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Vážení čtenáři,
zajisté znáte doslova čítankovou 

definici o tom, že svoboda člověka 
končí tam, kde svoboda druhého 
začíná. Moderní doba okolo každé-
ho z nás utkala právním systémem 
utuženou pavučinu, která nedovo-
luje nikomu nahlédnout do našeho 
soukromí. Zákonem, který nás 
v tomto ohledu stráží, je zákon na 
ochranu osobních údajů. 

Proč toto vlastně píšu? Již několik 
čtenářů se na nás obrátilo s prosbou, 
abychom zveřejňovali jména zesnu-
lých za uplynulý měsíc. Tato zdán-
livě jednoduchá prosba však nemá 
vůbec jednoduché řešení. Takřka 
nepřeklenutelné překážky nám to-
tiž v tomto případě klade výše zmi-
ňovaný zákon na ochranu osobních 
údajů. Zkusme nahlédnout do stro-
hé řeči zákona č. 101/2000: „Osobní 
údaj je jakákoliv informace týkající 
se určeného nebo určitelného sub-
jektu údajů.“ Přeloženo do češtiny 

– osobním údajem není jen napří-
klad rodné číslo či adresa bydliště, 
ale jakákoliv sebemenší informace, 
která by mohla vést k identifikaci 
osoby. Zveřejněním takové infor-
mace bychom se dostávali mimo 
pevné hranice zákona. Pokud by-
chom tedy chtěli zveřejňovat jména 
zesnulých, museli bychom k tomu 
mít písemný souhlas jejich pozů-
stalých. Ano, takový souhlas by šel 
získat pomocí předem připraveného 
formuláře. Ale posuďte sami – pod-
souvat takovou písemnost lidem, 
které právě opustil jejich blízký, by 
bylo dle mého krajně neetické.

Jak vidno, naše svoboda je vykou-
pena za cenu toho, že zdánlivě tri-
viální zveřejnění jmen lidí, kterých 
jsme si za života vážili a kteří nás 
právě opustili, je porušením čes-
kých zákonů.

J. P.

Ï

ÏÏ

Slovo úvodem Mimořádné veřejné zasedání 
zastupitelstva – 6. srpna  

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

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných, konstatováním, 
že zasedání bylo řádně a včas svoláno 
a zveřejněno a proti zápisu z minulého 
jednání nebyly podány připomínky.

Usnesení č. 73/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání schva-

luje záměr prodeje části pozemku KN 
č. 176/1 (cca 30 m2) v k. ú. Světlá n. S.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 19. 9. 2007 

Usnesení č. 74/2007:
ZM Světlá n. S. schvaluje záměr 

prodeje pozemku KN č. 201/2 v k. ú. 
Závidkovice.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 19. 9. 2007 

Usnesení č. 75/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje převod nemovitostí 
v k. ú. Zahájí u Hněvkovic (id. 12/177 
pozemku poz. parc. č. 260 (lesní poze-
mek) a id. 12/177 pozemku poz. parc. 
č. 261/1 (lesní pozemek).

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

Usnesení č. 76/2007:
ZM Světlá n. S. schvaluje předlože-

nou veřejnoprávní smlouvu o rozšíření 
územní působnosti Městské policie 
Světlá nad Sázavou.

Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starost-
ka města, termín: 31. 12. 2007 

Usnesení č. 77/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání  vydává 

ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, v platném znění (dále jen 

„stavební zákon“) a v souladu s § 1714 
až 174 zákona č. 500/04 Sb., v platném 

znění (dále jen „správní řád“) formou 
opatření obecné povahy – Změny č. VII 
A, VII B a VIII ÚPSÚ Světlá n. S.

Zajistí: Luboš Šolc, vedoucí odboru 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: ihned

Usnesení č. 78/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání schva-

luje provedení auditu v TBS Světlá n. S. 
– I. etapy – firmou M. C, Triton, spol. 
s. r. o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 
6, za částku ve výši 178 500 Kč s DPH.

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místosta-
rosta, Ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: ihned

Usnesení č. 79/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání schva-

luje poskytnutí bezúročné půjčky ve 
výši 110 tis. Kč p. Stanislavu Maroňovi, 
Havlíčkův Brod, za účelem odkoupení 
bytu, ve kterém trvale bydlí. Dlužná 
částka bude uhrazena nejpozději do kon-
ce roku 2008.

Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, ve-
doucí finančního odboru, termín: 
30. 9. 2007 

Usnesení č. 80/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání schva-

luje rozpočtové opatření č. 3/2007.
Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, ve-

doucí finančního odboru, termín: 
30. 9. 2007 

Usnesení č. 81/12007:
ZM Světlá n. S. po projednání pově-

řuje Radu města Světlá n. S. ke schvá-
lení výběru firmy a znění smlouvy 
o dílo veřejné zakázky „Skládka TKO 

– II. etapa“.
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-

mín: 20. 8. 2007 
Ing. Lenka Arnotová

starostka města
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Schůze rady - 24. října

m2 – kabinet a místnost o výměře 15,68 
m2 – strojovna. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2007. 

Na základě plánované opravy silnice 
Světlá n. S. – Habry, která je v plánu 
SÚS kraje Vysočina, bylo městem 
Světlá n. S. vyvoláno jednání ve věci 
koncepčního řešení, a to nejen opravy 
komunikace, chodníků, ale především 
ostatních inženýrských sítí, které bez-
prostředně navazují na plánovanou 
opravu. K této akci se připojí i obce 
Druhanov, Služátky a možná Kunemil 
(v současné době se připravuje studie, 
která má posoudit, zda se Kunemil bude 
moci také připojit). V případě žádostí 
o dotace bude nutné, aby byl tento zá-
měr zahrnut v Akčním plánu. Starostka 
informuje že bylo jednáno i se zástupci 
sklárny  Caesar Crystal Bohemiae ve 
věci ČOV. Projektant nyní připravuje 
dvě varianty – výstavbu samostatné čis-
tičky nebo napojení této kanalizace na 
kanalizaci do Světlé a zároveň na ČOV 
v Mrzkovicích.

RM Světlá n. S. doporučuje zastupitel-
stvu schválit aktualizaci Akčního plánu 

města o záměr D.7: Kanalizace Druha-
nov, Josefodol, Služátky. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 19. 9. 2007 

RM Světlá n. S. projednala stanovis-
ko osadního výboru Lipnička k objek-
tu čp.18. OV požaduje, aby objekt byl 
zbourán a pozemek využit k rozšíření 
zálivu pro autobusy.Ukládá odboru 
MIRR zjistit výměru nutnou ke zřízení 
autobusového zálivu s tím, že zbývající 
část pozemku by byla prodána.

RM Světlá n. S. projednala nabídku 
společnosti Metropolitní s. r. o., která 
poskytuje telekomunikační služby na 
území Havlíčkova Brodu, Světlé n. S., 
Ledče n. S. a dalších místech kraje Vy-
sočina. Pověřuje místostarostu J. Tour-
ka následným jednáním. 

RM Světlá n. S. doporučuje zastupitel-
stvu schválit odkoupení části pozemku 
PK č. p. 351 k. ú. Světlá n. S. o výměře 
cca 900 m2 v souvislosti se zasíťováním 
a přípravou plochy PA 1 + III/18 + KM 3 
ve Světlé n. S. Dále odkoupení pozemku 
PK č. p. 276 k. ú. Světlá n. S. o výměře 
3780 m2  v souvislosti se zasíťováním 
a přípravou plochy PA 1 + III/18 + KM 
3 ve Světlé n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 19. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání ukládá 
komisi pro koordinaci sportů předložit 
odboru MIRR zadání na vybavení spor-
tovní haly, aby bylo možné zadat vypra-
cování prostorové studie u ZŠ Lánecká. 
Dále doporučuje doplnění změny ÚPSÚ 
Světlá n. S. č. IX o lokalitu č. 5 „Plocha 
pro bydlení individuální městské“ na 
pozemku KN č. 573/1. Jedná se o po-
zemek za parkem směrem na Závidko-
vice, po levé straně. Doporučuje výkup 
pozemku KN č. 573/1 v k. ú. Světlá 
n. S. od p. Morawetze.

Zajistí: I. předseda komise pro koordi-
naci sportů, vedoucí odboru MIRR, II. 
vedoucí OSÚ, vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2007. 

RM Světlá n. S. projednala a schválila 
směrnici Ztráty a nálezy.

RM Světlá n. S. projednala žádost 
paní Pavly Vackové, Světlá n. S., 
o zakoupení nebytového prostoru 
v Sázavské ulici čp. 598 se záměrem 
vytvoření bytové jednotky. Úpravy by 
paní Vacková provedla na vlastní nákla-
dy. RM doporučuje ZM schválit záměr 
prodeje nebytového prostoru v čp. 598 
obálkovou metodou. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 19. 9. 2007.

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Ing. Luboš Vacek, Mgr. Jana 
Kupčíková, Mgr. Jan Tourek, Věra Ty-
čová, PhDr. Jana Myslivcová, Ing. Jiří  
Moučka.

Jednání zahájila starostka města při-
vítáním přítomných a provedla kontrolu 
zápisu z minulého jednání.

RM Světlá n. S. souhlasí s umístěním 
informačních tabulí pro lepší propagaci 
muzea města dle návrhu Vlastivědného 
spolku Světelsko. Jednorázové upoutáv-
ky budou umísťovány na zábradlí proti 
drogerii.  

RM Světlá n. S. na základě vyjádření 
ČD (na pozemku jsou uloženy tři kabe-
lové trasy) neschválila pronájem části 
pozemku KN č. 189/2 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře 200 m2 manželům Urba-
novým, Světlá n. S.

RM Světlá n. S. schválila uzavření 
smlouvy o výpůjčce mezi městem 
Světlá n. S. a příspěvkovou organizací 
města Domem dětí a mládeže Světlá 
n. S. Předmětem výpůjčky jsou prostory 
v ZŠ Lánecká: místnost o výměře 16,24 

Setkání s prezidentem

V rámci návštěvy prezidenta České 
republiky Václava Klause a jeho man-
želky Livie v kraji Vysočina ve dnech 11. 

– 13. září proběhl druhého dne oběd po-
řádaný hejtmanem kraje Vysočina Milo-

šem Vystrčilem za účasti starostů obcí 
s rozšířenou působností a obcí s pově-
řeným obecním úřadem. Přinášíme sní-
mek ze společného fotografování, které 
po tomto obědě následovalo.              -jv-

▶
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RM Světlá n. S. po projednání 
neschválila prodej částí pozemků KN 
č. 51/3 a KN č. 53/5 v k. ú. Radostovice 
do doby vyřešení zásobování vodou 
v obci Radostovice.

RM Světlá n. S. projednala žádost 
manželů Bedrníčkových, manželů 
Černých a p. Josefa Ryšavého, všichni 
bytem Dolní Březinka, o odkoupení 
pozemků za účelem zlegalizování pří-
stupové cesty k jejich nemovitostem. 
RM doporučuje zastupitelstvu odkup 
pozemků schválit. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 19. 9. 2007. 

RM byla informována o tom, že p. Lu-
boš Novák má v Dolních Bohušicích sta-
vební parcelu, ke které chce přes louku 
vést kanalizační a vodovodní řad. Na 
společném jednání na MěÚ bylo dojed-
náno, že pan Novák zajistí projekt, který 
bude naddimenzován tak, aby se mohla 
na kanalizaci připojit i plánovaná lokali-
ta pro výstavbu RD „Vodárna“, a město 
zaplatí materiál.

RM Světlá n. S. projednala a schvá-
lila manažerskou zprávu z auditu TBS 
Světlá n. S. Doporučila zastupitelstvu 
pokračovat v konsolidaci TBS dle zá-
věrů vyplývajících z manažerské zprávy 
provedené firmou Triton a vypsat výbě-
rové řízení na 2. etapu – podle vnitřní 
směrnice. Zajistí: Mgr. Jan Tourek, mís-
tostarosta, termín: 5. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručuje projednání rozpočtového opatření 
č. 4/2007 v zastupitelstvu města. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
19. 9. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání 
souhlasí s provedením úprav panelů 
ústředního topení v bytě paní Vohnické, 
Dolní 939, a paní Drahozalové, Dolní 
942 ve Světlé n. S. Po provedení úprav 
je nutno zajistit zprovoznění vytápění 
v domě. Náklady spojené s úpravou 
hradí nájemníci. Dále souhlasí s vý-

▶ měnou vnitřního vybavení kuchyně 
(kuchyňská linka a podlahová krytina) 
v bytě p. Daňka, Sázavská 546, Světlá 
n. S. dle „Zásad“ a s doplatkem ze 
strany nájemníka. Zajistí: ředitel TBS 
Světlá nad Sázavou, tajemnice bytové 
komise, termín: 30. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručuje zařadit výstavbu parkoviště u ob-
jektu čp. 942-945 do plánu pro rok 2008. 
Pověřuje odbor MIRR jednáním ve 
věci přemístění přístřešku na popelnice. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
1. 10. 2007. 

Mimořádná schůze rady města – 6. září

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a konstatováním, že 
dnešní mimořádné jednání bylo svoláno 
za účelem plnění usnesení zastupitelstva 
č. 82/2007 ze dne 5. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schválila 
obsah výzvy k podání cenové nabídky 
Zakázka na službu formou interim mana-
gementu v TBS dle návrhu. Dále schválila 
oslovení pěti firem, které se zabývají touto 
problematikou a schválila hodnotící komi-
si. Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín 14. 9. 2007.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

RM bere na vědomí informaci starost-
ky o nabídce p. Maliny, vlastníka areálu 
bývalého koupaliště. Pan Malina bude 
pozván k jednání.

RM byla informována o stavu vymá-
hání pohledávky od firmy Inrest.

RM bere na vědomí informaci o ote-
vírání obálek k výběrovému řízení na 
nákup KUKA-vozu.

RM byla přednesena připomínka na 
špatný stav zeleně Na Sídlišti. Připomín-
ka bude řešena odborem MIRR.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Mimořádné veřejné zasedání 
zastupitelstva města – 5. září 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, MUDr. Stanislava Brhelová, 
Mgr. Stanislav Čech, Jiří Hlaváček, 
Mgr. Jaroslav Holík, Jan Kolář, Mgr. Ja-
na Kupčíková, Ing. Josef Maleček, 
PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Vlastimil 
Špatenka, Mgr. Jan Tourek, Věra Tyčová, 
Ing. Luboš Vacek, Ing. Zdeněk Vacek, 
Mgr. Petr Včela, Ing. Zdeněk Vraný, Ja-
roslav Zmek, omluveni: PharmDr. Věra 
Rýdlová, Lubomír Slabý, Ing. Jaroslav 
Švorc, hosté: zástupci firmy  M. C. Tri-
ton, spol. s r. o. Ing. Žižka a Ing. Páňa.

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a konstatováním, 
že zasedání bylo řádně a včas svoláno 
a zveřejněno, je přítomno 18 zastupitelů. 
Dále sděluje, že program má jen jediný 
bod – audit v TBS. Starostka přivítala 
zástupce firmy M. C. Triton a předala 
jim slovo, aby prezentovali manažerskou 
zprávu z auditu TBS.

Zástupci firmy představili M. C. Tri-
ton, jedná se o  českou poradenskou 
firmu, která existuje cca 18 let a má své 
pobočky i v zahraničí. Vždy se snaží na-

vrhnout i opatření, jak by se to mělo dělat 
lépe a  ta opatření realizovat. Hodně se 
zabývají činností restrukturalizace firem, 
soustřeďují se i na trh veřejné správy 
a zdravotnictví. Dnes má firma 40 kme-
nových zaměstnanců a síť externistů. 

Na základě objednávky města Světlá 
n. S. provedli audit ve společnosti. Město 
očekává, že TBS budou důvěryhodnou, 
efektivní organizací, která se bude umět 
chovat jako tržní firma. Pro sběr informa-
cí použili studium předané dokumentace, 
strategický workshop se zřizovatelem 
a řízené rozhovory s pracovníky TBS.

Bylo zjištěno, že klíčovým zákazní-
kem je město Světlá n. S. TBS vykazují 
velmi nízkou úroveň pro-klientského 
přístupu, hlavním problémem je vzá-
jemná komunikace. Služby jsou na-
bízeny a prováděny zvykově – to vidí 
jako největší problém – to jsou tak silně 
nastavené rozpory, že to nefunguje. TBS 
chybí podnikatelský vztah – nejsou na-
staveny operativní věci, aby byla vazba 
na efektivitu. Organizace velmi složitě 
účtuje o nákladech, chybí zpětné vazby 
na poskytované služby. Plánovací struk-
tura je každoročně stejná, kapacity jsou 
nastavovány zvykově, struktura plánu 
neposkytuje potřebné informace pro 
správné řízení a posouzení stavu spo-
lečnosti, plán není členěn na období, při-
čemž některé práce jsou sezonní (sekání 
trávy, zimní údržba). Pasporty nejsou 
podkladem k vypracovávání plánu a ani 
nedochází k jejich dalšímu využití (aktu-
alizace, dlouhodobý plán). Hlavní proces 
je řízen intuitivně a zvykově, neexistuje 
plánování jednotlivých činností, nízké 
využití drahé techniky, špatné využití 
kapacit (např. údržby na zeleň), vyskytu-
jí se duplicitní činnosti. Nejsou ošetřena 
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Nové parkoviště 

Ve městě Světlá n. S. je velkým problé-
mem i statická doprava. Město se proto 
rozhodlo realizovat výstavbu centrálního 
parkoviště v lokalitě Na Sídlišti, v místě 
bývalého zařízení Pozemních staveb. 
V rámci revitalizace sídliště se podaři-
lo získat dotaci od MMR a k realizaci 
došlo v průběhu tohoto roku. Kapacita 
odstavné plochy představuje stání pro 66 
osobních automobilů a 3 autobusy.

Svoz objemných a nebezpečných odpadůkritická místa – nakládání s PHM, kon-
trola provozu vozidel, začátek a konec 
směn, skutečné vytížení pracovníků 
a pracovní disciplína, vykazování čin-
nosti skládky.

Po prezentaci byla otevřena diskuse. 
Do diskuse se přihlásil p. Holoubek, 
který konstatuje, že jsou příspěvková or-
ganizace zřízená zřizovací listinou, kde 
je přesně definováno, co mají pro město 
dělat. Podle tohoto moc podnikat nemo-
hou. Především by zde měl být návrh na 
to, že by se TBS měly přeměnit na jinou 
společnost, než je příspěvková organiza-
ce. To by přispělo i k lepšímu účetnictví. 

Usnesení č. 82/2007: 
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 12 hlasů: 
I. Bere na vědomí manažerskou zprávu 

z auditu TBS Světlá n. S.
II. Schvaluje:
a) Pokračovat v konsolidaci TBS dle 

závěrů vyplývajících z manažerské 
zprávy. 

b) Potřebné finanční krytí – 1 milion 
Kč na provedení 2. etapy auditu 
proti rozpočtové rezervě.

c) Vypsání výběrového řízení na 
2. etapu – dle vnitřní směrnice.

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

Ing. Lenka Arnotová,
 starostka města

Celkem bylo vynaloženo 3 599 871 Kč, 
dotace činila 2 270 000 Kč. Firma TOST, 
s. r. o. Ledeč n. S., která stavbu provádě-
la, ukončila práce ve stanoveném termí-
nu a v dobré kvalitě. Věříme, že touto 
investiční akcí bylo přispěno k zlepšení 
životních podmínek ve městě.

Ing. Marie Kudrnová, OMIRR
Foto: Josef Šlechta

▶

Městský úřad Světlá nad Sázavu, 
odbor životního prostředí a Tech-
nické a bytové služby města Světlá 
n. S. oznamují občanům Světlé n. S., 
že ve dnech od 2. 10. – 24. 10. se usku-
teční svoz objemného odpadu. 

Svoz bude probíhat obdobně jako na 
jaře a to tak, že odpad bude ve svozový 
den, v určenou dobu a na určeném místě 
odkládán do přistavených kontejnerů. 
Svoz bude prováděn na území města 
a jeho místních částech dle stanovených 
termínů v rozpisu svozu.   

SVOZ BUDE PROBÍHAT NÁSLEDU-
JÍCÍM ZPŮSOBEM:

• ve stanovený den a čas budou na 
určená místa přistaveny kontejne-
ry 

• kontejnery zde budou umístěny od 
14.00 do 20.00 hod., po uplynutí 
této doby budou odvezeny 

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

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

• tento svoz je určen pro odkládání 
určených druhů odpadů pocháze-
jících od fyzických osob s trvalým 

pobytem na území města Světlá 
n. S., dále na odpad pocházející od 
osob, které vlastní na území města 
stavbu sloužící k individuální re-
kreaci, tj. osob, které platí poplatek 
za odpad městu Světlá n. S.

 
JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJE-

MOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT
• objemné odpady, jako např. starý 

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

• z nebezpečných odpadů např. auto-
baterie

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

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NE-
SMÍ ODKLÁDAT 

• drobný komunální odpad, který 
lze odkládat do popelnice

• organický odpad
• tekutý odpad, zejména nebezpečné 

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

• stavební suť, odpady obsahují ne-
bezpečný azbest, např. eternit 

MIMO SVOZOVÉ DNY JE NUTNÉ 
ODPAD ODVÁŽET POUZE 

NA SBĚRNÝ DVŮR!

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

Den svozu
 stanoviště kontejnerů

Út 2. 10.
Benetice – náves Žebrákov – u č.p. 
9 u Pejcharů
Opatovice – na návsi u kapličky

St 3. 10. 
Dolní Bohušice – u špejcharu Dolní 
Březinka – pod č.p. 62 u Flekalů
Dolní Dlužiny – na návsi u ryb-
níka

Čt 4. 10. 
Josefodol – parkoviště u skláren 
Kochánov – náves 
Leštinka – náves 
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Pá 5. 10. 
Lipnička – za hospodou na návsi

 Horní Bohušice – náves u rybníka
 Horní Březinka – křižovatka smě-

rem ke Kadlečkům
Po 8. 10. 

Mariadol + Františkodol – u auto-
busové čekárny pod č.p. 30
Radostovice – u váhy
Závidkovice – náves nad kultur-
ním domem

Út 9. 10. 
Horní Dlužiny – v prostoru u po-
toka
Dolní Březinka – pod č.p. 34, 
Čelanský
Mrzkovice – náves u kapličky

St 10. 10. 
Sázavská č. 921 u kontejnerů 
Na Bradle č. 950  
Na Rozkoši u parkoviště TBS

Čt 11. 10. 
Zámecká ulice – parkoviště před 
vchodem do zámku
Zimní stadion – parkoviště  
Panuškova ulice – F. A. Jelínka 

– křižovatka 
Pá 12. 10. 

Nové Město – u č.p. 945 
Zahrádecká ulice – u pneuservisu

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

Po 15. 10. 
Nad Tratí – č.p. 467 pod Kosovými

 Sázavská ulice – pod č.p. 584 
Na Bradle – proti č.p.  965

Út 16. 10. 
Komenského – parkoviště u ZŠ 
Vysočanská – u č.p. 779 
Nová čtvrť – u křižovatky s Ko-
menského ulicí

St 17. 10. 
Na Bradle – parkoviště před CO-
OP-Diskont 
Kolovratova  ulice – u křižovatky 
s Nádražní ulicí, naproti ZUŠ 
Jelenova – parkoviště proti ZŠ

Čt 18. 10. 
Lánecká ulice – za bytovkou č.p. 
700, proti MŠ

 Sklářská ulice – u křižovatky 
s ulicí U Stromečku, č.p. 880 
Čapkova ulice – parkoviště u soko-
lovny

Pá 19. 10. 
Na Sídlišti – trafostanice u č.p. 933
Komenského – parkoviště u hřbi-
tova 
U Bohušického rybníka – u kři-
žovatky B. Němcové, Na Hrázi, 
Krátká

Po 22. 10. 
Kolovratova ulice – pod tratí mezi 
č.p. 414 a 417 
Havlíčkova – za tel. budkou u č.p. 717
Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště 
Telecom

Út 23. 10. 
Nad Cihelnou – za křižovatkou 

s Havířskou ulicí, slepá ulice nad  
hřbitovem u č.p. 622 
Na Sídlišti – pod tratí vedle
č.p. 594 
U Dílen – Krupičkovo náměstí 

St 24. 10. 
Nádražní ulice – u ZEMOSu

Město Světlá nad Sázavou
vyhlašuje dle zákona 54/2005 Sb. konkurs 

na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže

s místem výkonu práce Světlá nad Sázavou s nástupem od 1. 1. 2008

Kvalifikační požadavky:
Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání pedagogického směru s dlouholetou 

praxí práce s mládeží

Další požadavky:
- Předpoklady pro výkon funkce ředitele podle § 5 ods. 1 zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- Znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
- Občanská a morální bezúhonnost
- Dobrý zdravotní stav

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 31. 10. 2007

Písemné přihlášky přijímá podatelna Městského úřadu Světlá n. S. Adresa pro 
podání poštou: Městský úřad Světlá n. S., nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad 
Sázavou. Přihláška může být na uvedené adrese podána i osobně. Přihlášku výrazně 
označte. „Výběrové řízení – DDM“

Písemná přihláška musí obsahovat:
- Jméno, příjmení a titul zájemce
- Datum a místo narození zájemce
- Státní příslušnost zájemce
- Místo trvalého pobytu zájemce
- Číslo občanského průkazu (u cizince číslo dokladu o povolení k pobytu)
- Datum a podpis zájemce

K přihlášce přiložte:
- Ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- Podrobný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních

a odborných znalostech týkajících se práce s mládeží
- Koncepci rozvoje DDM (cca 1 – 2 stránky)
- Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- Česné prohlášení dle § 2 odst. 1d zákona č. 451/1999 Sb., v platném znění
- Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele 
 (ne starší 2 měsíce)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

▶
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Vzdělávání ve světelské věznici

V noci na 9.8. dosud nezjištěný pacha-
tel v areálu firmy Granit Lipnice n. S. od-
cizil uskladněné náhradní díly k čelnímu 
kolovému nakladači a k pásovému rypa-
dlu se škodou ve výši 45 000 Kč.

Dne 23.8. při prodejní akci v sokolov-
ně si manželský pár vybral a následně 
zaplatil koberec za 6 000 Kč. Přestože je 
prodejce ujišťoval o tom, že koberec jim 
doveze dne 1.9. v dopoledních hodinách, 
kupující po několika urgencích ani v po-
lovině září nemají koberec ani peníze. 

Dne 25.8. v 03.30 hod. v ulici Haškova 
ve Světlé n. S. skončila jízda dvou mužů 
z Pelhřimova, neboť při kontrole bylo 
zjištěno, že osobní auto, se kterým jeli, 
stejně jako věci v něm, byly odcizeny při 
krádeži vloupáním do rodinného dom-
ku v okrese Pelhřimov. Také ve Světlé 
n. S. vnikli nezajištěnými vchodovými 

Kriminalita na Světelsku
dveřmi do jednoho panelového domu 
a odcizili jízdní kolo. 

Dne 25.8. ve Světlé n. S. v Loco baru 
a dne 26.8. v Lipnici n. S. v amfiteátru při 
konání zábavy došlo ke třem výtržnostem.

21 000 Kč dluží na svého syna na vý-
živném 44letý muž.

Dne 28.8. bylo oznámeno vloupání do 
restaurace U Gusty ve Světlé n. S., kde 
dosud nezjištěný pachatel způsobil škodu 
poškozením a odcizením věcí ve výši 
4 600 Kč.

Dne 31.8. bylo oznámeno vloupání do 
prodejny stavebnin firmy Atos ve Světlé 
n. S., odkud si pachatel odnesl tiskárnu, 
příruční trezor aj. s celkovou škodou ve 
výši 88 000 Kč. 

Dne 3.9. byla oznámena krádež ocelo-
vých stavebních sítí a hřebínkové oceli ze 
stavby u obce Závidkovice. 

nprap. Urbánek, zást. ved. oddělení

kové náklady činily 860 670 Kč, dota-
ce činila 652 000 Kč.

Závěsná lávka Mrzkovice

Děkujeme firmě UNIMONT 
s. r. o. Ledeč n. S. za kvalitní prove-
dení rekonstrukce lávky a zároveň 
za dobrou spolupráci s panem Janem 
Kolářem, který provedl úpravu komu-
nikace na svém pozemku, a tím přispěl 
k zlepšení příjezdu k lávce ze strany 
od Mrzkovic. 

Průběh rekonstrukce je zachycen na 
přiložených fotografiích.

Ing. Marie Kudrnová, OMIRR
Foto: Josef Šlechta

Při povodni na jaře 2006 došlo 
k opětovnému poškození závěsné 
lávky v Mrzkovicích. Město Světlá 
n. S. zabezpečilo poskytnutí dotace na 
rekonstrukci lávky z dotačního titulu 
MMR. V průběhu rekonstrukce, která 
byla zahájena na jaře tohoto roku, byly 
vybudovány nové podpěry, provedeno 
zpevnění krajnic, vyměněno ochran-
né oplocení a vypnutí lan na výšku 
stoleté vody. Současně byla opravena 
i přístupová cesta od Mariadolu. Cel-

Nikdo z nás nepochybuje, že vzdělání 
je odrazovým můstkem ke kvalitní bu-
doucnosti. Tato základní pravda se týká 
také lidí, kteří byli zatím neúspěšní, 

svůj život nezvládali nebo se s ním do-
stali do střetu. Platí to i o lidech, kteří se 
dopustili trestné činnosti a byli odsou-
zeni k výkonu trestu odnětí svobody. 

V našem regionu se nachází Věznice 
Světlá nad Sázavou, která je určena 
k výkonu trestu odsouzených žen. Jsou 
zde umístěny odsouzené, které spáchaly 
všechny druhy trestné činnosti. Je mezi 
nimi velký počet těch, které si chtějí 

vzdělání doplnit a zlepšit, aby si vytvo-
řily předpoklady k lepšímu zapojení do 
řádného života po propuštění.  

Právě jim je určeno školské a vzdě-
lávací středisko, které zajišťuje většinu 
vzdělávacích aktivit na všech úrovních. 
Na nejnižším stupni stojí kurz vzdělávání 
pro negramotné nebo základní škola. Na 
dalším pak je praktická rodinná škola, 
kde se vedle teoretických předmětů vyu-
čuje i vaření, práce s výpočetní technikou 
nebo šití. Mezi další praktické patří ▶

Šicí dílna
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Dům čp. 114
Dle gruntovních knih je jako nejstar-

ší majitel uváděn v roce 1767 Wenzl 
Hradeczky, kterého následují Jakob 
Hradeczky (1790), Jakob Hradeczky 
(1811), Joseph Hradeczky (1811), Johan 
Svoboda (1820), Katharina a Franz 
Wyborny (1826), Wenzl Wobořil (1831), 
Anna a Johan Hradeczky (1833), Karel 
Schimek (1837), Antonie Schwigert 
(1841), Victorie a Josef Plíhalovi (1841). 
Roku 1880 podle výměru c. k. okres-
ního soudu v Ledči n. S. „zavedeno 
jest řízení o šenkovní živnosti“. Prvním 
hostinským zde byl Josef Herrman 
(*1817, †1878),  který se oženil s Rosalií 
Seewaldovou (*1827, †1896). Rodina 
Seewaldů byla jednou z nejstarších 
a nejváženějších židovských rodin ve 
městě a kromě lihovarnictví se věno-
vala obchodu a koželužství. Josefův 
bratr Vilém si najal vinopalnu v čp. 172 
a 177. V roce 1880 je uváděn jako maji-
tel a hostinský jejich syn Adolf (*1851), 
který měl za manželku Klaudii Čapko-
vou z Úsobí (*1871). Měli 11 dětí, syn 

příprava pokrmů, složitější zvládnutí 
počítače a zvláště pak rekvalifikační pro-
gram šití konfekce. Některé tyto aktivity 
jsou aprobovány ministerstvem školství 
a jejich absolventky po jejich zdárném 
ukončení obdrží certifikát o absolvování. 
Důležité přitom je, že z dokladu není 
patrné, že byl získán ve věznici. Samo-
zřejmostí je i široká nabídka jazykových 
kurzů.

Školské a vzdělávací středisko světel-
ské věznice dlouhodobě spolupracuje při 
zajišťování vyšší úrovně vzdělání s další-
mi vzdělávacími subjekty. Ve spolupráci 
se středními školami ve Světlé nad Sáza-
vou a Humpolci  organizuje studium ma-
turitních oborů a díky programu integra-
ce odsouzených do studia spolupracuje 
s Masarykovou univerzitou v Brně, kde 
mají odsouzené možnost navštěvovat 
dálkové vysokoškolské studium na eko-
nomick-správní fakultě v bakalářském 

▶

Jana Koukalová a Petr Hodný při výuce

nebo magisterském programu. Dalším 
velkým úkolem školského střediska je 
terapeutické a motivační působení na 
odsouzené ženy, které by je vedlo ke 
správnému náhledu na spáchanou trest-
nou činnost a snaze vést po propuštění 
jiný způsob života. K tomu je určen pro-
gram spolufinancovaný Evropskou unií, 
který má napomoci osobám končícím 
výkon trestu k úspěšnému vstupu na trh 
práce. Vzdělávání odsouzených můžeme 
také chápat jako významné preventivní 
opatření proti dalšímu páchání trestné 
činnosti, a proto je třeba se mu věnovat 
a podporovat ho.

O vzdělávací aktivity na všech úrov-
ních je ze strany odsouzených velký zá-
jem. O tom svědčí i to, že nabídky vzdě-
lávacích programů využilo v minulém 
školním roce celkem na 300 žen. 

Mgr. Petr Hodný

Otto (*1883, †1915) zemřel ve věku 32 
let následkem válečných útrap. Adolf 
Hermann obdržel dne 2. listopadu 1882 
koncesi na výčep piva a kořalky, vyva-
řování jídel a přechovávání pocestných. 
O povolení provozování činnosti ho-
kynářské požádal v roce 1892 Ludvík 
Meisl z čp. 114.

Od roku 1924 dům vlastnil Josef Kis-
linger (*1883 v Koňkovicích) s manžel-
kou Marií, od 21. června 1924 měl kon-
cesi živnosti hostinské a výčepnické. 

Přestavba domu podle plánu Josefa 
Radila z prosince 1923 (s poznámkou 

„Schvaluje se dle povolení k stavbě ze 
dne 11. března 1924 č. 553“, razítkem 
a podpisem starosty Václava Stejskala) 
započala 15. dubna 1924 a ukončena 
byla dne 28. července 1926. Stavba 
sestávala v přízemí z výčepu, lokálu, 
spojovací chodby, kuchyně, tří pokojů, 
dvou hostinských pokojíků, záchodu 
pro muže, záchodu pro ženy a schodiš-
tě na půdu. Užívání místností nastalo 
od 15. července 1924, protokol však byl 
sepsán až dne 4. srpna 1926 s tím, že 

„povolení k obývání uděluje se ode dne 
15. července 1924 jakožto dne, kdy sku-
tečné užívání  místností přestavěných 
nastalo.“

Další žádost podaná „Slavnému 
obecnímu, co stavebnímu úřadu ve 
Světlé n.S.“ je ze dne 4. 7. 1924 a  sta-
vebník v ní píše:„…dle předložených 
stavebních plánů ve dvojím vyhotovení 
zamýšlím postaviti já podepsaný Josef 
Kislinger ve Světlé n. S. při svém domě 
čp. 114 ve Světlé krám a pokoj. Stavbu 
tuto bude prováděti pan Josef Radil, 
stavitel ve Světlé n. S.“ V protokolu se 
píše konkrétně, že „...stavebník hodlá 
zaměniti svoji starou kolnu při jeho 
budově ve dvě místnosti, a sice pokoj 
a krám s podjezdem.“ „Z technických 
důvodů nečiním proti zamýšlené stavbě 
žádných námitek,“ píše ve vyjádření 
stavební znalec Antonín Herink, „bu-
de-li tato provedena tak, jak projek-
tována, a sice fronta budiž upravena 
z rohu pana Millera co souseda na roh 
stávající staré stavby. Otvírání vrat 
podjezdových budiž dovnitř a nikdy 
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ven.“ Přístavba započala 1. srpna 1924 
a ukončena byla 28. července 1926, ale 

„…povolení k obývání bylo uděleno ode 
dne 1. října 1924, jakožto dne, kdy sku-
tečné užívání místností přistavěných 
nastalo.“ Od 21. srpna 1926 bylo pro-
zatímně do 31. prosince 1927 povoleno 
řezníku Petru Krejčímu zřízení krámu 
pro výsek masa. Ke zřízení trvalého 
krámu komise požadovala splnění šesti 

hygienických podmínek, mj. „…stáj pro 
koně buď odstraněna aneb zřízena buď 
u ní žumpa na dvorku, aby močůvka 
nemohla vytékati na ulici.“

Ze dne 21. července 1927 pochází 
dokument, v němž se uvádí, že „...pro 
přestoupení vyhlášky zemské správy 
politické /.../, kterého jste se dopustil 
dle seznání stráže veřejné a částečného 
doznání tím, že jste dne 9.4. t.r. překro-
čil policejní hodinu uzavírací, odsuzuji 
Vás /.../ k pokutě Kč 50,- ve prospěch 
fondu živnostenských škol pokračova-
cích, v případě nedobytnosti do vězení 
na 5 dní.“

Ze dne 10. ledna 1929 pochází roz-
počet na znovuvybudování hostince ve 
výši 76 758 K od Josefa Radila. Okres-
ní zastupitelstvo v Ledči n. S. se na své 
schůzi konané 2. května 1929 rozhodlo 
přijmout nabídku majitele na rozboře-
ní budovy čp. 114 a postoupení části 

pozemku na rozšíření ulice a vyplatit 
obnos 65 000 Kč. „Tato nabídka okresu 
jest však pro okres ledečský závaznou 
pouze osm dnů po doručení tohoto do-
pisu a uplynutím této doby závaznost 
její pro okres ledečský pomíjí, nebude-

-li předloženo okresnímu zastupitelstvu 
do osmi dnů Vaše určité a jasné prohlá-
šení, z něhož by bylo beze vší pochyby 
patrno, že s touto nabídkou souhlasíte, 

a okres ledečský provede úpravu Mos-
tecké ulice ve Světlé n. S. podle starého 
projektu, proti němuž nebylo ze žádné 
strany námitek. Závaznost této nabíd-

ky jest podmíněna dále tím, že okres 
ledečský bude prováděti úpravu Mos-
tecké ulice podle nového projektu. Bu-
de-li proto příjezdní ulice upravována 
podle projektu původního, nebude od 
Vás okres ledečský požadovati žádné 
plochy k rozšíření příjezdní ulice a ne-
budete proto míti též žádného nároku 
na shora uvedenou náhradu.“

Stavebník požádal o povolení k pře-
stavbě dne 19. června 1929, na základě 
šetření mu bylo 24. července uděleno. 
Ze dne 12. července 1929 je dopis ad-
resovaný „Slavné Berní správě“: „Při 
stavbě mostu přes řeku Sázavu ve Svět-
lé n. S. bylo nutno upraviti i předmostí 
na levém břehu Sázavy, kde nalézá se 
dům čp. 114 ve Světlé n. S. patřící mně 

v úctě podepsanému Josefu Kislingero-
vi, hostinskému ve Světlé n. S. Zmíně-
nou úpravou předmostí zabrána byla 
větší část mého domu, takže musel jsem 
zbourati celé samostatně použivatelné 
křídlo stavení čp. 114 ve Světlé n. S., 
v němž se živnost hostinská a hokynář-
ská provozovala. Zbourání to stalo se 
až na povrch zemský dnem 11. červen-
ce 1929. Na místě zbourané části domu 
bude vystavěna část nová. Násled-
kem tohoto zbourání zůstává z domu 
čp. 114 ve Světlé n. S. pouze křídlo, 
v němž nalézá se průjezd, pokojík 
a krámek. Oznamuje zbourání shora 
řečeného křídla domu čp. 114 ve Svět-
lé n. S. zdvořile prosím: Slavná Berní 
správo, račiž oznámení toto k úřední 
vědomosti vzíti a daň domovní, tříd-
ní i činžovní z místností zbouráním 
zaniklých svého času k odepsání pou-
kázati.“ Stavba započala 29. července 
a ukončena byla 26. září 1929. Ze dne 
2. 12. 1929 pochází žádost o kolaudaci 
a udělení povolení k obývání. Stavba 
sestávala v podzemí ze dvou sklepů 
a schodiště, v přízemí z předsíně, ku-
chyně, pokoje, krámu, výčepu a dvou 
hostinských místností a z podkroví 
ve výstavbě. Přízemí bylo prohlášeno 

za obyvatelné od 28. září 1929, vydat 
povolení k obývání se městská  rada 
usnesla dne 19. prosince 1929.

***
V roce 1930 (současně) postavil Josef 

Kislinger sousední dům čp. 5.
***

V roce 1930 koupil dům František 
Adamec (*1888 v Meziklasí) s manžel-
kou Antonií. Téhož roku mu byla udě-
lena koncese živnosti hostinské a vý-
čepnické. Dne 10. února byla započata 
a 1. října ukončena stavba podkrovních 
místností, od 15. října bylo povoleno je-
jich obývání a užívání. Stavba se sklá-
dala ze střední chodby po celé délce 
budovy, sedmi pokojů a jedné komory 
s dřevěnými schody na půdu.

Nový půdorys – prosinec 1923Starý půdorys

▶

Půdorys
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Dne 8. října toho roku podal žá-
dost o povolení stavby lednice s chla-
dírnou na místě zbořeného chléva. V  
povolení uděleném dne 21. listopadu 
se mj. píše: „Jak při komisi na místě 
samém zjištěno, vystupuje na staveništi 
nad úroveň dvora značně tvrdá ská-
la. Tato skála musí býti před stavbou 
vylámána tak, aby veškeré zdivo bylo 
provedeno od dlažby lednice jako úplně 
samostatné a nikoliv postavené snad 
na skálu. Základy tohoto zdiva, pokud 
bude založeno na skále, musí býti ales-
poň 30 cm. pod dlažbou; v místech kde 
skála není, budiž základ aspoň 80 cm 
hluboký. Zdivo lednice a chladírny 
musí býti provedeno s dutinami, aby 
dobře isolovalo.“

Dne 20. října oznamuje Josef Radil 
městskému úřadu: „…v době od 20. 

▶ Našli jsme v letopisech

Dne 31. prosince 1915 proveden byl 
soupis obyvatelstva ve Světlé v týž den 
stále bydlícího, z něhož vyjímáme: po-
čet obyvatelstva vůbec 2 267, z nichž 
pohlaví mužského 960, ženského 1 307. 
Ve službě vojenské jsoucí 263. Sňatků 
ve farní obci uzavřeno bylo v roce 1915 
celkem 13.  Počet narozených 108 a ze-
mřelých 110.

Tolik údaje ze školní kroniky a nyní 
pro porovnání rok 2005: ke konci roku 
2005 měla Světlá 6 946 obyvatel, bě-
hem roku se narodilo 70 dětí, zemřelo 
67 občanů a odstěhovalo se 150 občanů. 
Konalo se 27 svatebních obřadů.

J. M. a J. V.

– 28. října 1930 budu odstřelovati na 
dvoře p. Adamce, hostinského, skálu, 
by získáno bylo místo pro stavbu ledni-
ce. Bez odstřelu skály není možno tuto 
odkliditi. K střílení použito bude patron 
Dynamolových. Počátek výstřelu bude 
sousedům oznámen.“

V roce 1935 požádal o rozšíření 
koncese o oprávnění „pořádat menší 
taneční zábavy, jako kupř. čaje apod.“ 
Rozšíření koncese bylo schváleno 
za podmínek, z nichž cituji: „V sále 
buďtež opatřeny hygienická plivátka 
s vodním desinkfekčním roztokem dle 
potřeby obnovovaným. Ve všech hostin-
ských místnostech budiž vyvěšen zákaz 
plivání na podlahu.“

(dokončení příště)

Text a foto: Jaroslav Vála

Malí umělci 

Žáci ze ZŠ v Komenského ulici se 
už ve druhém školním roce účastní 
zajímavých výtvarně vzdělávacích 
programů, které pro nás připravuje Ga-
lerie výtvarného umění v Havlíčkově 
Brodě. V září třídy prvního i druhého 
stupně navštívily program s názvem 
Král pouště. 

Jeho součástí je prohlídka expozice 
fotografií s povídáním o Sonorské 
poušti, pak následuje praktická dílna, 
tentokrát zaměřená na techniku fro-
táže.

J. M.

Již potřetí jsme zavítali s naší paní 
učitelkou do Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě. Už dopředu jsme 
se těšili. Tentokrát jsme byli na výsta-
vě kaktusů. Viděli jsme živé kaktusy 
v květináčích a spoustu fotografií ze 
Sonorské pouště, jejichž autorem je 
Pavel Šticha. Každý jsme si s pracov-
ním listem v ruce prošli celou výstavou 
a hledali správné odpovědi. Na závěr 
jsme pracovali technikou frotáže, po-
mocí které jsme kreslili kaktusy. Naše 
obrázky máme nyní vystavené ve třídě 
a při každém pohledu nám připomínají 
krásný zážitek. 

Už se zase těšíme na další výstavu 
v galerii, protože každá z akcí je velmi 
zajímavá.

Lucie Macháčková, 
Lucie Špačková

7. tř. ZŠ Komenského ul.Kaktus (Veronika Bachurová)

Konec září patřil 
středoškolským sportovcům

Ve čtvrtek 20. září se v areálu ZŠ v Ko-
menského ulici konal Corny středoškolský 
atletický pohár 2007. Mezi zúčastněné 
patřily střední školy ze Světlé n. S., 
z Havlíčkova Brodu, Ledče n. S. a Cho-
těboře. „Jedná se o okresní kolo. Vítězná 
družstva pak postoupí do krajského kola,“ 
uvedl jeden z organizátorů Jan Krajíček. 

Chlapci se zúčastnili těchto disciplín: 
100 m, 400 m, 1500 m, výška, dálka, koule 
a štafeta, dívky: 60 m, 200 m, 800 m, výš-
ka, dálka, koule a štafeta. I přes chladné 
počasí se studenti snažili a bojovali až 
do konce. Ale zvítězit mohla jen dvě 
družstva – jedno dívčí a jedno chlapecké. 
Těmi šťastnými se stali studenti OA a HS 
Havlíčkův Brod (za chlapce) a Gymnázia 
Chotěboř (za dívky).
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Třída 1.A ZŠ v ulici Komenského

Prvňáčci

Na fotografiích vám představujeme letošní prvňáčky. Celkem jich do obou základních škol nastoupilo 65..

Třída 1.A ZŠ v ulici Lánecká

Třída 1.B ZŠ v ulici Komenského Třída 1.B ZŠ v ulici Lánecká

NÁBOR 

Co nabízíme?
 • Zvýšení celkové samostatnosti.
 • Rozvoj schopností pracovat a spolupracovat v týmu.
 • Společnou zábavu, dobrou partu.
 • Péči o všestrannou pohybovou kulturu, zvyšování  fyzické  

 kondice, důraz na správné držení těla.
 • Rozvoj hereckých schopností, zlepšení jazykové kultury.
 • Rozvoj tvořivosti, fantazie.

 • Získání pěveckých, rozvoj rytmických dovedností – velmi  
 důležité při studiu cizích jazyků.

 • Možnost cestování po České republice, ale i do zahraničí  
 (dosud Nizozemí, Slovinsko, Polsko, Francie…).

 • Uplatnění cizích jazyků – při cestování.
 • Odstranění trémy, obav z veřejného vystupování.

Folklorní soubor Škubánek přijme členy všech věkových kategorií od 3 let, školáky 1. – 9. tř., chlapce i dívky. Dále muzikanty – housle, 
klarinet, kontrabas (učitele zajistíme), příp. akordeon – i dospělé. Kontakt: 604 368 204 a 723 244 394

Zkoušky: nejmenší – středa odpoledne, větší – úterý a čtvrtek.

Folklorní soubor působí při ZŠ v Komenského ulici ve Světlé n. S. Stal se součástí života školy, města i regionu. 
Novým školním rokem 2007 – 2008 vstupuje do 24. roku svého trvání.

Přijďte si zacvičit, zazpívat, zahrát, přijďte se jen podívat. Můžete s sebou vzít i rodiče. Více informací – i nezávazně – a další podrobnosti 
na výše uvedených kontaktech. 

E. P.



Světelský zpravodaj říjen 2007 strana 12 strana 13 říjen 2007 Světelský zpravodaj 

MFF Nymburk

V polovině září se v nymburském 
parku Pod hradbami konalo XI. me-
zinárodní setkání dětských školních 
folklorních souborů „Polabská vo-
nička“. V pátek předvedly svůj um 
v dopoledním programu pro školy 
a školky, v sobotu se na stejném místě 
odehrával galaprogram.

Dojmy dětí ze světelského souboru 
Škubánek přinášíme tak, jak je samy 
napsaly:

• Byl tam dokonale připravený festi-
val v hezkém parku.

• Na festivalu vystupovalo ještě 
dalších pět souborů ze všech koutů 
naší republiky.

• V Nymburku byla legrace, pořád 
jsme se smáli.

Škubánek na letním 
soustředění

Dva roky uplynuly, a tak opět na-
stal čas na naše patnáctidenní letní 
soustředění. Sešly se na něm děti 
z folklorních souborů na Vysočině 

– Pramínek a Šípek z Jihlavy, Rožín-
ka z Dolní Rožínky, Rozmarýnek ze 
Žďáru nad Sázavou a náš Škubánek 

– a nechyběli ani přátelé z chorvat-
ského souboru Holubička z Daruvaru. 
Soustředění se tentokrát uskuteč-
nilo v rekreačním středisku Radost 
u Dobré.

Téměř každý den jsme měli různá 
zaměstnání. Zdokonalovali jsme se 
v tancování, ve zpěvu, rytmu, ve cvi-
čení a v dalších věcech důležitých pro 
vystupování na jevišti. Po obědě jsme 
měli ruční práce a po večeři nás čekala 
celotáborová hra, o kterou se nám letos 
postaral mimozemšťan. Havaroval totiž 
se svou lodí v lese nedaleko našeho 
tábora. Hledali jsme pro něj součástky 
potřebné k odletu. Při cestě na Lipnici 
jsme v jedné vesnici vybírali od lidí 
prázdné PET lahve, abychom získali 
další článek do porouchané lodi. Pro-
tože se nám podařilo sehnat všechny 
součástky, mimozemšťan mohl odletět. 
Zažili jsme při tom spoustu legrace.

Během tábora jsme se také připra-
vovali na společné vystoupení. Konalo 
se tentokrát na 12. Mezinárodním folk-
lorním festivalu Adámkovy folklorní 
slavnosti v Hlinsku. Učili jsme se tance 
z repertoáru souborů, které se tábora 
účastnily. Tance jsme neznali, proto 
nám daly dost práce.

Jeden den byl vyhrazený karnevalu. 
Vyhrály masky „Bakterie“ a „Domes-
tos“. K táboru, a tedy i k našemu sou-
středění, patří neodmyslitelně táborák, 
při němž jsme si všichni rádi zazpívali, 
a také stezka odvahy. Ta vedla jen tem-
ným lesem, ale strašpytlům dala pěkně 
zabrat.

Na závěr soustředění jsme stihli vy-
stoupit nejenom v Hlinsku, ale předtím 
i v Pohledi u Jindry Holuba.

Přišlo loučení. Slíbili jsme si, že se za 
dva roky zase setkáme. Z tábora jsme 
si přivezli krásné zážitky, naučili se 
spoustu nových věcí a poznali nové ka-
marády. Všichni se moc těšíme na další 
takové soustředění.  

Lenka Dvořáková ml.
 a Anděla Majorová

• Líbily se nám hradby okolo města.
• Byla tam i diskotéka, kde se všich-

ni dobře bavili.
• Zpívali jsme písničky, hráli hry.
• Společné ubytování v sokolovně 

bylo velká legrace, zvláště když 
jsme závodili ve skákání ve spa-
cích pytlích.

• Také jsme jeli na výlet do skanzenu 
v Přerově nad Labem a do středo-
věké vesničky Botanicus v Ostré.

• Vystoupení se nám povedlo 
a i nádherné počasí stálo při nás.

Eliška Pejcharová, Eliška Papežová 
a Nikola Dvořáková

Foto: Lenka Dvořáková

Tři dny v Německu

Podzimní exkurze světelské Umě-
leckoprůmyslové akademie směřo-
vala do Německa a připravila ji pro 
studenty Mgr. Bohdana Bencová. Na 
přípravě pracovala od jara a díky 
tomu se za chladného rána ve čtvr-
tek 20. září mohlo sejít 36 studentů 
s několika dospělými a vyrazit za 
poznáním.

Cesta autobusem vedla přímo do 
Drážďan, kam jsme dorazili kolem po-
ledne. Čekala nás prohlídka historické-
ho centra – Brühle Terrasse, Residenz-

schloss s freskami, Semperova opera, 
evangelický dóm Panny Marie zničený 
při bombardování na konci války a další 
památky. Město nedávno oslavilo 800 
let, a proto byly mnohé budovy, pone-
chané dříve jako memento v troskách, 
nyní opraveny či znovu postaveny. 
Odpoledne jsme strávili v Zwingeru 
a po několikahodinové prohlídce gale-
rie jsme se ještě zastavili v mlékárně 
Pfunds Molkerei zapsané v Guinessově 
knize jako nejkrásnější mlékárna na 
světa. Večer jsme se přesunuli do hotelu 
v Berlíně.
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Bronzoví „Edíci“ na Ukrajině

První zářijový týden se studenti svě-
telské Akademie zúčastnili cesty na 
Zakarpatskou Ukrajinu. Šlo o účast-
níky bronzového stupně programu 
EDIE (Cena vévody z Edinburghu), 
kteří si zde plnili svou expediční část 
programu. Zúčastnili se i „normální“ 
studenti – zájemci o vysokohorskou 

turistiku – a jeli také bývalí absol-
venti, kteří již na Ukrajině byli, ale 
podlehli jejímu kouzlu a chtěli znovu 
zažít genius loci bývalé části prvore-
publikového Československa. 

Spolu s námi v autobuse cestovala 
i skupina „Edíků“ z Poděbrad. Dala se 
tedy dohromady báječná parta lidí, která 
pod vedením expedičních vedoucích 
programu vytvořila stmelený kolektiv 
odolávající nástrahám přírody i počasí. 

A počasí nám letos při výstupu na 
nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu opravdu 
nepřálo. Déšť, mraky, které se válely po 
svazích, to vše cestu účastníkům pro-
gramu rozhodně neusnadnilo. Nicméně 
program vede k zocelování těla i ducha, 
takže to naše expedice splnila dokonale. 

Na Hoverlu vystoupili opravdu všichni 
a dokázali, že nejsou žádné padavky. 

V dalších dnech čekaly účastníky 
poznávačka Koločavy a její historie, 
Muzeum Ivana Olbrachta, návštěva 
Siněvirského národního parku včetně 
prohlídky Siněvirského jezera a jezírka 
Ozirce, ruiny Muzea vorařství a pochod 

do nejvýše položené vesnice Ukrajiny 
– Svoboda. Zde se nám poštěstilo na-
vštívit místní školu, dvojtřídku s celkem 
10 dětmi a dvěma učiteli. Studenti mezi 
sebou spontánně uspořádali malou fi-
nanční sbírku – dar dětem na učebnice 
a pomůcky. Ti, kterým veškeré výstupy 
nestačily, si ještě společně vylezli na 
nižší z vrcholů poloniny Krásná. 

Tedy podtrženo a sečteno, program 
byl bohatý, účastníci spokojení, stano-
vené expediční cíle se podařilo splnit. 
A vzhledem k zájmu studentů se jako 
ideální cíl stříbrného stupně programu 
EDIE jeví cesta do rumunských hor. Ale 
o tom třeba až zase za rok. 

Mgr. Michal Šimek,
 expediční vedoucí programu EDIE

Pátek nás uvítal nádherným poča-
sím. Hned po snídani jsme vyrazili na 
celodenní prohlídku Berlína, kterou 
jsme začali v budově Říšského sněmu. 
Původní kopule zničená požárem roku 
1933 je nyní nahrazena skleněnou a z ní 
je nádherný výhled na celé město. Od-
tud jsme se prošli k Braniborské bráně 
na Unter den Linden a dál k působivému 
památníku obětem holocaustu tvoře-
nému velkými tmavě šedými bloky 
kamene tvořícími labyrint. Autobus 
nás popovezl v baroknímu Berlínskému 
dómu s hrobkami Hohenzollernů, odkud 
jsme se pěšky dostali kolem výpravných 
budov opery a univerzity k Pergamon-
skému muzeu se sbírkami starověkého 
umění. Kdo tu byl poprvé, zůstal v úža-
su před ohromnou Ištařinou bránou.

Po náročné prohlídce jsme se přesunu-
li na Postdamer Platz. Tady nám Berlín 

ukázal soudobou tvář s moderní archi-
tekturou, která se může měřit s proslulou 
pařížskou La Défence. Kdo měl zájem, 
mohl si vyfotografovat zbytky berlínské 
zdi, která nyní naštěstí slouží už jen jako 
atrakce. Po večeři jsme ještě absolvovali 
vyjížďku na Alexanderplatz a prohlíd-
ku nočního osvětleného města z výšky 
207 m televizní vyhlídkové věže.

V sobotu jsme odjeli do nedaleké Po-
stupimi. Počasí nám opět přálo, den byl 
jako malovaný a mládež se těšila na pro-
jížďku lodí, z níž jsme viděli na březích 
množství kouzelných zámečků. Jeden 
z nich, Cecilienhof, kde byla podepsána 
v roce 1945 dohoda velmocí o pováleč-
ném Německu, jsme také navštívili. Pak 

Studenti při prohlídce Drážďan

nás čekala prohlídka rozsáhlých zahrad 
zámku Sanssouci a tím se celý program 
uzavřel. Domů jsme dorazili krátce před 
půlnocí.

Během prohlídek a výkladů si mohli 
účastníci otestovat své znalosti něm-
činy a především si doplnili poznatky 
o historii, současnosti i památkách 

významné evropské velmoci. Získané 
dovednosti budou moci uplatnit v celé 
řadě předmětů i při své přípravě k ma-
turitní zkoušce. A řada z nich už se těší 
na chystaný jarní poznávací zájezd do 
Anglie.

Mgr. Lenka Zadinová
Foto: Mgr. Bohdana Bencová
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Tuto fotografii otiskl místní deník 30. srpna s podrobným článkem „Spousta 
vzájemných poznatků“. Vlajku EU drží hosté z Barcelony.

Z domova důchodců

Prázdniny utekly jako voda a tak jsme 
je zakončily netradiční „Kavárničkou“. 
Počasí nám výjimečně přálo, a proto jsme 

Setkání vzdělavatelů

V rámci projektu EU Leonardo da 
Vinci 2007 se uskutečnilo ve dnech 
28.8. – 31.8. mezinárodní setkání 
vzdělavatelů v německém Lüdinghau-
senu. Kromě domácích organizátorů 
z Richard-von-Weizsäcker-Berufskol-
leg se setkání zúčastnili i hosté ze špa-
nělské  Barcelony, nizozemské Deltion 
College ze Zwole a také zástupci Čes-
ké zemědělské akademie, střední ško-
ly ze Světlé n. S. a Denního stacionáře 
Petrklíč z Ledče n. S., zřizovaného 
Oblastní charitou Havlíčkův Brod. 

V Lüdinghausenu se nám dostalo 
pozorného a milého přijetí od vede-
ní školy i vedení města. Absolvovali 
jsme prohlídku školy i města, diskuse 
s ostatními účastníky setkání, sezná-
mení s organizací studentských praxí, 
prohlídku charitního sociálního zařízení 
pro seniory, návštěvu u starosty města, 
prohlídku charitních chráněných dílen 
a integrované školy v Nordkirchenu, 
výměnu zkušeností při diskusi nad EU 
projekty i řadu neformálních společen-
ských posezení. Německá preciznost se 
projevovala nejen v perfektní organizaci 
programu mezinárodního setkání, ale 
byla markantní hlavně ve vybavenosti 
a organizaci chráněných dílen pro po-
stižené občany, které byly jakousi malou 
továrnou s širokým sociálním zázemím 
a službami pro jejich „zaměstnance“. 
Různorodost nenáročných ručních pra-
cí, jednoduchost a nápaditost výrobků, 
příjemnost pracovního prostředí jsou 
hlavními poznatky naší návštěvy. Po-
tvrdilo se nám zde tvrzení, že vyspělost 
země se pozná hlavně v tom, jak se 
její společnost dokáže postarat o své 
postižené a potřebné spoluobčany. 
V samotném městě, které se nachází na 

půl cestě mezi Dortmundem a Münste-
rem, 800 km od Ledče, nás uchvacovala 
čistota ulic a disciplína obyvatel. Nikde 
žádné odhozené odpadky, špína a zane-
dbaná zákoutí!   

Tato mezinárodní akce navazovala na 
loňskou návštěvu německých studentek 
ve světelské střední škole a ledečském 
stacionáři Petrklíč.  

Děkuji zástupci ředitele světelské 
střední školy Ing. Josefu Hornímu za 

pozvání k účasti na této mezinárodní 
akci, učiteli světelské střední školy 
Mgr. Jiřímu Pejchalovi, autorovi celého 
projektu, za tlumočení a společnost, sta-
rostovi z Ledče n. S. a starostce Světlé 

n. S. za propagační předměty. Ráda se 
budu světelským kolegům revanšovat 
při zajišťování praxe německých studen-
tek v našem stacionáři.

Bc. Iveta Vrbová
vedoucí stacionáře Petrklíč 

mohli uskutečnit dlouhodobě plánované 
opékání kuřátek. Při té příležitosti pan 
ředitel pokřtil naši novou domovskou 

Domov důchodců uvítá materiální 
dar v podobě sena či hoblin pro dva 
králičí miláčky našich obyvatel, se 
kterými se mohou kdykoliv pomazlit 
a potěšit. Máte-li doma nadbytek 
sena či hoblin a chtěli byste nám je 
věnovat, kontaktujte nás, prosím, na 
adrese: 

Domov důchodců Sociálního cent-
ra města Světlá n. S., Na Bradle 1113, 
582 91  Světlá n. S., kontaktní osoba: 
Gabriela Brožová, tel. 569 456 939

Na výletě v Praze
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SPORTOVNÍ
Sportovně posilovací
 24.9. v 15 hod. 300 Kč
Sportovní – p. Foťko
 25.9. v 15 hod. 300 Kč
Fotbal pro l. a 2. třídu
 25.9. v 15 hod. 300 Kč
Zábavné cvičení od 1. tř. 
 24.9. v 15 hod. 300 Kč
Aerobic
 24.9. v 15 hod. 300 Kč
Mažoretky
 25.9. v 15 hod. 400 Kč

TANEČNÍ 
Tanec v páru od 4. tř.
 25.9. v 15hod.     350 Kč
Minitaneční 1. - 5. tř.
 24.9. v 15 hod. 350 Kč

VÝTVARNÉ
Dovedné ruce 1.-4. třída
 25.9. v 15 hod. 400 Kč
Dovedné ruce 5.-9. třída
 25.9. v 15 hod. 400 Kč
Výtvarný
 25.9. v 15 hod. 400 Kč
Keramický začátečníci
 25.9. v 15 hod. 500 Kč
Keramický pokročilí
 25.9. v 15 hod. 500 Kč

TECHNICKÝ
Práce na počítači od 1. tř.
 26.9. v 15 hod. 400 Kč

PŘÍRODOVĚDNÝ
Rybářský od 9 let
  25.9. v 15 hod. 300 Kč

OSTATNÍ
Šachový
 21.9. v 15 hod. 300 Kč
Vaření (potraviny zahrnuty v ceně kroužku)
 25.9. v 15 hod. 500 Kč
Ruština pro začátečníky
 26.9. v 15 hod. 600 Kč

DRAMATICKÉ
Divadelní 
 26.9. v 15 hod. 400 Kč

Šikulka – keramika, hry
 středa dopoledne 200 Kč
 Děti ze soukromé MŠ 

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Práce na počítači pro začátečníky,
 26.9. v 15.30 hod. 500 Kč
 internet, říjen – prosinec
Keramika  – základní techniky práce s hlínou
 25.9. v 15.30 hod, 500 Kč
 říjen – prosinec

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 

školní rok 2007– 2008

Na prvních setkáních budou s vedoucími dohodnuty termíny příštích schůzek. Uvedený popla-
tek se vybírá na celý školní rok a je nevratný.

Vyberete-li si z nabídky zájmový kroužek, vyplňte přihlášku a přineste ji s sebou na první schůz-
ku zároveň s poplatkem.

Kromě zájmových kroužků si můžete přijít zahrát do DDM stolní tenis, společenské hry,využít 
malou posilovnu nebo si zahrát na počítači – mimo kroužek – poplatek 3 Kč, možnost internetu 
poplatek 8 Kč/hod.

Případné dotazy na tel. 569 452 679

vlajku, kterou společnými silami vytvoři-
lo několik zaměstnanců domova.

V srpnu jsme u nás též přivítali pana 
Josefa Pavlů, který byl dalším předná-
šejícím v naší Univerzitě slunečního 
věku. Poutavé a poučné vyprávění, za 
které moc děkujeme, bylo na téma „Ži-
vot ve Vysokých Tatrách“.

V pátek 7. září se u nás uskutečnil již 
posedmé Den otevřených dveří a s ním 

i spojené tradiční Sportovní hry. Jako 
vždy se k nám sjeli klienti z obou 
domovů v Havlíčkově Brodě, z obou 
domovů v Humpolci, ÚSP Háj, ÚSP 
Zboží, ÚSPD Věž a samozřejmě ne-
chyběli ani zástupci z našeho domova. 
Po vyhlášení vítězů (vyhrálo družstvo 
z DD Světlá, 2. místo obsadili klienti 
z ÚSP Zboží a třetí místo patřilo klien-
tům z ÚSPD Věž) i „poražených“ nám 

páteční odpoledne přijel zpříjemnit 
pan František Kunc z ochranné sta-
nice zvířat v Pavlově. Jeho doprovo-
dem byli sova pálená a puštík obecný, 
o kterých nám velmi pěkně a poutavě 
vyprávěl. Za zpestření slavnostního 
odpoledne děkujeme. Poděkovat se 

sluší i za materiální dar sponzorům 
Ovoce a zelenina CEKLA – Zdeněk 
Cemper a Pekárna a cukrárna Milan 
Brokl. Další část odpoledne patřilo 
hudební skupině Č.A.S.S. a všichni 
přítomní se mohli dosyta „vyřádit“ při 
jejich písničkách. 

V pondělí 10. září se naše „Sluneč-
nice“ zúčastnily pěvecké soutěže Ka-
ruzošou pořádanou ledečským stacio-
nářem Petrklíč, kde předvedly stejné 
vystoupení jakým i zahajovaly naše 
páteční Sportovní hry. S mávátky tan-
čily na píseň Holky z naší školy a své 
pěvecké umění předvedly při zpěvu 
písně Jede jede mašinka. Při této písni 
měly obyvatelky na hlavách červené 
čepice, jaké nosí výpravčí, a to díky 
panu Milanu Sikovi (výpravčí stani-
ce Světlá n. S.), který byl tak hodný 
a ochotný nám obstarat potřebný počet 
čepic – děkujeme.

Ve středu 12. září jsme se vypravili 
na výlet do naší matičky Prahy. U ZOO 
v Troji jsme nastoupili na parník a při 
plavbě po Vltavě jsme se kochali krá-
sami Prahy. Po plavbě následoval dob-
rý oběd a pak už cesta zpět domů.

Text i foto: Lucie Vadinská, 
sociální pracovnice
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Nejlidnatější zemí světa – Čína a její kouzlo

(pokračování)

Xian 
V šest ráno jsme v Xianu. Není moc 

velký, nějakých 5 miliónů obyvatel. Je 
na čase se tu rozhlédnout po nějakém ho-
stelu či hotelu. Skládáme tedy bágly na 

hromadu a jdeme s Jiřím zrekognosko-
vat terén. Naštěstí i tady funguje systém 
hotelových naháněčů, kteří netrpělivě 
vyhlížejí kohokoliv, kdo vypadá jako 
turista, aby mu nabídli své služby. Jeden 
takový se chytá i nás a standardně nabízí, 
že jeho hotel je to nejlepší. No nic, omrk-
neme, uvidíme. 

Hotel je nedaleko nádraží a vypadá 
docela luxusně. Cena se nám ale zdá 
poměrně vysoká, byť pokoje jsou 
opravdu špičkové. Je na čase smlouvat. 
Naháněči se nejprve nechce, ale pod 
pohrůžkou našeho odchodu začíná 
cenu snižovat. Když se dostáváme 
v přepočtu na 120 korun za noc, jsme 
spokojení a kýveme, že zůstaneme dvě 
noci. 

Jdeme pro ostatní a cestou se domlou-
váme, že kolem poledne vyrazíme na 
obhlídku města, neb všichni kromě mě 

zívají a jsou unavení. Tak pěkně se v tom 
našlapaném vlaku spalo. 

Krátce před dvanáctou se scházíme na 
recepci a razíme do víru města. Máme 
hlad, a tak hledáme nějaký podnik, kde 
se dá okusit lokálních dobrot. Jeden tako-
vý podnik se objevuje poměrně nedaleko 

a mísy na stolech vypadají velmi lákavě. 
Servírka sice nerozumí ani slovo, ale 
rukama nohama se domlouváme, že tu 
misku chceme taky a s pomocí čínsko-

-anglického slovníčku v Lonely Planet 
se snažíme objednat i kuře kung-pao 
s rýží. 

Nalévají nám čaj a dlouhou dobu se nic 
neděje. Ztrácíme tedy trpělivost a říkáme 

si, že asi holka nerozuměla a zvedáme se. 
Celá restaurace se směje a my chápeme, 
že asi nám. Je to tak, servírka kupodivu 
rozuměla a nese nám onu misku. Máme 
hlad, a tak se na ni vrháme. Ale kruci, 
co to v ní plave? Lovím chapadélko 
z chobotničky. A ejhle, i nějaké neiden-

tifikovatelné vnitřnosti. Že by mozeček? 
Jediné, co se dá spolehlivě poznat, jsou 
bambusové výhonky. Navíc, vše je po-
měrně velmi ostré, papula nás pálí jako 
čert. Nikdo se do jídla najednou nehrne, 
a tak vybíráme méně pálivé a alespoň 
trochu identifikovatelné kousky. Situaci 
zachraňuje rýže a malá porce kuřete. Ta 
miska je fakt síla a byť jsme poměrně 
otrlí, na tohle zatím opravdu nemáme.   

Po téhle více než primové zkušenosti 
vyrážíme obhlédnout některé místní 
pamětihodnosti a pivem zahnat oheň 
z dutiny ústní. Míříme do centra a cestou 
obdivujeme kouzelnou nabídku místních 
pouličních občerstvoven. Knedlíčky pl-
něné zeleninou připravované v páře, růz-
né kousky smaženého masa či vnitřností, 
stačí si jen vybrat. Na jednom z náměstí 
pouští místní lehké draky – jev pro Čínu 
naprosto běžný.

Hlavně že chutnáVelká husí pagoda

Zvonová věž
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Nás však lákají dvě památky – zvonice, 
neboli anglicky Bell Tower, stojící v cent-
ru historické části města obehnané hrad-
bami. Věž je zajímavá tím, že je postavena 
ze dřeva, bez použití jediného hřebíku. 
Má tři patra na základně postavené z cihel. 
Nedaleko se nachází věž bubnů – Drum 
Tower. Je z roku 1370 a každé ráno 21 
údery oznamovala otvírání městských 
bran. Jejich zavírání pak večer 21 údery 
zvonu oznamovala zvonice.

Míříme dále do muslimské čtvrti. 
Zde je zajímavá zejména Velká mešita 
z 8. století. V uličkách kolem se nacháze-
jí stánky místních obchodníků s nejrůz-
nějším zbožím, od oblečení, přes různé 
cetky až po rudé knížky citátů velkého 

Maa v několika jazycích, za ceny oprav-
du směšné. Tak tu jen tak bloumáme 
a nasáváme atmosféru. 

Stmívá se a k nám se donesla infor-
mace o nějaké světelně-hudební show 
u Velké pagody Divokých husí jižně od 
hradeb města. Po mírném občerstvení 
instantní polévkou z vlastních zásob (ku-
podivu náš malý vařič na lihové kostky 
svým čmoudem nespustil v hotelu žádný 
požární alarm) vyrážíme místní auto-
busovou linkou za 1 yuan k městským 
hradbám, odkud už je to jen kousek. 

Náměstí kolem pagody je už plné lidí. 
Uprostřed jsou fontány a řady reflektorů. 
A právě když se nám podaří procpat se 
blíže, show začíná. Fontány rytmicky chr-
lí vodu, reflektory je nasvěcují různými 
barvami, z reproduktorů se hrne klasická 
hudba. Pěkné a působivé. Navíc nasvícená 
pagoda vypadá opravdu majestátně.

Hliněná armáda a hrobka císaře 
Čchin Š´-Chuang
Podařilo se nám za přijatelný peníz 

nasmlouvat mikrobus, a tak brzy ráno mí-
říme doprovázeni mlhou, smogem a mla-
dým čínským studentem – průvodcem 

– poznat kouzlo jednoho z divů čínské his-
torie – hliněné armády z dynastie Čchin. 
Toto archeologické naleziště se nachází 
asi 30 km východně od Xianu a je oprav-
dovým centrem masové turistiky. My 
jsme zde byli naštěstí mimo hlavní sezonu, 
a tak počet návštěvníků byl snesitelný. Na 
druhou stranu je fakt, že se na nás  vrhalo 
o to více různých prodejců suvenýrů. 

Samozřejmě, že v duchu tradic místní 
turistiky jsme cestou k armádě museli 

nejprve navštívit manufakturu na zpra-
cování jadeitu. Naštěstí náš průvodce 
byl rozumný a nechal nás tam jen deset 
minut. Pak už byl program zajímavější, 
neboť první zastávkou byla návštěva 
muzea věnovaného vykopávkám v této 
oblasti. Tři budovy s exponáty a spousta 
kamenných artefaktů vystavených ven-
ku je příjemným rozjezdem na hliněné 
válečníky. 

Muzeum terakotových válečníků 
je obrovský komplex s rozsáhlým 
zázemím. To tvoří městečko obcho-
dů, restaurací, ubytovacích zařízení, 
a teprve po jeho projití se návštěvníci 
dostávají k bráně muzea. První figury 
hliněných bojovníků byly odkryty 
v polovině 70. let 20. století zcela ná-
hodou při výkopu studny místními ze-
mědělci. Od té doby probíhá systema-
tický archeologický průzkum lokality 

a odkrytá místa jsou chráněna třemi 
obrovskými hangáry. 

Proč vlastně tato hliněná armáda vnik-
la? Císař Čchin Š -́Chuang dlouho před 
svou smrtí v roce 210 př. n. l. nařídil zbu-
dování místa tohoto svého posledního 
odpočinku. Na pracích při jeho budování 
se podílelo několik tisíc lidí. Celý kom-
plex zahrnuje několik hrobek, ale vlastní 
císařův hrob leží nedaleko pod hliněným 
pahorkem.  Vojáků střežících císařův 
klid bylo zatím odkryto přes 6 000. Tito 
bojovníci představují pěšáky, lučištníky, 
velitele a jejich koně, a jsou ztvárněni 
v životní velikosti. Nejsou zde dvě stejné 
figury. Co kus, to originál, který má svou 
reálnou předlohu v člověku či zvířeti. 

Plastiky byly původně malované, ale za 
2 200 let značně vybledly. Navíc, mnoho 
kusů bylo poškozeno vojáky následují-
cích dynastií, kteří hrobky plenili. 

Nejvíce figur seřazených do šiků je 
vidět v hrobce č. 1, která je kryta největ-
ším z hangárů. Hned vedle je prodejna 
suvenýrů, jejíž součástí je i panorama-
tické kino, které promítá působivý film 
o vzniku hliněné armády. Hrobka č. 2 
byla zpřístupněna v roce 1994, ale stále 
zde probíhají vykopávky. Nacházejí se 
v ní plastiky císařského jezdectva – vo-
jáci, osedlaní koně, koně zapřažení do 
válečnických vozů. Hrobka č. 3 je velitel-
ské stanoviště, kde rovněž stále probíhá 
archeologický výzkum. 

Asi dva kilometry od tohoto areálu se 
tyčí pahorek, který v sobě ukrývá vlastní 
hrobku císaře. Je součástí dalšího rozleh-
lého areálu a vstupné se zde platí zvlášť. 
Hrobka císaře nebyla nikdy otevřena ani 
řádně prozkoumána. Je ukryta uvnitř 
tohoto pahorku, na který je možno vy-
stoupit po kamenných schodech. Kolem 
pahorku jsou pak pohřbeni otroci, kteří 
hrobku budovali – aby nevynesli tajem-
ství místa posledního císařova odpočin-
ku, byli po skončení prací zabiti.

 (pokračování příště)
-mš-

Hala s terakotovou armádou

Areál hrobky císaře Čchinga
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Středa 3.10,. 17.30
Shrek Třetí (USA) 93´
 Animovaná komedie 
Krásné mladé a zelené manžele 
Shrekovy čekají ještě vypečenější 
dobrodružství. 
Vstupné: 60 Kč. 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.
Vstupné: 60 Kč. 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 
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Tip na výlet

Dnešní tip se pro vás může stát jak 
cílem vyjížďky na kole, tak zastávkou 
při cestě autem. Předmět zájmu se to-
tiž nachází blízko Humpolce, na odpo-
čívadle u 88. kilometru dálnice D1 ve 
směru od Brna na Prahu.

Jedná se o památník Alexandera Dub-
čeka (*1921), významného politika, který 
se v roce 1968 stal symbolem takzvaného 
pražského jara a po roce 1989 předsedou 
Federálního shromáždění. Právě  před 15 
lety, dne 1. září 1992, se nedaleko tohoto 
místa stala tragická nehoda, kdy ve vy-
soké rychlosti havaroval Dubčekův řidič 
s vozem BMW. Zatímco šofér vyvázl 
s lehkým zraněním a vojenský soud jej 
za nezodpovědnou jízdu odsoudil k roku 
odnětí svobody, Dubček, sedící nepři-
poutaný na zadním sedadle, skončil těžce 
zraněný deset metrů od auta a na násled-
ky nehody 7. listopadu 1992 zemřel. Jeho 
smrt vyvolala v médiích i na politické 

scéně řadu spekulací, včetně teorií o tom, 
že ho zavraždili agenti KGB. Slovenská 
policie případ uzavřela v roce 2000 s tím, 
že řidič jel příliš rychle a v dešti nezvládl 
řízení v důsledku aquaplaningu.

Památník byl postaven šest let po tra-
gédii, již po rozdělení Československa, 
a jeho zhotovení financovala slovenská 
strana za přispění univerzity v Bologni, 
na které A. Dubček získal čestný dok-
torát. Autory památníku s politikovou 

podobiznou jsou Ing. arch. Karol Grani-
ec a Dubčekův velký přítel akademický 
sochař Theodor Baník.

Na 88. kilometru dálnice D1 se však 
staly i další nehody, mimo jiné tu o Vá-
nocích 1995 vážně havaroval divadelní 
a filmový herec Petr Haničinec (*1930), 
téhož roku se zde stala hromadná ne-
hoda 40 aut a další řetězová havárie 
následovala v roce 2001. Byli tu dokon-
ce psychotronici s virgulemi a hovořili 
o geopatogenní zóně.

***
Na kole se k památníku dostanete tak, 

že v Humpolci projedete okolo nádraží 
směrem na Hněvkovice a těsně před nad-
jezdem vedoucím přes dálnici odbočíte 
vpravo. Úzká asfaltka vás kolem křížku 
přivede na dálniční odpočívadlo s čerpa-
cí stanicí Shell, na jehož konci, u výjezdu 
na dálnici, stojí památník.

Text a foto: Jaroslav Vála

Středa 10.10,. 19.30
Cesta bojovníka (USA) 100´ 
Dobrodružný 
Postavil se zlu a stal se legendou. 
Hrají: K. Urban, R. Means 
Vstupné: 55 Kč. 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 
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 14.10,. 19.30
Božský Evan (USA) 96´
Komedie. Poznejte nového 
Vyvoleného. A jeho blízké. 
Hrají: S. Carell, M. Freeman 
Vstupné: 55 Kč. Přístupný

Středa 17.10,. 17.30
Divoké vlny (USA) 88´
Rodinná animovaná akční 
komedie

Naučte se surfovat s tučňáky. 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

Pátek 19.10,. 17.30
Fantastická čtyřka a Silver 
Surfer (USA) 92´
Komiksová adaptace. Připravte se 
na další fantastické dobrodružství. 
Hrají: J. Alba a další  
Vstupné: 55 Kč. Přístupný
Česká verze

Neděle 21.10,. 19.30
Piráti z Karibiku: Na konci 
světa (USA) 168´
Komedie. V sázce je budoucnost 
způsobu života pirátů. 
Hrají: J. Depp, O. Bloom 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Středa 24.10,. 19.30
Mr. Brooks (USA) 120´
Thriller s detektivní zápletkou
Má vše, co kdy chtěl. Ale musí to 
skrývat. 
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Hrají: K. Costner, D. Moore 
Vstupné: 55 Kč. 
Od 15 let

Pátek 26.10,. 19.30
Hezké sny (USA) 90´ 
Romantická komedie
Doma má Gwyneth Paltrow, ale 
zdá se mu o Penepole Cruz. 
Vstupné: 55 Kč. 
Přístupný

Neděle 28.10,. 19.30
Irina Palm (Belgie, Velká 
Britanie) 103´
Tragikomedie
Padesátnice Maggie se nechá 
zaměstnat v nočním klubu 
v londýnském Soho.
Hrají: M. Faithfull, M. Manojlovic 
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Středa 31.10,. 19.30
Burneovo ultimatum (USA) 115´ 
Thriller 
Všechno si pamatuje. Nic 
neodpouští. 
Hrají: M. Damon, J. Allen 
Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Listopad

Pátek 2.11,. 19.30
Černá kniha (Nizozemsko, SRN) 
146´
Válečný thriller
Inspirováno skutečnými událostmi. 
Hrají: C. van Houtenová, S. Koch  
Od 15 let

Neděle 4.11,. 19.30
Kvaska (ČR) 90´
Hudební komedie. První český 
film ze zákulisí muzikálu, 
s hudbou Daniela Landy.
Hrají: L. Vondráčková a další
Od 12 let

Pátek 9.11,. 17.30
Spider – Man 3 (USA ) 140´
 Dobrodružný/akční
Ta největší bitva na něj teprve čeká. 
Hrají: T. Maquire, K. Dunst  
Přístupný. 
Česká verze

Neděle 11.11,. 19.30
Edith Piaf (Francie, V. Británie, 
ČR) 141́  

Životopisný/hudební 
Byla křehká a drobná, ale její hlas, 
její písně a její životní příběh jsou 
nezapomenutelné.
 Hrají: M. Cotillardová a další  
Od 15 let

Diváci jistě zaznamenali, že v červen-
ci Městské kino ve Světlé n. S. nepromí-
talo. Probíhala zde náročná rekonstrukce 
již nevyhovujícího nouzového osvětlení, 
kterou provedla firma ECF elektrocent-
rum fabrik s. r. o. Havlíčkův Brod. 

Vzhledem ke stavebním podmínkám 
sálu a jeho kapacitě bylo náročné vy-
hovět požadavkům současných ČSN. 
Proto se stalo, že nová světla nepříjemně 
oslňovala diváky. Reklamaci pracovníci 
dodavatelské firmy uznali a světla v sále 
zakryli zelenými kryty, které nezpůso-
bují zrakovou únavu a zároveň zajistí 
požadovanou bezpečnost návštěvníků 
kina.

Eva Doležalová

Rekonstrukce nouzového 
osvětlení v kinosále

Z vernisáže výstavy fotografií

V pondělí 3. září se v Galerii Na 
Půdě konala vernisáž výstavy Život 
na Světelsku ve fotografii, kde byly 
vystaveny snímky z fotosoutěže vy-
hlášené kulturním zařízením KyTICe 
pro neprofesionální fotografy pod 
názvem Život na Světelsku v repor-
tážní fotografii. Vernisáž zahájila pra-
covnice odboru kultury Zdena Horní 

a starostka města Ing. Lenka Arno-
tová předala po krátkém zhodnocení 
vystavených prací oceněným odměny. 
Kromě vystavujících a jejich blízkých 
byla přítomna odborná porota ve slo-
žení  MgA Milan Krajíček a Přemysl 
Doležal – členové kulturní komise 
města Světlá n. S., pozvání přijal též 
další člen poroty Jan Zátorský – foto-

graf, vedoucí fotografického oddělení 
redakce celostátních týdeníků Týden 
a Instinkt, Praha. 

O hudební zpestření, dokonce s písní 
Wabiho Daňka Fotky, se postaral učitel 
místní ZUŠ Jiří Vencovský.

-hk-
Foto: Petra Dvořáková
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Jaroslav Průša 17. 9. 1947 – 2. 7. 2003

Když nás opustil v červenci roku 2003 
tento vzácný člověk, napsala jsem něko-
lik řádek do časopisu pro divadelníky. 
Dnes, kdy vzpomínáme jeho nedožitých 
šedesátin, nemohu nic jiného, než svá 
slova opakovat.

Cikánský baron, Polská krev, V stud-
ni – opera, operety a spousta koncertů 
s orchestrálním sdružením Region, pě-
veckým sborem Gaudeamus a mnoha 
a mnoha dalšími umělci amatérskými 
i profesionálními. To vše byly aktivity 
nesmírně nadaného, kreativního a pocti-

vého muzikanta Jaroslava Průši ze Světlé 
nad Sázavou. Byl duší všeho kvalitního 
uměleckého dění ve městě. Byl schopen 
i organizačně nabízet a předávat výsled-
ky jím vedeného kolektivu v mnoha 
místech celé naší republiky nadšeným 
divákům. Byl především schopen svým 
zápalem pro věc nabídnout všem svým 
spolupracovníkům náročné umělecké 
úkoly, a tím jim poskytnout příležitost 
sáhnout si „až na dno“ svých schopností 
a odvádět přesvědčivé a kvalitní umělec-
ké výkony. Nebál se kontaktů s renomo-
vanými profesionálními umělci, nebál 
se pracovat s amatéry i nezkušenými 
začátečníky. Pod jeho vedením vyrostli 
někteří amatérští zpěváci a hudebníci 
k možnostem práce profesionální.

Měla jsem tu čest být jeho spolupra-
covnicí v divácky i odborně uznávaných 
inscenacích. Zažila jsem s ním a celým 

kolektivem mnoho náročné práce, ale 
i mnoho naprosto upřímného potěšení 
ze zdaru každého díla. Nejen já, ale i ce-
lý kolektiv našeho havlíčkobrodského 
divadelního souboru jsme zažili s příte-
lem Jardou také spoustu radostné práce 
v dřívějších dobách, kdy s námi spolu-
pracoval při našich inscenacích – živá 
hudba při představeních v jeho podání 
byla vždy nesmírně přínosná. A pláno-
vali jsme společně další spolupráci do 
budoucna.

Mnozí jistě vzpomínají na hezké zá-
žitky z vystoupení celého kolektivu pod 
jeho vedením například v Červeném 
Kostelci nebo na velice úspěšná vystou-
pení na Jiráskově Hronově.

Je mi nesmírně líto, že umělecké i lid-
ské bytí Jaroslava Průši skončilo tak ná-
hle. Tak nečekaně. Tak nepředvídatelně. 
V době, kdy vlastně dosáhl k možnostem 
svého uměleckého uplatnění a v době 
dalších krásných uměleckých plánů do 
budoucna. Opustil nás všechny v čer-
venci 2003.

A nám nezbývá nic jiného, než věřit, 
že ho andělé přijali do svého nebeského 
kůru, kde bude až do skonání věků se 
svou milovanou hudbou.

Za všechny, kteří Jardu měli rádi

Lída Honzová
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+ MEDAILONKY Ú!INKUJÍCÍCH
ZASLANÝCH  JIŽ NA CD 
ze souboru 04 JIHOAMERICKÉ RYTMY - 
RADOVAN LUKAVSKÝ. 

KyTICe - Kulturní za!ízení Sv"tlá nad Sázavou 

vás srde#n" zve na koncert 
z cyklu Legendy Národního divadla 

 

30. !íjna 2007 v 19 hodin 
 

Rytí!ský sál sv"telského zámku 

Program: 

José Lezama Lima  1910-1976 /Kuba/
Úlomky k svému magnetu, Pevnost 

 
Držitelé Nobelovy ceny : 

Octavio Paz 1914-1998  /Mexiko/ 
Salamandr, Strom uvnit! 

 
Gabriela Mistralová  1889-1957 /Chile/ 

Sklí#enost, N"ha 

Manuel María Ponce 1882-1948
Malgré Tout 
Intermezzo 

Gavota 
 

Estrellita pro flétnu a kytaru 
 

--- p!estávka --- 
 

Heitor Villa–Lobos 1887-1959
Bachianas Brasileiras No.5 pro flétnu a kytaru 

Choros No.1 pro flétnu a kytaru 
 

Manuel María Ponce 
Scherzino mexicano pro kytaru sólo 

Robert Beaser (*1954) 
Mountain Songs (Barbara Allen)  

pro flétnu a kytaru 
 

Leo Brouwer (*1939)
Danza del Altiplano pro flétnu a kytaru 

(Tanec Náhorní plo�iny) 

“JIHOAMERICKÉ  RYTMY” 
Koncert jihoamerické hudby pro flétnu s kytarou 

a milostné, metafyzické poezie 
nejv"t�ích jihoamerických básník$ 

 

Ú#inkují: 
 

Radovan Lukavský � um"lecký p!ednes 

Gran Duetto Concertante 
Jan Riedlbauch � flétna 

Miloslav  Klaus � kytara 

MEDAILONKY

Gran Dueto Concetante
Gran Duetto Concertante představuje 

spojení dvou osvědčených sólových ná-
strojů – flétny a kytary – v interpretaci 
flétnisty Jana Riedlbaucha a kytaristy 
Miloslava Klause. Umělecká spolupráce 
těchto dnou excelentních interpretů se 

rozvíjí o roku 1981. Jejich rozsáhlý spo-
lečný repertoár zahrnuje skladby všech 
hudebních epoch; zvláštní pozornost 
věnují české soudobé hudbě.

Virtuosní ovládnutí nástrojů, brilantní 
technika, strhující projev, vysoká hu-
dební profesionalita, to jsou hlavní rysy 
jejich hry. Vedle celé řady evropských 
států koncertovali také v zemích Jižní 
a Střední Ameriky a v USA.

Jan Riedlbauch 
(*29. 11. 1948 ve Strakonicích)
Vystudoval pražskou konzervatoř a Aka-

demii múzických umění v Praze (prof. Pe-
tr Brock,  František Čech). Zásadní vliv 
na jeho umělecký růst měly konzultace 

u největších flétnistů své doby -profesorů 
Milana Munclingra a Gézy Nováka.

7 let působil jako 1. flétnista orchestru 
Národního divadla a jeho Jazzového 
orchestru. Od roku 1977 se věnuje pe-
dagogické činnosti jako profesor hry 
na flétnu na Konzervatoři v Praze. Byl 
členem mnoha komorních sdružení, 
např. dechového Kvinteta 74, Ensemble 
Martinů, Kvinteta Bohemia. 

V roce 2003 získal za celoživotní 
umělecký přínos státní francouzskou 
cenu (Chevalier dans l órdre des Palmas 
Académiques – Rytíř řádu akademic-
kých palem). Procestoval jako sólista 
a komorní hráč celou Evropu, Kolumbii, 
Mexiko, Japonsko a USA a rovněž ▶
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přednášel na tamních univerzitách 
(Wisconsin, Miami a dalších). Natočil 
dlouhou řadu hudebních snímků a CD 
(Supraphon, Triga, Harmonia Mundi 
France, Český rozhlas).

Rovněž je známá jeho básnická tvorba, 
která několikrát vyšla tiskem vydanými 
básnickými sbírkami a bibliofiliemi (na-
příklad Mateníky v Jestřábově žlutém 
oku či  Bílý hřebec černý pán).

Miloslav Klaus (*13. 7. 1960 v Praze)
Hře na kytaru se věnuje od 8 let. 

Vystudoval pražskou konzervatoř 
a AMU v Praze. Vysoká interpretač-
ní úroveň hry a virtuózní zvládnutí 
nástroje mu záhy umožnily dosáhnout 
vynikajících úspěchů při samotných 
sólových recitálech a v domácích 
i zahraničních soutěžích. Je držitelem 
titulu laureáta vrcholné mezinárodní 
kytarové soutěže „Concours Interna-
tional de Guitarre“ v Paříži. Nahrává 
v rozhlasových i televizních studiích 

a vystupuje na mnoha pódiích českých 
i zahraničních.

Radovan Lukavský (*1919 v Praze)
Po maturitě na gymnáziu začal stu-

dovat na Filozofické fakultě Karlovy 
univerzity. Po uzavření vysokých škol 
nacisty (1939) pracoval na železnici. 
Jeho studia konzervatoře (od r. 1941) 
a účinkování ve Větrníku bylo přeruše-
no totálním nasazením, ze kterého byl 
v r. 1944 vyreklamován Vl. Burianem, 
vzápětí však došlo k uzavření českých 
divadel, do konce války byl opět dělní-
kem. Po osvobození se vrátil na FF KU 
i na konzervatoř (spoluzakládal DISK).  

V letech 1946-50 byl členem vino-
hradského souboru Městských divadel 
pražských (z rolí např. Současník v Čín-
ské zdi, Achilles v Troilovi a Kressidě), 
po změně na Divadlo čs. armády  zůstal 
v souboru MěDP (titulní Misantrop, Fi-
garo ve Figarově svatbě, Starbuck v Ob-
chodníkovi s deštěm aj.).  

Od roku 1957 působí v činohře Ná-
rodního divadla (Edgar v Králi Learovi, 
Vajnonen v Optimistické tragédii, Vo-
cilka ve Strakonickém dudákovi, titulní 
role Hamleta a Tomáše Becketa, Václav 
v Drahomíře a jejich synech, Proctor 
ve Zkoušce ohněm, v posledních letech 
např. Krištof v Roku na vsi, Stařec 
v Návštěvní době, Puk ve Snu noci 
svatojánské, Ředitel ve Faustovi, Herec 
v Hamletovi, atd.)  

V současné době hraje Talbota v Marii 
Stuartovně, vodníka Ivana v Lucerně, 
D Ártagnana v Cyranovi z Bergeracu, 
je členem sboru v Aischylově Orestei 
a účinkuje ve své benefici Nebyl jen 
Hamlet.

Byl poctěn Cenou Thálie 1995 (za 
celoživotní mistrovství v oboru diva-
dla). Od r. 1945 se věnuje činnosti pe-
dagogické, napsal několik teoretických 
publikací. Je nositelem vyznamenání Za 
zásluhy (za vynikající umělecké výsled-
ky; 2000).

▶
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Víte, že...

...v polovině září se ve všech pro-
storách pražského kina Lucerna ko-
nalo přátelské setkání uspořádané ke 
100. výročí českých kin? Kouzelník 
Viktor Ponrepo otevřel první stálé kino 
právě 15. září 1907 v domě U Modré 
štiky v Karlově ulici v Praze. Kino 
Lucerna je jen o dva roky mladší.

V programu, kterým provázel Aleš 
Cibulka, byly projekce originálního 
ručně kolorovaného snímku firmy Pa-
thé, zvukový film z roku 1964 Zkáza 
Jeruzaléma s Jaroslavem Marvanem 
a Milošem Kopeckým v hlavních 
rolích, zdravice a vzpomínky hostů, 
ale především setkání s lidmi, kteří 
mají rádi biograf. Ze Světlé se akce 

– na osobní pozvání pořadatelů – zú-
častnila vedoucí městského kina Eva 
Doležalová.

-jv-
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Václav Neckář ve Světlé

Jak ten čas letí, Lékořice, Čaroděj 
Dobroděj, Časy se mění, Stín katedrál 
a mnohé další známé písničky. Tak by 
se dal charakterizovat Václav Neckář, 
který se svojí skupinou Bacily koncer-
toval ve čtvrtek 20. září ve světelském 
divadelním sále. Vystoupení bylo vy-
nikající a je nutné ocenit, jak rychle 
se Václav Neckář dokázal zotavit po 
mozkové příhodě.

O přestávce jsme se Václava a jeho 
bratra Jana zeptali na pár věcí.

– Jaký vztah máte ke Světlé nad Sáza-
vou a celkově k Vysočině?

Václav: Dlouho jsem na Vysočině ne-
byl, to je pravda. Ale Světlou mám moc 
rád a už jsem ji navštívil mockrát. Když 
jsem tu byl naposledy, tak jsem dělal be-
sedy na zdejším učilišti.

– Na který koncert z vaší kariéry nej-
raději vzpomínáte? Je z dob zlaté éry 
Golden Kids nebo až při pozdějším vy-
stupování se skupinou Bacily?

Václav: Já myslím, že když jsme 
dělali naposledy koncert ve Světlé, tak 
ten byl nejlepší. Myslím, že v roce 1981, 
před dvaceti šesti lety, to jste ještě vy 
nebyla na světě. A vidíte, ještě pořád 
zpívám.

– A to je jedině dobře. Kterou píseň 
považujete za zlom ve své kariéře?

Václav: To opravdu netuším, co myslíš, 
brácho? Doktor Dam Di Dam?

Jan: Já si myslím že, svým způsobem 
každá píseň může být zlomem, pro mě 
například Doktor Dam Di Dam byl zlo-
mem. To byla moje první píseň, kterou 
mi bratr vzal. Ty předtím se mu totiž 
nelíbily.

Václav: No a samozřejmě zlomem 
bylo také to, že jsem před dvěma roky, 
po mozkové příhodě, mohl natočit no-
vou desku. A také nemohu zapomenout 
na písničku, která se jmenovala Nauti-
lus. Byla to balada, která měla veliký 
úspěch nejen u nás v Čechách, ale také 
v Německu.

– Máte před každým koncertem nějaký 
rituál?

Václav: No to já nemohu říct, protože 
to by to pak nefungovalo. Opravdu to 
neprozradím.

Jan: Ono těch rituálů je o trošku víc. 
Například, že se musíme před koncer-
tem spolu pohádat.

▶
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– Jaký vztah máte k médiím?
Václav: Vzhledem k tomu, že jsem na 

střední škole dělal kulturního a sportov-
ního redaktora, tak mám k médiím svůj 
osobní vřelý vztah. Ale na druhou stra-
nu musím říct, že někdy nepíší pravdu.

Jan: Jinak musím říct, že vy jste hezká 
média.

Václav: A to je pravda.

– Děkujeme. Tak a odlehčená otázka 
na závěr. Už jste byl letos někde na 
dovolené? A jak si vlastně představujete 
svoji ideální dovolenou?

Václav: Dneska mám vlastně pracovní 
dovolenou. Teď jsem téměř každou so-
botu a neděli hrál se skupinou  Bacily na 
různých akcích. Například na charitativ-
ním koncertě pro postižené v Havlíčkově 
Brodě.

– Děkuji za rozhovor a přeji Vám mno-
ho sil a zdraví při dalším koncertování.

Šárka Nevoralová

MYSTERY OF THE DANCE - Tajemství tance

Dynamická a působivá taneční show, 
ve které ožívá příběh staré keltské le-
gendy o lásce člověka a víly. Atmosféru 
tohoto programu působivě zvýrazňuje 
velkolepé scénické a světelné vyznění 
a mnoho kostýmových převleků, které 
efektně dotvářejí dokonalý umělecký 
zážitek z představení. Irské tance jsou 
zosobněním dokonalého souladu, ryt-
mu a jedinečné harmonie pohybů.

Tvůrci programu připravili dokonalý 
koktajl pro všechny smysly. Pulzující 
energie mládí se spojuje s opojnými 
pocity radosti a smutku. Charakteris-
tická irská hudba spojená s taneční 
virtuozitou, rafinovaná práce nohou, 
strhující rytmus a údernost irského 
stepu, to vše vytváří dokonalou taneč-
ní show.

Známý slovenský taneční soubor 
Merlin má na kontě mnoho domácích 

i zahraničních vystoupení a ve svém 
zaměření se řadí k nejlepším v Evropě.

ZAŽIJTE SVĚTOVÝ 
FENOMÉN IRSKÉHO TANCE 

NA VLASTNÍ KŮŽI.
STRHUJÍCÍ RYTMUS – PULZUJÍCÍ 

ENERGIE – EXPLOZE POCITŮ

Taneční soubor Merlin
Taneční soubor Merlin působí na 

slovenské taneční scéně od roku 1994. 
Profesionální umělecká úroveň, kvalitní 
taneční repertoár zaměřený hlavně na 
irské tance a stepové show, spolehlivost 
a flexibilita jsou hlavními charakteristi-
kami souboru.

Merlin vystupuje po celém Slovensku 
i v zahraničí v samostatných celovečer-
ních programech,  vstupech na firem-
ních akcích, show programech, plesech 
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atd. V současnosti účinkuje hlavně 
s divácky velmi úspěšnou irskou taneční 
show  Mystery Of The Dance.

Vedle irských tanečních show má 
Merlin v repertoáru i show ve stylu 
retro (Twist a Pomáda), která jsou žá-
dána hlavně jako zpestření programu 
na firemných akcích či plesech, a histo-
rická show (Gotika a Rokoko), o která 
je zájem hlavně jako efektní otevření 
plesů. Pro své náročné partnery Mer-
lin na požádání připravuje i speciální 
choreografie na konkrétní příležitosti. 
Bohaté kostýmové vybavení souboru 

 Blanka Pejšková

Narodila se 23. srpna 1966 v Opavě ve 
Slezsku, dětství prožila v nedaleké vesnič-
ce Pusté Polomi. Po studiu na opavském 
gymnáziu vystudovala ekonomii na VŠ 
Báňské v Ostravě. V roce 1989 se provdala 
a od roku 1990 bydlí v Praze, kam se pře-
stěhovala za svým manželem. Má dvě děti, 
syna (13) a dceru (4).

Ve svém povolání vždy uplatňovala spí-
še ekonomické vzdělání. Kreativita se pro-
jevovala v jejím životě již od dětských let, 
a to v  mnoha oblastech. Malovat začala až 
v roce 2000. V roce 2004 uspořádala první 
samostatnou výstavu v Pusté Polomi, v ro-
ce 2006 vystavovala v Humpolci. Jejím 
učitelem se stal v roce 2006 akademický 
malíř Radim Vejvoda.

Milovaným místem je Plačkov u Hum-
polce, vesnička na Vysočině, kde tráví 
autorka volné chvíle se svou rodinou na 
chalupě. Tam vzniká převážná většina 
výtvarných prací.

Blanka Pejšková se věnuje také literární 
tvorbě, svou výstavu nazvanou „Květi-
nám“ obohatila i básnickou sbírkou se 
stejnojmenným názvem. Poklonu květi-
nám složila v úvodní básni této sbírky a ve 
svých obrazech, kde se snaží dotknout 
drobných detailů přírody, které jsou pohla-
zením pro oči i duši člověka.

Cítí potřebu v současné uspěchané 
době upozornit své okolí na drobné a běž-
né věci kolem nás, které jsou malými 
zázraky. 

umožňuje uspokojit i specifické poža-
davky partnerů.

Merlin při svých programech využívá 
i vlastní rozsáhlé profesionální jevištní, 
světelné a zvukové zabezpečení, kterým 
dokáže uspokojit i nejnáročnějšího divá-
ka, toužícího po dokonalé taneční show 
se vším, co k tomu patří. Jako jediný na 
Slovensku disponuje přenosným profesi-
onálním tanečním parketem na stepová-
ní, jaký používají světová taneční show.

Bližší info o tanečním souboru na-
jdete na: www.danceshow.sk

zh

Tip na knihu

Na jaře vydal Obecní úřad ve Vilémo-
vicích regionální publikaci Vilémovice. 
U jejího zrodu stáli Františka Pleva, autor 
několika knih o Ledči n. S a okolí, a Václav 
Vacek, starosta obce. Kniha mapující život 
obce od nejstarších dob až po dnešek je roz-
členěna do několika kapitol, například His-
torie, Barokní zámeček, Vilémovický mlýn, 
Zemědělství, Spolkový život, nechybí ani 
přehled nejdůležitějších událostí v letopoč-
tech a stručné seznámení s nejzajímavějšími 
místy v okolí obce.

Kniha je vázaná, s mnoha černobílými 
i barevnými fotografiemi na kvalitním kří-
dovém papíře, má 128 stran a stojí 200 Kč.

-jv-
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek

Beletrie
Aw, Tash - Cesta za hedvábím
 - rodinná sága z Malajsie 1. pol. 

20. stol.
Čechura, Rudolf 
 Jako zvíře
 - česká detektivka
Dutka, Edgar 
 Záliv osamění & zapomenuté aus-

tralské povídky
Kundera, Milan
Nechovejte se tu jako doma, příteli 

- eseje známého spisovatele
Tennant, Ema
 Dům na Korfu 

- autobiografický román

Naučná literatura
Kouřilová, Sylvie
 Studijní předpoklady a logika
Dárky z kuchyně 

- netypické využití konzervace
Stanyer, Peter 
 Vše o technikách kresby

Maturitní otázky z literatury 
(dějepisu, chemie, fyziky, 
matematiky)
 - pět učebnic pro maturanty 

Taussig, Pavel 
 Hvězdy českého filmového nebe

Knihy pro děti a mládež
Hanzová, Marie 
 Klíč ke slohu aneb Nerudou snad-

no a rychle?!
Havel, Jiří 
 Kdo má smysl pro nesmysl 

- kvízy, hádanky, doplňovačky
Březinová, Ivona 
 Báro, nebreč 

- dívčí román
McCombie, Karen 
 Dóóóst dobrý vánoce 

- dívčí román
Povídání z lesních pelíšků 

- příběhy o zvířátkách

Eva Kodýmová 

rozhovor měsícerozhovor měsíce
Klobouky z Agarveny – tento zají-

mavý název patří nové dobrodružné 
knize pro děti, která se u nás stala brzy 
oblíbenou. Jen za tři měsíce bylo v naší 
republice prodáno více než 1100 kusů, 
a proto jsme vyzpovídali její autorku 
Markétu Práškovou, rodačku ze Světlé 
nad Sázavou, nyní žijící – a stále píšící 

– v Dolní Březince.

– Jak jste se vůbec dostala k psaní?
Ve svých dětských letech jsem patřila 

mezi úplné nečtenáře a asi ve dvanácti 
jsem se pro čtení doslova nadchla. Vy-
hledávala jsem hlavně příběhy dob-
rodružné, nejlépe s nějakou záhadou 
nebo tajemstvím. Krátce nato jsem 
začala psát vlastní příběhy. Moc lidí 
o tom nevědělo, ani naši možná ne. 
Psala jsem si jen tak pro sebe, protože 
mě to bavilo.

– O čem byly tvé příběhy?

Tak různě. Nejvíc se tam objevovaly 
motivy pokladů a starých hradů. To mě 
vlastně drží pořád.

– Takže máš za sebou docela dlouhý 
literární vývoj.

To zase ne. Asi v šestnácti letech 
jsem toho nechala. Měla jsem tehdy 
jiné zájmy. Studovala jsem gymnázium 
a připravovala se na vysokou. Po ma-
turitě jsem vystudovala VOŠ a potom 
jsem začala v Hradci Králové dálkově 
studovat pedagogiku pro 1. stupeň ZŠ. 

Při tomto studiu jsem pracovala jako 
učitelka v základní škole v Dolním 
Městě a tam jsem si uvědomila, že je 
málo dětských knížek, které by mé 
žáky zaujaly. Děti jsou dnes náročnější, 
než jsme byli my. A tak jsem se k psaní 
opět vrátila.

– Muselo to být pro tebe určitě nároč-
né skloubit zaměstnání, školu, psaní…

Psaní je náročné především na čas. 
Nejsou to jenom hodiny strávené pří-
mo s tužkou v ruce, ale i dlouhé chvíle 
před tím, kdy se teprve příběh vymýšlí. 
A také je důležité často a hodně číst. 
Bez toho by to asi nešlo.

– Jak dlouho tedy trvalo, než se z tvé 
hlavy dostala knížka do rukou čtená-
řů?

Začala jsem ji psát už v roce 2004 
a dokončila jsem ji v létě 2005. Na 
podzim jsem kontaktovala nakladatel-
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

ství Fragment, kterému se můj příběh 
velice líbil. V létě 2006 jsem podepsala 
smlouvu a na pultech knihkupectví se 
knížka objevila letos 10. května.

 – Kde jsi brala inspiraci?
Úplně všude – v knížkách i v životě. 

Spojily se tam všechny moje představy. 
Děti se v knize setkají s dobrodruž-
stvím i fantazií.

– Něco víc nám o své knize neprozra-
díš?

Je to dobrodružná knížka s detek-
tivními a fantastickými prvky, pro 

čtenáře přibližně od 9 let. Hlavními 
hrdiny jsou chlapec Adam (14) a jeho 
sestřenice Evka (13), kteří přijíždějí 
na prázdniny k babičce a dědovi do 
starého domu, kde zkoumají záhady 
jejich rodiny. V domě najdou kouzelné 
klobouky, které je přenášejí do minu-
losti. Tam se svým prapradědečkem 
Vilémem odhalují křivdu spáchanou na 
jejich rodině.

– Plánuješ něco do budoucna?
Má se jednat o tetralogii, takže při-

pravuji další tři díly. Úpravy na 2. díle 
bychom měli s redaktorem Štěpánem 

Kovaříkem z nakladatelství Fragment 
zahájit v polovině října. Příští rok by 
měl vyjít. Další dva díly dokončím, až 
jak mi vyjde čas. Mám malého synka, 
takže se teď musím věnovat hlavně 
jemu. Spolupráce s nakladatelstvím je 
v tomto směru výborná, nijak na mě 
netlačí a nestresují mě nějakými limity 
a uzávěrkami. Navíc ještě plánují pře-
klad do slovenštiny, takže knížka mož-
ná vyjde i u našich bratrů Slováků.

– Děkuji za rozhovor.

Andrea Tarabčáková

Místní skupina České křest́anské akademie

Světelačka píše fantasy...
... a ne ledajakou. Její text totiž vydalo 

jedno z největších nakladatelství v Čes-
ké republice, a to se ještě chystají další 
dva díly! O kom že je to řeč? 

O Markétě Práškové (*1981 v Ledči 
n. S.), povoláním učitelce, která v součas-
né chvíli tráví čas na rodičovské dovolené. 
Markéta tedy píše fantasy texty, kterýžto 
žánr je v současné době díky úspěchům 
Tolkienova Pána prstenů a Rowlingové 
Harryho Pottera velmi žádaný a čtený. 
Není tudíž divu, že po jejích rukopisech 
dychtivě sáhlo zavedené pražské nakla-
datelství Fragment, které hodlá postupně 
vydat tři díly jejího opusu Klobouky 
z Agarveny. První z nich, Rodinné ta-
jemství, spatřil světlo světa letos na jaře 
v obdivuhodném nákladu 3 000 výtisků. 
(Pro srovnání, knihy všeobecně známých 
českých prozaiků vycházejí ve stejném 
nebo dokonce i menším nákladu, nej-
renomovanější básníci jsou šťastni, vy-
jdou-li jejich texty v tisícovém nákladu). 
Samotné nakladatelství pak v anotaci na 
knihu píše toto: „Na staré půdě u pratety 
Adam s Evkou objeví dva čarovné klobou-
ky, které jejich předkům daroval čaroděj 
z říše jménem Agarvena. S jejich pomocí 
se vrací do minulosti a skládají mozaiku 

údajů ukazující jim cestu ke skrývané 
rodinné historii. Najdou dlouho hledaný 
deník tajného předka? Objasní se záhada 
rodinného tajemství? Pomozte dětem přijít 
záhadě na kloub v 1. díle trilogie Klobou-
ky z Agarveny.“

Pokud máte zájem poznat autorku osob-
ně, můžete tak učinit na autorském čtení 
spojeném s besedou. Akci pořádá Místní 
skupina České křesťanské akademie; 
uskuteční se v úterý 16. října od 19.30 hod. 
v zasedací místnosti světelské Akademie 
v Sázavské ulici.

Hynek Bouchal

Anketa

Co si myslíte o Svatováclavské 
pouti? Ptala se Andrea Tarabčáková 
a zde máte několik odpovědí:

Svatováclavská pouť se mi líbí. Hod-
ně stánků, atrakcí i kolotočů pro malé 
děti. S mou dcerou chodíme každý rok 

– každý den.
Helena P. (29)

Já ji vůbec nevnímám, protože jsem 
většinou o pouti v práci. Ale moje děti 
na pouť chodí – to vím, protože si 
vždycky přijdou pro peníze.

Josef Dvořák (41)

Pouť je hlasitá a to mě velmi ruší. 
Jediné, co se mi na ní líbí, jsou stánky 
se zbožím. Každoročně v neděli vyra-
zíme s kamarádkami nakupovat.

Jana D. (63)

Ta je super. Vždycky sem jedeme 
s kamarády. Je tady velká zábava 
a hodně pěkných holek.

David (16)

Dříve byla pouť lepší. Byl větší 
výběr. Teď jsou tam samé stánky 
s oblečením – hlavně od vietnamských 
spoluobčanů.

Jarka  N. (33)
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Česká zemědělská akademie 
v Humpolci, střední škola

Zámecká 1, Světlá n. S.
pořádá v rámci výuky oboru 

Sociální péče pro žáky i ostatní 
zájemce

KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Zahájení: 
 čtvrtek 1. listopadu v učebně  

 1.E světelského zámku
 Začátečníci 1. skupina 
 13:30 – 15:00 hod.
 Pokročilí 15:15 – 16:45 hod.
 (V případě velkého zájmu  

 budou začátečníci rozděleni 
 do dvou skupin a kurz 
 pro pokročilé by proběhl 
 od 17:00 do 18:30 hod.)
Časová dotace: 

 každý kurz zahrnuje 
 30 vyučovacích hodin výuky
Lektor:
 Marie Kocmanová, tlumočnice  

 znakového jazyka III. kategorie
Ukončení:
 každý účastník obdrží 
 osvědčení o absolvování kurzu
Cena:  

 600 – 700 Kč 
 (dle počtu účastníků)
Přihlášky přijímá:
 Jana Lacinová, 
 tel. 569 454 038, 
 lacinovajana@seznam.cz

Český červený kříž ve spolupráci 
s Diakonií Broumov vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

- letního a zimního oblečení (dámské, 
 pánské, dětské)

- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
 záclon, látek

- domácích potřeb – nádobí bílé i černé,
 skleničky – vše jen funkční

- peří, péřových a vatovaných přikrývek,
 polštářů a dek

Sbírka se uskuteční dne 10. 11.
od 9.00 do 15.00 hod. v sokolovně

Věci prosíme čisté, zabalené do 
igelitových pytlů či krabic, aby se 

nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc.
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Jak se pozná, že začaly růst houby?
Text a foto: Jaroslav Vála

Turistické informační centrum 

Turistické informační centrum 
je součástí příspěvkové organizace 
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá 
nad Sázavou zřízené městem Světlá 
n. S. Sídlo má v budově na náměstí 
Trčků z Lípy čp. 16 spolu s městskou 
knihovnou a Galerií Na Půdě. V zá-
jmu rozšíření služeb upravuje KyTICe 
začátek pracovní dobu v TIC z 9.00 
hodiny na 8.00 hodinu.

Turistické informační 
centrum nabízí občanům 
a návštěvníkům města, telefonickým 
a e-mailovým tazatelům informace:
• o historii a současnosti, památkách, 

kulturních a sportovních zaříze-
ních ve městě a blízkém okolí

• o možnostech ubytování a stravo-
vání ve městě a blízkém okolí

• o společenských, kulturních 
a sportovních akcích ve městě 
a blízkém okolí

• o institucích, podnicích a službách 
ve městě a blízkém okolí

• o provozu zdravotnických zařízení 
a ambulancí lékařů ve městě

• o turistických zajímavostech 
v blízkém okolí města 

• o tipech na výlety pěšky, na kole 
či autem do blízkého okolí

• o vlakových a autobusových spo-
jích

Turistické informační centrum 
nabízí občanům a návštěvníkům 
města služby:
• prodej propagačních materiálů, 

pohlednic s motivy našeho města 
a nejbližšího okolí, poštovních 
známek, turistických a cyklotu-
ristických map, průvodců, knih, 
turistických známek a dalšího 
sortimentu (Světelského zpravo-
daje, upomínkových předmětů) 
souvisejícího s městem 

Informační centrum (foto: ing. V. Kunc)

▶
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Společenská kronika

Vážení čtenáři,
už v příštím čísle bychom vás rádi po-

těšili novou službou, a to společenskou 
kronikou. Co všechno může obsahovat? 
Blahopřání, poděkování, vzpomínku na 
blízké… Příspěvek může být doplněn 
fotografií. Jak bude rubrika vypadat, 
bude záležet především na vás. 

Své příspěvky můžete buď zanést 
osobně do turistického informačního 
centra nebo je zaslat e-mailem na adresu 
redakce@svetlans.cz. V obou případech 
je třeba udat vaše jméno, adresu a tele-
fonní číslo. Tato služba bude pro naše 
občany bezplatná.

Těšíme se na spolupráci. 

redakční rada

• prodej vstupenek na kulturní akce 
• veřejně přístupný internet (1/2 hod. 

zdarma)
• kopírování (černobílé, max. A3, 

zvětšování, zmenšování)
• skenování (max. A4)
• faxování
• kroužková vazba (max. 200 listů)
• příjem inzerce do vývěsky (mi-

nimálně na 1 měsíc, formát max. 
A4)

• příjem inzerce do Světelského 
zpravodaje (do 20. dne předchozí-
ho měsíce, formát max. A4)

• příjem plakátů pro společnost 
Rengl, s. r. o., která provádí pro 
město plakátovací službu

• průvodcovská služba ve středově-
kém podzemí

Provozní doba
září – červen 
pondělí – pátek
8:00 h. – 11:30 h. 12:30 h. – 17:00 h. 

červenec a srpen 
pondělí – pátek
8:00 h. – 11:30 h.  12:30 h. – 17:00 h.
sobota 9:00 h. – 13:00 h. 
Pokud se v sobotu uskuteční prohlíd-

ky středověkého podzemí, je po tuto 
dobu informační centrum uzavřeno.

Turistické informační centrum
nám. Trčků z Lípy 16
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 496 676
info@svetlans.cz

▶ Zlatý voči

V pátek 14. září byl v opuštěném 
lomu Střelnice nedaleko Lipnice 
n. S. dovršen triptych Národního pa-
mátníku odposlechu. Po Bretschnei-
derově uchu a Ústech pravdy, které 
jsou vytesány do žulových stěn dvou 
starých lomů o pár kilometrů dál, byla 
odhalena jeho pointa – Zlaté oči.

Nejprve od břehu zatopeného lomu 
vyplul prám s převozníkem Cháronem 
a jedním pasažérem, v půli cesty zastavil 
a ukázalo se, že oním spolucestujícím je 
Michal Hájek, neboť se hned ujal dirigo-
vání smíšeného pěveckého sboru Jasoň 

z Havlíčkova Brodu rozmístěného nahoře 
na skále. Po krátkých projevech předne-
sených hejtmanem kraje Vysočina Miloš 
Vystrčilem, vnukem slavného spisovatele 
Richardem Haškem, zřizovatelem a jed-
natelem Soukromé vyšší odborné školy 
grafické a Střední umělecké školy gra-
fické Jihlava Milanem Dušákem, a také 

samozřejmě autorem, havlíčkobrodským 
sochařem Radomírem Dvořákem, znovu 
zazpíval Jasoň, a teprve potom přišlo na 
řadu slavnostní odhalení nového díla. 

Cháron na svém prámu převezl slečnu 
Vlast, oděnou do bílé řízy, která z díla na 

Hejtman Miloš Vystrčil 
a sochař Radomír Dvořák

Jeden z vtipných nápisů umístěných 
v okolním lese

Zlaté oči krátce po odhalení
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sebe strhla modrou a červenou drapérii. 
Skupina rakousko-uherských vojáků vy-
střelila čestnou salvu a oficiální část pro-
gramu tím skončila. Kromě občerstvení 
měli všichni přítomní možnost postupně 
využít převozníkova prámu, dovézt se 
ke Zlatým očím, vlastníma rukama si 
osahat jinak nepřístupné dílo a pokusit 
se otočit osmdesátikilovou pohyblivou 
duhovkou.

A jak tedy ony Zlaté oči vypadají? 
Tak jako u obou již zmíněných sochař-
ských děl, jedná se o reliéf anatomic-
kého detailu, tentokrát otevřených očí 
s kořenem nosu, umístěných v průzoru 
připomínajícím tvarově oko. Celé dílo je 
rámované náznakem trojúhelníka, takže 
připomíná symbol Božího oka, ideu 

vševidoucnosti. Zlaté oči dovršují cyklus 
věnovaný komunikaci a monitorování 
lidské činnosti a soukromí. Navazuje 
na Bretschneiderovo ucho a Ústa pravdy, 
a vytváří tak soubor symbolizující nikoli 
jen tři druhy komunikace, ale především 
tři způsoby praktik totalitních režimů 
k získání informací: udávání, odposlou-
chávání a šmírování. Nabízejí se však 
i asociace s odposlechovými aférami, 
rozmísťováním všudypřítomných kamer 
a koneckonců i se slavným sloganem 
Velký bratr tě pozoruje z románu George 
Orwella „1984“. Další nápady vyvolávají 
v pozorovateli zlacené nápisy v „počíta-
čovém jazyce“ (exit, enter) na duhovkách 
i rámcový tvar, který může připomínat 
nejen oko, ale třeba také průzor v ša-

tu zahalujícím tvář muslimské ženy, 
v kukle teroristy či příslušníka zásahové 
jednotky.

Na více než měsíc se Radomír Dvořák 
nastěhoval do provizorního přístřešku 
nedaleko lomu a na rozdíl od minulých 
prací realizoval dílo sám, na vlastní rizi-
ko a bez nároku na honorář. Druhou od-
lišností byly pracovní podmínky: zatímco 
při práci na obou předchozích dílech měl 
autor pevnou půdu pod nohama, tentokrát 
pracoval na plošině zavěšené ve stěně jen 
pár centimetrů nad hladinou vody.

A nakonec: Zlaté oči nebo Zlatý voči? 
Jak je libo, ovšem nespisovná varianta 
nabízí další souvislost, a to se starým 
českým ustáleným rčením...

Text a foto: Jaroslav Vála

Sportoviště u ZŠ Komenského

Začátkem září uplynulo šest let od 
otevření víceúčelového sportovního 
areálu s umělým povrchem u Zá-
kladní školy Komenského. Pravda, 
není to výročí kulaté, ale toto sporto-
viště je využíváno širokou veřejností 
a žáky světelských škol v takové 
míře, že stojí za to, si těch šest let 
připomenout. 

Tenkrát, ve čtvrtek 6. září, to byla 
velká sláva, přestřižení pásky se ujali 
poslankyně Jana Volfová a starosta 
Jaroslav Jenčík. Dvě stě metrů dlouhý 
tartanový ovál využívají k přípravě 
hlavně atleti z tréninkové skupiny 
Jozefa Foťka a že jim to svědčí, potvr-
zují hodnotné osobní rekordy a medaile 
z oblastních i republikových šampioná-
tů. Zápasy vyznavačů rekreačního 
fotbálku na umělé trávě se za těch šest 
let snad ani nedají spočítat, hraje se 

Běh Terryho Foxe 2007

Čtvrteční odpoledne 18. října bude 
ve Světlé opět patřit Běhu Terryho 
Foxe (BTF), jehož organizátory jsou 
tradičně Klub cyklistiky Sklo Bohe-
mia a Městský úřad ve Světlé n. S.

BTF je dobrovolná humanitární akce 
a všechny prostředky díky ní získané 
od startujících jsou podle přání Terryho 
Foxe věnovány na výzkum rakoviny. 
BTF je akcí nesoutěžní, trať lze ab-
solvovat libovolným způsobem podle 
vlastních sil – chůzí, během, procházkou, 
jízdou na kole, kolečkových bruslích, na 

invalidním vozíku nebo třeba s dětským 
kočárkem. Podle výše peněžitého pří-
spěvku budou rozdávány upomínkové 
dárky s logem BTF.

Prezentace je od 14 hodin před radnicí, 
startovat se bude v 16 hodin z náměstí 
Trčků z Lípy. Trať vede z náměstí ulice-
mi Nádražní, Poštovní, Pěšinkami, dolní 
částí náměstí do Dolní ulice, ulicemi Na 
Sídlišti a Nové město zpět na náměstí 
před MěÚ. Okruh měří 1600 metrů. 
V cíli bude účastníky čekat malé občer-
stvení a tombola.

-jv-

zejména o víkendech, i při umělém 
osvětlení, a téměř po celý rok. Stranou 
zájmu nezůstává ani volejbalový kurt, 
na kterém je možné si zahrát i nohej-
bal. Již dnes, po šesti letech, je jasné, 
že sedm a půl milionu korun vložených 
městem do tohoto projektu bylo tou 
nejlepší investicí. Vždyť se tak splnil 
sen mnoha sportovců, učitelů tělocviku 
a jejich žáků. 

Text a foto: jív
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Rozdílné prožitky maratonců

kázali se navzájem i hecovat. Po výstřelu 
startéra jejich kontakt skončil, každý má 
své tempo, každý běží za své. První 
v cíli z této dvojice byl Pepa Machálek 
v čase 3:54:23 hod. Bylo z toho krásné 
15. místo v kategorii 50-59 let a 93. příč-
ka v celkové klasifikaci 186 startujících. 
Jarda Procházka se v cíli objevil o téměř 
půlhodinu později, udřený s časem 4:20:
43. Sám se přiznal, že celý závod byl pro 

něj skutečným martyriem, ač na startu 
nic nenasvědčovalo, že by mělo přijít 
trápení. Oba závod dokončili, byť s roz-
dílnými pocity a byli ochotni se podělit 
o své maratonské prožitky. Nejprve star-
ší z této dvojice, Josef Machálek.

– Pepo, byl to pro tebe druhý maraton 
v životě, s čím jsi šel na start?

Podle rad zkušených maratonců a po 
zkušenostech z loňského startu jsem už 
věděl, že nejdůležitější je to po začátku 
nepřepálit. Z kraje závodu má člověk 
dost sil, takže to svádí k svižnějšímu 
tempu a to se může v závěru vymstít. 
V Kladně se běží pět okruhů, a tak jsem 
si tempo rozplánoval, napsal jsem si na 
prsty levé ruky časy jednotlivých kol. 
První tři jsem běžel s pětiminutovou 
rezervou, ale pomalejším posledním 
kolem jsem to srovnal a do svého ča-
sového plánu jsem se téměř trefil. Sám 
jsem byl překvapen, jak jsem to dokončil 
v pohodě.

– Co pro tebe absolvování těch 4 192 
metrů znamená?

Určitě je to trochu adrenalin a dokazu-
ji sobě, že ještě něco dokážu. Jinak to je 
tejrání těla. (úsměv)

Jaroslav Procházka byl na maratonu 
v Kladně potřetí a ten třetí start se mu 
povedl nejméně.

– Jaroslave, co bylo příčinou tvého 

trápení na trati?
To sám přesně nevím, možná to byly 

téměř nové, málo prošlápnuté boty, pro-
stě mi to nesedlo. Do obou nohou mě 
chytly takové křeče, že jsem to chtěl 
před 36. kilometrem zabalit, chvíli jsem 
jen šel. Ale při každém dokončení kola 
na stadionu byla skvělá atmosféra, lidi 
povzbuzovali a to mi dodalo síly k do-
končení závodu. Postupně jsem se opět 
rozbíhal a v cíli nakonec byla radost, že 
jsem to dokázal.

– Maratonec je po celou dobu závodu 
prakticky sám se svými myšlenkami, 
o čem tak během závodu přemýšlíš?

Po startu je to taková legrace, utváří 
se skupinky, bavíme se spolu, navzá-
jem se seznamujeme. S přibývajícími 
kilometry už to je spíš meditace, člověk 
přemýšlí o svých věcech. V závěru už 
myslím jen na to, abych to dokončil, to 
už je o vůli.

jív
Foto: archiv J. Machálka

Josef Machálek v cíli svého druhého 
maratonu

Vyčerpaný Jaroslav Procházka závod 
dokončil

Pro jednoho pohoda, pro druhého 
maratonské trápení, tak lze shrnout 
pocity dvou běžců –  kamarádů, sed-
mapadesátiletého Josefa Machálka 
z Vilémovic a o 11 let mladšího Svě-
teláka Jaroslava Procházky. Oba 
mají společného koníčka, zdravý 
pohyb. Celoročně běhají pro radost, 
jezdí na kole, spolu objíždí amatér-
ské běžecké závody, nevyhýbají se 
ani triatlonu.

9. září spolu vyrazili na náš druhý 
největší maraton do Kladna. Těch 4 192 
metrů se nenechá běžet jen tak z voleje, 
bez dlouhodobého pravidelného běhání. 
To by bylo bláznovství a hazard. Oba 
toho během roku mají naběháno požeh-
naně, a tak si mohou nejdelší běžeckou 
disciplínu olympijského programu dovo-
lit. Na startu se oba cítili v pohodě, do-

Hokejisté lákají do svých 
řad kluky

HC Sklo Bohemia hledá pro doplnění 
družstva přípravky správné kluky roční-
ků 2000 – 2002, kteří by to chtěli zkusit 
s hokejem. Potřebné informace získají 
rodiče na telefonu vedoucího přípravky 
Pavla Zvěřiny: 605 461 608. 

Pro začátek stačí mít brusle, hokejku, 
přilbu  a chuť hrát hokej. Začínajícím 
stačí přilba  na kolo, kterou každý kluk 
určitě má, a s dalším vybavením rádi 
poradí rodiče dětí, kteří již hokejovou 
přípravku na zimním stadionu v Pěšin-
kách navštěvují.
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Třináctiletá žákyně Základní školy Ko-
menského Hana Ptáčníková z tréninkové 
skupiny Jozefa Foťka startovala v dresu 

Na Kadlečáku do 28. sezony

Zima před dvěma lety všechny 
lyžaře pořádně namlsala, však také 
na Kadlečáku padaly rekordy jak 
v délce provozu vleku, tak i počtech 
lyžujících, znamenité byly i sněhové 
podmínky. Při loňské zimě však jako 
by chtěl svatý Petr ušetřit to, co rok 
před tím štědře rozhazoval po na-
šich kopcích. 

Atletka Ptáčníková na republikovém šampionátu

Hvězdy SKP Pardubice na Mistrovství ČR 
žáků a žákyň v atletice v Břeclavi. Její do-
ménou jsou nejkratší běžecké tratě, a tak 
soutěžila v běhu na 60 m. 

V osmičlenném rozběhu skončila 
s časem 8,19 na čtvrtém postupovém 
místě. V meziběhu již svůj výkon z roz-
běhu nedokázala zopakovat a čas 8,26 jí 
stačil na šesté místo, přičemž do fi nále 
postoupily první čtyři. Přitom účast ve 
fi nálové osmičce jí utekla o pouhé dvě 
setiny vteřiny. Čtvrtá v meziběhu Hlavá-
čová z Vlašimi postoupila s časem 8,24, 
pátá Novotná z SK Aktis Praha měla čas 
8,25 a Hana Ptáčníková byla o další setinu 
horší. Přesto její čas z rozběhu 8,19 byl 
šestým nejlepším časem šampionátu z tři-
cítky startujících děvčat. Mistrovský titul 
v nejkratším sprintu žákyň vybojovala 
Michaela Kučerová z AK Olomouc, která 
ve fi nále zvítězila v čase 7,90. 

Text a foto: jív

Členové Lyžařského klubu Kadlečák 
a s nimi všichni milovníci lyžování 
věří, že se loňská, na sníh mizerná 
zima dlouho nebude opakovat. A co 
nového v lyžařském areálu nad Svět-
lou? Pro provozovatele vleku je určitě 
největší událostí, že se podařilo získat 
od Drážního úřadu potřebný Průkaz 
způsobilosti pro vlek. 

Tento certifi kát je pro všechny 
lyžařské vleky od letošní zimy po-
vinností danou zákonem a ten kdo 
jej nevlastní, vystavuje se nebezpečí 
vysoké pokuty. Průkaz způsobilosti 
je vysvědčením pro bezpečný provoz 
tohoto zařízení. Vždyť mezi podmín-
kami pro jeho získání jsou mimo jiné 
úřední Zpráva o pravidelných revizích 
elektrických zařízení a Protokol o pro-
hlídce a zkoušce zařízení v provozu. 
Návštěvníci lyžařského areálu na Ka-
dlečáku již znají odbavovací turniket 
u nástupiště na vlek. Lyžařský klub jej 
měl dosud v pronájmu, za který kaž-
dou zimu platil. 

Členové klubu se rozhodli, že zmí-
něný turniket odkoupí, ale protože 
po loňské nepříznivé zimě bylo konto 
klubu téměř prázdné, byla nastartová-
na akce „lyžaři sobě.“ Desítka členů 

LK Kadlečák se na turniket složila ze 
svého s tím, že po zimě dostanou vlo-
žené peníze zpět. Byl to prostě výraz 
oddanosti. Až na ten sníh je na Kadle-
čáku na sezonu téměř vše připraveno 
tak, jak to bývá u světelských lyžařů 
zvykem. 

Text a foto: jív

Hokejisté vyhráli turnaj 
v Humpolci

Hokejové „áčko“ HC Sklo Bohemia 
si přípravné období zpestřilo účastí na 
I. ročníku turnaje Bernard Cup v Hum-
polci a ten se jim podařilo vyhrát. Svě-
telští postupně porazili domácí Jiskru 
Humpolec 6:1, jihočeskou Horní Radouň 
8:4 a Žďár n. S. 5:2. Dobrým vysvědče-
ním pro mužstvo byl fakt, že během tří 
zápasů na turnaji prohrálo pouze jednu 
třetinu a to třetí dějství s Horní Radouní 
1:2, když po dvou třetinách byl stav 7:2 
pro Světlou. O 19 branek v sítích soupe-
řů se podělilo devět hráčů a 13 branek  
dala první pětka. Jaroslav Žák, který 
byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, 
se trefi l šestkrát, Jan Krajíček 3 x, Petr 
Včela 2 x, Jakub Kůrka 2 x, Jan Ruml 2 x 
a po jedné brance zaznamenali Hynek 
Bárta, Ondřej Vomela, Jan Neuwirth 
a Michal Dolinský. 

Tým vítězů se na ledě znovuzrozené 
haly v Humpolci představil v tomto 
složení: v brance se střídali Studený 
s Koubským, obránci J. Kůrka, O. Vče-
la, J. Kubát, M. Beránek, D. Kůrka, 
J. Vít, O. Vomela, útočníci P. Včela, 
J. Žák, J. Krajíček, J. Ruml, J. Neuwirth, 
M. Dolinský, V. Křišťan, T. Krajíček, 
F. Moravec, H. Bárta a R. Novotný. 

Konečné pořadí turnaje o pohár pi-
vovaru Bernard: 1. HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S., 2. HCM Žďár n. S., 3. Horní 
Radouň,  4. HC Jiskra Humpolec 

jív
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Turistika

nických kostelů ve spolupráci s far-
ností Lipnice nad Sázavou, a navštívili 
kostely sv. Martina v Dolním Městě 
a sv. Markéty v Loukově. Prohlédli si 
vzácné středověké nástěnné malby ze 
14. století a podívali se, jak postoupily 

U kostela v Loukově

práce na záchraně těchto gotických 
staveb, které bývají otevřeny pouze 
v době bohoslužeb. 

-jv-
Foto: Václav Blažek

 

Světelští turisté nechyběli ani na po-
sledním ročníku turistického pochodu 
Safari – Zvičina, který o prvním záři-
jovém víkendu pořádal Klub českých 
turistů Dvůr Králové. Slovo „poslední“ 
má v tomto případě význam absolutní, 
neboť pořadatelé se po osmadvaceti 
letech rozhodli další ročník nepořádat, 
mimo jiné pro malý zájem mezi místní-
mi občany. 

V prostoru startu a cíle byla připrave-
na výstavka dokumentů z historie po-
chodu, v cíli každý z účastníků obdržel 
speciální odznak Poslední sbohem, po-
chode a v podvečer se konalo symbolic-
ké pohřbení akce. Trasy pochodu vedly 
kouzelným Podkrkonoším, navštívili 
jsme Raisovu chatu na Zvičině, jeden 
z tamních nejznámějších turistických 
cílů, který svojí nadmořskou výškou 
671 m n. m. dominuje celému okolí, 
a zastavili jsme se také na hrázi přehra-
dy Les království. Možná, že si řeknete, 
co může být zajímavého na přehradní 
hrázi: mohutném, ošklivém, šedém, 
betonovém monstru, jehož základní 
funkcí je zadržovat vodu. Nikoli však 
u této přehrady – už její název by vás 
měl varovat před ukvapenými soudy… 
Technickými parametry vás nebudu 
unavovat, také proto, že nejsou v tomto 
kontextu důležité, spíše se podívejte, jak 
tato přehrada dokonale spojuje technic-
ké řešení s estetickou stránkou stavby. 
Kromě hráze patří ještě k vodnímu dílu 
obtokové tunely, přelivy, výpusti a do-
mek hrázného.

Text a foto: Jaroslav Vála

Přehrada Les království

Na hokej do Pěšinek již 21. října

I. krajská liga mužů Pardubického 
kraje má v osmičce týmů dva zástupce 
Vysočiny, hokejisty HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S. a od nové sezony HCM 
Žďár n. S. Dalšími účastníky krajské 
ligy jsou HC Spartak Choceň, HC 
Hlinsko, HC Chotěboř,  HC Litomy-
šl, Slovan Moravská Třebová a HC 
Chrudim B. 

Start ligy je již v neděli 21. října, hra-
cími dny jsou středa a neděle. První část 
soutěže se hraje čtyřkolově, každý s kaž-
dým, potom první čtyři týmy postoupí 
do fi nálové skupiny a systémem play-off 

Při jedné z pravidelných pondělních 
cyklovyjížděk využili členové KČT 
Sklo Bohemia akce Týden otevřených 
podlipnických kostelů, kterou pořáda-
lo občanské sdružení Přátelé podlip-

se utkají o přeborníka kraje. Světelští se 
v prvním kole představí na domácím 
ledě, soupeřem bude Slovan Moravská 
Třebová a ve středu 24. října pojedou do 
Žďáru n. S. Ve třetím kole, které bude 
na pořadu v neděli 28. října, přijede do 
Pěšinek chrudimské „béčko“. 

Kádr HC Sklo Bohemia doznal změn, 
určitě se zkvalitnil. Zejména první pětka 
ve složení Jakub Kůrka, Ondřej Včela, 
Petr Včela, Jaroslav Žák a Jan Krajíček, 
by měla svými zkušenostmi, nabytými 
ve vyšších soutěžích, táhnout tým k dob-
rým výsledkům a svojí hrou přilákat 
další diváky do hlediště zimního stadi-
onu v Pěšinkách. Vedoucí mužstva Josef 
Smrž k informacím o novinkách kolem 
prvního mužstva dodal: „Určitě máme 
mužstvo silnější než v loňské sezoně, 
proto bychom chtěli postoupit do fi ná-
lové čtyřky. Zda nám to ovšem dovolí 
soupeři. Před startem soutěže jsou pro 
nás neznámou.“ 

jív
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Kosmetický salon HARMONIE

oznamuje zákazníkům změnu provozovny.
Provozovna se nachází v ulici 

U Rybníčků č.p. 1147 
(mezi rybníkem a garážemi, jediný rodinný dům na levé straně, 

v kadeřnictví u paní Kostevyčové).

 V kosmetickém salonu nabízím tyto služby:
 kosmetika, manikúra, pedikúra, líčení, zdobení nehtů, barvení řas a obočí, mikromasáž očního okolí,  
 zpevňující masáž   úst, depilace obočí, nohou, horního rtu, brady, rukou, třísel, podpaždí, masáže  
 celého těla, zad, šíje, lýtek, nohou,  ošetření aknózní pleti.

Spolupracuji s pojišťovnou Metal-Aliance, která svým klientům od 25 let 
proplácí masáže v hodnotě od 300 až 600 Kč.

Těším se na Vaši návštěvu

Pavlína Bártová -  Kosmetický salon HARMONIE
U Rybníčků 1147,  582 91  Světlá nad Sázavou, tel.: 777 233 845


