. Jedná se 
o bezplatné umístění informační cedule 
o rozměrech 2,5 m x 3 m na nově bu-
dovaném parkovišti v ulici Na Sídlišti 
ve Světlé n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 10. 8. 2007.

RM Světlá n. S. schválila zřízení věc-
ného břemene na pozemku KN č. 613/2, 
který je v majetku města Světlá n. S., pro 
společnosti ČEZ Distribuce a. s. se síd-
lem Děčín 4, za jednorázovou úplatu ve 
výši 500 Kč. Uložila řediteli TBS Světlá 
nad Sázavou provést dohled nad tím, aby 
byla komunikace dána po skončení prací 
do původního stavu. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, ředitel TBS Světlá n. S., 
termín: 31. 12. 2007.

Na základě odsouhlaseného plánu pro 
rok 2007 byl odboru MIRR uložen úkol 
zabezpečení projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení modernizace 
objektu čp. 18 v Lipničce. Po posouze-
ní a prohlídce objektu s projektantem 
se dospělo k názoru, že uvažované in-
vestice do rekonstrukce objektu budou 
neekonomické a to i přes skutečnost, že 
na stavbu by bylo možné získat dotaci 
ze státního fondu rozvoje bydlení (550 
tis./byt).

V současné době je zajištěna dotace na 
zpracování PD. Kalkulované náklady 

V uplynulých čtyřech letech byla 
lékařská služba první pomoci v kraji 
Vysočina organizována tak, že tzv. obce 
II. stupně, mezi něž patří v našem obvo-
du Světlá a Ledeč, dostávaly od kraje 
částku na jednoho obyvatele svého ob-
vodu a zastupitelstva rozhodovala o tom, 
kterému poskytovateli LSPP tyto peníze 
svěří. Město Světlá n. S. nejprve celou 
částku převádělo do Ledče, v posledních 
dvou letech ji dělilo a přispívalo menší 
sumou Ledči a větší sumou firmě Bau-
komplex v Havlíčkově Brodě.

26. června 2007 Zastupitelstvo kraje 
Vysočina rozhodlo o radikální změně 
ve financování LSPP. Od 1. ledna 2008 
bude poskytovat tuto službu v každém 

okrese kraje pouze jedno středisko, 
v našem okrese to bude nemocnice 
v Havlíčkově Brodě, jejímž zřizovate-
lem je kraj Vysočina. Střediska LSPP 
v Ledči n. S. a v Chotěboři budou zruše-
na. Nově zřízená střediska LSPP budou 
zajišťovat tuto službu pro dospělé, děti 
a dorost i službu stomatologickou.

Rychlá záchranná služba v Ledči 
n. S. zůstane a měla by být změněna ze 
zdravotnické na lékařskou.

S podrobnostmi, jako je ordinační 
doba a telefonní čísla, bude veřejnost 
včas seznámena.

Josef Böhm 
místostarosta

Lékařská služba první pomoci v roce 2008

▶
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Zasedání zastupitelstva 27. června

Přítomni: ing. Lenka Arnotová, 
Mgr. Jan Tourek, Josef Böhm, Jaroslav 
Zmek, Lubomír Slabý, ing. Jaroslav 
Švorc, Mgr. Stanislav Čech, ing. Zdeněk 
Vacek, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jana 
Kupčíková, Věra Tyčová, Vlastimil Špa-
tenka, Jan Kolář, Jiří Hlaváček, ing. Josef 
Maleček, Mgr. Jaroslav Holík,  ing. Zde-
něk Vraný, ing. Luboš Vacek, Mgr. Petr 
Včela. Omluveny: PharmDr. Věra Rýdlo-
vá, MUDr. Stanislava Brhelová.

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných, konstatováním, 
že zasedání bylo řádně a včas svoláno, 
proti zápisu z minulého zasedání nebylo 
podáno připomínek. Je přítomno 19 čle-
nů zastupitelstva, zasedání je usnášení 
schopné.

Starostka provedla kontrolu zápisu 
z minulého zasedání zastupitelstva, kon-
statovala, že úkoly se běžně plní.

Ing. Maleček podává informaci o val-
né hromadě VaK a. s. Havlíčkův Brod 

– valná hromada proběhla, staré před-
stavenstvo bylo odvoláno, bylo zvoleno 
nové, předsedou je p. Policar, p. Maleček 
je prvním místopředsedou.

za vypracování PD činí cca 80 000 
dotace cca 30 000. Odhadnuté náklady 
na realizaci 1-2 bytových jednotek jsou 
cca 2,5-3 mil. Kč.

Rada města Světlá n. S. po projednání 
neschvaluje zahájení přípravy zpracová-
ní projektové dokumentace na výstavbu 

„sociálních bytů“ v Lipničce. Doporuču-
je ZM záměr prodeje nemovitosti čp. 18 
v Lipničce po projednání s osadním vý-
borem. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 20. 8. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje záměr pronájmu části pozemku KN 
č. 1068/3 v k. ú. Světlá n. S. o výměře 2 
m2 za účelem zřízení schodiště, z důvo-
du obnovení původního vstupu do domu 
v Poštovní ul. čp. 313. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 10. 8. 2007.

RM Světlá n. S. projednala žádost 
provozovatelů restaurace Dublin v ulici 
Nové město ve Světlé n. S. o zřízení 
sezónní předzahrádky. Rada souhlasí 
s jejím umístěním v období duben až 
říjen s tím, že si provozovatel restaurace 
získá kladná vyjádření od sousedů. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, tajemník 
MěÚ, termín: 20. 8. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání bere na 
vědomí výsledky výběrového řízení, za-
psané v protokolu o hodnocení zakázek 
ze dne 18. 7. 2007 na stavbu 7 b. j. v Jo-
sefodole.

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje doplnění užšího seznamu uchazečů 
o umístění v DD Sociálního centra měs-
ta Světlá n. S. v oddělení A o 4 žadatele 
(Urbanová Vlasta, Sukdoláková Libuše, 
Svobodová Vlasta, Hoskovcová Milada) 
a v oddělení B o 8 žadatelů (Hospodko-
vá Eva, Ptáčníková Milada, Choutková 
Růžena, Zmrhalová Božena, Hoskovec 
Ladislav, Jeklová Věra, Sviták Antonín, 
Weiszová Margita). Zajistí: ředitel SC 
Světlá n. S., Mgr. Jan Tourek, místosta-
rosta, termín: 20. 8. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje uzavření nájemní smlouvy na byt 
v Josefodole čp. 7 na dobu určitou jed-
noho roku k 1. 9. 2007 s p. Václavem 
Řejhou, Josefodol 7. Zajistí: ředitel 
TBS, tajemnice bytové komise, termín: 
31. 7. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje neprodloužení nájemní smlouvy 
k 31. 7. 2007 pro paní K. Zbudilovou. 
Zajistí: ředitel TBS Světlá n. S., tajemni-
ce bytové komise, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje přidělení bytu 1 + kk v Josefodole 
čp. 24 paní Petře Vackové, Světlá 

▶ n. S. k 1. 8. 2007. Jako náhradník byl 
schválen pan Jaroslav Tvrdý. Dále 
schvaluje přidělení bytu 1+2 v Sázavské 
ul. 546 ve Světlé n. S. paní Mileně Ptáč-
níkové, Světlá n. S. k 1. 8. 2007. Zajistí: 
ředitel TBS Světlá n. S., tajemnice byto-
vé komise, termín: 1. 8. 2007

RM Světlá n. S. projednala písemný 
materiál, týkající se nákladovosti pro-
vozu koupaliště a bazénu v Humpolci, 
koupaliště a zimního stadionu v Hav-
líčkově Brodě. Se stavebním úřadem byl 
projednán výběr lokality pro koupaliště, 
jako nejlepší vzešla lokalita u parku. 
Starostka konstatuje, že se záležitosti 
ohledně koupaliště stále komplikují, je 
třeba zkusit jednat s rybáři, popřípadě 
s p. Kölblem o možnosti úpravy jednoho 
z rybníků za parkem. RM bere podané 
informace na vědomí a pověřuje starost-
ku jednáním s ČRS a JUDr. Kölblem 
ohledně možnosti koupání v jednom 
z rybníků za parkem. Zajistí: ing. Len-
ka Arnotová, starostka města, termín: 
31. 7. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání vybrala 
za účelem provedení auditu v TBS Svět-
lá n. S. firmu Triton. Audit bude zahájen 

od 1. 8. 2007. Zajistí: Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání výsled-
ků výběrového řízení jmenuje na návrh 
tajemníka MěÚ podle § 102, odst. 2, 
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, paní 
Bohuslavu Vondrušovou vedoucí odbo-
ru správního, školství a živnostenského 
s účinností od 1. 9. 2007. Zajistí: tajem-
ník MěÚ, termín: 1. 9. 2007.

Rada města Světlá n. S. po projednání 
souhlasí s umístěním stavby – studny na 
pozemku parc.č. 53/2 v k.ú. Radostovice. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
10. 8. 2007

RM Světlá n. S. pověřuje Mgr. Tourka 
jednat s firmou .A.S.A. ve věci skládko-
vání na naší skládce. Zajistí: Mgr. Jan 
Tourek, místostarosta, termín: 30. 9. 2007. 

Rada města bere na vědomí
• Informaci o projektu Horní Po-

sázaví, který vzešel z iniciativy 
města Kácov.

Informaci o žádosti města Ledeč 
n. S. o výpomoc MP ohledně měření 
rychlosti.

ing. Lenka Arnotová, starostka

Zasedání zastupitelstva se zúčastnil 
nadporučík Pavlík, který podal infor-
maci o bezpečnostní situaci v našem 
městě. V obvodu OOP Světlá bylo od 
1. 1. do 26. 6. 2007 spácháno celkem 77 
trestných činů, z toho se u 36 skutků 
podařilo zajistit pachatele. Bylo zjiště-
no či oznámeno celkem 209 přestupků, 
nejvyšší podíl tvoří přestupky v dopravě, 
proti veřejnému pořádku a proti majetku. 
Bylo zjištěno 7 řidičů, kteří řídili vozidlo 
pod vlivem alkoholu. V současné době je 
vyhlášeno pátrání celkem po 9 osobách. 
Od 11. 1. 2007 je stále pohřešována paní 
Pajerová, od 11. 10. 2004 p. Herman, 
tento byl však již soudem prohlášen za 
mrtvého.

Usnesení č. 52/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů podle § 84 
odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách ruší výběrové 
řízení na veřejnou zakázku „Zajištění 
systému nakládání s odpady města Svět-
lá nad Sázavou“, protože odpadly důvo-
dy pro pokračování v zadávacím řízení 
v důsledku podstatné změny okolností, 
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které nastaly v době od zahájení zadá-
vacího řízení a které zadavatel s při-
hlédnutím ke všem okolnostem nemohl 
předvídat a ani je nezpůsobil. Důvodem 
je dohoda o odkoupení pozemků na II. 
etapu skládky a tím pokračování v sou-
časném systému nakládání s odpady.

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

Usnesení č. 53/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje:
I. Odkup pozemků na dobudová-

ní skládky – část pozemku PK 
č. 613 a PK č. 609 v k. ú. Světlá 
n. S. o celkové výměře 26 222 m2 
od p. J. Morawetze za cenu 100 Kč/
m2.

II. Případný odkup pozemků na dobu-
dování skládky – KN č. 1413 a KN 
č. 1414 v k. ú. Světlá n. S. o celko-
vé výměře 42 086 m2 od p. J. Mo-
rawetze, Barnwood Court 6, Don 
Mills, Ontario, Kanada. Nákup po-
zemků by byl realizovaný v přípa-
dě, že p. Morawetz získá v restituč-
ním řízení výše uvedené pozemky. 
Cena za 1 m2 celé skládky by byla 
průměrně 75 Kč. Budoucí nákup 
pozemků bude ošetřen smlouvou 
o budoucí kupní smlouvě. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2007.

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

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 

výzvu k podání cenové nabídky na rea-
lizaci stavby „Skládka TKO Světlá nad 
Sázavou – II. etapa“ vč. kriterií a výčet 
oslovených firem. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 31. 7. 2007. 

Zastupitelstvo města Světlá n. S. pro-
jednalo žádost p. Petra Lecjakse, Hav-
líčkův Brod o prodej pozemku části 
pozemku KN č. 52 a části pozemku KN 
č. 1096/21 v k. ú. Světlá n. S. za účelem 
vybudování přístupové cesty k objektu 
čp. 102 v Jelenově ulici. Tento objekt za-
koupil do osobního vlastnictví. Dále pro-
jednalo žádost p. Roberta Bendy, Světlá 
n. S., o prodej části pozemku KN č. 52 
v k. ú. Světlá n. S. o výměře cca 65 m2 za 
účelem eventuelní přístavby sklenářství.

Usnesení č. 55/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů neschva-
luje:

Záměr prodeje části pozemku KN 
č. 52 a části pozemku KN č. 1096/21 
v k. ú. Světlá n. S. za účelem vybudová-
ní přístupové cesty k čp. 102 v Jelenově 
ul. v k. ú. Světlá n. S. 

Záměr prodeje části pozemku KN 
č. 52 v k. ú. Světlá n. S. o výměře cca 65 
m2 za účelem eventuelní přístavby skle-
nářství. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 7. 2007. 

Zastupitelstvo města Světlá n. S. pro-
jednalo žádost paní K. Soběhrdové, 
Světlá n. S., o prodej části pozemku KN 
č. 926/101 o výměře cca 25 m2 v k. ú. 
Světlá n. S. za účelem výstavby garáže. 
Původně žadatelka svůj záměr situovala 
na tu část pozemku, ke které by byl pří-
jezd do garáže přes stávající odstavnou 
plochu. Takto předložený záměr byl 
projednán a v konečné fázi ZM odložilo 
rozhodnutí o prodeji části pozemku KN 
č. 926/101 v k. ú. Světlá n. S. do doby 
zjištění možnosti prověření výstavby 
garáží na části pozemku KN č. 926/101 
v k. ú. Světlá n. S. mimo odstavnou plo-
chu dle návaznosti na řešení křižovatky 
a rozhledových poměrů v ní.

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

projednání počtem 11 hlasů schvaluje 
záměr prodeje pozemku KN č. 926/101 
v k. ú. Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 19. 9. 2007. 

Město Světlá n. S. zveřejnilo záměr 
prodeje části pozemku KN č. 745/1, čás-

ti pozemku KN st.č. 217, pozemku KN 
č. 747 a pozemku KN č. 754/1 o výměře 
cca 2 000 m2 za účelem výstavby 2 ro-
dinných domů za základní nabídkovou 
cenu 350 Kč/m2 v k. ú. Světlá n. S. (lo-
kalita u ZŠ Lánecká ul.). Žádost podali 
2 uchazeči.

Usnesení č. 57/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje prodej části pozem-
ku KN č. 745/1, části pozemku KN st. 
č. 217, pozemku KN č. 747 a pozemku 
KN č. 754/1 o výměře cca 2 000 m2, za 
základní nabídkovou cenu 350 Kč/m2 
v k. ú. Světlá n. S. za účelem výstavby 
2 rodinných domů, a to paní Janě Cud-
línové, Světlá n. S. a manželům Kopico-
vým, Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2007. 

Usnesení č. 58/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje: 
• Prodej částí pozemku PK 549/14 

v k. ú. Světlá n. S. označené dle 
geometrického plánu č. 1384-51/
2007 (parcely Kalvárie II.). V prv-
ním kole bylo prodáno 6 staveb-
ních parcel, vyvolávací cena byla 
450 Kč/m2, skutečná průměrná 
cena dosáhla výše 509 Kč/m2.

• Vyhlášení 2. kola městské soutěže 
ve věci ceny za 1 m2 a výběru nabí-
zených pozemků.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 15. 7. 2007. 

Usnesení č. 59/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 12 hlasů schvaluje 
prodej části pozemku PK č. 858 (ZE) 
p. D. Karasovi, Praha, Staré Město 
a paní M. Karasové, Úvaly, o výměře 
cca 800 m2 za prodejní cenu 200 Kč/m2. 
Zajistí:vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 7. 2007. 

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

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
prodej části pozemku KN č.p. 725/1 
v k. ú. Dolní Březinka o výměře cca 150 
m2 p. L. Marešovi, Dolní Březinka, za 
cenu 70 Kč/m2. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2007.

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

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
prodej stavby „Vodovod Mrzkovi- ▶

Zastupitelstvo schválilo 
audit v TBS

Mimořádné zastupitelstvo schválilo 
v srpnu audit Technických a bytových 
služeb Světlá n. S. Rada města vybrala 
ze šesti uchazečů firmu Triton, která má 
velké zkušenosti s audity technických 
služeb,  např. v Děčíně, Kolíně, Jihlavě, 
Praze, Hradci Králové a dalších městech. 
Audit se zaměřil především na způsob ří-
zení, efektivitu práce a na finanční toky 
uvnitř této příspěvkové organizace. Vý-
sledek auditu bude znám začátkem září. 
TBS stojí město ročně 12,5 milionu ko-
run, tedy nejvíc za všech příspěvkových 
organizací. Vzhledem k tomu, že zastu-
pitelstvo schválilo harmonogram žádostí 
o dotace, musíme efektivně hospodařit. 
Hezké město je bohaté město.

Mgr. Jan Tourek, místostarosta
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ce – Modlaň“ formou nepeněžitého 
vkladu infrastrukturního majetku do 
základního kapitálu spol. VaK a. s., 
Havlíčkův Brod.  Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 30. 9. 2007.

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

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
převod nemovitého majetku města 
Světlá n. S., a to staveb „kanalizací a vo-
dovodů“ formou nepeněžitého vkladu 
infrastrukturního majetku do základ-
ního kapitálu spol. VaK a. s. Havlíčkův 
Brod, na úhradu jím upsaných akcií dle 
přílohy. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 9. 2007.

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

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
odkoupení pozemků PK č. 356/2 o vý-
měře 119 m2 a PK č. 357/3 o výměře 
4 034 m2 v souvislosti se zasíťováním 
a přípravou plochy PA 1 + III/18 + KM 3 
pro podnikání ve Světlé n. S. a to:

• Ideální polovinu od paní Hany Re-
marové, Světlá n. S. 

• Ideální polovinu od ČR, Pozem-
kového fondu, Praha – Žižkov za 
odhadní cenu

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 9. 2007.

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

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
uzavření smluv mezi městem Světlá 
n. S. a krajem Vysočina k převodu 
zřizovatelské pravomoci k Domu dětí 
a mládeže ve Světlé n. S.:

• Darovací smlouva
• Smlouva o převzetí vzdělávací čin-

nosti
• Smlouva o bezúplatném převodu
Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-

mín: 15. 7. 2007.

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

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
zřizovací listinu Domu dětí a mládeže 
Světlá n. S., příspěvkové organizace. Za-
jistí: Josef Böhm, místostarosta, termín: 
31. 12. 2007.

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

projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
celoroční hospodaření města a závě-
rečný účet města za rok 2006 včetně 

zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 
2006 bez výhrad.

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

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2007. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 7. 2007. 

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

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 100 
tis. Kč TJ Sokol, Světlá n. S. za účelem 
zřízení kurtu na plážový volejbal. První 
splátka půjčky ve výši 50 000 Kč bude 
uhrazena na účet města do 31. 12. 2007. 
Druhá splátka půjčky bude uhrazena do 
30. 6. 2008. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 31. 7. 2007.

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

projednání počtem 19 hlasů:
I.̇  Schvaluje Komunitní plán soci-

álních služeb regionu Světelsko 
– Ledečsko včetně jeho podkladů 
jako základní analytický materiál 
mapující potřeby handicapova-
ných skupin obyvatelstva a jako 
závazný střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb obce.

II. Ukládá: 
a) místostarostům, orgánům města 

a ředitelům příspěvkových orga-
nizací města Světlá n. S. jeho reali-

zaci, včetně povinnosti oznamovat 
koordinátorovi KPSS písemně 
splnění příslušného úkolu

b) místostarostovi města Světlá 
n. S. pro sociální oblast povinnost 
předkládat minimálně jednou roč-
ně zprávu o plnění KPSS regionu 
Světelsko – Ledečsko a navrhovat 
aktualizaci plánu.

Zajistí: I. vedoucí OSV, II. Josef Böhm, 
Mgr. Jan Tourek, termín: 31. 12. 2007. 

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

projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
podle § 55 stavebního zákona č.183/
2006 Sb., v platném znění, pořízení 
Změny č. IX. ÚPSÚ Světlá n. S. - 4 
lokality a aktualizaci ÚPSÚ a pověřuje 
odbor stavebního úřadu a územního plá-
nování zpracováním zadání této Změny 
a aktualizace. Zajistí: vedoucí odboru 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: 31. 12. 2007. 

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

projednání schvaluje provedení přezkou-
mání hospodaření Krajským úřadem kra-
je Vysočina. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: ihned.

Usnesení č. 72/2007:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. schva-

luje po projednání plán práce kontrolního 
výboru na rok 2007. Zajistí: předseda 
kontrolního výboru, termín: ihned.

ing. Lenka Arnotová, starostka města

▶

Co zůstalo nezodpovězené…

Reaguji tímto na  promo akci „Den 
s deníkem“. Redaktoři deníku se 
soustředili pouze na jedno téma, a to 

– neonacicismus ve Světlé nad Sáza-
vou. Nic proti tomu, ale v anketě, 
která předcházela promo akci Den 
s deníkem, se cca 18 občanů dotazo-
valo, jak je to s bazénem, případně 
koupalištěm, zelení ve městě a tíží 
je problém parkování. Jejich dotazy 
zůstaly nezodpovězené. Dovolím si 
tedy odpovědět alespoň touto cestou.

Dotaz týkající se parkování a zeleně 
se patrně týkal neúnosné situace na 
náměstí. Nechci tuto problematiku 
zužovat pouze na náměstí, parkování 
je problémem v celém městě. Světlou 

n. S. si můžeme rozdělit na lokality 
s kolektivním bydlením – sídliště Sá-
zavská, Sídliště a Bradlo – a lokality 
rodinných domků – Nová čtvrť, Stro-
meček.

Ve městě je vybudováno 377 garáží, 
které slouží převáženě občanům byd-
lících v bytovkách. Dále je v celém 
městě vybudováno 665 parkovacích 
ploch, z nichž 320 je na sídlištích. 
Vezmeme-li v úvahu, že je ve městě 
cca 1000 bytů v bytovkách, pak jsou 
tato sídliště vybavena 365 garážemi 
a  320 parkovacími místy. Za předpo-
kladu, že každá rodina má 1 auto, tak 
v lokalitě sídlišť chybí 315 parkova-
cích míst. V době, kdy se realizovala 
výstavba sídlišť, projekt předpokládal, 
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Upozornění odboru dopravy 

Agendu evidence řidičů u nás na úřadě 
zajišťuje jedno přepážkové pracoviště 
vybavené koncovým terminálem minis-
terstva dopravy systému „Eliška“, který 
jako jediný na celém úřadě je schopen 
žádost o výměnu ŘP, jejichž platnost 
končí 31. prosince 2007, a posléze vydání 
nového ŘP prakticky realizovat. Samot-
ná výroba ŘP je zajišťována centrálním 
pracovištěm 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 vyzvednout, 
zkontrolovat a podepsat převzetí. Pro 
evidenční pracovnici řidičských průkazů 
to prakticky znamená vyhledání spisu, 
ověření totožnosti žadatele, kontrolu žá-
dosti a parametrů fotografie, porovnání 
písemných a elektronických údajů se žá-
dostí, 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 maximálně cca 60 klientů 

v době od 7 do 17 hod., a to při třech úřed-
ních dnech v týdnu (pondělí, středa, pátek 
do 15.00 hod., další dva zbývající pracovní 
dny je nutno žádosti zpracovat, odeslat 

– přijmout, zařadit do spisů řidičů, provést 
skartaci starých ŘP, atd.). Znamená to tedy 
cca 100 úplně odbavených klientů týdně!

Upozorňujeme, že je nejvyšší čas do-
stavit se na úřad a požádat o výměnu ŘP. 
Žadatelé, kteří se rozhodnou žádat o vý-
měnu – převzetí ŘP až na poslední chvíli, 
se později mohou na tomto pracovišti 
setkat s velkými frontami. Dále je možné, 
že nebudou ani v uvedený den obslouženi 
a co víc, výrobní lhůty se mohou se stou-
pajícím počtem žadatelů v celé republice 
prodlužovat nad 21 dnů. V praxi to pak 
může znamenat, že žadatelé, 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 nervozity je 
tedy již nyní! 

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

že auto bude vlastnit každá druhá rodi-
na. Dnes je ale situace taková, že auto 
vlastní, téměř každá rodina, a dá se 
říci, že každá pátá rodina má auta dvě.

Tuto neúnosnou situaci řeší studie 
revitalizace panelových sídlišť, ale je 
to běh na dlouhou trať. 

Druhou problematickou lokalitou 
je sídliště rodinných domků „Strome-
ček“. I když každý domek je vybaven 
garáží, většina aut je zaparkovaných 
před domem. V garážích jsou zřízeny 
podnikatelské aktivity, pokud jsou 
povolené, je to v pořádku, ale pak 
ruku na srdce, co může Město dělat? 
S touto situací se dá dělat pouze to, že 
se budeme společně  snažit najít plochy 
na výstavbu garáží a každý kdo má  ve 
své garáži provozovnu, ať si postaví 
další garáž – pro své auto.

Náměstí, to je v současné době velký 
problém. Město se přihlásilo do soutě-
že „O cenu Petra Parléře“ , výsledkem 
by mělo být to, že získáme architekta, 
který navrhne řešení náměstí po všech 
stránkách- vzhled budov, parkoviště, 
zeleň, mobiliář a pokusíme se požá-
dat o dotaci na realizaci rekonstrukce 
náměstí.

První vlaštovkou pro zlepšení  si-
tuace je vybudování parkoviště po 
bývalém „likusáku“, kde vzniklo 66 
parkovacích míst a odstavné plochy 
pro tři autobusy. Rozpočet je 3,5 mil. 
Kč a obdrželi jsme dotaci ve výši 2,2 
mil. Kč. Další aktivitou bude vybudo-
vání parkoviště v křižovatce „U Gus-
ty“, s 25 parkovacími místy.

Bazén, koupaliště
V minulém období byl vypracován 

projekt na venkovní koupaliště v lo-
kalitě u zimního stadionu. Záměr byl 
soustředit sportoviště do jednoho 
místa, čímž bychom ušetřili na ná-
kladech na vybudování příslušenství 
ke sportovištím (parkoviště, bufet...), 
která by sloužila pro všechna sportov-
ní zařízení. Tento záměr však narazil 
na zpřísněné podmínky ŽP z důvodu, 
že je koupaliště situováno v záplavové 
oblasti.

Jsme si vědomi, že koupání ve městě 
chybí, zároveň chceme, aby zde byla 
vyváženost ve sportovních aktivitách, 
aby zde vzniklo něco pro mamky 
s dětmi. Budeme hledat další možné 
lokality, kam by se dal bazén umístit. 
Vybudování koupaliště je však dlouho-
dobá záležitost, zvlášť, když budeme 
chtít využít dotace. Město se bude  

snažit obnovit  provizorium- kou-
pání v jednom z rybníků za parkem. 
O možnosti a podmínkách využití 
těchto rybníků ke koupání jednáme 
s právním zástupcem rodiny Morawet-
zových, kterým byly rybníky vráceny 

Od listopadu 2006 neoprávněně pobí-
rala sociální dávky 20letá žena ze Světlé 
n. S. V žádosti uvedla mylné informace, 
na základě kterých jí bylo neoprávněně 
vyplaceno přes  23 000 Kč. Případ byl 
zpracován ve zkráceném přípravném 
řízení.

Měděné okapy zmizely od 8. do  12.7. 
z objektu bývalého mlýna v Rejčkově. 
Neznámý pachatel tak majiteli způsobil 
škodu za 15 000 Kč.

Zatímco majitel vozidla Ford Escort 
chytal u tábořiště Stvořidla ryby, neznámý 
vandal mu u vozidla rozbil čelní a boční 
okno a poškodil karoserii. Škoda byla 
předběžně odhadnuta na cca 10 000 Kč.

Ke zkažení 1 100 kg masa a uzenin 
došlo poté, kdy neznámý pachatel v po-

Kriminalita na Světelsku
sledním červencovém víkendu vypnul 
hlavní elektrický jistič prodejny Zeman 
v objektu Penny Marketu. Škoda dosáhla 
114 000 Kč.

K odcizení vozidla Škoda Favorit 2H3 
8218 došlo v noci z 31.7. na 1.8. v Dolní 
ulici. Majitel vyčíslil škodu na 27 500 Kč.

4. 8. před půlnocí byli zadrženi dva pod-
napilí muži (38 a 29 let) poté, co před kos-
telem na náměstí Trčků z Lípy poškodili 
kříž. Po vystřízlivění na „záchytce“ si oba 
vyslechli podezření z trestných činů výtrž-
nictví a poškozování cizí věci. Poškozená 
římskokatolická farnost po nich požaduje 
15 500 Kč jako náhradu způsobené škody. 
Věc byla zpracována ve zkráceném řízení.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

v restituci. Záměrem je provést ne-
zbytné úpravy tak, aby v příští sezóně 
zde bylo pro návštěvníky kulturnější 
prostředí.

ing. Lenka Arnotová
starostka města
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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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Dům čp. 113
V roce 1889 jsou zde uváděni truhlář 

Václav Dobruška a jeho žena Anna. 
Nejstarším dokumentem je protokol 
sepsaný dne 28. dubna 1898 o výsled-
ku šetření žádosti Václava Dobrušky 
o povolení stavby nové „kolny na prkna 
zcela dřevěné 8 metrů dlouhé a 4 metry 

široké se střechou pultovou plechem 
krytou.“ Po půl roce následoval dopis 
Václava Dobrušky obecnímu úřadu: 
„V úctě podepsaný majitel domu čp. 113 
ve Světlé, obdržev po komissionelním 
ohledání dne 28. dubna 1898 povolení 

ku postavení kolny, co letní dílny truh-
lářské, přeměnil tu samou, vida v tom 
svůj prospěch, v trvalou dílnu. Aby toto 
přeměnění zákonité platnosti nabylo, 
žádám slušně, slavný obecní úřade, co 
úřade stavební, ráčiž mě po předcházejí-
cím šetření dodatečně politické povolení 
k této přeměně uděliti. 

Ve Světlé dne 16. listopádu 1898 Wác-
lav Dobruška.“

Dne 27.  listopadu se sešla komise, 
která konstatovala, že majitel na zá-

…a dnesKdysi...

Našli jsme v letopisech

Měsíc září je vždy spojen se začátkem 
školního roku. Vybrali jsme pro vás ze 
školních kronik dva zajímavé zápisy 
z historie školy v Komenského ulici.

Školní rok  1899/1900
Úpravou místností a jinými přípravami 

počátek vyučování v 1. třídě školy měš-
ťanské poněkud se opozdil. Zápis konán 
byl dne 14. a 15. října; vyučování počalo 
v pondělí dne 16. října 1899. Do prvé třídy 
přihlásilo se 73 žáků.

Žáci, jimž při každé příležitosti vštěpo-
vány city loajální a posvátná úcta k osobě 
vznešeného panovníka a jasného rodu 
panovnického, zúčastnili se veškerých 
slavností kostelních, kterýmiž významné 
události v životě Nejjasnější rodiny císař-
ské byly slaveny…

Školní rok 1959/1960
Nový školní rok byl slavnostně zahájen 

v úterý dne 1. září 1959. Celkem školu na-
vštěvuje 716 žáků, z toho 78 jich nastou-
pilo do dvou 1. tříd. Po programu pionýrů 
a proslovu ředitele vyslechly děti projev 
ministra školství Dr. Kahudy. Školní 
rok 1959/1960 byl velmi významným 
mezníkem ve vývoji našeho socialistic-
kého školství. XI. sjezd KSČ vytýčil nové 
směrnice a zásady pro vývoj naší školy ke 
komunistické výchově: proměna dosavad-
ních osmiletých středních škol na devítile-
té, čímž se docházka prodlužuje do 15 let; 
těsné spojení školy se životem; výchova 
dětí k práci; zejména však zkvalitnění 
ideově politické výchovy ve školách…

J. M.

kladě povolení postavit kůlnu na prkna 
„…přeměnil tu samou na trvalou dílnu 
a sice tím způsobem, že  z obou stran 
kostru zašaloval a vyplnil pilinama, co 
se příčí řádu stavebnímu par. 27. Pře-
měna tato stala se mimo stavebního 

povolení. Znalec stavby uznává, že 
/…/ stavba nebezpečná není, a když 
pan stavebník si vnitřní stěny prkenné 
roztokem vodního skla natře, čímž se 
docílí úplné ohně vzdornosti, a když 
pod kamna plechová bubnová do rámu 
160 cm dlouhý a 80 cm širokého buď 
dlažbu neb beton neb mazanici upě-
chuje, na to kamna postaví a ze třech 
stran plástem plechovým asi 60 cm 
vysokým a 25 cm od kamen vzdáleným 
opatří.“ ▶
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Přeměna byla majiteli dodatečně 
povolena a „...pokuta byla p. Dobruško-
vi obecním zastupitelstvem odpuštěná.“

Ve voličském seznamu z roku 1921 
jsou zde uváděni truhlář Ferdinand 
Dobruška (*1870) a jeho žena Julie 
(*1880), dále zde bydleli Johanna Dvořá-
ková, švadlena, Marie Dvořáková, šva-
dlena, Josef Fiala, obchodník dobytkem, 
jeho žena Matilda, Albína Kislingerová, 
soukromnice, Vincenc Mrkvička, ko-
lář, jeho žena Leopoldina, František 
Pochmon, Antonín Prášek a jeho žena 
Barbora.

Později se majitelkami domu staly 
dcery Ferdinanda Dobrušky Anna, pro-
vdaná Přenosilová, a Albína, která se 
provdala za Josefa Strašíka. V podnájmu 
zde bydlela Vlasta Uhlířová, sestra  Fer-
dinanda Dobrušky, která zde měla dám-
ské krejčovství a  její manžel holičství.

V roce 1946 byli majiteli domu 
z poloviny Anna Přenosilová (bydlela 
v Čapkově ul.) a z poloviny její nezle-
tilý synovec Miloslav Strašík. V roce 
1963 druhou polovinu domu odkoupili 
manželé Miloslav a Božena Strašíkovi. 
V roce 1963 zadali Okresnímu stavební-

mu podniku Ledeč n. S. přestavbu oken 
a o dva roky později dostali souhlas 
bytová komise MěstNV ke zrušení části 
přízemního bytu po Aleně Uhlířové, 
která se odstěhovala do Havlíčkova 
Brodu, a zřízení prádelny a sušárny. Dů-
vodem byly zdravotní závady, nemož-
nost přímého vytápění a nedostateční 
izolace. Na začátku 70. letech 20. století 
majitelé opravili venkovní omítky a vy-
měnili okna v přízemí, v roce 1992 dům 
prodali Bedřichu Skalickému, který si 
v přízemí zařídil brusičskou dílnu.

Text a foto: Jaroslav Vála (2), archiv (1)

▶

Nový školní rok 2007/2008

Vyučování ve školním roce 2007/2008 
bude zahájeno v pondělí 3. září 2007. Do 
lavic základních škol v kraji Vysočina 
usedne 47 500 žáků. Střední školy bude 
na Vysočině navštěvovat 27 000 žáků 
a 1000 studentů nastoupí do vyšších od-
borných škol. Předškolního vzdělávání 
v mateřských školách se zúčastní 14 600 
dětí. Od 3. září 2007 začínají základní 
školy vyučovat v prvních a šestých roč-
nících a gymnázia v prvních ročnících 
osmiletého gymnázia  podle nových 
školních vzdělávacích programů. 

První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 
31. ledna 2008 a školní rok skončí v pátek 
27. června 2008. Podzimní prázdniny při-
padnou na čtvrtek a pátek 25. a 26. října 

2007. Vánoční prázdniny začínají v sobotu 
22. prosince 2007 a vyučování bude opět 
zahájeno ve čtvrtek 3. ledna 2008. Pololet-
ní prázdniny připadnou na pátek 1. února 
2008. Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou pro kraj Vysočina stanoveny 
v termínu 10. – 16. března 2008. Veliko-
noční prázdniny připadnou na čtvrtek 
a pátek 20. a 21. března 2008. Zápis do 
1. ročníku základní školy se uskuteční 
v období 15. ledna – 15. února 2008. Přijí-
mací zkoušky na střední školy se uskuteč-
ní 21. dubna 2008. Do oborů středních škol 
s talentovými zkouškami bude  přijímací 
řízení 14. ledna 2008. (kráceno)

Zdeněk Ludvík, KrÚ, 
odbor školství, mládeže a sportu

zve srdečně maminky s dětmi do své 
klubovny. Školní rok zahájíme ve středu 
5. září a těšit se můžete na modelování ze 
slaného těsta.

Program na září:
Pondělí: 8:30 – 11 hod. 
 Výtvarná dílna pro děti
  Zpívání pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší
Úterý:
 19 – 20 hod. 
 Cvičení pro maminky
  20 – 21:30 hod.
 Tvořivá dílna pro maminky
Středa: 8:30 – 11 hod.
 Výtvarná dílna pro děti
 Cvičení pro maminky s dětmi
 Divadélko pro nejmenší
Přijďte se podívat: Vaše děti si v klu-

bovně vyhrají spolu, sjedou si skluzavku, 
projedou se na odstrkovadlech, odpo-
činou si v bazénku s míčky, domečku 
nebo ve stanu, s vaší pomocí si vytvoří 
třeba zvířátko z papíru, kterým si ozdobí 
pokojíček, protáhnou si tělíčko a u toho 
se naučí nová říkadla nebo se naučí pro-
zpěvovat si a nakonec se pobaví u po-
hádky - s sebou potřebujete jen přezutí.

Dobrá nálada a chuť být 
pospolu vítány...

Nové obory na naší Akademii

Světelská Uměleckoprůmyslová akade-
mie rozhodně nežije z podstaty. Snaží se 
stále nabízet něco nového a i pro školní 
rok 2007/2008 tomu není jinak. 

Jako novinka jsou tentokrát jednoleté 
obory zkráceného studia pro získání střed-
ního vzdělání s výučním listem. Co si pod 
tím představit? Jedná se o obory, které 
mohou absolvovat lidé, kteří mají za sebou 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 
a tímto si rozšířit své profesní dovednosti. 

Škola otvírá celkem tři takovéto obory 
– Brusič skla, Sklář a Kameník. Studium 

je po roce ukončeno závěrečnou zkouškou 
a jeho absolvent obdrží výuční list. 

Informace k tomuto studiu a veškerým 
oborům podá případným zájemcům nábo-
rová pracovnice školy Helena Pechholdová 
na telefonním čísle 569 729 274. 

Díky této novince škola dosáhla neu-
věřitelného čísla 30 vzdělávacích oborů 
různého zaměření od všeobecného vzdě-
lání gymnaziálního typu až po umělec-
koprůmyslové obory pracující se sklem, 
keramikou na kamenem. 

-mš- 
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Základní škola v Komenského ulici – nový školní vzdělávací program

Od 1. 9. 2007 vstupují školy v celé 
republice do nové etapy: povinně 
zavádějí do všech 1. a 6. tříd (během 
pěti let postupně do všech ročníků) 
své vlastní školní vzdělávací pro-
gramy. Stát zajišťuje kontrolu nad 
souměřitelností vzdělání rámcovým 
programem a společnými normativy. 
Cesty, které si školy zvolí, jsou už 
v jejich kompetenci.

Naše škola vychází z prověřených pe-
dagogických zásad, proto jsme si také 
jako motto vzdělávacího programu zvo-
lili myšlenku Jana Amose Komenské-
ho: Děti ať zkoušejí se dotýkat, vonět, 
ochutnávat, všemi smysly se zmocňovat 
okolního světa.

Chceme učit žáky takovým znalos-
tem a dovednostem, které budou dobře 
uplatnitelné v životě. Menší počty dětí 
ve třídách a oddělení jednotlivých 
stupňů umožňují individuální přístup 
ke všem žákům. Zaměření naší školy 
je následující:

• méně se věnovat encyklopedic-
kým poznatkům, více se zaměřit 

na činnostní učení s důrazem na 
další studium a praxi;

• zavádění efektivních metod vý-
uky, jako je skupinové (koopera-
tivní) a projektové učení, kterými 
vedeme žáky k týmové práci, 
vzájemné pomoci, sounáležitosti 
a vzájemnému respektu;

• pro budoucí život v EU výrazné 
posílení výuky cizích jazyků;

• využití komunikačních a infor-
mačních technologií, zavádění 
výpočetní techniky do všech 
předmětů, podpora výuky práce 
na počítačích (k 1.9. je připravena 
nově vybudovaná další učebna 
informatiky);

• preferování sportovní výchovy, 
vedení žáků ke zdravému životní-
mu stylu, vytváření postojů proti 
užívání návykových látek;

• podpora ekologické výchovy, na-
vázání na dlouhodobé úspěchy, 
škola je již dvakrát držitelkou 
prestižního titulu Ekoškola;

• inkluzivní vyučování, tj. kladení 
důrazu na všeobecné a rovné 

vzdělání pro všechny, neboť pro 
úspěšný rozvoj dítěte má velký 
význam život v populačně při-
rozené skupině (zastoupení dětí 
s různým nadáním);

• pestrou nabídkou volitelných 
předmětů podporovat nejen inte-
lektuální nadání, ale i pohybové, 
manuální, hudební, estetické.

Školní vzdělávací program je rozsáh-
lý dokument, jehož součástí jsou sa-
mozřejmě také podrobné učební plány 
a osnovy. Věříme, že naši žáci i jejich 
rodiče budou s námi zvolenou cestou 
spokojeni. Jakékoliv nápady a připo-
mínky přivítáme. 

Cílem našeho školního vzdělávacího 
programu je vychovat z dětí osoby, 
pro které bude přirozené chtít se učit 

– vzdělávat, umět řešit nejrůznější pro-
blémy, s přehledem komunikovat a spo-
lupracovat, jednat jako řádní a aktivní 
občané a mít návyky k jakékoliv práci.

PhDr. Jana Myslivcová, 
ředitelka ZŠ

Letní tábor 

nejmladšímu dítku tábora bylo 5,5 
roku) a ve dne i v noci o ně pečovalo 
8 vedoucích. 

Během pobytu byly děti rozděle-
ny do dvou oddílů. Po celou dobu 

▶

probíhala celotáborová hra Cesta za 
pokladem, kdy soutěžily oddíly mezi 
sebou. Při různých hrách sbíraly od-
díly body a pomalu se posunovaly ke 
svému pokladu. Na konci cesty čekal 
jak pro vítěze tak i „poražené“ balíček 
plný překvapení. Kromě her v táboře 
absolvovaly děti i výlety do zajíma-
vých míst v okolí. Navštívily známý 
skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, 
kde ochutnaly místní specialitu – va-
laššký frgál. 

Další výlet byl do města Štramberk 
na štramberskou Trúbu a nemohla 
chybět ochutnávka Štramberských uší. 
V tomto malém městečku děti viděly 
malé rodinné terárium, kde se těm od-
vážným naskytla možnost mít kolem 
krku krajtu tygrovitou a po rukou si 
mohly nechat lézt tarantuli. Zajímavý 
výlet jsme podnikly i do města Kop-
řivnice, kde jsme navštívili  Muzeum 
Tatry. 

Trochu fyzicky náročnější, ale přesto 
krásný  byl  výlet na Pustevny a k soše 
boha Radegasta. Jak jen nám to po-

V termínu od 21. července do 
4. srpna pořádala Pionýrská skupi-
na Jiřího Wolkera dětský letní tábor 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tábo-
ra se zúčastnilo 25 dětí všech věko-
vých kategorií (jen pro zajímavost 
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časí dovolilo, navštívili jsme místní 
aquapark. Myslíme si, že děti během 
tábora poznaly spoustu krásných míst, 
hrály plno her, poznaly nové kamarády 
a vůbec prožily pěkných 14 dní.

Všem dětem, nejenom těm, které 
s námi strávily 14 dní, přejeme úspěš-
ný nový školní rok a těšíme se o příš-
tích prázdninách na viděnou. 

Vedoucí LPT 
Frenštát pod Radhoštěm

Za materiální dárky pro děti děkuje-
me těmto sponzorům: 

Drogerie – Jana Holoubková, Dub-
lin Bar – David Gryč, Papírnictví-

-hračky – David Kunášek Ledeč n. S., 
Elektro Laňka, Elekro Berry, Elektro 
Viky – Havlíčkův Brod, ZOO Jihlava, 
Kukuřičný mlýn Mrzkovice – Jan Ko-
lář ml., Daňový poradce – Jindřich 
Chlád, Caesar Crystal Bohemiae a. s., 
Josefodol, Kofola a. s., Toscada s. r. o., 
Maso-uzeniny – Jindřiška Švondrová

▶

Sochy na havlíčkobrodském 
náměstí

Po dobu šesti týdnů, od 3.7. do 
11.8., mohli návštěvníci Havlíčkova 
Brodu obdivovat sochy vystavené na 
Havlíčkově náměstí. 

Jednalo se o díla vytvořená coby ma-
turitní práce školního roku 2006/2007 
studenty Kamenosochařského středis-

ka Lipnice n. S., které je součástí svě-
telské Uměleckoprůmyslové akademie. 
Osm výtvorů ze žuly a pískovce zde 
reprezentovalo tvůrčí um nadaných 
studentů, kteří svůj talent rozvíjejí 
pod vedením pedagogů – výtvarníků 
Akademie. 

Tato výstava již podruhé zkrášlila 
letní měsíce na Havlíčkově náměstí 
a věříme, že všechny zaujala. 

-mš-
Foto: ing Jindřich Vodička
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Z domova důchodců

O letních prázdninách u nás nebývá 
tolik rušno jako v jiných měsících, pře-
sto jsme se nenudili. Absolvovali jsme 
další přednášku Univerzity slunečního 
věku. Tématem přednášky byly „Lite-
rární střípky – Ze života Boženy Něm-
cové“ v podání pedagoga pražského 
gymnázia PhDr. Jaroslava Cejnara. 
Nechyběla ani naše pravidelná „Ka-
várnička“, k jejíž celkové pohodě při-
spěl svou hudbou pan Josef Čech. 

Někteří z vás na místním hřbito-
vě jistě postřehli, že náš domov má 
vlastní hrob, ve kterém jsou uloženy 
urny obyvatel, jak z domova důchodců 
ze Smrčné, tak i obyvatel, kteří žili 
zde v domově ve Světlé. A proč musí 
mít domov důchodců vlastní hrob? 
Odpověď je jednoduchá. Žijí u nás 
obyvatelé, kteří nemají nikoho, kdo by 
jim vypravil řádné poslední rozloučení 
a také ti, kteří sice nějaké vzdálené 

příbuzné mají, ale ti odmítnou svému 
zesnulému příbuznému rozloučení 
vypravit. V obou těchto případech za-
řizuje rozloučení náš domov. Našemu 
panu řediteli se nelíbilo, že lidé, kteří 
v domově strávili i několik let, mají 
být uloženi do místního společného 
hrobu, na který skoro nikdo nechodí. 
Naši obyvatelé by tak upadli v zapo-
mnění. Proto se rozhodl zřídit vlast-
ní „domovský“ hrob. A tak v pátek 
20. července se za přítomnosti ledeč-
ského pana faráře, obyvatel domova, 
zaměstnanců a zástupců města Světlá 
n. S. uskutečnilo uložení uren všech 
obyvatel, kteří ve Smrčné nebo zde ve 
Světlé v domově žili a zemřeli. Všem, 
kteří nám při realizaci tohoto pietního 
aktu pomohli, děkujeme. 

***

Zároveň znovu opakujeme naši vý-
zvu ohledně zbytků vln. V případě, že 
byste nám rádi věnovali nepotřebná 
klubka, kontaktujte nás na adrese:

Domov důchodců Sociálního centra 
města Světlá n. S., Na Bradle 1113, 
582 91  Světlá n. S., tel: 569 456 939, 
kontaktní osoba: Lucie Vadinská.

Lucie Vadinská
sociální pracovnice
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Nejlidnatější zemí světa – Čína a její kouzlo

(pokračování)

Čínská zeď
Kolem poledního dojíždíme do Si-

mitai. Zde dle dohody s naší slečnou 
studentkou – průvodkyní můžeme 
vystoupit nahoru na zeď a pokračovat 
východním směrem asi 4 hodiny do 
Jingshalinu. Platíme tedy první vstup-

né a dáváme se údolím směrem ke zdi. 
Proč první vstupné? Vzhledem k tomu, 
že přecházíme po zdi na další lokalitu, 
tak tam je nutno zaplatit ještě jednou. 
Ale vzhledem k místním cenám to není 
žádná trága. 

Simitai je méně frekventovaným 
místem a to je obrovská výhoda. Je 
zde klid a málo turistů a navíc zeď 
není nijak extrémně dostavěná jako 
například u nejvíce navštěvovaného 
Badalingu. Téměř nikdo nám nenutí 
nějaké suvenýry a cestou potkáváme 
opravdu jen pár lidí, kteří absolvují 
stejný úsek jako my. 

Na zdi jsou v pravidelných interva-
lech rozmístěny strážní věže, tu více, 
tu méně zachovalé. Strana, která byla 
obrácena k nepříteli, je samozřejmě 

vyšší, aby lépe chránila bojovníky 
střežící hranici. Zeď se zde kroutí po 
horských hřebenech, šplhá chvílemi 
na vrcholky, chvílemi se spouští do 
hlubokých údolí. Počasí nám přeje, je 
modré nebe a na únor velmi teplo, tak-
že odkládáme bundy a pochodujeme 
jen tak nalehko v tričkách. 

Každý zde tak trochu rozjímá. Zeď 

je opravdu monumentální stavba, kte-
rá k tomu přímo vybízí. V duchu vzpo-
mínám na amerického pilota Roberta 
Lee Scotta, který v řadách dobrovol-
nické americké jednotky zvané Flying 
Tigers bojoval v Číně proti japonským 

útočníkům. Jeho snem, který popsal ve 
své knize The Day I Owned The Sky 
(Ten den mi patřilo nebe), bylo přejít 
pěšky celou velkou zeď. Po mnoha 
strastech se mu to v roce 1980 ve věku 
72 let podařilo. Vždy, když jsem se 
k této knížce vracel, říkal jsem si, zda 
i já budu mít jednou možnost kráčet po 
této zdi. Teď jsem tu. A navíc den před 

tím jsem v leteckém muzeu viděl repli-
ku stíhačky, na které tu Flying Tigers 
a R. L. Scott bojovali. Co víc si přát? 
Zase jeden ze snů, který se podařilo 
naplnit. 

V podvečer se blížíme do údolí 
Jingshalinu. Zeď zde strmě spadá ke 
korytu říčky, kterým je přerušena, aby 
se posléze vrhla do svahu mohutného 
horského masivu. Musíme obdivovat 
stavitele tohoto divu, neboť to ve 
zdejším terénu a se svým vybavením 
opravdu neměli jednoduché.  

Jedeme na „voskovku“!
Poslední, čtvrtý, den pobytu v hlav-

ním městě máme s Páčem konečně čas 
na poznávačku památek a míříme me-
trem na náměstí Tien-an-men (náměstí 
Nebeského klidu), kolem kterého jsou 
soustředěny nejvýznamnější památky. 
Nejprve prohlížíme městské brány 
a pak míříme k mauzoleu velkého 
předsedy Maa. Dovnitř není povoleno 
nic brát, a tak nejprve posílám Páča 
a poté mu předávám věci a jdu si to též 
užít. Stojí to opravdu za to. 

Mauzoleum je umístěno v obrovské 
krychlové budově připomínající ▶

Velká zeď se klikatí přes hory i doly

Maovo mauzoleum 
s budovatelsko-vojenským sousoším 

střežícím jeho klid 

Některé úseky jsou velmi strmé, 
Jiří jen funí 
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sportovní halu. Návštěvy tisíců 
lidí zde řídí policie a armáda. Pomalu 
se blížím k frontě čekajících Číňanů, 
když v tom proti mně vyráží pravdě-
podobně příslušník tajné policie a ne-
spokojeně ukazuje na mou poněkud 
vyboulenou kapsu a drmolí něco jako 

„Camera, camera!“ Kroutím hlavou 
a ukazuju pouzdro s brýlemi. Teprve 
poté spokojeně odchází a já se řadím 
do čekajícího čtyřstupu mezi vyme-
zené linie. Na pokyn daný písknutím 
vcházíme pod dohledem vojáků spo-
řádaně do areálu mauzolea po liniemi 

vyznačeném chodníku. Kdo přešlápne 
linii, je písknutím a káravým pohle-
dem napomenut. Blížíme se k něčemu, 
co připomíná pouťový stánek. Zde na 
povel čtyřstup zastavuje a většina ná-
vštěvníků se vrhá koupit Maovi žlutou 
kytici. 

Teprve po nákupu můžeme pokračo-
vat spořádaně dál. Stoupáme po scho-
dech za dozoru vojáků a pár sličných 
vojaček do mohutných dveří. Za nimi 
je rozměrný sál se sochou sedícího 
vůdce v nadživotní velikosti. Pod ním 
leží několik set až pár tisíc kytic. Na to, 
že je půl desáté ráno opravdu požeh-
naně. Kdo má kytici, jde ji spořádaně 
položit k soše a ostatní se zatím řadí 
za sebou a na povel krok-sun-krok 
vcházíme do další místnosti, kde za 
neprůstřelným sklem spočívá, přikryt 
rudou čínskou vlajkou, samotný vůdce. 
Jeho tvář je díky konzervaci opravdu 
žlutá jako voskovka. 

S kamennými tvářemi, hlídáni po-
licií kolem procházíme a chodba nás 
vede do další haly, kde se prodávají 
upomínkové předměty, vše s vyobra-
zením Maa. Je libo hodinky, náušnice, 
přívěšek, talíř, hrneček, obrázek či 
cokoliv jiného s velkým vůdcem? Zde 
si každý určitě vybere, a to včetně 
rudých knížek Maových citátů. Mi-
mochodem, na tržištích se tyto knížky 
dají sehnat daleko levněji. 

Opouštím tenhle šílený obchod 
se suvenýry a kolem budovatelských 
sousoší, střežících klid mauzolea 
a předsedy Maa mířím ven z areálu. 
Kult osobnosti je prostě kult osobnosti, 
nejlepší zažít na vlastní kůži.  

Peking a památky 
Z náměstí míříme do Zakázaného 

města. Míjíme 60 tunový žulový obe-
lisk Památníku národních hrdinů, jednu 
z dominant náměstí a před námi se ot-
vírá pohled na Bránu nebeského klidu, 
na níž je umístěn obraz předsedy Maa. 

Zakázané město je rozsáhlý komplex 
architektonických památek rozpro-
stírající se na ploše 72 ha. Tvoří jej 
paláce, pavilony, nádvoří a zahrady 
obklopené hradbami lemovanými vod-
ními příkopy. Zakázané město bylo 
takto pojmenováno proto, že sem oby-
čejní lidé téměř 500 let neměli přístup. 
Areál byl zřízen v letech 1406 – 1420 
a během šesti století zde pobývalo 
24 císařů. Severní část tvoří císařská 
zahrada s umělými skálami a taoistic-
kým chrámem. 

Celý komplex je tak rozsáhlý, že je 
možné jeho prohlídku pojmout růz-
ným způsobem. Buď jako zevrubnou 
procházku, což byl z časových důvodů 
náš případ, nebo jej část po části po-
drobně studovat třeba několik dnů. 

Po několikahodinové prohlídce míří-
me ze severní strany Zakázaného měs-
ta do parku Ťing-šan, který je známý 
spíše jako Uhelný vrch. Tento pahorek 
je nejvyšší bod v Pekingu a byl vytvo-
řen navršením zeminy vytěžené při 
stavbě zakázaného města. Je odsud 
nádherný výhled na Zakázané město 

a centrum Pekingu, jen ten všudypří-
tomný smog nám nedovolí dohlédnout 
příliš daleko. 

Poté se přesunujeme do dalšího 
parku – Pej-chaj s rozsáhlým jezerem, 
který pochází z 12. století. Na umělém 
ostrově uprostřed jezera se tyčí Bílá 
pagoda vybudovaná v tibetském stylu. 
I odsud je krásný pohled na město. 
Vstup do obou parků je samozřejmě 
placený, ale částky jsou na naše pomě-
ry opravdu směšné. 

Náš čas vyměřený na prohlídku pa-
mátek hlavního města pomalu končí 
a my míříme do hostelu pro batohy 
a poté vlakem do Xianu.  

Čínské dráhy
Je úterý odpoledne a nás čeká přesun 

z Pekingu do Xianu. Náš vlak odjíždí 
z Western Railway Station, což je 
nedaleko našeho hostelu. Většina volí 
cestu taxíkem, my co máme batohy 
jdeme na metro a „pěškobus“. 

▶

Bílá pagoda

Brána Nebeského klidu s portrétem 
předsedy Maa

Stráž v Zakázaném městě
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Western Railway Station je obrov-
ská, několikapatrová budova. Každou 
chvíli tady protékají statisíce číňa-
nů. Náš vlak jede kolem šesté večer, 
a tak tu ještě chvíli nerušeně čekáme 
a zatím netušíme, co se na nás chystá. 
Když přichází čas nástupu, pomalu se 
přesunujeme směr nástupiště. Než se 
však na něj člověk dostane, musí pro-
jít železnou bránou, kde se kontroluje 
platnost jízdenek. A pak nás čeká šok. 
Náš vlak je totiž až po střechu narvaný 
cestujícími, bednami, krabicemi, stojí 
se na chodbičce, v uličce, na WC, pro-
stě všude. „Máme místenky, nebo ne?“ 
ozývá se  někdo z nás. Tak společnými 
silami hledáme průvodčího a ukazuje-
me mu naše bilety. Kýve chápavě hla-
vou, zvedá ze sedačky prvního číňana, 
pak druhého a tak pokračuje, než je 
deset míst pro naši skupinu volných. 
Na mě vychází sedačka u okna, tak 
tam dávám bágl s foťáky, na stolek 
před sebe svůj 80ti litrový Boll a za-
sedám. Na mě se navalí Páčo, na něj 
lékařka Evča a utemujeme se dalším 
báglem. Zvedneme se až za 12 hodin 
v Xianu a to je docela povzbudivé. 

Naproti sedí malá holčička, která mě 
v pravidelných intervalech kope pod 
koleno. Pozoruju nebohé Číňany, kteří 
nám uvolnili místo. Musí si postát a to 
někteří pravděpodobně jedou do Xianu 
s námi. Nicméně situaci snáší se sto-
ickým klidem. Aby nebyla nuda, běží 
na televizních panelech nějaká čínská 
telenovela. Sice moc nerozumíme, ale 
i přesto vypadá stejně stupidní jako 
ty u nás, jen o něco rozvláčnější. Je 
pravidelně prokládána povzbudivou 
reklamou na kvalitní služby Čínských 
drah podložené obrázky poloprázd-
ných vagónů. Tak nevím, při pohledu 
na náš napresovaný vagón a dalším 
kopanci pod koleno tomu nějak ne-
rozumím. Radši tedy usínám s hlavu 
opřenou o svůj nacpaný batoh.

Krátce před pátou ranní se budím 
z poklidného spánku a nechápu ne-
vrlé pohledy ostatních. Aha, jsem 
totiž jediný, kdo nerušeně spal a je 
svěží. Ostatní jsou poněkud pomač-
kaní, nevyspalí a rozlámaní. Prudím 
je tedy rýpavým přáním dobrého rána 
a dotazem, zda se jim spalo tak krásně 
jako mě. Dostávám vřelou odpověď, že 
optimisti by se občas měli střílet.

(pokračování příště)

-mš- 
Foto: M. Šimek a H. Pešková

Tip na výlet

Vezměte si kolo a pojeďte se s námi 
podívat na samotu Radinov! Že neví-
te, kde leží? Tím lépe, alespoň poznáte 
něco nového – a přitom to není daleko.

Samota Radinov leží asi pět kilometrů 
od Habrů a je součástí obce Chrtníč. Ze 
Světlé se k ní na kole dostanete nejkratší 
cestou tak, že v Bačkově odbočíte dole-
va, po asfaltové polní cestě přijedete do 
Lubna, na křižovatce se silnicí Habry 

– Leština odbočíte vlevo, ale hned vzá-
pětí vpravo. V Chrtníči před mostkem 
se dáte doleva na polní cestu. Ta vás 
dovede rozlehlým údolím podél potoka, 
který dříve napájel několik rybníků, 
dnes s výjimkou jediného již zaniklých, 
ke dvoru a malému kostelíku.

Název Radinov vznikl nejspíše zko-
molením označení Radoňův dvůr podle 
zemana Radoně Loukoty, který jej ne-
chal vystavět snad již v první polovině 
12. století. Jeho potomci zde později 
postavili tvrz, připomínanou roku 1327, 
a později ves s farním kostelem na ma-
lém pahorku. K tomuto místu se váže 
hned několik pověstí. Jedna z nich líčí 
bitvu, která zde byla před mnoha sta-
letími svedena a v níž zahynul vůdce 
vojska. Vojáci jej zde pochovali a každý 
na jeho hrob nasypal přilbici hlíny. Tak 
vznikl pahorek, na němž byl postaven 
kostelík. Za vlády Jana Lucemburského 
byl majitelem tvrze Slavibor z Radoňo-
va, v době husitských válek byla tvrz se 
vsí zničena, pravděpodobně tehdy, když 

Žižka vyplenil nedaleký klášter ve Vilé-
mově u Golčova Jeníkova. Za vlády Ji-
řího z Poděbrad byla tvrz v rozvalinách, 
zůstala pouhá dvě stavení. 

Také o vzniku zdejšího raně gotického 
kostelíku sv. Bartoloměje se vypráví 
pověst. Obyvatelé Chrtníče si chtěli 
postavit ve vsi kostel, ale všechno, co za 
den udělali, jim v noci někdo odnesl na 
kopeček v Radinově. Když se to třikrát 
opakovalo, postavili si jej tedy nikoli 

ve své obci, ale zde. Kostelík má téměř 
dvacet metrů vysokou věž, která ukrývá 
starobylý zvon. Přežil rekvírování za 
obou světových válek a je s ním spoje-
na další pověst. Zvon darovala tomuto 
kostelíku rodina Vaníčkova z Chrtníče. 
Zvon nezvonil, ale zpíval, což bylo důvo-
dem, aby jej patron nechal tajně odvézt 
do Habrů. Následující noci se však zvon 
vrátil na původní místo – a to se něko-
likrát opakovalo. Jednou, když se zvony 
stěhovaly, vrazily do sebe takovou silou, 
že haberský se poškodil a ochraptěl.

Ve 2. polovině 18. století vznikl kolem 
kostelíku malý hřbitov. Ještě v 19. století 
byl pahorek ze tří stran obklopen rybní-
kem, u něhož stával mlýn. Podle pověsti 
roztáčel v době sucha mlýnské kolo čert, 
kterému se mlynář upsal při posvícenské 
zábavě v chrtníčské hospodě. Nejzná-
mější je ovšem pověst o radinovském po-
kladu, který se čas od času objevuje před 
vchodem kostelíka. Jen dvěma šťastliv-
cům se údajně poštěstilo na vlastní oči 
spatřit tři obrovské kádě naplněné po ▶
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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 
Vstupné: 65 Kč. Od 18 let

Středa 5.9., 19.30
Dannyho parťáci 3 (USA) 122
Krimi/thriller. Pomsta je zábavná 
věc. Hrají: G. Clooney, B. Pitt
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Pátek 7.9., 17.30
Robinsonovi (USA) 109
Animovaný rodinný. Zdá se vám 
vaše rodina zvláštní? To ještě 
neznáte Robinsonovi. 
Vstupné: 50 Kč. 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
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Středa 12.9., 19 30
Harry Potter a Fenixův řád 
(USA) 142
Rodinný. Jediná cesta je vzpoura. 
Hrají: D. Radcliffe, R. Grint
Vstupné: 70 Kč. Přístupný
Česká verze

Pátek 14.9., 19.30
Bestiář (ČR) 113
Komedie. Na motivy bestselleru 
B. Nesvadbové. Hrají: D. Jurčová, 
K. Roden, M. Vašut
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Neděle 16.9., 17.30, 19.30
Simpsonovi ve filmu (USA) 85
Komedie. Vaše rodina není to 
nejhorší, co vás kdy potkalo.
Vstupné: 60 Kč. Přístupný
Česká verze

Středa 19.9., 17.30
Horší už to nebude (USA) 113
Komedie. Když se střetne fikce 
s realitou, jde o život. 
Hrají: W. Ferrel, D. Hoffman
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Pátek 21.9., 19.30
Vdáš se a basta (USA) 102
Romantická komedie. Vychovala 
s láskou tři dcery, ale ony jí mají 
plné zuby. 
Hrají: D. Keton, M. Moore
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 23.9., 19.30
Auto zabiják (USA) 114
Thriller. Trhá asfalt, drtí kosti. 
Projekt GRINDHOUSE režiséra 
Q. Tarantina. Hrají: K. Russel
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Středa 26.9., 19.30
Tajnosti (ČR) 95
Drama/komedie. J. Svěrák uvádí 
film A. Nelis. 

okraj penězi. První káď měďáky, druhá 
stříbrňáky a třetí zlaťáky. Poslední káď 
s pokladem nejcennějším byla hlídaná 
černým kocourem s ohnivýma očima. 
Babička Vaňourková ani zedník Matěj 
Škrhola se však nezalekli a z každé 
kádě si něco nabrali. Po jejich vyprávění 
spěchali na označené místo i mnozí jiní, 
ale než přišli, odbila dvanáctá a poklad 
zmizel. 

Kostelík byl několikrát opravován. 
V roce 1943 bylo zjištěno, že při vcho-
du v pravé zdi jsou známky po zazdění 
původního vchodu, který byl nejspíše 
spojen s tvrzí. Dále byly nalezeny zbyt-
ky fresky představující vyobrazení sv. 
Kryštofa, mořskou pannu a raka.

Do poměrně nedávné historie se Radi-
nov zapsal ke konci druhé světové války, 
kdy se i na Čáslavsku rozhořel party-
zánský boj, jehož počátkem byl v noci 
26. října 1944 seskok dvanáctičlenné 
sovětské partyzánské skupiny ,,Mistr 
Jan Hus“ v čele s mjr. A. V. Fominem. 
Bojové akce partyzánů způsobovaly 

nacistům hmotné škody i ztráty na živo-
tech. Proto proti nim záhy připravili pro-
tiofenzívu. Fomin rozdělil své bojovníky 
do několika skupin, které působily na 
různých místech Železných hor a Žďár-
ských vrchů. Sám se svým štábem se 

22. března dostal do Nové Chraňbože 
a o dva dny později na samotu Radinov, 
do statku Josefa Musila. Ten jim opatřil 
potraviny a jeho teta Antonie Grundová, 
žena lékaře z Habrů, jim přinesla zásobu 
léků. Skupina navázala radiové spojení 
s ukrajinským štábem, ale protože Něm-
ci měli v oblasti rozmístěny zaměřovací 
radiostanice na nákladních autech, vysí-
lání zachytili. V noci z 25. na 26. března 
se nic netušící Fominův štáb vydal 
z Radinova na další cestu. V pět hodin 
ráno se na chvíli utábořil v lese nedaleko 
obce Leškovice a zatímco mužstvo od-
počívalo, radisté opět navázali spojení se 
štábem. Tím umožnili nacistům přesné 
zaměření místa svého táboření a rychlé 
obklíčení. Nerovný zápas s mnohoná-
sobnou přesilou skončil hrdinnou smrtí, 
nikdo ze sedmi obklíčených se nevzdal. 

S využitím podkladů J. Kreibicha, 
A. Křivské a E. Seligera

zpracoval J. Vála
Foto: J. Vála (1), L. Křivský (1)



Světelský zpravodaj září 2007 strana 16 strana 17 září 2007 Světelský zpravodaj 

Někdy musíme začít znovu. Hrají: 
I. Bittová, K. Roden
Vstupné: 55 Kč. Od 12 let

Říjen

Středa 3.10., 17.30
Shrek Třetí (USA) 93
Animovaná komedie. Krásné, 
mladé a zelené manžele 
Shrekovy čekají ještě vypečenější 
dobrodružství.
Přístupný. Česká verze

Pátek 5.10., 17.30
Ošklivé káčátko a já 89

Animovaná pohádka. Představte 
si svět plný skvělých, slušně 
vychovaných zvířátek. Tak to tedy 
rozhodně není.
Přístupný. Česká verze

Neděle 7.10., 19.30
Transformers (USA) 144
Akční sci-fi. Nejúspěšnější hračky 
v historii. Roboti a jejich válka. 
Hrají: S. LaBeouf, M. Fox
Přístupný

Středa 10.10., 19.30
Cesta bojovníka (USA) 100
Dobrodružný
Postavil se zlu a stal se legendou. 

Hrají: K. Urban, R. Means
Od 12 let

Pátek 12.10., 19 30
Next (USA) 96
Akční, sci-fi, thriller. Adaptace 
sci-fi povídky Zlatý muž od 
P. K. Dicka. 
Hrají: N. Cage, J. Moore
Od 12 let

Neděle 14.10., 19.30
Božský Evan (USA) 96
Komedie. Poznejte nového 
Vyvoleného. A jeho blízké. 
Hrají: S. Carell, M. Freeman
Přístupný
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MILOVAT K SMRTI
změna termínu

Dne 28. srpna se ve světelském diva-
delním sále mělo uskutečnit představení 
Milovat k smrti se Světlanou Nálepkovou 
v hlavní roli. Důvodem jeho zrušení byl 
malý zájem o vstupenky. Domníváme se, 
že vliv na tuto skutečnost mohl mít i ter-
mín konání akce na konci prázdnin.

Proto jsme se rozhodli nabídnout toto 
skvělé a u diváků, kteří představení viděli 
jinde, velmi úspěšné představení uskuteč-
nit v náhradním termínu. Upozorňujeme 
tedy jednak majitele již zakoupených 
vstupenek a jednak další zájemce o tento 

„malý muzikál o velké Edith Piaf“, ve 
kterém Světlana Nálepková hraje a zpívá 

„jako o život“, že probíhá jednání s distri-
butorem představení ohledně zmíněného 
náhradního termínu a jakmile budeme 
znát přesné datum, bude zveřejněno ve 
vývěsce kulturního zařízení KyTICe na 
náměstí, ve zpravodajství na webových 
stránkách města a více než tři týdny před 
dohodnutým termínem na plakátovacích 
plochách města. Informace obdržíte také 
v informačním centru.

Zdena Horní
odd. kultury kulturního zařízení KyTICe

POUŤOVÉ TANEČNÍ 
ZÁBAVY

Pátek 28. září – od 20.30 hod.
KEJVAVÝ KONĚ + hosté

Legendární havlíčkobrodská bigbea-
tová formace opět v plné síle

a navíc zde pokřtí své nové DVD live!
Vstupné na tuto akci bude pouhých 

60 Kč, každý 10. návštěvník dostane 
2 piva zdarma + malý dárek od kapely!

Sobota 29. září – od 20.30 hod.
ADRIEN + ŽRALOK VE ZDI 

+ speciální host
Skupina ADRIEN zde pokřtí svůj 

nový videoklip!
Vstup na tuto akci pouhých 50 Kč.

Každý 20. návštěvník vstup zdarma 
+ CD skupiny Adrien, každý 
5. návštěvník 1 pivo zdarma!

Akce podporují Jahami Bohemia 
s. r. o., DAVELOP, Pivnice Na Zastávce, 
pivovary Gambrinus a Poutník, B.M.A. 

– Koncerty, MěÚ Světlá n. S.
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16. října v 19 hodin v divadelním sále

Autorská veselohra

PUDL A MAGNOLIE
Dva, kteří při sobě stáli, na věrnost 

vzpomínají, jak oba své lásce přísahali. 
Přešel čas. Teď objevují, co nikdy ne-
hledali.

Napsali: Stanislav Remunda a Iva 
Janžurová

Komedie o lásce i nelásce, nevěře 
i důvěře, o hereckých snech, zákulisních 
milostných intrikách a v neposlední 
řadě i o tajemstvích hereckého řemesla. 
Filmové studio hledá příhodné lidské 
typy pro role do chystaného filmu. Při 
konkurzu na filmové role se po letech se-
tkává dvojice herců – Karel a Magnolie.

V laskavé satiře se před námi odhalují 
některá tajemství herecké profese i dvě 
historie citových vztahů. 

Mladá režisérka se svými extrava-
gantními požadavky i usilovná snaha 
umělců získat role navzdory vzájemné 
nesmiřitelnosti vytváří komediální si-
tuace na ploše celé hry. Během večera 
jsou veseloherně odhalovány zákulisní 
praktiky herecké profese i zákulisní 
milostné vztahy, zrady a pomsty,  které 
jsou zdrojem komických rozbrojů. Di-
váky jistě pobaví i svérázný náhled do 
herecké kuchyně hlavních protagonistů. 
Zdrojem komediálních situací je roz-
hodně i reakce účinkujících postav na 
průběžné výsledky konkurzu.

Hlavní role hrají:            
Iva Janžurová – přední členka Národ-

ního divadla, Stanislav Remunda – he-
rec a také režisér představení, roli extra-
vagantní režisérky střídavě představují 
Theodora a Sabina Remundovy. 

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek, 
zakoupených od poloviny června do 
poloviny srpna:

Beletrie
Braun, Lilian J. Kočka, která stopova-

la zloděje - detektivní případ z oblíbené 
řady

Case, J. Tanec duchů - thriller, od kte-
rého se neodtrhnete

Cookson, C. Tajemství Harrogate - ro-
mán pro ženy

Egbeme, Ch. R. Za závojem slz - třetí 
pokračování strhujícího příběhu

Frýbová, Z. Milostí prezidenta - nový 
román známé autorky

Grogan, J. Marley a já - humorně vy-
kreslené trampoty s pejskem

Harris, J. Gentlemani a hráči - další 
kniha populární autorky „Čokolády“

Lutz, J. Noční host - napínavý krimi 
thriller

Napier, William Attila - historický 
román

Obermannová, I. V pěně - povídky

Naučná literatura
Novák, T. Předrozvodové a rozvodové 

poradenství 
Cizinci, našinci a média - uprchlíci, 

menšiny, diskriminace
Olchava, P. Zdravé a nemocné dítě
Hertz, H. Balkónové a přenosné rost-

liny
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Pecinovský, J. Word 2007 - práce 
s programem

Gourley, E. Aplikace a ozdoby z ko-
rálků

Světelsko - vlastivědný sborník o na-
šem městě

Toušlová, I. Toulavá kamera 4
Autoatlas s cyklotrasami
Solnon, J. F. Kateřina Medicejská 

- životopis

Knihy pro děti a mládež
Brennan, H. Jak se stát špionem - šif-

rování, zajímavosti
Spier, C. Super styl - módní příručka 

pro dívky
Přáníčka pro každou příležitost - výro-

ba papírových přáníček ▶

DÁDA - HITPARÁDA
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Výsledky fotosoutěže „Život na světelsku v reportážní fotografi i“ 

Začátkem tohoto roku byla světelským 
kulturním zařízením KyTICe vyhlášena 
soutěž pro neprofesionální fotografy Ži-
vot na Světelsku v reportážní fotografi i. 
Oproti v minulých letech již uskutečně-

ným pěti ročníkům byly na základě roz-
hodnutí kulturní komise města zásadně 
změněny propozice soutěže. Nejvýraz-
něji se dotkly tématu fotosoutěže a ma-
ximálního počtu snímků, které  mohl do 
soutěže zaslat jeden autor. A tak se stalo, 
že své snímky v celkovém počtu 84 za-
slalo pouze 19 fotografů.

Ve středu 22. srpna v zasedací míst-
nosti městského úřadu se odbornou po-
rotou ve složení Jan Zatorsky – fotograf, 

vedoucí fotografi ckého odd. redakce 
celostátních týdeníků Týden a Instinkt, 
Praha (mj. i několikanásobný držitel 
ocenění soutěže Czech Press Photo), 
MgA Milan Krajíček a Přemysl Dole-

žal – členové kulturní komise města 
Světlá n. S., uskutečnilo vyhodnocení 
fotografi í zaslaných do soutěže. Před 
porotou vyvstal velký problém způso-
bený jednak malým počtem účastníků 
soutěže a jednak tím, že řada z přihláše-
ných nerespektovala podmínky soutěže. 
Proto byli členové poroty po dohodě 
s pořadatelem nuceni změnit formu 
hodnocení soutěžních fotografi í. Nebrali 
tedy zřetel na tématické zaměření doda-
ných fotografi í (mnozí autoři nedodrželi 

Peluch Stanislav - Veterán

▶
David, P. Za strašidly na hrady a zám-

ky 2
Kopřivová, M. Zpověď modelky - po-

kračování zajímavého příběhu
Kimpton, D. Eliška a toulavá Hvězdič-

ka - pohádky
Tomek, J. Perlová zahrada - pohádky
Prášková, M. Klobouky z Agerveny 

- dobrodružný fantazy román
Mlynowski, Satan Kouzla a spacáky 

- 3. pokračování dívčího románku
Wilson, J. Pohřben zaživa - dobro-

družný román

Eva Kodýmová

podmínku fotografi cké disciplíny - re-
portážní fotografi e) a mj. byla zrušena 
i kategorie „seriál“ a soutěžní snímky 
hodnotili jednotlivě nebo jako soubor 
fotografi í (s přihlédnutím na všechny 

snímky jednoho autora).
Autorům oceněných snímků byly po-

rotou určeny fi nanční odměny v celkové 
výši 15 tis. Kč.

Vybrané fotografi e jsou prezentovány 
na výstavě v Galerii Na Půdě (pozvánka 
na výstavu na jiném místě zpravodaje).

Pořadí vyjmenovaných oceněných 
autorů v žádném případě neurčuje jejich 
umístění.

KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou
vyhlašuje soutěž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENTNÍ VĚNEC 
Adventní věnce z tradičních i netradičních materiálů

Soutěž je rozdělena do dvou skupin:
1. - jednotlivci
2. - kolektivy

Vítězové soutěže budou odměněni.
Adventní věnce budou součástí prosincové vánoční výstavy.

Uzávěrka příjmu soutěžních exponátů: 4. prosince 2007 

Bárta Stanislav - Únorový východ slunce 
v parku

▶
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KATEGORIE A - do 15 let
Soukupová Renáta - O přestávce 

- soubor 4 fotografií

KATEGORIE B - nad 15 let
Peluch Stanislav - Veterán
Hrochová Adéla - Mountainboarding
Čapek Jakub - Světlá n. S. v páře
Kotan Pavel - Horácko tančí
Soukup Martin - Čechomor
 - Oslavy 800. výročí města

Cena starostky města: 
Soukup Martin - Folklorní festival
Krupička Pavel - Lipnice trochu jinak
Bárta Stanislav - Únorový východ 

slunce v parku

Zdena Horní
kulturní zařízení KyTICe Hrochová Adéla - Mountainboarding

▶

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

Památný kříž u kostela padl

Nepříjemné překvapení čekalo na vě-
řící v neděli ráno 5. srpna u světelského 
kostela sv. Václava. Vysoký dřevěný 
kříž s plechovou figurou Ježíše, který 
stál u čelní zdi kostela, byl ulomen. 
Z kříže zůstal asi metr vysoký pahýl tr-

čící ze země a samotný kříž ležel opodál 
pohozený v křoví s rozbitým keramic-
kým štítkem, na kterém byl nápis: Pa-
mátka na sv. misie 1944. To znamená, že 
63 let kříž připomínal věřícím památnou 
událost, až v noci ze 4. na 5. srpna padl 
k zemi přičiněním dvou mladíků, pro 
které je pojmenování vandalové málo 
výstižné. Útěchou pro farníky může být, 
že oba pachatelé skončili v rukou policie 
a zbytek noci, ve které tento neomluvi-
telný čin provedli, přečkali na záchytce. 
Ovšem posilnění alkoholem jim při 
vyměřování zaslouženého trestu nebude 
polehčující okolností. 

Text a foto: jív

Rubrika narozených 
občánků

Květen
Kristýna Bendová, Světlá n. S.
Daniel Velínský, Světlá n. S.
Tomáš Vacata, Světlá n. S.
Martin Ptáčník, Světlá n. S.
Lukáš Zahradník, Světlá n. S.

Červen
Klára Němečková, Světlá n. S.

Červenec
Johana Propilková, Lipnička
Kristýna Hrochová, Světlá n. S.
Jan Sobota, Dolní Bohušice
Veronika Hanousková, Světlá n. S.
Patrik Vosyka, Světlá n. S.
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Ozdravná kúra jezu na Sázavě

Jedna z dominant Světlé nad Sázavou, 
u všech vodáků známý světelský jez na 
Sázavě, zažila během letních prázdnin 
potřebnou ozdravnou kúru. 

Poslední generální opravu prodělala 
tato říční stavba v roce 1988 a od té 
doby agresivní vody vykonaly své. 

Spáry mezi kamennými kvádry byly 
na mnoha místech vydroleny a hrozilo 
nebezpečí, že se jez začne rozpadat. 
Proto nastoupila stavební firma UNI-
TES z Dolního Města, aby povrch jezu 
ošetřila a ten mohl sloužit svému účelu 
i v dalších letech. Pracovníci firmy 

postupně celou plochu jezu ostříkali 
tlakovou vodou, odstranili narušenou 
výplň spár mezi kameny a provedli 
nové vyspárování cementovou směsí. 
Dělníci pohybující se po tělese mohut-
ného jezu přitahovali při své práci zraky 
mnoha kolemjdoucích, zejména turistů 
a dovolenkářů přecházejících po mostě 
nebo podle řeky. 

Text a foto: jív

Přečetli jsme za vás

Masný fantom způsobil škodu 
za desetitisíce
Prodavačky masny se po příchodu do 

práce zhrozily. Naskytl se jim pohled na 
několik metrických centů zkaženého zboží 
uskladněného v chladicích boxech – kte-
ré ovšem nechladily. Bylo pondělí ráno, 
a zařízení nefungovalo pravděpodobně už 
od soboty. Policie konstatovala, že někdo 
úmyslně vypnul hlavní jistič pro celou 
prodejnu masa a uzenin Zeman.

Ta sídlí v budově supermarketu Pen-
ny, a je tedy závislá na jejím technickém 
zázemí. K elektrickému jističi ve skříňce 
na vnější zdi objektu má přitom přístup 
prakticky kdokoli. Bezpečnostní kamera 
v areálu zatím chybí.

Kdo na tom měl zájem? Mohlo jít o klu-
kovinu s nečekanými následky nebo o ne-
kalý konkurenční boj? Vedoucí prodejny 
Dana Čelanská to téměř vylučuje: „Vždyť 
my tu žádnou konkurenci málem ani nemá-
me. Zlý úmysl v tom však je určitě!“ Z činu 
podezřívá bývalou zaměstnankyni prodej-
ny a její přátele. Poté, co žena zaměstnání 
opustila, se totiž jejím bývalým kolegyním 
začaly dít podivné věci: noční telefonáty 
a zvonění na domovní zvonek, poškrábaný 
lak na autě nebo propíchnuté pneumatiky. 

„Trestní oznámení kvůli gumám jsem po-
dala v pátek, v pondělí hned druhé kvůli 
víkendové sabotáži,“ řekla Čelanská. Ještě 
včera v prodejně sčítali škody.

Incident nakonec pro obchod nedopadl 
tak špatně, jak se zprvu zdálo. První od-
hady hovořily o více než tuně zničeného 
zboží a škodě 114 tisíc korun. Po dvou 
dnech se zdá, že ztráty nebudou ani po-
loviční, a to i při započítání ušlého zisku 
za pondělí, kdy musela být provozovna 
celý den uzavřena. Nic se totiž nestalo 
suchým salámům a některým trvanlivým 
druhům uskladněného zboží. Zkažené 
maso a měkké salámy odvezli pracovníci 
mateřské firmy.

Mezi prodavačkami panují obavy, aby 
řetěz incidentů nadále nepokračoval. Ně-
které se bojí třeba odnášet tržbu. Dosud se 
zde jen jednou kradlo. „Za šest let, co tu 
pracuji, se nic podobného nestalo. Pouze 
jednou vnikli rozbitou výlohou do prodejny 
neonacisté. Protože se však většina zboží 
přes noc uklízí do boxů, našli zde jen psí 
konzervy. Trousili je potom po městě,“ 
vzpomíná vedoucí. Opatřením proti opako-
vání situace by se měla stát mříž na skříni 
s elektrickým jističem.
 www.havlickobrodskydenik.cz, 1. 8. 2007

Rybaření v Bohušicích

Při příležitosti konce školního roku 
2006/2007 uspořádali tentokrát v Hor-
ních Bohušicích dětskou rybářskou 
soutěž. U rybníku na návsi se sešlo 
mnoho dětských i dospělých nadšenců 
pro rybolov a pěkné sobotní odpoledne 
věnovali této své oblíbené zábavě.

Pokročilí i začátečníci s velkým elánem 
nachytali za odpoledne několik metrů 
pěkných kapříků – vítěz dokonce přes dva 
metry. Samozřejmě se sčítaly malé ryby 
za sebou, ale to neubralo dětem na radosti 
z úlovku.

Bohušičtí pro vítěze připravili hezké 
ceny. Skleněný pohár s  krásně vyrytým 
rybářem dostal prvňák, vlastně po prázd-
ninách už druhák, Mireček Váňa, který 
za své úlovky získal 1. místo. Druhý se 
umístil Michal Janák, pro kterého – jak se 
zdá – to byla průlomová záležitost, protože 
rybařil skoro poprvé a hned s takovým 
úspěchem, na třetím místě skončil Tomáš 
Dušátko. Ryby braly jako divé, snad i pro-
to, že věděly, že je po změření zase pustí 
zpátky do vody. Všichni účastníci si nako-
nec odnesli alespoň rybu skleněnou, která 
jim tento den bude připomínat. Ani dospělí 
nepřišli zkrátka, mohli využít dobrého po-
hoštění, které jim ženy z Bohušic připravi-
ly na grilu přímo pod letním nebem.  

Sousedé si určitě odpoledne příjemně 
užili, a tak už plánují, že stejnou nebo 
podobnou akci uspořádají před začátkem 
nového školního roku. 

Přijďte se také podívat, jste srdečně 
zváni.

Občané z Horních Bohušic
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Návštěva na zámku

V pátek 6. července navštívil Mu-
zeum Světelska Herbert Morawetz, 
nejstarší syn bývalého majitele svě-
telského panství, společně s rodinou 
své dcery.

Setkal se zde nejenom s několika čle-
ny vlastivědného spolku, ale také  s paní 

starostkou. Na adresu muzea nešetřil 
slovy uznání, ale současně upozornil 
i na nepřesnost v expozici týkající se 
data odchodu rodiny Morawetzových do 
zahraničí  a poskytl řadu dalších zajíma-
vých a cenných informací z doby před 
2. světovou válkou.

Díky ing. Hornímu ze zemědělské 
akademie jsme se společně prošli i další-
mi  interiéry zámku, a tak jsme si  v au-
tentických prostorách  mohli vyslech-
nout vzpomínky starého pána  na dětská 
léta, která zde prožil. Během následující 
procházky pan Morawetz neskrýval ob-
div  nad dobrým stavem zámeckého par-
ku. I přes vysoký věk využil i pozvání 

k prohlídce  světelského podzemí, které 
pro něj bylo úplnou novinkou. 

***
Otec Herberta Morawetze, bývalý 

majitel světelského panství Richard 
Morawetz, byl nepochybně významným 
podporovatelem české kultury a on 
i jeho rodina zaslouží obdiv za pomoc, 

kterou poskytovali lidem pronásledova-
ným fašistickým  Německem. Nedávno 
zemřelý druhorozený syn Oskar Mo-
rawetz dosáhl světové proslulosti jako 
hudební skladatel. Samotný Herbert 

Sekání na hradě Lipnice

Týden před letními prázdninami 
v Lipnici n. S. patřil kamenosocha-
řům. Umělci se zde setkali na kameno-
sochařském sympoziu nazvaném Se-
kání na hradě Lipnice. Tuto nevšední 
akci organizovali pracovníci Kameno-
sochařského střediska Lipnice n. S. 

Mezi zúčastněné patřili místní stu-
denti z lipnického Kamenosochařského 
střediska, studenti z průmyslové školy 
v Hořicích a ze Slovenska. Pozvání také 
přijala akademická sochařka Trčková, 
která pochází z rodu Trčků z Lípy.

,,Toto je již druhý mezinárodní ročník. 
V roce 2005 proběhlo zkušební sekání 
– mi tomu říkáme tzv. nultý ročník,“ uve-
dl vedoucí kamenických dílen Bohuslav 

Morawetz má za sebou vědeckou kariéru 
významného chemika. Restituční náro-
ky, které vzhledem k nekonečným práv-
ním řízením městu neprospívají, vede 
nejmladší ze synů bývalého majitele Jan 
Morawetz.  

Tato návštěva tedy neměla s řešením 
problémů souvisejících s restitucemi 

nic společného, ale byla příležitostí 
k vzácnému setkání s významným rodá-
kem, pamětníkem a – jak jsme poznali 

– i s vtipným a příjemným člověkem.
 -jh-

Dlouhý. Pro studenty bylo výhodou, že 
si sami předem zpracovali svůj návrh, na 
kterém poté pracovali.

Bohužel kamenosochařské a kamenic-
ké řemeslo v současnosti upadá. Člověk 
by si myslel, že kamenosochařská práce 
je velmi těžká obzvláště pro ženy. Ale 
i přesto se najdou šikovné dívky, které 
se k tomu postaví čelem. Jednou z nich 
je i čerstvá maturantka Darina Ondráč-
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Od uzávěrky do uzávěrky

Nově instalovaný samostatný rozcest-
ník turistických značených cest, zvaný 
díky ploché „čepičce“ číňan, nahradil 
nevyhovující umístění směrovek na 
sloupu pouličního osvětlení před infor-
mačním centrem.

Kola velké skupiny cykloturistů, kteří 
se vypravili na prohlídku středověkého 
podzemí, zaparkovaná u zábradlí před 
informačním centrem.

Text a foto: -jv-

ková z Kamenosochařského střediska 
Lipnice n. S: ,,Tato práce vyžaduje ur-
čitou fyzickou zdatnost – to je pochopi-
telné, ale hodně jde o zvyk a touhu toto 
řemeslo vykonávat. Donedávna to bylo 
vyloženě mužské řemeslo, ale naštěstí se 
to prolomuje. Jestliže nějaká slečna pře-
mýšlí o tom, co by v životě mohla dělat 
a je výtvarně zaměřená, určitě jí tento 
studijní obor doporučuji.“

Sekání přijela podpořit i radní pro kul-
turu a školství kraje Vysočina PaedDr. 
M. Matějková.

Andrea Tarabčáková

Rok dobrovolnictví na ODN

Dobrovolnictví je možná pro mnohé 
z vás pojem zcela neznámý. Co se za ním 
skrývá, objasnila Daniela Málková, koor-
dinátorka Dobrovolnického centra Fokusu 
Vysočina a Oblastní charity Havlíčkův 
Brod: „Dobrovolnictví je služba, která je 
určena každému, kdo se nachází v nároč-
né životní situaci, potřebuje pomoc a dob-
rovolník může svojí přítomností zpříjemnit 
jeho chvíle, pomoci, aby se mohl cítit 
lépe. Všichni dobrovolníci vykonávají tuto 
činnost ve svém volném čase, nad rámec 
svých povinností a zcela zdarma. Dobro-
volník je vlastně společník.“ 

Dobrovolnický program, který bychom 
vám rádi představili, vznikl ve spolupráci 
s Nemocnicí Havlíčkův Brod a Oblast-
ní charitou Havlíčkův Brod. Jedná se 
o dobrovolnictví na Oddělení dlouhodobě 
nemocných (ODN) v havlíčkobrodské 
nemocnici a má za sebou první rok své 
existence. „Tento dobrovolnický program 
spočívá v tom, že dobrovolníci dochází 
za pacienty a tráví s nimi čas hlavně 
povídáním a čtením. Případně, pokud 
to zdravotní stav pacienta a počasí do-
volí, chodí spolu na procházky v okolí 
nemocnice,“ informuje koordinátorka 
dobrovolníků. Výchozí myšlenkou byl 
poznatek zdravotní sestry v důchodu, že 
za některými pacienty chodí málo návštěv 
nebo dokonce žádné návštěvy. Pacienti se 
mohou cítit osamělí a uvítali by alespoň 
občas společnost. Lékaři se zdravotními 
sestrami se starají o pacienty s maximál-
ním úsilím a péčí, ale na individuální 
povídání jim pochopitelně čas nezbývá. 
Netřeba pochybovat o tom, že s pacientem 

v dobrém psychickém rozpoložení se lépe 
spolupracuje a lépe se uzdravuje. 

Na Oddělení dlouhodobě nemocných 
dochází devět dobrovolnic. Přímo v ne-
mocnici jsme měli možnost pohovořit 

s paní Marií, jednou z nich.  „Na Oddělení 
dlouhodobě nemocných chodím zhruba 
jednou týdně. S pacientkami si vždy po-
vídáme a já se jim snažím zlepšit náladu. 
Jdu za nimi ráda. Velice si vážím péče 
lékařů i sestřiček. Vidím zde život z druhé 
strany a uvědomuji si, že nikdo z nás neví, 
co bude,“ vypráví paní Marie a s úsmě-
vem pokračuje: „Je hezké, když vidíte, jak 
na vás někdo čeká a těší se. Já sem chodit 
nemusím, ale chci!“ 

Pokud i vy chcete poznat ten hřejivý po-
cit u srdíčka, který dobrovolnictví přináší, 
kontaktujte koordinátorku dobrovolnické-
ho centra Danielu Málkovou na telefonním 
čísle 774 151 493. (kráceno)

Hana Tonarová

Možná se vám fotografi e nezdá vhodná 
k otištění, ale paní dobrovolnice 

i pacientka si přály zůstat v anonymitě

Netřeba pochybovat o tom, že s pacientem Netřeba pochybovat o tom, že s pacientem 

Turisté na kolech projíždějí Nádražní ulicí, dívka uprostřed po spatření fotografa 
pohotově zvolala: „Já vám udělám holubičku“, ale výsledkem byla spíše roznožka.

Text a foto: Jaroslav Vála
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V červenci se na Lipnici konal již 
8. ročník Srazu velorexů. Zúčastnilo 
se jej 58 velorexů, sobotní závod měřil 
55 kilometrů a jeho účastníci plnili na 
šesti stanovištích jednotlivé úkoly. 

Závodů se zúčastnilo 40 bodovaných 
soutěžních posádek, které zdárně dojely 

Stvořidla zažila další Velký oheň

létají ze všech stran slovní pozdravy: 
Vzpomínáme, Medvěde!, Ahoj, Bob-
ře!, Sbohem Žeňo!, Čau Kájo! A bylo 
tomu tak i při letošním Velkém ohni. 
Potom již přišly ke slovu kytary, ben-
dža a další hudební nástroje a zněly 
známé i méně známé písničky od tábo-
rových ohňů. Tak jako vždy, i letos dav 
přítomných vytvořil velký pěvecký 
sbor a na konci většiny písniček se na 
adresu hudebníků i sólových zpěváků 
ozývalo uznalé „umí“ jako ocenění. To 

„umí“ znělo mnohokrát i pro mladého 
Bedřicha Jedličku, který tentokrát 
jako jediný se svými housličkami 
zastupoval světelskou hudební scénu. 

V sobotu 4. srpna se hrálo a zpívalo 
dlouho do noci, dokud plameny ohně 
ozařovaly to pomyslné pódium a všem 
při tom bylo dobře. Vždyť hudba spo-
juje lidi a o trempské písničce to platí 
dvojnásob.  

Text a foto: jív

do cíle pod hradem. Letos poprvé se 
účastníci srazu zastavili při své soutěžní 
jízdě na nádvoří světelského zámku a při 
návštěvě muzea plnili tři soutěžní úkoly 
(zjistit v expozici počet hasičských he-
lem, jméno zakladatele Spolku zámec-
kých dělníků a spočítat jména malířů na 
výstavních panelech).

Jaroslav Vála
Foto: Milan Štos

Velorexy na nádvoří zámku

Vzpomínkové setkání trempů, tulá-
ků a milovníků písniček od táboráků 
ve Stvořidlech, nazvané Velký oheň, 
má mnohaletou tradici. Tak jako 
každoročně, i letos začínalo Vlajkou, 
hymnou všech trampů, po které při-
šla chvíle ticha jako vzpomínka na 
kamarády, kteří již nejsou mezi námi. 
Pro všechny zúčastněné to je vždy ne-
opakovatelná chvíle, kdy i tvrdým po-
vahám změkne srdce a v koutku oka se 
objeví slza. Do zlatých plamenů ohně 

Liknaví vlastníci lesa mohou poškozovat nejen svůj majetek

Někteří drobní vlastníci lesů pod-
ceňují nebezpečí přemnožení lýko-
žrouta smrkového, neboli kůrovce. 
I přes hrozící pokutu ve výši až pěti 
milionů korun s likvidací letošních 
škod ještě nezačali. Nezpracování 
všech polomů nemusí nutně skončit 
kalamitou, ale liknavost v kombina-
ci s dlouhodobě příznivým, suchým 
klimatem může vést až k obávanému 
přemnožení tohoto lesního škůdce.

Zákon o lesích ukládá vlastníkům 
lesa různé povinnosti. Mezi nejvý-
znamnější zcela jistě patří provádění 
nezbytných opatření na úseku ochrany 
lesa. Prováděcí vyhláška k zákonu o le-
sích pak stanovuje, že veškeré polomy, 
vývraty, ale i další dříví atraktivní pro 
rozvoj škůdců, vzniklé do 31. března 
musí být zpracovány nebo asanovány 
nejpozději do 30. května běžného roku, 
v polohách nad 600 m nadmořské výš-
ky nejpozději do 30. června běžného 
roku. „Jinými slovy lze zjednodušeně 
říci, že vlastník, který má v současné 
době v lese toto dříví doposud ne-
zpracované či neasanované, se podle 
platných právních předpisů vystavuje 
nebezpečí uložení pokuty,“ upozornil 
Jiří Bartoš z krajského oddělení lesní-
ho hospodářství a myslivosti.

„Je třeba si uvědomit, že není roz-
hodně dostačující takové stromy 
pouze pokácet a nechat ležet v lese 
či bez další asanace skládkovat v le-
se či v jeho okolí. Takto ponechané 
dříví je zpravidla dostatečně vhodné 
k dokončení vývoje kůrovce. Ten se 
posléze, byť není dobrý letec, rozptýlí 
do okolních porostů a napadá „zdra-

vé“ stromy, samozřejmě bez ohledu na 
vlastnickou hranici,“ vysvětlil náměs-
tek hejtmana Václav Kodet, který má 
lesní hospodářství v kraji Vysočina 
na starost. Vlastníci lesa, ve spolu-
práci s odborným lesním hospodářem, 
by tedy měli průběžně sledovat stav 
lesa, vyhledávat stromy atraktivní 
pro kůrovce, či stromy již kůrovcem 
napadené a tyto stromy včas zpracovat 
nebo asanovat (odkornit či chemicky 
ošetřit). Vlastníci lesa tím předejdou 
mnoha nepříjemnostem, včetně fi-
nančních ztrát.

Jitka Svatošová, 
tisková mluvčí KrÚ
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Handicapovaný fotbalista v dresu Světlé

Po sestupu z krajského přeboru 
začalo první mužstvo FK Sklo Bohe-
mia měnit svoji tvář, trenér Jaroslav 
Žejdlík se nebál zařadit do týmu nové 
hráče. Jedním z nováčků, kteří na-
stoupili v základní sestavě v zahajo-
vacím utkání I. A třídy v Kožlí, byl se-
dmadvacetiletý Luboš Stojan z Lučice, 
bratr Jiřího Stojana, který již v dresu 
Světlé hraje několik sezon. 

Fotbal vykročil do nové sezony

Fotbalisté A týmu FK Sklo Bo-
hemia vstoupili do nové mistrovské 
sezony v I. A třídě s několika novými 
tvářemi v sestavě. Je vidět, že trenér 
Žejdlík to myslí s přestavbou mužstva 
vážně a v rozjezdu sezony hledá opti-
mální sestavu. 

V prvních dvou zápasech poslal na 
hřiště 17 hráčů a v záloze má další. Z no-
vých mužů, světelským divákům dosud 
neznámých, si v Kožlí a doma s Chotě-
boří zahrála pětice nováčků. Brankář 
Aleš Dočkal (*1979) přišel z Kožlí 
a mistrovskou premiéru v dresu Světlé 
si odbyl doma před svými. Radek Dobrý 
(*1982) je ze Zboží, ale vystřídal již dre-
sy Habrů, Tisu a Ledče, odkud do Světlé 
přišel. Mladičký Michal Vávra (*1989), 
věkem ještě dorostenec, je ze sousední 
Nové Vsi. Luboš Stojan (*1980) přišel 
do mužstva sklářů za svým bratrem 
Jiřím z Lučice a Petr Štefáček (*1988) 
sice začínal s fotbalem ve Světlé, ale 
dorostenecký věk strávil v Kolíně. Do 
týmu se také vrátil hráč s typickou záři-

vě oranžovou čelenkou, záložník Lukáš 
Krupička, po pauze zaviněné studijním 
pobytem v Německu, kde si fotbal také 
zahrál.

Po prvních dvou zápasech, v Kožlí 
1:0 a doma s Chotěboří 2:2, to vypada-
lo, jako by mužstvo Jaroslava Žejdlíka 
usilovalo o titul týmu posledních minut. 
V Kožlí se Tomáš Blažek trefil hlavou až 
v 84. minutě a doma v derby s Chotěboří 
skóroval v 82. minutě opět Blažek a v 85. 
minutě zaznamenal vyrovnávací gól na 
2:2 Luboš Rezek. Ale zase to svědčí 
o vzácném duchu mužstva, hráči bojují 
až do 90. minuty a nevzdávají se ani za 
nepříznivého stavu 0:2.

Tři z nových fotbalistů při tréninku: 
zleva M. Vávra, P. Štefáček a brankář 

A. Dočkal

Fotbalový bůh zařídil, že o tradiční 
Svatováclavské pouti přijedou do Světlé 
po třech letech opět  fotbalisté z Věž-
nice. V roce 2004 to bylo velmi tvrdé 
utkání, ve kterém z trenérských laviček 
řídili svá mužstva Miloslavové Kafka 
s Čivným, a skončilo remízou 1:1. Le-
tošní pouťový fotbal s Věžnicí by tedy 
měl být tahákem pro diváky, s největší 
pravděpodobností to bude zápas týmů 
z popředí tabulky. A navíc domácí hráči 
budou chtít zlomit to prokletí, že doma 
o pouti se nevyhrává, a k tomu budou 
potřebovat pořádnou diváckou kulisu. 

Text a foto: jív

Divák neznalý věci nepozná, že nový 
hráč v záloze nastupuje na hrací plochu 
s pořádným handicapem. Luboš Stojan 
totiž neslyší! Proto musí během zápasu 
bedlivě sledovat spoluhráče, rozhodčího 
a pokyny trenéra. Má to tedy na hřišti 
mnohem těžší než ostatní. Jednu malou 
výhodu asi proti ostatním má, hraje v ti-
chu a neslyší mnohdy záporné reakce 
diváků a fotbal jako takový vnímá dobře, 
což je vidět na jeho hře. Pro ty, kteří 
příběh nového světelského fotbalisty 
neznají, přinášíme krátký rozhovor.

– Luboši, sluchový handicap máš od 
narozeni?

Narodil jsem se jako slyšící, ale ve 
třech letech se u mě objevila dlouhodobá 
chřipka a tím se mi můj sluch zhoršil.

– V kolika letech jsi začal hrát fotbal 
a jak si se z počátku s tímto handicapem 
vyrovnával? 

To si nepamatuji zcela  přesně, ale vím, 
že jsem začal hrávat fotbal u nás v Luči-
ci asi tak od třetí třídy za žáky, pak jsem 
to na nějakou dobu přerušil. Poté jsem 
hrával chvíli za dorost, ale kvůli slyšící 
škole, která mi dala hodně zabrat, jsem 
musel na čas fotbal opustit. Když ▶
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jsem nastoupil do neslyšící školy do 
Hradce Králové, tak už mě fotbal pořád-
ně oživil a už jsem tento sport začal brát 
hodně vážně.

– A jak si se z počátku s tímto handica-
pem vyrovnával?

Je to pro mě hodně těžké, jsem na tom 
podstatně hůř než slyšící. Jelikož nesly-
ším, tak musím být ve vyšší pozornosti. 

– Hrál jsi jenom za Lučici?
V Lučici jsem hrál za žáky a do-

rost. Poté jsem šel studovat do Hradce 

Pohár si odvezli do Pelhřimova

Fotbal je bezesporu nejrozšíře-
nějším a nejpopulárnějším sportem, 
však také pro kluky osmi měst a ob-
cí začaly letní prázdniny velkým 
turnajem mladších žáků na hřišti ve 
Světlé nad Sázavou. Jeho uspořádá-
ním přispěli fotbalisté FK Sklo Bo-
hemia k oslavám 800. výročí první 
zmínky o Světlé.

Startovalo devět týmů, když přihlá-
šené družstvo Ledče nad Sázavou bez 
omluvy nepřijelo. Nejprve se hrálo 
ve dvou skupinách systémem každý 
s každým, první dva týmy z každé 
skupiny postoupily do semifinále, 
ostatní si zahrály o konečné umístění. 

Pořadí ve skupinách: A) 1. Pohled, 
2. Bedřichov, 3. Lipnice, 4. Světlá 

n. S. A. Skupina B) 1. Pelhřimov, 
2. Chotěboř, 3. Čejov, 4. Světlá n. S. B, 
5. Přibyslav. 

Semifinále: Chotěboř – Pohled 1:0, 
Pelhřimov – Bedřichov 2:0.

Zápas o 3. místo: Bedřichov – Po-
hled 1:1, na pokutové kopy 4:3

Finále: Pelhřimov – Chotěboř 3:0

A jak si vedla dvě družstva pořáda-
jícího FK Sklo Bohemia, vedená tre-
néry Františkem Polákem a Martinem 
Tvrdíkem? První družstvo ve skupině 
A doplatilo na nepovedený úvodní zá-
pas v turnaji, ve kterém podlehlo klu-
kům z Pohledu 1:3, a potom přišly dvě 
bezbrankové remízy s Bedřichovem 
a Lipnicí. Další vzájemné zápasy sou-
peřů posadily svěřence F. Poláka až 

Králové a tam jsem hrál za klub HK 
neslyšící ligu. Jak jsem dostudoval, tak 
jsem se vrátil domů. A abych s fotbalem 
neskončil, tak mě můj bratr přivedl hrát 
mezi dospělé u nás v Lučici. Také jsem 
občas dojížděl ještě hrát do Hradce Krá-
lové. Později jsem dostal nabídku hrát 
za reprezentaci neslyšících a nabídku 
jsem přijal. Téměř tři roky jsem byl 
v reprezentaci České republiky neslyší-
cích. Ukončil jsem to kvůli finančním 
problémům. Ale tím, že jsem se dostal 
mezi stejně handicaované fotbalisty, 
získal jsem z tohoto prostředí mnoho 

cenných zkušeností, nejen pro fotbalo-
vý život. Díky tomu jsem se zúčastnil 
ME ve Španělsku a pak jsme jezdívali 
i do zahraničí k zápasům o postup na 
olympiádu neslyšících do australského 
Melbourne, kam jsme postoupili a já 
jsem si tam zahrál. Byl to pro mě krásný 
zážitek na celý život. Potom jsem hrál 
již jen v Lučici a nyní zkouším štěstí ve 
Světlé.

– Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
dalších příjemných zážitků z fotbalu.

Text a foto: jív

▶

na poslední čtvrtou příčku. Družstvo 
hrálo v sestavě: J. Novotný, J. Krato-
chvíl, O. Burda, M. Dvořák, L. Dibel-
ka, M. Drahozal, O. Vacek, L. Hrstka, 
D. Bílek, T. Nedvěd a M. Prášek. 
Druhý tým kluků ze Světlé si vedl 
ještě méně úspěšně. Prohry 0:4 s Pel-
hřimovem, 1:2 s Chotěboří a ještě 
jednou 1:2 s Čejovem. Vítězství 3:0 

nad družstvem z Přibyslavi již toho 
tolik nezachránilo, bylo z toho 4. mís-
to v pětičlenné skupině. Druhý tým 
Světlé měl na soupisce jména: J. Bě-
hounek, L. Sobek, R. Lebruška, J. Ka-
dlec, D. Jirkův, J. Nedvěd, D. Krejčí, 
V. Holoubek, F. Tichý, P. Kuczawski 
a M. Drahozal. 

Pro určení pořadí na posledních třech 
místech turnaje si to rozdala družstva 

Starostka předává medaile hráčům 
vítězného týmu

Cenu pro nejmladšího účastníka turnaje převzal od starostky Tomáš Nedvěd
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Světlé s Přibyslaví, když „béčku“ se 
počítalo vítězství ze skupiny. „A“ tým 
porazil své klubové kolegy 2:1 a ne-
rozhodně 1:1 hrál s Přibyslaví. A tak 
malou útěchou bylo, že na posledním 
místě nebylo družstvo Světlé.

Konečné pořadí. 1. Pelhřimov, 
2. Chotěboř, 3. Bedřichov, 4. Pohled, 
5. Lipnice, 6. Čejov, 7. Světlá n. S. A, 
8. Světlá n. S. B, 9. Přibyslav.

Nejlepším střelcem turnaje se stal 
Jan Horký z Pelhřimova se čtyřmi góly, 
nejlepším brankářem byl vyhlášen do-
mácí Jakub Novotný, nejlepší obránce 
turnaje Luboš Dvořák z Chotěboře 
a nejlepším útočníkem byl grémiem 
turnaje vyhlášen Filip Bouz z Pelhři-
mova.

Po závěrečném slavnostním vyhlá-
šení výsledků se všichni vedoucí druž-
stev shodli na tom, že pořadatelé si 
za organizaci celého turnaje zaslouží 
cenu fair play a fotbalový klub z Ledče 
za neomluvenou neúčast naopak červe-
nou kartu. Vždyť Pelhřimov i Chotě-
boř by mohly postavit druhá družstva 
a takhle nechaly kluky doma. 

Text a foto: jív

Nábor do fotbalové 
přípravky

Kluci neseďte doma u počítačů, ne-
nuďte se na ulici a přijďte mezi nové 
kamarády, přijďte hrát fotbal! Tátové 
a mámy, FK Sklo Bohemia Světlá 
nad Sázavou hledá právě Vaše kluky 
narozené 2000 až 2002 pro doplnění 
přípravky. Dle ověřených zkušeností 
si i maminky doprovázející své rato-
lesti na pravidelné  tréninky, najdou 
na hřišti nové kamarádky. 

Tréninky začínajících fotbalistů se 
konají v úterý a ve čtvrtek vždy od 16 
hodin na fotbalovém hřišti v Nádražní 
ulici. 

Každý správný kluk přece 
hraje fotbal!

Jarmila Machačová přivezla medaili z ME

Dá se říci, že Světelačka Jarmila 
Machačová si reprezentačního dresu 
s červenomodrobílou trikolórou užila 
o letních prázdninách opravdu dost. 
V polovině července startovala na 
mistrovství Evropy v dráhové cyklis-
tice v německé Chotěbuzi, a to hned 
ve třech disciplínách. Ve stíhacím 
závodě na 3 km skončila na 10. mís-
tě. Lepší umístění očekávala v další 

disciplíně, kterou byl bodovací závod 
na 24 km. 12. místo se dvěma body 
prý nebylo výsledkem, se kterým by 
byla spokojená. Vše si vynahradila ve 
svém posledním startu na evropském 
betonovém oválu ve scratchi. Získala 
bronzovou medaili v kategorii do 23 
let a byl to jediný cenný kov, který si 
výprava České republiky z dráhového 
šampionátu odvezla. Sama k tomuto 
úspěšnému startu řekla: „Do závodu 
jsem nastupovala s čistou hlavou a cí-
lem, udělat co nejlepší výsledek. Vše 
nakonec dopadlo víc než dobře a zisk 
bronzové medaile nechal zapomenout 
na smutek z nepovedené bodovačky.“

Neuplynul ani týden a Jarmila byla 
na dalším mistrovství Evropy, tento-
krát v silniční cyklistice v bulharské 
Sofii. V časovce dlouhé 24 km skončila 
na 11. místě za Villumsenovou z Dán-
ska a bronzovou medaili vybojovala 
naše rychlobruslařská star Sáblíková.

„Časovka se jela na uzavřeném úse-
ku dálnice v nesnesitelném horku, však 

jsem v cíli padla k zemi a nebyla niče-
ho schopná. A tak jsem s 11. místem 
a ztrátou 1:34 na vítězku spokojená,“ 
pověděla sama reprezentantka Macha-
čová. A to na ni ještě čekal závod s hro-
madným startem na 112 km. Jak uved-
la média, Jarmila Machačová dojela na 
11. místě ve shodném čase 3:02:54 hod. 
jako vítězka Vosová z Nizozemska. 
A zde je zhodnocení závodu, který 
bývá pro startovní pole nevyzpytatel-
nou ruletou, samotnou závodnicí: „Ten 
závod se jel na osm okruhů s jedním 
táhlým kopcem, bylo to hodně náročné, 
především pro to horko, vždyť bylo 39 
stupňů. Ale s profilem trati jsem se 
vyrovnala docela dobře. Dojela jsem 
v hlavní skupině a byla klasifikována 
na 11. – 41. místě, to kvůli nefunkč-
nosti cílové kamery. Vzhledem k tomu, 
že jsem do Sofie odjížděla bez větších 
ambicí na nějaký velký úspěch, jsem 
s výsledky spokojená.“

V prvním srpnovém týdnu absolvo-
vala Jarmila Machačová dvě kritéria 
v Rakousku, která se tam tradičně ko-
nají jako prezentační podniky nejlep-
ších účastníků Tour de France a ženy 
tam jezdí jako předkategorie. V pátek 
3. srpna to byl tradiční závod na kilo-
metrovém okruhu v centru Vídně se 
startem i cílem před známou radnicí. 
Ženy jely 40 kol a na stupně vítězů 
se postavily: 1. Lamborelleová z Lu-
cemburska, 2. Schachlová z Rakous-
ka a 3. Jarmila Machačová. Stejného 
úspěchu dosáhla cyklistka ze Světlé 
i o den později na městském kritériu 
v Gmündu, které se jelo na 39 km. 

jív
Foto: archiv JM

Jarmila s bronzovou medailí z Chotěbuze  

Akce ždárských turistů ve 
Světlé

Ve dnech 10. až 19. srpna pořádal 
odbor KČT ŽĎAS Žďár nad Sáza-
vou již 9. ročník dálkového etapo-
vého pochodu Vysočinou. Každým 
rokem je výchozí místo někde jinde, 
letos padla volba pořadatelů na naše 
město, příští ročník se bude konat 
v Pávově.  

Do Světlé se sjelo na padesát účast-
níků z celé republiky, nejmladšímu 
bylo pět let, nejstaršímu osmdesát. ▶



Světelský zpravodaj září 2007 strana 30 strana 31 září 2007 Světelský zpravodaj 

▶ Ubytování měli zajištěno v místní 
sokolovně a pořadatelé touto cestou 
ještě jednou děkují členům KČT Sklo 
Bohemia za pomoc a sokolům za 
vstřícnost při zajišťování ubytování. 

Trasy pro jednotlivé túry byly na-
vrženy po turisticky značených ces-
tách v délce od 10 do 35 kilometrů, 
cyklisté od 50 do 80 kilometrů, vesměs 
po silnicích. Účastníci byli nadmíru 
spokojeni, i počasí jim po celý týden 
přálo. 

Na otázku, která zajímavá místa na-
vštívili, byly nejčastějšími odpověďmi 
středověké podzemí a nové muzeum 
ve Světlé, Michalův statek v Pohledi, 
Lipnice, Ledeč n. S., Číhošť a stanice 
ochrany fauny v Pavlově. 

-jv-

Skleněné poháry ze Světlé 
na mistrovství světa

Skleněné poháry vyrobené světel-
skou Uměleckoprůmyslovou akademií 
reprezentovaly naši sklářskou tradici 
na 11. mistrovství světa v ultralehkém 
létání. To se konalo 18. až 25. srpna na 
letišti v Ústí nad Orlicí za účasti více 
než 70 posádek z 15 zemí světa. Or-
ganizátorem mistrovství byla Letecká 
amatérská asociace ČR. Poháry pro ví-
těze zprostředkoval díky řediteli školy 
ing. J. Vodičkovi poslanec Parlamentu 
ČR Mgr. Milan Bičík. 

Dovolím si zde citovat prezidenta 
LAA ČR, pana Jana Brskovského, 
který ve zvláštním čísle časopisu 
Pilot, vydaném právě pro toto mis-
trovství napsal: „Na mnoha českých 
aviatických soutěžích byly odměnou 
vítězům umělecky ztvárněné skleněné 
trofeje. Přiklonili jsme se k této tradici 
a vítězům 11. mistrovství světa v ultra-
lehkém létání budou naši republiku 
připomínat broušené skleněné poháry. 
Skleněnými cenami ze Světlé nad Sáza-
vou byli letos v březnu na každoročním 
setkání rovněž oceněni nejlepší letečtí 
sportovci České republiky, mezi nimiž 
nechyběli piloti ultralehkých letadel 

– skleněná tradice patří k českému 
letectví…“

Je příjemné vědět, že naše výrobky 
mají na mezinárodních akcích dobrý 
zvuk, reprezentují školu, město i regi-
on a pomáhají vytvářet tradice.  

-mš- 

Světlá na jubilejním triatlonu

Triatlonový závod Malý železný muž/
žena Melechova, pořádaný SK Kožlí, 
je tradiční akcí v letním sportovním 
kalendáři Vysočiny a letošní 10. ročník 
měl skvělou úroveň, hodnu kulatého ju-
bilea. Na startu bylo 110 triatletů z celé 
republiky včetně jedenácti žen, přičemž 
Petra Jerejian přijela až z exotického 
Dubaje, města Spojených arabských 
emirátů. Nechyběla ani Česká televize, 
která na sportovním kanálu ČT 4 od-
vysílala z tohoto závodu reportáž. 

400 m plavání, 39 km jízdy na kole 
a 6500 m běhu nejrychleji absolvoval náš 
reprezentant v duatlonu Aleš Láník z Jih-
lavy před reprezentantem v dlouhých tri-
atlonech Tomášem Bednářem z Triclubu 
Praha. Láník celou porci tří disciplín 
dokázal zvládnout v čase 1:39:35 hod. 
a Bednář byl jen o 13 vteřin pomalejší. 
Vítězka kategorie žen Petra Jerejian skon-
čila celkově na 19. místě, když celý závod 
přešla za 1:51:19 hod.

Ve startovním poli bylo 10 odvážlivců 
reprezentujících Světlou n. S. Sedm z nich 
absolvovalo závod celý a byla mezi nimi 
i jedna žena. Trojice LK Kadlečák: Jaro-
slav Kaiser, Pavel Malina a Luboš Pejchar 
závodila v kategorii štafet, to znamená, že 
každý z nich měl jednu disciplínu. A jak 
dopadla sedmička, která šla celý závod? 
Celkově 8. František Tichý (*1966) zvítě-
zil v kategorii veteránů s časem 1:48.28 
hod., 73. byl Jaroslav Procházka (*1961) 
a měl čas 2:12:22 hod., 79. Ondřej Špa-

tenka 2:16:29 hod., 85. Gabriela Šťastná 
byla 8. mezi ženami s časem 2:20:38 hod., 
103. byl Petr Stosan za 2:53:39 hod., 105. 
Zdeněk Rejnek měl čas 3:03:54 hod. a 106. 
Dan Karas to dokázal za 3:10:50 hod. Šta-
feta lyžařů z Kadlečáku byla celkově na 
71. místě s časem 2:11:25 hod. 

Ať s časem prvního 1:39:35 nebo sto 
šestého přes tři hodiny, vítězi byli všichni, 
kteří závod dokončili, tak se to v triatlonu 
hodnotí. 

Text a foto: jív 

František Tichý na nejvyšším stupni vítězů v kategorii veteránů (celkově 8.)

Světelačka Gabriela Šťastná v cíli 
po druhé disciplíně
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Ani o letošním létě světelští turisté 
nezaháleli. „Pěšáci“ absolvovali dál-
kové etapové pochody Českou repub-
likou (po severní Moravě) a Toulky 
po horách (tentokrát Ondavskou 
vrchovinou a Nízkými Beskydami až 
za Dukelský průsmyk). Kromě toho 
se na začátku července vypravila po-
četná skupina vodáků na Slovensko 
a o dva týdny později skupina cyklistů 
do Rakouska.

Naším cílem byl Hron, s kterým už 
máme dobré vodácké zkušenosti z vý-
pravy před čtyřmi roky. Hron je řeka 

Turistika

s dostatečným množstvím vody a docela 
velkým spádem, takže pro sjíždění na 
kanoích má téměř všechny předpoklady. 
Jediné, co stále pokulhává, je zázemí. Za 
to však nemůže řeka, ale lidé. Protože 
jsme už na Hronu byli, neponechali jsme 
nic náhodě a byli jsme dostatečně záso-
beni jak jídlem, tak pitím.

Výchozím bodem byl kemp v Nemec-
ké. Ve třech etapách jsme přes Banskou 
Bystrici, Zvolen a Žiar nad Hronom sjeli 
do cíle naší cesty v Revištském Pod-

zámčí. Počasí nás sice trochu strašilo, 
takže ke slovu přišly i pláštěnky, ale 
naštěstí už jsme většinou byli na břehu ▶

v kempu. Nejhezčí úsek řeky je mezi 
Banskou Bystricí a známým lázeňským 
městem Sliač. V těchto místech není ani 
čas na populární vodácké „soulodění“, 
kdy z kanoí vznikne jakýsi vor, a ten se 
nechá unášet převážně líným proudem 
a vodáci se občerstvují, případně opalují 
apod. V těchto místech to opravdu ne-
šlo. Po posledním úseku plavby jsme si 
neodpustili návštěvu Sklenných Teplic, 
kde jsme se v teplé minerální vodě nále-
žitě „odmočili“. To byla velmi příjemná 
tečka za splutím Hronu. 

***
Po loňském absolvování části Podu-

najské stezky jsme si tentokrát usmysleli 
zorganizovat podobnou akci podél Innu. 
Bylo nám jasné, že to tentokrát bude slo-
žitější, hlavně kvůli vzdálenosti. Předem 
jsme si však byli vytipovat kempy na 
trase a zamluvili si v nich dostatečně 
velký prostor k postavení základny. Pak 
už nezbývalo než čekat na termín a když 
nastal, přesunout se asi 640 km ze Svět-
lé n. S. do Riedu. To je malé městečko 
asi 100 km od Innsbrucku proti proudu 
Innu. 

První etapa vedla z Riedu do Innsbru-
cku. Ried leží v údolí mezi horami, 
kde jsou na všechny strany vyznačena 
lyžařská střediska s množstvím sjezdo-
vek. Kemp je položen přímo pod spodní 
stanicí kabinové lanovky. Samotná řeka 
je ve svém řečišti velmi rychlá. Jenom 
nás trochu překvapila barva vody. Če-
kali jsme průzračnou horskou řeku, ale 
podloží, kterým protéká jí dává šedivý 
odstín. Na kola vyrážíme v devět hodin 
a sledujeme tok Innu. Prvních 20 km 
sjíždíme výrazně z kopce směrem do 
Landecku. Po jeho projetí se údolí Innu 
pomalu otevírá a stezka je vedena místy 
i dál od vody, a ne vždy z kopce. Byla 
tam i místa s 15 % stoupáním. Naše 
námaha je ale odměněna výhledy a poté 
zase sjezdy zpět k řece. To už se nám 
otevřel pohled na Zugspitze, nejvyšší 
vrchol Německa, který nás doprovázel 
po levé straně. Na jedné z přestávek 
jsme měli možnost sledovat zajímavou 
věc. „Rafťáci“, kteří dojížděli do Hai-
mingu, poté co přistáli, skákali z mostu 
do Innu. Je to asi opravdu adrenalin, 
voda pod mostem neteče, ale doslova 
letí. Po dopadu se nad nimi zavřela 
a v okamžiku se vynořili kus po proudu. 
Ten je šikovně donesl přímo ke schodům 
z řeky. Jejich odvahu jsme ocenili 
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▶ při našem namočení do Innu. Chtěli 
jsme se zchladit a voda byla opravdu le-
dová. To už jsme se blížili k Innsbrucku. 
V kempu na kraji města nás už čekalo 
doprovodné vozidlo a občerstvení. Po 
ubytování Pepa Čech vytáhl harmoniku 
a majitelům kempu se to natolik líbilo, 
že nám jako pozornost z vlastní pizzerie 

připravili čtyři pizzy velké jak kola od 
vozu. 

Další den vyjíždíme opět kolem de-
váté hodiny a naším cílem je Kufstein. 
Máme naplánovaná dvě koupání, z toho 
jedno na horském jezeře Reintalersee. 
Projíždíme Innsbruckem a zhruba po 
30 km jsme u první zastávky, kde je 
sympatická hospůdka a vcelku slušné 
koupání. Posilněni opět jedeme, nyní 
přes Schwaz a potom míjíme Jenbach. 
Čeká nás dalších 40 km k jezeru nad 
městečkem Kramsach. Jezero je pod 
skalami, je samozřejmě čisté a překva-
pivě teplé. Pak už nás čeká několikakilo-
metrový sjezd zpět k Innu a cesta do cíle 
v Kufsteinu. Kemp je velice příjemný, 
stromy poskytují stín a doprovodné vo-
zidlo je opět na místě. Večer grilujeme 
maso ze společných zásob a samozřejmě 
nechybí plzeňské.

Na sobotu je naplánovaná trasa přes 
Rosenheim a Wasserburg do Soyenu. 
Tato trasa je na kilometry nejkratší, ale 
určitě ne nejlehčí. Z počátku jedeme vět-
šinou po protipovodňové hrázi přímo na 
břehu řeky, kde se asfalt střídá s jemnou 
šotolinou. Opouštíme Rakousko a jsme 
v Německu. První delší zastávku máme 
naplánovanou u jezera Wöhrsee ležícího 
hned u dálnice Salzburg – Mnichov. 

Jestliže v minulém jezeře byla voda čis-
tá, tak tady je přímo křišťálová. Je zde 
příjemné posezení pod břízami a pěkná 
hospůdka. Zkrátka, zdrželi jsme se asi 
půldruhé hodiny. Potom se vracíme 
zpět k řece a opět jedeme po jejím břehu. 
Projíždíme okrajem Rosenheimu a po 
několika dalších kilometrech nás stez-

Cestami Jaroslava Haška

Poslední srpnovou sobotu pořádali 
turisté z KČT Sklo Bohemia Světlá 
n. S.  26. ročník dálkového pochodu 
a cykloturistické jízdy „Cestami Ja-
roslava Haška“.

ka odvádí od řeky přes hezky upravené 
vesnice a městečka. Bohužel se už nedá 
říct, že sjíždíme. Cesta vede opravdu na-
horu a dolů, připadáme si tak trochu jako 
u nás na Vysočině. Vzhledem k počasí 

– je totiž opravdu horko a sluníčko svítí 
jako o život – se už opravdu těšíme do 
cíle. Nevíme ovšem, jaké stoupání nás 
čeká za Wasserburgem. Tam si hmátne-
me do posledních zbytků sil a po troše 
hledání cesty přijíždíme do Soyenu. 
Kemp je přímo u vody, takže přichází 
na řadu koupání, relax a první nesmělé 
hodnocení výpravy. 

Čeká nás ale ještě nejdůležitější věc: 
v neděli ráno musí řidiči přivézt auta, 
která jsme zanechali na startu. Na kole 
jsme za ty tři etapy najeli 285 km, takže 
cesta pro auta trvá celé dopoledne. Po-
časí nám také musí ukázat, jaké mohlo 
být, zatahuje se a od rána prší. Sedíme 
tedy pod přístřeškem a čekáme na auta. 
Pršet přestává chvíli před jejich příjez-
dem, takže alespoň za sucha balíme. 
Celou akci končíme společným fotem 
všech devatenácti – snad spokojených 

– účastníků a hodinu po poledni odjíždí-
me k domovu. 

Text a foto: Václav Blažek

Pořadatelé připravili čtyři trasy pro 
pěší a čtyři pro cyklisty. Na trasách byla 
tradičně nejatraktivnější místa okolí 
Světlé, jako přírodní rezervace Stvořid-
la, vrchol Melechova, hrad Lipnice či 
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Turnaj v malé kopané

6. ročník turnaje v malé kopané 
pod názvem SUD CUP se konal v so-
botu 7. července  a poprvé ve své his-
torii se přesunul z Nové Vsi u Světlé 
na hřiště do Světlé n. S., což přispělo 
k výraznému zvýšení jeho kvality. 
Zúčastnilo se 22 mužstev, mimo jiné 
z Havlíčkova Brodu, Jihlavy, Pardu-
bic, Pelhřimova a Chotěboře.

Turnaj probíhal ve čtyřech skupi-
nách po šesti mužstvech,  ze kterých 
vždy tři  mužstva postoupila do vy-
řazovacích bojů. Mezi poslední čtyři 
se probojovaly Občerstvovna u Ady 
z Havlíčkova Brodu vedená bratry 
Marešovými, Boca Chotěboř, domácí 
FK Světlá n. S. a tým FK Kojkovice 
tvořený převážně hráči Veselého 
Ždáru. Do finále, které se hrálo na 
2 x 12 minut, postoupila mužstva Boca 
a Občerstvovna u Ady. Finále skončilo 
remízou 1:1, takže musely rozhodnout 
pokutové kopy. Úspěšnější byli hráči 
z Chotěboře, atak se stalo, že poprvé 
vyhráli tento turnaj. V boji o třetí 
místo bylo úspěšnější domácí mužstvo 
FK Světlá n. S. Nejlepším střelcem se 
stal chotěbořský, nejlepším hráčem 
byl zvolen Michal Mareš z Havlíčkova 
Brodu.

Rád bych touto cestou poděkoval za 
podporu MěÚ Světlá n. S. a dále všem 
sponzorům, kteří přispěli na turnaj pe-
něžním nebo hmotným darem.

Fotografie z turnaje můžete shléd-
nout na www.sud.wz.cz.

Martin Bezouška

Michalův statek v Pohledi. Velkým lá-
kadlem jsou v poslední době Bretschnei-
derovo ucho a Ústa pravdy v opuštěných 
žulových lomech pod Lipnicí. Jako 
pověstná třešnička na dortu byl právě 
končící týden otevřených podlipnických 

Došlo po uzávěrce

kostelů, takže se zájemci mohli podívat 
do kostela sv. Markéty v Loukově a sv. 
Martina v Dolním Městě.

Na startu se sešlo a sjelo 326 účastní-
ků ze všech konců republiky, což je nový 
rekord. Nejobsazenější trasa byla 20 km, 
na kterou se přihlásilo 98 turistů, cyklis-
tů přijelo 64.

Kromě dvou desítek obětavých pořa-
datelů přispělo ke zdárnému průběhu 
celé akce také několik sponzorů, jimž 
patří poděkování: Sklo Bohemia, a. s., 
Odborový svaz Sklo Bohemia a. s., 

Městský úřad ve Světlé n. S., Měštan-
ský pivovar Rebel, Rodinný pivovar 
Bernard, Pekárna a cukrárna Milan 
Brokl, BRANS Bohemia v. o. s., Pert-
lovi – broušení skla, Glasspo, Toscada 
a Dvořák. 

Díky rovněž Hokejovému klubu Sklo 
Bohemia za zapůjčení prostor na zim-
ním stadionu a volejbalovému oddílu 
za zapůjčení sokolovny pro zajištění 
noclehu vzdálenějších účastníků.

Text a foto: Jaroslav Vála
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KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou 
přijme ihned na VPP

SPOLEHLIVÉHO A ŠIKOVNÉHO 
MUŽE/ŽENU

(fyzicky náročná práce)

pro zajištění provozu a úklidu 
ve společenském sále 
Společenského domu.

Zájemci se mohou hlásit 
u ředitelky Mgr. Kupčíkové 

tel. 569 496 677
kupcikova@svetlans.cz
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$ἀᜀሀÀЀ)Ȁ܀ጀጀĀഀऀȀĀȀԀ8ᤀȀ̀ᨀȀȀĀȀȀЀԀ.Ȁ*(3%



Světelský zpravodaj září 2007 strana 34 strana 35 září 2007 Světelský zpravodaj 

ĀȀ̀ЀԀԀऀࠀ܀ఀ
ĀȀ̀ЀԀ̀Ԁ̀̀ऀࠀࠀ܀̀ఀഀༀ̀ഀကᄀఀሀ̀

ഀȀऀༀကԀᄀऀ܀ሀ

ጀ᐀ᔀᘀഀᜀ᠀က̀ᔀ̀ఀሀᤀᨀȀᘀ᐀ᬀ

̀ጀ᐀ᔀᘀༀȀԀᄀऀᜀሀఀԀԀऀЀༀሀࠀᔀ̀ሀఀԀഀက᠀Ѐ

ĀȀĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀Ȁ̀ऀఀЀഀऀༀကȀЀᄀሀጀ᐀ȀᔀȀఀЀĀࠀᄀ܀ᘀༀက Ȁ

ᘀഀሀᄀȀĀȀ̀ऀഀᔀᜀ᠀ሀȀᜀЀᘀༀကȀЀᄀሀጀ᐀

ᤀᄀሀༀȀԀᜀ᐀ༀȀԀഀက᠀ЀԀᨀᔀᜀᬀ

ȀȀȀȀȀȀȀȀᤀȀ̀ఀЀȀကᔀఀЀ܀ᨀᔀༀ܀Ȁሀሀఀᬀሀ܀ࠀༀ᠀ᘀༀကȀഀఀᔀကᰀ

ȀЀᴀሀࠀሀऀȀ᠀ᄀЀԀḀ᐀ᰀȀЀἀЀᜀ ऀ

ᰀЀᔀༀᴀԀഀက᠀Ѐ

Ԁᰀ̀ሀሀఀᬀሀ܀ࠀༀ᠀!ȀကᔀఀЀ܀ᨀᔀ"ऀȀᔀĀ ሀ

̀ЀԀऀࠀ܀ȀЀఀЀഀȀᰀ̀ᴀḀᜀἀᤀ᐀ ̀ᘀက!"̀ᴀ#̀$%ἀက̀Ȁഀ&ᄀ'က̀

̀&ഀ(ഀȀḀᨀ̀Ȁഀ$ഀሀ

ࠀༀЀကᄀሀጀȀഀ̀&!ഀഀᔀഀఀ')(̀̀*ሀḀᨀ+ᘀഀༀ̀,!ഀȀༀ

̀ሀ̀-ༀကḀ"̀ఀԀ̀-Ԁ

̀ᄀȀЀԀ᐀ጀᔀࠀᘀఀᜀ᠀ԀࠀᄀȀᤀጀ܀ᨀȀȀḀḀἀԀ ! Ԁ""#

'Ѐऀကഀ᐀ࠀЀԀĀЀᜀऀԀ$Ѐ܀Ѐ̀ሀ%Ԁ&ကԀࠀऀ$

ĀȀ̀ȀЀȀԀȀȀ܀ȀԀ

Ȁఀഀༀఀऀࠀ

ကᄀሀጀഀ᐀ᔀȀȀᘀᜀᘀԀ᠀Ȁ

ᤀጀᨀᬀᰀഀȀᴀḀ

ĀĀĀȀ̀ЀԀ܀ԀࠀĀȀ̀Ȁऀ

ĀĀĀఀഀĀༀఀက܀ᄀĀሀጀ᐀ጀࠀĀᔀᘀᜀ

ĀĀĀȀ᠀ᤀ̀ᨀᬀĀȀ̀ЀԀ܀ԀĀ

ĀĀĀᤀᰀ̀ᴀఀጀĀᴀ̀ḀᄀԀḀऀ

ĀĀĀᴀ̀ᨀ̀᠀܀ጀĀᴀ̀Ḁഀᄀऀ

ĀĀĀᴀ̀Ḁഀᄀἀ᐀ᤀȀᬀĀᴀἀ܀ԀĀ

ĀĀĀఀἀᨀᄀऀࠀĀԀഀༀഀ܀Ԁ

ĀĀĀ̀ༀᨀ̀ༀ

ĀĀĀఀԀ ఀ!ሀጀĀ܀ԀఀऀĀᨀĀԀ"̀ఀ᠀

ἀȀ Ȁἀ!ȀȀ"ऀḀḀȀ Ȁ#$ऀ%Ḁ&ȀȀကȀ"ऀḀḀȀ Ȁ##ऀ%Ḁ

ᰀԀ#$%ഀ&'Ā()*Ā+,*Ā--)Ā

.̀Ѐ'ĀĀĀ/0+Ā-1(Ā01*

ĀȀ̀ЀԀȀऀࠀ܀Ԁఀഀ

ༀကࠀԀ܀ᄀሀ܀ကጀ᐀Ȁ

ᔀȀԀ̀ጀ᐀ᘀȀༀᜀ᠀ࠀ
ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ԀऀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ̀ᜀᤀᨀᬀᬀᰀᴀḀḀἀᴀḀ

ᘀԀကༀఀ ᠀!ᨀ

Ā ఀഀༀကᄀကሀఀጀЀఀ᐀ഀᔀᄀᘀЀကᜀ᠀ᤀကᨀᬀᜀᰀЀ
ༀကఀᴀഀᄀḀༀᜀጀЀἀЀᴀഀ ᠀ᜀᰀ

Ā !ကᨀᄀᜀᰀကᨀ"Ѐఀ᐀ഀᔀᄀᘀЀༀကఀᴀഀᄀḀༀᜀጀЀ
ᴀЀఀကᨀᬀ#Ѐ#ἀഀ᠀ᄀ᐀ᤀᘀЀᴀЀ$ᤀကḀᰀက$က%ကḀЀ
ሀ᐀ᄀḀༀကḀЀ&ᨀကഀఀကᴀഀ

Ā '᐀ഀᔀᄀᘀЀᴀഀ ᠀ᜀᰀЀ$က#(ЀἀЀကᴀഀἀഀఀጀᜀᰀЀ
က%)᠀ༀഀ(Ѐᨀ*᠀ഀఀᔀЀက+ᄀἀᨀЀᴀഀ ᠀ᜀᰀЀ
#᠀ఀ,ጀᰀကЀᄀကሀᴀἀᰀḀ

Ā -ᬀ,ༀကᨀ"Ѐ+ᄀ᐀ᜀ᠀

..

st rt 19.0a 0



ĀȀ
̀Ѐ
Ԁ
Ā܀
ऀࠀ

ĀȀ
܀
ऀ̀
ఀഀ
Āༀ

ࠀ܀
ကᄀ
ሀ
Ā܀
ጀ᐀
ᔀ
ĀԀ
က
ᘀĀᜀ
᠀ጀ
Āᤀ
ᜀᨀ
Āᬀ
ᜀᰀ

ᴀ
ऀ̀
Ḁ
ἀሀ
 
̀Ā
!
"ఀ

Ā#

$%
ሀ
ఀ̀
ऀĀ
&ᰀ
ᔀ
ĀԀ
က
ᘀĀᜀ
᠀ጀ
Āᤀ
&ᜀ
Āᨀ
&ᨀ

ĀĀༀ
က
ကἀ
Āࠀ
ऀ
ĀȀ
܀
ऀ̀
ఀഀ
Āᴀ

ऀ'
"က
ᄀሀ
Ā܀
ᤀᜀ
ᔀ
ĀԀ
က
ᘀĀᜀ
᠀ጀ
Ā᐀
&ᬀ
Āᔀ
ᬀᤀ

ĀĀĀ
(
)
ఀԀ
Ѐ'
ఀ*
Ā+
ఀ
$ሀ
$
ࠀ
$ሀ
ऀĀ
,,
ᘀ+
ऀԀ
"ఀ
Ā-
Ԁက
".
Āᬀ
ᔀĀ
/Ā
ᬀᤀ
Ā)
ఀ
ᘀ

0
ఀ
܀"
Ā$
ࠀ
ሀ
ऀ1
Āᰀ
ᤀᤀ
Āᬀ
&ᜀ
Āᬀ
&ᤀ

2
3
!
45
6
3
Ā7
8
9
Ā6
ༀ
,:
2
;
<

Ā
Ā

7
ఀഀ
ሀ
܀
ሀ
=Ā

ఀĀ
>
ሀ
"܀
ကࠀ
Ā?
0
ఀ%
ࠀ
ఀĀ
$Āࠀ
ऀĀ
ࠀऀ
Ԁ$
ሀ
ࠀఀ
ᄀက
+
ᄀ$
@

Ā
7
*Ḁ
A+
Ѐ̀
ကሀ
Āࠀ
ऀĀ
0
ऀA
%܀
က

Ā
7
*Ḁ
A+
Ѐ̀
ሀ=
Āࠀ
ऀĀ
ఀἀ
ሀ
ఀ̀
ࠀ܀
Ḁ

Ā
9
ἀሀ
ఀ̀
ࠀ܀
ḀĀ+
"ఀ
Ԁ$
Ā+
ऀ+
$
ఀ0

ऀ̀
$"
ഀ
Ā/
Ā
Ѐ
ఀ%
ࠀ
ḀĀἀ
Ḁ+
ကሀ

Ā
9

"ऀ
ࠀ̀
>Ā
+
ఀ'
=Ԁ
=Ā
+
ఀ*
܀
ࠀऀ
>Ā
B
C
ĀD

C
ĀȀ
C
ĀȀ
9
E
Āऀ
Ā9
E

Ā
Ȁ
Ԁఀ
0
ऀԀ
ఀ
ఀF
$ᄀ
ሀ
Ā܀
+
"က
̀က
ࠀ
ᄀက
Ā/
Ā+
"ఀ
Ā
ЀԀ
$Ā'
ऀ
Ḁἀ
ကሀ
Ā+
"ఀ
ഀ
ሀ
Ԁ 
ĀG

ऀ
0
ऀ"
ሀ
Ā

Ā
7
"ఀ
F"
ऀ0

Ā+
"ఀ
ĀF
"ऀ
̀$

ࠀ
ḀĀ%
ကࠀ
=Ā
/Ā
5
H
5
ĀI
Ā+
*Ḁ
A+
Ѐ̀
ကሀ
Āࠀ
ऀĀ
̀$
Ԁᘀ
Ā+
*Ḁ
+
"ऀ
̀က
ሀ

Ā
Ȁ
က
̀=
Ā̀
ကĀ
̀=
'
"ऀ
ࠀ
.ᄀ
)
Ā
ऀ*
Ḁ
ကࠀ
Ḁᄀ
)

2
9
H
,2
6
<
Ā9
5
ĀD
J
K
4

3
ሀ
ᄀက
Āሀ
$
ကࠀ
ԀĀ
+
*$
̀က

ကĀ
ሀ
$
ကࠀ
Ԁऀ
Ā/
ĀA
Ԁ܀
̀ऀ
LḀ
ᄀḀ
Ā+
ఀL
$M
ԀЀ
ࠀ
ကᄀ
Ā
ḀA
ሀ
Ā܀
ऀ
Āሀ
ऀ%

>)
ఀĀ

ࠀ
ఀ̀
>)
ఀĀ
+
ఀL
$M
ԀЀ
ࠀ
ᄀက
Ā+
ఀഀ
ሀ
܀
ሀ
ഀ
Ā
ఀĀ
>
ሀ
"܀
ࠀ
=Ā
̀Ā
)
ఀ
ࠀ
ఀԀ
ЀĀ
ᨀᔀ
ᔀ
N6
ἀĀ
ऀĀ
܀
"ఀ
̀က
O
ĀԀ
ഀ
Ԁఀ
Ā

+
ఀഀ
ሀ
܀
ሀ
ഀ
Āఀ
'
"%
ḀĀ$
Āࠀ
ఀ̀
.Ā
+
ఀL
$M
ԀЀ
ࠀ
ကᄀ
ᘀ

7
*Ḁ
A+
Ѐ̀
ကሀ
Ā+
"ఀ
Ā
ЀԀ
$Āࠀ
ऀĀ
ሀ
ഀ
"
=Ā
+
ऀ
܀̀
ࠀ
Ḁᘀ

7
*Ḁ
A+
Ѐ̀
ሀ
=Ā
ࠀ
ऀĀ
"က
)
ऀ'
$
$Ԁ
ऀἀ
ࠀ
ḀĀᄀ
̀$
ἀက
ࠀ
Ḁᘀ

B
$0
ఀ*
܀
ࠀ
>Ā
+
"က
̀က
ࠀ
Ԁ$
ࠀ̀
ḀĀఀ
ἀሀ
ఀ̀
ࠀ܀
ḀĀ+
"ఀ
Ԁ$
Āሀ
Ḁ
MP
ఀ̀
>Ā
ကࠀ
ᄀက
Qऀ
$
Ԁ$

Ѐᘀ

ĀĀĀ
ĀĀĀ
Ā9
7
R
;
Āᴀ
9
5
,2
<
Ā7
ༀ
3
H
J
2
4Ā
D
5
3
8
B
3

!
ऀ
ࠀ<
Āᴀ
ऀ̀
Ḁ
ἀሀ
 
̀Ā
!
"ఀ

1Ā
Ā+
Ԁ܀
ကሀ
Āᬀ
᠀ᘀ
ᔀᔀ
Nᬀ
᐀ᘀ
ᔀᔀ
Ā)
ఀ
ᘀĀ
ࠀ
က
Ѐ
ကĀ
ᬀᰀ
ᘀᔀ
ᔀN
ᬀጀ
ᘀᨀ
ᔀĀ
)
ఀ
ᘀ

Ā
Ā
Ā
Ȁ̀
Ѐ
Ԁ
Ȁ
̀܀

ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀ

ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ࠀࠀ
ऀࠀ

ఀ
ഀ
̀Ѐ
Ԁ
Ȁ
̀܀

ĀȀ̀ЀԀ̀ऀࠀ܀܀ఀഀࠀ܀ༀကЀᄀሀကऀȀጀࠀȀ᐀̀᐀

ĀȀ̀ЀԀࠀऀࠀ܀ЀఀഀༀကԀࠀЀᄀЀԀȀሀЀऀЀጀ᐀ᔀᘀԀᜀЀ᠀ᤀԀᨀЀᬀЀĀȀሀᰀ

ĀȀ̀ЀԀЀऀࠀ܀ऀഀఀࠀༀࠀကᄀሀጀऀ᐀ᔀЀĀȀĀ̀ЀԀऀࠀ܀Āఀഀ܀ࠀༀĀကᄀሀጀ܀ကऀࠀ܀Ā᐀ᔀഀࠀ܀ᘀሀጀĀကЀᜀ᠀ഀᤀࠀĀ᠀ഀԀࠀᤀ᐀Ā
က܀ᨀᬀሀ܀᠀ഀༀĀᨀ܀ഀ܀Ѐࠀ܀ᘀሀጀĀఀ܀ࠀကᤀᰀĀ܀ကᴀࠀ܀Ḁက܀᠀ഀఀĀԀĀἀ ܀ကᔀĀ ܀ᨀᴀᰀᤀ!ༀĀᴀ܀"ఀἀഀḀༀĀ܀᐀ሀༀĀԀĀᨀḀ᠀ഀĀ
ᤀࠀᘀЀ܀᐀ༀሀጀĀ܀Ѐ#ԀఀԀሀༀĀᴀ܀ကఀ ԀഀᤀᰀᄀĀԀĀᴀఀࠀ܀ऀĀЀᜀ$ᤀༀĀᜀĀ%&&'

ᘀࠀᄀȀᜀ᠀ࠀᄀᤀࠀᨀ܀ᔀ܀̀ࠀԀࠀᤀကᬀᰀᴀȀᤀऀሀḀ

ἀఀሀᔀᔀ᠀ఀࠀࠀȀ܀ᬀఀ܀ ࠀᄀጀЀࠀᤀऀȀ ̀ !ഀ Ȁᬀࠀ܀̀ఀᬀ܀ᔀ"ఀࠀ"ᨀᔀᤀऀ

ကᄀሀᤀऀᔀ"ࠀༀఀᔀऀȀ ကᄀሀᤀऀᔀ᠀ ကᄀሀᤀऀᔀ"ࠀༀఀᔀऀȀ ᠀ကᄀሀᤀऀᔀࠀ

ᴀ%ࠀ$$$ࠀ$$$ࠀ# ఀࠀ$$&ࠀ%ᴀ'ഀᜀ ࠀᴀ%ࠀ$$$ࠀ$&) ᴀ'ഀᜀ%ࠀ$*(ࠀ

/23+ࠀጀ"1ࠀကഀࠀ܀ကഀ ሀԀࠀԀЀᤀᜀȀऀࠀ0,ᔀᤀऀࠀ/.ࠀ-ࠀ,Ȁࠀᤀကᬀ"ऀᜀ ᤀऀࠀᴀᔀЀഀࠀԀȀࠀȀ ܀ᬀ+

%ᔀऀȀᜀऀ4 5ȀഀᤀᬀȀ ܀6ࠀᜀ 8(#ࠀ&8-ࠀ7$8

9ഀȀᔀऀሀጀ܀ᜀࠀ:ȀጀऀሀᜀȀ ࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀ -&$ࠀ#(8ࠀ-7$

ᴀက̀ࠀᤀЀሀᤀḀЀἀᤀЀऀጀ Ȁༀᤀᰀ

Světelský zpravodaj vydává KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 16, 582 91  Světlá nad Sázavou, IČ: 750 59 771, tel. 569 496 658, 
fax 569 456 001. Redakční rada: Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Prášek, Mgr. Michal Šimek, Andrea Tarabčáková, Jaroslav Vála, Jiří Víšek. 
Redakce: Jaroslav Vála, Zdena Horní, Helena Kostincová, korektury Luděk Tomas, redakce@svetlans.cz. Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656. 
Vychází v prvním týdnu měsíce, uzávěrka vždy v polovině předchozího měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SZ. 
Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! Grafická úprava a tisk: Tiskárna Polička, tel. 461 722 002, fax 461 723 004, 
e-mail: info@tiskarnapolicka.cz, www.tiskarnapolicka.cz        -jkd-


