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Vážení čtenáři,
tedy spíše bych měl začít: Milé 

čtenářky, víte, který den můžete, aniž 
byste překročily meze zažitého bonto-
nu, požádat muže o ruku? Ano, někte-
ré z vás možná správně odpověděly, 
že tento předmanželský akt můžete 
vykonat podle stařičké tradice v den, 
který se opakuje pouze jednou za čty-
ři roky – 29. února. Letos tak máte po 
čtyřech letech opět šanci.     

29. únor je přidáván v tzv. přestup-
ném roce, jak nám stanovuje námi 
dodnes přijímaný gregoriánský kalen-
dář, zavedený papežem Řehořem XIII. 
v roce 1582. Tropický (či sluneční) rok 
totiž trvá přesně 365 dní 5 h 48 min 
46 s, což dělá 365,2422 dne. Tudíž 
oproti klasickému 365 dní dlouhému 
roku přebývá přibližně čtvrt dne. Jed-
noduché řešení se tedy pochopitelně 
nabízí – jednou za čtyři roky přidat je-
den den navíc. Problém je však v onom 
slovíčku „přibližně“. Ona čtvrtina dne 
totiž není přesnou čtvrtinou. I toto se 
snaží náš kalendář vyřešit. Upřesňuje, 
že roky dělitelné 100 jsou přestupné 
jenom tehdy, jsou-li dělitelné 400. To 
znamená, že přestupné byly například 
roky 1600 a 2000, naopak nepřestup-
né byly roky 1700, 1800, 1900. Nemu-
sí nás snad ani příliš trápit, že i toto 
počítání nám po 3323 letech přinese 
jeden den navíc…

Zajímavé v této souvislosti je také to, 
že naše časové jednotky nejsou v po-
rovnání s během Vesmíru v důsledku 
různých příčin zcela přesné, takže 
jednou za čas je třeba zcela nenápadně 
malinko „zašvindlovat“. Svědky ta-
kové drobné korekce jsme mohli být 
naposledy v roce 1994, kdy poslední 
minuta v roce neměla 60 vteřin, ale 
rovnou 61. Pokud jste tedy poslouchali 
přesné zvukové znamení v radiu, pře-
kvapil vás jeden tón navíc.

Ale to jsem se nechal unést už zcela 
jinam. Tak jen na závěr ještě jednu ma-
lou pověru k 29. únoru. Podle starých 
Egypťanů se bohužel jedná o nešťast-
ný den, kdy by mohlo být nebezpečné 
například onemocnět, vydávat se na 
cestu či vejít do stavu manželského. 
Pokud se Vám, milí čtenáři, jedna ze 
zmíněných alternativ nevyhne, přeji 
hodně štěstí k tomu, aby pověra zůsta-
la pouze pověrou.

J. P.

Slovo úvodem Schůze rady 10. prosince 2007 

Přítomni: Ing. Arnotová, Josef Böhm, 
Mgr. Tourek, Věra Tyčová, Mgr. Kup-
číková, PhDr. Myslivcová, Ing. Vacek, 
Ing. Moučka.

Jednání zahájila Ing. Arnotová přiví-
táním přítomných a provedením kont-
roly zápisu z minulého jednání:

Úkoly z posledního jednání RM jsou 
postupně naplňovány. 

Nesouhlas občanů s výstavbou 
skladové haly byl projednáván v ZM 
s výsledkem, že nebude zahájen pro-
ces k vydání změny ÚPSÚ a občané 
byli se svými námitkami směrováni na 
probíhající spojené územní a stavební 
správní řízení. Opakovaně se dota-
zovala všech přítomných členů RM, 
zda-li jim nejsou známy nějaké nové 
skutečnosti v této věci a zda nemají 
nějaký podnět k revokaci usnesení ZM 
č. 77/2007 a č. 99/2007. Nikdo z pří-
tomných neuvedl k této věci žádné 
nové skutečnosti.

RM Světlá n. S. po projednání jed-
noznačně podporuje žádost společnosti 
Vital s. r. o. o poskytnutí státní dotace 
od MZ ČR na pořízení rentgenového 
přístroje pro zdravotnické zařízení ve 
Světlé n. S. Zajistí: Ing. Lenka Arnoto-
vá, starostka, termín: neprodleně.

RM po projednání souhlasí s vý-
sledkem hodnocení výběrového řízení 
na zhotovitele stavební úpravy střešní 
konstrukce MŠ Lánecká ul. ve Světlé 
n. S. Ukládá uzavřít smlouvu o dílo 
s firmou TOST.CZ, Ledeč n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 1. 2008.

RM Světlá n. S. projednala změny 
směrnice č.1/2007 – Pravidla pro za-
dávání zakázek. Navrhované změny 
zpřísňují zákonnou úpravu a určují 
rozsah kompetencí jednotlivých osob 
v rámci úřadu. Po projednání souhlasí 
s provedením navržených změn dle 
přiloženého materiálu od 1. 1. 2008. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
1. 1. 2008. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje dohodu o zpřístupnění pozemku 
u VOŠ, Gymnázia, Střední sklářské 
školy, SOU a OU Sázavská 547, Světlá 
n. S. v případě vyhlášení krizového 
stavu nebo mimořádné události, které 
dočasně omezí obyvatele v užívání ulice 
Jelenova. Není plně vyhověno požadav-
kům p. Jiráčka, ale pro výše uvedené 

účely je zvolené řešení vyhovující. Za-
jistí: Ing. Arnotová, starostka, termín: 
31. 12. 2007. 

RM projednala záležitost, která 
vyplynula při zpracování pasportu ko-
munikací. Řada stávajících i nově vzni-
kajících ulic ve Světlé n. S. není pojme-
nována. Komise ve složení: p. Böhm, 
p. Šolc, Ing. Kudrnová a Mgr. Tourek 
navrhují následující postup a názvy:
 • u „výpadovek“ byl název odvozen 

od názvu sídel, ke kterým směřují
 • další ulice byly pojmenovány pod-

le místních názvů
 • ulice „Kamenická“ byla pojmeno-

vána podle tradiční výroby (exis-
tuje již ulice Sklářská)

 1. Malostranská – ulice na Kalvárii, 
pokračovat ve stávající ulici – pro-
dloužení 

 2. Opatovická – z křižovatky Panuš-
kova směr „Vodárna a Probas“

 3.  Haberská – z Dolních Bohušic na 
Josefodol a Habry

 4. Druhanovská – z Dolních Bohušic 
do Druhanova

 5. V Polích – od křižovatky ATOS 
směrem do „Polí“

 6. Žebrákovská – směr Žebrákov
 7 Pod Vodárnou – lokalita nové ro-

dinné výstavby
8. Kamenická – z křižovatky u špýcha-

ru v Dolních Bohušicích směrem 
na Opatovice

9. Na Fialkách – prodloužení ulice Pa-
nuškova

RM Světlá n. S. po projednání 
ukládá projednat návrh názvů nových 
ulic v komisi pro rozvoj města včetně 
stanoviska k případným změnám v po-
jmenování stávajících ulic. Dále ukládá 
doplnit návrh o názvy spojek ulic. Za-
jistí: p. Böhm, místostarosta, termín: 
29. 2. 2008. 

RM Světlá n. S. projednala žá-
dost Mysliveckého sdružení Lipnice 
n. S. a schvaluje pronájem pozemků 
KN č. 441/2 o výměře 2388 m2 a KN 
č. 442 o výměře 7897 m2 v k. ú. Nová 
Ves. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 29. 2. 2008. 

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
na pozemek KN č. 235/5 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře 2 m2 k 30. 11. 2007. Jed-
ná se o pozemek pod novinovým stán-
kem Na Bradle. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2007. 
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RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje ukončení nájemní smlouvy na po-
zemek PK č. 106 v k. ú. Horní Bohušice 
k 31. 12. 2007. Žadatel končí s chovem 
ovcí, takže uvedený pozemek nebude 
užívat. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2007. 

RM Světlá n.S. po projednání nevy-
hovuje žádosti pana M. Lamberského 
o zazdění vchodových dveří v Jeleno-
vě ulici čp. 119 ve Světlé n. S. Zajistí: 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, termín: 
31. 12. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání sou-
hlasí se zpracováním společné projekto-
vé dokumentace pro komplex zimního 
stadionu a koupaliště. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: neprodleně.

RM Světlá n. S. obdržela žádost 
Vlastivědného spolku Světelsko o po-
skytnutí příspěvku na svoji činnost 
a financování aktivit, které zajišťuje na 
základě Dohody o pořízení a provozu 
pamětní síně Muzeum Světelska. Do 
příští rady bude přizván předseda VSS.

RM Světlá n. S. pověřila místosta-
rostu Mgr. Tourka a odbor MIRR, aby 
provedli průzkum mezi firmami, které 
se zabývají zřizováním a provozem pla-
cených parkovišť. 

RM Světlá n. S. vyslechla informaci 
o tom, že se ohlásili první zájemci o od-
koupení pozemků v průmyslové zóně. 
Chtějí znát cenu pozemku. Cena bude 
odvislá od toho, zda získáme dotace na 
zasíťování. 

RM Světlá n. S. po projednání uklá-
dá poptat zpracování studie podchodu 
u železničního viaduktu přes Láneckou 
ulici u těchto firem:

Ing. Ivan Šír, Gočárova 504, 500 02 
Hradec Králové

VALBEK s. r. o., Děčínská 717/21, 
400 03 Ústí n.L.-Střekov

HURITA s. r. o., Staňkova 18a, 
602 00 Brno

MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r. o.
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, 

a. s.
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-

mín: 29. 2. 2008. 
Starostka vyjadřuje poděkování 

všem, kteří se podíleli na přípravě ad-
ventních akcí a na založení nové tradice 

– rozsvěcení vánočního stromu. Děkuje 
všem organizacím a jejich zaměstnan-
cům, ale hlavně všem dobrovolníkům. 
Pochvalná vyjádření jsou i na webu 
města. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Schůze rady 7. ledna

Přítomni: Josef Böhm,  Věra Tyčová, 
Mgr. Jan Tourek, PhDr. Jana Myslivcová, 
Mgr. Jana Kupčíková, Ing. Jiří Moučka, 
omluvena: Ing. Lenka Arnotová, hosté: 
Josef Hnik, ředitel Sociálního centra,           
Ing. Jiří Hladovec, předseda Vlastivědné-
ho spolku Světelsko 

Jednání zahájil p. Böhm přivítáním pří-
tomných a žádostí o souhlas s přednost-
ním projednáním bodu č. 8 – návrh ceníku 
DD. Rada souhlasí.

Dále p. Böhm provádí kontrolu zápisu 
z minulého jednání.

RM Světlá n. S. schvaluje s platností od 
1. 1. 2008 ceník za pobyt, stravu a služby 
pro seniory v DD Sociálního centra měs-
ta Světlá n. S., který předložil ředitel SC 
p. Hník:

Vratky uživateli za pobyt mimo domov:
1) nemocnice, LDN, ODN, PL

 a) denní vratka za stravu – snídaně 
6 Kč, přesnídávka 11 Kč, oběd 
25 Kč, svačina 3 Kč, večeře 18 Kč

 b) denní vratka za stravu (diabetici) 
– snídaně 5 Kč, přesnídávka 8 Kč, 
oběd 25 Kč, svačina 3 Kč, večeře 
18 Kč a druhá večeře 4 Kč

 c) vratka za příspěvek na péči se 
nevrací uživateli, ale za ucelený 
měsíc sociálnímu odboru města 
Světlá n. S.

2) dovolená, rekreace
 a) denní vratka za stravu – snídaně 6 Kč, 

přesnídávka 11 Kč, oběd 25 Kč, svači-
na 3 Kč, večeře 18 Kč

 b) denní vratka za stravu (diabetici) 
– snídaně 5 Kč, přesnídávka 8 Kč, 

oběd 25 Kč, svačina 3 Kč, večeře 
18 Kč a druhá večeře 4 Kč

 c) celodenní vratka 63 Kč za stravu
 d) vratka za příspěvek na péči – podí-

lem na skutečný počet celých dní 
v měsíci

Minimální měsíční kapesné je podle 
zákona 108/2006 Sb. 15 % ze starobního, 
invalidního + vdovského/vdoveckého 
důchodu.

Příspěvek na péči dle skupin:
  1. 2 000 Kč za měsíc
  2. 4 000 Kč za měsíc
  3. 8 000 Kč za měsíc
  4. 11 000 Kč za měsíc

Fakultativní služby:
1. Pedikúra – 60 Kč
2. Zabezpečení dovozu a odvozu uži-

vatele ze soukromých důvodů – 8 Kč/km, 
84 Kč/hod. doprovodu

3.a) masáže (poskytované uživateli 
nad rámec doporučení ústavního lékaře) 

– 1 Kč/min.
b) nahřívání pomocí rašelinových polš-

tářků – 5 Kč/15 min.
4. Ceny za vstupné na kulturně spole-

čenské akce až do výše vstupenky. ▶

Členění pokojů
1 lůžk. s balk. 1 lůžk. bez balk. 2 lůžk. s balk. 2 lůžk. bez balk.
od 1. 1. 2008 od 1. 1. 2008 od 1. 1. 2008 od 1. 1. 2008

Strava/den 125 125 125 125
Bydlení/den 135 132 121 118
Den 260 257 246 243
Měsíc (na 30 dnů) 7800 7710 7380 7290

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Poplatek za komunální odpad pro 

rok 2008
Upozorňujeme občany, že poplatky 

za komunální odpad pro letošní rok ve 
výši 456 Kč za osobu platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který 
je přihlášen k trvalému pobytu ve Světlé 
n. S. nebo přilehlých obcích. Majitelé 
chat a rekreačních chalup hradí popla-
tek ve výši 456 Kč za každou stavbu.

Poplatek uhraďte v hotovosti v poklad-
ně městského úřadu do 31. 3. 2008.

Upozorňujeme občany, že za včas 
nezaplacený poplatek vyhláška ukládá 
vyměřovat penále.

***
Poplatek za psy pro rok 2008
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají 
povinnost zaplatit poplatek za psy do 
30. 6. 2008. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!
finanční odbor MěÚ
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Zajistí:  ředitel SC města Světlá n. S., 
termín: 1. 1. 2008 

RM Světlá n. S. na základě  doporučení 
sociální komise  ruší  usnesení č. 393/2007 
ze dne 29. 10. 2007. Souhlasí s rozdělením 
bytu po p. Fidrmucovi v DPS na 1 byt 
pro dalšího obyvatele DPS (tím by se 
zvýšil počet bytů v DPS na 57) a provozní 
místnost pro zázemí pracovníků pečova-
telské služby. Ukládá p. Hnikovi jednat 
s ministerstvem pro místní rozvoj ve věci 
prověření nutnosti změny podmínek pro 
dotaci, kterou město na realizaci výstavby 
obdrželo. Zajistí: ředitel SC města Světlá 
n. S., termín: 31. 3. 2008. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje úpravu nájemného z nebytových 
prostor, které spravuje PO KyTICe Světlá 
n. S. s platností od 1. 2. 2008 následovně:

Společenský sál – kapacita sálu včetně 
přísálí je 216 míst k sedění.

Nájem:
300 Kč/hod. – malé akce bez využití 

všech prostor zařízení včetně technického
3 500 Kč – denní nebo večerní velké 

akce (společenské, kulturní, výroční schů-
ze,...) s předpokládaným využitím všech 
prostor budovy, případně i stávajícího 
technického zařízení.

Kinosál/divadelní sál (víceúčelová 
budova) – 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

1 200 Kč/hod. – k dispozici je hlediště, 
jeviště včetně základního zvukového 
a světelného zařízení s obsluhou, šatny 
pro účinkující

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

Zajistí: ředitelka PO KyTICe, termín: 
1. 2. 2008.

RM Světlá n. S. souhlasí s vybudováním 
nového sjezdu k pozemku parc. č. 314/23 
v k. ú. Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 1. 2008. 

RM Světlá n. S. nesouhlasí s vydáním 
souhlasu na oplocení pozemku parc. 
č. 357/4 v k. ú. Světlá n. S. Ukládá při-
pravit k projednání a schválení v zastupi-
telstvu města návrh na směnu pozemků 
mezi městem Světlá n. S. a p. Duškem, 
majitelem firmy Atos Ledeč n. S. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR a Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, termín: 30. 1. 2008. 

RM Světlá n. S. po projednání navrhuje 
cenu zasíťovaných pozemků v průmyslo-

vé zóně ve výši 420 Kč/m2. Navrhuje ZM 
vypsat výběrové řízení na zasíťování po-
zemků v průmyslové zóně a pověřit RM 
výběrem firmy k realizaci akce. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR a Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, termín: 30. 1. 2008.

RM Světlá n. S. projednala a souhlasí 
s prodloužením termínu provedení stavby, 
který vyplývá z uzavřené Smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě mezi městem Světlá 
n. S. a paní Danuší Šemíkovou, Ovesná 
Lhota 75, do 30. 11. 2008 s tím, že se 
jedná o konečný termín a na další žádost 
o prodloužení již nebude reflektováno. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 1. 2008. 

RM Světlá n. S. z důvodu rozšíření Hor-
ní ul. ve Světlé n. S a zřízení inženýrských 
sítí doporučuje směnu pozemku města 
Světlá n. S. KN č. 120/4 o výměře 10 m2 
za pozemky patřící Jednotě Havlíčkův 
Brod KN č. 1094/8 o výměře 24 m2 
a díl „a“ pozemku KN č. 1764 o výměře 
25 m2 v k. ú. Světlá n.S., a to bezúplatně. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 1. 2008. 

RM Světlá n. S. po projednání doporu-
čuje ZM schválit vystoupení ze svazku 
Národní sítě zdravých měst. Zajistí: Josef 
Böhm, místostarosta, termín: 30. 1. 2008. 

RM vyslechla informaci o výsledku 
prezentace vítězných prací řešení náměstí 

– vítězné projekty ze soutěže o cenu Petra 
Parléře. Většina si vybrala variantu č. 1 
s výhradou výstavby té budovy.

RM vyslechla informaci, že při vysta-
vení ceny Petra Parléře měli lidé možnost 
se vyjádřit i ke generelu dopravy. Nesou-
hlasili s kruhovým objezdem na náměstí 
a požadují řešit viadukt.

RM byla seznámena s výsledkem veřej-
nosprávní kontroly v ZUŠ, kterou provedl 
odbor správní, školství a živnostenský. 
Zprávu bere na vědomí.

RM bere na vědomí informaci místosta-
rosty J. Böhma, že se na Lipnici zúčastnil 
prvního zasedání k výročí Jaroslava Haš-
ka, kde byly prezentovány akce, které se 
uskuteční v průběhu tohoto roku. Město 
Světlá n. S. se připojí svým záměrem – od-
halením pamětní desky na nádraží. 

Rada bere na vědomí žádost Vlastivěd-
ného spolku o příspěvek na činnost spolku 

– bude projednáno v ZM.
RM bere na vědomí informaci týkají-

cí se pozemku p. Kysely: v dubnu 1991 
zamítlo ZM pozemek p. Kyselovi pro-
dat, jelikož měl p. Kysela zájem v této 
lokalitě vybudovat prodejnu smíšeného 
zboží a kuličskou dílnu. Vzniklo sdružení 
sklářů, které usilovalo o povolování dílen 

u svých RD. V roce 1996 požádal p. Kyse-
la opět o prodej, což se stalo. V roce 1997 
se začal vytvářet ÚP a plocha byla určena 
pro občanskou vybavenost, veřejnou zeleň 
a dopravní zařízení a plochy pro dopravu. 
V roce 2006 požádal o povolení vybu-
dování haly, došlo ke změně funkčního 
určení pozemku. Stavební úřad a územní 
plánování změnu doporučil a ZM ji v srp-
nu 2007 schválilo. Občané poslali všem 
zastupitelům města stížnost proti výstavbě 
skladové haly v této lokalitě. 

Paní starostka bude svolávat na 
14. 1. pracovní seminář na toto téma, kam 
zve i zástupce stěžovatelů a investora.

RM Světlá n. S. projednala žádost Let-
ní žurnalistické školy K. H. Borovského 
o finanční podporu talentů na Vysočině 
a poskytnutí příspěvku nedoporučuje. 
Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, termín: 
31. 1. 2008. 

RM Světlá n. S. bere na vědomí  dopis 
od ministra vnitra Ivana Langera ve věci 
projektu Policie pro všechny.

RM Světlá n. S. bere na vědomí infor-
maci tajemníka úřadu o tom, že Ing. Ku-
drnová podala výpověď a je vypsáno 
výběrové řízení na vedoucí odboru MIRR 

– uzávěrka je do 31. 1. 2008.
RM Světlá n. S. po projednání souhlasí 

s termíny jednání zastupitelstva: 30.1., 
27.2., 23.4., 25.6., 24.9., 22.10. a 3.12. Zajis-
tí: Ing. Lenka Arnotová, starostka města, 
termín: průběžně.

Josef Böhm
místostarosta

▶

Finanční úřad v Ledči n. S.
oznamuje,

že bude v měsíci březnu zajišťovat 
výběr daňových přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob též na Městském úřadu 
ve Světlé n. S., a to ve dnech:

pondělí (3.3., 10.3. a 17.3.) 
  v čase  8:00 – 11:30 
  a 12:00 – 16:00 hod.

pátek (7.3., 14.3., 21.3. a 28.3.) 
  v čase 8:00 – 11:3 
  a 12:00 – 14:00 hod.

Informace o rozšířených úředních 
dnech a hodinách v sídle Finančního 
úřadu v Ledči n. S. lze získat přímo na 
FÚ nebo na tel. 569 712 303
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Czech POINT na MěÚ ve Světlé n. S.

Snadnější cestu za potřebnými doku-
menty mají od ledna 2008 obyvatelé Svět-
lé n. S. a okolí. Na MěÚ začalo fungovat 
kontaktní místo Czech POINT, což je 
Český Podací Ověřovací Informační Ná-
rodní Terminál, na kterém mohou lidé na 
počkání v úředních hodinách získat ověře-
né výstupy z veřejných informačních sys-
témů veřejné správy. Díky službě Czech 
POINT mohou občané získat na jednom 
úřadě prakticky okamžitě ověřené výpisy, 
pro něž dosud museli na různé úřady. 

Czech POINT v současné době posky-

tuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že 
každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na 
místě Czech POINT, může požádat o:

1. Výpis z katastru nemovitostí České 
republiky

O výpis z katastru nemovitostí České 
republiky může požádat anonymní žada-
tel. Výpis lze požadovat na základě listu 
vlastnictví nebo podle seznamu nemovi-
tostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu 
vlastnictví, musí znát katastrální území 
a číslo listu vlastnictví. Vydání první 
strany výpisu je zpoplatněno částkou 
100 Kč a každá další strana částkou 50 Kč. 
Pokud žadatel žádá o výpis podle sezna-
mu nemovitostí, měl by znát katastrální 
území a dále buď parcelní číslo požado-
vané nemovitosti, jedná-li se o pozemek, 
nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, 
jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je 
ověřený výstup zpoplatněn stejně. O vý-
pis lze zažádat i podle seznamu jednotek, 
v případě, že budova je dělena na jednotky, 
což je typické u větších staveb, dělících se 
na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto 
případě pochopitelně musí žadatel znát ne-
jen popisné číslo domu, ale i přesné číslo 
bytu v domě.

2. Výpis z obchodního rejstříku České 
republiky

O výpis z obchodního rejstříku České 
republiky opět může požádat anonymní 
žadatel. Výpis lze požadovat na základě 
znalosti IČ právnické nebo fyzické oso-
by. I zde je vydání první strany výpisu 
zpoplatněno částkou 100 Kč a každá další 
strana částkou 50 Kč.

3. Výpis ze živnostenského rejstříku 
České republiky

I v tomto případě může o výpis ze 
živnostenského rejstříku České republiky 
požádat anonymní žadatel. Výpis lze po-
žadovat na základě znalosti IČ právnické 
nebo fyzické osoby. I v tomto případě je 
vydání první strany výpisu zpoplatněno 
částkou 100 Kč a každá další strana část-
kou 50 Kč.

4. Výpis z rejstříku trestů České 
republiky

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 
Sb., o rejstříku trestů v platném znění, lze 
vydat výpis z evidence rejstříku trestů 
osobě, které se výpis týká, pouze na zákla-
dě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba 
ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplně-
nou k podpisu předtím, než mu je výpis 
z rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad 
archivuje dle zákona. Osoba, které lze 
na pracovišti Czech POINT výpis vydat, 
musí mít platný doklad totožnosti a musí 
mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že 
výpis se může vydat i cizincům, kteří mají 
například trvalé bydliště v České repub-

▶

lice. Od 1. 1. 2008 zatím není možné na 
pracovištích Czech POINT vydávat výpi-
sy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis 
z rejstříku trestů na základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost 
o výpis z rejstříku trestů elektronicky, 
zaplatí klient podle zákona za tento vý-
pis 50 Kč jako správní poplatek úřadu za 
přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence 
rejstříku trestů. Na tento výpis se nevyle-
puje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyříze-
na elektronicky a musí být manuálně zpra-
cována na pracovišti rejstříku trestů, musí 
žadatel o výpis požádat způsobem podle 
§11 odst. 1 zákona č. 269/1994S., o rejstří-
ku trestů v platném znění – tedy formou 
papírové žádosti. Systém Czech POINT 
umožňuje vytisknout žadateli tuto papíro-
vou žádost již předvyplněnou jeho osobními 
údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech 
POINT. V tomto případě se neplatí správní 
poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodno-
tě 50 Kč a žádost úřad pošle ke zpracování 
na rejstřík trestů.

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ

Přemostění Sázavy v Dolní Březince

Povodeň v roce 2002 smetla jednu 
z pozoruhodností Světelska, visutý most 
pro pěší v Dolní Březince. Zanikla tak 
možnost spojení mezi Březinkou a Lip-
ničkou, cesta na vlakovou zastávku se 
pro obyvatele Lipničky několikanásob-
ně prodloužila. Pro všechny zmizela 
možnost vycházky do přírody v této 
lokalitě, pocítili to i turisté a účastníci 
pravidelných letních táborů brodských 
junáků na levém břehu Sázavy. 

Myšlenka obnovení lávky však bývalá 
zastupitelstva města nenadchla a zdálo se, 

že se všichni s tímto stavem smířili. Po 
pěti letech se ale objevil nápad, jak mož-
nost přechodu Sázavy vrátit. Myšlenka se 
zrodila v hlavě pana Tomáše Kaňkovské-
ho z Dolní Březinky. Ten studuje VI. roč-
ník Vysoké školy umělecko-průmyslové 
v Praze v ateliéru Sochařství II u profe-
sora Jiřího Beránka a téma přemostění 
Sázavy si zvolil jako diplomovou práci. 
Jeho představa se značně liší od podoby 
mostu před povodní. Most by měl být dře-
věný a jeho konstrukce by se měla podobat 
historickým krytým stavbám, kterých 
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ledových převisů a odemčení nemo-
vitostí spoluobčanů tam, kde hrozilo 
nebezpečí z prodlení. V loňském roce 
bylo při požáru v okrese Havlíčkův 
Brod zraněno celkem šest osob, požáry 
si nevyžádaly žádnou oběť na lidském 
životě. Škoda u požárů dosáhla 17,6 
mil. korun a uchráněny byly hodnoty 
ve výši 105,5 mil. Kč.

se nezachovalo mnoho, na Sázavě žád-
ná. Umístěn by byl asi dvě stě metrů proti 
proudu od místa, kde stržená lávka stávala. 
Řeka je zde užší a břehy vyšší.

Od nápadu k realizaci je ale cesta dlou-
há. Pan Kaňkovský se v roce 2007 obrátil 
na orgány města. Z těch se k jeho myšlen-
ce kladně vyjádřila komise rozvoje města 
i rada města, do rozpočtu na rok 2008 je 
navrhována částka 500 000 Kč. Pokud 
bude s realizací stavby zastupitelstvo 
města souhlasit, začne se hledat možnost 
získání dotace a sponzorské pomoci. Bude 
nutné vykoupit i část pozemků na pravém 
břehu řeky, protože ne všechny jsou v ma-
jetku města.

V současné době se zajišťují vyjádření 
příslušných úřadů a institucí a pan Kaň-
kovský jedná s projektantem.

Podaří-li se tento nápad v budoucích 
letech uskutečnit, získá Světelsko něco 
mimořádného – nový most napodobující 
nejen tvarem, ale i technologií své kon-
strukce díla našich předků.

Josef Böhm, místostarosta 

▶ Cena Petra Parléře - co bude dál?

Po veřejné prezentaci v sále společen-
ského domu dne 19. listopadu 2007, na 
které vystoupili autoři dvou návrhů na 
budoucí možnou podobu náměstí, byly 
tři z návrhů (čtvrtý město neobdrželo) 
vystaveny ve vestibulu městského kina. 
Návštěvníci mohli svůj názor na vystave-
né studie vyjádřit pomocí anketního lístku. 
Této možnosti využilo 51 lidí, z nichž 
pouze jeden si nepřál žádnou změnu. Pro 
návrh č. 2 se vyslovilo dvanáct hlasujících, 
pro č. 3 patnáct a návrh č. 1 získal 23 hla-
sů. Návrh, který získal nejvíce hlasů nás 
Světeláků, vyhrál i hlavní cenu v archi-
tektonicko-urbanistické soutěži. Ovšem 
pouze osm hlasujících pro vítězný návrh 
ho zvolilo bez výhrad, ostatním se nelíbilo 

Městská policie

Městská policie Světlá nad Sázavou 
používá k dokumentování překročení  
nejvyšší povolené rychlosti radar Pro 
LASER III. 

V tabulce uvádíme přehled lokalit, 
v nichž bylo prováděno měření, a počet 
řešených přestupků:

Sázavská ul.  18
Komenského ul. 5
Lánecká ul.  86 
Zámecká  ul.   1 
Závidkovice  10
Radostovice 1 78 
Leštinka  13 
Z celkového počtu 311 přestupků bylo 

290 řešeno na místě a 21 bylo postoupe-
no do správního řízení. Někteří řidiči se 
těchto přestupků dopouštěli i opakovaně, 
dva z nich dokonce třikrát. Město Světlá 
n. S. chystá další opatření, která by měla 
přispět k větší bezpečnosti na našich sil-
nicích. V obci Radostovice bude umístěna 
cedule s nápisem Úsek měřený radarem. 
Dalším krokem by měl být informační pa-
nel rychlosti vozidel, který řidiče upozorní, 
aby sundal nohu z plynu. 

Výhodou radaru, který používáme, je 
možnost pružně reagovat třeba i na pod-
něty našich spoluobčanů. Cíl je jediný 

– bezpečná  silnice.
Zdeněk Novák , vel. městské policie

hlavně rozčlenění náměstí novou stavbou. 
Tato myšlenka je ale na celém návrhu to 
nejpodstatnější a byla důvodem, proč ná-
vrh obdržel hlavní cenu.

23. ledna proběhne v Praze slavnostní 
předání cen vítězům soutěže a teprve po 
tomto datu bude mít město k dispozici 
všechny návrhy v elektronické podobě. 
Budou umístěny na internetových strán-
kách města, aby se s nimi mohli seznámit 
další zájemci. Pro každého občana existuje 
stále možnost podívat se na studie přímo 
na radnici.

V jarních měsících po projednání v pří-
slušných komisích a radě města by měla na 
toto téma začít diskuze v zastupitelstvu.

Josef Böhm, místostarosta

Hasičský záchranný sbor v roce 2007

V loňském roce zasahovali hasiči 
HZS kraje Vysočina, požární stani-
ce Světlá n. S. u 147 mimořádných 
událostí. Z toho bylo 18 požárů, 27 
dopravních nehod a 102krát hasiči od-
straňovali uniklé ropné látky, prováděli 
záchranu osob, zvířat, čerpání vody ze 
zatopených sklepů, odstranění stromů 
spadlých na komunikace, odstranění 

Požáry Dopravní nehody Technická pomoc Celkem 

HZS kraje Vysočina 890 1738 2842 5470

ÚO Havlíčkův Brod 143 246 662 1051

PS Světlá n. S. 18 27 102 147
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Zajímavé mimořádné události minu-
lého roku v Hasebním obvodu Světlá 
n. S.:
  • V součinnosti s PČR a jednotky 

dobrovolných hasičů bylo od nedě-
le 14.1. učiněno opakovaně několik 
pokusů v pátrání po pohřešované 
Marii Pajerové z Lipničky. 

  • V souvislosti s řáděním orká-
nu Kyrill došlo v noci z 18. na 
19. 1. 2007 k několika závažným 
událostem s velkými materiálními 
škodami. Poničená střecha na in-
ternátě Zemědělské školy, poško-
zená střecha ZUŠ od pádu velkého 
stromu, poškozeno popř. bezpro-
středně ohroženo větší počet RD 
od padajících stromů. Ušetřena 
nezůstala ani střecha na požární 
stanici.

  • 22. 8. požár ocelokolny se slámou 
v Babicích, příčina nedbalost při 
svařování, škoda 1 500 000 Kč, 
zraněn jeden svářeč a dva hasiči.

  • 5. 9. součinnost všech složek IZS 
(včetně městské policie) při násil-
ném vniknutí do objektu v Kochá-
nově, mentálně nemocný pacient, 
který odmítal pokračovat v léčbě, 
byl nebezpečný svému okolí i so-
bě.

  • 1.11. požár objektu bývalé pošty 
ve Světlé n. S., příčina nedostateč-
ná odstupová vzdálenost od aku-
mulačních kamen, škoda 50 000 
Kč.

  • 3.11. dopravní nehoda osobního 
automobilu u obce Kysibl, zraněny 
dvě osoby (polity přepravovaným 
lepidlem).

 
V roce 2007 se i díky městu Světlá 

n. S. podařily světelským hasičům 
(profesionálním i dobrovolným) tyto 
investiční akce:
 • přenosná požární stříkač-

ka Tohatsu – cca 250 000 Kč
 • přívěs s nástavbou za 

osobní automobil – cca 40 000 Kč
 • generální oprava vozidla 

T 815 CAS 32 za 2 420 000 Kč
 • výměna oken na požární 

stanici za 250 000 Kč

V rámci preventivně výchovné čin-
nosti navštívilo požární stanici Světlá 
n. S. 1169 osob při 21 akcích (návštěvy 
škol, táborů, nebo návštěva PS). 

Zpracoval npor. ing. Jiří Zelenka
velitel PS Světlá n. S.
HZS kraje Vysočina 

ZZZ – Zastav se, zamysli a změň se

Věznice Světlá nad Sázavou se stala 
jednou ze tří pilotních věznic, kde byl 
program ZZZ (přesný název zní „Za-
stav se, přemýšlej a proveď změnu“) 
uveden v život. Jedná se o resocializač-
ní program pro odsouzené vytvořený 
Londýnskou probační službou. 

Trenérkami programu jsou zástupkyně 
vedoucího výkonu trestu a vazby npor. 
Mgr. Martina Kadlecová a speciální peda-
gožka Mgr. Jana Pokorná. 

Během jedenácti sezení působí trenérky 
na odsouzené tak, aby si vytvořily náhled 
na své individuální vzorce trestného jed-
nání v rámci své kriminální historie. Učí je 
pojmenovat problémy, které nejvíce souvi-
sejí s jejich trestnou činností a zároveň se 
snaží vštěpit odsouzeným přesvědčení, že 
trestná činnost je problém, který lze řešit, 
a že se pro jejich život nevyplácí. Každá 
členka skupiny by měla provést vlastní 
hodnocení svého rizika recidivy a fakto-
rů, které u ní startují kriminální chování 
a v konečném důsledku trest odnětí svo-
body. Trenérky napomáhají odsouzeným 
stanovit si osobní cíle a učí je, jak může se-
beřízení a sebeovládání ovlivnit motivaci 
ke změně. Předpokladem je sebepoznání, 
kritický pohled na sebe a ten mnohdy ne-
bývá příjemný a povzbuzující, je ale pod-
mínkou a odrazem k možným změnám.

V závěru roku 2007 zakončily ve světel-
ské věznici již třetí běh tohoto resocializač-
ního programu. Podle slov Mgr. Kadleco-
vé jím prošlo celkem 36 odsouzených žen. 

„Po absolvování programu ženy pochopily, 
že se dá na problém nahlížet z různých 

úhlů pohledu, že problémy lze řešit různý-
mi způsoby. Dokáží si představit důsledky 
svého chování. Dříve  tak uvažovat nedo-
vedly. Žily okamžikem a možnými násled-
ky se nezabývaly,“ vysvětlila Kadlecová 
a dodala: „Mohu prohlásit, že program 
je přínosný.“ Podle sdělení vychovatelů se 

například u žen, které programem prošly, 
podařilo zmírnit či dokonce změnit někte-
ré projevy jejich chování. Vzájemné spory 
začaly řešit přijatelnějším, méně impulziv-
ním způsobem. Dalším velmi význam-
ným dopadem programu je to, že pomáhá 
ženám napravovat dlouhodobé problémy 
ve vztazích s jejich blízkými. Nejdříve se 
odsouzené učí najít cestu k sobě samotné 
a pak i ke svým blízkým. Uvědomují si 
důležitost co nejčastějších a nejpestřejších 
kontaktů s dětmi, nutnost udržovat a posi-
lovat s nimi vzájemnou vazbu.

Doposud bylo celkově propuštěno dva-
cetdva žen, které prošly programem ZZZ. 
U patnácti z nich soud rozhodl o podmí-
něném propuštění z výkonu trestu. Nový 
trestný čin z nich spáchala dosud pouze 
jedna a téměř všechny ostatní pracují. 

„Absolventky programu mají zájem o kon-
takty s námi i po propuštění z výkonu tres-
tu. Máme možnost se tak od nich dozvědět, 
jak se jim v občanském životě daří, co se 
jim povedlo, s jakými problémy se potýkají 
a co z programu využily. Takováto zpětná 
vazba je pro nás jako pro trenérky velmi 
užitečná a je zároveň i motivací pro další 
účastnice programu,“ uzavřela Kadleco-
vá.

Text a foto: Ing. Eva Hodná
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Dne 2.1. kolem 15.45 hod. došlo na 
silnici č. 150 nedaleko Dolní Březinky 
k dopravní nehodě dvou osobních vozi-
del, kdy řidič jednoho vozidla přejel do 
protisměru a čelně se střetl s druhým 
vozidlem, jehož řidič i přes intenzivní 
brždění již nebyl schopen střetu zabrá-
nit. Řidič vozidla, který nehodu zavinil, 
ještě vše dovršil tím, že pěstí napadl 
druhého řidiče. Proč takto jednal, lze 
vysvětlit snad jen jeho stavem –  v kr-
vi mu bylo totiž zjištěno 3,98 promile 
alkoholu!

Dalšímu řidiči osobního vozidla, kte-
rý byl policejní hlídkou kontrolován ve 
Světlé n. S., bylo rozborem krve zjištěno 
1,03 promile alkoholu v krvi. Věc byla 

Kriminalita na Světelsku
zpracována ve zkráceném přípravném 
řízení.

Celých pět let si nevzpomněl na svoji 
dceru její 42letý otec. Na výživném jí 
tak dluží 60 000 Kč.

Patnáct lahví s pivem vyměnil za 
lahve s alkoholem Magister dne 10.1. 
v Penny Marketu 32letý muž z Ostravy-

-Zábřehu v úmyslu zaplatit jen za pivo. 
Když zjistil, že ho prodavačky viděly, 
vyndal přepravku z košíku a snažil se 
rychle prodejnu opustit. Později při vý-
slechu na policii samozřejmě vše popřel 
a tvrdil, že si chtěl koupit jen svačinu, 
čemuž nikdo neuvěřil, a to i s ohledem 
na jeho bohatou trestní minulost.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

Děkovné dopisy do vězení?

Každé povolání má svá pro i pro-
ti. U zaměstnání ve Vězeňské službě 
tomu není jinak. Každodenní kontakt 
s odsouzenými osobami vyžaduje nejen 
fyzickou zdatnost, ale i vysokou psy-
chickou odolnost zaměstnanců. Navíc 
se jedná o zaměstnání, které i přes 
svou náročnost nenachází u veřejnosti 
uznání a bývá řazeno na nejnižší příčky 
žebříčku společenské prestiže. 

Je všeobecně známo, že veřejnost není 
problematice výkonu trestu a odsouze-
ných vždy příznivě nakloněna, ačkoliv jí 

příliš nerozumí a současný stav českého 
vězeňství hodnotí spíše podle senzace-
chtivých zpráv a nepodložených dohadů 
bulvárních a neseriózních novinářů 
o hotelovém ubytování a bezpracném 

„poflakování“.
O to více potěší názory někoho, kdo se 

do kontaktu s pracovníky věznice sku-
tečně dostal a může proto situaci hodnotit 
z vlastní zkušenosti. V minulém roce do-
šlo do Věznice Světlá nad Sázavou několik 
dopisů, ve kterých různí lidé děkují za 
profesionální i lidský přístup jejích pra-

covníků při řešení konkrétních situací. Dá 
se hovořit o čtyřech skupinách pisatelů. 

Do té první patří bývalé odsouzené, 
které děkují za přístup zaměstnanců a spe-
cialistů při zajišťování některých jejich 
potřeb, týkajících se hlavně přímé pomoci 
při zajištění bydlení, péče o děti, zajištění 
potřebného vzdělání nebo vyřešení jiné 
tíživé situace, která by jim podstatnou mě-
rou zkomplikovala zapojení do řádného 
života po propuštění z výkonu trestu. 

Druhou skupinu pisatelů tvoří rodinní 
příslušníci odsouzených, kteří děkují za 
přístup k jejich manželkám nebo  dcerám 
a vyzdvihují pozitivní vliv, který na ně 
pobyt ve věznici měl nebo má. 

Třetí skupinou jsou pak různé instituce, 
se kterými věznice spolupracuje při napl-
ňování cílů, které si klade při penitenciár-
ním působení na odsouzené. Patří mezi ně 
charitativní organizace, dětské domovy, 
pro které odsouzené zajišťují šití oděvů 
nebo výrobu dárkových předmětů, círk-
ve, které navštěvují věznici, nebo školy 
a vzdělávací instituce, se kterými spolu-
pracuje při vzdělávání vězněných osob. 

Poslední skupinou jsou děkovné dopisy 
od pedagogů různých středních a vyso-
kých škol, i od zahraničních hostů, kteří 
věznici navštívili v rámci svých odbor-
ných stáží a exkurzí.

Je samozřejmé, že každá taková reakce 
„z venku“ potěší. Zároveň je dokladem 
toho, že ne všichni pohlíží na vězeňství 
s despektem a skepsí. Jedná se přece 
o práci s lidmi a pro lidi. Ty uvnitř i ty 
venku.  Ing. Eva Hodná, Mgr. Petr Hodný

Našli jsme v letopisech

Únor
Druhý měsíc v roce. Karel Jaromír Er-

ben vykládá slovo únor od nořiti a vykládá 
jej jako mokrý, vodnatý měsíc, protože 
mrazy už popouštějí a sněhy roztávají, prš-
kami zaplavují zemi vodou. Naproti tomu 
Poláci zvou jej luty, tj. lítý, krutý (pro tuhé 
mrazy). Latinsky nazývá se Februarius.

Ottův slovník naučný, 1907

Klement Gottwald: „Právě se 
vracím z Hradu...“ (Staroměstské 
náměstí, 25. 2. 1948) 

Právě se vracím z Hradu od pana 
prezidenta. Dnes ráno jsem mu podal 
návrh na přijetí demise ministrů, kteří 
odstoupili 20. února t. r., a současně 
jsem panu prezidentovi navrhl seznam 
osob, kterými má být vláda doplněna 

a rekonstruována. Mohu vám sdělit, 
že pan prezident všechny mé návrhy, 
tak jak byly podány, přijal. Soudruzi 
a soudružky, dekrety jak propouštěcí, 
tak i jmenovací jsou panem preziden-
tem podepsány a za chvíli budou mnou 
kontrasignovány. 

Panu prezidentovi rozhodování 
o tomto návrhu nepřišlo lehko, jak vid-
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Wolkerova ulice, 
dům čp. 341
 „Velectěnému městskému úřadu ve 

Světlé n. S.“ adresoval dne 18. srpna 
1925 dopis Jindřich Štaff: „Hodlám 
postaviti na svém pozemku č. kat. 
/nevyplněno – pozn. J.V./ rodinný 
domek jak naznačeno ve dvojmo při-
ložených plánech. Jelikož chci v brzku 

započíti, prosím o komissionelní šet-
ření a povolení ku stavbě. Podotýkám, 
že stavba sousedí s panem Rudolfem 
Müllerem, místním velkostatkem a pa-
nem Josefem Kislingerem. Stavbu tu 

no z toho, že to trvalo dosti dlouhou 
dobu, než věci uvážil a rozvážil. Pan 
prezident přes to všechno pak nakonec 
uznal nutnost a nezbytnost takového 
opatření, a hlavně proto to uznal, po-
něvadž viděl, že to bylo přání, vůle 
a hlas lidu. 

My, soudruzi a soudružky, jsme 
panu prezidentovi vděčni, že dovedl 
respektovat přání a vůli lidu i ve věci, 
která mu byla osobně velmi těžká. 
A nyní, soudruzi a soudružky, ještě 
několik slov. Reakce, která chystala 
a připravovala právě v této době roz-
hodný úder proti našemu lidově demo-
kratickému řádu, byla sama odražena 
a poražena. Bdělost, ostražitost a pev-
ná bojová vůle našeho lidu způsobily 
především tuto porážku reakce. 

Jednota našeho lidu, jednota dělnic-
ké třídy, jednota dělníků, rolníků, živ-
nostníků a inteligence to byla, která 
našemu národu dala dostatek sil, aby 
v zárodku, během několika málo dnů, 
zmařil úklady a spiknutí reakce. 

Nyní, kdy každý útok reakce je 
odražen, vrátíme se opět ke své práci, 
ke své budovatelské práci na splnění 
dvouletky, ve které práce bude o to 
radostnější, že již tam budou v míře 
daleko menší, než tomu bylo dosud, 
rozvratnické a sabotážnické živly. 

Je potřeba, soudruzi a soudružky, 
nyní, když vůle našeho lidu byla tak 
slavně prosazena, znovu se semknout 
v mohutné pracovní úsilí, abychom 
překonali veškeré obtíže, které před 
námi stojí, a abychom vybudovali 
z naší republiky, oproštěné od reakcio-
nářů, šťastný domov všeho pracujícího 
lidu. 

Rudé právo, č. 48,
26. února 1948

Únor 1948 
Nastalo násilné potlačení svobodné 

plurality stran a přechod od demokra-
cie k totalitě (oficiálně socialistické 
společnosti) pod vedením KSČ usměr-
ňované z SSSR. Její členové se hlásili 
navenek k sovětskému mocenskému 
bloku, avšak prosazovali místně své 
osobní zájmy. Demonstrace české inte-
ligence v Praze byla krvavě potlačena, 
byli popraveni někteří legionářští dů-
stojníci, mnoho lidí bylo zatčeno, mno-
ho studentů a učitelů muselo opustit 
školy a další působení na školách jim 
bylo znemožněno.

www.wikipedia.cz, 
2008

prováděti bude pan Antonín Herink ze 
Světlé.“

V protokolu sepsaném 19. srpna 
1925 se kromě jiného dočteme, že 
„...za velkostatek Světlá n. S. dostavil 
se pan Karel Musil, správec velkostat-
ku, a projevil přání, aby parcela pana 
stavebníka byla řádně oplocena, aby 
drůbež a domácí zvířata na soused-

ních pozemcích velkostatku nemohla 
škody působiti“. 

Z dalšího dokumentu ze dne 7. srpna 
1926 se dovídáme, že „...při ohledání 
stavby nového domu dne 4. srpna 
1926. konaném ku žádosti Vaší ze 
dne 29. července 1926. zjištěno, že na 
čís. parc. 21. stav. ve Světlé n. S. dne 
19. dubna 1926. započatá a dne 
24. července 1926. ukončená stavba 
provedena jest dle schváleného nástinu 
stavebního a uděluje se vám v základě 
§ 124. řádu stavebního ze dne 8. ledna 
1889. č. 5. z. z. povolení k obývání ode 
dne 4. srpna 1926. Zároveň označuje 
se stavba čís. pop. 341.“

Jednopatrový domek měl v příze-
mí krám a dílnu, v prvním patře byt 
o jedné kuchyni a jednom pokoji. 

Později jsou jako další majitelé po-
stupně uváděni Karolina Dolečková, 
manželé Antonín a Božena Vincen-
covi a manželé Jaroslav a Jindřiška 
Pecovi.

Jaroslav Vála
foto: -jv-, plánek: archiv
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Den otevřených dveří v 1. třídách

Každý rok ZŠ Komenského pořá-
dá Den otevřených dveří ve svých 
prvních třídách. Ani tento rok ne-
byl výjimkou. Setkání rodičů, dětí 
z MŠ, představitelů města proběhlo 
16. ledna od 8 do 16 hodin. 

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀܀ఀഀऀ܀ༀ
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ĀȀ̀ЀԀȀऀࠀ܀

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve srdečně maminky s dětmi do své 

klubovny
Program na únor:
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 6. února od 8:30 hod. 

sociální poradna (rodičovský příspě-
vek, přídavky na děti,….)

• v pondělí 11. února v 18 hod. 
vernisáž výstavy svatebních fotogra-
fi í při příležitosti kampaně Národní 
týden manželství  

• ve středu 13. února v 9:30 hod. 
beseda s psychologem Lubošem No-
votným na téma Psychologie dětské 
kresby (obrázky s sebou)

• ve středu 27. února burza receptů 
spojená s ochutnávkou (tentokrát na 
téma lehké, rychlé a laciné moučníky)

• v úterý 12. a 19. února pletení 
z pedigu: ryba

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

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

- s sebou potřebujete jen přezutí.
Dobrá nálada a chuť být  

pospolu vítány...

Prvňáčci se svými učitelkami se na 
návštěvu těšili, vyzdobili třídy a při-
pravili si  zajímavé úkoly. Hned ráno 
přišlo několik rodičů se svými dětmi, 
paní starostka L. Arnotová a pan 
místostarosta J. Böhm. V 1.a zhlédli 
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ukázku čtení a psaní, v 1.b část výuky 
matematiky. Byli příjemně překvape-
ni, jak žáci zvládají sebehodnocení, 
umí se navzájem pochválit, podpořit. 
Po 9. hodině přicházely děti z MŠ. 
Učitelky začlenily malé návštěvníky 
do vyučování. Děti se aktivně zapojily 
do čtení příběhu z tabule, textu pro-
kládaného obrázky. Společně počítaly, 
zpívaly. Naši prvňáčci pomohli dětem 
vyrobit si papírovou berušku. Všichni 
měli možnost vidět učení v 1. třídách 
podle nové koncepce. Malí i velcí 
návštěvníci se mohli přesvědčit o přá-
telském nestresujícím prostředí – v na-
šich 1. třídách totiž neexistuje klasické 
školní zvonění na začátku a konci vy-
učovací hodiny. Organizace vyučování 
je plně podřízena dosud hravým a ještě 

snadno unavitelným šestiletým dětem. 
Některé děti se vrátily i odpoledne se 
svými rodiči, kdy se společně mohli 
informovat o provozu školní družiny. 

Děkujeme všem za návštěvu a už se 
těšíme na další setkání s budoucími 

prvňáčky a jejich rodiči 14. – 15. února 
při zápisu do naší ZŠ Komenského.

Mgr. J. Nejedlá, 
Mgr. J. Zikmundová,

učitelky 1. tříd 

Z domova důchodců

Po celý minulý rok jsme vás ve Světel-
ském zpravodaji informovali o Univerzi-
tě slunečního věku, kterou jsme v našem 
domově zavedli. Během roku k nám 
docházeli přednášející z řad odborníků 
i laiků a seznamovali naše seniory s nej-
různějšími informacemi a zajímavostmi. 
V úterý 18. prosince měla Univerzita 

slunečního věku slavnostní zakončení. 
Jelikož to bylo v době adventu, nemohlo 
na začátku chybět zajímavé vyprávění 
o vánočních zvycích a tradicích v po-
dání pracovnic městské knihovny Jiřiny 
Roženské a Evy Kodýmové. Za jejich 
krásné vyprávění moc děkujeme. Pak 
už následovalo předávání diplomů a me-

dailí za účast na Univerzitě slunečního 
věku. Sváteční odpoledne nám přišel 
zpříjemnit pan Josef Čech se svou muzi-
kou. Pro každého „studenta“ byl připra-
ven sborník, ve kterém mohl nalézt vy-
jádření všech přednášejících, co si o této 
univerzitě myslí, jak se při přednáškách 
cítili apod. Zároveň jsou zde zpracovány 
dobrovolné úkoly „studentů“, které jim 
byly po každé přednášce zadávány. ▶
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České vesnice v Banátu podruhé

Sborník také obdrželi všichni před-
nášející. První ročník se zdařil, v lednu 
otvíráme pro naše i nové „studenty“ 
2. ročník Univerzity slunečního věku, 
a tak s chutí do toho!

Ve středu 19. prosince jeli tři zástupci 
z řad našich obyvatel reprezentovat svě-
telský domov důchodců do Havlíčkova 
Brodu, kde se v tamním domově konalo 

předvánoční soutěžní klání. Naši zástup-
ci nás reprezentovali zodpovědně a při-
vezli domů krásné 1. místo. Ještě jednou 
děkujeme a k vítězství gratulujeme.

Vánoční kavárnu nám svými písnič-
kami přišel zpestřit soubor Vánek pod 
vedením p. Janů. Nejenom štědrove-
černí večeři jsme strávili společně, ale 
letos poprvé jsme si udělali i společné 

Silvestrovské posezení, kde nám k dob-
rému jídlu a pití hrál pan Beneš z Hradce 
u Ledče n. S.  

Nový rok 2008 jsme zahájili dodateč-
ným vánočním vystoupením dětí pod 
vedením MUDr. Brhelové  a první led-
novou Kavárničkou.

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

▶

První cestopisné povídání o českých 
vesničkách rumunského Banátu jsem 
uveřejnil ve Světelském zpravodaji 
v červenci 2006, kde také najdete zá-
kladní informace o Banátu. V říjnu 
2007 jsem pro cestovní kancelář svého 
kamaráda vedl skupinku lidí tímto 
krásným krajem a navštívili jsme spo-
lečně další nádherná místa, která se 
pokusím popsat v tomto článku. 

Svatá Helena
První den jsme tradičně strávili ve 

vesnici Svatá Helena. Navštívili jsme 
Kulhavou skálu, jeskyni Vranovec, poko-
chali se průběhem podzimních prací na 
místních políčcích. Když jsem procházel 
vesnicí, zaregistroval jsem několik změn. 
Škola má nová plastová okna a nový nátěr 
fasády, nedaleko obchodu byla otevřena 
nová hospůdka v rekonstruované chalupě. 
Je vidět, že místní se přes veškeré těžkosti 
snaží budovat. 

Ráno vyrážíme dodávkou do vesnice 
Rovensko, odkud hodláme pěšky pokra-
čovat do Bígru a Eibenthalu. Počasí přeje 
a vypadá to na prima pochod. 

Z Rovenska do Bígru
Z nejvýše položené vesnice Banátu je to 

pěšky po červené značce asi 30 kilomet-
rů, tedy nějakých 7-8 hodin pochodu a je 
potřeba překonat údolí dvou říček. Vyrá-
žíme bohužel poměrně pozdě kolem 11 
dopoledne, protože dopravu do Rovenska 
nebylo možno dříve zajistit. Svítí slunce 
a okolní především listnaté porosty uka-
zují své nádherné barvy v celé své kráse. 
Cesta zprvu vede po vrstevnici, posléze 
následuje poměrně strmý sestup do první-

ho údolí, které je protékáno říčkou Orevita. 
Následuje ostré stoupání a přechod do 
údolí říčky Berzasca. Zde vede červená 
značka po zbytcích náspu bývalé úzkoroz-
chodné lesní železnice. Pomalu se stmívá, 
a tak poslední hodinu pochodu do Bígru 

absolvujeme za svitu čelovek. V místní 
hospůdce (zde se hospůdkám většinou říká 
kafébar) získávám informace, kde bydlí 
paní Marešová, u níž mám pro skupinku 
předjednaný nocleh. Je to velmi sympa-
tická stará dáma, která o nás pečuje jako 

Paní Marešová v Bígru

Studna a kulturní dům v Rovensku Křížek a čuníci v Rovensku
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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. Jovovich, 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. Kidman, 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

o vlastní. Unavení  po dlouhém pochodu 
se skládáme do jedné místnosti a spíme 
jako zabití. 

Vesnice byla založená v roce 1827 
českými kolonisty z kraje litoměřického, 
plzeňského, klatovského a chrudimského 
a leží ve výšce 550 až 600 m n. m. První 
obyvatelé vystavěli vesnici ve tvaru 
křesťanského kříže, v jehož středu stojí 
římskokatolický kostel vybudovaný v ro-
ce 1876 k poctě Svaté Trojici a posvěcený 
na svátek sv. Havla. Tento tvar je vidět 
z okolních kopců či situačního nákresu 
vesnice. Najít zaměstnání je zde těžké, 
část mužů pracuje v kamenouhelném 
dole Cozla, který však funguje již jen 
částečně. 

Přes Eibenthál k Dunaji
Odpočatí a nakrmení domácími dobro-

tami paní Marešové vyrážíme ráno na dal-
ší část naší cesty. Počasí se bohužel kazí, 
fouká vítr a mrholí. Před námi je výstup 
na nejvyšší kopec v okolí, přes 900 metrů 
vysokou Kopřivu. Kousek pod vesnicí 
musíme brodit říčku a pak už po červené 
stoupáme až pod vrchol Kopřivy. Díky 
oblačnosti a mlze bohužel přicházíme 
o úchvatné výhledy do okolí. Pak už nás 
čeká sestup směrem k Eibenthálu. V údolí 
nejprve procházíme hornickou kolonií 
Ujbányje (Baia Nouă)  patřící k místním 
dolům na antracit. Je to velmi smutné mís-
to, zablácená rozježděná cesta, poloroz-

padlé domky, malý obchůdek a satelity na 
dřevěných tyčích. Po asi třech kilometrech 
se dostáváme do Eibenthálu. 

Pojďme si říci pár základních informací 
k vesnici (převzato z www.banat.cz): Ves 
byla založena v roce 1827 v úzkém údolí 
podél potůčku Tisovice a své německé 
jméno dostala podle rozsáhlých porostů 
tisu, po kterých ale dnes již není ani 
památky. Čeští kolonisté sem přišli z Pl-
zeňska, Klatovska, Čáslavska a Beroun-
ska. Vesnice leží ve výšce kolem 500 m 
n. m. V roce 1912 zde byl v obci vystavěn 

římskokatolický kostel, který je zasvěcen 
Sv. Janu Nepomuckému a vysvěcen byl na 
Sv. Havla. Obyvatelé se většinou živí prací 
v dole na antracit v Ujbányji. V okolí obce 
je spousta zaniklých štol, v některých se 
těžil azbest.

Vzhledem k dešti ze zde příliš dlouho 
nezdržujeme, prohlížíme zmíněný kostel 
a protože místní kafébar má zavřeno, po-
kračujeme stále po červené směrem k Du-
naji, kde mám domluvený svoz autem zpět 
do Svaté Heleny. I zde přicházíme díky 
počasí o nádherné výhledy na vesnici 

a řeku, nicméně je alespoň důvod, proč 
se sem v budoucnu vrátit a dále objevo-
vat nepoznané krásy tohoto koutu světa. 
Všem, kdo mají trochu rádi pěší turistiku 
a romantickou krajinu, mohu po svých 
zkušenostech cestu do Banátu doporučit. 
Stojí to za to a zážitků si každý odveze 
opravdu mnoho. 

-mš-Zdobený okap

Na ulici v Bígru

▶

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

Středa 13.2., 17.30
Kouzelná romance (USA) 108´
Pohádková komedie 
Svého pana Dokonalého potkala, 
až když opustila pohádkový svět. 
Hrají: A. Adams 
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný
Česká verze
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▶ Pátek 15.2., 19.30
Holka na hlídání (USA) 105´
Komedie. Předmětem zkoumání 
jsou nafoukaní zaměstnavatelé 
a jejich rozmazlený spratek. 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Neděle 17.2., 17.30
Máte doma lva (ČR) 72´
Pohádkový muzikál
Dva bratříčci se vydávají na 
toulku Prahou. 
Hrají: L. Očenášek 
Vstupné: 30 Kč. Přístupný

Středa 20.2., 19.30
Vetřelec vs Predátor 2 (USA) 89´
Akční sci-fi horor
Hybridní Predátor-Vetřelec je 
hrozbou pro všechny. 
Hrají: J. Ortiz, J. Lewis
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Pátek 22.2., 19.30
Hrdinové a zbabělci (USA) 92´
Thriller. Když nebudeš stát za 
svým, vždycky prohraješ. 
Hrají: R. Redford, M. Streepová
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Neděle 24.2., 19.30
Probuzení tmy (USA) 107´
Fantazy
Jen on se může postavit temnotě, 
aby zachránil svět. 
Hrají: Ch. Eccleston, G. Smith
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa 27.2., 19.30
Svatba na bitevním poli (ČR) 
100´
Komedie
O jedné svatbě, která málem 
skončila jako bitva u Waterloo. 
Hrají: B. Polívka, J. Somr
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Pátek 29.2., 19.30
Sejmi je všechny (USA) 86´
Akční komedie
Uprostřed krupobití kulek chrání 
právě narozené dítě. 
Hrají: C. Owen, P. Giamatti
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Březen

Neděle 2.3., 19.30
Crash Road (ČR) 90´

Komedie
Aby vyhrála nad osudem, dělá 
nečekané věci. 
Hrají: A. Hanychová, B. Tůma 
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Středa 5.3., 19.30
Hitman (Francie) 92´
Akční thriller
Nemá jméno, nemá minulost, 
nemá slitování.. 
Hrají: T.Olyphant, O. Kurylenko
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 7.3., 17.30
Alvin a Chipmunkové (USA) 90´
animovaný,rodinný 
Neobyčejné veverky, které umí 
nejen mluvit, ale i výborně zpívat. 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

Neděle 9.3., 19.30
Beowulf (USA) 114´
Dobrodružný
Sága, která překoná všechny vaše 
představy. 
Hrají: C. Coppola, B. Gleeson
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

KyTICe — Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou pořádá

14. února 2008 v divadelním sále Spo-
lečenského domu v 19 hod.

spontánní a energické představení hu-
dební skupiny Son Caliente (Kuba) a ta-
neční skupiny Grupo Repilado (Kuba/
ČR) plné žhavých rytmů, emocí, pohybu 
a improvizace. Představení je skvělým zá-
žitkem a dokonalým povzbuzením. Zájem 
médií i televize to jen potvrzuje.

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

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 než 20le-
tou 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. Na 
svých koncertech doslova uchvátili české 
publikum. 

Členové kapely Son Caliente: 
Pedro Argelio Guevara Torres (Kuba)

Umělecký šéf skupiny, 
zpěvák a perkusionista po 
více než 16 let, vedle Kuby 
koncertoval s různými ku-
bánskými skupinami v An-
gole, Etiopii a Švýcarsku.

Mario Herrera Marsillan 
(Kuba)

Vedoucí skupiny, vokalista 
a guirista (guiro – kubánský 
perkusový nástroj vyrobený 
z tykve), zkušenosti s kon-
certováním sbírá již 30 let, 
cestoval s kubánskými hu-
debníky po Kubě, Kanadě, 
Španělsku, Francii a Itálii.

Amador Julian Hernandez 
Ordonez (Kuba)

Basista a aranžér, absol-
vent Leipsig Conservatoire 
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dále rytmy salsy v Puerto Ricu, rumbu 
a „bata drums“ v Miami a také byl čle-
nem „drums collective“ přímo v New 
Yorku. 

v Německu, 22 let hudebních zkušeností 
přivedlo Amadora do Evropy i Severní 
Ameriky. Uskutečnil také řadu seminářů 
hudebních i tanečních. Zabýval se kubán-
ským tancem a choreografi í. 

Manuel Guara Colas 
(Kuba)

Trumpetista, přes 30 let 
koncetoval s předními ku-
bánskými skupinami doma, 
v Mexiku a Evropě. Nahrá-
val desky s národními a me-

zinárodními společnostmi, spolupracoval 
s kubánskou televizí a rádii.

Jose Ramon Gonzalez 
Alonso (Španělsko)

 Pianista španělského 
původu hraje se skupinou 
od konce roku 2006. Vy-
studoval hru na piano na 
Koncervatoři a Universitě ve 

Valladolidose a získal diplom z geografi e, 
historie a muzikologie. Pracoval jako pi-
anista španělské lyrické hudby a asistent 
šéfa dvou předních lokálních skupin. Do 
Prahy přicestoval v roce 1999 jako učitel 
hudby a pianista a navázal spolupráci 
s místními latinskými kapelami. Vytvořil 
několik kompozic pro španělskou televizi 
a zahrál si také s jazz a latin jazz banky. 

Aldo Ferrara (Itálie) 
Italský perkusionista 

se skupinou spolupracuje 
od jara 2006. Hraje na 
bicí, perkuse, cajon. Vy-
studoval školu „TIMBA“ 
v Římě ve hře na perkuse, 

Grupo Repilado - skupina dvou taneč-
ních párů, které se věnují tanci mnoho let. 
Tanečníci pochází z Kuby a jsou vnuky 
slavného velikána kubánské hudby Fran-
cisco 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, 
chacha, mambo), které mísí v choreogra-
fi ích a volných improvizacích. K tanečním 
ukázkám neoddělitelně patří výuka tance 
a zapojení hostů do taneční zábavy.

Z. Horní
(převzato z www.iam.cz, kráceno)
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Medailon

Zdeněk Kopecký se narodil nedaleko 
Ledče n. S., kam se stále rád vrací, neboť 
tam nalézá i výtvarnou inspiraci pro svo-
ji uměleckou tvorbu. Žije a tvoří ve Žďá-
ře n. S., kde dlouhá léta pracoval jako re-
produkční fotograf a působil ve výtvarné 
skupině AKVA. Své předsevzetí a cíl stát 
se malířem – krajinářem spojoval s hle-
dáním vlastní osobité cesty k malířské 
tvorbě a malířskému autorskému výrazu, 
který je pro něho příznačný. Jeho výtvar-
né dílo je poznamenáno vyznáním hlu-
bokého citového vztahu k přírodě. Ve své 
krajinářské tvorbě autor předkládá své 
okouzlení z Vysočiny a umí zdůraznit 
sounáležitost detailu i celu v monumen-
tálnost prostoru. Používá jasné výrazové 

prostředky, v nichž převládá uvolněná 
malba protékající klidnou atmosférou 
krajiny bez přítomnosti člověka. Jeho 
dílo má více výrazových rovin a vždy 
v něm zůstává něco nepřečteného, jeho 
součástí je snový pohled do krajiny 
s osobitým autorským poetickým ru-
kopisem. Krásu Vysočiny objevuje do-
tykem svého štětce, aby ji zobrazil bez 
sentimentu s hlubokým zaujetím pro 
křehkost a snovost.

Tvorba Zdeňka Kopeckého je rozsáhlá 
a mnohostranná, ilustroval několik bás-
nických sbírek a zúčastnil se více než 
deseti samostatných autorských výstav 
v České republice.

S využitím internetu -jv-
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KyTICe - Kulturní za!ízení Sv"tlá nad Sázavou p!ipravuje:  

 

Osoby a obsazení: 
 

Laura Delamar     Ivanka Devátá / Gabriela Vránová 
Ignác Kolísko      Petr �t!pánek / Ji"í  #apka 
Marie, jeho �ena     Milena Steimasslová/Vlasta �ehrová
Ludvík Mára      Rudolf Stärz / Ivo Kube$ka 
And!la        Milada Bedná"ová 
Notá"         Ji"í Wohanka / Zden!k Ko�ata 
Vrchní inspektor Hr%za   Zden!k Ko�ata / Ji"í Wohanka 
 

Premiéra : 6. 11. 2007 v Praze v Divadle U Hasi!" 

Vstupné: 160, 190, 200 a 210 K!. 
P"edprodej od 19.2. v TIC, tel. 569 496 676. 

11. b"ezen 2008 v 19 hodin 
v divadelním sále Spole!enského domu 

detektivní komedii Bo�eny �imkové 

Vila s v!cným b"emenem 
 

re�ie: Ji"í Frehár 
Výprava a kostýmy: Lubica Bábková 

O autorce...
Božena Šimková je známá přede-

vším svým slavným večerníčkem 
Krkonošské pohádky. Na autorském 
kontě má však na tři desítky  tele-
vizních pohádek, skoro dvě desítky 
pohádek rozhlasových a stejně tolik 
divadelních her pro děti. Ze sedmi 
knížek vydaných až po Listopadu 
(za totality nesměla publikovat) jsou 
i dvě  detektivky: O mrtvých jen 
dobře a Svatba bez příbuzenstva, kte-
rá byla oceněna Cenou Jiřího Marka 
za nejlepší  detektivní román roku. 
Možná, že  díky tomuto úspěchu se 
dala přesvědčit a napsala detektivní 
komedii Vila s věcným břemenem.

O hře...
O detektivní hře se moc psát nedá. 

Nemůžeme diváka připravit o potěše-
ní hádat kdo, kde, kdy a proč, což jsou 
otázky, které musí každá detektivka 
položit a zodpovědět – ovšem až na 
úplném konci.

Tak snad jen několik informací, 
které se těmto otázkám sice vyhýbají, 
ale divákovi mohou být užitečné. 
Příběh se odehrává ve 20. letech 
minulého století, ale docela dobře 
by se mohl stát i dnes, protože kaž-
dá doba má své dobráky i darebáky, 
podvedené i podvodníky... a jak říká 
Agatha Christie: „Lidská povaha  se 
nemění.“ Mění se jen kulisy a kostý-
my – a ani ty ne příliš, protože móda 
se vrací. Můžeme ještě prozradit, že 
hlavní hrdinkou je bývalá hvězda 
slavných pražských šantánů, žena 
světaznalá, zkušená, a přece... A dál 
už nic. Nechte se překvapit, jen po-
zor: Skutečnost obvykle není to, co se 
nám jeví, ale to, co autor před námi 
skrývá.

Zpracovala Z. Horní

PLESY 
ve společenském 
sále ve Světlé n. S.

23. únor – Sklářský ples – ZO OS 
Sklo Bohemia, hrají Iris a Profil

29. únor – Maturitní ples – země-
dělská škola, hraje Universum Čáslav

8. březen – Lyžařský ples – Lyžař-
ský klub Kadlečák, hraje Vysočina 
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Pozvánka do knihovny

Městská knihovna ve 
Světlé nad Sázavou při-
pravila pro dětské čtenáře 
na první pololetí nejen 
pravidelné školní besedy, 
ale snaží se motivovat děti 

i čtenářským „nocováním“, které si mezi 
nimi získává stále větší oblibu. Účelem 
těchto akcí je nenásilnou formou vzbudit 
u nich chuť se dále vzdělávat.

28. březen - Noc s Andersenem 
– „Malované pohádky“

Naše knihovna se již čtvrtým rokem 
zapojuje do mezinárodního projektu na 
podporu dětského čtenářství. V této chvíli 
je přihlášeno již zhruba 150 knihoven. Na 
programu naší knihovny je výtvarná dílna, 
kde budeme tvořit na motivy pohádek H. 
CH. Andersena. Na děti čeká i zajímavé 
překvapení.

23. květen - „Za Kutnohorskými 
skřítky a strašidly“ 

Výlet na noční prohlídku Kutné Hory, 
kde nás paní Zuzana Kocourková nejen 
provede historickým centrem, ale seznámí 
nás i s nejznámějšími pověstmi Kutnohor-
ska.

13. červen – „Netradiční babinec“
Tento čtenářský večer je určen jen pro 

dívky. Budou mít připraven výběr zaruče-
ně dívčí literatury, navštíví nás profesio-

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou

pořádá v divadelním sále Společenského domu ve Světlé n. S. 
pro žáky základních škol:

6. února od 10 hod.
Tajemství zrcadla aneb Enšpíglova šibalství
Vtip a příhody  středověkého šprýmaře pobaví a zároveň 

i osloví dnešní mládí, neboť humor a vtip je věčný a k mládí 
patří. Jak trestal rozmařilce, naduté pavědce, jak lakotnou 
hostinskou a jak bohatce a úplatného soudce.

Pořad je určen pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ.

21. února v 8.30 a 10.00 hod.
Jaroslav Uhlíř – Hodina zpívání – zkoušení
Hodinový komponovaný program určený pro malé i velké uši, ve 

kterém si děti i dospělí mohou s Jaroslavem Uhlířem  za  jeho kla-
vírního doprovodu zazpívat známé písně s texty Zdeňka Svěráka 
jako jsou Holubí dům, Není nutno,Každý den, které jsou známé 
především z populárního televizního programu Hodina zpěvu. 

Pořad je určen pro děti od 5 do 12 let. 
-zh-

Nové číslo Havlíčkobrodska

Koncem minulého roku vydaly 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
a Moravský zemský archiv Brno 

– Státní okresní archiv Havlíčkův 
Brod již 21. číslo sborníku Havlíč-
kobrodsko. 

Čtenář se v něm seznámí například 
s malířskou činností Josefa Mánesa 
v Pohledu a s průběhem bitvy u Štoků 
v roce 1805, historička Zina Zborov-
ská přibližuje život manželky Karla 
Havlíčka Borovského Julie, Kateřina 
Vobořilová se zabývá židovským škol-
stvím v Golčově Jeníkově, a následuje 
ještě dalších patnáct příspěvků.

Nás bude pochopitelně nejvíce za-
jímat obsáhlá stať týkající se našeho 
města – Interiér děkanského kostela sv. 
Václava ve Světlé nad Sázavou a jeho 
proměny během uplynulých sedmi 

století. Její autorkou je Mgr. Alena 
Křivská, dlouholetá spolupracovnice 
redakce Světelského zpravodaje, v ně-
mž kromě seriálu Otazníky kolem dě-
kanského kostela sv. Václava ve Světlé 
n. S. publikovala několik dalších člán-
ků a postřehů a do listopadového čísla 
2007 kompletně připravila barevnou 
přílohu. Dvěma příspěvky se také pre-
zentovala ve Vlastivědném sborníku 
Světelsko a výsledků jejího bádání 
o desce ze sbírky soukromého maji-
tele jsme využili při jejím vystavení 
v Galerii Na Půdě. Co se týče sborní-
ku Havlíčkobrodsko, kromě bývalého 
kronikáře našeho města Jiřího ▶

nální kadeřnice, budeme se zabývat nejen 
současnou módou, ale vrátíme se do časů 
dávno minulých. 

***
Podrobné informace a přihlášky obdrží 

čtenáři naší knihovny během měsíce února 
v dětském oddělení městské knihovny. Při-
hlásit se mohou jen registrovaní čtenáři.  

Skutečný milovník knih vůbec nemusí 
přečíst všechny. Důležité je, že ví: ta či 
ona kniha tu je a máme ji k dispozici pro 
budoucnost. 

Umberto Eco

Fond naší knihovny je pestrý, snažíme 
se nakupovat nové knihy, tak, abychom 
uspokojili co nejvíce čtenářů. Pro zajíma-
vost jsme pro vás vybrali několik zajíma-
vých titulů z prosince. Přehled všech knih 
najdete na webových stránkách Světlé nad 
Sázavou, kde je náš on-line katalog.

Top jídelníček čtenářské „bašty“:
13. komnata
Věra Galatíková 
Jackie Collins: Nebezpečná žena 
Bernard Cornwell: Sharpova pevnost
Lenka Lanczová: Letní něžnosti
Příběhy českých knížat a králů

Na návštěvu do knihovny vás pozvaly
Jiřina Roženská a Jana Šimková
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Nové knihy v městské knihovně

Šulc Jiří
 Dva proti Říši
 válečný román z období 
 heydrichiády
Velikovská Kamila
 Odsouzená
 autobiografický příběh z vězení
Vondruška Vlastimil
 Vládcové ostatků
 historický román

Naučná literatura
Eben Marek
 Na plovárně 3
 zajímavé rozhovory
Hillier Malcolm
 Květiny – Umění aranžování
Hora-Hořejš Petr
 Toulky českou minulostí 11
Chmel Ladislav
 Věra Galatíková
 životopis známé herečky
Mehari Senait G.
 Nikdy jsem nechtěla zabíjet
 autobiografický příběh

Holana, který v něm zveřejnil jen 
všeobecně známá fakta o hudebním 
skladateli Jelenovi, je Mgr. Alena 
Křivská zřejmě jediná autorka, která 
o Světlé publikuje.

Výše jmenovanou stať zpracovala 
jako svůj příspěvek k oslavám 800. 
výročí první písemné zmínky o Světlé, 
byť nepojednává o osmi, ale „pouze“ 
o sedmi stoletích kostela. To je ovšem 
z důvodu, že o předešlém století ne-
máme bohužel k publikování jedinou 
informaci. Tím se současně dostáváme 
k faktu, že se nepřestala zabývat ne-
doloženým letopočtem 1207, ale stále 
usilovně pátrá po sebemenší zmínce, 
která by nás k tomuto období alespoň 
trošku přiblížila.

Práce o interiéru našeho kostela sv. 
Václava je prvním seriózním článkem 
svého druhu přinášejícím fakta, která 
nejsou notoricky známá, spíše nová 
a mnohdy překvapivá. Jsou výsledkem 
dlouhého a trpělivého bádání a ko-
nečně uvádějí na pravou míru různé 
nepřesnosti a nesmysly vyskytující se 
v tisku, publikacích a na internetových 
stránkách. Za všechny uvádím stále 
se opakující tvrzení o obrazech Petra 
Brandla.

▶

Časopis Místní kultura skončil

K 1. lednu 2008 zanikl časopis Míst-
ní kultura, jediný český časopis v ČR 
zabývající se kulturou v místech a regi-
onech. Snažil se přinášet a zprostředko-
vávat postřehy, nápady a inspirace, které 
obohacují kulturní dění na venkově, ve 
městech, v regionech i krajích v celé naší 
republice. Soustředil se na to, čím se velká, 
významná a komerční periodika zabývají 
málo či vůbec, tj. na místní kulturu, se 
snahou postihnout všechny její symptomy, 
zároveň sledoval oblast grantové politiky, 
legislativy, informatiky, cestovního ruchu 
a další oblasti, které tak či onak s kulturou 
souvisejí.

Zpočátku byl časopis poskytován pře-
vážně zdarma, resp. formou výměn, tzn. 
obce a města – včetně Světlé nad Sázavou 

– zasílaly na oplátku za Místní kulturu své 
obecní tištěné zpravodaje. Ty byly zpo-
čátku významným zdrojem kulturních 

zpráv a pracovníci redakce z nich čerpali 
informace a podněty (ovšem v důsledku 
toho byly získané zprávy velmi neaktu-
ální). Později byl tento „výměnný obchod“ 
zrušen, jednak proto, že redakce měla 
k dispozici tiskoviny od svého zřizovatele 
(ministerstva kultury), jednak začala vyu-
žívat informace získané prostřednictvím 
internetu. Časopis, jehož vydavatelem 
byla příspěvková organizace ministerstva 
kultury Národní informační a poradenské 
středisko pro kulturu (NIPOS), vycházel 
od roku 1991 10 x ročně a každé číslo 
bylo s mírným zpožděním zveřejněno 
na internetu. Vzhledem k tomu, že se 
nedařilo zvyšovat počty platících zákaz-
níků, nezbylo redakci v době všeobecných 
úspor, než vyrovnat se s rozhodnutím 
vydavatele a napřít síly k internetové verzi 
časopisu, kterou zájemci najdou adrese 
www.mistnikultura.cz.    -jv-

Všem, kteří se zajímají o historii 
a památky našeho města, mohu tuto 
práci vřele doporučit k přečtení. Sbor-
ník vyšel v nákladu 200 výtisků a je 

možné jej zakoupit nebo objednat 
v uvedených institucích za 130 Kč. 

Jaroslav Vála

Oceán
 vše, co chcete vědět o moři
Tildsley Kevin
 Noční obloha
 hvězdy a souhvězdí
Toušlová Iveta
 Toulavá kamera 5
 vlastivědné zajímavosti

Knihy pro děti a mládež
Denková Melita
 Holky, kde jsou kluci?
Friedrich Joachim
 Čtyři a půl kamaráda 
 a matikářovy plavky
Pohádky o vílách
Požárník Sam
 příběhy o požárnících
Siegner Ingo
 Dráček Kokosáček 
 a jeho dobrodružství
Vávrová Iva
 O čarodějce, která zaspala 
 století

Eva Kodýmová 

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených ke konci minulého roku: 

Beletrie
Dreyer Eileen
 Neber si to osobně
 román z lékařského prostředí
Grippando James
 Dědic nesmí zemřít
 detektivka
Keleová-Vasilková Táňa
 Modrý dům  

 psychologický román
Kraus Ivan
 Na vlastních názorech 
 se shodnu s každým aforismy
Moaali Behjat
 Roztrhnout závoj bezmoci
 skutečný příběh íránské ženy
Morrell David  

 Neznámá pravidla
 thriller
Rada Bohumil
 Nenapravitelná učitelka
 román o ženě pro ženy
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územního plánu. Změny územního 
plánu schvaluje zastupitelstvo města. 
Územní plán se ale zabývá plochami 
a jejich funkčním využitím, nikoliv 

konkrétními stavbami. Možné umís-
tění a povolení každé jednotlivé stav-
by je posuzováno stavebním úřadem 
v územním a stavebním řízení. Ve věci 
stavby p. Kysely bylo stavebním úřa-

dem vydáno územní rozhodnutí a sta-
vební povolení, proti kterému bylo 
podáno odvolání několika účastníků 
řízení, takže stavební úřad celý spis 

do 30 dnů od podaných odvolání předá 
krajskému úřadu k rozhodnutí.

Vedení města
Foto: Jaroslav Vála

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

Kyselova parcela

Zastupitelstvo města Světlá 
n. S. se zabývá nesouhlasem obča-
nů k plánované realizaci stavby na 
soukromém pozemku p. Jaroslava 
Kysely v lokalitě U Stromečku ve 
Světlé n. S.

Občané požadují na zastupitelstvu 
revokaci usnesení ve věci změny 

Rozhovor s Jaroslavem Kyselou

– Můžete nám v krátkosti představit 
sebe i svou fi rmu? 

Moje podnikání začalo hned po 
revoluci, v roce 1990. Nejdříve jsem 
začal podnikat sám. Přistavěl jsem 
k rodinnému domku malou brusírnu 
a přijal několik pracovníků. Poté jsem 
si pronajal obchod v Praze a koupil 
starší objekt na skladování sklářských 
polotovarů.

– Poměrně úspěšné podnikání Vás 
tedy vede ke snaze rozšířit fi rmu?

V roce 2005 jsme založili JAHAMI 
Bohemia, s. r. o. Firma zajišťuje v sou-
časné době práci 108 lidem. Koupili 
jsme objekt brusírny skla v Dolní ulici 
a z domu broušení přestěhovali. Přibý-
vají zakázky a již je málo prostoru na 
manipulaci a balení skla, proto musí-
me vybudovat větší.

– Jak Vy vidíte podstatu výše zmíně-
ného sporu?

Rubrika narozených 
občánků

Říjen
 Daniel Marek, Světlá n. S.
 Karolína Šinkovská, 
 Světlá n. S.
 Kristýna Milfaitová, 
 Světlá n. S.
 Ondřej Kocourek, Kochánov
 Jan Slabý, Světlá n. S.
 David Jiřík, Lipnička
 Adam Kohout, Světlá n. S.

Listopad
 Alexej Šlenčak, Světlá n. S.
 Klára Kratochvílová, 
 Světlá n. S.
 Martin Pešek, Světlá n. S.
 Viktor Vojtěch, 
 Horní Březinka

Prosinec
 Martin Malimánek, 
 Světlá n. S.
 Adéla Čapková, Světlá n. S.
 Kateřina Mottlová, 
 Světlá n. S.
 Tereza Tichá, Světlá n. S.
 Marek Kahoun, Světlá n. S.
 Patrik Kukeně, Mrzkovice
 Richard Petrus, Světlá n. S.
 Vít Koudela, Mrzkovice  

Podstata sporu je asi v tom, že tu 
bude něco vybudováno a sousedé zmí-
něného pozemku nebudou mít prostor, 
na který si zvykli. Vždyť od samého 
počátku museli vědět, že se tu bude 
stavět. 

– Co konkrétně v současné době pro 
Vás tahle kauza znamená? Myslím 
z hlediska obchodního i soukromého.

Znamená to samozřejmě ztrátu 
některých zakázek, které nemůžeme 
přijmout, protože nemáme kde zboží 
složit a zmanipulovat. Dokážeme 
skleněné výrobky včas vyrobit, ale na 
balení a skladování máme jen prostor 
v rod. domku a ten je malý. Tato kauza 
už nás stála nemalé fi nanční prostřed-
ky, které každým dnem zdržení narůs-
tají. Zbytečné starosti a zdržení jistě 
netrápí jenom nás.

– Děkuji za rozhovor.
M. K.
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Na Lipnici, v hostinci a penzio-
nu U České koruny, se ve čtvrtek 
3. ledna konalo neformální setkání 
příznivců a znalců světového a při-
tom našeho spisovatele a humoristy 
Jaroslava Haška a jeho díla. 

Cílem byla aktualizace programové 
náplně nastávajícího Haškova roku 
2008, rozprava o možnostech podpory, 
ale také pietní akt na tamějším hřbito-
vě. Haškův rok začal již o den dříve 85. 
výročím Haškova úmrtí (3. 1. 1923 na 

Richard Hašek s návrhem pamětní desky

Lipnici). Další půlkulaté výročí připa-
dá na 30. dubna, kdy uplyne 125 let od 
Haškova narození v Praze (30. 4. 1883 
v Praze). 

V útulné hospůdce s praskajícím oh-
něm v kachlových kamnech mě hlavní 

slovo samozřejmě spisovatelův vnuk 
Richard Hašek. V úvodu připomněl ně-
které předcházející akce, jako odhalení 
Haškovy jezdecké sochy na Prokopově 
náměstí v Praze, či třídenní nonstop 
čtení z díla Jaroslava Haška a první vý-

stavu obálek Haškových knih. Plynule 
pak přešel k informacím o letošních 
akcích. V únoru to bude oslava ma-
sopustu v Praze na Žižkově, v březnu 
v Divadle Bez zábradlí soutěž pro 
české i zahraniční středoškoláky Jsem 

lepší než Švejk, v dubnu mezinárodní 
sympozium pod názvem Hašek a Švejk 

– součást světového myšlenkového kon-
textu, na které přijedou haškologové 
a překladatelé Švejka do mnoha svě-
tových jazyků, včetně čínštiny, kata-
lánštiny a hebrejštiny. Připomeňme si, 
že Švejk byl už přeložen do 58 jazyků 
a jenom u nás vyšel již nejméně čtyři-
cetkrát. Dubnové sympozium by mělo 
být vyvrcholením oslav, nikoli však 
jejich koncem, neboť v květnu bude 
následovat velký happening v Praze 7 
Hašek a Svět zvířat, další happening 
chystá na červen český básník a mys-
tifikátor, filosof a esejista Eugen Brik-
cius. Bude se konat před domem v Je-
ronýmově ulici na Žižkově, kde Hašek 
psal první díl Švejka. V červenci bude 
na Lipnici odhalena Haškova socha, 
která od roku 1988 leží v depozitáři 
v Lounech, neboť soudruzi tehdy usou-
dili, že Hašek vypadá na Malejovského 
soše příliš bohémsky, a v srpnu budou 
v Praze na Smíchově zahájeny Švej-
kovy víkendy, které budou následně 
pokračovat v Českých Budějovicích, 
Písku a v Putimi.Spisovatelův vnuk a hřbitově

Setkání na Lipnici 

Členové „komitétu“
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Vysočina na Regiontouru

Veletržní sezonu v areálu brněn-
ského výstaviště zahajuje na začátku 
roku tradičně dvojice veletrhů GO 
a Regiontour, která se řadí k nejvý-
znamnějším oborovým prezentacím 
v Evropě s akcentem na regiony. Za-
tímco na veletrhu GO, který byl le-
tos pro zvýšený zájem vystavovatelů 
přesunut do většího a modernějšího 
pavilonu F, se jako obvykle před-

stavily všechny významné cestovní 
kanceláře a agentury z celé České 
republiky, Regiontour měl pro pre-
zentaci turistických možností v regi-
onech vyčleněn pavilon V. 

Regiony představily nejrůznější tu-
ristické produkty zaměřené především 
na aktivní trávení volného času, na 
propojení různých činností – napří-
klad pěší turistiky s poznáváním histo-
rických památek a lidových tradic, na 

agroturistiku a  prezentaci cyklostezek 
v rámci jednotlivých regionů. Jednot-
livé kraje, regiony, města a obce se 
předháněly v originalitě svých prezen-
tací a kraj Vysočina rozhodně nezů-
stal v pozadí. Její originální program 
v režii charismatického herce Petra 
Píši z Třeště – toho času hostujícího 
v Národním divadle – zaujal velké 
množství diváků a sklidil zasloužený 
úspěch.

Kraj Vysočina vystavuje už od roku 
2002 společně s městy svého regionu. 
I v letošním roce obohatily stánek 
svými turistickými expozicemi města 
Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův 
Brod, Chotěboř, Jemnice, Moravské 
Budějovice, Nové Město na Moravě, 
Pelhřimov, Telč, Třebíč, Třešť, Velké 
Meziříčí a Žďár na Sázavou. Hned 
v prvních hodinách veletrhu předsta-
vila Chotěboř publikaci spisovatelky 
Marty Urbanové Pověsti Železných 
hor.

Zleva: hejtman kraje Vysočina M. Vystrčil, M. Urbanová, starosta Chotěboře T. Škaryd

Když vše dobře půjde, 25. srpna 
by měla být na nádražní budově ve 
Světlé n. S. odhalena pamětní deska 
připomínající, že právě zde vystoupil 
Hašek z vlaku a začalo jeho působení 
na Vysočině. Přijel z dnes už neexistu-
jícího nádraží Praha Těšnov, což krás-
ně zapadá do řady mystifi kací kolem 
slavného spisovatele… S podrobnost-
mi vystoupil bývalý přednosta stanice 
Českých drah ve Světlé n. S. a před-
seda „komitétu pro instalaci pamětní 
desky“ Josef Kaplan, načež sochař 
a výtvarník Radomír Dvořák přítom-
ným představil svůj návrh desky, která 
bude mít podobu malířské palety, a tak 
evokovat spojitost s Jaroslavem Panuš-
kou.

Z hostince U České koruny se účast-
níci setkání vydali na starý hřbitov. Pi-
etní akt s položením věnce a čestnými 
salvami vypálenými z ručnic vojáky 
v příslušných historických uniformách 
proběhl za silných poryvů větru přiná-
šejícího sněhové vločky bez dlouhých 
projevů. „Chtěl bych ti říct o zajíma-
vém výročí,“ řekl nad spisovatelovým 
hrobem Richard Hašek, „které měl 
loni koncem roku Josef Lada, tvůj ka-
marád. Jak jste se poznali vy, tak jsem 
se loni, po 100 letech, poznal já, tvůj 
vnuk, s jeho vnukem Josefem Ladou. 
Zapili jsme to v hospodě, jistě uznáš, 
že to tak mělo být.“

Text a foto: Jaroslav Vála

Zprávy z kraje

V pátek 11. ledna se hejtmani všech 
krajů setkali v Brně s ministrem vni-
tra Ivanem Langerem. Kromě dalších 
bodů programu nás ministr Ivan Langer 
seznámil s postupem reformy Policie 
České republiky. Pro náš kraj považuji 
v této chvíli za nejvýznamnější, že pan 
ministr poprvé veřejně potvrdil, že cí-
lem ministerstva je do konce roku 2012 
zřídit ve všech krajích krajská policejní 
ředitelství jako samostatné organizační 
a účetní jednotky. 

Potvrzení plánu zřídit postupně kraj-
ská policejní ředitelství ve všech kra-
jích samotným ministrem považuji za 
průlom v přístupu ministerstva vnitra 
k budoucímu organizačnímu uspořádání 
policie. Zároveň si troufám říci, že kraj 
Vysočina bude schopen vytvořit všechny 
potřebné podmínky pro ustavení kraj-

ského policejního ředitelství v Jihlavě ve 
velmi krátké době. Zastupitelstvo kraje 
Vysočina již několikrát deklarovalo svůj 
zájem o zvýšení bezpečnosti občanů 
Vysočiny a je připraveno podniknout po-
třebné kroky za účelem co nejrychlejší-
ho reálného zahájení činnosti krajského 
policejního ředitelství na Vysočině.

Bude to právě vznik krajského policej-
ního ředitelství, který odstraní doposud 
komplikovanou situaci při krizových si-
tuacích při komunikaci mezi jednotlivý-
mi složkami integrovaného záchranného 
systému (hasiči, policie, záchranka). 
Rovněž tak dojde k tolik potřebnému 
sjednocení řízení důležitých krajských 
institucí.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

www.vystrcil.cz ▶
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Jedním z nosných témat prvního 
výstavního dne bylo představení nové 
organizace cestovního ruchu Vysočina 
Tourism a jejích budoucích aktivit. 

„Nová příspěvková organizace kraje 
Vysočina se bude zabývat především 
koordinací rozvoje cestovního ruchu 
ve smyslu služby poskytované veřej-
nému i soukromému sektoru. Budoucí 
úloha nové organizace je spolupráce 
s podnikatelskými subjekty a maxi-
mální snaha orientovat se na organi-
zaci informačních a servisních služeb 
pro turistický region Vysočina a na 
podporu prodeje. Má vytvořit postup-
ně systém, který je obvyklý ve vyspě-
lých turistických destinacích,“ popsala 
úlohu nové organizace Marie Černá, 
náměstkyně hejtmana pro oblast regi-
onálního rozvoje.

-jv-
Foto: Jana Tomášková

▶
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MEETING PEOPLE

TEXT (text)
This is Rick. He is from Toronto in Canada. He ś 48 years old. He ś a doctor. His hospital is in the centre of Toronto. He is 

married.
This is Anna. She is from Paris in France. She ś 32. She ś a manager. Her bank is in the centre of Paris. She isn t́ married.

INTERVIEW (rozhovor)                                
A: Look at the picture. This is my sister.  A: Look at the picture. This is my brother.
B: What ś her name?   B: What ś his name?
A: Her name ś Anna.   A: His name ś Rick.
B: Where ś she from?   B: Where ś he from?
A: She ś from France.   A: He ś from Canada.
B: How old is she?   B: How old is he?
A: She ś 32.    A: He ś 48 years old.
B: What ś her job?   B: What ś his job?
A: She ś a manager.   A: He ś a doctor.
B: Is she married?   B: Is he married?
A: No, she isn t́.    A: Yes, he is.

PHRASES (fráze)
This is…  Toto je….   Look at the picture. Podíve(te)  se na ten obrázek.
What ś her/his name? Jak se ona/on jmenuje? Her/his name ś…  Ona/on se jmenuje….
Where ś she/he from? Odkud ona/on je?  She/he is from…  Ona/on je z….
How old is she/he? Kolik jí/jemu je let?  She/he is…  Jí/jemu je….
What ś her/his job? Jaké je jeho/její povolání? She/he is a(an)… Ona/on je…
Is she married? Je vdaná?   Is he married? Je ženatý?   
No, she isn t́. Ne.    Yes, he is. Ano.

VOCABULARY (slovní zásoba)
bank [bæŋk] banka  look at [luk æt] dívat se na  
brother [braðə] bratr  manager [mænidžə] manažer  
centre [sentə] centrum  married [mærid] ženatý, vdaná  Canada [kænədə] Kanada
doctor [doktə] doktor  of [ov] předložka 2. pádu  
her [hə: ] její   picture [piktšə] obrázek  France [fra:ns] Francie
his [hiz] jeho   sister [sistə] sestra   
hospital [hospitl] nemocnice the [ðə] člen určitý; ten, ta, to Paris [pæris] Paříž
how [hau] jak   this [ðis] tento, tato, toto
in [in] v (ve)   year [jə: ] rok   Toronto [təronto] Toronto

GRAMMAR – TO BE - negative and questions (sloveso být - zápor a otázka)
I´m not (já nejsem) Am I…? (Jsem…?)
You aren t́ (ty nejsi)  Are you…? (Jsi…?) Are you married?
He isn t́ (on není)  Is he…? (Je on…?) Is he a doctor?
She isn t́ (ona není)  Is she…? (Je ona…?) Is she  a manager?
It isn t́ (to není)  Is it…? (Je to…?) Is it a picture?
We aren t́ (my nejsme) Are we…? (Jsme…?)
You aren t́ (vy nejste) Are you…? (Jste…?) Are you from France?
They aren t́ (oni nejsou) Are they …? (Jsou …?) Are they in Paris?
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Dresy Světlé na mistrovství světa

Organizační výbor hokejového mi-
strovství světa hráčů do dvaceti let, 
které se konalo na přelomu loňského 
a letošního roku v Pardubicích a Li-
berci, učinil skvělý krok k propagaci 
tohoto sportu mezi naší mládeží. Na 

některé zápasy věnoval vstupenky 
do mnoha klubů pro začínající hoke-
jisty s jedinou podmínkou, že malí 
hokejisté i s doprovodem zasednou 
do hlediště ve svých klubových dre-
sech. 

Tak se stalo, že při semifinálovém 
zápase v pardubické ČEZ Aréně Švéd-
sko – Rusko, byly vedle dresů obou 
hokejových velmocí též trika HC Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou. Obleče-

ni do nich byli kluci přípravky včetně 
rodičovského doprovodu a hráči druž-
stva mladších žáků. 

Návštěva tohoto bezesporu atraktiv-
ního utkání byla pro všechny skvělým 
zážitkem. Nejmenší hokejisté ještě 

pochopitelně nedokázali po celý zápas 
upřít svoji pozornost na dění na ledě 
a nic jím zatím ani neříkala jména 
vycházejících hvězd světového hoke-
je Figren, Svensson, Tichonov nebo 
Filatov. 

Vedle rychlého hokeje včetně tvr-
dých osobních soubojů viděli napří-
klad hlasité, ale slušné fandění švéd-
ských diváků a zažili příjemné setkání 
s kanadským fanouškem, který kluky 
obdaroval hezkými odznáčky. Pro 
některé světelské kluky bylo zážitkem, 
když se mohli plácnutím ruky pozdra-
vit s hráči obou reprezentací při jejich 
příchodu tunelem z kabin na led. 

Celý hokejový výlet byl se  vydařil 
a pro všechny byl za tréninkovou píli 
zaslouženou odměnou, také díky hoke-
jovému klubu, který uhradil autobus. 

jív
Foto: M. Sklenář

Na úvod vítězné derby

Příjemný start do zimní přípravy 
měli fotbalisté FK Sklo Bohemia, když 
v prvním přípravném zápase na umě-
lé trávě v Humpolci v rámci turnaje 
Bernard Cup porazili odvěkého rivala 

– fotbalisty z Ledče n. S. 5:2. 

Trenér Žejdlík nechal doma šest hráčů 
z podzimní základní sestavy, ale zato 
zkoušel tři nové adepty. Piskač z Leštiny 
a Klaus z Vlkanče si od kouče vysloužili 
slova chvály, Procházka z České Lípy si 
zahrál jenom pět minut, protože se zranil. 
Pro hráče Světlé mělo utkání zvláštní ná-
boj, vždyť z lavičky ledečských dirigoval 
hru soupeře dlouholetý světelský extrenér 
Míla Kafka. 

Po podzimu stráveném v humpoleckém 
dresu se opět v barvách Světlé představil 
kanonýr Křikava a hned se dvakrát trefil. 
Další góly přidali novic Piskač, Blažek 
a brankář Březina. Vítězství z derby je jis-
tě potěšující, ale šlo jen o začátek přípravy, 
a tak musí být rychle zapomenuto, stejně 
jako podzimní výhra v desátém kole 3:0 
z Ledče. Mnohem důležitější bude výsle-
dek v neděli 1. června, kdy fotbalisté Led-
če přijedou s trenérem Kafkou do Světlé 
k mistrovskému utkání I. A třídy. 

Text a foto: jív

Miroslav Křikava ve výskoku
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Každé pondělí odpoledne probíhá na zimním stadionu pod vedením zkušeného 
brankáře I. ligy juniorů Petra Vopršala z Havlíčkova Brodu trénink gólmanů, 

jehož se účastní brankáři všech věkových kategorií.
Text a foto: Miroslav Sklenář

Turistika

Začátkem ledna se konala valná hro-
mada odboru KČT Sklo Bohemia Svět-
lá n. S., jejímž smyslem bylo ohlédnutí 
za uplynulým rokem, plán činnosti na 
rok 2008 a v neposlední řadě také výběr 
členských příspěvků.

 Zhodnocením uplynulého roku se ve 
své zprávě zabýval předseda odboru Ja-
roslav Mikeš. Zima téměř bez sněhu nám 
nedala mnoho příležitostí provětrat běžky, 
výjimkou byl pobyt několika členů na 
horách a čtyřdenní X. Zimní sraz turistů 
ve Žďáru n. S., kterého se z našeho od-
boru zúčastnilo deset členů, všichni jako 
pořadatelé.

Zahájení turistické sezony v oblasti 
KČT Vysočina se konalo u nás, ve Svět-
lé nad Sázavou a můžeme říct, že jsme 
pomyslnou pořadatelskou laťku posunuli 
o hodný kus výš díky dobré propagaci, 
obětavosti a ochotě pořadatelů a také díky 
přízni sponzorů. Spolupořadatelem akce 
byl Městský úřad ve Světlé, který také 
uhradil převážnou část nákladů. Akce, 
jíž se zúčastnilo rekordních 669 turistů, 
byla hodnocena velmi pozitivně jak členy 
oblastního výboru KČT Vysočina, tak 
účastníky a představiteli města.  

Během dalších měsíců jsme se zúčast-
ňovali dálkových a turistických pochodů 

po celé republice a někteří i v zahraničí, 
plnili jsme podmínky k získání oblast-
ních turistických odznaků a soutěží IVV. 
Od jara do podzimu jsme organizovali 
cykloturistické vyjížďky po okolí našeho 
města s průměrnou účastí deseti cyk-
listů. Je potěšitelné, že se k nám téměř 
pravidelně přidávají i nečlenové odboru. 
V létě jsme uskutečnili, tak jako každý 
rok, pár několikadenních poznávacích 
zájezdů. Početná skupina opět zamířila 
s bicykly do sousedního Rakouska, ten-
tokrát na cyklostezku podél Innu, na 
začátku července se skupina příznivců 
vodácké turistiky rozjela do sousedního 
Slovenska a na svých lodích splula část 
Hronu. 

Poslední srpnovou sobotu jsme uspořá-
dali naši největší akci – dálkový pochod 
Cestami Jaroslava Haška. Byl zařazen do 
akce Dvoustovka (což je 200 vybraných 
pochodů v celé ČR) a hlavně do soutěže 
10 pochodů IVV v České republice, což 
je prestižní soutěž pro turisty plnící pod-
mínky IVV. Připravili jsme čtyři trasy 
pro pěší a čtyři trasy pro cykloturisty. 
I na této akci jsme dosáhli účastnického 
rekordu za všechny ročníky – 326 turistů. 
Také zde jsou namístě slova díků na ad-
resu sponzorů, bez nichž by byl dálkový 
pochod prakticky neuskutečnitelný. 

 Poslední velkou letní akcí byla cyklo-
turistika v oblasti jihovýchodní Vysočiny 
s ubytováním v lesním penzionu Podmi-
trov. Zúčastnilo se 25 členů, ale zde nám 
počasí příliš nepřálo, neboť k občasnému 
dešti se přidal i velký vítr.

Pokud jde o výkonnostní turistiku, v ta-
bulce podle absolvovaných pěších kilome-
trů se umístili 1. Jaroslav Vála (1307 km), 
2. Miloslava Mikešová (1303 km), 3. Jaro-
slav Mikeš (1149 km), na kole 1. Pavlína 
Blažková (8320 km), 2. Václav Blažek 
(6336 km) a 3. Josef Čech (5004 km). 
V průběhu valné hromady bylo předsedou 
odboru předáno několik výkonnostních 
odznaků cykloturistiky a lyžařské tu-
ristiky členům, kteří splnili předepsané 
podmínky. Stojí za zmínku, že v lyžařské 
turistice jsme nejlepším odborem v celé 
oblasti Vysočina. Členové odboru samo-
zřejmě plnili v průběhu roku podmínky 
několika oblastních turistických odznaků 
a odznaků IVV, tři členové se na podzim 
zúčastnili semináře vedoucích a cvičitelů 
v Humpolci.

V plánu pro letošní rok fi guruje letní 
cykloturistika v Rakousku a podzimní 
v jižních Čechách, v srpnu další ročník 
dálkového pochodu Cestami Jaroslava 
Haška, tradiční pondělní cyklovyjíždky 
a po celý rok účast na dálkových pocho-
dech organizovaných jednotlivými odbory 
KČT. 

Výbor odboru vydává pro členy čtvrt-
letní kalendář akcí, veřejnost se o činnosti 
světelských turistů může dozvědět z vý-
věsní skříňky a ze stránek Světelského 
zpravodaje.  

  Text a foto: Jaroslav Vála
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Hokejový klub Sklo Bohemia
Světlá nad Sázavou a zimní stadion

zvou
všechny zájemce o bruslení nebo lední hokej:

Přijďte si s námi zabruslit 
nebo zahrát hokej!

Při veřejném bruslení si hokej nezahrajete!!!

Každé pondělí od 15:15 – 16:30 hod.
pod vedením instruktora.

VŠE ZDARMA!!!

Kontakty: 

zimní stadion 569 452 884, 
mobil: 724 199 820
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