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Schůze rady 12. listopadu 2007

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

Jednání zahájil p. Josef Böhm přivítá-
ním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání. 

RM Světlá n. S. projednala nutnost 
řešení havarijního stavu ploché střechy 
budovy dětského pavilonu MŠ Lánecká 
čp. 698 ve Světlé n. S. a:

I. Souhlasí s vypsáním výběrového 
řízení na zhotovitele zakázky Stavební 
úpravy střešní konstrukce MŠ Lánecká ul. 
ve Světlé n. S.

II. Souhlasí s podmínkami pro vyhod-
nocení zakázky, které jsou součástí za-
dávací dokumentace obsažené ve výzvě 
k podání zakázky.

III. Jmenuje hodnotící komisi pro výběr 
zhotovitele zakázky ve složení: Ing. Ma-
rie Kudrnová – vedoucí odboru MIRR 
(náhradník Josef Šlechta), Jana Rezková 

– ředitelka MŠ Na Sídlišti (náhradník Jana 
Černá), Jana Vaňková – referent odboru 
MIRR (náhradník Ing. Gabriela Poulo-
vá), Lenka Svobodová – referent odboru 
MIRR (náhradník Jana Ryndová).

IV. Souhlasí s oslovením následujících 
firem ke zpracování cenové nabídky:

Unimont J. C. K. s. r. o., Hradec, Dol-
nokralovická stavební s. r. o., Dolní Kra-
lovice, ATOS, s. r. o., Ledeč nad Sázavou, 
TOST.CZ, Ledeč nad Sázavou, Hradecká 
společnost s. r. o., Hradec, Montraz – Mi-
loš Rázl, Dolní Březinka 83, Světlá n. S.

V.Souhlasí s kritérii pro vyhodnocení 
nabídek:

1. nabídková cena 90 %
2. doba realizace díla  5 %
3. záruka na dílo  5 %
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 

30. 11. 2007. 
RM Světlá n. S. po projednání žádosti 

p. J. Eisnera, bytem Bílina, o odkup části 
pozemku KN č. 89/8 v k. ú. Radostovice 
za účelem rozšíření vlastního pozemku 
a vybudování parkovacích míst. Jelikož 
přes část pozemku vede cesta k dalším 
nemovitostem, RM nedoporučuje ZM 
schválit záměr prodeje této části pozemku. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání doporu-
čuje ZM schválit záměr prodeje pozemku 
KN č. 452/3 o výměře 35 m2 v k. ú. Světlá 

Vážení čtenáři, 
stejně jako v posledních letech 

i letos zazvonila u Vašich dveří malá 
výprava tří dětí v bílých hábitech 
a s korunou na hlavě. Ano, tříkrálová 
sbírka v roce 2001 vzkřísila starou 
tradici, která byla poněkud nešetrně 
potlačena po roce 1948 tehdejší tota-
litní mocí. 

Kdo však byli oni tři králové? 
O těchto svým způsobem záhadných 
postavách se zmiňuje pouze jediné ze 
čtyř evangelií – evangelium sv. Ma-
touše. Ovšem údaje z této části Bible 
jsou více než kusé, dnešní povědomí 
o třech králích postupně vymodelova-
la tradice. Jen posuďte sami. Matouš 
nemluví o putování králů, nýbrž mu-
drců či ještě správněji mágů, což byli 
ve starověkém chápání nejspíše lidé, 
kteří se zabývali tajnými naukami, 
předpovídáním budoucnosti, čarová-
ním. Evangelista dokonce neurčuje 
ani jejich počet, na některých starých 
zobrazeních se vyskytují mudrci dva, 
jindy pro změnu čtyři. Nemusím asi 
ani zmiňovat, že pojmenování mágů 
(Kašpar, Melichar, Baltazar) vytvoři-
la také tradice. Alespoň v něčem však 
dnešní malí koledníci souzní s evan-
gelistou Matoušem – v podobě darů. 
Zlato bylo a je symbolem bohatství, 
kadidlo navozuje slavnostní a po-
vznášející náladu a rovněž myrha, 
výtažek ze stejnojmenného keře, při-
náší libou vůni, jež byla ve starověku 
vyvažována zlatem.

Co mě vždycky na třech králích 
fascinovalo, bylo jejich nezlomné 
přesvědčení, že jdou, vedeni hvězdou, 
správně a neomylně za svým cílem, 
že ani na okamžik nezaváhali a neza-
pochybovali (byť těsně před koncem 
své cesty nevěděli kudy kam a museli 
se dokonce ptát krále Heroda). Proto 
do roku 2008 Vám dnes chci popřát, 
aby Vás celých 366 dní provázela ona 
zarputilost tří mágů, jež Vás dovede 
ke splnění všech cílů, které před se-
bou letos máte.

J. P.

Ï

ÏÏ

Slovo úvodem
n. S. Souhlasí se stavbou rodinného domu 
manž. Čuříkových na pozemku KN 
č. 452/3 v k. ú. Světlá n. S. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 28. 11. 2007. 

RM projednala doporučení vedení 
města, že rozpočet 2. oblasti – výstavba, 
správa a údržba majetku města – na rok 
2008 bude předložen ke schválení už 
na posledním zasedání ZM v roce 2007. 
Hlavním důvodem je to, že odbor MIRR 
získá časový předstih na přípravu akcí, 
aby po skončení zimy nedocházelo ke 
zbytečným prodlevám. Výdaje 2. oblasti 
jsou postaveny v objemu 41 785 000 Kč, 
tj. přibližně ve stejné výši jako v letošním 
roce. Celkový rozpočet bude předložen 
ke schválení, jako jiné roky, na únorovém 
zasedání ZM. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 19. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schvaluje 
zavedení automatizovaného docházkové-
ho systému na MěÚ Světlá n. S. za částku 
max. 50 tis. Kč v termínu od 1. 1. 2008. 
Nově navrhovaný systém umožní au-
tomatické snímání příchodů, odchodů 
a přerušení pracovní doby s následným 
informačním výstupem pro další využití. 
Odstraní ruční vyhodnocování podkladů, 
systém pracuje on-line, což umožní ve-
doucím pracovníkům okamžitý přehled 
o svých podřízených, zlepší využívání 
pracovní doby a pracovní kázně. Zavede-
ní systému je dobrým krokem ke kvalitní-
mu řízení chodu úřadu.

 RM dále po projednání schvaluje za-
vedení pružné pracovní doby. Tímto kro-
kem bude odstraněna celá řada výjimek 
ze stávající pracovní doby. Po konzultaci 
s tajemníky okolních pověřených úřadů 
a úřadů s rozšířenou působností tajemník 
potvrzuje, že všude tam, kde je dnes pruž-
ná pracovní doba zavedená, dobře fungu-
je. Zajistí: I. Ing. Moučka, tajemník úřadu, 
termín: 1. 1. 2008, II. vedoucí finančního 
odboru, termín 28. 11. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání doporu-
čuje ZM k projednání a schválení návrh 
na rozpočtové provizorium na rok 2008. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 28. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání počtem 
4 hlasů doporučuje projednání rozpočto-
vého výhledu města na roky 2008, 2009 
a 2010 v ZM. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 28. 11. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání počtem 
5 hlasů doporučuje projednání odpisu 
pohledávky v ZM. RM doporučuje odpis 



Světelský zpravodaj leden 2008 strana 2 strana 3 leden 2008 Světelský zpravodaj 

Schůze rady – 26. listopadu 2007 

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání. Úkoly z po-
sledního jednání RM jsou postupně napl-
ňovány a doporučené body připraveny ke 
konečnému  projednání v ZM. Navrhova-
né změny rozpočtu 2. oblasti – výstavba, 
správa a údržba majetku na rok 2008 byly 
dále projednány na pracovním semináři 
a jsou připraveny v materiálu pro jednání 
ZM 28. 11. 2008. V návrhu rozpočtového 
provizoria na rok 2008 v ZM bude promít-
nut i požadavek hokejového klubu. 

RM bere na vědomí informaci p. Žižky 
o plnění akčního plánu v TBS za období 
od 26. 9. – 20. 10. 2007.

RM projednala materiál, který připra-
vil odbor MIRR – tabulka porovnávající 
ceny pronájmu nemovitostí z okolních 
měst Humpolec, Chotěboř a Havlíčkův 

pohledávky vůči PF ČR ve výši 2 mil. Kč. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 28. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání doporu-
čuje ZM ke schválení uzavření smlouvy 
o partnerské spolupráci mezi městy Svět-
lá n. S. a Wawolnica. Zajistí: starostka 
města, termín: 31. 12. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručuje ZM schválit uzavření smlouvy 
o vzájemné spolupráci mezi městy Světlá 
n. S. a Spilimbergo (Itálie). Zajistí: sta-
rostka města, termín: 28. 11. 2007.  

RM Světlá n. S. po projednání žádosti 
ředitele ZUŠ schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
mezi městem Světlá n. S. a ZUŠ, Nádraž-
ní ul. čp. 228, Světlá n. S. k 31. 12. 2007. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2007. 

RM Světlá n. S. se seznámila se žádostí 
a projektem na vydání almanachu Ne-
mocnice Havlíčkův Brod a po projednání 
počtem 4 hlasů nedoporučuje zapojení se 
do tohoto projektu. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, termín: 30. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. projednala žádost MŠ 
Lánecká a povoluje výjimku z počtu dětí 
PO MŠ Světlá n. S., Lánecká 698, Světlá 
n. S. následovně: MŠ Pěšinky z 24 na 28 
dětí, MŠ Na Sídlišti (3. oddělení) z 24 na 
28 dětí, MŠ Lánecká (2. oddělení) z 24 
na 25 dětí. Zajistí: vedoucí odboru správ-
ního, školství a živnostenského, termín: 
30. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Svět-
lá n. S. a Vojenským historickým ústa-
vem o zápůjčce exponátů pro tématickou 
výstavu k 90. výročí založení republiky 
se zaměřením na legionáře z 1. světové 
války. Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, 
termín: 31. 12. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání bere 
na vědomí vyjádření Dr. Holuba ve věci 
využití odpadního tepla z navrhovaného 
chladícího systému ZS pro vytápění 
dalšího zařízení (např. sportovní haly). 
Dle Dr. Holuba je zisk tepla pro další 
využití ve výši cca 30 000 – 40 000 kWh 
za sezónu. Vzhledem k tomu, že RM není 
jednotná v umístění sportovní haly – k ZŠ 
Lánecká, nebo k zimnímu stadionu, ne-
chává toto k rozhodnutí zastupitelstvu. 
Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 28. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručuje ke schválení ZM rozšíření Změny 
č. IX územního plánu sídelního útvaru 
města Světlá n. S. o lokality č. 6 – 8. Je 
předložen návrh na rozšíření Změny č. IX. 

územního plánu sídel. útvaru města Svět-
lá n. S. o lokality č. 6 – 8. Lokality č. 6 a 7, 
jsou pozemky, které jsou v soukromém 
vlastnictví, s funkčním využitím pole, 
louky, pastvina a žadatelé žádají o změnu 
funkčního využití na bydlení individuál-
ní městské. Změnu č. IX. v lokalitě č. 8 
územního plánu sídelního útvaru Světlá 
n. S. na částích pozemků číslo PK 176, 
278 a 279 v katastrálním území Světlá 
n. S. Žadatelem je město Světlá n. S. Ty-
to části pozemků o celkové výměře cca 
7 800 m2 jsou dle územního plánu na 
ploše s funkčním využitím rezerva pro 
bydlení kolektivní a žadatel žádá o změnu 
funkčního využití pozemku na podnika-
telské aktivity. Zajistí: vedoucí odboru 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: 28. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání sou-
hlasí s obsahem a uzavřením Smlouvy 
o výpůjčce části pozemku v k. ú. Světlá 
n. S. za účelem umístění reklamní tabule, 
která bude informovat zákazníky o ná-
kupní zóně Nové Město mezi městem 
Světlá n. S. a Ladou Dolejší, Nové město 
79, Světlá n. S. (zástupce podnikatelů). 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 11. 2007.

RM Světlá n. S. se seznámila s dopisem 
Fotbalového klubu Sklo Bohemia, ve kte-

rém nás žádají o pomoc při zajištění pro-
vozování Fitness Sklo Bohemia v budou-
cím období. Fotbalový klub ve spolupráci 
s tenisovým klubem začal provozovat Fit-
ness v květnu 2004 na základě nájemní 
smlouvy se Sklo Bohemia a. s. Nyní jim 
vedení společnosti Sklo Bohemia oznámi-
lo, že má záměr prostory v integrovaném 
domě využít jiným způsobem. Z tohoto 
důvodu nastala nutnost hledat vhodné 
náhradní prostory. Bez pomoci města je 
však záležitost neřešitelná. Fitness zajiš-
ťuje následující služby: posilovnu, spin-
ning, aerobic, masáže, thajské masáže, 
pedikúru, skořicové a parafinové zábaly, 
solárium, biolampu. RM po projednání 
ukládá řešit nastalou situaci – zajištění 
náhradních prostor pro Fitness souběžně 
s řešením výstavby sportovišť. Zajistí: 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, a vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje bezplatný pronájem prostor v malém 
parčíku před školou Akademie, VOŠ 
Světlá n. S. žádá o pronájem za účelem 
konání akce Chinaski music space tour 
2007, která se uskuteční dne 30. 11. 2007. 
Zajistí: Ing. Marie Kudrnová, vedoucí od-
boru MIRR. Termín: 30. 11. 2007. 

Josef Böhm
místostarosta

Brod. Ze srovnávacích tabulek je patrné, 
že dosavadní schválené rozpětí umožňuje 
dostatečnou variabilitu a koresponduje 
přiměřeně s cenami v okolních městech.

RM Světlá n. S. po projednání doporu-
čuje zachovat po dobu následujících dvou 
let stávající ceny za pronájmy nemovitostí 
bez navýšení a bez zohlednění inflace. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
26. 11. 2009. 

RM Světlá n. S. ukládá odboru staveb-
ního úřadu prověřit lokality v extravilánu 
města, které jsou v majetku města a kte-
ré by bylo možno využít pro přípravu 
výstavby rodinných domků a následný 
prodej zájemcům. Zajistí: vedoucí odboru 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: 31. 1. 2008.

RM Světlá n. S. projednala žádost p. Ja-
roslava Kysely, bytem Světlá n. S. o sou-
hlas s oplocením pozemku KN č. 854/103, 
jehož je majitelem. Pletivo natažené na ko-
vových sloupcích, výška 1,6 m, délka 115 
m. RM Světlá n. S. souhlasí s oplocením 
pozemku KN č. 854/103 v k. ú. Světlá ▶
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Zasedání zastupitelstva – 28. listopadu

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Jo-
sef Böhm, Mgr. Stanislav Čech, Jiří 
Hlaváček, Jan Kolář, Mgr. Jana Kup-
číková, Ing. Josef Maleček, PhDr. Jana 
Myslivcová, Lubomír Slabý, Ing. Ja-
roslav Švorc, Mgr. Vlastimil Špaten-
ka, Mgr. Jan Tourek, Věra Tyčová, 
Ing. Luboš Vacek, Mgr. Petr Včela, 
Jaroslav Zmek, omluveni: PharmDr. 
Věra Rýdlová, MUDr. Stanislava Brhe-
lová, Mgr. Jaroslav Holík, Ing. Zde-
něk Vacek, Ing. Zdeněk Vraný, hosté: 
Ing. Žižka, zástupce firmy M.C.Triton 

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a konstatová-
ním, že zasedání bylo řádně a včas 
svoláno a zveřejněno, je přítomno 16 
zastupitelů. Proti zápisu z minulého 

n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 28. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. doporučuje ZM Světlá 
n. S. odpis pohledávky Firmy Promiss 
s. r. o. ve výši 24 932 Kč.

RM projednala pohledávku ve výši 
27 862 Kč, která vznikla předpisem penále 
za nedodržování harmonogramu na akci 

„Stavební úpravy ubytovny“ v Josefodole 
vůči zhotoviteli Stavba – první stavební 
spol. s. r. o. Tato pohledávka byla vymá-
hána standardními postupy, v poslední 
fázi byla přihlášena do konkurzního 
řízení. Výsledkem konkurzního řízení je 
sdělení správkyně konkurzní podstaty, že 
městu Světlá n. S. bude jako věřiteli vy-
placena část pohledávky ve výši 2 480,31 
Kč. Konkurzní řízení bylo ukončeno, RM 
doporučuje ZM Světlá n. S. pohledávku ve 
výši 25 381,69 Kč odepsat. Zajistí: vedoucí 
odboru finančního, termín: 28. 11. 2007. 

RM Světla n. S. po projednání schvaluje 
na návrh bytové komise přidělení bytu 
1+2 Čapkova ul. čp. 487 k datu 1. 12. 2007 
na dobu určitou jednoho roku s automa-
tickým obnovováním min. na dobu 3 let 
a tříměsíční výpovědní lhůtou v případě 
návratu původního nájemníka, paní Mo-
nice Janovcové, Na Bradle 967, přidělení 
bytu 1+1, Lipnička 30 na dobu určitou 
jednoho roku s automatickým obnovová-
ním při plnění povinností plynoucích z ná-
jemní smlouvy k 1. 12. 2007, p. J. Rajdlovi, 
Lánecká 44, náhradník pí A. Telváková, 
Dolní Město 68. Uzavření nájemní smlou-
vy na byt 1+1 Lipnička 30 pro paní Lenku 
Pajerovou. Nájemní smlouva na dobu ur-
čitou jednoho roku s automatickým obno-
vováním při plnění povinností plynoucích 
z nájemní smlouvy k 1. 1. 2008. Zajistí: 
TBS města Světlá nad Sázavou, tajemnice 
bytové komise, termín: ihned.

RM na předchozích zasedáních postup-
ně schválila lokality č. 1 – 8 ve Změně č. 
IX. územního plánu Světlé n. S. Na žádost 
města Světlá n. S. byla k této změně přidá-
na další lokalita č. 9. Žadatelem je město 
Světlá n. S., žádá o Změnu č. IX. v lokalitě 
č. 9 územního plánu sídel. útvaru Světlá 
n. S. na pozemku p. č. 858/19, 858/20, 858/
21, 858/22 a 858/1 v k. ú. Světlá n. S. Plo-
cha o výměře cca 1,8 ha se dle územního 
plánu nachází na částech ploch s funkč-
ním využitím pole a územní rezerva pro 
bydlení městské individuální. 

RM Světlá n. S. doporučuje ZM doplně-
ní změny č. IX ÚPSÚ Světlá n. S. o loka-
litu č. 9 – plocha pro bydlení městské in-
dividuální a veřejná zeleň. Zajistí: vedoucí 
odboru stavebního úřadu a územního 
plánování, termín: 28. 11. 2007. 

Starostka informuje o jednání s p. Za-
hradníčkem, který je ochoten městu 
zaplatit celkem 800 000 Kč, žádá ale 
o odložení splatnosti do konce roku 2008. 
Při jednání se starostkou p. Zahradníček 
souhlasí se splátkovým kalendářem 
(platby 200 000 Kč/čtvrtletí). RM Světlá 
n. S. ukládá připravit k projednání v ZM 
všechny podstatné dokumenty ve věci 
(uznání dluhu, splátkový kalendář, odpis 
pohledávky). Zajistí: Ing. Lenka Arnoto-
vá, starostka, termín: do prvního jednání 
ZM v roce 2008.

Město obdrželo petici adresovanou 
RM a ZM města Světlá n. S. od občanů 
bydlících v lokalitě U Stromečku, ve kte-
ré vyjadřují svůj nesouhlas s výstavbou 
skladové haly p. Jaroslava Kysely, Světlá 
n. S. a s požadavkem o změnu územního 
plánu. Starostka informuje, že probíhá 
územní řízení, námitky občanů vznesené 
proti projektu byly zaneseny do protoko-
lu; navrhuje petici projednat v ZM. RM 
Světlá n. S. počtem 7 hlasů doporučuje 
předložit petici občanů k projednání 
ZM. Zajistí: starostka města, termín: 
28. 11. 2007.

RM vyslechla informaci starostky 
– podle sdělení JUDr. Málka se podařilo 
ve sporu s firmou Stavitelství KRRO, 
s. r. o. v odvolacím řízení u KS v Hrad-
ci Králové snížit žalovanou částku 
ze 4 759 409 Kč na 1 166 625 Kč. Věc 
byla vrácena k opětovnému projednání 
OS Havlíčkův Brod.

RM Světlá n. S. projednala nabídku 
Firmy Daruma spol. s r. o. Plzeň na roz-

šíření prezentace města Světlá n. S. i do 
Jihlavy a Pelhřimova. Stávající reklamní 
tabule je v Havlíčkově Brodě. RM ne-
akceptuje pro rok 2008 nabídku firmy 
Daruma spol s r. o. na rozšíření prezen-
tace města, ani prezentace nového muzea. 
Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starostka, 
termín: 30. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání počtem 
7 hlasů bere na vědomí protokoly z kon-
troly ZŠ Lánecká, provedené Českou 
školní inspekcí – Inspektorátu v kraji 
Vysočina. Při této kontrole, zaměřené 
na dokumentaci vedenou školou, školní 
matriku, evidenci vysvědčení apod., ne-
byly shledány žádné závady. Dále bere 
na vědomí protokoly o veřejnoprávních 
kontrolách v ZŠ v Lánecké ul., ZŠ v Ko-
menského ul. a MŠ Světlá n. S. 

RM Světlá n. S. po projednání počtem 
7 hlasů jmenuje na návrh konkurzní 
komise podle § 102 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a dle § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, s účin-
ností od 1. 1. 2008 paní Martu Žižkovou 
ředitelkou Domu dětí a mládeže Světlá 
n. S., příspěvková organizace. Zajis-
tí: Josef Böhm, místostarosta, termín: 
31. 12. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání souhlasí 
s udělením odměny ředitelům příspěvko-
vých organizací. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶

zasedání nebylo podáno připomínek. 
Ověřovateli zápisu byli jmenováni 
Ing. Josef Maleček a p. Jiří Hlavá-
ček, zapisovatelkou byla jmenována 
Ing. Věra Weingärtnerová.

Na úvod starostka předkládá ke 
schválení program jednání s tím, že 
navrhuje nejprve nad rámec rozesla-
ného programu projednat písemný ne-
souhlas občanů proti stavbě haly pana 
Jaroslava Kysely. Starostka informuje, 
že obdržela dopis od občanů bydlících 
v lokalitě U Stromečku, který směřuje 
proti zamýšlené výstavbě haly na po-
zemku KN č. 854/103 v k. ú. Světlá 
n. S., jehož vlastníkem je p. Jaroslav 
Kysela, a požadují výše uvedenou zá-
ležitost projednat v ZM. 



Světelský zpravodaj leden 2008 strana 4 strana 5 leden 2008 Světelský zpravodaj 

Usnesení č. 99/2007: 
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů bere na vědomí nesouhlas ob-
čanů s výstavbou haly a nadále bude 
sledovat dle všech svých možností, aby 
charakter objektu odpovídal stavbě 
skladové haly a administrativní budovy 
a stávajícímu určení pozemku dle ÚPSÚ 
Světlá n. S. bez negativního dopadu na 
životní prostředí. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, a vedoucí odboru sta-
vebního úřadu a územního plánování, 
termín: ihned.

Usnesení č. 100/2007: 
ZM Světlá n. S. schvaluje po projed-

nání počtem 16 hlasů výdaje 2. oblasti 
– investice na rok 2008 ve výši 30 mil. 
Kč dle přílohy. Pokud při projednávání 
řádného rozpočtu na rok 2008 budou 
volné finanční prostředky, je možné ně-
které další investiční akce do rozpočtu 
2. oblasti zařadit. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru a vedoucí odboru majetku, 
investic a regionálního rozvoje (MIRR), 
termín: prosinec 2008.

Usnesení č. 101/2007: 
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje dodatečný prodej 
části pozemku č. parc. 725/1 v k. ú. 
Dolní Březinka o výměře 47 m2 , za 
cenu 70 Kč/m2 panu L. Marešovi. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 4. 2008.

Usnesení č. 102/2007
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů neschvaluje záměr prodeje po-
zemku KN č. 52 a části pozemku KN 
č.1096/21 v k. ú. Světlá n. S. za účelem 
zřízení přístupové cesty k č. p. 102 v Jele-

nově ul. v k. ú. Světlá n. S. Zajistí: vedou-
cí odboru MIRR, termín: 31. 12. 2007.

Usnesení č. 103/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje uzavření kupní smlou-
vy na pozemek KN č. 549/30 v k. ú. 
Světlá n. S. se sl. Soňou Lesinovou. 
Zajistí: Ing. Marie Kudrnová, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 3. 2008.

Usnesení č. 104/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání 
I.počtem 16 hlasů schvaluje prodej 

částí pozemku PK 549/14 v k. ú. Světlá 
n. S., označené dle geometrického plánu 
č. 1384-51/2007 jako níže označené po-
zemky v následujícím rozsahu

• č. 549/40 o výměře 868 m2 panu 
J. Panskému, Světlá n. S. za cenu 
451 Kč/m2

• č. 549/41 o výměře 904 m2 panu 
P. Prchalovi, Světlá n. S. za cenu 
451 Kč/m2

II.počtem 15 hlasů odkládá projed-
nání záměru prodeje částí pozemku PK 
č. 549/14 v k. ú. Světlá n. S., označené 
dle geometrického plánu č. 1384-51/
2007 jako níže uvedené pozemky v ná-
sledujícím rozsahu za účelem výstavby 
rodinných domů, včetně schválení pro-
dejní ceny a vyhlášení 4. kola městské 
soutěže

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

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

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

v k. ú. Světlá n. S. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-

mín: 30. 4. 2008. 

Usnesení č. 105/2007:
ZM Světlá n. S. schvaluje po projedná-

ní počtem 16 hlasů prodej části pozem-
ku KN č. 745/1, části pozemku KN st. 
č. 217, pozemku KN č. 747 a pozemku 
KN č. 754/1 o výměře cca 1000 m2, za 
základní nabídkovou cenu 350 Kč/m2 
v k. ú. Světlá n. S. za účelem výstavby 
rodinného domu, a to p. Petru Olivovi, 
Wolkerova 489, 582 91 Světlá n. S. Jed-
ná se o stavební parcelu u ZŠ Lánecká. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 4. 2008. 

Usnesení č. 106/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů neschvaluje záměr prodeje části 

pozemku KN č. 89/8 v k. ú. Radostovi-
ce u Lipničky. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 107/2007:
ZM Světlá n. S. schvaluje po projed-

nání počtem 16 hlasů záměr prodeje 
části pozemku parc. č. 57/7 v k. ú. 
Dolní Bohušice o výměře cca 70 m2. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2007. 

Usnesení č. 108/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku PK č. 105/1 v k .ú. Horní Bo-
hušice. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 109/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje záměr prodeje části 
pozemku KN č. 452/3 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře 35 m2. Pokud se v zá-
konné lhůtě pro zveřejnění záměru 
nepřihlásí jiný zájemce, uděluje zároveň 
manželům Čuříkovým souhlas s výstav-
bou rodinného domu. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č.110/2007:
ZM Světlá n. S. schvaluje po projed-

nání počtem 16 hlasů záměr prodeje 
pozemku p. č. st. 887 v k. ú. Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 111/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje bezúplatný převod 
pozemku parc. č. 826/1 v k. ú. Babice 
u Okrouhlice o výměře 9424 m2 za 
podmínky, že veškeré administrativní 
záležitosti a finanční náklady s věcí 
spojené ponese obec Nová Ves u Světlé. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 3. 2008. 

Usnesení č. 112/2007:
ZM Světlá n. S. počtem 16 hlasů bere 

na vědomí rekapitulaci plnění Akčního 
plánu.

Usnesení č. 113/20007
ZM Světlá n. S. schvaluje po pro-

jednání počtem 16 hlasů rozpočtové 
opatření č. 5. Do rozpočtového opat-
ření budou před koncem roku promít-
nuty případné dotace a neočekávané 
příjmy, které budou městu připsány 
na účet v průběhu měsíce prosince ▶

Statistika za rok 
2007

narodilo se 66 dětí
zemřelo 57 obyvatel
odhlásilo se 129 obyvatel

počet uzavřených  42 
sňatků (z toho 4 církevní)

Počet obyvatel 
k 1. 1. 2008 6 894

Odbor správní, školství 
a živnostenský
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2007 – viz § 16, odst. 4 zákona 
250/2000 Sb. – rozpočtová opatření se 
uskutečňují povinně, jde-li o změny ve 
finančních vztazích k jinému rozpočtu, 
o změny závazných ukazatelů vůči ji-
ným osobám nebo jestliže hrozí nebez-
pečí vzniku rozpočtového schodku.

Zastupitelstvo města současně 
schvaluje pro Sociální centrum Světlá 
n. S. rozpočtovou změnu  v navrho-
vaných, předpokládaných příjmových 
položkách, tj. 18 417 000 Kč za DD 
SC a 2 447 000 Kč za PS SC. Tyto 
příjmové položky budou odpovídat 
výdajovým, aby byla splněna pod-
mínka vyrovnaného rozpočtu.  Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 12. 2007.

Usnesení č. 114/2007:
ZM Světlá n. S. schvaluje po pro-

jednání počtem 15 hlasů rozpočtové 
provizorium v této podobě:

V době od 1. 1. 2008 až do schválení 
rozpočtu města se hospodaření města 
podle rozpočtového provizoria u oblas-
tí rozpočtu 

1 – vnitřní věci 
2 – výstavba, správa a údržba majet-

ku města, veřejná zeleň 
4 – ochrana životního prostředí 
6 – sociální věci
8 – dopravní obslužnost 
bude řídit rozpočtem města na rok 

2007 v celém rozsahu, vyjma položek 
investičních výdajů. Správce rozpočtu 
je oprávněn po dobu rozpočtového 
provizoria nakládat s prostředky maxi-
málně ve výši 1/12 za jeden kalendářní 
měsíc.

Zřízené příspěvkové organizace měs-
ta obdrží v období rozpočtového provi-
zoria měsíčně finanční prostředky ve 
výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 
2007. Nově zřízená příspěvková orga-
nizace DDM obdrží po dobu rozpočto-
vého provizoria každý měsíc příspěvek 
ve výši 1/12 požadovaného rozpočtu na 
rok 2008, tj. 12 tis. Kč měsíčně. 

Investiční výdaje budou u probíhají-
cích investičních akcí financovány pod-
le uzavřených smluv a harmonogramů.

Financování rozpočtu 2. oblasti na 
rok 2008 se bude řídit schváleným 
rozpočtem, nebude se na něj vztahovat 
rozpočtové provizorium.

Hokejový klub HC Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou obdrží v obdo-
bí rozpočtového provizoria částku 
781 000 Kč na provoz zimního stadionu 
a 170 000 Kč na dopravu hráčů na utká-

ní. Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: po dobu trvání rozpočtového 
provizoria.

Usnesení č. 115/2007:
ZM Světlá n. S. schvaluje po projed-

nání počtem 14 hlasů předložený roz-
počtový výhled na roky 2008 – 2010. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 31. 12. 2007.

Usnesení č. 116/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 14 hlasů schvaluje odpis pohle-
dávky vůči firmě PROMISS s. r. o. ve 
výši 24 932 Kč. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 117/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 14 hlasů schvaluje odpis pohle-
dávky STAVBA – první stavební spol. 
s r. o. ve výši 25 381,69 Kč. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 12. 2007. 

Usnesení č. 118/2007 :
ZM Světlá n. S. schvaluje po projed-

nání počtem 14 hlasů odpis pohledávky 
vůči Pozemkovému fondu ČR ve výši 
2 mil. Kč. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 31. 12. 2007. 

Usnesení č. 119/2007:
ZM Světlá n. S. schvaluje po projed-

nání počtem 16 hlasů obecně závaznou 
vyhlášku města Světlá n. S. č. 3/2007 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. ZM Světlá n. S. současně 
schvaluje výši poplatku na rok 2008 
v celkové výši 456 Kč, který se skládá 
z části a) 226 Kč a z části b) 230 Kč. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 31. 12. 2007.

 
Usnesení č. 120/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání schva-

luje vypracování projektů k stavební-
mu povolení a:

I. počtem 16 hlasů umístění venkov-
ního koupaliště u zimního stadionu

II. počtem 12 hlasů umístění spor-
tovní haly u ZŠ Lánecká 

Zajistí: Mgr. Tourek, místostarosta, 
termín: neprodleně.

Usnesení č. 121/2007:
ZM Světlá n. S schvaluje po projed-

nání počtem 16 hlasů podle § 55 staveb-

ního zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění, rozšíření počtu lokalit Změny 
č. IX ÚPSÚ Světlá n. S. o lokality č. 6 

– 9. Zajistí: vedoucí odboru stavebního 
úřadu a územního plánování, termín: 
30. 4. 2009.

Usnesení č. 122/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 16 hlasů schvaluje zrušení Nadač-
ního fondu Policie ČR, okresní ředi-
telství Havlíčkův Brod, k 31. 12. 2007. 
Zajistí: Ing. Arnotová, starostka, ter-
mín: 31. 12. 2007.

Usnesení č. 123/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání 

počtem 16 hlasů schvaluje uzavření 
smlouvy o partnerské spolupráci mezi 
městem Světlá n. S. a Gminou Wawol-
nica (Polsko). Zajistí: Ing. Arnotová, 
starostka, termín: 31. 12. 2007.

 
Usnesení č. 124/2007:
ZM Světlá n. S. po projednání 

počtem 16 hlasů schvaluje uzavření 
smlouvy o vzájemné spolupráci mezi 
městy Světlá n. S. a Spilimbergo (Itá-
lie). Zajistí: Ing. Arnotová, starostka, 
termín: 31. 12. 2007.

Usnesení č. 125/2007
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 16 hlasů schvaluje zřizovací 
listinu Základní umělecké školy Světlá 
n. S., Nádražní 228, příspěvková orga-
nizace. Zajistí: Josef Böhm, místosta-
rosta, termín: 31. 12. 2007.

Usnesení č. 126/2007:
ZM Světlá n. S. schvaluje po pro-

jednání počtem 15 hlasů prodej části 
pozemku KN č. 641/11 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře cca 2 m2 manželům 
Zmekovým, Poštovní 313, Světlá n. S., 
za cenu 500 Kč/m2. Zajistí: vedoucí od-
boru majetku, investic a regionálního 
rozvoje, termín: 30. 4. 2008.

Usnesení č. 127/2007: 
ZM Světlá n. S. schvaluje po projed-

nání počtem 15 hlasů zprávu auditu 
hospodaření a k odstranění nedostatků 
stanovuje tato opatření:

• Od 5. 11. 2007 jsou všechny platby 
za správní poplatky i další platby 
hrazeny v hlavní pokladně. 

• Rozpočet a skutečnost čerpání roz-
počtu budou průběžně upravovány 
ve spolupráci odborů finančního 
a MIRR tak, aby skutečné výdaje 

▶
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Jaký byl náš jubilejní rok?

Co může být větším důvodem k osla-
vám, než tak významné výročí, jakým 
je uplynutí osmi set let od první zmínky 
o obci? Odpověď může znít, že devět 
set, tisíc nebo jakýkoliv vyšší počet let. 
Vysočina takových starých osídlení 
však mnoho nemá, a tak lze věk osm 
set let považovat za úctyhodné stáří. 
A právě toho se v roce 2007 „dožilo“ 
naše město.

Myšlenka naplnit rok 2007 nejrůzněj-
šími aktivitami kulturního, sportovního 
a společenského rázu byla podpořena 
zastupitelstvem, v rozpočtu města se 
proto počítalo s náklady na oslavy. Vzni-
kl organizační výbor složený ze zástupců 
města a městského úřadu, KyTICe, škol, 
kulturních i sportovních klubů a spolků. 
Z poměrně velkého počtu členů výboru 
se pak vytvořila užší pětičlenná skupi-
na, která byla mnohem akceschopnější 
a jejíž zásluhou proběhl jubilejní rok tak 
úspěšně. Přípravné práce trvaly po celý 
rok 2006, objednávaly se upomínkové 
předměty, vítací tabule u příjezdů do 
města a zařizovalo se mnoho dalších 
věcí. Původní myšlenka zorganizovat 

odpovídaly schválenému a uprave-
nému rozpočtu.

Zajistí: ad 1) vedoucí odborů MěÚ, ad 
2) vedoucí finančního odboru a vedoucí 
odboru MIRR, termín: neprodleně.

Usnesení č. 128/2007: 
ZM Světlá n. S. schvaluje po projed-

nání počtem 15 hlasů předloženou výši 

odměn pro členy výborů a komisí za 
rok 2007. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 31. 12. 2007.

Usnesení č. 129/2007: 
ZM Světlá n. S. schvaluje plán čin-

nosti finančního výboru v předložené 
podobě. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: neprodleně.

Usnesení č. 130/2008:
ZM Světlá n. S schvaluje po projed-

nání počtem 15 hlasů termín příštího 
zasedání 30. 1. 2008. Zajistí: Ing. Ar-
notová, starostka, termín: 30. 1. 2008.

Ing. Lenka Arnotová
starostka

Upozornění
Všem, kteří mají žádost o byt ve-

denou na Městském úřadu ve Světlé 
n. S., připomínáme, že od 2. 1. do 
31. 1. 2008 je stanoven termín na 
obnovení žádosti.

Toto je možné písemně, případně 
osobně na MěÚ u paní J. Holoubkové. 
Neobnovené žádosti budou automa-
ticky vyřazeny z evidence.

MěÚ Světlá n. S.
 bytová agenda

během roku padesát dva akcí, tedy každý 
týden jednu, se ukázala jako nereálná 
a byla postupně opouštěna.

Je nutné konstatovat, že některé akce 
se podařilo zorganizovat lépe, jiné hůře. 
Mnohé, o kterých byl výbor přesvědčen, 
že probudí u Světeláků velký zájem, 
proběhly bez většího ohlasu u veřejnosti. 
Většina se jich ale setkala se značným 
zájmem a proběhla za velké účasti oby-
vatelstva Světlé i okolí.

První minuty roku 2007 byly doprová-
zeny slavnostním ohňostrojem. Velkou 
společenskou akcí měl být 16. února 
Světelský bál, ale ten se bohužel nekonal 
pro nepatrný zájem o vstupenky. První 
velkou událostí, které se zúčastnily stov-
ky lidí, bylo zahájení turistické sezony 
v kraji Vysočina, jež se poprvé konalo 
v našem městě. Celou akci výborně 
zorganizovali členové Klubu českých 
turistů Sklo Bohemia, na pěších trasách 
o délkách 10 a 20 km i na cyklotrase bylo 
přes nepřízeň počasí živo, mezi účastní-
ky bylo však vidět málo Světeláků ochot-
ných urazit první jarní kilometry.

V květnu a červnu oslavy vrcholily. 
Hasičský den konaný 19. května se zá-
sluhou světelského SDH velice vydařil, 
byl zároveň připomínkou 130. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů 
v našem městě.

Týden nato mohli milovníci historic-
kých automobilů a motocyklů zhlédnout 
závod do vrchu Láneckou ulicí, který 
profesionálně zorganizoval Český klub 
historických vozidel z Havlíčkova Brodu. 
Motoristické skvosty byly obdivovány 
jak vystavené na náměstí, tak projíždějící 
ulicemi města.

Další sobota 2. června byla ve znamení 
vozidel nejnižších kubatur, mopedů. Svě-
telský Stadion klub 11 si svým srazem 
připomněl i 50 let od zahájení výroby 
mopedu Stadion a 10. výročí založení 
vlastní organizace. Při celoodpolední jíz-
dě přes Příseku, Pohleď, Lipnici, Hum-

polec a Ledeč budily vzorně udržované 
stroje všude zaslouženou pozornost.

8. a 9. června se odehrával jeden z vr-
cholů oslav, folklorní festival. Jeho šestý 
ročník byl opět připravován po celý rok 
souběžně pracujícím štábem. Vydařil se 
jako vždycky, ale tradičně bez většího 
zájmu světelské veřejnosti.

16. červen byl hlavním dnem celoroč-
ních oslav. Po dopoledním křtu I. dílu 
Vlastivědného sborníku a slavnost-
ním otevření pamětní síně následoval 
program připravovaný Vlastivědným 
spolkem Světelsko. Po slavnostním prů-
vodu následovala vystoupení hudebníků 
na zámeckém nádvoří. V parku bylo 
připraveno velké množství atrakcí pro 
děti i dospělé. Od pravěké osady přes 
jarmark, rytířská klání až po expozici 
historických zemědělských strojů. Kdo 
nenavštívil večerní koncert v Rytířském 
sále a neslyšel vystoupení Musika Anti-
q(aria), byl ochuzen o zážitek z poslechu 
barokní hudby v podání špičkových 
mladých hudebníků. Po setmění ohňová 
show a ohňostroj zakončily slavnostní 
den. Počty diváků vysoce předčily oče-
kávání pořadatelů.

V rámci oslav si příznivci automobi-
lového sportu týden před poutí vychut-
návali atmosféru již 6. ročníku Rallye 
Světlá. I sama slavná svatováclavská 
pouť byla mimořádná, protože trvala tři 
dny a děti mohly zhlédnout představení 
Dády Patrasové.

Kromě zde zmiňovaných akcí proběh-
la v průběhu roku řada menších, na které 
město ze svého rozpočtu rovněž přispělo. 
Pořádali je myslivci, rybáři, sportovní 
kluby, umělecké soubory i školy. V prů-
běhu roku jsme měli příležitost zhléd-
nout řadu výstav, koncertů a divadelních 
představení, které připravily KyTICe, 
Gaudeamus či Region. Svá výročí osla-
vilo nejen město, ale i hasiči (130 let), 
Sklárny Bohemia (40 let), ZŠ v Lánecké 
ulici (30 let) a mnohé další instituce. ▶
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Slavnostním rozsvícením vánoční-
ho stromu, živým betlémem a koncertem 
v kostele se náš jubilejní rok chýlil ke 
konci. Čím začal, tím také skončil. Slav-
nostním ohňostrojem.

Komu za to všechno krásné, co jsme 
mohli v minulém roce zažít, poděkovat? 
Protože by se jednalo o stovky jmen, 
poděkujme všem organizátorům, jednot-
livcům i institucím, všem sponzorům, ale 

i divákům, kteří se přišli podívat, takto 
hromadně. Alespoň na nikoho nezapo-
meneme.

A kolik to všechno stálo? Z rozpočtu 
města bylo vyčleněno 548 000, KyTICe 
měla od města na oslavy 557 000, Vlasti-
vědný spolek Světelsko 170 000 Kč. Spon-
zorské dary dosáhly výše 270 000 Kč. 
Myslím ale, že si společně můžeme říci, že 
to za ten jeden a půl milionu stálo.

Kromě krásných zážitků, fotografií, 
filmů a písemných záznamů zbude pro 
budoucnost jen pamětní síň, ale ani to 
není málo. A svým potomkům, kteří bu-
dou za sto let jistě slavit opět, přejme, aby 
se jim ty jejich oslavy vydařily alespoň 
tak, jako nám. 

Josef Böhm, 
místostarosta

▶

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Letošní rok byl pro Světlou nad Sá-
zavou rokem jubilejním – ve znamení 
oslav 800 let od první písemné zmínky. 
Celý rok byl provázen mnoha kulturními, 
sportovními a společenskými akcemi. 
Vrchol oslav probíhal v měsíci červnu, 
kdy se uskutečnil VI. ročník folklorního 
festivalu a Vlastivědný spolek uspořádal 
akci „Není pokoje na tomto světě“. Tato 
akce byla korunována křtem prvního 
dílu Vlastivědného sborníku a slavnost-
ním otevřením pamětní síně.

Město však nežilo jen oslavami. Rok 
začal větrnou smrští, která zanechala vel-
ké škody. Došlo ke škodám na stromech 
v celém městě, ale především v parku. 
Na odstranění následků vichřice – novou 
výsadbu a opravu mostků – se podařilo 
získat dotaci ve výši 752 000 Kč.

V jarních měsících se prováděly práce 
na vyčištění koryta řeky Sázavy, byla 
to akce Povodí Vltavy a stála 2 mil. Kč 
z rozpočtu Povodí.

Z investičních akcí realizovaných 
městem považuji za nejdůležitější, že se 
podařilo vystavět parkoviště po „likusáku“ 
s 63 parkovacími místy, 2 stání pro inva-
lidy a s 3 odstavnými pruhy pro autobusy. 
Na tuto akci jsme získali 70 % dotaci od 
MMR. Došlo i na opravy komunika-
ce a parkoviště na sídlišti mezi domy 
čp. 585. Dále byly ukončeny komunikace 
v Dolní Březince.

Rekonstrukcí hasičské zbrojnice 
v Mrzkovicích získala obec novou 
knihovnu s klubovnou v celkových ná-
kladech 1 400 000 Kč.

Na podzim byla zahájena výstavba vo-
dovodu v Lipničce, s 60 % dotací z MZe 
a kraje Vysočina. Je potěšitelné, že se 
u této akce podařilo skloubit zemní prá-
ce jdoucí komunikací tak, aby byla hned 
poté provedena následná souvislá oprava 
této vozovky, kterou prováděla SUS.

V bytové výstavbě bylo realizováno 
zasíťování ZTV na Kalvárii II. Na tuto 

akci jsme dostali dotaci od MMr ve 
výši 80 000 Kč na 1 RD, dále příspěvek 
od VaK, a. s., Havlíčkův Brod ve výši 
25 000 Kč na 1 RD, z Fondu rozvo-
je. V současné době je z 15 stavebních 
parcel prodáno 12 s průměrnou cenou 
484,50 Kč/m2. Město bude pokračovat 
v roce 2008 v přípravě další lokality vý-
stavby RD – „Pod vodárnou“.

U bytových domů ve vlastnictví města, 
vedle běžných oprav, došlo k výměně 
oken v domech čp. 486 a 487. V tomto 
roce byla také zahájena půdní vestavba 
7 bytových jednotek v Josefodole, na 
které se podařilo získat dotaci ve výši 
3 380 000 Kč.

Ani ve školství se nezahálelo. U základ-
ní školy v Lánecké ul. bylo dokončeno 
a slavnostně otevřeno dopravní hřiště ná-
kladem 2,5 mil.Kč, z toho dotace od kraje 
Vysočina činila 1 mil. Kč. Ve škole samot-
né již v tomto roce začaly přípravy na rok 
2008, kdy škola bude slavit 30 let svého 
trvání. K této příležitosti byla zřízena 
odborná učebna pro výuku PC nákladem 
700 000 Kč, včetně rekonstrukce sociál-
ního zařízení. Od 1. 1. 2008 v prostorách 
této školy najde své působiště DDM.

V ZŠ v Komenského ul. se prováděly 
běžné opravy, v budově v Jelenově ul. do-
šlo k realizaci protipovodňových opatření 
a vybudování sociálního zařízení v celko-
vých nákladech 550 000 Kč.

V MŠ Lánecká došlo k  uvolnění bytu 
a jeho následnému využití pro MŠ. Dále 
v budově MŠ Na Sídlišti došlo v rámci 
energetických úspor k výměně oken.

Na jaře tohoto roku byla zahájena re-
konstrukce lávky v Mrzkovicích. Byly 
vybudovány nové podpěry, provedeno 
zpevnění krajnic, vyměněno ochranné 
oplocení a vypnutí lan na výšku 100leté 
vody. Součástí byla i oprava přístupové 
cesty od Mariadolu. Celkové náklady či-
nily 860 670 Kč, z této částky výše dotace 
o MMR byla 652 000 Kč.

Nezapomínalo se ani na naše nejstarší 
a nejmladší obyvatele města – byl zreali-
zován přechod pro chodce u DPS a vybu-
dováno nové dětské hřiště na Bradle. 

Nemalé investice byly také vloženy 
do dokončení scénického osvětlení a vy-
budování nového nouzového osvětlení 
v kinosále.

Aby mohla proběhnout „Mikulášská 
akce – peklo“, respektive aby byla zajiš-
těna bezpečnost návštěvníků, byly nutné 
stavební úpravy v podzemí. 

V letošním roce se po dlouhých jednání 
podařilo vyřešit i osud skládky odpadů. 
Město vykoupilo pozemky, zajistilo inte-
grované povolení a stihla se i realizace vý-
stavby druhé etapy skládky. Zhotovitelem 
byla firma WHS Jihlava, náklad na vybu-
dování skládky dosáhl výše téměř 9  mil. 
Kč. Kolaudace proběhla 28. 11. 2007.

Vzhledem k tomu, že probíhá plánovací 
období 2007 – 2013, ve kterém je možné 
získat finanční prostředky z fondů EU na 
realizaci našich cílů, zaměřilo se město 
na zpracování důležitých strategických 
dokumentů – aktualizaci Akčního plánu, 
zpracování Generelu dopravy a dopravní-
ho značení a dokončení pasportu komuni-
kací. Nezapomíná se ani na energetické 
audity a průkazy energetické náročnosti 
budov.

Velkou váhu také přikládáme projek-
tové přípravě pro žádosti o dotace. Jsou 
zpracovávány projekty především na 
vybudování nové infrastruktury – komu-
nikace, chodníky, parkoviště a nové kana-
lizace. Dokončuje se projekt rekonstrukce 
zimního stadionu, ZTV průmyslové zóny 
PA1 a ZTV lokality nové výstavby RD 

„Pod vodárnou“. Bude zadán projekt na 
vybudování sportovní haly u ZŠ Lánecká.

Věříme, že se nám podaří úkoly, které 
jsme si předsevzali, postupně úspěšně 
realizovat.

vedení města
foto viz barevnou přílohu
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Obce a daně

Navrhované změny rozpočtového ur-
čení daní (RUD) obcí a jejich dopady ve 
výchozím roce 2008

Cílem novely je zvýšení příjmů malých 
obcí.

1) Ke zmírnění dopadů plynoucích z pře-
chodu na nový způsob přerozdělování 
sdílených daňových příjmů, především 
malých obcí, je navrženo zvýšení podí-
lu obcí na sdílených daních z 20,59  % 
na 21,40  % od roku 2008. Pro rok 2008 
je to částka 4,6 mld. Kč.

2) Jediné kritérium (počet obyvatel 
upravený koeficienty velikostních 
kategorií obcí) použité v současném 
systému pro přerozdělování podílu 
obcí na sdílených daní je doplněno 
o nová kritéria:

• nové kritérium: celková výměra obce 
– váha 3  %

• nové kritérium: prostý počet obyvatel 
– váha 3  %

• modifikace stávajícího kritéria: počet 
obyvatel obce upravený koeficienty 

velikostních kategorií obcí – váha 
94  %

Algoritmus přerozdělování sdílených 
daňových příjmů podle počtu obyvatel 
upraveného velikostními koeficienty je 
nově modifikován tak, aby nedocházelo 
k často kritizovaným skokovým přecho-
dům mezi velikostními kategoriemi. Prá-
vě zavedení postupných přechodů mezi 
velikostními kategoriemi odstraní nej-
větší handicap současného systému. Ten 
spočívá v tom, že u obcí s počtem obyva-
tel blížícím se hraničním hodnotám veli-
kostních kategorií může i při malé změně 
počtu obyvatel dojít k přesunu do jiné 
velikostní kategorie, a tím k výrazným 
změnám daňových příjmů, což vedlo ke 
spekulacím s počty obyvatel. Nově by 
se stanoveným koeficientem postupných 
přechodů násobila pouze ta část počtu 
obyvatel obce, která spadá do příslušné-
ho intervalu počtu obyvatel. Tím dochází 
ke snížení počtu velikostních kategorií ze 
14 na 4.

Městský úřad informuje

Městský úřad ve Světlé n. S. oznamu-
je občanům, že s účinností od 1. ledna 
2008 zavádí na úřadě automatizovaný 
docházkový systém a pružnou pracovní 
dobu pro všechny zaměstnance.

Nově zavedený systém umožňuje au-
tomatické snímání příchodů, odchodů 
a přerušení pracovní doby s následným 
informačním výstupem pro další využití. 
Odstraní ruční vyhodnocování podkladů, 
systém pracuje on-line, což umožní ve-
doucím pracovníkům okamžitý přehled 
o svých podřízených, zlepší využívání 
pracovní doby a pracovní kázně. Zavedení 
systému je dobrým krokem ke kvalitnímu 
řízení chodu úřadu.

Základem systému je docházkový 
terminál umístěný ve vstupu na úřad, na 
kterém zaměstnanci registrují příchody, 
přerušení pracovní doby, odchody a další 
docházková konta pomocí bezkontaktní 
klíčenky. Výše uvedený systém umožňuje 
mimo jiné volitelné zaokrouhlování pří-
chodů i odchodů, možnost nadefinování 
pružné pracovní doby.

Pro veřejnost se rozšiřuje prostor, kdy je 
možné vyřizovat své záležitosti na měst-
ském úřadě. Úřední dny pondělí a středa 
jsme rozšířili o pátek. 

Úřední doba pro veřejnost:
Pondělí  8:00 – 11:30  

  12:15 – 17:00 hod.
Úterý  není úřední den
Středa  8:00 – 11:30  

  12:15 – 17:00 hod.
Čtvrtek není úřední den
Pátek 8:00 – 11:30  

  12:15 – 15:00 hod.
Další dny – úterý a čtvrtek – slouží 

úředníkům, aby zpracovali podané žádos-
ti a podněty občanů i právnických osob, 
svolávali různá místní šetření, absolvovali 
kontroly, četná školení a kurzy, které po-
třebují k výkonu své práci apod. V uve-
dené dny budou občané odbaveni pouze 
v naléhavých případech po předchozí tele-
fonické dohodě s příslušným úředníkem. 

Sekretariát vedení města, podatelna, 
pokladna a kancelář ověřování podpisů 
a listin bude přístupná veřejnosti každý 
den v základní pracovní době úřadu.

Pracovní doba úředníků městského 
úřadu

1. Stanovená týdenní pracovní doba 
MěÚ je 40 hodin. V zájmu lepšího využití 
pracovní doby se na MěÚ uplatňuje pružná 

pracovní doba jako pružný pracovní týden. 
Začátek a konec pracovní doby MěÚ je 
stanoven v souladu s § 85 zákoníku práce 

– Pružná pracovní doba takto:

a) Základní pracovní doba (tj. časový 
úsek vložený mezi úseky volitelné 
pracovní doby, v němž je zaměst-
nanec povinen být přítomen na pra-
covišti) je stanovena s přihlédnutím 
k usnesení vlády ČR č. 595 ze dne 
25. 10. 1995 následujícím způsobem:

Pondělí (úřední den)
  od 8:00 hod. – 17:00 hod.
Úterý   

  od 8:00 hod. – 13:00 hod.
Středa (úřední den)  

  od 8:00 hod. – 17:00 hod.
Čtvrtek   

  od 8:00 hod. – 13:00 hod.
Pátek (úřední den)  

  od 8:00 hod. – 15:00 hod. 

V časovém úseku základní pracovní 
doby, kromě přestávky na jídlo a oddech, 
je zaměstnanec povinen být na svém pra-
covišti, není-li vyslán na pracovní cestu.

V základní pracovní době je úřad volně 
přístupný veřejnosti!

b) Volitelná pracovní doba (časový 
úsek stanovený MěÚ, kdy si zaměst-
nanec sám volí začátek a konec pra-
covní doby v jednotlivých dnech) je 
stanovena následujícím způsobem:

Pondělí (úřední den)  
  od 6:00 hod. – 18:00 hod.

Úterý   
  od 6:00 hod. – 15:00 hod.

Středa (úřední den)  
  od 6:00 hod. – 18:00 hod.

Čtvrtek   
  od 6:00 hod. – 15:00 hod.

Pátek (úřední den)  
  od 6:00 hod. – 16:00 hod. 

2. Zaměstnanec je povinen odpracovat 
v příslušném týdnu celou týdenní 
pracovní dobu.

3. Přestávka na oběd je 30 minut v roz-
mezí od 11:30 hod. do 12:15 hod. 

Věřím, že přijaté změny v úřední a pra-
covní době městského úřadu budou přijaty 
kladně a přispějí k lepšímu fungování úřa-
du a ke spokojenosti našich klientů.

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ 

▶
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Kam s použitými zářivkami?

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří 
do  kontejneru se směsným komunál-
ním odpadem, protože z nich mohou 
při rozbití unikat nebezpečné látky. 
Občané Světlé n. S. mohou bezplatně 
odkládat vyřazené zářivky ve sběrném 
dvoře v areálu skládky na Rozinově.

Sběrný dvůr je evidován a označen 
informační tabulí jako místo zpětného 
odběru elektrozařízení. Zpětný odběr 
všech použitých elektrozařízení zajiš-
ťují kolektivní systémy EKOLAMP 
s. r. o., ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN 
s. r. o., které k tomu opravňuje zápis do 

Seznamu výrobců elektrozařízení vede-
ného ministerstvem životního prostředí. 
Kolektivní systémy smluvně zajišťují 
celý proces, to znamená od vytvoření 
sítě sběrných míst (s využitím sběrných 
dvorů) až po předání zpětně odebraných 
elektrozařízení firmám, které se speci-
alizují na jejich ekologické zpracování 
a recyklaci. Cílem je separovat elek-
trozařízení, jež obsahuje využitelné či 
nebezpečné látky, od ostatního odpadu, 
který končí na skládkách nebo ve spa-
lovnách.

Zpětný odběr použitých výrobků, jako 
jsou zářivky, úsporné zářivky, televize, 
fény, ledničky a další zařízení, je finan-
cován jejich výrobci a dovozci a vztahuje 
se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, 
za které nebyl při jejich nákupu zaplacen 
recyklační příspěvek. Ten se od srpna 
2005 uvádí při prodeji nových výrobků 
odděleně od ceny. 

Systém zpětného odběru a ekologic-
kého zpracování elektroodpadu však 
nemůže fungovat bez aktivního a vstříc-
ného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo 
odevzdá třeba jen jednu nefunkční 
zářivku na místě k tomu určeném, to 
znamená v místě zpětného odběru, 
nebo při nákupu nového výrobku přímo 
v prodejně, přispěje k ochranně životní-
ho prostředí. 

Na základě smlouvy o spolupráci, 
kterou město uzavřelo s kolektivním 
systémem EKOLAMP, byly do sběr-
ného dvora umístěny speciální kovové 
kontejnery, do kterých mohou zdarma 
odkládat použité světelné zdroje nejen 
občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří 
elektrozařízení používají či shromažďují 
při své podnikatelské činnosti (prodejny, 
elektromontážní firmy, menší podniky, 
instituce apod.). 

EKOLAMP městu přispívá na nákla-
dy provozu sběrného místa a plně hradí 
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. 
Tím město ušetří část prostředků ze své-
ho rozpočtu určených na provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem. 

Městský úřad Světlá n. S.
odbor životního prostředí

▶ Aplikací změn v RUD dochází 
k tomu, že největší nárůsty příjmů ze sdí-
lených daní jsou dosahovány u nejmenších 
obcí do 300 obyvatel, a to především díky 
nově zavedenému kritériu výměry obce, 

které zvýhodňuje obce s nízkou hustotou 
obyvatelstva.

Město Světlá n. S. „vydělá“ na nové 
úpravě RUD cca 600 Kč na l obyvatele, tj. 
z dosavadních 7 000 Kč dojde k navýšení 

na 7 600 Kč, což v absolutním vyjádření 
představuje částku 4,5 mil. Kč pro rok 
2008. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města
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Dne 11.11. v odpoledních hodinách 
poškodil vandal osobní vozidlo Peugeot 
206, které parkovalo na volné ploše ve 
Vlkanově. Udělal hlubokou rýhu v laku 
přes celý pravý bok, škoda byla předběžně 
vyčíslena na 20 000 Kč.

Dne 28.11. kolem 01.30 hod. bezdůvod-
ně provokoval a následně fyzicky napadl 
31letý muž o pět let mladšího muže, který 
musel být po napadení ošetřen lékařem. 
Ve zkráceném řízení si vyslechl podezření 
z výtržnictví a pokusu ublížení na zdraví 
a věc byla předána státnímu zastupitelství.

28.11. byla dodatečně oznámena krá-
dež dvou horských jízdních kol z garáže 

Kriminalita na Světelsku

rodinného domu v Mrzkovicích. Ke 
krádeži mělo dojít 5.10. a majitelce zloděj 
způsobil škodu 17 000 Kč.

30.11. se během dne doposud nezná-
mý zloděj vloupal do pěti rodinných 
domů, a to v ulicích U Stromečku, 2 x 
v Zahrádecké a 2 x v Havlíčkově. Domy 
prohledal, kradl pouze šperky a finanční 
hotovosti. Škoda činí více než 66 000 Kč. 
Policie se touto cestou obrací na občany, 
kteří si v uvedený den všimli pohybu po-
dezřelých osob, zejména pak v uvedených 
ulicích a jejich okolí.

Policie ČR Světlá nad Sázavou prově-
řuje trestní oznámení na členy Myslivec-

kého sdružení Pohleď pro neoprávněný 
lov zvěře.

V noci z 9. na 10.12. se neznámý pa-
chatel vloupal do stánku na městské trž-
nici. Ukradl povlečení a froté prostěradla, 
poškozenou připravil téměř o 10 000 Kč.

Po vylomení kovové mříže u sklepního 
okna se v době od 9. do 11.12. neznámý 
zloděj vloupal do rekreační chalupy 
v obci Pohleď, kde ukradl nářadí a rádio. 
Škoda byla poškozeným vyčíslena na 
4 200 Kč.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

Dům čp. 172
Původně zde stávala vinopalna, kterou 

si najal židovský obchodník Vilém Herr-
mann, bratr Josefa, jenž měl v sousedství, 
v domě čp. 114, hostinec. Podle pozemko-
vé knihy byli v roce 1877 majiteli Moric 
a Klára Herrmannovi. Správce panství 
Karel Seidler ve své kronice uvádí, že dne 
20. září 1885 vyhořely na Malé Straně dva 
domy a stodola M. Herrmana a Gutfreun-
da: „Jen obezřelosti zdejšího hasičského 
spolku, dostatečnému množství vody 
a zvláště nově zakoupené (za 1000 zl.) 
dvouproudní stříkačce jest co děkovati, že 
oheň nedosáhl širších rozměrů.“ 

Od roku 1908 je uváděna služebnost 
užívání místností, doživotní výměnek 
a roční doživotní důchod 720 korun Mo-
rici a Kláře Herrmannovým a jako majitel 
je zapsán Rudolf Müller (*1881), syn Filipa 

a Alžběty Müllerových z čp. 185, který se 
oženil s Annou, rozenou Herrmannovou 
(*1884), a obchodoval obilím. K jeho žá-
dosti ze dne 1. 8. 1910 se v archivu nachází 
odpověď od c. k. správy úřadu: „Za uděle-
ní koncese ku drobnému prodeji pálených 
nápojů lihových nedáváme místa.“ Mül-
lerovu odvolání c. k. hejtmanství v Ledči 
n. S. dne 2. 11. 1911 nevyhovělo, stejně 
jako c. k. místodržitelství dne 25. 11. 1911. 

***
Dne 2. dubna 1923, v pondělí veliko-

noční, byl ve 20.30 hod. ohlášen požár 
v obchodním domě Rudolfa Müllera. Sbor 
po 10 min. se dostavil na místo požáru 
se všemi stroji a posunovacím žebříkem, 
dvouproudová stříkačka zaujala místo 
u zámku při výtoku vody z rybníka, dvou-
kolová stříkačka umístěna u mýta u řeky, 
elektrická stříkačka po půl hodině opravy 
poruchy u stroje vydatně pak fungovala 
až do 3. hodiny ranní. Členstvo při tomto 
požáru řádně a obětavě plnilo své úkoly 
(18 členů se starostou, velitelem a náměst-
kem). Požárem zničeno 1 obydlené stavení, 
1 stodola, 1 sýpka, 1 kůlna. Ač požár byl 
velký, nedostavil se žádný jiný sbor.

***
Ze dne 14. dubna 1923 pochází dopis 

Rudolfa Millera, adresovaný „slavnému 

městskému úřadu ve Světlé n. S.“: „Jsem 
nucen přestavěti můj vyhořelý dům tak, 
jak ve dvojmo přiložených plánech nazna-
čeno. Jelikož toto nutně potřebuji, prosím 
o komissionelní řízení a povolení ku 
přestavbě této. Podotýkám, že práce tato 
svěřena jest panu Ant. Herinkovi, opr. pod. 
staveb. ze Světlé.“

Komise byla svolána na 19. dubna a na 
základě protokolu sepsaného téhož dne 
usnesla se městská rada 15. května na 
vydání povolení ke stavbě. Dne 30. srpna 
podal stavebník žádost o kolaudaci, která 
se konala 5. září. V protokolu sepsaném 
stavební komisí po prozkoumání stavby 
se mj. píše, že stavba zahrnuje v podzemí 
sklep a schodiště, v přízemí krám, kuchy-
ni, písárnu, pokoj, spíž, záchod, prádelnu 
a schodiště do prvního patra, v poschodí 
šest obytných místností, předpokoj, kabi-
net pro služku, chodbu, záchod, skladiště 
a dřevěné schodiště na půdu. Nad přístav-
bou je nedělená půda, jinde dřevocemento-
vá střecha bez půdy. Změna oproti původ-
nímu plánu: „Výstupek dřívější, který byl 
pouze dřevěný, změněn byl v nové zdivo 
60 cm silné a vystupuje od hlavní budovy 
147 cm. Část tato byla myšlena rozbourati, 
ale postupem stavby tato zůstala a pře-
měněna byla v budovu samostatnou ▶
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patrovou. Přízemí její rozděleno bylo 
v prádelnu, chodbu, spíž a záchod a zby-
tek, totiž nad sklepem, slouží co dvorek.“ 
Na doporučení stavební komise vydala 
městská rada 11. října povolení k obývání.

Dne 25. června 1924 podal Rudolf 
Müller žádost o schválení výrobny liho-
vin. Na základě výsledků komisionelní 
řízení z 23. srpna bylo Okresní správou 
politickou v Ledči povoleno dne 5. září 

prozatímní používání výrobny lihovin 
s dodatkem: „Při zřízení a provozování 
závodu jest Vám dbáti těchto podmínek 
a omezení (následuje 13 bodů, z nich jako 
příklad uvádím): Ve výrobně nebuďte zá-

soby lihu uschovávány. Výroba nechť se 
děje za světla denního.“

V červnu 1942 byli Židé ze Světlé a oko-
lí odtransportováni do ghetta v Terezíně 
a odtud do některého koncentračního tá-
bora k fyzické likvidaci. Anna a Rudolf 
Müllerovi zahynuli v běloruském koncen-
tračním táboře Malý Trostinec nedaleko 
Minsku.

Ze dne 30. prosince 1949 je „Rozhodnu-
tí o odevzdání nemovitého majetku obci,“ 
kdy Osidlovací úřad v Praze „…vyňal ve 
prospěch obce Světlá n. S. nemovitosti 
čp. 100, 105 a 172 a parcelu 106, které 
patřily občanům židovské národnosti.“ 

V pozdějších letech byla v domě droge-
rie Karla Ledeckého a poté klempířství 
Františka Balouna, v patrech byly byty, 
kde kromě jiných bydlela rodina Bohusla-
va Moravce, který měl naproti, v přízemí 
domu čp. 104 krejčovství. V roce 1961 
došlo k rekonstrukci bytů, spočívající ve 
výměně oken, opravě podlah, úprav so-
ciálního zařízení a provedení nové fasády. 
Majitelem domu byly Technické a bytové 
služby města Světlá n. S. 

Od začátku února 1993 se novým ná-
jemcem stala firma Sklenářství Slanina 
Milan, Havlíčkův Brod, která o měsíc 
později podala žádost o stavební povolení 
adaptace prvního nadzemního podlaží na 
sklenářství. Kolaudační rozhodnutí povo-

Na snímku (před rokem 1939) v pozadí benzínové čerpadlo Františka Dvořáčka 
z  čp. 104, kde měl koloniál

Dům čp. 172 dnes

lující užívání stavby nese datum 23. čer-
vence 1993.

V únoru 1996 prodal Milan Slanina po-
zemek a dům Jaroslavu Halíkovi. V kupní 
smlouvě je mj. uvedeno, že „…kupující je 

srozuměn s tím, že přízemí domu je smlou-
vou o nájmu nebytových prostor v rozsahu 
97 m2 užíváno panem Radkem Krejčiříkem 
jako pracoviště sklenářství a je svolen 
s tím, že při dodržení podmínek nájemní 
smlouvy může dát nájemci výpověď nej-
dříve půl roku od podepsání této kupní 
smlouvy.“ Hned v srpnu téhož roku podal 
nový majitel žádost o stavební povolení na 
stavební úpravy sklenářství na hernu a bar. 
Stavební povolení bylo vydáno 22. října, 
kolaudační rozhodnutí o povolení užívání 
stavby 7. listopadu. Herna s non-stop pro-
vozem dostala název Tequila bar.

V březnu následujícího roku podal ma-
jitel žádost o stavební povolení na rekon-
strukci druhého podlaží na sklenářskou 
dílnu, spočívající ve vybourání cihelných 
příček, čímž vznikla jedna hala pro veš-
keré sklenářské práce, dále kancelář s pro-
dejnou, šatna pro zaměstnance a sklad 
materiálu.

Dne 30. října 1998 podal majitel domu 
další žádost o stavební povolení, tentokrát 
na vestavbu bytu do podkroví. Pomocí 
sádrokartonových příček vznikl v původ-
ně prázdném půdním prostoru nový byt. 
Ve štítu na východní straně byl osazen 
nový balkon a celý dům dostal novou fasá-
du. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní 
moci 21. prosince 2001.

Jaroslav Vála

▶

Našli jsme v letopisech

Leden 1945
Dodávky uhlí školám byly okresním 

úřadem zakázány a zásoby uhlí byly za-
baveny. Vánoční prázdniny stanovené do 
4. ledna byly postupně prodlužovány a ko-
nečně prodlouženy na neurčito. V době 
prázdna scházelo se žactvo nejprve jednou 
týdně a později dvakrát týdně pro domácí 
úkoly, které učitelský sbor opravoval. Prv-
ní úkoly obdrželo žactvo v budově hlavní 
školy, další v kině, poněvadž bylo v budo-
vě hlavní školy ubytováno vojsko.

Ve čtvrtek 25. ledna byl ředitel telefonic-
ky vyzván okresním školním inspektorem, 
aby vyklidil školu kromě kabinetů pro voj-
sko. V pátek byly třídy i ostatní místnosti 
vyklizeny. Později na rozkaz nadporučíka 
zákopnictva bylo nutno vyklidit i přírodo-
pisný kabinet. Lavice i školní pomůcky 
byly uloženy na školní půdě. Vyklizova-
cích prací se zúčastnili učitelé, občané 
světelští, které určil městský úřad.

J. M.



Světelský zpravodaj leden 2008 strana 12 strana 13 leden 2008 Světelský zpravodaj 

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565

zve srdečně maminky s dětmi do své 
klubovny

Program na leden:
Pondělí: 8:30 – 11 hod. 

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

Úterý: 18:30 – 21:30 hod. 
 Tvořivá dílna pro maminky

Středa: 8:30 – 11 hod. 
 Výtvarná dílna pro děti

 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší

A navíc: 
• ve středu 16. ledna v 9:30 hod. 

beseda s dietní sestrou M. Prchalovou
• ve středu 23. ledna burza receptů 

spojená s ochutnávkou (tentokrát na 
téma lehká jídla)

• v sobotu 26. ledna ve 14 hod. 
Dětský karneval ve Společenském sále 
ve Světlé n. S.

Přijďte se podívat: 
Vaše děti si v klubovně vyhrají 

spolu, sjedou si skluzavku, projedou 
se na odstrkovadlech, postaví hrad 
z molitanové stavebnice, odpočinou 
si v bazénku s míčky, domečku nebo 
ve stanu, s vaší pomocí si vytvoří 
třeba zvířátko z papíru, kterým si oz-
dobí pokojíček, protáhnou si tělíčko 
a u toho se naučí nová říkadla nebo 
se naučí prozpěvovat si a nakonec se 
pobaví u pohádky – s  sebou potřebu-
jete jen přezutí.

Dobrá nálada a chuť být 
pospolu vítány...

Rok 2007 v Mateřském centru Rolnička

Mateřské centrum Rolnička je tu 
pro všechny, kteří se starají o malé 
děti – nabízí jim možnost setkávání 
každé pondělí a každou středu dopo-
ledne. Pro ty, kteří rádi tvoří, je tu 
Rolnička v úterý večer. Loňský rok 
byl již pátým rokem naší existence.

Hned v lednu jsme připravili dvě 
zajímavé besedy: s psycholožkou Mar-
tou Mlejnkovou o komunikaci s dětmi 
a besedu o sebeobraně a bezpečnosti 
dětí se strážníkem Milanem Trňákem. 
Leden byl také ve znamení příprav na již 
tradiční Dětský karneval, který proběhl 
v neděli 11. února. Sálu plnému masek 
a jejich doprovodu hrála k tanci kapela 
NaPrášky. Děti osvědčily své dovednos-
ti v řadě soutěží a radovaly se z dárků 
z tomboly, jejíž výtěžek opět putoval do 
Indie, slečně Ashmitě Montero, kterou 
jsme adoptovali na dálku. Ani letos na 
karneval nezapomínáme, tentokrát se 
sejdeme k oslavě masopustu již 26. led-
na.

V únoru nás kromě karnevalu čekalo 
další zajímavé setkání: Proč plavat s ko-
jenci a batolaty nám vysvětlila instruk-
torka Aqua clubu Žabičky Ing. Jana 
Tvrdíková.

Březen znamenal přípravu na Veliko-
noce, proto jsme pro všechny zájemce 
připravili výtvarnou dílnu – drátkování 
kraslic. Kdo se chtěl pochlubit zajíma-
vým kouskem oblečení, mohl navštívit 
další naši dílnu – savování triček. Na 
konci března jsme stihli ještě jednu 

besedu, tentokrát na téma Jak správně 
nosit a přenášet novorozence, kojence 
a batolata.

5. dubna jsme společně s eNCéčkem 
přichystali Den otevřených dveří spoje-
ný s oslavami narozenin – v Rolničce již 
čtvrtými. Naše pozvání přijali zástupci 
města a Oblastní charity Havlíčkův 
Brod, jejímž projektem Rolnička je. 
30. dubna jsme pak oslavili svátek ča-
rodějnic výletem na Stvořidla, kde nás 
čekal táborák, řada soutěží a projížďka 
na koních.

V květnu nás Eva Lukešová seznámila 
s nejčastějšími poruchami řeči u před-
školních dětí a v samotném závěru 
měsíce čekala děti oslava jejich svátku 

– celé dopoledne bylo vyplněno hrami 
a soutěžemi se sladkými odměnami.

V neděli 17. června jsme pro změnu 
oslavili Den otců – turnajem ve cvrn-
kání kuliček – a připojili jsme se ▶
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tak k celostátní kampani Sítě mateř-
ských center „Táta dneska frčí“. Pak už 
jsme jen rozdali vysvědčení a vydali se 
vstříc dobrodružstvím prázdnin.

V září jsem znovu začali v Rolničce 
společně s dětmi kreslit, malovat, stří-
hat, lepit, cvičit a hrát jim divadélko. 
Maminky se v dílnách pustily do výroby 
dekoračních i užitkových předmětů na 
vánoční trhy. Na 13. října jsme napláno-
vali drakiádu, počasí nám docela přálo, 
a tak do vzduchu vzlétla řada podivu-
hodných draků a dráčků, jejichž držitelé 
byli na závěr odměněni čokoládovými 
medailemi. Hold podzimu jsme vzdali 
lampiónovým průvodem, který jsme 
pojali jako cestu za pokladem z Pěši-
nek do zámeckého parku. V listopadu 
jsme se také nechali poučit o významu 
sourozeneckých konstelací pro náš život 
psychologem Lubošem Novotným. 

V prosinci v Rolničce naděloval nej-
prve Mikuláš a potom Ježíšek, mezitím 
jsme si atmosféru adventu zhmotnili 
adventní výstavou (společně s eNCéč-
kem) a představením souboru Škubánek. 
O vánočních trzích jsme si postavili 
stánek na světelském náměstí a nabízeli 
své výrobky. Poslední středu před Váno-
cemi jsme ještě přichystali výslužku pro 
lesní zvířátka, abychom mohli v pátek 
21. prosince zopakovat svou loňskou 
pouť na Stvořidla. Čekal nás oheň 
a buřtíky, šipkovaná, projížďka na ko-
ních a hlavně radost z toho, že jsme tam 
všichni spolu...

Radka Bouchalová, 
Kateřina Straková

koordinátorky MC Rolnička

▶ Pěvecký sbor Zvonek

Nic není tak jednoduché a bezpro-
blémové, jak se může nezasvěcenému 
zdát aneb Něco o vzniku pěveckého 
sboru Zvonek v ZŠ Lánecká.

První krůčky, dá-li se to tak říci, 
vznikaly před 18 lety, kdy jsme s na-
cvičeným vystoupením dětí spolu 
s Mgr. Jaroslavou Stejskalovou a ten-
krát také i s Mgr. Ivou Pejcharovou 
jezdili do domova důchodců ve Smrč-
né. Vzápětí však paní učitelka Stejska-
lová odešla na mateřskou dovolenou 
a já dálkově studovala na Masarykově 
univerzitě v Brně. Po ukončení studia 
jsem se rozhodla pokračovat s vede-
ním sboru. Ale nebylo to jednoduché. 
Sborový zpěv ze škol zmizel a děti 
ztratily zájem. S bídou jsem dávala 
dohromady 15 dětí z celé školy.

Teprve po některých vystoupeních 
pro rodiče zájem vzrostl. Za další 
tři roky se vrátila na naši školu paní 
učitelka J. Stejskalová a ředitelem byl 
zvolen pan Mgr. Vlastimil Špatenka. 
Rozhodli jsme o založení pěveckého 
sboru na 1. stupni a zvlášť na 2. stupni 
ZŠ a o vzájemné spolupráci. Stále ještě 
nebylo vyhráno. Děti se nehrnuly, po-
vědomí důležitosti pěveckého sboru na 
základní škole se z povědomí dětí i ro-
dičů vytratilo. Ale nevzdávali jsme to! 
Píšu to proto, že kdo nepracuje s dět-
mi, neumí si takovou práci představit. 
Každá smetana – u pěveckého sboru to 
je podoba koncertů – je jen vyvrchole-

ním každotýdenních tréninků a nácvi-
ků, shánění, zařizování.

Před čtyřmi roky jsme do progra-
mu ZŠ zahrnuli pravidelné vánoční 
a jarní koncerty. A ejhle – v dětech se 
probudil zájem o nepovinný předmět 
sborový zpěv, protože nás slyšely „na 
vlastní uši“.

V současné době máme přes šedesát 
zpěváčků a možná si budeme moci vy-
bírat opravdu muzikální děti, ačkoliv 
si myslíme, že kdo chce zpívat a zpívá 
rád, je vždy vítán.

Až tento článek vyjde, budeme mít 
za sebou vystoupení na koncertu Jitky 
Zelenkové, což jistě bude pro děti ne-
smírný zážitek.

Starší děti na 2. stupni ZŠ pod vede-
ním Mgr. J. Stejskalové jsou již vyspě-
lí zpěváci (spíše zpěvačky v převaze) 
a zpívají náročnější písně. Na 1. stupni 
to ještě není jednotný čistý zpěv, neboť 
mi každý rok odejdou „zkušené páťač-
ky“ a přicházejí noví druháčci, kteří se 
sotva naučili číst.

Ale zvládnout spoustu nových písní 
a ještě se sezpívat se sborem 2. stupně, 
za to si jistě zaslouží pochvalu, třebaže 
ten zpěv není zcela čistý.

Poděkování si zaslouží děti, vedení 
školy, ale i rodiče, kteří už několikátý 
rok vytvářejí báječnou atmosféru na 
vánočních a jarních koncertech.

Poděkování patří také paní starostce 
Ing. Lence Arnotové a paní Jaroslavě 
Zmrhalové, které přijaly oproti ostat-
ním pozvání na naše koncerty.

Od letošního roku se náš sbor jmenu-
je Zvonek a dokonce máme díky panu 
řediteli Mgr. Vlastimilu Špatenkovi 
a paní uč. J. Stejskalové pěkné stejné 
šály přes bílé halenky. Jako opravdo-
vý sbor. Snad nám to bude také stále 
pěkně zpívat, ačkoliv nejsme žádní 
profesionálové.

A ti, kdo mají zájem nás slyšet, 
mohou přijít na náš koncert poslední 
týden před Vánocemi a na jaře (duben 

– květen). Přesný termín naleznou ve 
Zpravodaji nebo na vylepených plaká-
tech u školy.

Za všechny
Mgr. Jana Rejnková
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Nabitý předvánoční program Zvonku

Předvánoční čas přímo vybízí k roz-
dávání radosti svým blízkým a lidem 
dobré vůle. Anebo to také lze nazvat 
dobrou komunikací mezi školou a rodi-
či a školami navzájem. 

Obojí si vzal za své pěvecký sbor Zvo-
nek ZŠ Lánecká. Navzdory chřipkám, 
kašlům a chrapotům, charakteristickým 

tomuto období, přednesl Zvonek svůj pro-
gram celkem čtyřikrát, což je vzhledem 
k dalším školním předvánočním aktivi-
tám dětí poměrně vyčerpávající výkon. 
Ten nejnáročnější je čekal 11. prosince 
na společném vystoupení se zpěvačkou 
Jitkou Zelenkovou. Děti se připravovaly 
na toto vystoupení již od 17 hodin a kon-

čily až v 21 hodin. Na odpolední zkoušce 
byli všichni poněkud rozčarováni. Paní 
Jitka Zelenková nebyla příliš vstřícná ani 
příjemná, jak si většina dětí představovala. 
Přesto to byl pro děti i jejich rodiče neza-
pomenutelný zážitek.

17. prosince si Zvonek „střihl“ premiéru 
celého vánočního koncertu hned dvakrát. 
Pro ZŠ Komenského a pro děti mateřské 
školy.

Ta nejkrásnější vánoční atmosféra na 
nás však dýchá již několikátý rok na kon-
certě pro rodiče a veřejnost. Koná se vždy 
poslední čtvrtek před vánočními svátky 
v naší škole Lánecká. Zde dávají děti do 
svého vystoupení celé své srdíčko. Málo-
kdy se rodiče při jejich vystoupení ubrání 
slzám dojetí.

Co říci na závěr? Snad, že to není tak 
málo, s čím se škola může pochlubit, 
protože za touto „třešničkou na dortu“ se 
skrývá mnoho hodin vyčerpávající práce. 
Asi pouze vedoucí sboru vědí, kolik úsilí, 
vedle běžné výuky, musí obětovat pro zdar 
těchto vystoupení.

Mgr. Jana Rejnková
Mgr. Jaroslava Stejskalová

Foto:  Stanislav Peluch

Na setkání mládeže v Portu

Vybraná skupinka účastníků Pro-
gramu EDIE ze světelské Umělecko-
průmyslové akademie a gymnázia 
se na přelomu listopadu a prosince 
zúčastnila týdenního setkání mladých 
lidí na téma „Environment – for whe-
re the Europe walks?“ v Portu, dru-
hém největším městě Portugalska. 

Setkání bylo financováno z programu 
Mládež v akci a za Českou republiku 
bylo možno vypravit celkem čtyři účast-
níky plus jednoho vedoucího skupiny. 
Každý z účastníků se dle pravidel pro-
gramu podílel na financování akce ma-
lým příspěvkem. Kromě nás se setkání 
účastnili samozřejmě mladí lidé z Por-
tugalska, Španělska, Polska, Maďarska, 
Rumunska a Řecka. 

Program, který připravila organizá-
torka setkání Mariana Teresa Melo de 
Sousa z organizace Aventur, byl bohatý 
a vyvážený. Poté, co jsme s přestupem 
v Madridu doletěli do Porta, nás če-
kalo milé uvítání, báječné ubytování 

a seznámení s ostatními. Naše skupina 
měla jedno suverénní prvenství – byla 
nejmladší, ale rozhodně se nenechala 
ostatními zahanbit. 

Jelikož nosným tématem byla proble-
matika environmentální výchovy, zabý-
vali jsme se odpadovým hospodářstvím 
a separací odpadů, prezentovali jsme 
environmentální politiku jednotlivých 
států, diskutovali o síti Eco-klubů v Ev-
ropě, navštívili základní školu zamě-
řenou na podporu ekologické výchovy 
a zúčastnili se zde práce s dětmi. V rám-
ci oficiálních návštěv jsme se podívali do 

společnosti Lipor, zabývající se separací 
odpadů, navštívili unikátní a ekologicky 
šetrnou elektrárnu Tapada do Quteiro 
Central, přehradu s hydroelektrárnou 
Crestuma-Lever na řece Douro, poznali 
geologickou historii lokality v paleo-
zoickém parku u Valonga a navštívili 
nádherný přírodní park Geres. Prezento-
vali jsme také práci jednotlivých skupin 
a samozřejmě šířili myšlenky našeho 
mateřského Programu EDIE, respektive 
jeho mezinárodní formy AWARD. 

Při poznávačce Porta byla na progra-
mu návštěva neobvyklé betonovo-skle-
něné koncertní haly Casa da Música, 
procházka překrásným, již vánočně 
vyzdobeným historickým centrem Por-
ta, exkurze do vinných sklepů na le-
vém břehu Doura, spojená s výkladem 
a ochutnávkou tradičního portského, 
vyhlídková plavba po řece a také výlet 
na břeh Atlantiku a pozorování západu 
slunce. 

Dalším přínosem setkání bylo navá-
zání nových kontaktů, a tak byly ▶
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Děti ve Vídni a v Praze

PF 2008
UMELECKOPRUMYSLOVÁ AKADEMIE

SVETLÁ NAD SÁZAVOU

Po jarní návštěvě Berlína čekala na 
čtyřicet sedm žáků ZŠ v Komenského 
ulici, kteří se učí německý jazyk, vánočně 
nazdobená Vídeň. Doporučuji k přečtení 
jejich jedinečné postřehy, které jsem pro 
vás přichystala. Do dalšího roku přeji pev-
né zdraví, hodně energie a optimismu.

Jiřina Dvořáková
Vánoční Vídeň
4. prosince v šest hodin ráno jsme se 

my, němčináři, nasoukali za neustálého 
pošťuchování a postrkování do autobusu 
a vyrazili na naučný výlet do Vídně. Cesta 
rychle uběhla a my jsme dorazili do cíle. 
Na první pohled nás zaujalo, kolik pamá-
tek má Vídeň oproti českým městům. Měli 
jsme průvodce pana Vacka, který o každé 
budově zajímavě vyprávěl. Nejvíce se nám 
líbilo historické centrum Vídně s kated-
rálou svatého Štěpána a Belveder s fran-
couzským parkem. Perličkou na dortu byly 
vánoční trhy, kde jsme nakupovali dárky 
na Vánoce a něco na mlsání. Z Vídně jsme 
odjížděli z náměstí Marie Terezie. Na zá-
věr mohu dodat, že když jsem usínala, ještě 
se mi o Vídni zdálo. Byl to hezký výlet.

Lucie Macháčková, 7. třída

Josef Lada
Ve čtvrtek 6. prosince jsme navštívili 

Obecní dům v Praze, kde jsme si prohlédli 
výstavu tvorby Josefa Lady. O malíři 
jsme si vyprávěli už předem v hodinách 
výtvarné výchovy a jeho obrázky kocoura 
Mikeše, kmotry lišky, bubáků, hastrmanů 
i vánočních koledníků dobře známe. Po 
prohlídce jsme si užili vánoční trhy na Sta-
roměstském náměstí. Myslím, že se nám 
všem výstava moc líbila. Už se těšíme na 
další výlet, protože všude, kam jedeme, se 
nám moc líbí.

Kateřina Spěváková, 
Lucie Špačková, 7. třída

Vánoční setkání se žáky ZŠ 
z Komenského ulice

Možná, že si v tuto chvíli většina z nás 
říká: „Dost už bylo Vánoc“. Přesto bych 
ráda připomněla předvánoční vystoupení 
našich žáků. Zejména proto, že bylo při-
praveno jako dárek rodičům, prarodičům 
a přátelům. Pásmo básní s vánoční témati-
kou, koled a tradičních zvyků vyvrcholilo 
před živým Betlémem. Dárek nehmotný, 
ale mohu-li soudit podle reakcí návštěv-
níků, velmi vřele přijatý. Děkujeme všem 
účastníkům za společné vytvoření před-
vánoční atmosféry a v i celém  roce 2008 
hodně radosti, kterou nám mohou přinést 
právě jen děti.                   Jana Myslivcová 

předběžně dojednány možnosti spo-
lečných projektů s kolegy z Maďarska 
a Rumunska. Jejich konkrétní cíle jsou 
ve fázi diskuse a příprav, nicméně je 
jisté, že budou realizovány opět v rámci 
programu Mládež v akci a pod záštitou 
Programu EDIE. 

A jak se našim mladým v Portugalsku 
líbilo? Dejme závěrem slovo jednomu 
z účastníků, studentovi prvního roč-
níku gymnázia a „edíkovi“ plnícímu 
bronzový stupeň, O. Doktorovi: „Během 
tohoto setkání, jehož jsem se zúčastnil 
díky participaci v Programu EDIE, jsem 

poznal mnoho lidí z různých zemí Ev-
ropy a všichni jsme se mohli zapojit do 
společné diskuse na téma ekologie a me-
zinárodní spolupráce, která významně 
rozšířila naše obzory. Poznali jsme též 
zajímavou kulturu, obyvatelstvo a hos-
podářství hostitelské země, Portugalska, 
od kterého bychom se mohli zejména 
v oblasti podpory environmentální vý-
chovy mnohé přiučit. Celkově vzato to 
byla jedinečná příležitost k získávání 
a sdílení informací a zkušeností v me-
zinárodním měřítku. Právě díky nim 
můžeme zlepšit nejen život svůj, ale i lidí 
kolem sebe. Rád bych se v budoucnu zú-
častnil dalších podobných projektů.“ 

-mš- 

▶
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Návštěva z Anglie

V pondělí 26. 11. 2007 poctili světel-
skou Uměleckoprůmyslovou akademii 
milí hosté. Na pracovní návštěvu sem 
v rámci Programu pro mládež Cena 

vévody z Edinburghu zavítali ředitelka 
regionální kanceláře EMAS regionu 
Kirsten Thompson a Catherine Peter, 
členka fundraisingového týmu Mezi-
národní asociace Ceny, v doprovodu 
českých představitelů Programu Aleny 
Jeslínkové a Tomáše Fajkuse.

Hosté se seznámili s historií a čin-
ností Programu na světelské škole. 
Účastníci si potom připravili krátké 

Pečení perníčků

V kuchyňce naší školy jsme s paní 
učitelkou pekli vánoční perníčky. Aby se 
nám lépe začínalo, přinesla trochu těsta už 
zpracovaného, my jsme ho „jenom“ roz-

váleli a vykrajovali různé tvary. Potom to 
nastalo. Každá skupinka si měla připravit 
své vlastní těsto! Kopeček mouky s vajíč-
kem uprostřed vypadal hezky, ale udělat 
z toho těsto se zdálo být nad naše síly. 
Naštěstí u každého stolečku bylo šikov-
né děvče, kterému se tento úkol nakonec 
podařil. A opět rozvalování a vykrajování. 
Aby se nikdo nespálil, troubu obsluhovala 
paní učitelka a my jsme si zatím protáhli 
záda na školní zahradě. 

Když se perníčky upekly, mohl si každý 
vyzkoušet, jak se zdobí. Sáčky se trhaly, 
poleva tekla všude, ale perníčky byly 
krásné! Některými jsme si ozdobili stro-
meček ve třídě, jiné se snědly hned a ještě 
jsme jich spoustu přinesli ochutnat domů.

Byl to skvělý den a už se těšíme na další 
„vaření“ ve škole.

Žáci 5.a ZŠ v Komenského ul.

prezentace svých aktivit například 
v rámci provozu školní knihovny a při 
vedení kroužku kybernetiky, který 
všechny mimořádně zaujal. 

Samozřejmou součástí návštěvy byla 
i prohlídka školy a uměleckých atelié-
rů. Naši přátelé si tak mohli vyzkoušet 
i foukání skla ve školní huti.

Dle ohlasů byli hosté s návštěvou 
i naší činností mile překvapeni a vě-
říme, že tato schůzka napomůže dal-
šímu rozvoji Programu zde ve Světlé 
i v Čechách. 

-mš- 
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Z domova důchodců

V pondělí 19. listopadu jsme v rámci 
Dne otevřených dveří navštívili Aka-
demii – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP 
Světlá n. S. Naši obyvatelé si se zájmem 
prohlédli dílny, kde se studenti učí sklář-
skému řemeslu, a zavzpomínali si na 
doby, kdy oni sami se tomuto řemeslu 
učili.

V úterý 20. listopadu se uskutečnila 
poslední přednáška v rámci Univerzity 
slunečního věku. Jejím tématem bylo 
Jak se píší noviny v podání redaktor-
ky Havlíčkobrodského deníku Hany 
Tonarové. Paní redaktorka „zabila dvě 
mouchy jednou ranou“, nejenom že 
nám pomohla zpestřit naši univerzitu 
o další zajímavé téma, ale zároveň 
z průběhu této přednášky napsala re-
portáž, která v novinách vyšla v pátek 
23. listopadu.

Již zimní listopadové odpoledne nám 
přišel svým hudebním vystoupením 
zpříjemnit pan Ján Vajo s dechovým or-
chestrem ze ZUŠ. Za jejich milé vystou-
pení moc děkujeme. Jako tradičně jsme 
měsíc listopad zakončili „Kavárničkou“, 

opět za hudebního doprovodu pana Jo-
sefa Čecha.

Čas adventu byl v našem domově ve 
znamení příprav nejen na vánoční svát-
ky, ale v plném proudu byly i práce na 
výrobcích, které jste mohli nalézt v na-
šem stánku na náměstí 5. prosince nebo 
15. prosince na vánočních trzích. 

Čerti byli nejen ve Světelském podze-
mí, ale i u nás v domově, kde se na jejich 
počest konala Mikulášská zábava. I le-
tos jsme zřejmě museli být velmi hodní 

– nejenže si nikoho z nás čerti neodnesli, 
ale dokonce nás Mikuláš s andělem 
obdarovali drobnými dárečky. Po této 

nadílce už nám nic nebránilo v čertov-
ském tanci, a to za hudebního doprovodu 
skupiny Č.A.S.S.

Někteří z nás mají pro strach uděláno, 
čertů se pranic nebojí a šli za nimi i do 
pekla ve světelském podzemí. Jelikož 
byli celý rok hodní, mohli se dokonce 
s mocným Luciferem vyfotografovat. 
Ještě před návštěvou samotného pekla 
jsme se zúčastnili zahájení výstavy ad-
ventních věnců v Galerii Na Půdě, kde 
jsou k naleznutí i naše výtvory.

Je u nás již tradicí, že na jaře a před 
Vánocemi jezdíme na výstavy do za-
hradnictví Starkl v Čáslavi. I letos jsme 
se byli nadýchat vánoční atmosféry na 
Starklových vánočních trzích.

Atmosféru rychle se blížících Vánoc 
nám přišel navodit i folklorní soubor 
Škubánek svým krásným vánočním 
vystoupením. Děkujeme, že si každý rok 
na nás najde chviličku a přijde nás potě-
šit tradičními zvyky a koledami. 

Naše poděkování bude v dnešním čísle 
patřit i Truhlářství Dušek – zdarma nás 
pravidelně zásobuje hoblinami pro naše 
králičí mazlíčky. 

Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Zároveň vás prostřednictvím Svě-
telského zpravodaje prosíme, máte-li 
doma větší množství sena a nevíte, co 
s ním, věnujte ho, prosím, našim dvě-
ma králičím mazlíčkům.

 Gabriela Brožová, 
tel. 569 456 939
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Hongkong 

Hongkong (čínsky Siang-kang), ofici-
álním názvem Zvláštní administrativní 
zóna Čínské lidové republiky (český pře-
pis čínského názvu Čung-chua žen-min 
kung-che-kuo Siang-kang tche-pie sing-

-čeng-čchü, anglicky Hong Kong Special 

Administrative Region of the People ś Re-
public of China) je zvláštní správní oblastí 
Čínské lidové republiky.

Podle ústavy se Hongkong těší vysoké-
mu stupni autonomie, pouze za meziná-
rodní politiku a ozbrojené síly zodpovídá 
centrální vláda v Pekingu.

Na palubě téměř prázdného boeingu 
společnosti China Southern míří naše 
parta z Quilinu do Hongkongu. Něco po 
deváté večer přistáváme na mezinárodním 

letišti Chek Lap Kok. Je tu poměrně živo 
a nejprve míříme směnit USD za dolary 
hongkongské. Celkově je tu poněkud dráž 
než ve „zbytku“ Číny, byť směnný kurz 
čínského jüanu vůči hongkongskému do-
laru je téměř 1:1. 

U stánku turistických informací si 
ověřujeme údaje o levných hostelech 
Chungking Mansions v Kowloonu a air-
portbusem míříme do víru nočního života 
v centru. Nedaleko přístavu v Kowloonu 
vystupujeme, odkládáme zbytek party do 
místního KFC a jdeme s Jiřím smlouvat 
nějaké to bydlení.

Pro představu, hostely jsou zde umístěny 
ve dvou čtrnáctipatrových věžácích, při-
čemž každý z nich má čtyři bloky. Všude 

stojí naháněči a snaží se příchozím vnutit 
jejich hostel, který je vždy nejlepší, nejčist-
ší a nejlevnější. Po asi hodinovém obchá-
zení však všude zjišťujeme poměrně drahé 
a mnohdy i špinavé kamrdlíky. Jirka už to 
pomalu vzdává, protože najít pokojíky pro 
deset lidí na stejném patře dva dny před 
čínským novým rokem je docela problém. 
Tak navrhuji poslední pokus, vyjet jedním 
blokem až do 14. patra a cestou dolů něco 
objevit. Tentokrát se na nás štěstí usmálo 
a v 11. patře jsme objevili prázdný hostý-
lek s čistými maličkými vykachlíkovaný-
mi pokojíky pro všechny a navíc za cenu, 
o které byli černí kluci, původem z Ghany, 
ochotní smlouvat. Jdeme tedy pro zbytek 
party do KFC, které je mezitím již zavřené 
a za neustálého dotírání různých naháněčů 
míříme za vytouženým odpočinkem. 

Hongkong je nesmírně zajímavé místo 
k poznávání. Náš pobyt zde byl příliš 
krátký, abychom viděli úplně vše, ale i tak 
se nám během dvou dnů podařilo spatřit 
mnoho působivých míst.

Kowloon je především obchodní čtvrť. 
Ve zdejším přístavu trajektů stojí Clock 
Tower – věž s hodinami z doby koloniální. 
Jedna z mála starých staveb v této části. 
U ní začíná nábřežní promenáda. Do je-
jího chodníku jsou obtištěny ruce mnoha 
známých, nejen filmových osobností. 

Vyhlídková plošina na Victoria Peak

Noon Gun Pohled na mrakodrapy Hongkong Islandu

Rozloha:  1 103 km2

Počet obyvatel: 6 940 432
Hustota zalidnění: 6 295 os/km2

Jazyk:  kantonština, angličtina
Národnostní složení: Číňané (95 %)

(převzato z internetu)

▶
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Tip na výlet 

Hrad Lipnice a kraj kolem něj 
– je to jen Hašek, Haškova Lipnice, 
v lepším případě ještě malíř Panuš-
ka? Kraj kolem Lipnice, ta půvabná 
končina Českomoravské vysočiny, nás 
může překvapit i jinými, nečekanými 
kouzly. Poohlédneme-li se po nejbliž-
ším okolí majestátní Lipnice, budeme 
překvapeni, na jaké krásné středově-
ké sakrální památky narazíme. Lip-
nické podhradí, to jsou i tři gotické 

Máme neuvěřitelné štěstí, že odlétáme 
v předvečer čínského nového roku, a tak 
poslední chvíle trávíme na pobřežní pro-
menádě v Kowloonu, sledujeme milióny 
světel všude kolem a mrakodrapy Hon-

gkong Islandu ozářené reflektory, poslou-
cháme místní kapely. 

Cestování je prostě romantika, která se 
nedá ničím nahradit. 

-mš- 

Zajímavé je také Hongkong Science 
Museum. 

Z Kowloonu lze jet trajektem nebo 
metrem na Hongkong Island. V této části 
stojí především mrakodrapy. Zajímavostí 

jsou barevné dvoupatrové tramvaje, které 
vozí místní i turisty. Z koloniální doby 
zde najdeme takzvané Noon Gun – dělo, 
které dodnes výstřelem ohlašuje poledne. 
Rozhodně nelze vynechat návštěvu Vic-
toria Peaku – 544 metrů vysokého kopce, 
z jehož vyhlídkové plošiny lze spatřit za 
dobrého počasí panoráma celého Hon-
gkongu. Nahoru na kopec návštěvníky vy-
veze Peak Tram – tedy po našem zubačka 

– v krásné temně rudé barvě. Z kopce dolů 
je potom příjemná procházka po turistic-
kém chodníku. 

Další technickou zajímavostí je nejdelší 
eskalátor světa – Mid-levels Escalator. 
Má přes 800 metrů délky, ale není sou-
vislý. I tak je zajímavé si jej celý projet, 
něco takového u nás v Evropě lze jen 
těžko najít. 

Kdo je již znaven mrakodrapy a ruchem 
ulic, může vyrazit třeba do některého 
z místních parků, které se krčí mezi mra-

▶

Dvoupatrová tramvaj, Hongkong IslandClock Tower v Kowloonu

Peak Tram

kodrapy, nebo navštívit zajímavé Muzeum 
čaje. 

Hongkong je místo neuvěřitelných 
kontrastů. Místy je možné spatřit mikro-
zeleň, deroucí se ze spár betonu, kořeny 

stromů plazící se po umělém povrchu 
velkoměsta, stánky s masem a zeleninou 
postavené ve stínu mrakodrapů, kostely 
odrážející se ve sklech výškových bu-
dov.

kostely, které svou existencí dotvářejí 
ráz celého podlipnického kraje.

Kostely sv. Martina v Dolním Městě, 
sv. Markéty v Loukově, nebo jak místní 
říkají „na Loukým“, a řečický kostel sv. 
Jiří jsou pozoruhodnými doklady stře-
dověké architektury, k nimž se v posled-
ních letech upírá zájem odborníků i lidí, 
kteří tento kraj mají rádi a kterým není 
osud památek lhostejný.

Je až ku podivu, že v současné době, 
tolik zaměřené na honbu za osobním 
finančním prospěchem, existují tzv. 
Dny pro podlipnické kostely, při nichž 
spolupracují světské i církevní organi-
zace a nemalým dílem se jich účastní 
i studenti Univerzity Karlovy, zejména 
z filozofické fakulty, a studenti umě-
leckých škol. Jejich cílem je získat co 
nejvíce prostředků na záchranu pamá-
tek. Z peněz, které byly za ta léta při 
podlipnických dnech získány, dostaly Kostel sv. Martina v Dolním Městě
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kostely již nové šindelové střechy a pra-
cuje se na jejich vnitřních opravách a na 
restaurování nástěnných maleb, které 
jsou v žalostném stavu. (Přitom mají 
tyto malby nezastupitelné místo mezi 

památkami přestavujícími duchovní 
dědictví národa.)

Když jsem v létě hovořila v kostele sv. 
Markéty v Loukově s hlavním restaurá-
torem Janem Frühaufem, řekl o záchraně 
památek, že jde „o běh na dlouhou trať“. 
Práce v kostelích postupují totiž souběž-
ně ve všech třech – a pochopitelně jejich 
tempo je přímo úměrné množství peněz, 
které mohou být do oprav vloženy. A jde 
skutečně o boj s časem. Nástěnné malby 

v kostele sv. Markéty z druhé poloviny 
14. století, jejichž umělecká úroveň je 
vysoká, trpí mokrem, solemi a plísní. 
Zatím je ještě možné, aby ten, kdo se 
cestou za Švejkem zastaví kostelíč-

ku v Loukově, obdivoval např. scénu 
Umučení deseti tisíc rytířů, či výjev 
Bolestného Krista s nástroji Kristova 
umučení, překrásnou Pietu, kde je zob-
razena P. Marie s tělem mrtvého Krista 
na klíně (nalevo od nich je zobrazen kle-
čící donátor) a další biblické výjevy. Na 
jižní a na severní straně presbytáře jsou 
vymalovány scény ze života sv. Markéty, 
titulární světice loukovského kostela. 
Dochovány jsou i fragmenty maleb tří 

erbovních znaků: Zahrádeckých ze Za-
hrádky, Trčků a Černických z Kácova. 
Jak ale ještě dlouho budeme mít možnost 
toto vše obdivovat?

Kdo by měl zájem dozvědět se více 

o těchto památkách, doporučuji mu 
publikaci Tři gotické kostely pod hra-
dem Lipnicí, Vlastivědná knihovnička 
SPS, svazek 8, autoři J. Sommer a kol., 
UNICORNIS, Praha 1999 a samozřejmě 
Dějiny českého výtvarného umění, I/1, 
Academia, Praha 1984.

Helena Justová
převzato z časopisu 

Výtvarná výchova číslo 4/2006
Foto: Jaroslav Vála

Kostel sv. Jiří v Řečici a dřevěná zvonice Kostel sv. Markéty v Loukově

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

Program leden

Neděle 13.1., 19.30
Gympl (ČR) 105´
Hořká komedie. Studenti, učitelé, 
rodiče a grafitti. 
Hrají: T. Vorel ml., J. Mádl
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Středa 16.1., 19.30
Těsně vedle (USA) 115´

Komedie
Až na svatební cestě našel tu pravou, ale 
nebyla to manželka. 
Hrají: B. Stiller
Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Pátek 18.1., 19.30
Halloween (USA) 109´
Horor
Pod maskou se skrývá zlo. 

Hrají: T. Mane, D. Trejo
Vstupné: 65 Kč
Od 18 let

Neděle 20.1., 19.30
Superbad (USA) 114´
Komedie. Jediná noc, na kterou po 
zbytek života vzpomínáte. 
Hrají: J. Hill, M. Cera
Vstupné: 65 Kč
Od 12 let ▶
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Pátek 25.1., 17.30
Pohádka o staré tramvaji 80´
Pohádka 
O vyřazené tramvaji, která se zásluhou 
dětí stane užitečnou. 
Hrají: F. Filipovský
Vstupné: 30 Kč
Přístupný

Neděle 27.1., 19.30
Once (Irsko) 86´
Hudební melodram
O lásce a porozumění mezi dvěma 
mladými lidmi. Silný příběh, originální 
a výborná hudba. 
Hrají: M. Irglová, G. Hansard
Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Středa 30.1., 19.30
Across the Universe (USA) 131́
Muzikál
Originální příběh se pojí s 33 skladbami 
Beatles, které utvářely celou generaci 
60. let.
Hrají: J. Sturgess, J. Anderson
Vstupné: 65 Kč
Přístupný

Program únor

Pátek 1.2., 19.30
Resident Evil: Zánik (USA) 90´
Akční sci-fi horor 
Nastal konec světa, pokusný T-virus byl 
vypuštěn. 
Hrají: M. Jovovichová, O. Fehr
Vstupné: 70 Kč
Od 15 let

Neděle 3.2., 19.30
Královna Alžběta: Zlatý věk 
(Velká Británie) 114´
Historický 
Žena. Bojovnice. Královna. Vrcholné 
období její vlády. 
Hrají: C. Blanchett, C. Owen
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Středa 6.2., 19.30
Invaze (USA) 99´
Thriller
Vesmírná stanice Patriot se rozletěla na 
tisíce kousků. 
Hrají: N. Kidmanová, D. Craig
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

▶ Pátek 8.2., 19.30
Poslední plavky (ČR) 92´
Komedie
U opuštěného rybníka provozuje ještě 
opuštěnější bufet. 
Hrají: P. Čtvrtníček
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Neděle 10.2., 19.30
Chyťte doktora (ČR) 95´
Komedie
Komedie o lásce a jejich následcích. 
Hrají: M. Malátný, T. Vilhelmová
Vstupné: 60 Kč
Přístupný
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23. leden
Iva Janžurová 

...ani po kolenou se nevracej... 
aneb Pudl a magnolie
Iva Janžurová a Stanislav Remunda
v hlavních rolích groteskní komedie. 
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

6. únor
Tajemství zrcadla aneb Enšpíglova 
šibalství
Taškařice s písničkami – vtipy a příhody 
středověkého šprýmaře. 
Společenský dům – divadelní sál 
v 10 hodin - pro mládež
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

14. únor
Son Caliente (Kuba) + Grupo Repilado 
(Kuba, ČR)
Tradiční kubánská hudba a žhavé tropic-
ké rytmy.
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

21. únor
 Hodina zpívání - zkoušení
Komponovaný program určený pro 
malé i velké uši.
Účinkuje: Jaroslav Uhlíř
Společenský dům - divadelní sál 
v 8.30 a v 10 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

11. březen
Vila s věcným břemenem
Detektivní komedie.
Hrají:  Ivanka Devátá / Gabriela Vránová, 
Petr Štěpánek / Jiří Čapka,
Milena Steinmasslová / Vlasta Žehrová, 
Rudolf Stärz / Ivo Kubečka,
Jiří Wohanka / Zdeněk Košata, Milada 
Bednářová.
Společenský dům – divadelní sál
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

15. březen
Josefské trhy
nám. Trčků z Lípy
Pořadatel: město Světlá n. S.

duben
Lásky paní Katty
Skvělá irská hra, v níž nechybí 
humor, životní nadhled i dojetí.
Hrají: Jiřina Bohdalová, Simona 
Stašová / Dana Syslová, Jaroslav 
Satoránský / Petr Štěpánek,
Oldřich Vlach / Rudolf Jelínek, 
Jaroslav Kepka, Věra Kubánková,
Andrea Elsnerová / Tereza Něm-
cová 
Společenský dům – divadelní sál
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

24. duben
Koncert pěveckých sborů
v ZŠ v Lánecké ul. v 16 hodin
Pořadatel: Základní škola, Lánecká ul., Světlá n. S.

30. duben
Pálení čarodějnic
v Josefodole na koupališti
Pořadatel: Svaz zahrádkařů 
a ochranců přírody, Josefodol

květen
Akademie žáků ZŠ v Lánecké ul.
Společenský dům – divadelní sál
Pořadatel: Základní škola, Lánecká ul., Světlá n. S.

11. květen
Oslava Dne matek
Společenský dům – společenský sál ve 14 hodin
Pořadatel: MO KDU – ČSL, Světlá n. S.

12. květen
Tradice a zvyky
Pavel Novák – písničky a vyprá-
vění o našich starých tradicích 
a zvycích. 
Společenský dům – divadelní sál 
v 8.30 a v 10 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ 1. POLOLETÍ 2008
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ 1. POLOLETÍ 2008

12. květen
Neřesti a ctnosti
Lyrický pořad písniček od 60. let 
s úsměvným vyprávěním a poezií. 
Účinkuje: Pavel Novák
Společenský dům – divadelní sál
v 19 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

24. květen
Pohádkový les
tradiční akce nejen pro děti
Pořadatel: Svaz zahrádkařů a ochranců přírody, Josefodol

24. květen
Dětský den
na hřišti ZŠ v Lánecké ul.
Pořadatel: Základní škola, Lánecká ul., Světlá n. S.

červen
Lucie Vondráčková
Koncert  přední české zpěvačky.
Společenský dům – divadelní sál
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

14. červen
Den otců
hrátky s kuličkami a míči
místo a čas konání budou včas oznámeny
Pořadatel: Mateřské centrum Rolnička

21. červen
Svátek hudby
nám. Trčků z Lípy
po celé odpoledne
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

25. červen
Eva a Vašek
Koncert  populární dvojice. Společenský 
dům – divadelní sál v 18 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

VÝSTAVY V GALERII NA PŮDĚ
Provozní doba
úterý – pátek    9 – 17 hod.
soboty, neděle, svátky   13 – 17 hod.

únor – březen 
Zdeněk Kopecký
autorská výstava obrazů a grafiky 
žďárského výtvarníka

duben – květen 
Jaroslav Marek a Ladislav Láznička
autorská výstava obrazů světelských výtvarníků

červen
výstava prací žáků světelské ZUŠ

SPOLEČENSKÝ DŮM - společenský sál

21. duben - 8. květen
Výstava děl světelských výtvarníků - neprofesionálů

SPORTOVNÍ AKCE

TURISTIKA
Pondělní cyklovyjížďky
Od jara až do podzimu každé pondělí v 16 hod., 
pořádá odbor Klubu českých turistů Sklo Bohemia Světlá n. S.
Sraz v 16 hod. na náměstí Trčků z Lípy před budovou 
Komerční banky,
trasy od 25 do 50 km.

28. červen
Světelská smeč
Turnaj smíšených družstev neregistrových volejbalistů.
Volejbalové kurty u sokolovny v Nádražní ul.

Zpracovali: Z. Horní, H. Kostincová a J. Vála 

V návaznosti na neustále se zvyšující náklady 
na provoz sálů Společenského domu ve Světlé 
n. S. a na výše dosavadních nájmů, které se od 
6. 1. 1997 nezměnily, dochází od 1. února 2008 
na základě usnesení městské rady č. 13/2008 
ze dne 7. 1. 2008 k jejich zvýšení.

Společenský sál – kapacita sálu včetně 
přísálí je 216 míst k sedění.
Nájem: 300 Kč/hod. – malé akce bez využití 

všech prostor zařízení včetně technického,

3500 Kč – denní nebo večerní velké akce 
(společenské, kulturní, výroční schůze,...) 
s předpokládaným využitím všech prostor 
budovy, případně i stávajícího technického 
zařízení.

Kinosál / divadelní sál (víceúčelová budo-
va) - kapacita hlediště je 483 míst k sedění (pro 
kino je stanoveno 376 míst).
Nájem: 700 Kč do 2 hod. – k dispozici je 

pouze hlediště,

900 Kč/hod. – k dispozici je hlediště, jeviště 
včetně základního zvukového a světelného 
zařízení s obsluhou,

1200 Kč/hod. – k dispozici je hlediště, jeviště 
včetně základního zvukového a světelného za-
řízení s obsluhou, šatny pro účinkující,

100 Kč/hod. – k dispozici je pouze šatna pro 
účinkující.

Z. Horní
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.

ZMĚNY VÝŠE NÁJMŮ v sálech Společenského domu
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čině a ve východních Čechách v letech 
1942 – 1945, zachycuje historii vzniku 
významné odbojové organizace Rada 
tří, formování a bojové aktivity party-
zánských skupin ve zmíněném regionu 
v závěrečném období války.

Pro čtenáře z našeho regionu – ale 
nejen pro ně – je jednou z nejzajíma-
vějších pasáží knihy vylíčení tragédie 
v obci Hříště (dnes se píše Hřiště) ne-
daleko Přibyslavi, kde byl 2. října 1944 
jeho otec generál Luža zastřelen v hos-
tinci protektorátními četníky. Autor su-
gestivně líčí následnou odvetnou akci, 
jejímž velením byl pověřen: přepadení 
přibyslavské četnické stanice, výslech 
četníků, kteří se tak či onak podíleli na 
vraždě jeho otce, a jejich popravu. Lu-
žovo dílo přináší netradiční zpracování 
druhého odboje, tvrdě realistické zob-
razení odboje oproštěné od jednostran-
né legendarizace minulých let a přitom 
tak činí literárně působivou, místy až 
beletristickou formou, přičemž ovšem 
nikde neopouští rovinu historické sku-
tečnosti.

Lužovy paměti představují mimo-
řádně cenný příspěvek k historii čes-
kého protinacistického odboje za druhé 
světové války a zčásti i k historii proti-
komunistické rezistence v letech 1948 

– 1989. Po komunistickém převratu 
v únoru 1948 totiž Radomír Luža emi-
groval, žil střídavě v Paříži, USA a ve 
Vídni a vyvíjel mnohostrannou poli-
tickou, publicistickou i zpravodajskou 
činnost. Od roku 1966 se více než 
čtvrt století věnoval akademické dráze, 
byl profesorem moderních středoev-
ropských dějin na univerzitě v New 
Orleansu a opakovaně hostoval i na ev-
ropských univerzitách. Vydal několik 
knih, z nichž většina byla přeložena do 
němčiny, a na 50 studií ve vědeckých 
časopisech. Do vlasti se poprvé po dva-
ačtyřiceti letech vrátil v lednu 1990, od 
té doby každoročně pobývá v Praze 
a Brně, spolupracuje s řadou českých 
historiků, roku 1995 byl povýšen do 
hodnosti plukovníka ve výslužbě a ná-
sledujícího roku obdržel od prezidenta 
republiky Řád T. G. Masaryka. 

Knihu vydalo nakladatelství Torst, 
je vázaná, má 540 stran včetně jmen-
ného rejstříku a rozsáhlé přílohy foto-
grafií a dokumentů. Doporučená cena 
je 388 Kč.

jv

Tip na knihu

Čeští čtenáři se dočkali pamětí 
profesora Radomíra Luži nazvaných 
V Hitlerově objetí. Kapitoly z české-
ho odboje. Kniha vznikla v letech 
2004-2006 na základě překladu an-
glického textu, který autor zároveň 
rozšířil i redukoval, upravil a doplnil 
o řadu příloh a množství dokumen-
tárních fotografií.

Radomír Luža (*1922) je synem 
Vojtěcha Luži, vojenského velitele 
odbojové organizace Rada tří a hlav-

ního vojenského představitele celého 
domácího odboje, po osvobození po-
výšeného in memoriam do hodnosti 
armádního generála. Ve své knize líčí 
otcovy osudy od dětství, přibližuje 
život rodiny za první republiky a drob-
nými příhodami ilustruje svoje dětství 
a dospívání. Popisuje počátky otcovy 
odbojové činnosti za německé okupa-
ce, odchod do ilegality nejprve otcův 
a posléze i svůj. Poskytuje plastický 
obraz činnosti vojenského odboje na 
západní Moravě, Českomoravské vyso-
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Koncert v kostele sv. Václava

Dvěma snímky se vracíme k nezapo-
menutelnému zážitku z loňského adven-
tu – koncertnímu provedení České mše 
vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby. 
V sobotu 22. prosince v kostele sv. Václa-
va účinkovali: Hana Škvařilová (soprán), 

Olga Fialová (alt), Evžen Doležal (tenor), 
Pavel Vančura (bas), místní smíšený pě-
vecký sbor Gaudeamus, smíšený pěvecký 
sbor Jasoň z Havlíčkova Brodu a symfo-
nický orchestr Region za řízení Michala 
Hájka.                                        -jv-

KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou připravuje

14. února 2008 v divadelním sále Spo-
lečenského domu v 19 hodin - spontánní 
a energické představení hudební skupiny 
Son Caliente (Kuba) a taneční skupiny 
Grupo Repilado (Kuba/ČR) plné žhavých 
rytmů, emocí, pohybu a improvizace. 
Představení je skvělým zážitkem a doko-
nalým povzbuzením. 

Son Caliente pochází z kubánské Ha-
vany a věnuje se tradiční kubánské hudbě 
a rytmům, které interpretuje ve vlastních 
originálních a energických aranžích. Za-

kládající posádka kapely má více jak 20-ti 
letou zkušenost s koncertováním v klubech 
a na festivalech na Kubě. Muzikanti po-
sbírali řadu zkušeností na několika zahra-
ničních turné a při spolupráci na různých 
hudebních projektech. V Čechách se Son 
Caliente poprvé objevili v prosinci 2005 
a po mnoha komplikacích a proměnách se 
v průběhu roku 2006 usadili v Praze.

Son Caliente doslova uchvátili české 
publikum. V Praze pravidelně koncertují 
v pražských latinských klubech a hudeb-
ních kavárnách (Tropison, Rosa Negra, 
Dinitz). Za krátké působení u nás navštívi-
li mnoho tuzemských festivalů: Colours of 
Ostrava, Colour Meeting Polička, Febio 

Fest, Habrovka, Havana Club Cocktail 
Show, Jeden svět, Karlovarský filmový 
festival, La Fiesta, Latin Fest Brno, Letní 
filmová škola v Uherském Hradišti, MOF-
FOM, Prázdniny v Telči, Reggae Fest, 
Žafest  . ad.  Zahráli si také v celé řadě 
hudebních klubů v Praze (Roxy, Radost 
FX, Cross, Chateau) i po ČR. V loňském 
roce byli přizváni do projektu „Panduran-
go“ České televize. 

Grupo Repilado - skupina dvou taneč-
ních párů, které se věnují tanci mnoho 

let. Tanečníci pochází z Kuby a jsou 
vnuky slavného velikána kubánské hud-
by Francisco Repilada, známého pod 
jménem Compay Segundo, který dokázal 

svými hity jako Chan Chan roztančit celý 
svět od Havany až po Paříž. Skupina se 
věnuje tradičním tancům z Kuby (salsa, 
rumba, chachacha, mambo), které mísí 
v choreografiích a volných improvizacích. 
K tanečním ukázkám neoddělitelně patří 
výuka tance a zapojení hostů do taneční 
zábavy.

Vstupné: 170, 200, 210 a 220 Kč. Před-
prodej vstupenek od 24. ledna v TIC, tel. 
569 496 676.

***
12. února - 24. března 2008
- výstava obrazů žďárského výtvarníka 

Zdeňka Kopeckého v Galerii Na Půdě. 

PLESY 
ve společenském sále
18. leden – Maturitní ples 
 – sklářská škola
25. leden – Maturitní ples 
 – gymnázium 
1. únor   – Maturitní ples
 – sklářská škola
23. únor – Sklářský ples 
 – ZO OS Sklo Bohemia
29. únor – Maturitní ples 
 – zemědělská škola
8. březen – Lyžařský ples 
 – Lyžařský klub Kadlečák
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O tancování, tanečních a věcech souvisejících

Taneční jsou ve světě ojedinělým 
fenoménem, který v tomto ohledu 
vytváří z České republiky kulturní 
velmoc číslo jedna. Tanec se stává čím 
dál větší módou a počty pořádaných 
plesů jsou rok od roku vyšší. A nema-
lý vliv na to má bezpochyby populární 
soutěž Star Dance. Neovládat toto 
krásné umění je dnes již téměř han-
dicap a nechat si ujít krásu a zábavu 
s ním spojenou je skoro hřích. 

Tak neváhejte a vrhněte se do víru 
tance. Kdo by se nechtěl ladně prohánět 
po parketu v rytmu samby nebo naopak 
ochutnat tajemství standardních tanců? 
Tu nejtěžší práci, najít si dobrý kurz, 
jsme již udělali za vás.

Pokud je kurz, který hledáte, vašimi 
prvními tanečními, budou to pravděpo-
dobně základy se vším všudy, jako vy-
střižené z povídky Šimka a Grossmanna 
Moje první taneční. To s sebou většinou 
nese nekompromisní nároky na oděv. 
Děvčata to ale nemusí moc řešit. Čap-
nou nějaké šaty, které mají doma. Musí 
to však být šaty (max. deset centimetrů 
nad kolena), se sukní a tričkem vás ně-
kde nemusí ani vpustit do sálu. Dále mu-

síte mít boty na podpatku – volte raději 
nějaké masivnější či starší, občas je to 
totiž i pro boty docela maso. Pánové se 
obvykle cítí znechuceni povinností nosit 
rukavičky, ale ony mají svůj smysl: uvi-
díte, jak budou po dvou nebo třech měsí-
cích špinavé. Dále je obvyklá povinnost 
mít motýlka. Opět se můžete setkat 
s extrémem, že bez něj či v kravatě vás 
někde nemusejí vůbec pustit na hodinu. 
Co se bot týče, stačí jakékoli společen-
ské boty, raději černé, aby někdo neměl 
kecy. Dále je pak samozřejmostí kvádro. 
To většinou vadí až pokročilejším nebo 
studenomilným, případně těm, kteří ho 
mají malé.

Jak taneční přežít? Většina bývá před 
prvními tanečními nervózní. Tomu se 
nejspíš vyhnete, pokud jdete s přáteli, 
ale pokud jdete například celá třída, 
může to mít i nevýhody, například to 
svádí tančit jen s lidmi ze třídy a nebu-
dovat příliš nových známostí. Ale záleží 
na tom, jestli to vidíte jako výhodu nebo 
nevýhodu.

Obecně se taneční považují za ideální 
příležitost, jak někoho sbalit – zvláště 
někteří experti tam chodí jen kvůli tomu, 
a to i několikrát, tváří se jako by uměli 

tančit, ale bohužel se tak jenom tváří. 
Ono zas není tak těžké machrovat před 
lidmi, kteří jsou na první hodině, když 
už je dotyčný v kurzu potřetí. Zkušení 
borci proto například doporučují vy-
tisknout si vizitky se jménem, číslem 
a e-mailem, případně dalšími údaji, jako 
třeba adresou třídních stránek. Odváž-
nější můžou přidat na vizitku i něco 
jako Sales Manager, když třeba pracuje 
v Delvitě za pokladnou. Ohledně kon-
verzačních témat nebývá v začátcích 
problém: protože se páry většinou pro-
míchávají, je to pořád dokola představo-
vání, následuje bydliště, rodina, zájmy, 
prázdniny či škola.

Další užitečná věc, bez které se v ta-
nečních neobejdete, jsou náplasti. Pokud 
se zrovna nehodí vám, můžete je něko-
mu darovat, na prodloužených či plesech 
se jistě setkáte s tím, že si bude někdo 
lepit paty. Lidé většinou nejsou zvyklí 
být v podobné obuvi příliš dlouho. Brát 
si přezutí je občas úžasná věc, když se 
po té hodině a půl přezujete z tlačících 
bot po dědečkovi do měkkých sandálek, 
nohy jsou jako znovuzrozené. 

Převzato
 z: http://www.tanecni-kurzy.eu/
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Místní skupina České křest́anské akademie

25. února si připomeneme 60. vý-
ročí bolševického puče v tehdejším 
Československu. V souvislosti s tímto 
tragickým výročím připravila Místní 
skupina České křesťanské akademie 
besedu s Milanem Paumerem „Ma-
šíni – legenda protikomunistického 
a protinacistického odboje“. Milanu 
Paumerovi, který je jednou z žijících 
ikon protikomunistického odboje, se 
společně s bratry Mašíny podařilo 
v padesátých letech přelstít tisíciná-
sobnou vojenskou přesilu a prostřílet 
se na svobodný Západ. 

Průvodcem a moderátorem celého ve-
čera bude Michal Arnot, historik, který 

se specializuje na protikomunistický 
odboj. Ten nám představí mašínovskou 
legendu v širších historických souvis-
lostech. Nejdříve nás seznámí s otcem 
bratří Mašínů, který se jako bývalý 
československý voják aktivně účastnil 
odboje proti nacistům. Patřil do slavné 
odbojové skupiny Tři králové, která 
bojovala proti nacistickému teroru s ne-
uvěřitelnou odvahou a pozoruhodnou 
účinností. Otec bratří Mašínů byl na-
cisty ubit při výsleších. Synové, věrni 
otcovu odkazu, se na konci války stihli 
aktivně zapojit do protinacistického 
odboje; už tehdy jim však bylo jasné, že 
po skončení války na ně čeká nepřítel 
stejného kalibru: ruští bolševici, kteří 
společně s českými zrádci kolem Kle-
menta Gottwalda uchvátili v zemi moc 
ve zmiňovaném únoru 1948. O formová-
ní mašínovské skupiny a jejím útěku do 
Západního Berlína pak poreferuje přímý 
svědek těchto událostí Milan Paumer. 

Beseda se uskuteční 17. ledna od 
19.30 hod. v zasedací místnosti světel-
ské Uměleckoprůmyslové akademie.

Hynek Bouchal

Minianketa 

Co si myslíte o zavedení poplatků do 
zdravotnictví?

Bude to strašné. V mém věku musím 
lékaře navštěvovat často a léků mám na 
den asi devět. Nedokážu si to představit.

Eva (69)

To co schvalují poslanci už nemá smy-
sl ani komentovat.

Daniel (32)

Nelíbí se mi to, ale na druhou stranu, 
kde má naše zdravotnictví brát peníze… 

Martin (41)

Já jsem si nakoupila léky do zásoby 
a obešla jsem si všechny lékaře ještě 
v prosinci. Horší to bude s malými dětmi, 
které potřebují preventivní prohlídky 
a očkování.

Natálie (27)

Rozhodně s tím nesouhlasím! Pořád 
se všechno zdražuje a my si teď budeme 
muset ještě platit lékařské ošetření.

Karel (48)

Milan Paumer v Poděbradech před památníkem mašínovského odboje

I Světlá měla Betlémské 
světlo

V sobotu 22. prosince, přesně podle 
jízdního řádu v 8:12 hod., zastavil na 
světelském nádraží rychlík č. 672, je-
doucí z Brna do Prahy. Z předposlední-

Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.
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Brněnský skaut předává světlo na nádraží 
ve Světlé

Tradice Vánoc v Pohledi

Programy připomínající Vánoce 
venkovského lidu před dvěma sty 
lety na Michalově statku v Pohledi 
se staly tradicí a oprávněně vzbuzují 
každoročně zájem mnoha návštěvní-
ků ze širokého okolí. 

Počty těch, kteří měli zájem nasát 
krásnou atmosféru Vánoc z časů, kdy 

nebyla televize ani žádné supermarke-
ty a na venkově neznali ani elektřinu, 
se o letošním předvánočním víkendu 
daly počítat na stovky. A to především 
díky duším všech podobných akcí 
v Pohledi, manželům Holubovým. 

Letošní Staročeské Vánoce na Mi-
chalově statku opět zpestřily svojí pří-
tomností lidové umělkyně Marie Kar-
lová z Lučice a Jana Koťarová z Habrů. 
Představily se svými ukázkami pečení 
tradičního vizovického pečiva, zdobe-

ní perníčků, výroby adventních věnců 
a krásných malých panenek z domá-
cích materiálů. 

A aby toho nebylo málo, přizdobil 
tu krásnou atmosféru svými vystou-
peními světelský folklorní soubor 
Škubánek. Děti ze Škubánku zpívaly 
koledy ve vyzdobené světnici u pro-
střeného stolu, tak jak ho míval prostý 

Děti ze Škubánku za prostřeným stolemUkázka mlácení cepem

venkovský lid. Ač byla  místnost do-
statečně veliká, nebylo v ní při zpěvu 
koled hnutí. 

Pro vedoucí souboru Evu Pejchalo-
vou bylo určitě odměnou, když při zpě-
vu nejznámější vánoční písně Narodil 
se Kristus Pán se bez vyzvání čistě 
spontánně přidali všichni přítomní. 
Byl to krásný sbor. 

Značný zájem vzbudily ukázky mlá-
cení obilí cepy, pro malé návštěvníky 
to bylo něco zcela nevídaného. Není 
tedy divu, že z úst návštěvníků, kteří 
o posledním předvánočním víkendu 
na Michalův statek zavítali, byla slyšet 
slova uznání a díků za příjemné chvíle, 
které dokázaly zapudit shon a nervozi-
tu, vyvolané přípravami Vánoc.

Text a foto: jívKoledy se Škubánkem

ho vagónu vyskočil skaut v modré košili 
s brněnskou domovenkou a pracovnici 
stanice předal vzácný plamínek světla, 
který připutoval až z dalekého Betléma. 

Jeho cesta nebyla vůbec lehká. Po 
zažehnutí v místě narození Ježíše Krista 
se dostal leteckou cestou přes rakouský 
Linec do Vídně a potom zásluhou brněn-
ských skautů do Brna. Odtud putoval 
hlavně vlaky ČD všemi směry do celé 
naší republiky. Během několika málo 
let se tato akce změnila v krásnou tra-

dici a každoročně přibývá rodin, kterým 
plamínek Betlémského světla přináší 
na vánoční stůl poselství pokoje, lásky 
a naděje. A vůbec to nemusí být věřící. 
Vždyť světlo z Betléma je pro všechny 
lidi dobré vůle. Až do štědrovečerní 
noci opatrovali zaměstnanci stanice ČD 
ve Světlé v dopravní kanceláři toto uctí-
vané světlo, kam si pro něj mohli přijít 
všichni, kteří ho chtěli mít doma jako 
další ze symbolů Vánoc.  

Text a foto: jív
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Takový to byl rok – rok 2007

Svět Česká republika Světlá nad Sázavou

Leden

Vláda USA požádala o umístění proti-
raketové radaru na území ČR, evropská 
unie se rozšířila o Bulharsko a Rumun-
sko, zemřel legendární americký novi-
nář Art Buchwald, orkán Kyrill pustošil 
Evropu.

Po osmi měsících ustavena přičiněním 
dvou přeběhlíků z ČSSD vláda Mirka 
Topolánka, orkán Kyrill pustošil Čes-
ko, skladatel řady slavných filmových 
melodií a hitů populární hudby Karel 
Svoboda (68) spáchal sebevraždu.

Orkán Kyrill pustošil zámecký park, 
městské a státní lesy i některé stromy 
ve městě, na Kadlečáku se lyžovalo jen 
pár dní, zahájen provoz kavárny – pizze-
rie, ocenění nejlepších sportovců města 
na radnici.

Únor

Na konferenci v Paříži se vědci shodli, 
že Země se otepluje a může za to člověk. 
Velitel ruských raketových vojsk pohro-
zil, že Rusko může na ČR zamířit svoje 
rakety, bude-li tu umístěn radar.

Klaus oznámil svoji kandidaturu na 
prezidenta, ministr zdravotnictví To-
máš Julínek představil návrh zásadních 
změn k 1. 1. 2008.

Na náměstí otevřena první část zrekon-
struovaného nákupního střediska Jed-
noty, volby do osadních výborů, zápis 
dětí do 1. tříd základních škol, pro malý 
zájem zrušeno pořádání Světelského 
bálu.

Březen

Bývalý irácký viceprezident a zástupce 
Saddáma Husajna Tahá Jasín Ramadán 
byl popraven, ve slovenském městě 
Nováky explodovala hala plná munice 
určené k likvidaci.

Václav Klaus navštívil USA, Jiří Parou-
bek znovu předsedou ČSSD, zatímco 
Miloš Zeman ukončil členství, vítězný 
návrh na novou budovu Národní knihov-
ny na Letné vzbudil řadu rozporuplných 
reakcí.

Josefské trhy na náměstí, koncert 
žáků ZUŠ v Rytířském sále, slavnostní 
zahájení turistické sezony v oblasti KČT 
Vysočina jako součást oslav 800. jubi-
lea města.

Duben

Zemřel Boris Jelcin (76), první ruský 
prezident, na univerzitě ve Virginii 
zastřelil jihokorejský student 32 lidí 
a nakonec i sebe, francouzský expres 
TGV dosáhl rekordní rychlosti 574,8 km/
hod.

Vláda představila reformu, která změní 
daně, ceny bydlení a sociální dávky, ze-
mřel filmový režisér Ladislav Rychman 
(84), který mimo jiné natočil filmy Star-
ci na chmelu a Hvězda padá vzhůru.

Kolaudace zrekonstruovaných místnos-
tí zámku pro Muzeum Světelska, svoz 
objemného odpadu.

Květen

Ve Francii bouře levicových radikálů 
po vítězství pravicového kandidáta na 
prezidenta Nicolase Sarkozyho, v Liba-
nonu propukly nejhorší boje od konce 
občanské války v roce 1990, po 30 le-
tech nepokojů zasedli v Severním Irsku 
ve vládě katolíci s protestanty.

Schválen vznik Ústavu pro studium 
totalitních režimů, v Brně setkání 15 
prezidentů zemí střední a jihovýchodní 
Evropy, Klára Poláčková stanula jako 
první Češka na nejvyšší hoře světa Mt. 
Everest, z hokejového mistrovství světa 
v Moskvě se čeští hokejisté vrátili bez 
medaile.

Slavnostní otevření dopravního hřiště 
u ZŠ v Lánecké ul., rybářské závody 
v parku, Hasičský den na sídlišti Na 
Bradle, Květinový den, závod do vrchu 
historických automobilů a motocyklů, 
výstava děl světelských výtvarníků 

– neprofesionálů.

Červen

Po 10 letech ve funkci odstoupil britský 
premiér Tony Blair, egyptologové uděla-
li objev století, když identifikovali mumii 
královny Hatšepsut.

Na jednodenní návštěvu přiletěl pre-
zident USA Georg Bush, svou činnost 
ukončilo ministerstvo informatiky, 
zemřel legendární znalec hub Miroslav 
Smotlacha (86).

VI. ročník folklorního festivalu Horácko 
zpívá a tančí, jarmark lidových řemesel, 
koncert skupiny Čechomor, vyvrcholení 
oslav 800. jubilea celodenním progra-
mem Není pokoje na tomto světě.

Červenec

Po sedmi letech celosvětového hlaso-
vání bylo vyhlášeno nových sedm divů 
světa.

Vláda vybrala v Brdech lokalitu pro 
umístění radaru, parlament schválil 
odložení státních maturit minimálně do 
roku 2010.

Oprava jezu na Sázavě, na nádvoří 
zámku jedna ze zastávek soutěžní jízdy 
lipnického srazu velorexů.
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Takový to byl rok – rok 2007

Srpen

V Řecku řádily rozsáhlé lesní požáry, 
celosvětové skautské jamboree pro-
běhne od 27. července do 8. srpna 
2007 v anglickém hrabství Essex na 
počest století skautingu.

Sněmovna schválila vládní reformu ve-
řejných financí, začala náročná rekon-
strukce Karlova mostu v Praze, zemřel 
historik PhDr. Dušan Třeštík, CSc.

Nové parkoviště pro 66 automobilů a tři 
autobusy v lokalitě Na Sídlišti, rekon-
strukce závěsné lávky v Mrzkovicích.

Září

Zemřel nejslavnější italský tenorista Lu-
ciano Pavarotti (71), na Slovensku léka-
ři oddělili pětiměsíční siamská dvojčata, 
oba chlapci později zemřeli. 

Ministryně školství Dana Kuchtová re-
zignovala, Praha se bude ucházet o po-
řádání olympijských her v roce 2016.

Svatováclavská pouť, XIV. Pivní slav-
nosti, na zimním stadionu přehlídka 
chovných psů a fen československého 
vlčáka, výstava fotografií ze soutěže Ži-
vot na Světelsku v reportážní fotografii.

Říjen

Demonstrace v Barmě proti nedemo-
kratickému režimu, vrcholný summit 
dvou znepřátelených zemí – Severní 
a Jižní Koreje, Čína vypustila svoji první 
družici Měsíce.

Téměř rok po porodu zjistili rodiče dvou 
holčiček, že jim je v třebíčské porodnici 
zaměnili, poprvé v historii vyhrála vel-
kou pardubickou bílá klisna.

Výstava květin, ovoce a zeleniny Svě-
telská zahrádka, dvoudenní automobi-
lová soutěž Rallye Světlá, Běh Terryho 
Foxe ulicemi města, svoz objemného 
odpadu.

Listopad

Zástupci všech 27 zemí Evropské unie 
podepsali dohodu nahrazující dříve od-
mítnutou ústavu, ve Finsku středoško-
lák zastřelil sedm studentů a učitelku.

Předseda lidovců Jiří Čunek rezignoval 
na funkci ministra pro místní rozvoj, po 
těžké nemoci zemřel známý herec a da-
bér Petr Haničinec (77). 

Vzpomínka na padlé válečné veterány, 
prezentace návrhů na možné úpravy 
náměstí Trčků z Lípy.

Prosinec

Sebevražedný atentátník zabil bývalou 
pákistánskou premiérku Bénazír Bhut-
tovou, v ruských parlamentních volbách 
zvítězila strana prezidenta Vladimira 
Putina.

ČR vstoupila do schengenského pro-
storu umožňujícího cestovat po zemích 
EU bez hraničních kontrol, ekonom Jan 
Švejnar oznámil kandidaturu na prezi-
denta republiky, část učitelů stávkovala 
za zvýšení platů.

Čerti ve středověkém podzemí, Mikuláš 
a živý betlém před kostelem, v Galerii 
Na Půdě výstava exponátů ze soutěže 
o nejkrásnější adventní věnec, zakonče-
ní roku a celoročních oslav 800. jubilea 
velkolepým silvestrovským ohňostro-
jem.

Zpracoval: Jaroslav Vála



Světelský zpravodaj leden 2008 strana 32 strana 33 leden 2008 Světelský zpravodaj 

INTRODUCTION (představení)

TEXT (text)

Hello! Let me introduce myself. My name ś Ema and I´m from the Czech Republic. I´m 25 and I´m a teacher.

INTERVIEW (rozhovor)                                

A: Hello. My name is Ema.   A: Where are you from, John?
    What ś your name?   B: I´m from England.
B: My name ś John.   A: And what ś your job?
A: How are you?    B: I´m a student.
B: I´m fine, thanks, Ema. And you?  A: How old are you?         
A: I´m very well, thank you.   B: I´m 23.

PHRASES (fráze)

Let me introduce myself. Dovolte mi, abych se představil/a.
What ś your name? Jak se jmenuješ?  My name ś … Jmenuji se…
How are you? Jak se máš?   I´m fine, thanks. Mám se skvěle, děkuji.
    I´m very well, thanks. Mám se velmi dobře, děkuji.  
Where are you from? Odkud jsi?  I´m from … Jsem z …   
What ś your job? Jaké je tvé zaměstnání?  I´m a(n) … Jsem …
How old are you? Kolik ti je let?  I´m … Je mi …
What ś …? = What is …?   My name ś … = My name is .... 

VOCABULARY (slovní zásoba)

a(n) [ , n] neurčitý člen   old [ uld] starý
and [ nd] a    student [stju:d nt] student
fine [fain] skvělě, pěkný   teacher [ti:č ] učitel
from [from] z    very [veri] velmi
introduce [intr ´dju:s] představit  well [wel] dobře 
job [džob] zaměstnání, práce  what [wot] jaký
my [mai] můj    where [we ] kde
name [neim] jméno   your [jo: ] tvůj

GRAMMAR – TO BE (gramatika – sloveso být)

I am » I´m (já jsem)
You are » You ŕe (ty jsi) 
He is » He ś (on je)
She is » She ś (ona je)
It is » It ś (to je)
We are » We ŕe (my jsme)
You are » You ŕe (vy jste)
They are » They ŕe (oni jsou)
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Přece se začalo lyžovat

Nelehký start do 28. sezony měli 
členové Lyžařského klubu Kadlečák. 
O Vánocích sice svatý Petr s pořádnou 
sněhovou nadílkou stále otálel, ale 
celodenní mrazivé počasí dovolilo 
výrobu technického sněhu. 

A tak v pátek 21. prosince začalo 
na Kadlečáku pracovat sněhové dělo 
a technický sníh se vyráběl nepřetržitě 
ve dne v noci ještě 27. prosince. Pouze 
na Štědrý večer si lyžaři dali pauzu, aby 
snad nepřišli o dárky pod stromečkem. 
Na Boží hod vánoční byla sjezdovka již 
do poloviny zasněžená, proto se mohl 
rozjet vlek a první nedočkaví vyznavači 
dlouhých prkýnek a snowboardů oku-
sili tu opojnou radost z jízdy ze svahu. 

Šachistům se zatím nedaří

ŠK Sklo Bohemia Světlá n. S., 
v předešlé sezoně šestý tým dva-
náctičlenného krajského přeboru 
Vysočiny šachových družstev, je po 
čtyřech kolech bez vítězství. Zatím-
co v poslední sezoně šachisté Světlé 
dokázali pětkrát zvítězit a vyhrát 25 
partií, nyní jsou jejich zisky mno-
hem skromnější. 

V I. kole prohráli v Pelhřimově 
s A týmem Spartaku 2:6, když body za 
remízy získali Martin Štukheil, Vlas-
timil Mareš, Petr Bažík a Ota Jirák. 
Ve II. kole podlehli na domácích ša-
chovnicích TJ ŽĎAS Žďár n. Sázavou 
11⁄2 : 61⁄2 (Michal Běloušek 1, Jaroslav 
Benák 1⁄2). Další porážka přišla ve III. 
kole v Humpolci s Jiskrou A 31⁄2 : 41⁄2  
(Štukheil 1⁄2, Tomáš Rosecký 1⁄2, Be-
nák 1, Mareš 1⁄2, Jindřich Procházka 
1). Vítězství nepřišlo ani v posledním 
utkání roku 2007 doma s šachisty 
Spartaku Třebíč A. ŠK Sklo Bohemia 
prohrál 3:5, když bodovali Běloušek 
1, Zdeněk Fiala 1⁄2, Rosecký 1 a Benák 
1⁄2. V dosud odehraných dvaatřiceti 
partiích bodovalo devět hráčů Světlé: 
dvě partie vyhrál Michal Běloušek 
a stejný bodový zisk má na svém kontě 
Jaroslav Benák za jedno vítězství a dvě 
remízy. 

Krajský přebor má pokračování až 
v novém roce, kdy si světelští zahrají 
6. ledna v Havlíčkově Brodě s Jiskrou 
A, která je po čtyřech kolech na 4. mís-
tě tabulky. O dva týdny později budou 
doma hostit na svých stolech šachisty 
z Velkého Meziříčí. Všichni ze svě-
telského šachového klubu věří, že se 
změnou letopočtu přijdou konečně 
očekávaná vítězství a tým ŠK Sklo 
Bohemia se odlepí ze dna tabulky 
krajského přeboru. 

jív

Jaroslav Kaiser při zasněžování

Vždyť loňská zima byla pro národ lyžařů 
opravdu macešská a netrpěli jen lyžaři. 
Zkrátka přišli i obchodníci, kterým po 
mimořádně teplé zimě zůstaly velké 
zásoby lyží na skladech a fi rma Sporte 
v Novém Městě na Moravě musela do-

konce snížit výrobu lyží na polovinu.
„Předpovědi počasí na první dny led-

na jsou docela optimistické, proto jsme 
začali se zasněžováním a věříme, že 
nám také něco připadne. Po nynějších 
zkušenostech jsme došli k rozhodnutí, 
že budeme muset koupit ještě jedno dělo. 
V současné době by se nám určitě vypla-
tilo. Do medií jsme zatím informaci o za-
hájení lyžovaní na Kadlečáku nedávali, 
tolik sněhu ještě nemáme.“ To byla slova 
předsedy LK Kadlečák Jaroslava Kaise-
ra, který měl službu u sněhového děla ve 
středu o druhém svátku vánočním. 

Text a foto: jív

Aktuální informace o sněhových 
podmínkách na Kadlečáku najdete 
na www.kadlecak.unas.cz.
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Ptáčníkové to běhalo

Skvělou formu měla v prosinci mladá 
atletka z tréninkové skupiny Jozefa Foť-
ka třináctiletá Hana Ptáčníková. Žákyně 
8.b třídy ZŠ v Komenského ul. startovala 
3. prosince v barvách atletického oddílu 
AFK SKP Pardubice na celorepublikových 
závodech Mikulášská hala v hale Otakara 

Jandery v pražské Stromovce. V silné 
konkurenci se hned dvakrát dostala na 
stupně vítězů a v obou případech to bylo 
po osobních rekordech. Ve sprintu na 60 m 
bylo ve čtyřech rozbězích 31 žákyň a Hana 
Ptáčníková byla nejrychlejší s časem 8:06. 
Na 2. místě skončila Adéla Novotná z SK 
Aktis Praha (8:13) a 3. příčku vybojovala 
Jana Janoušková z A. C. TEPO Kladno, 
která měla čas 8:21. Podruhé se atletka ze 
Světlé dostala na stupně vítězů v běhu na 
60 m překážek. S osobním rekordem 9:67 
skončila na stříbrném stupni. 

Tohoto mítinku se ještě zúčastnili další 
Foťkovi svěřenci, ale jejich výsledky na 
přední umístění zatím nestačily. Petr 
Kořínek běžel 300 m za 42:20 a ve stejné 
disciplíně ještě startovaly Denisa Vápení-
ková (47:20), Lenka Pavlovičová (52:08) 
a Tereza Kolářová měla čas 54:99. Mar-
tina Ježková s výkonem 331 cm skončila 
v dálce na 12. místě.

Dalším halovým startem Hany Ptáční-
kové byla Vánoční hala v Praze na Stra-
hově. V šedesátce zopakovala svůj skvělý 
výkon ze Stromovky 8:06, ale tentokrát jí 
to stačilo „jen“ na 2. místo. Petr Kořínek 
běžel 300 m za 42:75 a Denisa Vápeníková 
měla na stejné trati čas 47:65. 

Turistika

Svatý Martin sice přijel na bílém 
koni, ale v prosinci už byly cesty, 
stezky a pěšinky opět holé, a tak 
se mohli turisté nadále vydávat na 
toulky přírodou pěšmo. A nemyslete 
si, že ke konci roku je málo akcí!

První prosincovou neděli jsme ab-
solvovali dálkový pochod Pražská 
stovka, který nás seznámil s jižním 
okrajem hlavního města, týden před 
Vánocemi jsme se zúčastnili Vánoční-

ho pochodu pořádaného odborem KČT 
Lokomotiva Kolín, o druhém vánoč-
ním svátku jsme šlapali 33kilometrový 
Jeníkovský vánoční pochod třemi kraji 
a den před Silvestrem jsme se vydali 
na akci Silvestr na Chrudimce. Trasa 
vedla z Hlinska přes Kameničky, obec 

s velkou malířskou tradicí. Působila 
zde řada umělců, za všechny jmenuj-
me alespoň Antonína Slavíčka, který 
tu vytvořil přes sedmdesát obrazů 
včetně toho nejznámějšího – U nás 
v Kameničkách. V posledních letech 
zde bývá před Vánocemi instalována 
dřevěná plastika Svatá rodina. Její 
autor Jaroslav Pecháček z atelieru 
Abakuk v Kostelci nad Orlicí ji díky 
mistrovskému ovládání motorové 
řetězové pily vytvořil z modřínového 
dřeva bez použití řezbářských dlát či 
jiných nástrojů. 

Z Kameniček to už je jen pár kilome-
trů přes osadu Filipov do polesí Stará 
obora, v němž se nachází pramen 
Chrudimky. 

Nedaleko studánky rozdělali pořa-
datelé velký oheň, u něhož se účastníci 
mohli ohřát, případně si opéct donese-
ný špekáček, popovídat si a vzájemně 
si popřát do nového roku zdraví a hod-
ně našlapaných kilometrů.

Text a foto: Jaroslav Vála

U pramene Chrudimky

Svatá rodina v Kameničkách
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▲ Před vchodem do turistického informačního centra 
byla před koncem roku instalována světelná tabule, na 

které občané a návštěvníci města najdou turistické 
informace a plakáty na kulturní a společenské akce. 

(Text a foto: Jaroslav Vála)

▼ Na rozdíl od různých Santa Clausů šplhajících 
po balkonech postavili manželé Jaroslav a Veronika 

Fiegerovi na zahradě u svého domu v Pěšinkách 
jesličky s pohyblivými marionetami.  

(Text a foto: Jaroslav Vála)
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