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Vážení čtenáři,

atmosféru v naší malé zemičce 
poslední dobou rozvířila celo-
společenská debata o projektu 
obří „chobotnice“ – nové Národní 
knihovny. Tato pozoruhodná stav-
ba podle návrhu světově uznávané-
ho architekta Jana Kaplického by 
měla vyrůst v Praze na Letné, což 
některým lidem připadá jako na-
rušení jedinečného koloritu města. 
Máloco dokázalo poslední dobou 
vyburcovat naše mysli, které jsou 
leckdy imunní vůči věcem veřej-
ným, jako zájem o knihovnu, do 
níž možná velká část z nás nikdy 
nevkročí. Ať už to se stavbou Ná-
rodní knihovny dopadne jakkoliv, 
je určitě dobrým signálem, že nám 
podobné věci nejsou lhostejné. 

Pak totiž nebude možné, aby se 
stávalo to, co se před několika de-
sítkami let přihodilo se světelským 
náměstím. Kdysi malebné náměs-
tíčko se proměnilo v dnešní budo-
vatelsky vyhlížející plac, o kterém 
někteří obyvatelé okolních měst 
posměšně mluví jako o „zatáčce“. 
Ovšem i zde by se mohlo možná 
blýskat na lepší časy. Právě pro-
jekt na architektonické řešení svě-
telského náměstí v podání dvou 
dam Ing. arch. Simony Fišerové 
a Ing. arch. Adély Středové totiž 
nedávno vyhrál cenu Petra Parléře 
(více uvnitř tohoto čísla Zpravo-
daje). Pokud v budoucnu přikročí 
Světlá k realizaci tohoto projektu, 
určitě bude správná podobná dáv-
ka angažovanosti jako v případě 
Národní knihovny, protože to 
svědčí o opravdovém zájmu o dění 
kolem nás.

J. P.

Ï

Ï Ï

Slovo úvodem Schůze rady 20. srpna

Přítomni: Josef Böhm, Ing. Lenka Ar-
notová, Mgr. Jan Tourek, Mgr. Jana Kup-
číková, PhDr. Jana Myslivcová, omluve-
ni: Ing. Jiří Moučka, Věra Tyčová

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z jednání dne 23. 7. 2007.

RM Světlá n. S. projednala žádost 
manželů Zdenky a Pavla Urbanových 
a manželů Věry a Josefa Urbanových, 
U Rybníčků 1159, Světlá n. S., o proná-
jem části pozemku KN č. 189/2 v k. ú. 
Světlá n. S. o výměře 200 m2, RM od-
ložila projednání pronájmu do příštího 
jednání a uložila materiál doplnit o vy-
jádření Českých drah. Zajistí: odboru 
MIRR, termín: 3. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání souhlasí 
se zněním smlouvy o pronájmu nebyto-
vých prostor – část objektu čp. 986 na po-
zemku KN st. č. 232/2 v k. ú. Světlá n. S. 
(objekt kavárny) s tím, že v bodě III bude 
nahrazen text „k provozování restaurační 
činnosti“ specifikací, jaká byla v zadáva-
cím řízení a v bodě XII bude nahrazen 
text „nahlášených min. 3 týdny před ter-
mínem konání“ textem „po dohodě s PO 
KyTICe“. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání bere 
na vědomí výsledky výběrového řízení 
uvedené v protokolu o posouzení a hod-
nocení nabídek z 26. 7. 2007. Souhlasí 
s návrhem smlouvy o dílo k vypracování 
projektových prací a inženýrské činnosti 
na akci „Rekonstrukce zimního stadionu 
ve Světlé n. S.“ Ukládá odboru MIRR 
pozvat k přebírání projektu odborníka za 
účelem zhodnocení úplnosti projektu po 
technické stránce. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: I., II. 30. 9. 2007, III. 
30. 11. 2007, 28. 2. 2008. 

RM Světlá n. S. po projednání schvalu-
je záměr dočasného pronájmu pozemku 
na parcele č. 101/1 o rozloze cca 580 m2 
v k. ú. Světlá n. S. (prostor za Komerční 
bankou). Ukládá odboru MIRR zjis-
tit výši nákladů na případnou úpravu 
pozemku za účelem zřízení parkoviště 
včetně následného odstranění. Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, termín: 3. 9. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání schváli-
la smlouvu o výpůjčce stavby „Dopravní 
hřiště u ZŠ Lánecká I. a II. etapa“ mezi 
městem Světlá n. S. a příspěvkovou orga-
nizací ZŠ Lánecká 699, Světlá n. S. Uklá-
dá odboru MIRR projednat s ředitelstvím 

ZŠ Lánecká přehodnocení stavu stáva-
jících prolézaček a navrhnout řešení na 
zřízení dětského koutku u dopravního 
hřiště. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 9. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání odložila 
projednání záměru prodeje částí pozem-
ků KN č. 51/3 o výměře 610 m2 a KN 
č. 53/5 o výměře 420 m2 v k. ú. Radosto-
vice do některého z příštích jednání rady. 
Ukládá odboru MIRR zajistit vyjádření 
odboru životního prostředí MěÚ Světlá 
n. S. k zamýšlenému záměru p. Dole-
žala a připomínek občanů Radostovic. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
17. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schvá-
lila doplnění sazebníku za pronájem ne-
movitostí a nebytových prostor v majetku 
města o dopravní hřiště u ZŠ Lánecká. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned.

RM ukládá připravit aktualizaci sazeb-
níku za pronájem nemovitostí v majetku 
města Světlá n. S. (včetně přehledů s po-
rovnatelnými městy) do konce měsíce říj-
na 2007. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
ředitelka PO KyTICe, ředitelka PO ZŠ 
Komenského, termín: 31. 10. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje smlouvu o výpůjčce hřbitova a urno-
vého háje včetně příslušenství mezi řím-
skokatolickou farností – děkanství Světlá 
n. S. a městem Světlá n. S. Výpůjčka je 
bezplatná na 50 let. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 30. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání bere 
na vědomí výsledky hodnocení nabídek 
uvedené v protokolu vyhodnocení nabí-
dek – Skládka TKO – II. etapa ze dne 
14. 8. 2007.

Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
na realizaci stavby „Rozšíření sklád-
ky TKO – II. etapa“ s firmou, která se 
umístila na prvním místě v hodnocení 
nabídek, tj. VHS Vysočina a. s., Jihlava. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
19. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. projednala pozvání 
města Spilimberga na oficiální návštěvu. 
Po projednání souhlasí se složením dele-
gace: Ing. Lenka Arnotová, Josef Böhm, 
Mgr. Jan Tourek, Ing. Marie Kudrnová, 
Ing. Jiří Moučka, tlumočnice. Vzhledem 
k tomu, že veškeré náklady na ubytování 
a stravu 6členné delegace hradí město 
Spilimbergo, uhradí město Světlá n. S. ze 
svého rozpočtu náklady na dopravu. 
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Zajistí: vedoucí odboru MIRR, vedoucí 
finančního odboru, termín: 4. 10. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání schvá-
lila uzavření smlouvy o pojištění žáků 
ZŠ Lánecká, ZŠ Komenského, MŠ Lá-
necká a ZUŠ ve Světlé n. S. na pojistnou 
částku 50 000 000 Kč při výši pojistného 
46 500 Kč/rok s firmou UNIQA, Bělohor-
ská 19, Praha 6 od 1. 9. 2007. Doporučuje 
zastupitelstvu schválit rozpočtovou změ-
nu za účelem úhrady poměrné části po-
jistného pro rok 2007. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, termín. 19. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje základní organizaci Českého za-

Schůze rady 17. září

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

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu z minulého jednání.

RM Světlá n. S. bere na vědomí 
informaci o jednání s panem Malinou 
o možné spolupráci ve věci využití 
areálu bývalého koupaliště. Po pro-
jednání doporučuje další jednání vést 
pouze ve smyslu odkupu areálu bý-
valého koupaliště. Zajistí: Ing. Lenka 
Arnotová, starostka města, termín: 
31. 12. 2007. 

RM Světlá n. S. projednala materi-
ál – Generel dopravy – a doporučuje 
zastupitelstvu schválit vypracovaný 
koncept. Ukládá zjistit podrobnosti ve 
věci výstavby vysokorychlostní želez-
nice. Ukládá zjistit majetkové vztahy 
k lávce pro pěší přes řeku Sázavu. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
19. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. projednala a schváli-
la prostorovou studii na výstavbu spor-
tovní haly u ZŠ Lánecká. Doporučuje 
zastupitelstvu schválit vypsání výběro-
vého řízení na zhotovení projektové do-
kumentace na výstavbu sportovní haly 
u ZŠ Lánecká. Ukládá projednat zadání 
projektu se sportovní komisí a zástupci 
z řad uživatelů. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: I. 19. 9. 2007, II. 
31. 12. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručuje ZM schválit studii řešení zpří-

stupnění průmyslové zóny PA-1. Vypsat 
výběrové řízení na zpracování projekto-
vé dokumentace pro stavební povolení. 
Zajistí: Ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: I. 19. 9. 2007, II. 
31. 10. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje návrh užšího pořadníku žadatelů 
o nájem bytu v domě s pečovatelskou 
službou, předložený komisí sociální 
a zdravotní:
 1.  paní Božena Strašíková, Světlá nad 

Sázavou (byt po panu Feldmanovi)
 2.  paní Bohumila Dvořáková, Světlá 

nad Sázavou (byt po paní Nováko-
vé)

Náhradnice pro tento aktuální výběr: 
paní Helena Šlosrová, Ledeč nad Sáza-
vou. Zajistí: vedoucí odboru sociálních 
věcí, termín: 30. 9. 2007.

RM Světlá n. S. projednala materiál 
bytové komise, týkající se předání bytu 
1+1 v Dolní čp. 940 ze strany p. Čer-
ného. Jedná se o neplatiče, dluhy na 
nájemném jsou vymáhány JUDr. Ko-
šmídrem. Členové komise provedli 
prohlídku předmětného bytu. Byt byl 
předán ve stavu nezpůsobilém k uží-
vání. Protože se jednalo o neplatiče, je 
již minimálně rok odpojen el. proud. 
Komise navrhuje provést před přiděle-
ním nejnutnější opravy, spočívající ve 
výměně podlahové krytiny, kuchyňské 
linky, opravě bytového jádra a vesta-
věné skříně ve standardní kvalitě dle 

„zásad“ na náklady vlastníka, tj. města. 
Opravu stěn a vymalování provést na 
náklady bývalého nájemníka.

RM Světlá n. S. schvaluje opravu 
bytu 1+1, Dolní 940, Světlá n. S., na 

hrádkářského svazu poskytnutí pomoci 
ve formě svozu exponátů (poskytnutí 
služebního vozu se šoférem) za účelem 
pořádání 9. ročníku výstavy ovoce, ze-
leniny a květin pod názvem Světelská 
zahrádka ve dnech 13. – 15. 10. 2007. Za-
jistí: Josef Böhm, místostarosta, termín: 
13. 10. 2007.

RM města Světlá n. S. po projednání 
souhlasí s podnájmem sl. Tetyany Kupin-
ské, nar. 11. 4. 1990, v bytě u paní T. Ku-
bátové, čp. 486, Světlá n. S. Zajistí: Josef 
Böhm, místostarosta, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání ukládá 
odboru MIRR udělat poptávku na staveb-

ní dozor při výstavbě II. etapy skládky 
TKO ve Světlá n. S., zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 9. 2007.

Mgr. Tourek informuje, že se p. Jiráček 
dožaduje, aby byla (i pro případ záplav) 
otevřena brána do areálu sklářské školy. 
Pan Böhm – existuje smlouva se školou, 
že v době povodní zde má p. Jiráček za-
jištěn průchod i průjezd autem. Rada bere 
na vědomí a nevidí důvod situaci měnit.

Rada bere na vědomí – odbor MIRR po-
soudí potřebnost zřízení protiledových zá-
bran u sloupů visuté lávky v Mrzkovicích. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

náklady vlastníka, tj. města Svět-
lá n. S. Opravu stěn a vymalování 
provést na náklady bývalého nájem-
níka. Zajistí: ředitel TBS, termín: 
30. 9. 2007. 

RM Světlá n. S. projednala a schvá-
lila prodloužení podnájmu části bytu 
1+2 p. J. Doležala, Světlá n. S. pro 
paní Petru Soukupovou a její dceru do 
30. 9. 2008. Zajistí: vedoucí TBS Světlá 
nad Sázavou, termín: 30. 9. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání schváli-
la pozastavení nájemného na dobu 2 mě-
síců pro paní I. Fridrichovou na byt 1+2, 
Kolovratova ul. čp. 486, pro manžele 
Pavlasovy, byt 1+2 v DPS, U Rybníčku 
1044. Zajistí: vedoucí TBS Světlá nad 
Sázavou, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání ma-
teriálu bytové komise schvaluje přidě-
lení bytu 1+4 v Sázavské ul. čp. 546 
manželům Boudníkovým, Lánecká 
čp. 698, Světlá n. S. od 1. 10. 2007 na 
dobu jednoho roku s automatickým 
obnovováním při plnění si svých po-
vinností. Zajistí: vedoucí TBS Světlá 
n. S., tajemnice bytové komise, termín: 
30. 9. 2007 

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy na službu 
Interim management v TBS s firmou 
M. C. Triton, Evropská 423/178, Praha 
6, s termínem nástupu od 24. 9. 2007. 
Pověřuje firmu vykonáváním funkce 
Interim manažera a určuje kontaktní 
osobou za město Světlá n. S. Mgr. Jana 
Tourka. K datu 23. 9. 2007 odvolává 
p. Františka Holoubka z funkce vedou-
cího PO TBS města Světlá n. S. Zajistí: 
Ing. Lenka Arnotová, starostka ▶
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města, Mgr. Jan Tourek, místosta-
rosta, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání pro-
blematiky výskytu toulavých koček ve 
městě ukládá odboru životního prostře-
dí MěÚ zjistit, zda u výskytu toulavých 
koček skutečně nastala situace, která 
vyžaduje aktivitu obce. Zajistí:vedoucí 
odboru životního prostřední, termín: 
1. 10. 2007. 

RM Světlá n. S. vyhlašuje dle zákona 
č. 54/2005 Sb. konkurz na funkci ředi-
tele / ředitelky příspěvkové organizace 
DDM Světlá n. S. Konkurz se bude 
konat dne 14. 11. 2007. Výběrová ko-
mise bude složena ze 2 členů určených 
zřizovatelem, 1 člena určeného ředite-
lem KÚ, 1 člena, který je odborníkem 
v oblasti státní správy, 1 člena, který je 

Schůze rady 1. října

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

Jednání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu z jednání minulého:

•  smlouva ohledně pozemků pod sklád-
kou – je na Katastrálním úřadu 
k registraci – odbor MIRR prověří, 
jak je to daleko 

• odměny pro Světelský zpravodaj – ředi-
telka PO KyTICe připraví do roz-
počtu PO KyTICe pro rok 2008. 

• pan J. Böhm informuje, že DDM má 
k dnešnímu dni v rezervním fon-
du 147 000 Kč. Ke konci roku 
bude rezervní fond ve výši cca 
100 000 Kč.

Rada bere na vědomí.
RM Světlá n. S. po projednání schva-

luje vydání souhlasu s řádem veřejného 
pohřebiště a k provozování veřejného 
pohřebiště. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání žá-
dosti p. Pipka, Mrzkovice, souhlasí 
s umístěním kolíků (tyčí) za účelem 
provedení oplocení části pozemku KN 
č. 313/4 v k. ú. Mrzkovice s tím, že ne-
budou dotčena vlastnická práva města 
Světlá n. S. k sousedním pozemkům. 
Zajistí: Ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR a Luboš Šolc, vedoucí 

odboru stavebního úřadu a územního 
plánování, termín: ihned

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje ukončení nájemních smluv na pro-
nájem částí pozemku KN č. 498/1 v k.ú. 
Světlá n. S., uzavřených mezi pronají-
matelem městem Světlá n. S. a nájemci 
p. Vladimírem Rygailem, p. Jiřím Pe-
xou, p. F. Koubovským a p. Václavem 
Kubátem ke dni 31. 12. 2007. Zajistí: 
Ing. Marie Kudrnová, vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání 
ruší své usnesení č. 299/2006 ze dne 
6. 11. 2006.

V souladu s § 108 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, že závěsný odznak při 
významných příležitostech (uzavírání 
občanského sňatku, vítání nových ob-
čánků apod.) mají právo užívat: mís-
tostarosta p. Josef Böhm, místostarosta 
Mgr. Jan Tourek, člen rady Ing. Luboš 
Vacek, členka rady Mgr. Jana Kupčíko-
vá, členka rady PhDr. Jana Myslivcová, 
členka rady sl. Věra Tyčová, člen za-
stupitelstva Ing. Josef Maleček. Zajistí: 
Ing. Lenka Arnotová, starostka města 
termín: ihned

RM Světlá n. S. souhlasí s obsahem 
výběrových řízení na ředitele TBS 
a provozně-technického pracovníka 
TBS. Zajistí: Ing. Jiří Moučka, tajem-
ník MěÚ, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání mate-
riálu ve věci soudního vymáhání sank-

▶ pedagogickým pracovníkem a 1 člena, 
který je školním inspektorem ČŠI. RM 
jmenuje do výběrové komise p. Josefa 
Böhma a PhDr. Janu Myslivcovou.  Za-
jistí: Josef Böhm, místostarosta, termín: 
ihned.

RM Světlá n. S. schválila ponechání 
výtěžku za dosud prodané publikace 
Světelsko, vlastivědný sborník, v Mu-
zeu Světelska pro účely Vlastivědného 
spolku. Výtěžek z dalšího prodeje 
Vlastivědný spolek odvede městu. Za-
jistí: předseda Vlastivědného spolku 
Světelsko, termín: 31. 10. 2007. 

RM bere na vědomí informaci o pro-
bíhajících jednáních s právním zástup-
cem p. Morawetze ohledně prodeje po-
zemku o výměře 11,4 ha (po levé straně 
směrem na Závidkovice) za částku 15 

milionů Kč, což je 131 Kč/m2.Dalším 
jednáním je pověřen Mgr. Tourek.

RM bere na vědomí informaci o na-
bídce provozování veřejného osvětlení. 
Osvětlení by bylo ve vlastnictví města 
, firma by dělala správu. 

RM bere na vědomí informaci sta-
rostky, že se množí dotazy od někte-
rých starostů obcí ve věci větrných 
elektráren. Menší obce navštěvují růz-
né firmy a nabízejí realizaci větrných 
elektráren v jejich katastru. K této 
problematice bude svoláno hejtmanem 
kraje Vysočina jednání. Zatím bychom 
se k této věci měli stavět opatrně 
a uvážlivě.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

ce od p. Zahradníčka schvaluje požado-
vat sankční poplatek ve výši 600 tis. Kč. 
Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: ihned.

Starostka seznamuje radu s obsahem 
dopisu od Ing. Jana Musila v záležitosti 
působení dešťových vod z nemovitos-
ti čp. 16 a přilehlých komunikací na 
pozemky objektu čp. 12. RM Světlá 
n. S. nesouhlasí s mimosoudním vy-
rovnáním s Ing. Janem Musilem, Pra-
ha-Horní Počernice. Zajistí: Ing. Lenka 
Arnotová, starostka města, termín: 
30. 10. 2007. 

RM Světlá n.s. bere na vědomí infor-
maci o výtěžku v době konání pouti: 

Vybrané poplatky za stánky
   501 440 Kč
Poplatek za atrakce p. Lagrona
   308 660 Kč

RM Světlá n.S. bere na vědomí in-
formaci starostky o jednání se Správou 
a údržbou silnic o opravách komunika-
cí III. třídy (např. do Kochánova, Dlu-
žin, Dolní Březinky apod.)

RM Světlá n.S. bere na vědomí ná-
vrh smlouvy o vzájemné spolupráci 
mezi městem Světlá n. S. a italským 
Spilimbergem. Smlouva bude přelože-
na a bude ponechána tamním radním 
k posouzení, po té bude projednána 
v ZM Světlá n. S.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města
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Zasedání zastupitelstva 19. září

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

Zasedání zahájila starostka města při-
vítáním přítomných a konstatováním, že 
zasedání bylo řádně a včas svoláno a zve-
řejněno, proti zápisu z minulého zasedání 
nebylo podáno připomínek. Dále provedla 
kontrolu zápisů z minulých zasedání.

Ověřovateli zápisu byli jmenováni 
Ing. Zdeněk Vacek a PharmDr. Věra 
Rýdlová, zapisovatelkou byla paní Alena 
Tichá. Program jednání byl jednomyslně 
schválen.

Město si zadalo zpracování generelu 
dopravy a pasport dopravního značení. 
Zástupci firmy City Plan provedli pre-
zentaci – generel dopravy se skládá ze 3 
částí – průzkumy a rozbory, návrhová část 
a pasportizace dopravního značení. Násle-
dovalo představení jednotlivých částí.

Starostka konstatuje, že se jedná o ve-
lice důležitý dokument, který musí projít 
veřejnou diskusí a poté je nutné jej předat 
na kraj Vysočina, jelikož se zde řeší i ob-
chvaty. 

Usnesení č. 83/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání bere na 

vědomí vypracovaný koncept generelu 
dopravy a pasportu dopravního značení. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2007 

Na základě Usnesení č. 333/2007 ze 
dne 3. 9. 2007 bylo odboru MIRR uloženo 
zadat vypracování prostorové studie na 
výstavbu sportovní haly u ZŠ Lánecká.

Usnesení č. 84/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů ukládá zadat vypracování pro-
storové studie na umístění sportovní haly 
ještě u zimního stadionu. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 85/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje zpracování projektové 
dokumentace na řešení zpřístupnění 

průmyslové zóny PA-1. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 86/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje aktualizaci Akčního 
plánu města Světlá nad Sázavou o záměr 
D.7: Kanalizace Druhanov, Josefodol, 
Služátky. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 87/2007:
ZM Světlá n. S.po projednání počtem 19 

hlasů schvaluje:
 I. 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., a to:

 • ideální 1/6 od Libuše Joch-
manové, 130 00 Praha 3-Žižkov

 • ideální 1/6 od Miloše Kode-
še, 551 01 Jaroměř-Pražské předměs-
tí

 • ideální 1/3 od RNDr. Na-
děždy Končelíkové, 120 00 Praha-

-Vinohrady
 • ideální 1/3 od Pavla Šinde-

láře, 272 01 Kladno-Kročehlavy
  za cenu 200 Kč/m2.
 II. Odkoupení pozemku PK č.p. 276 

k.ú. Světlá n. S. o výměře 3780 m2 
v souvislosti se zasíťováním a přípra-
vou plochy PA 1 + III/18 + KM 3 ve 
Světlé n. S., a to:

 • ideální 1/2 od Jaroslava 
Beránka, 182 00 Praha 8-Střížkov

 • ideální 1/2 od Miloše Be-
ránka, 582 91 Světlá n. S.

  za cenu 200 Kč/m2.
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 

31. 12. 2007

Usnesení č. 88/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů souhlasí se získáním příspěvku ve 
výši 70 000 Kč z RF akciové společnosti 
VaK a. s., Havlíčkův Brod na investiční 
akci Kanalizace Mrzkovice a současně 
schvaluje prodej stavby Kanalizace Mrz-
kovice. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 89/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje prodej části pozem-
ku č. 176/1 (cca 30 m2) v k. ú. Světlá 
n. S. p. Josefu Havlovi, Služátky 9 za cenu 

500 Kč/m2 formou smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní s termínem prodeje po 
kolaudaci objektu. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 10. 2007

Usnesení č. 90/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje:
 I. Prodej částí pozemku PK 549/14 

v k.ú. Světlá n. S. označené dle ge-
ometrického plánu č. 1384-51/2007 
jako níže uvedené pozemky v násle-
dujícím rozsahu:

 • č. 549/44 o výměře 816 m2 
panu O. Rezlerovi, Chotěboř, za cenu 
510 Kč/m2

 • č. 549/48 o výměře 871 m2 
paní A. Cimrmanové, Světlá n.S., za 
cenu 455 Kč/m2

 • č. 549/45 o výměře 896 m2 
sl. M. Chaloupkové, Světlá n.S., za 
cenu 451 Kč/m2.

 II. Zveřejnění záměru prodeje částí po-
zemku PK č. 549/14 v k.ú. Světlá nad 
Sázavou označené dle geometrického 
plánu č. 1384-51/2007 jako níže uve-
dené pozemky v následujícím roz-
sahu za účelem výstavby rodinných 
domů:

 • pozemku KN č. 549/37 
o výměře 1 134 m2

 • pozemku KN č. 549/38 
o výměře 1 058 m2

 • pozemku KN č. 549/39 
o výměře 937 m2

 • pozemku KN č. 549/40 
o výměře 868 m2

 • pozemku KN č. 549/41 
o výměře 904 m2

  v k.ú. Světlá n. S.
 III. Prodejní cenu za 1 m2 pozemků 

v lokalitě Kalvárie II. ve Světlé n. S., 
určených pro výstavbu rodinných 
domů, ve výši minimálně 450 Kč.

 IV. Vyhlášení 3. kola městské soutěže ve 
věci ceny za 1 m2 a výběru nabíze-
ných pozemků dle přílohy.

 V. Navrženou úpravu smlouvy o budou-
cí kupní smlouvě.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 10. 2007. 

Usnesení č. 91/2007:
ZM Světlá n. S. počtem 19 hlasů schva-

luje prodej pozemku KN č.p. 201/2 v k.ú. 
Závidkovice o výměře 276 m2 za cenu 
70 Kč/m2 manž. Olze a Vladislavu Va-

▶
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Na návštěvě ve Spilimbergu

Jak informoval Světelský zpravodaj 
ve svém prázdninovém čísle, v červ-
nu letošního roku navštívili Světlou 
představitelé italského Spilimberga, 
města, se kterým se snažíme navázat 
partnerské vztahy. Italská delegace 
v čele se starostou panem Soresim byla 
velmi spokojená s programem, který 

pro ni zástupci naší městské samo-
správy a pracovníci městského úřadu 
připravili. Pozvání, kterým se Spilim-
bergo chtělo revanšovat, na sebe nedalo 
dlouho čekat.

Šestičlenná delegace našeho města ve-
dená paní starostkou navštívila italského 
partnera ve dnech 4. – 7. října a během 
svého pobytu ve Spilimbergu absolvovala 
řadu zajímavých exkurzí do škol, prů-
myslových podniků, kulturních zařízení 
a historických památek.

Město leží v provincii Pordenone na 
řece Tagliamento v úrodné nížině, nad 

lentovým, Světlá n. S. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 10. 2007. 

Usnesení č. 92/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje prodej části pozemku 
KN č. 926/101 v k.ú. Světlá n. S. paní Ka-
teřině Soběhrdové, Světlá n. S., o výměře 
cca 30 m2 za prodejní cenu 200 Kč/m2. 
Souhlasí s prodejem části pozemku KN 
č. 926/101 v k. ú. Světlá n. S. v lokalitě 
D. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 10. 2007. 

Usnesení č. 93/2007:
ZM Světlá n. S. počtem 18 hlasů ne-

schvaluje záměr prodeje částí pozemků 
KN č. 51/3 o výměře 610 m2 a KN č. 53/5 
o výměře 420 m2 v k. ú. Radostovice 
u Lipničky. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 9. 2007 

Usnesení č. 94/2007:
ZM Světlá n. S. počtem 17 hlasů schva-

luje záměr prodeje části pozemku KN 
č. 641/11 v k. ú. Světlá n. S. o výměře cca 
2 m2. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 28. 11. 2007. 

Usnesení č. 95/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje odkup části pozemku 
KN st. č. 157 o výměře 91 m2, části po-
zemku KN č. 942/4 o výměře 77 m2, části 
pozemku KN č. 942/3 o výměře 160 m2, 
části pozemku KN st. č. 156 o výměře 33 
m2 a části pozemku KN č. 942/2 o výměře 
103 m2, vše v k. ú. Dolní Březinka v rozsa-
hu stávající komunikace za cenu 60 Kč/m2. 
Jedná se o pozemky – přístupová cesta 
– v Dolní Březince od bývalé prodejny 
k rodinným domkům p. Černého, p. Ry-
šavého a Bedrníčkových. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 96/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů:
 I. Neschvaluje směnu pozemků parc.č. 

57/2 v k. ú. Dolní Bohušice za poze-
mek v lokalitě u ZŠ Lánecká.

 II. Schvaluje vypsání druhého kola zá-
měru na prodej pozemku v lokalitě 
Lánecká ul. za stejných podmínek 
jako v prvním kole této soutěže (zá-
kladní nabídková cena 350 Kč/m2).

 III. Ukládá odboru stavebního úřadu 
a územního plánování zajistit změnu 
ÚP na pozemek parc. č. 57/2 v k. ú. 
Dolní Bohušice (změna na stavební 
parcelu).

Zajistí: I. a II. vedoucí odboru MIRR, III. 
vedoucí odboru stavebního úřadu a územ-
ního plánování, termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 97/2007:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou 

po projednání počtem 19 hlasů schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 4 včetně příspěvku 
pro HK zařazeného pod písmeno z) ve výši 
751 000 Kč s tím, že finance budou uvol-
ňovány oproti dokladům. Zajistí: vedoucí 
finančního odboru, termín: 31. 10. 2007.

▶ Usnesení č. 98/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů:
 I. Schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací 

listině ZUŠ.
 II. Doporučuje vypracovat zřizovací 

listiny škol v platném znění, tj. i se 
zapracováním dodatků.

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

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

kterou se vypínají Alpy. Provincie je 
součástí kraje Friuli-Venezia Giulia, je-
hož centrem je Terst. S tímto krajem má 
podepsanou partnerskou smlouvu kraj 
Vysočina. Ve Spilimbergu žije více než 
11 000 obyvatel, je to významné středisko 
průmyslu i zemědělství, školství, kultury 
a sportu.

Naše delegace navštívila areál střední 
zemědělské školy, který byl vybudován 
po zničujícím zemětřesení z roku 1976 
za peníze poskytnuté Spojenými státy 
americkými. Obdivovali jsme hlavně 
laboratoře, v nichž se studenti učí mnoha 
praktickým dovednostem. Velká pozor-
nost je věnována pěstování vinné révy, 
vinice a ovocné sady se v okolí města 
střídají s lány kukuřice.

Naprostým unikátem je místní škola 
mozaiky. Je jediná na světě, což je vidět 
na studentech všech ras a barev pleti. 
S mozaikami se lze ve městě setkat ve ve-
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Oprava komunikace v Josefodole 

Pro rok 2007 měla Krajská správa 
a údržba silnic, pracoviště Havlíčkův 
Brod, v plánu souvislé opravy komu-
nikací I. a II. třídy. V obvodu naší obce 
s rozšířenou působností byla plánována 
částka ve výši 72 mil. Kč, z toho na Svě-
telsku ve výši 49 mil. Kč, na Ledečsku 23 
mil. Kč. Konkrétně se jednalo  o opravy 
komunikací ze Světlé n. S. směrem do 
Lipničky, cca 4-5 km, do Závidkovic 
a Dolního Města, cca 5 km, směrem do 
Lučice, do Habrů a pokračování oprav 
směrem od Havlíčkova Brodu a Okrouh-
lice do Světlé k mostu. Na Ledečsku má 
SÚS v plánu souvislé opravy směrem do 
Hněvkovic a dále do Koberovic. Všech-
ny výše uvedené akce byly v letošním 
roce provedeny, za což patří SÚS dík.

Při projednávání  opravy silnice Svět-
lá n. S. – Habry v lokalitě Josefodol bylo 
městem Světlá n. S. vyvoláno jednání 
ve věci koncepčního řešení, a to nejen 
opravy komunikace, ale i ostatních in-
ženýrských sítí, především kanalizace 

Cena Petra Parléře pro Světlou

Hlavní cena udělena za architekto-
nické řešení náměstí Trčků z Lípy ve 
Světlé  nad Sázavou! Jedná se o origi-
nální soutěž českých měst a architektů 
o nejzajímavější architektonické návrhy 
řešení veřejných budov a interiérů ve 
veřejné správě. Soutěž poskytuje měs-
tům každoročně možnost získat zdarma 
zpracovanou architektonickou studii na 
zvolené téma.

Prestižní a svým způsobem originální 
architektonickou soutěž pořádá Společ-
nost Petra Parléře, a to ve dvou kolech. 
V prvním podávají města a obce své 
náměty na úpravy veřejných prostranství 
a budov ve veřejné správě do výběrového 
řízení, z něhož vzejde maximálně deset 
soutěžních zadání, která se v druhém 
kole stanou předmětem architektonické 
soutěže. Zástupci našeho města obhájili 
při veřejné prezentaci plánovaný projekt 
revitalizace náměstí a toto zájmové území 
se stalo předmětem soutěže.

Z ní v letošním ročníku soutěžní po-
rota obdržela celkem čtyřicet architek-
tonických studií, které budou v průběhu 
listopadu předány zdarma městům a ob-
cím, jejichž zadání se stala předmětem 
architektonické soutěže. Jsou jimi Chýně, 
Jihlava, Kraslice, Litovel, Mladá Boleslav, 
Slavkov u Brna, Světlá  n. S., Stříbro 
a Tišnov. 

Hlavní Cenu Petra Parléře za urba-
nisticko-architektonické řešení náměstí 
Trčků z Lípy ve Světlé n. S. získaly popr-
vé dvě ženy: Ing. arch. Simona Fišerová 
a Ing. arch. Adéla Středová. Člen hodno-
titelské rady Ing. arch. Tomáš Hradečný 
při hodnocení uvedl: „Autorky opírají svůj 
návrh o komplexní analýzu území a širších 
vztahů s důrazem na pochopení historic-
kých vazeb ve struktuře města. Chápou 
město jako organismus, jehož život je 
dokumentován vrstvami stavebních etap 
vývoje. K nim přiřazují vrstvu 21. století, 
která působí jako promyšlený koncept. Je-
jich projekt je vizí, která by mohla značně 
zkultivovat centrum města, slavícího v le-
tošním roce 800 let své existence“.

Se studiemi, které město obdrží, budou 
občané města za účasti autorů seznámeni 
při veřejné prezentaci. Termín bude včas 
oznámen.

Doufáme, že se v blízké době podaří 
revitalizaci náměstí koncepčně vyřešit 
ke spokojenosti všech občanů i turistů 
navštěvujících naše město.

Ing. Marie Kudrnová

řejných budovách, hotelech i soukromých 
domech. Velice nás dojalo, když jsme na 
radnici obdrželi od zástupců města mo-
zaiku představující logo 800. výročí první 
historické zmínky o Světlé.

Zajímavá byla i návštěva továrny na 
výrobu van a sprchových koutů, a rozsáh-
lých vinařských závodů zpracovávajících 
místní révu.

Péče o historické dědictví je v Itálii 
vzorná. Radnice je umístěna v citlivě 
zrekonstruovaném renesančním paláci, 
spilimbergský hrad rovněž prochází úpra-
vami a v jedné jeho části bude kulturní 
centrum. Velkým zážitkem je návštěva 
dómu. Ve městě jsou samozřejmě další, 
hlavně renesanční domy, kostely a jiné 
památky. Historie osídlení tohoto místa 
sahá hluboko do starověku.

Naši italští hostitelé nám předvedli 
i rozsáhlou veřejnou knihovnu, výstavu 
fotografií v přebudovaných kasárnách, 
které slouží i jako „podnikatelský inku-
bátor“, trh s místními gastronomickými 
specialitami. Na naši počest se konal v sá-
le radnice koncert učitelů hudební školy. 
Zajímavé bylo setkání s Češkami, které 
v okolí města žijí.

Zhlédli jsme také komplex sportovních 
a relaxačních zařízení, mezi kterými 
vévodí sportovní hala, venkovní i krytý 
bazén a menší hala pro místní obdobu 

kuželek. Spilimbergo se má čím pochlu-
bit a řadu zařízení jsme mu mohli jenom 
závidět.

Závěr naší návštěvy vyzněl v tom smys-
lu, že spilimbergští radní posoudí náš ná-
vrh smlouvy o vzájemné spolupráci, totéž 
proběhne v našem městském zastupitel-
stvu a po oboustranném podpisu smlouvy 
budou následovat první konkrétní kroky. 
Jaké budou, bude záviset na iniciativě 
škol, kulturních zařízení, sportovních 
klubů a podnikatelů v obou městech.

Josef Böhm

a chodníků, které bezprostředně nava-
zují na plánovanou opravu. Realizaci 
chodníků a kanalizace bude platit město. 
Jednání se zúčastnili kromě zástupců 
SÚS a zástupců města Světlá ještě sta-
rostové Druhanova a Služátek a zástupci 
firmy Caesar Crystal Bohemiae. Uva-
žuje se o vybudování kanalizace splaš-
kové vody v Josefodole, na kterou by 
se napojily obce Služátky a Druhanov 
a splašková kanalizace by byla svedena 
na ČOV. V současné době se připravuje 
studie ve dvou variantách, a to připojení 
této kanalizace na ČOV v Mrzkovicích, 
nebo vybudování ČOV v Josefodole. 
Budeme volit variantu, která bude eko-
nomičtější.

Věřím, vážení spoluobčané, že pocho-
píte tuto situaci a budete ještě nějakou 
chvíli tolerovat stav komunikace v této 
lokalitě.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Dar ze Spilimberga
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Dne 18.9. ve 14.00 hod. byl v Rados-
tovicích kontrolován řidič vozidla Škoda 
Octavia. Následnou lustrací bylo zjištěno, 
že není držitelem řidičského průkazu 
a dle jeho minulosti, kdy byl za stejný čin 
již několikrát trestně stíhán, je zřejmé, že 
si s tímto starosti nedělá. Věc byla zpra-
cována ve zkráceném řízení.

19.9. během dopoledne se neznámý 
zloděj vloupal do dílny v Závidkovicích. 
Ukradl zde různé nářadí, poškozený ško-
du vyčíslil na 20 000 Kč. 

22.9. v 1.50 hod. byl v Sázavské ulici 
kontrolován řidič motocyklu Yamaha. 
V krvi měl 1,77 promile alkoholu a vysle-
chl si podezření z trestného činu. Případ 
byl zpracován ve zkráceném řízení a spis 
byl předán na státní zastupitelství.

23.9. bylo oznámeno vloupání do ko-
lárny v bytovce v ul. Na Bradle, odkud 
pachatel odcizil jízdní kolo v hodnotě 
3 000 Kč.

Kriminalita na Světelsku
27.9. bylo v ranních hodinách oznáme-

no odcizení kabelu v hodnotě 15 500 Kč 
od jeřábu v lomu Horka. Hlídka policie 
po příjezdu na místo našla pachatele ne-
daleko lomu, tento nijak nezahálel a již 
kabel „holil“, aby byl připraven k prodeji 
do sběrny. Případ byl zpracován ve zkrá-
ceném řízení.

30.9. těsně před půlnocí došlo na nám. 
Trčků z Lípy k napadení 23letého muže. 
Jako pachatel byl zjištěn 29letý muž, 
který poškozeného dvakrát udeřil pěstí 
do obličeje. Svou roli zde sehrál alkohol 

– u podezřelého bylo naměřeno 2,15 pro-
mile. Věc byla rovněž zpracována ve 
zkráceném řízení.

Od 1. do 2.10. se neznámý pachatel po 
odstranění visacího zámku vloupal do 
kostela v Loukově, kde následně odcizil 
3 svícny.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

Dopravní generel města 

Vzhledem k tomu, že je nutné do 
budoucnosti rozvoj dopravy řešit 
koncepčně, nechalo město Světlá 
n. S. zpracovat generel dopravy.

Návrhová část generelu dopravy vy-
chází z provedených průzkumů a rozbo-
rů, kde byl zjištěn a zhodnocen stávající 
stav dopravy ve městě a okolí a zejména 
identifikovány dopravní závady ve 
městě. Jsou zde navržena řešení jednot-
livých dopravních závad v podrobnosti 
studie a dále jsou stanoveny cíle a vize, 
kterými by se měl rozvoj komunikační 
a silniční sítě ve městě ubírat. Vše je 
podloženo dopravními výpočty z mo-
delu dopravy, do kterého jsou zapraco-
vány známé rozvojové záměry výstavby 
a rozvoje silniční sítě.

Časový horizont dopravního generelu 
je shodný s výpočty dopravního zatíže-
ní, které předpokládají rozvoj území dle 
platné územně plánovací dokumentace.

Samostatnou součástí zpracování ge-
nerelu dopravy je pasport dopravního 
značení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o strate-
gický materiál, řešící dopravu na velké 
časové období, byl koncept odsouhlasen 
zastupitelstvem města a připomínky za-
pracovány do konečné verze.

Vedení města si váží názorů občanů, 
a proto termín veřejného projednává-
ní tohoto dokumentu byl stanoven na:

21. listopad v 15.00 hod. 
ve společenském sále.

Pokud vás tato problematika zají-
má, přijďte se s tímto strategickým 
dokumentem seznámit.

Ing. Marie Kudrnová - OMIRR

Odbor dopravy informuje

Vzhledem  k probíhající povinné 
výměně řidičských průkazů vyda-
ných od 1. července 1964 do 31. pro-
since 1993, které jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 
2007, vás chceme informovat o aktu-
ální situaci na MěÚ Světlá n. S.

Ke dni 5. říjnu 2007 zbývalo vymě-
nit v našem správním obvodu ještě 
1 155 řidičských průkazů podléhajících 
této povinné výměně. Část z tohoto 
celkového počtu nevyměněných řidič-

ských průkazů patří řidičům, kteří již 
z jakýchkoliv důvodů řídit motorová 
vozidla zapsaná ve svém řidičském 
průkazu nechtějí nebo nemohou. Pro 
tyto případy je v zákoně č.  361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích, ustanovení § 94 odst. 2, 3, 4, 
5, kdy se držitel řidičského oprávnění 
může těchto skupin vzdát. Držitelé ři-
dičských průkazů, kteří jsou si vědomi, 
že již řídit nebudou a vztahuje se na ně 
povinnost výměny řidičského průka-
zu, mohou toto vzdání se řidičského 
oprávnění učinit kterýkoliv den na od-
boru dopravy MěÚ Světlá n. S. Vzdání 
se řidičského oprávnění musí mít 
písemnou formu (předepsaný vzor je 
možno vyzvednout a vyplnit přímo 
u pracovnice na evidenci řidičů), dále 
musí být předložen doklad totožnosti 
a řidičský průkaz. Bližší  informace 
na telefonním čísle 569 496 638, paní 
Kratochvílová.

Držitelé řidičských průkazů, kteří si 
o výměnu svého řidičského průkazu 
požádají po skončení termínu povinné 
výměny, tj. po 31. prosinci 2007, musí 
počítat s tím, že s nimi bude zaháje-
no správní řízení, kde jim může být 

uložena pokuta až do výše 30 000 Kč 
(ust. § 46 odst. 1 a 3 zák. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů ). Dále jim bude neplatný 
řidičský průkaz odebrán a po dobu vý-
roby nového řidičského průkazu (cca 
20 dní, kdy ke konci roku se tato doba 
může prodloužit) tedy nemohou řídit 
motorová vozidla. 

Další informace je pro ty žadatele, 
kteří svoji výměnu řidičského průkazu 
nechávají na měsíc prosinec. Ti musí 
počítat s tím, že výroba nového řidič-
ského průkazu je cca 20 dní, a tak se 
může stát, že začátkem ledna 2008 ne-
budou moci řídit motorové vozidlo.

Znovu připomínáme, že k výměně 
je potřeba platný doklad totožnosti 
(občanský průkaz nebo pas), jedna ba-
revná nebo černobílá průkazová foto-
grafie (35 x 45 mm) a vyplněná žádost, 
která je k dostání přímo u pracovnice 
na evidenci řidičů. 

Žádost o výměnu řidičského průkazu 
lze podat v tyto dny: pondělí a středa 
od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 
do 14.00 hod. (polední pauza vždy od 
11.30 do 12.00 hod.).
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Dům čp. 114
(dokončení z minulého čísla)
Od roku 1937 byla majitelkou domu 

Anna Hájková (roz. Vopálenská, *1887 
v Koňkovicích), která měla koncesi  
od roku 1938 a pronajala hostinskou 
živnost Františku Poláčkovi (*1908 ve 
Stockerau). Říkalo se zde „U kulatý 
báby“. Z roku 1942 pochází žádost 
o zřízení sedmi pokojů v 1. patře, 
schválená 9. 8. 1943. 

Koncem 60. let minulého století se 
ve Světlé začaly budovat velké sklár-
ny a sídliště pro jejich zaměstnance. 
V souvislosti s tím byla rozhodnutím 
ze dne 4. 7. 1969 povolena adaptace 
provozních místností domu čp. 114 
a úprava bytů podle dokumentace 
zpracované kolektivem projektantů 
družstva Stavba Havlíčkův Brod ná-
kladem Jednoty, lidového spotřebního 
družstva Havlíčkův Brod. Ve zdůvod-

nění se píše, že „Pohostinská provo-
zovna 624 je umístěna na východním 
okraji města, kde je v současné době 
budován velký sklářský závod zaruču-
jící značně zvýšenou návštěvnost po-

hostinství. Již nyní v průběhu výstavby 
podstatně vzrostl maloobchodní obrat 
a množí se stížnosti na nedostatečné 
vybavení provozovny. Současný stav 
sociálního zařízení je nevyhovující, 
nejsou dodrženy základní podmínky 
hygieny a estetiky.“ Současně s vybu-
dováním nového hygienického zařízení 
se „...bývalá lednice změní na dílnu 
a garáž pro motorky, v bývalé chodbě 
k lednici se upraví místnost pro skla-

dování uhlí a dříví, bývalá udírna se 
upraví též na místnost pro skladování 
uhlí a dříví. Stávající udírenský komín 
se vybourá.“

Adaptace byla dokončena v následu-
jícím roce, kolaudační řízení se konalo 
4. června 1970. V prvním patře byly 
dva byty s příslušenstvím. Rodina 
vedoucího pohostinství Gustava Žáka 
obývala třípokojový byt s kuchyňkou, 
majitel František Hájek bydlel v bytě 
sestávajícím z kuchyně, pokoje a po-
kojíku.

Z doby „budování socialistického 
realismu“ pocházejí otisky razítek se 

„záhadnými“ písmeny LSD, což nebylo 
označení pro místo, kde se dala sehnat 
halucinogenní droga, ale zkratka 

Gustav Žák u cedule Restaurace bří Holíků, kterou musel po dvojnásobném hokejovém 
vítězství 2:0 a 4:3 nad SSSR na mistrovství světa v 1969 na příkaz tehdejšího předsedy 

MěNV odstranit

▶
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pro „lidové spotřební družstvo“ 
(od 1. 6. 1978 označení „lidové“ zmi-
zelo a zůstalo jen SD). Na fasádě domu 
byl v té době sice štít s nápisem Ma-
lostranská restaurace, ale nikdo zdejší 
hospodě neřekl jinak než U Gusty. 

Později se hostinští často střídali 
(například v polovině 70. let tu byla 
dvojice méně mrštných výčepních, 
podle nichž se tu začalo říkat „U dvou 
línů“), po roce 1989 byl prvním ná-
jemcem Vlastislav Kšíkal (†2002), 
posledním Pavel Trčka z Prahy 4 

– Háje. Počátkem roku 2003 se dům 
objevil v nabídce realitní kanceláře 
RAKO Trutnov s. r. o. za 2 800 000 Kč 
s poznámkou „Při rychlém jednání 
sleva“. Dům koupila rodina Žákova 
a Augustin, syn bývalého hostinské-
ho, podal dne 15. května 2003 žádost 
o stavební povolení na stavební úpravy 
domu. Projekt vypracoval Stavotherm 
s. r. o. Havlíčkův Brod, zhotovitelem 
byla firma U Vojtěcha – stavební 
a obchodní společnost s r. o. Havlíč-
kův Brod, předání stavby se konalo 
28. 7. 2003. Restaurace – a zejména 
její kuchyně – prošla nákladnou re-
konstrukcí a v neděli 3. srpna 2003 
byla znovu slavnostně otevřena. In-
teriér navrhoval architekt, konkrétně 
ing. Jan Hlavín z Milevska, a je to na 
něm znát, dřevěné obložení, závěsy, 
lustry i dlažba, všechno barevně ladí. 
Je zde pobočka sázkové kanceláře 
Fortuna a v salonku pro 20-25 lidí má 
Augustin Žák historii Dukly Jihlava.

***
Augustin Žák pů-

sobil v Havlíčkově 
Brodě jako hokejový 
hráč a s jeho notnou 
pomocí se podařilo 
Rebelům vybojovat 
po letech zpět 1. ligu. 
Posléze se stal mana-

žerem Rebelů, později Dukly Jihlava 
a po několika letech se na přelomu let 
2005/2006 vrátil opět do Havlíčkova 
Brodu na pozici sportovního manaže-
ra. Pod jeho vedením se podařilo Rebe-
lům podruhé vybojovat 1. ligu. V roce 
2007 zvítězil ve výběrovém řízení na 
generálního manažera HC Rebel. 

Jaroslav Vála

Foto: Jaroslav Vála (2), 
kronika města (1), 

archiv A.Ž. (1)

Zapomenutá fakta a zajímavosti 
z dějin děkanského kostela sv. Václava

Rok 2007, bohatý kulturními událostmi 
spojenými s velkolepými oslavami 800. 
výročí první zmínky o obci, se chýlí po-
malu ke konci. Pokud jej mohu hodnotit 
z hlediska svého bádání zaměřeného na 
dějiny děkanského kostela sv. Václava, 
byl mimořádně úspěšný. Přínosné bylo 
mimo jiné především hledání ve staroby-
lé Pamětní knize světelského děkanství. 
Tato jedinečná, převážně v českém jazyce 
vedená, kronika zdejší římskokatolické 
farnosti dala jasnou odpověď na nejeden 
veliký otazník týkající se stěžejních, v sou-
časné době však již zcela zapomenutých, 
událostí z konce 19. a počátku 20. století. 
Cenné zápisy tehdejších děkanů, Františka 
Chaloupky a Františka Khuna, jsou však 
nepatrným zlomkem toho, co oba jmeno-
vaní věděli a znali. Škoda, že se z jejich 
svědectví nedochovalo víc.

Hodně se z naší paměti od té doby vy-
tratilo, až příliš. Jakým překvapením byl 
např. nález schránky při nutné opravě kos-
telní věže po pádu křížku, k němuž došlo 
za bouře v červenci roku 2002. Kdopak ze 
současných farníků či jiných pamětníků 
o schránce a jejím obsahu věděl? V tomto 
případě naštěstí stačilo jen zalistovat v Pa-
mětní knize světelského děkanství, kde je 
vše pečlivě a podrobně zaznamenáno. 

Nejvíce nových poznatků, které zcela 
mění dosavadní pohled na kostel jako 
památku, však přináší současné bádání 
zaměřené na jeho interiér a mobiliář. 
Již první výsledky naznačují, že je tře-
ba konečně opravit četné, opakovaně 
předkládané, do očí bijící nesprávnosti, 
polopravdy a hluboce zakořeněné mýty 
zapříčiněné dlouhodobým nezájmem, ne-
správným výkladem obsahu historických 
pramenů, omyly a chybami převzatými ze 
starší literatury či neznalostí zákonitostí 
církevního umění. 

Každé z historických období, jimiž tato 
sakrální stavba za uplynulá staletí prošla, 
je něčím zajímavé a z hlediska bádání 
lákavé, neboť  stále lze ještě objevit nová 
fakta, která často úplně vyvracejí naše 
dosavadní představy, domněnky a před-
poklady. 

Nejobtížněji se nové písemné prameny 
hledají k dosud málo probádanému období 
patronátu vilémovských opatů. Leda-
cos sice ještě tají dosud neznámé či ne 
dobře prostudované středověké církevní 
dokumenty a listiny, jejichž rychlejšímu 
zpracování bohužel brání skutečnost, že 

▶

jde převážně o nesnadno čitelné rukopisy 
psané v latině. Že by se však s jejich pomo-
cí podařilo doložit počátky Světlé a koneč-
ně prokázat věrohodnost letopočtu 1207, 
nelze předpokládat. Podaří-li se vůbec 
někdy tento oříšek rozlousknout, pak jedi-
ně za pomoci neuvěřitelně šťastné náhody. 
Osobně jsem však stále více přesvědčena, 
že kronikář Seidler si nevymýšlel, měl 
zřejmě k dispozici nějaký místní neofici-
ální, dnes již ztracený pramen. 

Stejně jako o některých letopočtech 
v Seidlerově kronice bychom totiž mohli 
pochybovat i o pravosti zápisů v Pamětní 
knize světelského děkanství. Např. první 
zápis nacházející se v přehledu nejstarších 
ve Světlé působících duchovních sestave-
ném děkanem Františkem Khunem. Podle 
něho 8. února 1359 instaloval plebán svě-
telský plebána Havla z Říčan v Radonově 
u Habrů, čímž je myšlen kostelík sv. Bar-
toloměje v dnešním Radinově nedaleko 
Chrtníče. 

Ve známé práci J. Kurky nazvané Ar-
chidiakonáty však tyto podrobnosti chy-
bějí. Zde se u zmíněného kostela pouze 
dočítáme: 1359 přichází Havel, 1360 Petr 
po rezignaci Havla. Že by výše zmíněné 
skutečnosti autor považoval za nedůležité 
či je neuvedl záměrně? V úvodu své práce 
píše, že přináší vše, co se mu podařilo 
zjistit. Stejně nepravděpodobné však je, 
že by si vymýšlel děkan Khun, který, dle 
poznámky, vše vypsal v roce 1915 v zem-
ském archivu v Praze. 

K nejdiskutabilnějším regionální litera-
turou opakovaně uváděným informacím 
o době patronátu kláštera patří tvrzení, že 

„povinností vilémovských opatů bylo usta-
novovati ve Světlé za faráře schopné oudy 
svého kláštera“ a  mylná, ničím nepodlo-
žená informace, „do 18. století byl v inte-
riéru hlavní oltář zasvěcený sv. Kateřině, 
který kostelu darovali v roce 1381 bratři 
Petr a Damaslav z Lipničky.“ 

Světlá se sice nacházela na klášterním 
panství, ale z nejrůznějších důvodů čas 
od času uprázdněná zdejší bohatá fara 
mohla být obsazována pouze světskými 
plebány, které v této funkci vilémovští 
opatové pouze potvrzovali. Jména du-
chovních, přicházejících sem z nejrůz-
nějších velmi vzdálených míst v králov-
ství a jména jejich nástupců nacházíme 
v konfirmačních knihách arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic.

Podobně tomu bylo i v dalších kostelích 
na území klášteru patřícím. Výjimkou 



Světelský zpravodaj listopad 2007 strana 10 strana 11 listopad 2007 Světelský zpravodaj 

nebyl v určité době ani farní kostel Panny 
Marie nacházející se v areálu samotného 
kláštera. Tato skutečnost vedla k častým 
nedorozuměním a sporům. Proto klášter 
usiloval o inkorporaci co největšího počtu 
far, neboť jen v tomto případě mohli být 
při jejich uprázdnění dosazováni mniši, 
příslušníci vilémovského kláštera, kteří 
byli už svou řeholí vázáni poslušností 
svému patronu. Pro to, že opat nemohl do-
sazovat jako faráře mnichy svého kláštera, 
svědčí i fakt, že roku 1396 najal opat Mi-

kuláš důchod faráře světelského z farnosti 
plynoucí na 2 roky za 17 kop ročně.

Svého cíle dosáhl klášter až v roce 1401 
bulou papeže Bonifáce IX., jíž dostává 
potvrzení patronátního práva na fary ve 
Světlé, Bojanově a Heřmani, v pražské 
a litomyšlské diecézi i s důchody. Patro-
nátnímu právu na fary se rozumělo tak, 
že fary po smrti stávajících farářů měly se 
všemi užitky připadnouti klášteru a opat 
měl právo bez ohledu na biskupa nebo 
kohokoliv jiného dosaditi sem vhodné 
mnichy svého kláštera. Respektovat musel 
pouze obvyklý počet kněží a obecné či 
zvláštní požadavky kurie. 

Podle Čeňka Sameše, z jehož práce vy-
cházím, se však klášter z těchto inkorpora-
cí dlouho netěšil, neboť již v následujícím 
roce 1402 zmíněný papež Bonifác IX. ce-
lou řadu inkorporací zrušil, mezi nimi i ty, 
které sám udělil. 

Tomu nasvědčují i nadále pokračující 
výměny kněží ve Světlé. Poslední písem-
ně zaznamenaná změna se uskutečnila 
v roce 1408, kdy s vědomím opata Mi-
kuláše z Tupadel s Janem z Týnce (podle 

Č. Sameše, Jan Morava), směnil Mikoláš, 
oltářník v Českém Brodě. 

Podobně sporné je také tvrzení, „Bene-
diktini se stali též prvními učiteli na zdejší 
škole“. Podle historika a bývalého děkana 
Pedagogické fakulty Univerzity v Hrad-
ci Králové, PhDr. Vladimíra Wolfa, je 
první zmínka o škole (povinnost mj., aby 
oltářník s plebánem a jinými ministy vy-
konával nešpory, jitřní i ostatní hodinky...) 
v darovací listině Damaslava a Petra z Lip-
ničky. Z tohoto náznaku vyplývá, že žáci, 

zřejmě synové okolní drobné šlechty, byli 
vyučováni na faře, s jejímž chodem neměl 
klášter v oné době nic společného.     

Co se oltáře sv. Kateřiny týče, v 18. sto-
letí se skutečně v kostele ještě nacházel, 
avšak pouze jako jeden z celkového počtu 
tří oltářů postranních. K tomuto koneč-
nému, ničím nezpochybnitelnému závěru 
opravňuje latinsky sepsaný Inventář kos-
telního majetku z roku 1735 (MZA Brno – 
SOkA Havlíčkův Brod, FÚ 27, Světlá, fas-
cikl 1, Inventarium seu consignatio rerum 
icem mobilium guam imobilium ecclesiac 
Svietlensis 1735), kde je v soupisu věcí ze 
dřeva jmenován na prvním místě hlavní 
oltář sv. Václava. Dále pak oltář Růženco-
vé Panny Marie, sv. Josefa a sv. Kateřiny. 
V presbytáři nikdy oltář sv. Kateřiny stát 
nemohl, neboť hlavní oltář byl zpravidla 
zasvěcen patronu kostela, jímž ve Světlé je 
a od počátku byl sv. Václav.  

Co se úcty k patronu kostela týče, zda-
leka ne všeobecně je také známo, že sv. 
Václavovi bývaly v předchozích staletích 
v kalendáři zasvěceny celkem čtyři svát-
ky. Václava, mučedníka, 28. září, Václava 

přenesení, 4. března, sv. Václava kaply 
posvěcení (snad posvěcení svatováclavské 
kaple v Chrámu sv. Víta, Václava a Voj-
těcha na Pražském hradě, 10. září, a sv. 
Václava kostí sebrání (recollectio ossium), 
27. června. (V. J. Sedlák: Tabulky k pře-
vádění dat historických pramenů, Praha 
1970, s. 82).

Nejstarší národní kroniky o Světlé sice 
mlčí, v druhé polovině 15. století však 
zřejmě patřila k významným sídlům za-
chyceným v tehdejších souřadnicových 
tabulkách, sloužících k sestavování map. 
Více o tomto lze načerpat z velmi zajímavé 
práce Karla Kuchaře, nazvané Naše mapy 
odedávna do dneška (Nakladatelství Čes-
koslovenské akademie věd, Praha 1958). 
Na onu dobu šlo o poměrně přesné infor-
mace, podle nichž je možné, jak uvádí au-
tor, rekonstruovat alespoň přibližně obraz 
tehdejší mapy naší země. Na takto vzniklé 
mapě je s otazníkem vyznačena i Světlá.  

Více než zajímavé by také bylo zjistit, 
kdy se na oknech v presbytáři poprvé ob-
jevily barevné vitraje, které světce předsta-
vovaly, a jak se v různých obdobích měnila 
podoba prostředního okna s obrazem sv. 
Václava. Velmi odlišné je pojetí světcovy 
postavy malířem Františkem Urbanem 
z roku 1914 a té nynější, jejímž autorem je, 
stejně tak jako i u všech ostatních, Švabin-
ského žák, malíř, grafik a ilustrátor Karel 
Putz. Právě tato skutečnost zřejmě zapří-
činila vznik místní tradice, podle níž jsou 
výtvarné návrhy pro nynější barevná okna 
dodnes připisovány Maxu Švabinskému. 
Návrhy byly provedeny v roce 1951; v kte-
rém roce byla barevná okna realizována, je 
stále ještě předmětem bádání. 

Kde se vzala četná poznávací znamení, 
vylučující jakoukoliv záměnu s jiným svět-
cem, o tom pojednával 9. díl seriálu článků 
Otazníky kolem děkanského kostela sv. 
Václava č. 9 z července – srpna 2004. Nej-
novější zajímavost nalezená v poznámkách 
Karla Hrdiny, jimiž vybavil starší vydání 
kroniky První pokračovatelé Kosmovi 
(Melantrich, Praha 1950), se týká světcova 
kopí. Kopí sv. Václava bylo podle něho 
snad kopí, jež ukořistil roku 1080 kníže 
Vratislav II. Rudolfovi, protikráli Jindřicha 
IV., a postavil je pod ochranu sv. Václava. 
Bylo nošeno při všech slavnostech před 
knížaty. Podobná relikvie, zasvěcená sv. 
Longinovi, existovala i v německé říši. 

Součástí dosavadního bádání bylo i pát-
rání po tom, kdy se na děkanství objevilo 
starobyle vyhlížející kulaté razítko o prů-
měru 3,5 cm s trůnícím svatým Václavem, 
jak jej známe z iniciály řeckého pís-

Mapka z publikace Karla Kuchaře Naše mapy odedávna do dneška

▶
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mene D ve Vyšehradském kodexu, a latin-
ským nápisem OFFICIUM DECANALE 
SVIETLENSE. Také toto je již zapomenu-
to. Pouze pátráním v archivu Biskupství 
Královéhradeckého bylo zjištěno, že tímto 
razítkem byl poprvé opatřen dopis z 8. led-
na 1946 zaslaný konzistoři v Hradci Krá-
lové tehdejším děkanem Janem Beranem. 
Ještě 8. září předchozího roku 1945 však 
bylo použito razítko jiné, starší, jehož fia-
lový otisk můžeme vidět v Pamětní knize 
světelského děkanství k roku 1944. Mimo 
jiné je jím opatřen i náhodně nalezený zá-
pis o opravě věže z roku 1930. 

V něm vidíme knížecí čapku sv. Václava 
a tzv. Boží oko. Obraz oka v trojúhelníku 
obklopeném paprsky (symbol trojjediného 
Boha a Boží vševědoucnosti) se objevuje 
od 17. století, nejčastěji na vrcholu oltářů 
nebo na kazatelnách (H. Florentová: Ev-
ropští světci v umění a legendách. Praha, 
Granit 2004.) Na kazatelně jej naleznete 
i v našem kostele.

Nejméně věrohodných zpráv se docho-
valo o původu a stáří kostelního mobiliáře. 
Většinou jde jen o drobné zmínky s ne-
přesnostmi a chybami. Již Jeroným Solař 
píše o umíráčku věnovaném kostelu v ro-
ce 1777 hrabětem Leopoldem Kolovratem 
Krakovským, ozdobeném reliéfem umí-
rajícího neznámé blahoslavence a sv. Jiří. 
Pamětní kniha světelského děkanství však 
uvádí reliéf archanděla sv. Michaela. Za 
správné je nutné považovat údaj v Pamětní 
knize, zapsaný děkanem Františkem Khu-
nem, neboť na umíráčcích býval často jako 
okřídlený rytíř v zářivé zbroji přemáhající 
draka (ďábla) vyobrazován archanděl sv. 

Michael. Tato podoba se asi nacházela i na 
umíráčku ve Světlé, čímž došlo k nešťast-
né záměně s drakobijcem sv. Jiřím.  

Opakovaně se můžete také dočíst o šesti 
Brandlových obrazech pocházejících ze 
zrušeného kláštera v Sedlci, které zakoupil 
a kostelu věnoval hrabě Leopold Kolovrat-

-Krakovský v roce 1755. Když pomineme 
skutečnost, že se nejedná o Brandlovy 
práce, nelze souhlasit ani s letopočtem. 
V roce 1755 vládl na Světlé Filip Kolovrat-
-Krakovský, otec Leopolda. Cisterciácký 
klášter v Sedlci byl zrušen až v roce 1784, 
takže do kostela mohly obrazy přijít nej-
dříve v roce 1785. Uváděný letopočet 1755 
upomíná spíše na dobu jejich vzniku. V té 
době totiž jejich nejpravděpodobnější au-
tor pro klášter v Sedlci pracoval. 

Velkým problémem autorů popisu-
jících kostelní zařízení je malá znalost 
evangelií, církevních dějin a zákonitostí 
středověkého církevního umění, což se 
projevuje mimo jiné v identifikaci soch 
světců. Proto se o sv. Dominikovi a sv. 
Kateřině Sienské, jejichž sochy zdobí oltář 
Panny Marie v jižní boční lodi, stále píše 
jako o cisterciáckých světcích, ačkoliv se 
prokazatelně jedná o dominikány, a tentýž 
světec zpodobněný na obraze visícím dnes 
nad gotickým portálem je nazýván sv. 
Vincencem. Podobně Boží hrob nezdobí 
mučicí nástroje, nýbrž nástroje Kristova 
utrpení a symboly s ním související. Např. 
měšec s 30 stříbrnými pro zrádce Jidáše. 

 Je toho velmi mnoho, co je ještě potřeba 
dohledat, objasnit a uvést na pravou míru. 
Chce to však čas. Spěch a předčasné soudy 
bádání nijak nepomohou. I co se týče hy-

potéz, musí být badatel velmi opatrný. Viz 
mé úvahy o tom, jaké obrazy mohly být 
na barevných oknech v presbytáři. Jak se 
ukázalo, bylo tomu úplně jinak. Podobné 
překvapení přinesla i náhodná prohlídka 
sousoší na Karlově mostě v Praze. Vzorem 
pro naši sochu nebyla mnou původně uve-
dená samostatně stojící socha sv. Václava 
z roku 1858, nýbrž socha ze sousoší sv. 
Norberta, Václava a Zikmunda z roku 
1853 od Josefa Maxe.

Nadále však platí, že nejde o její přesnou 
kopii. Tvůrce sochy ve Světlé se tohoto 
vzoru, jak můžete vidět na přiložených 
fotografiích, rozhodně nedržel ve všech 
detailech, spíše se jím volně inspiroval. 

Historie děkanského kostela je daleko 
bohatší a zajímavější, než si můžeme 
vůbec představit. Proto stojí zato hledat 
dál. Posunout hranici našich současných 
znalostí může jakýkoliv i sebenepatrnější 
nový objev. 

Jako nejstarší a nejvýznamnější stavební 
památce města je děkanskému kostelu sv. 
Václava věnována v tomto čísle i barevná 
příloha připravovaná počátkem léta ještě 
ve spolupráci s tehdejším zastupujícím 
duchovním správcem, exc. adm. P. Pavlem 
Veithem. Grafickou úpravu provedla Alice 
Ludvíková. Věřím, že bude pro čtenáře 
zpravodaje, obyvatele Světlé i všechny 
příznivce historie stejně milým překvape-
ním, jakým je barevná fotografie našeho 
kostela na obálce Kalendáře s katolickým 
kalendáriem pro příští rok 2008, vydaného 
nakladatelstvím Vyšehrad. 

Mgr. Alena Křivská

Sběr starého papíru

V letošním kalendářním roce jsme 
už podruhé odevzdali sebraný starý 
papír. Tentokrát to bylo rekordních 
2 650 kg tříděného papíru, což je více 
než sedm kilogramů na jednoho žáka 
školy. Získané prostředky nám umožní 
podporovat celý školní rok indickou 
holčičku, kterou si naše škola „adop-
tovala“.                                                           

Žáci ZŠ v Komenského ulici

Základní škola v Lánecké ulici - školní vzdělávací program

Nový školní rok, který začal pro 
žáky 3. září 2007, je trochu jiný, 
než ty předešlé. Celostátně se mění 
vzdělávací programy pro žáky 
1. a 6. ročníků. Začínají se povinně 
učit podle nových školních vzděláva-
cích programů. Ty, vytvořené podle 
pravidel stanovených ministerstvem 
v Rámcovém vzdělávacím programu, 
budou postupně zaváděny do všech 
ročníků základní školy.

Náš vzdělávací program vznikl podle 
přání rodičů našich žáků. Velmi nám 
pomohlo to, že rodiče sami stanovili prio-
rity, kterým se má škola věnovat. Protože 
vybrali oblasti vzdělávání, které budou je-
jich děti v životě nejvíc potřebovat, zvolili 
jsme pro náš program motto:

Učíme se pro život aneb 
Je důležité umět komunikovat, abychom 

dokázali žít mezi lidmi, s lidmi, 
ve světě a se světem.
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Setkání s princeznou Annou

V rámci třídenní oficiální návštěvy 
České republiky se Její královská 
Výsost britská princezna Anna zúčast-
nila slavnostního předávání diplomů 
účastníkům Programu EDIE. Toto pře-
dávání proběhlo 16. října pod záštitou 
předsedy Senátu Přemysla Sobotky 

v prostorách Rytířského sálu Senátu 
Parlamentu ČR. Jako čestní hosté se 
této akce zúčastnili i zástupci světel-
ské Uměleckoprůmyslové Akademie, 
Mgr. Michal Šimek coby expediční 
vedoucí Programu a studentky zapo-
jené do Programu, Jitka Svobodová 
a Štěpánka Halbrštátová. 

Mladí lidé zde byli oceněni za své 
vytrvalé úsilí při plnění čtyř oborů 

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565

Podle preferencí rodičů našich sou-
časných žáků je tedy  školní program 
rozšířen o hodiny cizích jazyků a infor-
matiky. Proto se škola zaměří na:
  • jazyk mateřský a cizí jazyky;
  • komunikaci ve slovní, písemné 

i elektronické podobě;
  • práci s různými druhy informač-

ních technologií;
  • výchovu ke zdravému životnímu 

stylu a ekologii.

Samozřejmě, že žáci budou umět 
číst, psát a počítat. Ale místo pasivního 

„biflování“ velkého množství poznat-
ků z naukových předmětů se budou 
tvořivým způsobem učit poznatky 
vyhledávat a pracovat s nimi. Naučí se 
celoživotně se vzdělávat a uplatňovat 
získané poznatky a dovednosti v praxi, 
orientovat se v cizojazyčném prostředí. 
Vytvoří si žebříček správných život-
ních hodnot. Budou umět řešit problé-
my, jednat s vrstevníky i nadřízenými, 
argumentovat při obhajování svých 
názorů i respektovat názory druhých, 
pracovat v týmu, plnit své povinnosti 

a uplatňovat svá práva ve společnosti 
a v neposlední řadě hodnotit svoji práci 
a vážit si práce ostatních. 

Součástí vzdělávacího programu je 
i zvýšená péče o žáky nadané a žáky 
se vzdělávacími poruchami. Od tohoto 
školního roku začíná ve škole pracovat 
kvalifikovaný speciální pedagog. Ten 
pomáhá žákům, kteří mají nějaké vzdě-
lávací problémy, ve spolupráci s rodiči, 
odstranit jakékoliv poruchy učení.

V rámci naplňování cílů školního 
vzdělávacího programu budeme usilo-
vat o používání moderních tvořivých 
metod, postupů a prostředků výchov-
ně-vzdělávací práce. Nezatracujeme 
ale ani „staré“, praxí ověřené formy, 
které se osvědčily a přivedly naši školu 
k velmi dobrým výsledkům. Nechceme 
jít cestou podbízení a laciné popularity, 
ale cestou účinné, kvalitní práce.

Hlavním záměrem školy je ve spolu-
práci se širokým okolím a celou společ-
ností vychovat člověka tvořivého, ko-
munikativního, mravně odpovědného, 
svobodně jednajícího, uvědomujícího si 
význam zdraví a snažícího se jej chránit, 

zve srdečně maminky s dětmi do své 
klubovny

Program na listopad:
Pondělí: 8.30 – 11 hod.

  Výtvarná dílna pro děti
  Cvičení pro děti s maminkami
  Divadélko pro nejmenší

Úterý: 18.30 – 21.30
  Tvořivá dílna pro maminky

Středa: 8.30 – 11 hod.
  Výtvarná dílna pro děti
  Cvičení pro děti s maminkami
  Divadélko pro nejmenší

A navíc: 
Středa 21. listopadu v 9.30 hod. 

  přednáška Mgr. Novotného: 
„Rodinné a sourozenecké kon-
stelace“.

Středa 5. prosince v 9.00 hod.
  Nadílka naší Mikulášky

Přijďte se podívat: 
Vaše děti si v klubovně vyhrají spolu, 

sjedou si skluzavku, projedou se na 
odstrkovadlech, postaví hrad z moli-
tanové stavebnice, odpočinou si v ba-
zénku s míčky, domečku nebo ve stanu, 
s vaší pomocí si vytvoří třeba zvířátko 
z papíru, kterým si ozdobí pokojíček, 
protáhnou si tělíčko a u toho se naučí 
nová říkadla nebo se naučí prozpěvovat 
si a nakonec se pobaví u pohádky.

S sebou potřebujete jen přezutí.
Dobrá nálada a chuť být 

pospolu vítány...

který dokáže najít své místo i ve složi-
tém společenském prostředí.

Aby se nám to podařilo, potřebujeme, 
aby s námi rodiče i nadále spolupraco-
vali. Můžete se na nás obrátit se svými 
dotazy ke školnímu vzdělávacímu 
programu a uvítáme i jakékoliv další 
nápady a připomínky. Věřím, že spo-
lečně s rodiči se nám podaří  všechny 
děti dobře pro život připravit.

Mgr. Vlastimil Špatenka
ředitel ZŠ Lánecká

EDIEho, které jsou nutné pro získání 
bronzového, stříbrného nebo zlatého 
stupně. Do Prahy přijelo celkem 65 
úspěšných účastníků, přičemž v sou-
časnosti je do programu zapojeno více 
než 400 mladých lidí z celé republiky. 

Výkonný ředitel Programu Tomáš 
Fajkus řekl: „Jsme rádi, že princezna 
Anna přijala naše pozvání a svou pří-
tomností na setkání s účastníky a ve-
doucími podpořila prestiž a fungování 
Programu EDIE v České republice.“

Na závěr setkání předal Mgr. Michal 
Šimek oficiální dar Programu EDIE. 
Byl jím broušený skleněný pohár 
s logem Programu, vyrobený světel-
skou Uměleckoprůmyslovou akademií. 
Princezna byla dárkem potěšena, 
a naše sklo se tak dostalo i do britské 
královské rodiny. 

Zúčastněné světelské studentky si ze 
setkání odnesly milý zážitek, přiložily 
svou ruku k organizaci účastníků na 
půdě Senátu a již se těší na příští rok, 
kdy rovněž budou přebírat ocenění za 
splněné aktivity Programu. 

S použitím tiskové zprávy Programu 
EDIE

-mš-
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Světelští Edíci na celostátním setkání u Třebíče

Celostátní setkání účastníků volnočaso-
vého Programu Cena vévody z Edinbur-
ghu, v Čechách nazvaného EDIE, se usku-
tečnilo v termínu 27. 9. – 30. 9. v Březové 
u Třebíče. Setkání se zúčastnilo celkem 
35 mladých lidí se svými programovými 
vedoucími. Světelskou skupinu z Umě-
leckoprůmyslové akademie tvořilo šest 
účastníků se svým vedoucím M. Šimkem. 
Náplní byly outdoorové aktivity a základy 
mediální výchovy. 

Vedení Programu EDIE – Alena Jeslín-
ková a Tomáš Fajkus – zajistilo zázemí 
v rekreačním středisku Březová, které 
provozuje různé outdoorové aktivity v re-
gionu Vysočina. Mají zde k dispozici níz-
kolanové a vysokolanové centrum, umělé 
lezecké stěny vysoké 9 a 16 metrů, rafty, 
hřiště na paintball a airsoft i prostor pro 
další aktivity – například skok na úvazku 
do lomu. Účastníci byli ubytovaní ve zdě-
né budově i chatkách a měli k dispozici 
celý prostor střediska. 

Čtvrtek byl dnem příjezdů, kdy se 
skupinky z celých Čech – Liberce, Li-
toměřic, Ostravy, Poděbrad, Světlé n. S., 
Všetul a Uherského Hradiště – setkaly po 
mnohdy dobrodružném příjezdu na místě. 
Instruktoři z týmu STAN, který středisko 
provozuje, připravili hry na seznámení 
skupin i jednotlivců. 

V pátek počasí setkání příliš nepřálo. 
Deštivé ráno bylo vyplněno přednáškou 
na téma média, a přípravou pro natáčení 
reportáží. Odpoledne se počasí poněkud 
umoudřilo, a tak se program rozjel ve 
velkém. Skupinky účastníků postupně 
vyzkoušely své dovednosti na umělé 
lezecké stěně s jištěním, překonaly 
překážky vysokolanového centra, kde 
se ve výšce zhruba 8 metrů nad zemí 
pohybovaly po síti či jen obyčejném laně, 
samozřejmě všichni jištěni úvazkem. Při 
paintballu zase účastníci prokázali svou 
odvahu a strategické schopnosti. Zají-
mavé byly i různé hry na rozvoj důvěry, 
při nichž se například jednotlivci vrhali 

z výšky do rukou svých kolegů, kteří je 
měli zachytit. 

Vedoucí Programu EDIE věnovali pá-
teční odpoledne společné diskusi o problé-
mech, které při své práci řeší, vedení sku-
piny a koncepci práce a aktivitách v rámci 
Programu do budoucna.

Sobotní počasí se výrazně zlepšilo, a tak 
nic nebránilo okusit jízdu na démonické 
lanovce – tedy spuštění se na úvazku z 16-
metrové výšky po 120 metrů dlouhém laně 
přímo do vody. Jezdec dosáhne na lanovce 
rychlosti kolem 30 km/h a vzhledem k to-
mu, že voda byla velmi chladná, jednalo 
se o opravdu adrenalinový zážitek. Skok 
do lomu, který člověk provádí v úvazku 
s dvojitým jištěním, se všem líbil asi nej-
víc. Rozběh, odraz a následný let každý 
vyzkoušel třikrát a nikomu se nechtělo 
odepnout a pustit dalšího. 

Odpoledne bylo ve znamení reportáží. 
Účastníci byli rozděleni na skupinky, 
v nichž měl každý svou roli. Kameraman, 
reportér, herci, každý dělal něco jiného. 
Pro mnohé to byla jejich první práce s ka-
merou při natáčení nějakého konkrétního 
tématu. 

Ani večer si nikdo neoddechl. Probíhala 
totiž noční bojová hra, jejímž cílem bylo 
absolvovat několik stanovišť s plněním 
různých úkolů, které skupinku směřovaly 

dále k cíli, tedy sestavení zprávy. Bylo tedy 
nutno na raftu přeplout jezero, spustit se 
na laně pro zprávu, kam pokračovat dále, 
a nakonec pod palbou airsoftových zbraní 
překonat poslední úsek trasy vedoucí ke 
konečné zprávě, která musela být v časo-
vém limitu předána na velitelství mise. 

V neděli už zbývalo jen závěrečné hod-
nocení programu účastníky a vedoucími, 
diskuse nad tím, co příště zlepšit, a poté 
cesta zpět k domovům. Z hodnocení vy-
plynulo, že nejvíce zaujaly lanové aktivity, 
místem pro zlepšení se ukázala organizace 
mediální výchovy, tedy natáčení reportáží. 
Každopádně akce se i přes mírnou nepří-
zeň povedla, a tak nezbývá, než se těšit 
na další, v pořadí třetí celostátní setkání 
účastníků Programu EDIE v roce 2008. 

Mgr. Michal Šimek, programový 
vedoucí EDIE, Akademie Světlá n. S.
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Gymnázium, Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola v Ledči n. S.

Dny otevřených 
dveří

sobota 1. prosince 2007 
8.00 – 12.00 hod. 

středa 9. ledna 2008 
15.00 – 17.00 hod. 

• pro obory gymnázia – budova na 
Husově náměstí 1

• pro obory SOŠ a SOU – budova 
v Koželské ul. 551

• praktické vyučování a odborný 
výcvik – dílny v Poštovní ul. 405

  Všechny žáky základních škol 
a jejich rodiče u nás rádi uvítáme 
a poskytneme jim veškeré potřebné 
informace o škole a studiu. Budeme 
rádi, když si naši školu ke studiu 
vyberete. 

Mgr. Radomír Nulíček, ředitel školy

Z domova důchodců

V minulém čísle Světelského zpravodaje 
jsme psali o tom, že naše obyvatelky „Slu-
nečnice“ každoročně jezdí na pěveckou 
soutěž Karuzošou, kterou pořádá ledečský 
stacionář Petrklíč. Jelikož jsme jim chtěli 
jejich pohostinnost nějak oplatit, pozvali 

jsme děti ze Stacionáře Petrklíč a jejich 
doprovod k nám do domova, kde jsme pro 
ně připravili zábavné odpoledne. Pro děti 
bylo připraveno 6 soutěží a po zdárném 
splnění každé z nich dostaly děti něja-
ký výrobek, který pro ně zhotovili naši 
obyvatelé v rámci ergoterapie. Po zdolání 
všech soutěží jsme si společně opekli ▶
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Nejlidnatější zemí světa – Čína a její kouzlo

(pokračování)

Je čtvrtek, poslední den našeho po-
bytu v Xianu. Vyrážíme pěšky podél 
městských hradeb navštívit lámaistický 
chrám Guangrensi ležící v severozá-
padním rohu městských hradeb. Je po-
šmourné mlhavé ráno a ulice se pomalu 
probouzí. Tedy mlhavé, on je to možná 
spíš smog než mlha. 

Chrám je poklidnou oázou a jeho 
návštěva je únikem ze spěchu a ruchu 
městských ulic. Prohlížíme jednotlivé 
budovy a svatyně, nasáváme vůni von-
ných tyčinek. Mniši nechávají návštěvní-
ky fotografovat co hrdlo ráčí, a tak si tu 
všichni pohodovou atmosféru opravdu 
užíváme. Návštěvu tohoto chrámu lze 
jen a jen doporučit. 

špekáčky a s příjemným pocitem, že jsme 
strávili hezké odpoledne, jsme se rozešli 
do svých domovů. Hudební doprovod 
nám toto odpoledne zajistili manželé Eva 
a Jaroslav Kottinkovi z Jihlavy. Patří jim 
velký dík nejen za krásnou atmosféru, kte-
rou u nás vytvořili, ale i za to, že se vzdali 
nároku na svůj honorář.

Naše Univerzita slunečního věku zdárně 
pokračuje. Zářijovou přednášku na téma 
Neverbální komunikace měla Mgr. Jana 
Loudátová. Koncem září také vyšlo pod-
zimní číslo našeho domovského časopisu 
Slunečnice.

Naši obyvatelé byli pozváni na Sportov-
ní hry do Domova důchodců U Panských 
v Havlíčkově Brodě. Celé odpoledne plnili 
různé soutěže a na závěr je čekala sladká 
odměna. Nespočívala v žádných sladkos-
tech, ale byla ještě sladší – naši obyvatelé 
zvítězili a odnesli si z DD U Panských zla-
té medaile (celkem soutěžilo 7 družstev). 
Ještě jednou jim gratulujeme!

Jako každý rok i letos jsme byli pozváni 
panem Lagronem na Svatováclavskou 
pouť a její atrakce. I když nám počasí moc 

nepřálo, vyzkoušeli jsme autodrom, ruské 
kolo, chobotnici, labutě apod. Touto cestou 
děkujeme panu Lagronovi a městu Světlá 
nad Sázavou, že nám i dalším zařízením 
umožňují každoročně se pouťového veselí 
zdarma zúčastnit. 

Text a foto: Lucie Coufalová 
sociální pracovnice

Prostřednictvím Světelského zpravo-
daje bych chtěla poděkovat neznámým 
zachráncům, kteří mi v neděli 14. října 
2007 pomohli, když jsem u Mateřské školy 
Lánecká měla nehodu na svém elektric-
kém vozíku. Moc děkuji za pomoc. 

Jindřiška Raulová
obyvatelka domova důchodců

Díváme se zespodu na městské hradby, 
které se tyčí kolem chrámu. Xian byl 
totiž ve své době největším sídelním 
celkem světa a mohutnost hradeb tento 
fakt potvrzuje. V průvodci je psáno, že 
v prostoru městských bran si lze půjčit 
kolo a celé hradby lze po jejich vrcho-
lové partii, široké téměř jako tříproudá 
silnice objet. Zkoušíme tedy nejprve se-

verní městskou bránu, protože nahoře vi-
díme turisty na kolech. Máme ale smůlu, 
kola se půjčují pouze na jižní bráně a tak 
nezbývá, než zvolit jako přibližovalo 
přecpaný bus. Ale ze jednotné jízdné   
yüan je to primový zážitek. Z autobu-
sové zastávky to bereme zkratkou přes 
jeden z městských parků. Ty slouží jako 
odpočinkové zóny a jsou vždy upravené 

Hradby Xianu je možné objet na kole Xian – v lámaistickém chrámu



Světelský zpravodaj listopad 2007 strana 16 strana 17 listopad 2007 Světelský zpravodaj 

a čisté. V parcích hromadně cvičí tai-
-či lidé nejrůznějšího věku a to včetně 
vetchých stařečků a stařenek. I když 
slovo vetchý zde asi není příliš na místě. 
Většina z nich je totiž pohyblivější než 
průměrný evropský čtyřicátník. 

Na hradbách lze kolo půjčit za opravdu 
symbolickou cenu, v přepočtu kolem 30 

korun za osobu. Skládám ještě skupino-
vou kauci 200 yüanů a můžeme vyrazit. 
Všude kolem jsou vidět přípravy na 
čínský nový rok, který se kvapem blí-
ží. Desítky lidí zde vyrábí z železného 
drátu a barevných látek figury v životní 
velikosti, které uvnitř mají osvětlení. 
Tak tu vznikají postavy lidí, velbloudi, 

prasata i jiná zvířata, květiny a dokonce 
i lodě. Na první pohled to vypadá kýčo-
vitě, ale přece jen to sem tak nějak patří, 
jsme koneckonců v Číně. Hradby mají 
obvod kolem 16 km a je to velice příjem-
ná projížďka. Na jedné straně je vidět 
starý Xian a vně hradeb se rozprostírá 
moderní zástavba (uvnitř samozřejmě 

také, ale přece jen se nějaká ta historie 
zachovala. 

Čínské dráhy po druhé
Navečer nás čeká osmadvacetihodino-

vý přesun vlakem do jižní Číny, konkrét-
ně do Kuej-linu. Nejsme daleko od ná-
draží, a tak vyrážíme chvíli před osmou, 

Dravec a Kuej-lin v pozadí

neboť náš vlak má odjezd v 8.45 hod. 
Po kontrole zavazadel se dostáváme do 
poměrně naplněné odjezdové haly. Náš 
vlak by měl být pomalu na nástupišti, ale 
nic se neděje, pouze dav několika tisíc 
Číňanů houstne neuvěřitelným tempem. 
Po chvíli jsme rádi, že stojíme aspoň na 
jedné noze a to ještě ne na své. My vyso-

cí máme výhodu, že hlava vyčuhuje přes 
relativně menší Číňany, a tak monitoru-
jeme situace. Aha, hodina zpoždění, tak 
to je paráda. A dav stále houstne. Ještěže 
máme místenky na lehátka. Hodinka lid-
ského presu uběhla poměrně rychle, vlak 
přijíždí a široké masy se dávají do pohy-
bu. Snažím se prorážet cestu ostatním 
a začínám rychle chápat význam úsloví 
být unášen davem a proudem. Divoká 
voda je proti těmhle peřejím nedělní 
vyjížďka. 

Lůžkový vůz je čistý a na místní pomě-
ry i prostorný. Půl metru široká lehátka po 
třech nad sebou a podél chodbička. A v ní 
se neustále někdo mačká. Tu cestující, tu 
průvodčí, tu pojízdný prodejce poživatin. 
A kupodivu všichni se vešli a jede se. 
A navíc je tu jídelní vagon, kde mají i levné 
pivo, což je na dobrou noc ideální. V noci 
se spí přímo pohádkově, tedy ve srovnání 
s předchozím zážitkem při cestě do Xianu. 
Přes den pozorujeme ubíhající krajinu. Mí-
říme k jihu, a tak se také postupně otepluje. 
V čínských vlacích mají jednu zvláštnost: 
nádrže s horkou vodou, kterou si místní 
zalévají nezbytný čaj a instanční nudlové 
pokrmy. Ano, podobné těm, které se pro-
dávají i u nás. A kolem poledního každý 
tahá tu svou nádobku, zalévá a debužíruje. 
Ani my nejsme jiní, ostré nudličky a poté 
pivíčko na spláchnutí v jídelním voze jsou 
kvalitním obědem hodným cestovatelské-
mu naturelu naší party. 

O půlnoci dalšího dne jsme konečně 
v Kuej-linu. Nedaleko nádraží se má na-
cházet levný hostel, a tak razíme s Jiřím 
situaci prověřit. Není sice jednoduché 
hostel najít, ale nakonec jsme úspěšní. 
Je to typická ubytovna pro batůžkáře 
a víme, že nám tu bude dobře. 

Kuej-lin – pagody u Fir Tree Lake

▶

Výzdoba k čínskému novému roku
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Tip na výlet

mana Brzoně došlo ke slavnostnímu 
přestřižení pásky a zahájení „provozu“ 
na nové turistické trase. 

Jejím vyznačením a otevřením chce 
KČT Vysočina  s předstihem přispět 

ke dvěma skladatelovým významným 
výročím, 150. výročí narození v roce 
2010 a 100. výročí úmrtí v roce 2011.

Trasa, jejíž celková délka je 25 km, 
začíná u Wolkerova památníku pod 

hradem Lipnice, pokračuje přes Řečici 
s významným kostelem sv. Jiří a dře-
věnou zvonicí ze 14. století, a Proseč se 
zbytky tvrze do obce Kaliště s rodným 
domem hudebního skladatele a diri-
genta Gustava Mahlera (*14. 7. 1860), 
pokračuje přes Holušice a Speřice, po 
nadjezdu přes dálnici D1 dál střídavě 
klesáním a stoupáním, otevřenou kra-
jinou i přes několik vsí do Želivi. 

Text a foto: 
Jaroslav Vála

Kuej-lin
Kuej-lin je město staré přibližně 2300 

let. V překladu toto jméno znamená 
„Les vonných květů“. V jeho okolí leží 
nesmírně krásná a fotogenická krajina 
vápencových skalních útvarů. Řeka 
Li pak dotváří neopakovatelný kolorit 
prostředí. 

Hned ráno vyrážíme do města a jako 
první ze skalních útvarů u řeky obdivu-
jeme takzvaného „Pijícího slona“. Naše 
kroky poté míří do Seven Star Parku. 
Je to z části zoologická zahrada, jsou 
zde skalní útvary, třeba ve tvaru jed-
nohrbého velblouda, volně pobíhající 
pávi, umělé vodopády, prostě taková 

▶ upravená všehochuť. Nacházíme zde 
i „kecátko“, u kterého kdysi při návštěvě 
Číny řečnil Bill Clinton. Když se u něj 
chci také zvěčnit, nahání mě opodál sto-
jící Číňan a chce platit. Komerce je zde 
opravdu na každém kroku. 

Asi nejhezčí pohled na Kuej-lin je 
z „Hedvábného vrchu“. Kolem něj se 
opět rozprostírá jeden z mnoha parků 
a u brány je samozřejmě nutné zaplatit 
vstupné, naštěstí nepříliš velké. Cestou 
na vrchol míjíme „Větrnou jeskyni“, 
kterou neustále proudí svěží větřík. 
Ve výšce 223 metrů nad mořem je na 
vrcholku umístěn pavilon Oblak a je 
odtud nezapomenutelný výhled na Ku-

ej-lin, skalní útvary, klikatící se řeku 
Li i rybáře na bambusových vorech 
(takzvaných „bamboo raftech“, tedy 
několika kmíncích bambusu svázaných 
dohromady). 

V centru města se u Fir Tree Lake 
nachází krásné pagody, které svůj štíhlý 
tvar odrážejí v klidné vodní hladině. 
Opravdu všude je na co se dívat. Ale to 
nejlepší nás čeká teprve další den. I přes 
nízký vodní stav řeky Li se podařilo 
sehnat motorovou pramici, která nás 
proveze jejím nejkrásnějším úsekem až 
k městu Jang-šuo. 

(pokračování)
-mš-

V sobotu 6. října byla slavnostně 
otevřena nová, zeleně značená tu-
ristická trasa nesoucí jméno našeho 
významného hudebního skladatele 

– Cesta Gustava Mahlera. 

Stalo se tak v rámci konání dálko-
vého pochodu Krajem Šimona kouzel-
níka, který pořádá KČT TOM Šlápoty 
Hněvkovice u Humpolce. V pravé po-
ledne se v Kalištích, nedaleko rodného 
domu slavného skladatele, shromáždi-
lo na 150 turistů, aby se stali účastníky 
oficiálního zpřístupnění Cesty Gusta-
va Mahlera. 

Po krátkých projevech Mgr. Marie 
Vincencové, předsedkyně oblasti KČT 
Vysočina, starosty Kaliště Pavla Kuti-
še a místostarosty Humpolce Mgr. Ro-
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Listopad

Pátek 9.11., 17.30
Spider – Man 3 (USA ) 140´
Dobrodružný/akční. 
Ta největší bitva na něj teprve 
čeká. 
Hrají: T. Maquire, K. Dunst 
Vstupné: 60 Kč
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 
Vstupné: 65 Kč
Od 15 let

Středa 14.11., 19.30
Disturbia (USA) 105´
Thriller. 
Každý vrah je něčí soused. 
Hrají: S. LaBeouf, C.-A. Moss
Vstupné: 60 Kč
Od 15 let

Pátek 16.11., 19.30
Skandál (USA) 117´
Životopisný. O jednom z největších 
amerických mediálních podvodů. 
Hrají: R. Gere, A. Molina 
Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Neděle 18.11., 19.30
Planeta Teror (USA) 106´
Akční horor. Jistota je kulomet. 
Hrají: R. McGowanová, 
F. Rodriguez
Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Středa 21.11., 19.30
Medvídek (ČR) 98´
Černá komedie. 
Skutečné příběhy skutečných lidí 
v současné Praze. 
Hrají: A. Geislerová, T. Vilhelmová

Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Pátek 23.11., 17.30
Simpsonovi ve filmu (USA) 85´
Animovaný. 
Vaše rodina není to nejhorší, co 
vás kdy potkalo. 
Vstupné: 60 Kč
Přístupný
Česká verze

Neděle 25.11., 17.30
Ratatouille (USA) 110´
Animovaná komedie. 
Krysák Remy sní o tom, že se 
stane vyhlášeným kuchařem.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný
Česká verze

Středa 28.11., 19.30
Když si Chuck bral Larryho 
(USA) 115´
Komedie. 
I kamarádství by mělo mít své 
meze. 
Hrají: A. Sandler, K. James
Vstupné: 60 Kč
Přístupný

Pátek 30.11., 19.30
Můj vůdce 96´
Kontroverzní komedie. 
Skutečně skutečná skutečnost 
o Adolfu Hitlerovi. 
Hrají: H. Schneider, S. Groth
Vstupné : 60 Kč
Od 12 let

Prosinec

Neděle 2.12., 19.30
Gympl (ČR) 105´
Hořká komedie. 
Studenti, učitelé, rodiče a sprejeři. 
Neveselý stav českého školství. 
Hrají: J. Mádl, T. Vorel jr. 
Přístupný

Středa 5.12., 19.30
Hvězdný prach (Velká Británie) 
127´

Romantické fantazy. 
Když padá hvězda, měl by si 
člověk něco přát. 
Hrají: Ch. Fox, C. Danes
Od 12 let

Pátek 7.12., 19.30
Denní hlídka (Rusko) 130´
Akční fantasy-thriller. 
Noční hlídka odevzdala vládu… 
Hrají: K. Knablensky, M. Poroshina 
Od 15 let

Neděle 9.12., 19.30
Pokoj 1408 (USA) 94´
Thriller, horor. 
V pokoji 1408 nikdo nepřežil déle 
než hodinu. 
Hrají: J. Cusack, L. Jackson 
Od 15 let

Středa 12.12., 19 30
Vášeň a cit (USA) 120´
Drama, romantický. 
Stala se ženou… Stala se 
legendou. 
Hrají: A. Hathaway, J. McAvov
Od 12 let

21. listopadu
od 19:30 hod.
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Květa Monhartová (*1938)

Narodila se ve Volyni, kde 
strávila dětství a školní věk. 
V 50. letech přišla do Plzně, 
kde začala její malířská cesta 
školením u Jaroslava Kantora 
v ateliéru tehdejší škodovác-

ké Besedy. Do rodného kraje se často vra-
cela za rodiči, ve Volyni měla v roce 1975 
i svoji první samostatnou výstavu.

Ve svém kreslířském i malířském projevu 
se autorka od počátku zaměřuje především 
na figuru. Od konce 50. let dominují v její 
tvorbě figura a portrét – nejprve v přísně 
realistické podobě, postupně se začal 
její styl uvolňovat, a v 60. letech vznikly 
i první figurální kompozice. Toto období 
pro ni bylo dobou intenzivního hledání 
a osobního vývoje, přiklání se ke kubismu. 
Další posun v autorčině tvorbě přinesla 80. 
léta, formáty se zvětšily a zaplnily větším 
počtem postav, vznikaly první cykly a do 
popředí jejího zájmu se dostaly i práce na 
papíru a s papírem, velké kresby uhlem 
nebo tuší, akvarely a od 90. let koláže z tr-
haných potištěných papírů a plakátů, často 
dokončované tušovou kresbou. Tématem 
zůstala figura v ještě vypjatější expresivní 
podobě, postavy se rozpínají uvnitř formá-
tů, jako by jim vymezený prostor nestačil, 
lidské tělo nebo tvář, gesta pohybu a exal-
tovaný výraz ve výtvarné zkratce jsou 
hlavními nositeli obsahu s filozofickým 
podtextem. Autorka pokračuje v tematic-
kých cyklech, nově vznikají polyptychy. 
Začíná využívat i vlastní fotografie, všímá 
si okolí svého bydliště, které dokumentuje 
v obrazových příbězích, kde předměty na-
bývají lidské podoby.

Veřejnost zná Květu Monhartovou jako 
skvělou portrétistku, kreslířku i malířku, 
v poslední době rovněž jako básnířku, 
která hned svými prvními publikovaný-
mi básněmi zaujala čtenáře i odbornou 
kritiku.

 
 • 2005 – Plzeň, Duchcov, 

Děčín, Regensburg (Německo)
 • 2006 – Manětín, Plzeň, 

Pécs (Maďarsko)
 • 2007 – Plzeň 

(kráceno) Václav Malina
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Z vernisáže

V pondělí 1. října byla v Galerii Na 
Půdě zahájena výstava pražské výtvarnice 
a básnířky Blanky Pejškové. Celá je věno-
vána převážně květinám, a právě tak se 
i celá výstava jmenuje. Obrazy a obrázky 
působivě doplňují květinová aranžmá ze 

dvou světelských květinářství – Phoenix 
Ilony Dolejší a Květinka Petry Žatečko-
vé. V kulturním programu zazněly vedle 
zhudebněných veršů Blanky Pejškové 
také osobité písničky muzikoterapeutky, 
šamanky, muzikantky a zpěvačky Pavly 
Kubáškové za basového doprovodu Vla-
dimíra Taubera. 

-zh-, foto: Petra Dvořáková

Pozvánka
Ve čtvrtek 15. listopadu proběhne 

v dětském oddělení 
Městské knihovny ve Světlé n. S.

prodej nových a zlevněných knih. 
Zveme vás k návštěvě.

Hrátky s pohádkou

V pátek 12. října jste měli možnost 
navštívit v divadelním sále restau-
race U Košků netradiční literární 
večer s názvem Hrátky s pohádkou, 
který zorganizovala KyTICe – Měst-
ská knihovna ve Světlé n. S. ve spolu-
práci se světelskou věznicí.

Cílem večera bylo představit práci 
dětského oddělení knihovny, protože 
posláním knihoven není jen půjčování 
knih. V dnešním přetechnizovaném 
světě, kdy stále méně lidí sahá po knize, 
se knihovny snaží nabídnout především 
dětem stále více akcí, jejichž cílem je 

vzbudit chuť číst a dále se vzdělávat. 
Naše knihovna nezůstává pozadu a na-
bízí dětským čtenářům řadu alterna-
tivních programů: čtenářská nocování, 
školních besedy, pasování prvňáčků na 
čtenáře. Děti se zde nenásilnou formou 
seznamují s knihou. ▶
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Při přípravě našich aktivit jsme 
v letošním roce navázali úspěšnou spo-
lupráci s věznicí ve Světlé nad Sázavou. 
Odsouzené ženy vyrábějí v rámci vol-
nočasových aktivit dětem drobné dár-
ky, mají možnost poznat život „venku“ 
tak trochu z jiné strany a my všichni 
se učíme toleranci. Odtud tedy pochází 
myšlenka zorganizovat literární večer 
ve spolupráci se světelskou věznicí.

Při našich dřívějších akcích jsme si 
všimli, že děti mají obrovskou chuť 
improvizovat, pracovat s mluveným 
slovem. Odtud již nebylo daleko k myš-
lence pokusit se s nimi o jednoduchou 
dramatizaci příběhu. Hledání tématu 
nebylo složité, jednoznačně vyhrála 
pohádka. Čtenáři dětského oddělení 
se s chutí pustili do práce a během 
měsíce nacvičili popletenou pohádku 
O perníkové Popelce, kterou zahájili 
náš literární večer. Představení se jim 
velmi povedlo a sklidili zasloužený po-
tlesk. Lucie Hrochová a Sára Lebedová 
představily svoji literární tvorbu. Poté 
následovalo vystoupení dramatického 
kroužku světelské věznice pod vede-
ním paní Olgy Fialové. Odsouzené 
ženy sehrály pohádku na motivy 
H. Ch. Andersena Ošklivé káčátko. 
Všem účinkujícím se podařilo v sále 
vykouzlit velmi příjemnou atmosféru 
a doufáme, že si diváci odnesli milou 
vzpomínku.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
celé řadě nadšenců, bez jejichž pomoci 
bychom akci jen těžko zorganizovali. 
Dík patří především panu Petrovi Ra-
jdlovi za zapůjčení divadelního sálu 
a  pracovnicím věznice, zejména paní 
Evě Novotné za výrobu kulis a pomoc 
při organizaci večera.

Jiřina Roženská, Jana Šimková

▶
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KyTICe - Kulturní za!ízení Sv"tlá nad Sázavou P#IPRAVUJE

5. prosince 
! ve 14 hod. zahájení váno$ní výstavy adventních v"nc% v Galerii Na P%d"
! v 15 - 19 hod. - Sv"telské podzemí aneb &erti p!ijdou dvakrát 
! v 18 hod. - v kostele sv. Václava zazní písn" Karla Kryla v podání p"veckého sboru 

Konzervato!e Jana Deyla a st!ední školy pro zrakov" postižené  v Praze
! v pr%b"hu odpoledne další milá p!edváno$ní p!ekvapení pro d"ti i dosp"lé 

4. a 5. prosince
NÁS VE SV!TLÉ OP!T NAVŠTÍVÍ "ERTI

A ZABYDLÍ SE  
VE ST#EDOV!KÉM PODZEMÍ! 

Zveme Vás i Vaše ratolesti na návšt$vu!

Po oba dny otev%eno od 15 do 19 hod. 
Jednotné vstupné: 10 K&

Celý projekt vznikl po spolupráci student! a pedagog!
Konzervato"e Jana Deyla  a Daniela Landy p"i natá#ení Ve#era 
písní Karla Kryla pro #eský národ v koprodukci s $T ve 
Vyšehradské basilice sv. Petra a Pavla. Z iniciativy Marlen Krylové 
o vystoupení b%hem zádušní  mše za Karla Kryla v B"evnovském 
klášte"e vzniklo samostatné nastudování, kdy sólového partu se 
ujal nevidomý zp%vák Radek Žalud. O nesporné kvalit% tohoto 
nastudování sv%d#í i zájem o uspo"ádání tohoto vystoupení na 
mnoha místech v $R. Za všechna vystoupení koncert po"ádaný 
statutárním m%stem Jihlava pro místní školy na jihlavském 
nám%stí.
Citlivé aranžmá Daniela Landy vyzdvihují obsahy písní. Práv% tyto 

úpravy jsou #eskou odbornou kritikou v#etn% J. $erného positivn%
hodnoceny. Jestliže p"idáme chu& a elán mladých hudebník! a 
zp%vák!, výsledkem je zhruba hodinový p"íjemný koncert, kterým 
slovem provází prof. konzervato"e Mgr. Josef Záme#ník. Orchestr 
vede prof. Jan Alán, sbor Mgr. Ema Galová.  
Program písní: Pasážová revolta, Brat"í#ku zavírej vrátka, Marat 
ve van%, Karavana mrak!, Salome, Žalm 71, Habet, Lilie, And%l,
Morituri te salutant. 

5. prosince od 18 hodin v kostele sv. Václava ve Sv!tlé n. S.
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Víte, že...

...Není pokoje na tomto světě je název 
DVD, které je na světě? „Dývýdýčko“, 
jak jeho název napovídá, dokumentuje 
oslavy 800. výročí první písemné zmín-
ky o Světlé ve dnech 15. a 16. června 
2007. Jeho prostřednictvím se ve zhruba 
hodinovém záznamu můžete vrátit do 
pravěku a středověku, jinými slovy sle-
dovat ukázky ze života pravěkých lidí, 
velkolepý historický průvod městem, 
slavnostní otevření Muzea Světelska, 
středověký jarmark,  rytířské klání a na-
konec ohňostroj, který oslavy zakončil.

DVD vzniklo ve studiu VIDEO styl 
světelského videokameramana Přemka 
Doležala, za kamerou se kromě Přemka 
střídali Jaroslav Kučaba, Eva Doleža-
lová a Jan Doležal, komentář Jaroslava 
Vály čte Jiří Veselý. DVD je v prodeji 
za 80 Kč v turistickém informačním 
středisku a ve videopůjčovně Relax 
v Lánecké ulici.

-jv-

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 15. září do 15. října:

Beletrie
 Cimický Jan
  Pěšinky času 

- psychologický román
Francková Zuzana
  Manžel je také člověk 

- humoristické povídky
Hilliges Ilona M.
  Volání Afriky 

- příběh podle skutečnosti
Koubková Zuzana
  Boleslav
  - historický román

Kříž Jaroslav
  Sestra Mneme 

- psychologický román

Naučná literatura
Gaede Peter M.
  Jak zpívá velryba? 

- záhady z oblasti živočišné říše
Godard Agatha
  Novodobé popelky
  - životopisy
Holásková Kamila
  Kočárky
  - knížka o historických kočárcích
Matějka Marek
  Vše o přijímacím pohovoru

Knihy pro děti a mládež
Ludwig Mario
  55 nejnebezpečnějších zvířat naší 

planety
Krzyzanek Joana
  Dětská etiketa vesele a hravě
Čechová Marie
  Hrátky s češtinou
Moore Ulysses
  Brána času
  - fantasy příběh pro mládež
Řeháčková Věra
  Léto plné kotrmelců  

- dívčí román

Eva Kodýmová 
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Je 62 let po druhé světové válce, proto 

ji mnozí z nás znají jen z vyprávění nebo 
z učebnic či odborné literatury. Ale jsou 
i tací, kteří ji mají v živé paměti, jako by 
proběhla minulý týden. Jedním z nich 
je i významný a statečný vojenský pilot 
Imrich Gablech z Havlíčkova Brodu, 
kterého jsme poprosili o rozhovor. 

– Jak jste se stal pilotem a co tomu před-
cházelo?

Narodil jsem se 4. listopadu 1915 na 
Slovensku v Hrachovišti (okres Trenčín). 
Studoval jsem gymnázium, ale jednou se 
mi dostaly do ruky noviny, kde mě zaujal 
náborový článek „1000 nových pilotů 
republice“– od té doby jsem chtěl být pi-
lotem. Samozřejmě ženským polovičkám 
v naší rodině se to moc nelíbilo. Mužský 
názor byl k mému rozhodnutí tolerantnější, 
ale i tak by mě raději viděli doma.

– Takže hned na to jste začal s výcvi-
kem?

Ano, asi o dva týdny později mi přišlo 
oznámení, že 1. května 1936 nastupuji na 
výcvik ve Středoslovenském aeroklubu 
na letišti Tri Duby. První seznamovací let 
jsem absolvoval s instruktorem Šváben-
ským – bylo to prostě nádherné. Nejprve 
jsme létali na stroji Letov Š-218, později 
na Pragu E-114 Air Baby a nakonec na 
typu Be-60 Bestiola a Pragu E-39. 10. říj-
na 1936 jsem nastoupil vojenskou službu 
v Piešťanech.

– Jak jste prožíval začátek druhé světové 
války?

Byli jsme vlastenci, takže jsme chtěli bo-
jovat za ztracenou část naší země a za svo-
bodu. Avšak po 15. březnu 1939, kdy na 
naše území vpadli němečtí okupanti, jsem 
nemyslel na nic jiného, než jak se dostat 
za hranice a začít bojovat proti Hitlerovi. 
Souhlasili se mnou i někteří vojenští ko-
legové, a tak jsme začali plánovat útěk na 
čtyřech strojích do Polska. Bylo nás osm 
vojáků a k dispozici jsme měli tři letadla Š 
328 a jedno Ab 101. Na hranicích do nás 
Němci spustili palbu, ale i přesto jsme se 
do Polska dostali. Přistáli jsme na letišti 
Deblin, asi 100 km jižně od Varšavy. Let 
trval dlouhé tři hodiny. V červenci 1939 
k nám přibylo 13 českých pilotů a těsně 

před 1. zářím dalších asi 90 mužů. Poláci 
se k nám chovali úžasným způsobem. Byli 
k nám velice přátelští a hodní. Ve Varšavě 
nás přivítal dokonce sám ministr národní 
obrany i s manželkou.

– Co se s vámi stalo, když Polsko prohrá-
lo válku s Německem?

Tehdy při útoku na Deblin jsem musel 
vzlétnout, ale poté nouzově přistát, což byl 
nejkritičtější moment. Byla velká mlha. 
Když se počasí vyjasnilo, byli jsme roz-
děleni do skupinek. Já jsem nedostal me-
chanika, aby mi nastartoval motor. Když 
se motor rozeběhl, rozhlížel jsem se kolem 
sebe a nikde nic nebylo. Poté jsem uviděl, 
jak muži skákají do zákopů, tak jsem vy-
skočil a odstranil špalky z pod kol. V tu 
chvíli začaly padat bomby – kolem bylo 27 
těžkých bombardérů. Jedinou záchranou 
pro mě byl start, ale nastartoval jsem až 
napotřetí, pak přišla prudká zatáčka nad 
zemí. Spásu jsem viděl nad řekou Vislou, 
když v tom začaly útočit dva letouny, ale 
já nebyl ozbrojen. Tak jsem chtěl přistát 
na pomocném letišti asi 20 km od Deblinu. 
Náhle jsem uviděl celé letiště v plamenech. 
Nakonec mě přistání čekalo na mýtině, ale 
kola zavadila o pařezy, já vypadl a omdlel. 
Když se mi vědomí vrátilo, z letounu zby-
ly jen kovové trubičky. Po tomto incidentu 
jsem měl velké problémy s páteří, které 

jsem neměl čas doléčit. S přáteli jsme se 
snažili co nejrychleji se dostat za hranice 
poraženého Polska. Bylo to tam strašné, 
Němci útočili na muže, ale i na ženy 
a jejich děti. Když nás Sověti před útěkem 
do Rumunska zajali, podezírali mne ze 
špionáže. Mluvil jsem jen trochu polsky. 
Něco se mnou sepsali a chtěli, abych to 

podepsal. Odmítl jsem, protože čemu 
nerozumím, to nepodepisuji. A tehdy mi 
ten Rus dal pistoli k hlavě, abych pode-
psal. Řekl jsem mu, aby střílel, protože 
jsem šel do války, abych bojoval. A potom 
Rus pistoli schoval. Od té doby se ze mě 
stal jiný člověk. Jako letec jsem měl ve 
vzduchu pocit svobody, kterou jsem tady 
ztratil. Já a další vězni jsme byli převezeni 
na polární kruh do sovětského gulagu, kde 
jsme stavěli železnici nebo těžili dřevo. 
Byla to těžká práce za těžkých podmínek 
a jídla bylo velmi málo. Mnoho vězňů za 
těchto krutých podmínek zemřelo. Po 
dvou letech zajetí Velká Británie sháněla 
piloty, tak jí v roce 1941 tábor přenechal 
200 pilotů. Zajímavostí je, že já jsem byl 
v pořadí stodevětadevadesátý. Všech nás 
200 pilotů bylo shromažďováno v přísta-
vu Archangelsk. V září 26. jsme konečně 
vyrazili do Velké Británie. Plavba ovšem 
také nebyla jednoduchá, lodě byly několi-
krát napadeny nepřítelem. I námořnictvo 
to mělo za druhé světové války velmi ▶
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

složité a těžké. 13. října 1941 jsme do-
pluli – tam nás přivítali dva polští a jeden 
anglický důstojník.

– Jak vypadal váš pobyt ve Velké Britá-
nii?

V Británii jsem se nejprve hlásil na 
československém leteckém inspektorá-
tě v Londýně. Poté jsem byl poslán do 
Wilmslow, kde jsem se ocitl v táboře RAF 
a tam jsem byl už mezi svými. Bohužel 

u mě nastaly zdravotní komplikace. Na 
14 dní jsem ztratil zrak – pravděpodobně 
to bylo z nedostatku jídla a také vitamínů. 
Vážil jsem pouhých 40 kg a po čase jsem 
měl takové bolesti, že jsem musel být pře-
vezen do nemocnice, kde mi vyoperovali 
prasklé slepé střevo. A tak jsem si vyslou-
žil 3 týdny zdravotní dovolené, kterou 
jsem strávil u jedné anglické rodiny. V ro-
ce 1942 jsem byl konečně poslán na samo-
statný let, ale při návratu jsem dostal tzv. 

„black-out“ (výpadek vědomí z nedokrvení 
mozku). Až najednou ve výšce 20 až 30 
metrů se mi vrátila schopnost vidění, ale 
opět se mi ztratila, jakmile se letoun dotkl 
země. Probral mě až velitel anglické školy, 
který mi dal doporučení k bombardovací 
sqadroně, protože v bombardéru jsou dva 
piloti, takže je v kritické situaci možnost 
vystřídat se v řízení.

– Takže to byl takový kompromis?
Ano, ale jen na krátkou dobu. V květnu 

jsem se dostal k výcvikovému útvaru 1429, 
který byl součástí Československé bom-
bardovací sqadrony 311. Můj zdravotní 
stav se pořád nezlepšoval. Byl jsem tedy 
léčen v nemocnici RAF v Rouceby, dolé-
čení mě čekalo v Edinbourghu ve Skotsku, 
kde jsem strávil celé tři měsíce. Začínalo 
mi být jasné, že s létáním je konec. Na 
konci třetího měsíce mi bylo sděleno: To 
be grounded! (Vyřadit z létání!) To bylo 
pro mne něco strašného, ale naštěstí jsem 
mohl být ještě užitečný jako airfield-con-
trol (letištní kontrola). Při této profesi mi 
bylo nabídnuto stát se členem školy pro le-
tecké důstojníky. Návrh jsem samozřejmě 

moc rád přijal. Po absolvování důstojnické 
školy v červnu 1944 následovala velmi 
zodpovědná a náročná služba na letišti 
v Coltisholl, na východním pobřeží Anglie 
v Norwichi. V řídící věži o dramatická při-
stávání letadel, vracejících se z operačních 
letů, nebyla za války nouze. Jedné kritické 
noci se nám pomocí jednoho dílu FIDO 
(osvětlovací zařízení přistávací dráhy, 
které mělo hořáky napájené naftou a bylo 
viditelné i v mlze) podařilo za necelou 
hodinu dostat na zem stovku čtyřmoto-
rových bombardérů. Vše dopadlo dobře, 
nikdo se nezabil a všichni ranění to také 
přežili. Budete se divit, ale teprve 2. srpna 
1945 jsem měl to štěstí a přiletěl jsem do 
pražské Ruzyně s naší leteckou posádkou 
na letounu Liberator.

– Co následovalo po válce?
Asi rok po válce jsem pracoval v Praze 

na letišti. Bylo mi slíbeno, že tam mohu 
zůstat, ale oproti slibu jsem byl v roce 
1946 přeložen do Havlíčkova Brodu. Jak-
mile došlo ke komunistickému puči v roce 
1948, byla mi snížena hodnost. V roce 
1951 mě zatkla StB a držela v jihlavském 
vězení, kde jsem strávil týden. Ale poně-
vadž neměli žádnou záminku, aby mě tam 
nadále drželi, museli mě pustit oproti pod-
pisu, že budu mlčet o tom, jak se se mnou 
ve vězení zacházelo. Až do teď jsem stále 

„Broďákem“.
– Děkujeme za rozhovor.

Andrea Tarabčáková a Mgr. Michal Šimek

Jak (ne)žijeme společně

Říká se, že kolem staveniště si mají 
lidé vyšlapat cestu. Kudy jejich cesta 
vede, tam se vybuduje chodník. Lidé 
chodí většinou účelně, ne vždy tak, 
jak jim architekt nakreslí. I my Na 
Bradle jsme si celé roky zkracovali 
cestu k vláčku, do města a z města 
s nákupy šikmou cestou za prodej-
nou. Těšili jsme se, až se postaví 

dům s pečovatelskou službou, že se 
konečně dočkáme pořádné cesty, kte-
rou bude lemovat parčík s lavičkami 
k odpočinku seniorů, pro maminky 
s kočárky i pro nás ostatní. Bohužel, 
někteří naši starší spoluobčané si ve-
řejné prostranství přejí využívat sami. 
Nechali si postavit ohradu, ve které 
jsou nežádoucí děti (viděla jsem paní, 

Výzva
Zájemci o otisknutí PF či podě-

kování zákazníkům a obchodním 
partnerům v prosincovém čísle Svě-
telského zpravodaje mohou je zasílat 
na adresu redakce@svetlans.cz.

Provedení – textové ve Wordu, gra-
fické v JPG, PDF, Corel.

Do formátu 1/2 A4 (včetně) zdarma.
redakce

Minianketa

Co byste změnili na Světelském 
zpravodaji?

Chybí mi tam rubrika, která by shrno-
vala aktuální dění ve Světlé.

Karel (24)

Já ho nečtu, takže nevím.
Ivana K. (31)

Na přední straně by mělo být něco 
o článcích, které tam najdeme. Abych  
věděla, zda si ho mám koupit či ne.

Božena H. (59)

Některé články jsou hodně kostrbaté. 
To se mi moc nelíbí, ale jinak je pěkný.

Ilona (35)

Mně se líbí, takže jsem nad tím nikdy 
nepřemýšlel.

Jiří P. (48)

▶
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která vykázala děti hrající si u „její“ 
lavičky za plot). Děti prostě moc křičí, 
taky všechno zničí a jistě by zplenily 
i zahrádku, kterou si paní tak pěkně 
pěstuje. Nejhorší jsou ovšem teenage-
ři. Prý obtěžují důchodce tlučením do 
oken. Kam tedy zavřeme naše mladé? 
Obyvatelé si nechali přivézt okrasné 
květináče, jež v jiných městech slouží 
k výzdobě veřejného prostranství, do 
původní cesty zasadili stromky. Celé 
prázdniny byla branka zavřená. Ces-
ta zarůstá, my sídlišťňáci poslušně 
obcházíme a dopřáváme klidu našim 
starším spoluobčanům (ono s dvěma 
nákupními taškami otvírat a zavírat 
branku jde stejně ztěžka). Jen některé 
lavičky by už potřebovaly znovu přela-
kovat, a to na nich ještě nikdo neseděl. 
Škoda. Myslela jsem si, že dokážeme 
žít hezky všichni společně.

Lenka Včelová, 
sídliště Na Bradle

Světelský zpravodaj 
na univerzitě

Ve středu 10. října proběhla na Men-
delově zemědělské a lesnické univerzi-
tě v Brně prezentace Světelského zpra-
vodaje a následná diskuze o něm. To 
vše se dělo v předmětu Marketingová 
komunikace, kterou vede Ing. Martin 
Přibyl. Studenti měli za úkol zhodnotit 
tištěnou formu komunikace. Ohlas na 
Světelský zpravodaj byl velký. 

Nejvíce studenty zaujalo, že město 
Světlá nad Sázavou se 7000 obyvateli 
svůj zpravodaj vůbec vydává. Jeho ob-
sahová stránka byla zhodnocena velmi 
kladně, jelikož zde nechybí žádná pod-
statná informace pro obyvatele Světlé. 
Velké plus studenti viděli také v tom, 
že si lze jednotlivá čísla stáhnout na in-
ternetu, a pokud někdo internet nemá, 
je i cena výtisku přijatelná. Při pro-
hlížení časopisu neruší čtenáře žádné 
reklamy, které jsou vhodně umístěny 
až na posledních stránkách. 

Jediným doporučením pro zpravodaj 
je, zavést uvedení nejdůležitější in-
formace měsíce na první straně vedle 
fotografie, jako tomu bylo v minu-
lých letech. Zhodnocení Světelského 
zpravodaje z hlediska marketingové 
komunikace tedy skončilo na velmi 
dobré úrovni.

Za studenty MZLU 

Petra Čejková

Dostali jsme e-mail „Pozor na neslušné obchodní dealery“

Asi většina z nás se aspoň jednou 
setkala s takovými obchodními deale-
ry, kteří nabízí a někdy až vnucují své 
zboží. Buď nás zastaví přímo na ulici 
anebo zazvoní u našich domovních 
dveří. V dalších případech si mohou  
vytipovat určité obchody v městech 
a jim pak jezdit nabízet své zboží. Na 
tom by možná nebylo nic zvláštního. 
Koneckonců, je to také určitý druh 
práce. Na druhou stranu, takovou práci 
nemůže, respektive by neměl, dělat jen 
tak někdo. Velkou roli totiž v tomto 
druhu práce hraje slušnost a pravdo-
mluvnost. Tyto dvě důležité vlastnosti 
bohužel respektují jen někteří dealeři, 
jiným to neříká absolutně nic. 

O tom jsem se sama přesvědčila, 
když jsem jako záskok prodávala 
v obchůdku za majitele tabáku, hraček 
a smíšeného zboží ve Světlé nad Sáza-
vou. Takhle týden v létě jsem „zaska-
kovala“ už třetí rok. Už i předcházející 
roky jsem byla zvyklá, že do obchůdku 
jezdí mnoho dealerů nebo dodavatelů. 
Některé jsem si pamatovala, jiní sami 
řekli, že přijedou, až tu bude majitel, 
dalším jsem zase sama řekla, ať si 
přijedou, až se vrátí majitel. Tento rok 
tomu bylo stejně, až na jednoho deale-
ra, který mě oklamal a kterému jsem 
doslova naletěla.

Možná jsem se nechala oklamat jeho 
zdánlivou slušností, milostí a věkem. 
Byl to asi tak 55letý muž, který měl 
kudrnatější šedivé vlasy, drobnější po-
stavu a velmi tichý, ale příjemný hlas. 
Když přišel do obchůdku, představil se 
jako zástupce firmy Svíčky – Kamenice 
nad Lipou s tím, že s panem majitelem 
už předtím jednal a v pátek měl dovézt 
zboží. Ten den, když jsem s ním jedna-
la, bylo pondělí a jelikož prý měl v pá-
tek nehodu s firemním autem, přijel až 
teď se svým osobním autem – modrou 
Škodou Felicia. Nevěděla jsem o tom 
nic, že by měl do obchůdku někdo 
dodat svíčky, proto jsem se asi dvakrát 
ptala, jestli o tom pan majitel opravdu 
ví. Taky jsem samozřejmě hned navrh-
la, ať si přijede po návratu majitele. Na 
to však odvětil, že pan majitel o tom 
opravdu ví, že je s ním domluven na 
slevě a kdyby přijel déle, sleva by ne-
platila. V duchu jsem si říkala, že by 
takový starší člověk snad nelhal… 

Mezitím jsem dále obsluhovala zá-
kazníky a pak jsme společně přebrali 

svíčky. Svíček bylo několik druhů 
– čajové aromatické, čajové běžné, hřbi-
tovní lampy a kalíšky, klasické dlouhé 
svíčky… Tento sortiment tak nějak 
mohl patřit do smíšeného zboží – to 
bylo další pro, abych mu věřila.  A tak 
jsem za všechny ty svíčky zaplatila 

– částku něco přes 3 500 Kč. Nezapo-
mněla jsem se zeptat, jestli nechával 
majitelům minule na sebe kontakt či vi-
zitku. Odpověděl, že ano, ale pro jistotu 
mi dá ještě razítko na paragon. Fakturu 
prý přiveze příští středu, protože je tře-
ba upravit ji o tu slevu a navíc přiveze 
ještě nějaké gelové svíčky, na kterých 
prý byli také domluveni. V závěru mě 
ještě požádal o razítko majitele, které 
potřebuje do svých papírů, pak se roz-
loučil a s úsměvem odjel.

Já opět obsluhovala zákazníky 
a když byl klid, všechno zboží jsem si 
prohlédla. V tu chvíli jsem si všimla, 
že na paragonu jsou sice dvě razítka 

– ale stejná zároveň u položky dodava-
tel i odběratel. Těžko říct, jestli se mu 
razítka popletla nebo záměrně tiskl jen 
razítkem značící obchůdek… Patrně 
chtěl po sobě nezanechat žádné stopy. 
Naneštěstí se mu to podařilo. Po návra-
tu majitele ze zahraničí vyšlo najevo, 
že nikdy předtím s ním dotyčný člověk 
nemluvil, žádnou vizitku mu nikdy 
nezanechal a všechno si vymyslel, aby 
mě obelhal.

Je to necelý měsíc a od té doby ne-
přijel. Žádné gelové svíčky nedovezl. 
Nedá se vlastně dělat už nic. Není 
možné ho nějak vypátrat, protože byl 
opravdu mazaný. Firma Svíčky – Ka-
menice nad Lipou je asi jen fiktivní. 
Sázel na své vystupování, které bylo 
opravdu přesvědčivé, a je možné, že 
někdo další mu zase naletí. Proto tímto 
článkem chci upozornit všechny další 
prodavače, brigádníky, podnikatele, 
majitele, ať si dávají na takovéto dea-
lery, kteří nejednají fair, velký pozor. 
Zvláště na toho, o němž se zmiňuji. 
Smutné na tom je, že takhle podvodný 
dokáže být i starší člověk, do kterého 
by to člověk nikdy neřekl. Jediné po-
zitivní, co se dá na celém případu najít, 
je snad jedno velké poučení pro příště. 
Přeji si však, aby žádné takové příště 
nebylo a abychom byli obezřetnější. 
Zvláště v této době, kdy se pomalu, ale 
jistě blíží vánoční svátky. 

Michala Dlouhá
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Ohlédnutí za poutí 

Letošní pouť se konala ve dnech 
28. do 30. září. Přes počáteční nepřízeň 
počasí přišly opět svatováclavské časy 
a slunečné dny. Náměstí bylo pronajato 

p. Lagronovi dle čtyřleté smlouvy za 
částku  210 000 + 98 660 Kč. Instalace 
více než dvaceti různých atrakcí pro vel-
ké i malé probíhala od pondělí 24. září. 
Stává se již tradicí, že p. Lagron, který 
měl pronajaté náměstí na atrakce, ve 
čtvrtek dopoledne umožňuje svezení 
zdarma postiženým ze Sociálního 
ústavu a obyvatelům domova důchodců. 
V Komenského ulici byl umístěn hipo-
drom s poníky od pátku do neděle. V ne-
děli odpoledne bylo zpestřeno produkcí 
živé hudby „Indiánů“ v Nádražní ul.

Dle sdělení MP nebyly problémy 
s neukázněnými řidiči a zaparkovanými 
auty. Ve dnech pouti byla posílena služ-
ba Policie ČR.

Prodejci měli vymezená místa 
k prodeji předem přidělena a většina 
i zaplacena. Celkem za stánky bylo 
vybráno 501 440 Kč. Doprovodné akce 

– na zimním stadionu v pátek disko, 
v sobotu dopoledne pro děti Dáda 
Patrasová, odpoledne Pivní slavnosti 
a živá hudba. Ve společenském sále 
byla zábava s živou hudbou v pátek 
i sobotu.

Úklid náměstí ze strany TBS byl 
prováděn v sobotu ráno, v neděli ráno. 
Veškerý úklid po pouti byl ukončen 
v úterý ráno.

Všem, kteří se na organizaci a bez-
problémovém průběhu pouti podíleli 

– zaměstnanci radnice, MP, zaměstnanci 
KyTICe a v neposlední řadě TBS, patří 
velký dík. 

Ing. Lenka Arnotová, starostka
Foto: P. Kotan (1), J. Vála (1)

O ježcích, přírodě 
a lidském nerozumu…

Tak tu máme opět podzim a s ním různé 
radovánky k němu patřící. Například sběr 
hub, oheň v krbu a také – sbírání ježků. Ne, 
není to vtip, máme zde v Čechách takovou 

„tradici“, že je třeba pomáhat ježkům přežít 
zimu tak, že je sebereme a vezmeme domů 
nebo ještě lépe do záchranné stanice. 

Ovšem je tohle ta pravá cesta, jak bod-
lináčům pomoci? Řada pozdních mláďat 
ježků se nestihne vykrmit a zimu nepře-
žije. Jedná se však o naprosto přirozený 
přírodní proces a my lidé bychom do něj 
neměli zasahovat. Fungování přírodního 
výběru se nám možná někdy může zdát 
drsné, ale je to jen zdání. Potvrzují to 
i zkušenosti například právě ze záchran-
ných stanic, jež jasně ukazují, že valná vět-
šina pozdních malých ježků není schopna 
přežít ani při kvalitní lidské péči. 

Podívejme se jak krutí jsme (nejen) 
k ježkům ve skutečnosti my lidé. Zahrád-
ky a veřejnou zeleň dnes běžně stříkáme 
různými přípravky hubícími hmyz a další 
drobné živočichy, kteří jsou potravou jež-
ků (o pečlivě zasekávaných „golfových“ 
trávnících jež jsou nyní velmi v módě 
nemluvě). Po silnicích jezdíme jako ší-
lenci, a to i v úsecích, kde víme, že často 
leží přejetá zvířata. A podzimní úklid za-
hrádek – hurá na to, nedej bože, aby nám 
v koutě zahrady zbyla nějaká ta kupka vět-
ví či listí – vše od léta je potřeba odklidit 
a spálit (co by jinak řekli sousedi?). 

A ježci? Ježci jsou hmyzožravci, kteří 
od jara do podzimu shánějí živočišnou 
potravu nejen na loukách či okraji lesa, 
ale i v zahradách, parcích a dalších zele-
ných plochách obcí a měst. Aktivní jsou 
převážně v noci, avšak na podzim, kdy 
se blíží doba zimního spánku (ježci jsou 
spáči praví a nefalšovaní – spí, pokud jim 
tělesné zásoby dovolí, celou zimu a během 
té doby nepřijímají potravu), bývají často 
vidět i za dne. Snaží se sehnat dost potravy, 
ale ejhle trávník byl zrovna postříkán ja-
kousi chemikálií. No dobrá, vydají se tedy 
jinam, ale tu se přiřítí automobil a z ježeč-
ka je rázem placička. A ježek, který bydlí 
na zahrádce a měl štěstí, že se odstěhoval 
od sousedů, jejichž pes už tři zakousl, si na 
podzim libuje, kolik má pěkných hromad 
ke spaní na výběr. Ale ouvej, kupičky jsou 
najednou fuč. A tak se vydá jinam… 

Pořád ještě si myslíte, že je k ježkům 
krutá příroda, která nechá slabé a nemoc-
né přirozeně umřít?

Olga Růžičková, AOPK ČR 
Stanice ochrany fauny Pavlov
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Rubrika narozených 
občánků

Srpen
Hynek Nedvěd, Světlá n. S.
Jakub Filippi, Josefodol
Kristýna Jiříková, Josefodol
Nicol Neubauerová, Světlá n. S.
Leontýna Lepešková, Světlá n. S.

Září
Tomáš Špéra, Světlá n. S.
Kateřina Stojanová, Mrzkovice

Společenská kronika

Vážení čtenáři,
rádi bychom vás potěšili novou služ-

bou, 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

Dětské hřiště v Josefodole

Poslední podzimní hezké dny využi-
li v Josefodole k dokončení třetí části 
etapy výstavby dětského hřiště. Co 
tomu předcházelo?

První etapa začala výstavbou pís-
koviště, prolézaček pro naše nejmenší 
a posezením pro rodiče. Celkové nákla-
dy se vyšplhaly na 24 000 Kč. V druhé 
části jsme připravili podklad pro spor-
tovní hřiště. Navezl se štěrk, betonovalo 
se, pokládaly obrubníky a připravila 
se konstrukce pro oplocení. Tato etapa 

byla nejnáročnější, ale i nejdražší, vyšla 
nás na 140 000 Kč. Letošní rok byl ve 
znamení dokončení sportovního hřiště 
a přilehlého prostranství. Dodělalo se 
oplocení, přibyly lavičky, stoly a zhoto-
vila se udírna. Díky zručnosti jednoho 
z ochotných tatínků mají děti o pár 
atrakcí více. Nový kabát dostal i břeh 
okolo koupaliště. Tyto dokončovací 
práce nás stály 30 000 Kč. Nutno po-
dotknout, že nic z toho by nebylo, nebýt 
obětavosti spousty lidí, kteří to zde mají 
rádi a ve svém volném čase, leckdy 
i svými vlastními prostředky, přišli při-
ložit ruku k dílu.

Tímto chceme ještě jednou poděkovat 
všem organizátorům a sponzorům květ-
nového „Pohádkového lesa“, protože bez 
jejich píle a nemalé finanční podpory 
bychom takto pěkné zázemí pro volný 
čas neměli. Další dík patří Městskému 
úřadu Světlá n. S., TBS Světlá n. S. neje-
nom za finanční podporu, ale i za jejich 
vstřícný přístup. V poslední řadě ten nej-
větší dík patří všem, kterým není lhos-
tejný vzhled naší malé obce a ve svém 
volném čase se rozhodli udělat něco pro 
její zkrášlení.

Markéta Tichá
Foto: Martin Bezouška

Internet a digitální televize ve Světlé

Dovolte mi, abych na úvod malého 
zamyšlení nad situací, která se dneska 
dotýká většiny lidí nejen ve Světlé, ale 
i v celé republice i Evropě, připomněl 
několik důležitých pojmů.

FTTH (Fibre To The Home – optika 
do domu) je nejmodernější a nejvý-
konnější technologie, která koncovým 
uživatelům přináší výhodu využívat 
plně multimediální služby – Internet, IP 
telefon a nyní velmi aktuálně i digitální 
televizi. 

Využití optického vlákna pro páteřní 
i lokální sítě přináší nepřekonatelnou 
výhodu proti bezdrátovým technologiím 
i metalickým rozvodům (např. kabelové 

televize) v obrovské kapacitě a rychlosti 
přenosu dat. Určitou nevýhodou jsou 
samozřejmě i vyšší pořizovací náklady, 
které souvisí s výstavbou těchto síti. 
Tuto nevýhodu lze zmenšovat vhodným 
plánováním při budování všech inženýr-
ských sítí v dané lokalitě.

Co Vám tedy může FTTH přinést 
– především bezkonkurenčně rychlé 
a kapacitně neomezené připojení na 
Internet. Pro oborníky dodávám, že se 
jedná samozřejmě o neagregované při-
pojení bez FUP. Základní rychlost při-
pojení, která se domácnostem nabízí, je 
10 Mbit/s, překonává současné připojení 
pomocí bezdrátového připojení, kabelo-
vé televize a technologie ADSL. ▶
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Světelská zahrádka

O víkendu v polovině října, tedy o týden 
později než obvykle, uspořádala místní 
organizace Českého zahrádkářského sva-
zu v sále Společenského domu 9. ročník 

Hlavní výhodou je možnost kom-
binovat všechny multimediální služby 
v jedné lince, která přichází do bytu 
či domu. Zde se vytváří prostor pro 
komplexní řešení, do kterého můžeme 
zařadit i digitální televizi. Už delší dobu 
se mluví o tom, že přichází éra digitální 
televize a dnes je to již i legislativně po-
tvrzeno. Klasické (analogové) vysílání 
bude u nás postupně vypínáno a skončí 
v roce 2010. Jedna éra přenosu informací 
prostě končí (s pravidelným televizním 
vysíláním analogovou technologií se za-
čalo v třicátých letech 20. století ve Vel-
ké Británii) a obrovský pokrok v oblasti 
informačních technologií přináší nové 
způsoby a možnosti.

Společnost Metropolitní Havlíčkův 
Brod ve spolupráci s městem Světlá 
n. S. již realizovala propojení ZŠ Ko-
menského s městským úřadem optickou 
linkou, ve které je vlastnictví jednotlivých 
vláken rozděleno tak, že řeší jak potřeby 
města, tak potřeby komerčního využití 
sítě. V sekci placené inzerce tohoto čís-
la Světelského zpravodaje můžete najít 
nabídku, kterou již realizujeme v sídlišti 
Na Bradle. Jsme připraveni pokračovat 
i v dalších částech města a provést zasíťo-
vání celého domu v naší režii a připojení 
všech domácností na společný přípojný 

bod. Žádné antény, pouze jedna zásuvka 
v bytě a skvělé cenové i technické pod-
mínky připojení. 

V současnosti připravujeme projekt, 
který by řešil zasíťování většiny míst s vy-
sokou hustotou zástavby, lokální propoje-
ní pomocí optických vláken a především 
přivedení optické linky k páteři Internetu. 
Poté budou moci naši zákazníci využít 
všech výhod nejmodernější technologie, 
která je v tomto článku popisována.

Věříme, že naše snaha zvýšit kvalitu 
v oblasti datových služeb se setká ve 
Světlé n. S. s pochopením. První ohlasy 
na naše nabídky jsou pozitivní a jsme pře-
svědčeni, že občané Světlé tuto snahu oce-
ní. Vedení města se k této iniciativě staví 
kladně. Podobně jako my jsou přesvědče-
ní, že vysokorychlostní připojení na Inter-
net a další moderní technologie patří dnes 
k základní občanské vybavenosti. 

Na závěr si dovolím zopakovat již mno-
hokrát vyslovenou myšlenku. Naší bu-
doucností je vzdělání a rozvoj informační 
společnosti. Internet a další technologie 
(např. digitální televize) budou náš život 
v budoucnosti ovlivňovat čím dál více. 
Můžeme proti tomu protestovat, můžeme 
s tím nesouhlasit, ale to je vše, co s tím 
můžeme udělat.

Mgr. Ota Benc 

Přečetli jsme za vás

Rodinný pivovar Bernard získal 
do své sbírky další historický úspěch 
v prestižní degustační soutěži – Ber-
nard Free se umístil v Českém pivu 
2007 pořádaném Českým svazem 
pivovarů a sladoven na 1. místě. 

Nealkoholické pivo Bernard Free 
přišlo na náročný český pivní trh 
v červenci 2006, v době, kdy vstoupil 
v platnost nový silniční zákon. Uběhlo 
jen něco přes rok a Bernard Free vy-
hrálo nově vzniklou soutěžní kategorii 
nealko piva. „Fríčko“ dokázalo porazit 
všechny konkurenty v nejrychleji se 
rozvíjejícím segmentu a stalo se his-
toricky prvním nealko pivem, které 
v soutěži vyhrálo. 

„Bernard Free tak navázalo na 
úspěchy ostatních druhů piva Ber-
nard z různých degustačních soutěží, 
které již v minulosti získaly řadu vý-
znamných ocenění,“ hodnotí význam 
úspěchu generální ředitel Stanislav 
Bernard. 

Značka Bernard získala i další vý-
znamné ocenění – 3. místo v novinář-
ské anketě Naše pivo 2007, pořádané 
v rámci tradiční soutěže České pivo 
roku 2007. Jde o jediné hodnocení po-
pularity jednotlivých značek piv, které 
každoročně pořádá Český svaz pivo-
varů a sladoven ve spolupráci s médii 
z celé České republiky. Bernard uspěl 
mezi rekordním počtem 66 nominova-
ných značek piv, což je v dosavadní 
historii ankety zdaleka nejvyšší počet.

tisková zpráva (3. 10. 2007) 

▶

výstavy Světelská zahrádka, na níž se její 
členové (a vystavovatelé z Lysic) poch-
lubili výsledky svého časově náročného 
koníčka.                                           -jv-
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Nejmladší světelští fotbalisté, tedy 
družstvo mladší přípravky FK Sklo 
Bohemia, změnilo před zahájením 

podzimní části nové sezony svoji 
tvář. Ti starší přešli do vyšší věkové 
kategorie a v sestavě se objevili zcela 

Mladší přípravka králem podzimu

noví fotbaloví adepti, kteří dosud neo-
dehráli žádný opravdový zápas. Navíc 
se kluků ujali noví trenéři Libor Tecl 

a Slávek Muzikář. Proto nový kolek-
tiv vstupoval do podzimu okresního 
přeboru bez přehnaných ambicí a sa-

Vzadu stojí trenéři Muzikář a Tecl. Horní řada zleva: Šimon, Krajanský, Bárta, 
Lacina, Bačkovský, dole zleva: Novák, Tecl, Böhm, Malimánek, Muzikář, 

chybí Kohout, Piskač a Bílek

mi trenéři nedovedli odhadnout, na 
co jejich malí fotbalisté vlastně mají, 
vždyť v sestavě se objevili i předško-
láci! O to větší bylo překvapení, když 
v zahajovacím kole okresního přeboru 
chlapci vyhráli oba zápasy v Přibysla-
vi, 4:0 a 3:2. 

V této soutěži se hrají vždy dva zápa-
sy po sobě v jednom dni. Klukům ten 
povedený start dodal chuť do dalších 
tréninků a na každý další zápas se 
vždy těšili. Následovala dvě vítězství 
doma nad přípravkou Habrů 4:1 a 4:0, 
dále výhry 4:0, 7:0 v Lípě, doma proti 
Ždírci 2:1, 3:1 a v posledním podzim-
ním kole v Havlíčkově Brodě zakončili 
úspěšnou první polovinu soutěže vý-
hrami 5:1 a 3:0. Nejmladší fotbalisté 
Světlé tedy přezimují na čele okresní-
ho přeboru s 30 body, neboť v deseti 
zápasech neprohráli, ba ani neztratili 
bod remízou. Druhá Přibyslav má 
o osm bodů méně za sedm vítězství, 
jednu remízu a dvě prohry.

Tabulka okresního přeboru mladších 
přípravek:

1. Světlá n. S., 2. Přibyslav, 3. Ždírec 
n. D., 4. Lípa, 5. Habry, 6. Havlíčkův 
Brod. 

Text a foto: jív

datum den/začátek soupeř
21.10. ne/17.00 M. Třebová
28. 10.  ne/17.00 Chrudim B 
  (St. Jesenčany)
4. 11. ne/17.00 Chotěboř
7. 11. stř/18.30 Hlinsko
21. 11. stř/18.30 Žďár n. S. 
28. 11. stř/18.30 Chocen
9. 12. ne/17.00 Litomyšl

datum den/začátek soupeř
16. 12. ne/17.00 M. Třebová
26. 12. stř/18.30 Chrudim B 
  (St. Jesenčany)
6. 1. ne/17.00 Chotěboř
9. 1. stř/18.30 Hlinsko
23. 1. stř/18.30 Žďár n. S.
30. 1. stř/18.30 Choceň
8. 2. ne/17.00 Litomyšl

Hokej a bruslení v Pěšinkách

Rozpis hokejových zápasů A mužstva HC Sklo Bohemia Světlá n. S. 
na domácím ledě: Veřejné bruslení:

Až na výjimky každou sobotu 
od 14 do 16 hod., večerní v sobotu 
od 19:30 do 22 hod. a v neděli od 
14 do 16 hod. 

Možnost objednání ledu je na 
tel. č. 569 452 884 (zimní stadion) 
nebo na 604 43 59 77.

Podrobný harmonogram najdete ve vývěsce u kina.
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Hráli až na třetí pokus

Družstvo starší přípravky FK Sklo Bo-
hemia Světlá n. S. je účastníkem okresní-
ho přeboru přípravek a dle rozpisu soutě-
že mělo v neděli 7. října hrát dopoledne 
od půl desáté v Ledči n. S. proti přípravce 
TJ Kovofi niš. Světelští kluci se na zápas 
těšili, vždyť od rodičů a starších kamará-
dů to měli též spojeno s derby. Autobus 
s malými fotbalisty Světlé dorazil na le-
dečský stadion ve stanovenou dobu před 
zápasem, ale na kluky čekalo překvapení. 
Přítomný správce stadionu je upozornil, 
že přípravky hrají zápas až odpoledne. 
Autobus se tedy vrátil do Světlé, aniž by 
si kluci v Ledči kopli do míče. Vše se vy-
světlilo, Okresní fotbalový svaz provedl 
změnu termínu utkání na žádost Ledče 
a včas informoval oba oddíly. Někdo ne-
zodpovědný z FK Sklo Bohemia si prostě 
tuto důležitou informaci nechal pro sebe. 
Ledečští netrvali na kontumačním výsled-
ku pro své družstvo a sami navrhli nový 
termín utkání na úterý 16. 10. odpoledne 
opět v Ledči s tím, že vedení FK Sklo 
Bohemia termín potvrdí. Leč nestalo se 
tak a přípravka domácích nebyla k utkání 
připravena, i když světelští opět vypravili 
do Ledče autobus, aniž by někdo z FK 
Sklo Bohemia navrhovaný termín potvr-
dil. Dvě cesty autobusem do Ledče a ani 
jednou se nehrálo! Vše nakonec vyřešil 
trenér ledečských kluků sám, dohodl 
s trenérem přípravky Světlé Pavlem Ko-

Obě družstva přípravek před výkopem na hřišti ve Světlé

rejtkem a Ledeč přijela zápasy odehrát 
ve čtvrtek 18. října do Světlé. Dle rozpisu 
soutěže se totiž vždy hrají v jednom ter-
mínu dvě utkání. To první hosté vyhráli 
3:2, když domácí Světlá si dala nejprve 
vlastní gól a ten třetí rozhodující dostala 

z penalty. Druhé utkání skončilo remí-
zou 2:2, ale u těchto věkových kategorií 
nejsou výsledky na prvním místě, nejdů-
ležitější je, aby si kluci vštěpovali správné 

fotbalové návyky a co nejvíce hráli. Toho 
se vedoucí malých fotbalistů Ledče drželi 
a patří jim za to uznání. Naproti tomu 
v FK Sklo Bohemia si tento příběh za 
rámeček jistě nedají, zahráli si totiž 
s důvěrou malých fotbalistů a stejně tak 

jejich rodičů. V klubu s takovou tradicí 
by neměli nejmenší fotbalisty odsouvat 
na vedlejší kolej. 

Text a foto: jív

Turistika

Zlí jazykové tvrdí, že turisté (nikoli jen 
světelští, ale všeobecně) chodí od hospo-
dy k hospodě. I kdyby to nakrásně byla 
pravda, neplatí to v případě, kdy nešlapou 
pěšky, ale do pedálů. Může být pádnější 
důkaz než je společné foto před pekárnou 
v Habrech?

***
Pondělní cyklovyjížďky jsou však už 

v tuto dobu minulostí, turisté vyjíždějí 
na kolech jen sporadicky a než přesedlají 
na běžky, věnují se dálkovým pochodům. 
Nabídka v kalendáři odboru je i ke konci 
roku poměrně bohatá: Podzimní Vyso-
činou (Žďár n. S. ), Vysočinou k Telči, 
Podzimním Horáckem (Třebíč), Vánoční 
pochod (Kolín) či Jeníkovský vánoční po-
chod třemi kraji (Golčův Jeníkov). 

-jv-
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Než přišel hokej do Pěšinek

Dle pamětníků bylo první hokejové 
hřiště ve Světlé nad Sázavou na řece 
Sázavě nad splavem v předválečných 
letech. Ovšem nebylo to hřiště, jaké zná-
me dnes, tehdy prý hrací plochu ohrani-
čovaly jen nízké mantinely. Později se 
hrál hokej na prvním rybníku v zámec-
kém parku, kde jako šatna sloužil dře-
věný altán, který v 80. letech minulého 
století shořel. Potom se hokejové hřiště, 
již s vysokými mantinely, stěhovalo do 
míst vedle nynějšího fotbalového hřiš-
tě. Od 60. až do poloviny 70. let stálo 
hokejové hřiště u zámku, v místě, kde 
je dnes budova kuchyně a jídelny školy, 
která nyní nese název Česká zemědělská 
akademie v Humpolci, odloučené praco-
viště Světlá n. S.  Dokonce po pražském 
světovém šampionátu v roce 1972, na 

Na snímku jsou stojící zleva: Josef Polívka, Pavel Zeman, Petr Satrapa, Josef Vaňkát, 
Václav Oliva, Pavel Nekola a Stanislav Šulák. V dolní řadě zleva klečí: Pavel Fiala, 

Jiří Czosnyk, Zdeněk Fišer, Jaroslav Klement a František Ptáčník

kterém získalo Československo s bratry 
Holíky v sestavě titul mistrů světa, mělo 
toto hřiště hrdý název „Stadion bří Ho-
líků“, o který se postaral hostinský Gus-
tav Žák ze sousední restaurace. Od zám-
ku se hokej stěhoval do Sázavské ulice, 
kde se připravoval přírodní led v místě 
dnešních dvou nových tenisových kurtů. 
Od roku 1983 se bruslí a hraje hokej již 
na umělém ledě zimního stadionu v Pě-
šinkách.

Přírodní led u zámku využívala i ho-
kejová družstva světelských škol. Na 
archivním snímku z roku 1966 jsou star-
ší žáci 9. třídy ZŠ Komenského, které 
tehdy vedl známý propagátor sportu ve 
Světlé, učitel tělocviku a ruštiny Ladi-
slav Kurtej. 

jív

Dcera a otec v závodech do vrchu

Edita Prášková a Jaroslav Prášek 
startují v automobilových závodech do 
vrchu, a to jak v mistrovství České re-
publiky, tak v mistrovství Evropy. Podí-
vejme se na vyvrcholení jejich úspěšné 
letošní sezony.

V polovině července se jel závod na 
Suchý vrch v Orlických horách, nový 
závod zařazený pod názvem Orlicko prix 

do seriálu MČR automobilů v závodech 
do vrchu. Současně se zde jel přidružený 
pohár KW Berg Trophy, a tak se sešlo přes 
150 závodníků. Nový podnik si nenechali 
ujít ani Jaroslav a Edita Práškovi. Edita 
se svou Dallarou F301 byla od prvních 
tréninků horkou favoritkou. Vyhrála oba 
sobotní tréninky a stejně výborně si vedla 
i v závodních jízdách. Suverénně vyhrála 
sobotní závod, a stala se tak první ženou 

v historii závodů do vrchu, která dokázala 
zvítězit absolutně. Překvapila jak poraže-
né muže, tak samotné pořadatele. Jaro-
slav v sobotním závodě obsadil 2. místo 
v historických vozech a 7. místo absolutně. 
V nedělním závodě Editu provázely pro-
blémy s převodovkou, přesto se nevzdala, 
závodila s porouchaným druhým rych-
lostním stupněm a opět obsadila 1. místo 
v soudobých automobilech. Bohužel již 
nedokázala uhájit svůj sobotní rekord 
trati, neboť ho pokořil P. Vondrák na voze 
F2. Ten však nesplňuje předpisy pro MČR 
soudobých automobilů, takže prvenství 
náleželo Editě. Otec Jaroslav si vedl stejně 
úspěšně jako v sobotu a opět skončil druhý 
v historických vozech a sedmý absolutně.

tisková zpráva

Poslední a rozhodující podnik ze seriálu 
MČR automobilů v závodech do vrchu se 
pod názvem Laudon jel o prvním zářijo-
vém víkendu v Lanškrouně. Edita a Jaro-
slav Práškovi tam jeli vybojovat poslední 
možné body do celkového hodnocení. Ve 
třídě dvoulitrových formulí, kde startuje 
Edita se svou Dallarou STV, startovalo 
tentokrát osm jezdců. Tato třída nabíze-
la pěkné souboje a Edita nenechala nic 
náhodě. V sobotním závodě skončila na 
velmi pěkném 2. místě za svým stájovým 
kolegou, pelhřimovským jezdcem Mila-
nem Svobodou, rovněž na voze Dallara. 
V nedělním závodě si Edita ještě polepšila 
a svými časy si vyjela 1. místo ve třídě 
a 4. místo v absolutní klasifikaci. Před ni 
se dostali pouze jezdci na silnějších tříli-
trových speciálech. To znamenalo slušný 
příděl bodů do celkového bodování MČR.

Jaroslav Prášek startoval opět na voze 
Chevron B42, ani on nedal soupeřům 
šanci a obsadil po oba dny 1. místo v his-
torických vozech. Celkově to znamenalo 
12. a 7. místo v absolutní klasifikaci.

Závěr sezony se velice vydařil a přinesl 
Editě v silné konkurenci konečné 

Edita a Jaroslav na Orlicko prix

▶
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3. místo v České trofeji a 4. místo 
v MČR kategorii E2. Jaroslav Prášek si 
za celou sezonu odnese titul vicemistr ČR 
v historických automobilech. 

tisková zpráva

V polovině září se v Chorvatsku, na 
krásném Istrijském poloostrově ve městeč-
ku Buzet, konal poslední ze závodů seriálu 
mistrovství Evropy. Trať s bohatou histo-
rií závodů, dlouhá 5001 km, přilákala přes 
170 účastníků ze všech koutů Evropy.

Tento závod si nenechali ujít ani závod-
níci z České republiky a přijeli bojovat 
za co nejlepší umístění. Edita Prášková 
startovala opět za tým JSC Pelhřimov po 
boku svých týmových kolegů M. Svobo-
dy a J. Tötha. Všichni na dvoulitrových 
vozech formule Dallara. Jaroslav Prášek 
tentokrát nezávodil a zastával roli mecha-
nika.

K vidění zde bylo velké množství růz-
ných sportovních speciálů, a tak se rýsova-
ly velmi pěkné a náročné souboje o vteři-
ny. Trať byla značně náročná a ve výhodě 
byli jezdci, kteří zde byli již poněkolikáté. 
Celý víkend panovalo slunečné počasí, což 
přispívalo ke všeobecné spokojenosti.

Sobotní tréninky byly spíše seznamova-
cí a s najetými kilometry se časy výrazně 
zlepšovaly. I Edita, která zde startovala 
poprvé, dokázala svou jízdu postupně vy-
pilovat, rozdíl první a poslední jízdy činil 
přes čtrnáct vteřin. První „ostrá“ nedělní 
závodní jízda přinesla pěkné výsledky, 
Edita obsadila 2. místo ve dvoulitrových 
formulích a 10. místo absolutně. V jedné 
vteřině byli ještě dva soupeři. Do druhé 
jízdy bylo potřeba čas ještě vylepšit, nebo 

alespoň udržet. Editě se podařilo trať 
zdolat o dvě vteřiny rychleji, čímž nejen 
potvrdila 2. místo ve své třídě, ale ještě 
si polepšila na 9. místo celkově (těsně za 
O. Krámským s třílitrovým vozem Osel-
la), když svým časem porazila italského 
jezdce na krásném voze Ferrari 575.

Týmoví kolegové Milan Svoboda bo-
joval tradičně o příčky nejvyšší a celkově 
skončil na 3. místě absolutně a 1. ve třídě, 

Josef Töth vybojoval slušné 15. místo 
celkově a 5. ve třídě. Celý tým tak z Chor-
vatska odjížděl spokojený a už se těší na 
závodní sezonu 2008.

tisková zpráva 

Editě Práškové předával cenu 
premiér Topolánek
Letošní prestižní vyhlášení nejlepších 

automobilových závodníků do vrchu se 
konalo poslední zářijový víkend v Os-
travě-Vítkovicích. Součástí celé akce 
s názvem Setkání mistrů byl i exhibiční 
závod, kde startovali kromě vrchařů 
i VIP hosté na různých strojích. Jed-
ním z šedesáti startujících byl i premiér 
Mirek Topolánek na voze BMW. Pro 
ceny za celoroční úsilí si přijeli také 
Edita a Jaroslav Práškovi ze Světlé 
n. S. V závodě, který se jel pod kulisou 
vítkovických vysokých pecí, se Edita 
i Jaroslav předvedli v nejlepším světle. 
Edita se svou formulí Dallara vybojovala 
absolutně místo páté a druhé v kategorii 
dvoulitrových formulí. Jaroslav s F2 
Chevron celkově místo osmé a první ve 
vozech historických. Závod sice už nebyl 
započítáván do celkového hodnocení, ale 

Edita na Laudonu

Edita na 2. místě

i tak všichni závodníci chtěli sezonu za-
končit co nejlépe. „Přesto, že tento závod 
už je jenom exhibice, snažila jsem se jet 
co nejlépe a myslím, že se mi to podařilo 
a udělala jsem příjemnou tečku za tímto 
úspěšným rokem,“ svěřila se Edita po 
závodě.

Vyvrcholením sobotního dne bylo slav-
nostní vyhlášení v proslulé Stodolní ulici 
za účasti promotérů celého šampionátu 

a předních činovníků Federace automo-
bilového sportu. Editě Práškové, která za 
sezonu 2007 vybojovala cenu Nejlepší 
junior v závodech do vrchu a 3. místo 
v České trofeji formulí, cenu a kytici 
předával sám premiér Topolánek. Editě 
se dařilo i na posledním závodě mistrov-
ství Evropy v chorvatském Buzetu, kdy 
mezi evropskou špičkou obsadila 5. místo 
celkově a 2. v kategorii dvoulitrových 
formulí, a sklidila tak velké ovace. Jaro-
slav Prášek si z Ostravy odvezl pohár za 
absolutně 2. místo v historických vozech 
v letošní sezoně.  

D. Novotný

V Ostravě

▶
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Rallye Světlá

Volný pohár České republiky 2007 
pokračoval závodem ve Světlé nad Sá-
zavou. Pořadatelé připravili klasickou 
dvoudenní rallye. V pátek odpoledne 
posádky absolvovaly dva měřené 
úseky, v sobotu dalších devět na třech 
různých úsecích. 

Bohaté startovní pole, ve kterém snad 
kromě Aleše Moravce nechyběl nikdo 
z předních jezdců pravidelně startujících 
ve Volném poháru, doplnilo také několik 
posádek z blízkého okolí soutěže. Zazá-
vodit si přijeli mimo jiné vítěz jarního 
Posázaví Zdeněk Němec či pravidelný 
účastník „velkých“ soutěží Václav Mu-
lač. Zajímavé Mitsubishi Colt představi-
la posádka Bezouška – Žák. 

Do soutěže bylo převzato 81 dvojic, 
které v pátečním podvečeru čekalo ne-
celých 22 ostrých kilometrů. Ty zvládl 
v nejkratším čase Michal Žák se svou 
Imprezou, před Němcem a Svobodou. 
Následoval je Vrkoslav, který v druhé 
rychlostce zajel 3. čas absolutně. Během 
pátečního odpoledne a večera soutěž 
opustilo osm posádek, ostatní účastníci 
se mohli těšit i na sobotní závodění. 

V prvním sobotním testu, který je 
shodný s úvodním testem soutěže, do-
posud vedoucí Žák pro poruchu motoru 
neodjel ze servisní zóny. RZ nejlépe 
sedla Svobodovi, který zajel nejlepší čas. 
Další testy první sekce vyhrávají Němec 
a Mulač. Němec se svými časy dostává 
do průběžného vedení před Svobodu. 

Druhá série zkoušek na čele celkového 
pořadí nic nemění. Stejně je tomu v kate-
gorii „historiků“, kterou průběžně vede 
Kašpar s Miníkem. Do poslední sekce 
vstupuje nejrychlejším časem prozatím 
druhý Svoboda, ale po následujícím 
měřeném úseku již ve výsledkové listině 

chybí. O nejbližšího soupeře tak přichá-
zí Mulač, který se posouvá na druhou 
pozici. Po velmi nepříjemném kontaktu 
se stromem končí s Felicií startující Šebl. 
Cíl nevidí ani Bek s mohutným Audi 
S2. 

Odpadlíků však bylo více. Hned ráno 
soutěž skončila pro Drašnara, jeho Delta 
přišla o kolo. V druhé sekci mimo jiné 
odstoupil i průběžně vedoucí jezdec 
Volného poháru ve třídě A1 Libor Paul, 
havárie vyřadila z dalších bojů posádku 
Zbudil – Roubíček. Jejich starší Honda 
Civic se zastavila na střeše. Cíl šestého 
ročníku Rallye Světlá spatřilo 44 posá-
dek. 

Obsazení stupňů nejvyšších bylo 
nakonec naprosto shodné s červnovou 
Rallye Posázaví. Vítězem soutěže a zá-
roveň třídy A3 se stal Zdeněk Němec 
se spolujezdcem Tomášem Dostálem 
jedoucí na VW Golf Ewo II Kit, který 
svými letošními výkony připomněl Phi-
lippe Bugalskiho, když se svým hbitým 
kitem dokázal již podruhé v sezoně 
porazit všechny čtyřkolky. Druhé místo 
bez větších problémů uhájil Václav Mu-
lač, třetí dojel Petr Koutný opět startující 
s Cosworthem. Čtvrtí celkově dokončili 
soutěž vítězové třídy A2, tradičně rychlí 
Vrkoslav s Pulcem. V A1 dopadli nejlé-
pe Martin a Milan Vopatřilové s Felicií. 

„Historiky“ opanoval již zmiňovaný Mi-
ník s Milošem Kašparem za volantem, 
druzí Tejkal s Kuglerem na ně ztratili 18 

vteřin, třetím v cíli byl Šmahel s BMW. 
Vedení v poháru si nadále drží Petr 

Koutný, který zatím bodoval ve všech 
závodech, na 2. místo se vrátil Vrkoslav, 
shodný počet bodů s ním má vítěz Světlé 
Němec.

Na startu

Na trati

▶
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Konečné výsledky:
1. Němec – Dostál, 
 Volswagen Golf Ewo 2 Kit, 
 52:56,5
2. Mulač – Mulačová, 
 Subaru Impreza, 53:37,3 (1. v A4)
3. Koutný – Jurka, 
 Ford Escort RS Cosworth, 
 54:06,1
4. Vrkoslav – Pulc, 
 Škoda Favorit 54:18,8 (1. v A2)
5. Švec – Hladík, 
 Mitsubishi Lancer Evo IX 
 56:55,4
6. Tomášek – Hrabík, 
 Peugeot 106 S16 57:23,6
7. Zenkl – Čečil, 
 Toyota Corolla 57:41,7

Převzato z www.eWRC.cz
Foto: Milan Stejskal

▶

Po kolizi s tarasem

Běh Terryho Foxe 

Ve čtvrtek 18. října byl na náměstí 
Trčků z Lípy odstartován již 9. ročník 
populárního Běhu Terryho Foxe. Tak 
jako v minulých letech i letos se uspo-
řádání této humanitární akce chopil 
cyklistický oddíl TJ Sklo Bohemia 
spolu s komisí pro koordinaci sportů 
Městského úřadu Světlá n. S. 

Dnes již není třeba vysvětlovat co to 
je za akci a proč se koná, kdo to byl ten 
kanadský kluk, který se nechtěl vzdát 
zhoubné nemoci, ale nakonec rakovině 
podlehl. Běh Terryho Foxe není během 
soutěžním, je to vlastně dobročinná 
sbírka na podporu výzkumu rakoviny 
spojená s aktivním pohybem. 

V zamračeném odpoledni se na start 
postavila asi stovka účastníků, vedle 
školní mládeže byly maminky s kočár-
ky, obyvatelé domova důchodců a také 
odsouzené ženy ze světelské věznice. 

Nechyběli ani představitelé města sta-
rostka Lenka Arnotová a místostarosta 
Josef Böhm. 

Pod stanem před radnicí vybrali 
pořadatelé při prezentaci účastníků 
částku 4 150 Kč, akci podpořily Sklo 
Bohemia a. s., Pekárna a cukrárna Mi-
lan Brokl, Eurest, APS a. s., Glasspo 

Pospíšil s. r. o., Lahůdky Jiřina Pecová 
a Cukrárna – občerstvení Zdenka Vo-
pěnková.

Text a foto: jív
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Kam na střední školu?
Nastává období, kdy si žáci pátých a devátých tříd základní školy kladou otázku jakou střední školu si vybrat 

a jaký obor na této škole studovat.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola v Ledči n. S. 
nabízí pro školní rok 2008 – 2009 celou řadu 

zajímavých studijních a učebních oborů:

I. Gymnázium
-  Gymnázium všeobecné – čtyřleté pro absolventy 9. tříd ZŠ
-  Gymnázium všeobecné – osmileté pro absolventy 5. tříd ZŠ

II. Střední odborná škola (SOŠ)
1. Studijní obory s maturitou 
čtyřleté pro absolventy 9. tříd ZŠ
 -  Informatika v ekonomice 
 -  Strojírenství
          zaměření na :
  informační technologie
   počítačovou grafiku
   ekonomiku
2. Učební obory s výučním listem
tříleté pro absolventy 9. tříd ZŠ
 -  Zámečník
 -  Nástrojař
 -  Obráběč kovů

Mimo výše uvedené obory lze na naší škole studovat ještě dal-
ší obory, které však nejsou určeny pro žáky základních škol:

1. Vyšší odborná škola (VOŠ)
 -  Ekonomika a management podniku 
Tříletý obor je určen pro absolventy maturitních oborů

2. Dálkové studium při zaměstnání (DS)
 -  Podnikání
 -  Provozní technika
Oba tříleté obory jsou určeny pro absolventy učebních oborů

Podrobné informace o studiu na naší škole lze získat:
- na www.gvi.cz 
- na telefonních číslech: 
559 530 501 – ředitel školy
569 430 500 – sekretariát školy
569 430 502 – gymnázium - Mgr. Trpišovský
569 669 410 – SOŠ, VOŠ, DS – Mgr. Vitisková
569 726 042 – p. Vitiska – učební obory 
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Foto: 
Ladislav Křivský (25), 
Ing. Vladimír Kunc (4), 
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