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Březen – měsíc internetu
Internet je dnes naprosto běžnou 

součástí našeho života. Zvykli jsme 
si na něj velmi rychle,  přináší nám 
obrovské možnosti v získávání 
informací, usnadňuje rychlou ko-
munikaci, lze díky němu pohodlně 
nakupovat, pracovat s vlastním 
účtem. Internet má samozřejmě i řa-
du nevýhod, díky „dobrákům“, kteří 
tvoří různé záludné viry a s po-
ťouchlostí sobě vlastní je rozesílají 
nám běžným uživatelům. Přináší do 
našich životů také jedno potenciální 
nebezpečí – vznik závislosti. Dnes 
jsou už zcela běžné případy léčby 
právě ze závislosti na internetu. 

Při pobytu v  zahraničí řada 
z nás vyhledává internetové  kavár-
ny, neboť onen kouzelný vynález 
nám umožňuje spojit se s našimi 
blízkými doma třeba prostřednic-
tvím Skypu. 

Přiznám se, práci v kanceláři 
i ve škole si bez něj už nedovedu 
představit. To, že mi umožní ko-
munikovat v reálném čase s mnoha 
projektovými partnery, je obrov-
skou výhodou. Kvanta informací, 
která na něm mohu zobrazit svým 
studentům při přednáškách, beru 
jako naprostou samozřejmost.

V polovině devadesátých let mi-
nulého století, ještě v dobách mých 
studií, jsem jako řada jiných po-
slouchal přednášky geoinformatiky 
docenta Konečného, který, když se 
rozvášnil, barvitě líčil, jak elektro-
nické toky informací budou jednou 
pro naše životy podstatné. Tehdy 
jsem ještě jeho slova nedokázal 
patřičně docenit. Dnes vím, že měl 
hlubokou pravdu. 

I vy, čtenáři našeho Zpravodaje, 
můžete využívat výhod internetu 
třeba pro komunikaci s redakč-
ní radou na stránkách města 
www.svetlans.cz. Máte také mož-
nost  listovat staršími čísly našeho 
časopisu v archivu na téže adrese. 

Jistou ruku na myši při surfování 
po internetu nejen v březnu vám 
jménem redakční rady přeje

-mš- 

Slovo úvodem Schůze rady 21. ledna

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

Jednání zahájila Ing. Arnotová 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu. Konstatovala, že na 
jednotlivých usneseních se pracuje 
a jsou průběžně plněna.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje
 • Vyřazení dlouhodobého hmot-

ného majetku likvidací. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 1. 2008.

 • Zpřístupnění budovy čp. 102
bezbariérovými úpravami, které si 
provede majitel této budovy. Měs-
to Světlá n. S. je majitelem sou-
sedního pozemku p. č. st. 48 o vý-
měře 344 m2 a budovy na parcele 
čp. 101. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 1. 2008. 

 • Prodloužení smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor v čp. 986 v k. ú. 
Světlá n. S. s p. Milanem Vlč-
kem, Světlá n. S. do 31. 12. 2009, 
za účelem provozování hudební 
činnosti. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 1. 2008.

 • Návrh užšího pořadníku žada-
telů o nájem bytu v domě s pe-
čovatelskou službou předložený 
komisí sociální a zdravotní: pro 
byt 1+1 (byt po paní Šabachové) 
1. paní Marie Benáková, Opato-
vice 20, Světlá n. S. Náhradnice 
pro tento aktuální výběr: paní 
Jana Ševítová, F. A. Jelínka 1154, 
Světlá n. S., pro byt 2+1 (byt 
po paní Weiszové) 1. manželé 
Ludmila a Jaroslav Fironovi, Na 
Bradle 950, Světlá n. S. Náhrad-
níci pro tento aktuální výběr: 
manželé Irena a Jaroslav Loren-
covi, F. A. Jelínka 1154, Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru soc. 
věcí, termín: 31. 1. 2008. 

 • Stanovení mzdy ředitelce pří-
spěvkové organizace Dům dětí 
a mládeže ve Světlé n. S. dle 
předloženého návrhu. Zajistí: 
vedoucí odboru správního, škol-
ství a živnostenského, termín: od 
1. 1. 2008.

 • Jmenování p. Petra Soukupa 
do funkce ředitele TBS Svět-
lá n. S. k 1. 2. 2008. Jmenovací 
dekret vypracuje Mgr. Tourek 
ve spolupráci s Ing. Moučkou 
a Ing. Žižkou.

 • Uzavření mandátní smlouvy mezi 
krajem Vysočina a městem Svět-
lá n. S. ve věci stanovení součin-
nosti města poskytované kraji za 
účelem zajištění realizace Pro-
gramu obnovy venkova Vysočiny. 
Zajistí: tajemník MěÚ, termín: 
15. 2. 2008.

Rada bere na vědomí:
 • Stížnost obyvatel čp. 598, kteří 

žádají zrušení klubovny, kde tré-
nuje rodina Machačova. Ruší je 
trénování na válcovém trenažéru, 
hlasitá hudba, velká návštěvnost 
a znečišťování společných pro-
stor.

 • Informaci starostky ve věci naše-
ho soudního sporu s firmou Stavi-
telství KRRO. Bude další jednání 
u soudu dne 21. 2. 2008.

 • Informaci, že společnost Mediatel 
oslovila starostku s nově připra-
vovaným produktem – místní-
mi infostránkami, a nabídla nám 
možnost zde zdarma prezentovat 
město.

 • Informaci starostky o Zlínské ak-
tivitě – smlouva obcí a měst proti 
daňové diskriminaci se přetvá-
ří v nové profesní sdružení obcí 
a měst Sdružení místních samo-
správ. Jedná se o samosprávy do 
500 obyvatel. Dne 31. 1. 2008 
proběhne v Jihlavě ustavující re-
publikové shromáždění. Z našeho 
regionu jsou zde zatím obce Dolní 
Město, Služátky a Sázavka. 

 • Sdělení starostky, že tak, jak jsme 
jednali se sportovci, měli bychom 
jednat i s podnikateli. Zavést s ni-
mi diskusi, abychom věděli, jak 
vidí určité věci ve městě.

 • Informaci starostky, že Finanční 
úřad v Ledči n. S. zde bude v mě-
síci březnu zajišťovat výběr daňo-
vých přiznání od fyzických osob.

 • Myšlenku přemístění kanceláří 
odboru dopravy mimo budovu 
MěÚ.

 Ing. Lenka Arnotová
starostka města
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Zasedání zastupitelstva 30. ledna 

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

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a konstatováním, 
že zasedání bylo řádně a včas svoláno 
a zveřejněno. Proti zápisu z minulého 
zasedání nebyly podány připomínky. Je 
přítomno 15 členů zastupitelstva, zase-
dání je usnášeníschopné. Ověřovateli byli 
jmenováni Lubomír Slabý a Mgr. Petr 
Včela, zapisovatelkou Alena Tichá.

Dále starostka provádí kontrolu zápisu 
z minulého zasedání – úkoly se průběž-
ně plní. Konstatuje, že se na minulém 
ZM projednával nesouhlas občanů s vý-
stavbou haly p. Kysely a cituje usnesení 
ZM. Za tímto účelem byl svolán i pra-
covní seminář. 

Usnesení č. 1/2008
 • ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 15 hlasů:
 • Schvaluje prodej pozemku č. 427/

38 v k. ú. Budeč o výměře 627 m2 
za cenu 50 Kč/m2 firmě AUSTIN.

 • Schvaluje prodej parcel č. 894/1 (68 
m2), 894/2 (86 m2) a 893/2 (35 m2) 
vedených jako ostatní plocha u há-
jenky čp. 28 v Koutech za cenu 
50 Kč/m2 p. Řežábkovi, Kouty 
čp. 28.

 • Schvaluje převod budovy čp. 56 
v Hněvkovicích na LDO Ledeč se 
sídlem v Hněvkovicích darovací 
smlouvou.

 • Bere na vědomí a souhlasí s umís-
těním terasy dle nákresu.

 • Schvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 57/7 v k. ú. Dolní Bohušice 
o výměře cca 70 m2 za cenu 70 Kč/
m2 manželům Sobotovým.

 • Schvaluje prodej pozemku KN 
č. 452/3 o výměře 35 m2, za cenu 
70 Kč/m2 v k. ú. Světlá n. S.

 • Schvaluje prodej pozemku p. č. st. 
887 v k. ú. Světlá o výměře 382 m2, 
za cenu 170 Kč/m2.

 • Schvaluje směnu pozemku KN 
č. 120/4 o výměře 10 m2 patřícího 

městu Světlá n. S. za pozemky pa-
třící Jednotě Havlíčkův brod KN 
č. 1094/8 o výměře 24 m2 a díl po-
zemku KN č. 1764 o výměře 25 m2 
v k. ú. Světlá n. S.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 5. 2008.

Usnesení č. 2/2008:
ZM  Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje vyhlášení IV. kola měst-
ské soutěže na prodej pozemků v lokalitě 
Kalvárie II za účelem výstavby RD. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: ihned.

Usnesení č. 3/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů souhlasí s prodloužením termínu 
provedení stavby na pozemku KN st.č. 
128 v k. ú. Světlá n. S. do 30. 11. 2008. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
15. 2. 2008.

Usnesení č. 4/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje směnu pozemků 
mezi firmou ATOS spol. s. r. o. Ledeč 
n. S. a městem Světlá n. S. na základě 
dohody, a to:
 a) pozemky, které budou na základě 

směny ve vlastnictví města Světlá 
n. S.: KN 349/10 (522 m2), KN 370/
26 (178 m2), KN 370/29 díl f) (1258 
m2), KN 1402/5 (110 m2), celkem 
2068 m2

 b) pozemky, které budou na základě 
směny patřit firmě ATOS s. r. o. Le-
deč n. S.: KN 370/29 díly a), c), d), 
celkem 2113 m2

Rozdíl 45 m2 bude firmě Atos prodán za 
cenu 200 Kč/m2. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 3. 2008. 

Usnesení č. 5/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje novou zřizovací listinu 
Mateřské školy Světlá n. S., Lánecká 698, 
příspěvkové organizace. Zajistí: vedoucí 
odboru správního, školství a živnosten-
ského, termín: 20. 2. 2008.

Usnesení č. 6/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje vystoupení města 
Světlá n. S. z Národní sítě zdravých měst. 
Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, termín: 
20. 2. 2008.

Usnesení č. 7/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 15 

hlasů schvaluje termíny zasedání ZM dle 
předloženého návrhu: 30. ledna, 27. února, 
23. dubna, 25. června, 24. září, 22. října 
a 3. prosince. Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, 
starostka města, termín: průběžně.

Usnesení č. 8/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 15 hlasů souhlasí s uzavřením 
dohody o narovnání mezi městem Světlá 
n. S. a p. Jaroslavem Zahradníčkem. Zajis-
tí: Ing. Lenka Arnotová, starostka města, 
termín: ihned.

ZM Světlá n. S. bere na vědomí
 • Termín pracovního semináře 

20. 2 2008, kde se bude projednávat 
návrh rozpočtu.

 • Informaci o soudním sporu s fir-
mou KRRO – žalovanou částku 
se podařilo snížit na 1 166 625 Kč. 
Další soudní jednání proběhne 
21. 2. 2008.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

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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Schůze rady 4. února

Volný je prostor spodního dvora, chtějí 
jej pronajímat. 

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje 
 • Vypsání výběrového řízení na zho-

tovitele zakázky Dopravní hřiště 
ZŠ Lánecká – III. etapa, schvaluje 
kritéria pro hodnocení nabídek ob-
sažené ve výzvě k podání cenové 
nabídky:

  1. výše nabídkové ceny  60 %
  2. doba realizace 20 %
  3. záruka 20 %
 • Jmenování komise dle předloženého 

návrhu vedoucí odboru MIRR beze 
změn včetně uvedených náhradní-
ků: předseda komise Mgr. Jan Tou-
rek (náhradník Josef Böhm), čle-
nové: Ing. Otakar Švec (náhradník 
Stanislava Báčová), Mgr. Vlastimil 
Špatenka (náhradník Ing. Marie 
Kovandová), Ing. Marie Kudrnová 
(náhradník Lenka Svobodová, DiS), 
Josef Šlechta (náhradník Jana Vaňko-
vá).

 • Obeslat k vypracování cenové na-
bídky a realizaci stavby tyto fir-
my: Unimont spol. s. r. o. Hradec 
u Ledče n. S., Tost spol. s. r. o. Le-
deč n. S., AŽD Praha s. r. o., Praha 
10, EVOS-Hydro, Ledeč n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned.

 • Připojení se k akci Vlajka pro Tibet, 
která se uskuteční dne 10. 3. 2008.

 • Návrh sportovní komise na uskuteč-
nění slavnostního vyhlášení spor-
tovců za rok 2007 dne 25. 2. 2008 
včetně poskytnutí občerstvení. 

 • Poskytnutí finančního daru za re-
prezentaci města Světlá n. S.

  a) ve výši 10 tis. Kč pro sl. Jarmilu 
Machačovou 

  b) ve výši 10 tis. Kč pro sl. Kristýnu 
Kroužkovou

Zajistí: tajemnice komise pro ko-
ordinaci sportu, vedoucí FO, termín: 
25. 2. 2008. 
Přidělení bytů: 
 • Byt 1+2 v Dolní ul. čp. 942 ve Svět-

lé n. S. p. Michalu Hanouskovi, 
Sázavská 584, Světlá n. S. k datu 
1. 2. 2008 na dobu určitou jednoho 
roku s automatickým obnovováním 
při plnění si povinností plynoucích 
z nájemní smlouvy. Náhradníci: 
Jitka Černá, Dolní Březinka čp. 82, 

Světlá n. S., Miroslava Tichá, Dr-
novec 91.

 • Byt 1+2 v Dolní ul. čp. 940 ve Svět-
lé n. S. paní Pavlíně Švancarové, 
Sázavská 546, Světlá n. S. k datu 
1. 2. 2008 na dobu určitou jednoho 
roku s automatickým obnovováním 
při plnění si povinností plynoucích 
z nájemní smlouvy. Náhradník: 
Miroslav Hoke, U Stromečku 890, 
Světlá n. S. 

 • Souhlasí s umožněním užívání 
bytu 1+2 v ul. Na Sídlišti čp. 929 
do 29. 2. 2008 pí Marii Žemličkové, 
Na Sídlišti 929, Světlá n. S. s tím, že 
uhradí dlužné nájemné z předcho-
zích let do 8. 2. 2008. Zároveň při-
děluje paní Žemličkové jako náhradu 
byt o velikosti 1+1 v Dolní ul. čp. 939 
ve Světlé n. S. k datu 1. 3. 2008 na 
dobu určitou jednoho roku s auto-
matickým obnovováním při plnění 
si povinností plynoucích z nájemní 
smlouvy. Náhradníci: Božena Houd-
ková, Nádražní 468, Světlá n. S., Pe-
tra Špatzová, Praha, Petra Vacková, 
Jelenova 981, Světlá n. S. 

 • Přidělení bytu 1+2 v ul. Na Sídliš-
ti čp. 929, Světlá n. S. p. Františku 
Aubrechtovi, Sázavská 543, Světlá 
n. S. k datu 1. 3. 2008 na dobu jed-
noho roku s automatickým obnovo-
váním při plnění si povinností ply-
noucích z nájemní smlouvy. Zajistí: 
Petr Soukup, ředitel TBS, termín: 
29. 2. 2008.

 • Rozšíření účelu dotace města za rok 
2007 pro folklorní soubor Škubá-
nek. Zajistí: vedoucí finančního od-
boru, termín: 15. 2. 2008. 

 • Poskytnutí „překlenovacího“ pří-
spěvku ve výši 47 000 Kč Vlasti-
vědnému spolku Světelsko s tím, 
že o tuto částku se mu sníží pří-
spěvek pro rok 2008. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín: 
15. 2. 2008. 

 • Nákup 30 ks knihy Kraj Vysočina 
– města a obce. Financování bude 
zařazeno do návrhu rozpočtu měs-
ta na rok 2008. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, termín: 29. 2. 2008.

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručuje ZM schválit tyto názvy ulic: Ne-
rudova ul. (jedná se o příčnou ul. k ulici 
Malostranská), Školní ul. (připravovaná 
výstavba 2 RD u ZŠ Lánecká), Kamenic-

Přítomni: Ing. Luboš Vacek, Ing. Len-
ka Arnotová, Josef Böhm, Ing. Jiří 
Moučka, Věra Tyčová, Mgr. Jan Tou-
rek, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jana 
Kupčíková, hosté: Ing. Václav Kodet, 
náměstek hejtmana kraje Vysočina, Petr 
Soukup, ředitel TBS.

V úvodu jednání starostka vítá ná-
městka hejtmana kraje Vysočina pro do-
pravu Ing. Václava Kodeta. Mgr. Tourek 
informuje, že se spolu s Ing. Kodetem 
byli podívat na prostor, kde je plánovaný 
obchvat a přemostění, prohlédli si via-
dukt v Lánecké ulici a navštívili domov 
důchodců. Ing. Kodet konstatuje, že je 
zde, aby se podíval na naše dopravní 
problémy. Je potřeba pracovat na studii, 
realizace by ale nebyla do roku 2013, 
neboť do této doby má kraj již akce de-
tailně naplánované. Kraj by mohl zadat 
vyhledávací studii na řešení obchvatu od 
skláren směrem na Habry, málokdo má 
dnes představu, jak intenzita provozu 
bude vypadat za 10 let. 

RM jako klíčové vidí jasné a přímé 
spojení na dálnici. To je i jedna z mož-
ností, kdy Světlá je omezena při výstavbě 
průmyslových zón. Ing. Kodet – se silnicí 
č. 347 je počítáno, že se bude opravovat 
za evropské peníze. Komplikace nastala 
u obce Čejov, protože zde není vyřešen 
obchvat. Ale nyní to po jednáních vypadá, 
že řešení se našlo. Počítají tedy, že silnice 
č. 347 bude do roku 2013 zkapacitněna. Je 
vypsáno výběrové řízení na projektovou 
dokumentaci. 

Dále starostka provádí kontrolu zápisu 
z minulé rady a konstatuje, že úkoly jsou 
průběžně plněny.

RM byl představen p. Petr Soukup, 
nový ředitel TBS Světlá n. S., který 
vzešel z výběrového řízení a nastoupil 
3. 12. 2007. Pan Soukup konstatuje, že 
vzal tuto funkci jako výzvu, chce hlavně 
ukázat, že technické služby mohou být 
prosperující v rámci města i ekonomicky. 
Současný provoz rozdělili do 5 činnos-
tí, přitom prioritní jsou potřeby města. 
Chtějí rozvíjet zámečnickou a stavební 
činnost, autodopravu, zeleň a zefektiv-
nění skládky a odpadového hospodářství. 
Potýká se stále s negativismem a pesimis-
mem při vyslovení technických služeb. 
Nyní se nastavila pravidla, že se městu 
bude měsíčně vystavovat faktura za sku-
tečně provedené práce oproti poskytnuté 
záloze příspěvku.
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ká ul. (sídliště 7 RD pod vodárnou) – tento 
název odbor MIRR předem projedná 
s obyvateli, Vodárenská ul. (lokalita pro 
nové RD pod vodárnou). Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 27. 2. 2008.

Rada města bere na vědomí
 • Informaci odboru stavebního úřadu 

o prověření lokalit v majetku města. 
Mělo být vytipováno, zda by změnou 
územního plánu nevznikly nové par-
cely pro výstavbu RD v extravilánu 
obce (kde by nebyl problém s KÚ). 
Vyjádření je negativní.

 • Informaci hejtmana kraje Vysočina 
ve věci kladného stanoviska a pod-
pory k nákupu přístrojové techniky 

– rentgenového přístroje (vysokofre-
kvenčního generátoru s výkonem 
do 40 kW) pro nestátní zdravot-
nické zařízení Vital, s.r.o., Lánecká 
970, Světlá nad Sázavou.

 • Informaci společnosti Vital, s. r. o., 
že vybuduje bezbariérový přístup 
v 1. čtvrtletí 2008.

 • Obsah dopisu Jana Neorala, staros-
ty obce Trokavec, ve kterém infor-
muje o jeho snaze zamezit záměru 
naší a americké vlády vybudovat 
v ČR americkou vojenskou základ-
nu s radarem.

 • Informaci tajemníka, že dne 
31. 1. 2008 byla uzávěrka přihlá-
šek do výběrového řízení na ve-
doucího odboru MIRR. Přihlásilo 
se pět uchazečů, kteří předložili 
kompletní přihlášky. Navrhuje pě-
tičlennou výběrovou komisi, která 
by měla být složena z jedné třetiny 
z úředníků a dále z členů rady. Vý-
běrové řízení navrhuje v termínu 
14. 2. 2008.

Rada města nedoporučuje s ohledem 
na napjatý rozpočet města
 • Poskytnutí finančního příspěv-

ku Aktivu zasloužilých hasičů při 
okresním sdružení hasičů okresu 
Havlíčkův Brod na pořádání tý-
denní rekreace pro nositele titulu 
Zasloužilý hasič. 

 • Poskytnutí finančního příspěvku 
Sdružení Adivadlo, Na Ostrově 28, 
Havlíčkův Brod.

RM Světlá n. S projednala návrh 
rozpočtu na rok 2008, provedla změny 
a ukládá navržené změny zapracovat do 
návrhu rozpočtu k projednání v ZM. Za-
jistí: vedoucí finančního odboru, termín: 
20. 2. 2008.

Ing. Lenka Arnotová, starostka města

Schůze rady 18. února

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Jo-
sef Böhm, Mgr. Jan Tourek, Mgr. Jana 
Kupčíková,, PhDr. Jana Myslivco-
vá, Věra Tyčová, Ing. Luboš Vacek, 
Ing. Jiří Moučka.

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

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:
 • Vypsání výběrového řízení na 

zhotovitele zakázky Chodník 
a kanalizace Horní ulice ve Světlé 
nad Sázavou.

 • Podmínky pro vyhodnocení za-
kázky, které jsou součástí zadá-
vací dokumentace obsažené ve 
výzvě k podání zakázky.

 • Hodnotící komisi pro výběr 
zhotovitele zakázky ve složení: 
Mgr. Jan Tourek, předseda komi-
se (náhradník Josef Böhm), čle-
nové Ing. Otakar Švec (náhradník 
Stanislava Báčová), Ing. Jiří Hla-
dovec (náhradník Josef Pecha), 
Lenka Svobodová, DiS (náhrad-
ník Jana Vaňková), Josef Šlechta 
(náhradník Jana Ryndová).

 • Oslovení firem ke zpracování 
cenové nabídky: EVOS – HYD-
RO s. r. o., Ledeč n. S., Dvořák 

– stavby pozemních komunikací, 
Havlíčkův Brod, Chládek a Tintě-
ra a. s., Havlíčkův Brod, Unimont 
J. C. K. s. r. o., Hradec, TOST.CZ, 
Ledeč n. S. 

 • Kritéria pro vyhodnocení nabí-
dek:

  1. nabídková cena 60 %
  2. doba realizace díla 30 %
  3. záruka na dílo 10 %
 • Pronájem částí pozemků KN 

č. 441/2 a KN č. 422 v k. ú. Nová 
Ves. Tyto pozemky budou využí-
vány k mysliveckému hospodaře-
ní pro Myslivecké sdružení  Lip-
nice n. S.

 • Ukončení nájemní smlouvy na 
část pozemku KN č. 641/11 o vý-
měře 2 m2 uzavřené mezi man-
želi Zmekovými a městem Světlá 
n. S. 

 • Vybudování 2 ks veřejného osvět-
lení v ul. Kamenická v částce 
50 000 Kč oproti rozpočtové re-
zervě.

 • Text návrhu směnné smlouvy mezi 
městem Světlá n. S. a panem Lubo-
šem Novákem.

 • Organizační řád DDM Světlá 
n. S. a ukládá odboru správnímu, 
školství a živnostenskému zajistit 
jeho vydání.

 • Zhoršený výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace MŠ Světlá 
n. S., Lánecká 698, v celkové výši 

-25 424,54 Kč uhradit použitím pro-
středků rezervního fondu (v sou-
ladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech).

 • Zhoršený výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace ZŠ Světlá 
n. S., Komenského 234, v celkové 
výši -14 880,62 Kč uhradit použi-
tím prostředků rezervního fondu 
(v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech).

 • Zhoršený výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace ZŠ Svět-
lá n. S., Lánecká 699, v celkové 
výši -108 228,50 Kč uhradit pou-
žitím prostředků rezervního fondu 
(v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech).

 • Zhoršený výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace ZUŠ Svět-
lá n. S., Nádražní 228, v celkové 
výši -11 024,76 Kč uhradit použi-
tím prostředků rezervního fondu 
(v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech).

 • Statut základních škol, ZUŠ
 a Mateřské školy v Světlé n. S. Cí-
lem statutu je vymezení pravidel 
pro nakládání s majetkem ve vlast-
nictví zřizovatele a povinnosti sta-
tutárního zástupce, a to jak v rámci 
organizace, tak i ve vztahu k zřizo-
vateli a třetím osobám. Dále jsou 
zde vymezena pravidla pro před-
kládání plnění rozpočtu.

 • Doplnění užšího pořadníku žada-
telů o umístění do DD v katego-
rii „Péče nutná“: MUDr. Božena 
Mlejnková (1919), Ledeč n. S., Jo-
sef Kotěra (1923), Světlá n. S., Ji-
řina Krejdlová (1927), Světlá n. S., 
Antonín Handrych (1938), Svět-
lá n. S., Marie Mouchová (1925), 
Světlá n. S., t. č. LDN Háj.

 • Doplnění užšího pořadníku žada-
telů o umístění do DD v katego-
rii „Péče není nutná“: Petr Kunc 
(1955), Zruč n. S., Anežka ▶
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Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů 2008

Příjmy :
Daňové 72 147 000 Kč
Nedaňové 7 875 000 Kč
Kapitálové 4 387 000 Kč
Dotace 63 117 000 Kč
Financování 32 000 000 Kč
Celkem příjmy 180 126 000 Kč

Další finanční aktiva :
Základní běžný účet 17 395 000 Kč
Celkem 1 395 000 Kč

Celkem zdroje: 197 521 000 Kč

Výdaje
mandatorní 

výdaje
výdaje na rozvoj celkem výdaje

Oblast 1 (vnitřní věci) 40 110 000 Kč 40 110 000 Kč
městská policie 1 252 000 Kč
požární ochrana 750 000 Kč
pož. ochrana Dolní Březinka 25 000 Kč
zastupitelstvo 2 580 000 Kč
místní správa 28 120 000 Kč
inf. systémy, SW, HW 1 505 000 Kč
pojištění majetku 500 000 Kč
ochrana obyvatelstva 350 000 Kč
územní plán – st. správa 1 275 000 Kč
rozpočtová rezerva 3 753 000 Kč
Oblast 2 
investice, správa majetku 6 110 000 Kč 71 265 000 Kč 77 375 000 Kč
Oblast 3
školství 7 684 000 Kč 7 684 000 Kč
z toho příspěvek na provoz:
MŠ Lánecká 1 914 000 Kč
ZŠ Komenského 2 275 000 Kč
ZŠ Lánecká 2 995 000 Kč
Oblast 4 (životní prostředí) 420 000 Kč 420 000 Kč
Oblast 5 (kultura) 4 942 000 Kč 4 942 000 Kč 
Oblast 6 (sociální věci) 40 170 000 Kč 40 170 000 Kč
Oblast 7 
TBS, Soc. centrum, byty 16 491 000 Kč 16 491 000 Kč
z toho:
příspěvek TBS 9 000 000 Kč
příspěvek Soc. centrum 5 500 000 Kč
Oblast 8 (doprav. obslužnost) 500 000 Kč 500 000 Kč
Oblast 9 (ostatní) 7 984 000 Kč 7 984 000 Kč
Oblast 10
dotace nezisk. org. 1 845 000 Kč 1 845 000 Kč
z toho:
sportovní organizace 1 600 000 Kč
ostatní 350 000 Kč
Celkem 126 256 000 Kč 71 265 000 Kč 197 521 000 Kč

Těšínská (1927), Vilémovice, Vít 
Satrapa (1975), Ledeč n. S., Bože-
na Šimůnková (1936), DPS Ledeč 
n. S., Anna Gottliebová (1929), Le-
deč n. S., Ludmila Spilková (1924), 
Vilémov, Marie Vaňkátová (1928), 
DPS Světlá n. S. 

 • Instalaci laviček na železniční za-
stávce ve Světlé n. S. v hodnotě cca 
2 500 Kč na vlastní náklady města 
oproti rozpočtové rezervě.

RM Světlá n. S. po projednání jmenu-
je na návrh tajemníka MěÚ podle § 102, 
odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
Ing. Vladimíru Krajanskou vedoucí 
odboru majetku, investic a regionálního 
rozvoje s účinností od 1. 5. 2008.

RM Světlá n. S. ukládá Ing. Moučko-
vi, tajemníkovi MěÚ vypracovat směr-
nici na vyřizování stížností. Zajistí: 
tajemník MěÚ, termín: 3. 3. 2008.

RM Světlá n. S. vyslechla informaci 
starostky o petici, pod kterou se pode-
pisují všechna města a obce, na jejichž 
katastru je umístěná skládka TKO. Pro-
střednictvím této petice vyjadřují obce 
nesouhlas s návrhem novely zákona 
o odpadech: 
 • Zvýšení poplatků za nakládání ko-

munálního odpadu je neúměrně vy-
soké – tímto neúměrným zvýšením 
vznikne negativní zpětná vazba na 
obce v důsledku zvýšeného počtu 
neplatičů a vznik nových černých 
skládek.

 • Zvýšení poplatků za uložení nebez-
pečného odpadu – původci tohoto 
odpadu budou více hledat způsoby, 
jak nelegálně zlikvidovat tyto od-
pady.

 • Přerozdělení výnosů z poplatků za 
ukládání odpadů mezi obce a kraj, 
na jejichž katastrálním území 
skládka je umístěna, a to v poměru 
20 % obec a 80 % kraj. Tento krok 
je nekorektní. V období, kdy byl 
nedostatek zabezpečených skládek, 
obce – mnohdy přes nevoli občanů 

 • přistoupily ke zřízení skládek za 
určitých podmínek, které teď chce 
stát změnit.

RM doporučuje, aby se město při-
pojilo k aktivitě ve věci vyjádření 
nesouhlasu s návrhem novely zákona 
o odpadech. Zajistí: starostka města, 
termín: ihned.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶ O rozpočtu na rok 2008

Dne 27. 2. 2008 byl schválen rozpo-
čet na rok 2008. Rozpočet byl schvá-
len schodkový. Celkové příjmy jsou 
rozpočtovány ve výši 180 126 000 Kč, 
celkové výdaje činí 197 521 000 

Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji 
bude pokryt přebytky  naspořenými 
v minulých letech, tj. zůstatkem na 
běžném účtu 17 395 000 Kč. Změna 
rozpočtového určení daní na rok 2008 
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pro naše město znamená nárůst pří-
jmů o 4 500 000Kč. Vliv na zvýšení 
daňových výnosů měla změna záko-
na o rozpočtovém určení daní, vedle 
počtu obyvatel se zohlednila i plocha 
obce.

Do letošního rozpočtu zařazujeme 
akci „Rekonstrukce zimního stadio-
nu“, předpokládaný rozpočet je cca 30 
mil. Kč. Na realizaci této akce připra-
vujeme žádost o dotace z EU, uzávěr-
ka je 31. 3. 2008. Výše dotace by měla 
dosáhnout 70 % z uznatelných nákla-
dů. Do rozpočtu však musíme zařadit 
celkový rozpočet akce tj. výše uve-
dených 30 mil. Kč, ale pro nedostatek 
vlastních zdrojů musíme rozpočtovat 
použití bankovního úvěru v téže výši. 
Tento úvěr bychom uhradili z poskyt-
nuté dotace, zbývající část, předpoklá-
dáme 9 mil. Kč, bychom spláceli podle 
splátkového kalendáře. 

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 
197 521 000 Kč, z toho mandator-
ní (povinné) výdaje činí částku 
126 256 000 Kč, kapitálové výdaje do-
sahují částky 71 265 000 Kč.

Povinnými výdaji ve výši 
126 256 000 Kč kryjeme provozní nákla-

dy chodu radnice, městských strážníků 
a dobrovolných hasičů, náklady na opra-
vy a údržbu majetku města, náklady na 
oblast životního prostředí, školství 
a kultury, dále sociální politiku a služby 
TBS, Sociálního centra a příspěvky ne-
ziskovým organizacím.

Podrobné členění rozpočtu města je 
uvedeno v následující rekapitulaci:

Kapitálové výdaje, výdaje do rozvoje 
města dosahují výše více než 71 mili-
onů Kč.

Pro ilustraci uvádíme detailní pře-
hled aktivit v jednotlivých oblastech.

Největší položku činí investice do 
komunikací téměř 13 206 000 Kč – ko-
munikace U Stromečku 6 500 000 Kč, 
ZTV Kalvárie I. téměř 3 200 000 Kč, 
zřízení parkoviště před restauraci 
U Gusty, 1 670 000 Kč a v ul. Nové 
město 400 000 Kč, chodník v Panuš-
kově ulici nákladem 1 200 000Kč.   

V této oblasti uvažujeme s částkou 
4 650 000 Kč na projekty. Je to vypra-
cování projektové dokumentace řešení 
náměstí, cyklostezky – od mostu do 
Smrčné, ZTV pro 25 RD pod vodár-
nou, ZTV průmyslové zóny, řešení 
bezpečnosti u viaduktu v Lánecké ul., 

střechy MŠ Lánecká atd., sportovní 
haly atd.

V letošním roce dokončíme přivaděč 
pitné vody do Lipničky, Františkodolu 
a Mariadolu, Na tuto akci se podařilo 
v loňském roce získat dotaci ve výši 
2 300 000 Kč od Mze a kraje Vysočina, 
z vlastních zdrojů počítáme na dokon-
čení této akce s částkou 1 100 000 Kč.

Na dokončení kanalizačních systé-
mů počítáme s částkou  4 750 000 Kč, 
jedná se o opravu kanalizace v Horní 
ulici a projekty pro další koncepční 
řešení odpadních vod Na Rozkoši 
a v některých  místních částech.

Do vodních děl (rybníků) počítáme 
s částkou 3 201 000 Kč. Jedná se o od-
bahnění Bohušického rybníka a rybní-
ka u DD, do protipovodňových úprav 
u fotbalového hřiště.

Další položkou v této oblasti jsou in-
vestice do veřejného osvětlení, částka 
1 110 000 Kč. Jedná se o rozšíření VO 
V Polích, Na Rozkoši, v Panuškově ul., 
v Dolní Březince a na Kalvárii I.

Na pořízení a obnovu památek po-
čítáme s částkou 165 000 Kč. Jsou to 
akce týkající se opravy oplocení po-
mníků padlých v Mrzkovicích, v Dolní 
Březince a úpravy podzemí. Na opra-
vy pomníků padlých máme zajištěné 
dotace ve výši cca 100 000 Kč.

Územní plánování si vyžádá částku 
1 940 000 Kč. V této částce počítáme 
téměř se 1 500 000 Kč na vypracová-
ní žádosti dotace z EU – projekty na 
rekonstrukci ZS, chodníků, parkovišť, 
dětských hřišť atd.

Na záležitosti kultury plánujeme vý-
daj ve výši 2 100 000 Kč. Na základě 
neutěšeného technického stavu budov 

– společenský sál a kino – musíme pro-
vést rekonstrukci střech, kanalizace 
a řešit vlhkost. Muzeum si vyžádá ná-
klad  310 000 Kč, jedná se o instalaci 
expozice o kamenictví na Světelsku.

Na volný čas dětí uvažujeme 
s částkou 1 100 000 Kč. Počítáme 
s vybudováním nového hřiště ve 
výši 300 000 Kč, dále investujeme 
800 000 Kč do dopravního hřiště 
u ZŠ Lánecká, z této částky dostane-
me 500 000 Kč dotaci z kraje, takže 
z vlastních prostředků dáme 300 000 
Kč. Zbývající částka je plánována na 
údržbu stávajících hřišť.

K dokončení II. etapy skládky musí-
me investovat ještě cca 500 000 Kč na 
realizaci přístupové cesty. V loňském 
roce z plánovaných 10 mil. Kč bylo 
čerpáno 9 200 000 Kč na II.etapu, 

Naše město navštívil první náměs-
tek hejtmana Ing. Václav Kodet, zod-
povědný za dopravu v kraji. Město 
dostalo příslib vypracování vyhledá-
vací studie na přemostění řeky mezi 
nádražím a Penny marketem, kde je 
v současné době pouze lávka pro pěší. 
Studie má vyčíslit reálné náklady této 
investice, majetkové záležitosti, do-
pravní využitelnost. 

Ze Světlé n. S. jsou čtyři hlavní do-
pravní směry: na Ledeč n. S., na Havlíč-
kův Brod, na Humpolec a na Habry. Nej-

Nad mapou města

Návštěva z kraje

větší problém nám způsobují motoristé, 
kteří projíždějí směrem na Habry a musí 
projíždět náměstím a celým městem 

– a to by řešil právě tento obchvat. 
Sešla se také skupina, která má řešit 

zadání projektové dokumentace na 
společenský sál a kino. Bylo dohod-
nuto vypracování projektu na celý 
objekt. Jedná se o technické řešení, 
tzn. střechu, odpady, elektřinu, okna, 
zateplení – a zároveň i postup, co je 
nejpalčivější problém, na co je možné 
získat dotace a podobně.

Připravuje se rovněž projekt na 
sportovní halu u ZŠ Lánecká, součás-
tí tohoto zadání je i venkovní hřiště, 
záchytné parkoviště v dolní části are-
álu a veřejné záchodky pro čekající 
na autobusy.

Již je dopracovaná projektová 
dokumentace na průmyslovou zónu, 
připravuje se ocenění všech prací, 
abychom mohli propočítat prodejní 
cenu.

Jan Tourek, místostarosta
Foto: Pavel Mašek ▶
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v letošním roce zbývá dokončit 
přístupovou cestu.

Do majetku místní správy plánuje-
me částku téměř 700 000Kč. Počítá-
me s rozšířením městského rozhlasu 
(Penny, Kalvárie I, II, Kolovratova 
ul.), chráničky optického kabelu mezi 
Komenského ul. a ZŠ Lánecká.

Nemalou položku plánujeme in-
vestovat do bytového fondu – téměř 
2 000 000 Kč. V rámci dlouhodobé 
koncepce, kdy z nájemného hradí-
me v bytech pouze havarijní opravy 
a opravy společných prostor, zatím 
nebudeme financovat vybavení bytu 
(kuchyňské linky, rekonstrukce jader, 
atd.). Musíme investovat do výměny 
oken, oprav omítek a oprav střech. 
Logicky začínáme od nejstarších byto-
vých domů. Pro letošní rok plánujeme 
odstranění vlhkosti a opravu omítek 
v bytových domech Nádražní čp. 6, 
Nádražní 185, Nádražní 27, a výměnu 
oken v obytném domě Nádražní 185. 
V Josefodole se realizuje akce „Půdní 
vestavby“, kde vznikne 7 bytů, v loň-
ském roce jsme získali dotaci ve výši 
3 850 000 Kč od MMR, z vlastních 
zdrojů investujeme pouze 150 000 Kč.

Kapitálové výdaje do školství dosa-
hují částku 5 080 000 Kč.

V letošním roce plánujeme, že inves-
tujeme do rozvoje města 71 milionů 
korun. Předpokládáme, že bychom 
mohli získat cca 30 mil. Kč dotací. Ve 
výčtu akcí se nedostalo na všechny po-
třebné záležitosti, nezbývá například 
na úpravy chodníků podle požadavku 
občanů, opravy komunikací a na údrž-
bu dalšího majetku města. Tyto akce 
budou zařazovány do rozpočtu postup-
ně v příštích letech tak, jak to dovolí 
finanční možnosti města. 

▶

Výdaje pro jednotlivé školy:

MŠ Lánecká 2 350 000Kč

 – MŠ Sídliště oprava chodníků, par-
koviště, MŠ Lánecká oprava střechy, 
rekonstrukce bytu

ZŠ Komenského 1 240 000Kč 

– soc. zař. v budově v Jelenově ul., 
oprava okapů, nátěr střech, oprava omí-
tek v budově v Komenského ulici

ZŠ Lánecká 1 430 000Kč

 – výměna oken, rekonstr. kuchyně 
učebny, rekonstr. soc. zař. 

Půjčky z fondu bydlení

Zastupitelstvo města Světlá n. S. na 
svém zasedání dne 27. února v návaz-
nosti na Zásady pro použití účelových 
prostředků Městského fondu rozvoje 
bydlení města Světlá n. S. v roce 
2008 vyhlašuje výběrové řízení pro 
rok 2008 pro zadávání přihlášek do 
výběrového řízení za účelem získání 
půjčky z Městského fondu rozvoje 
bydlení města Světlá n. S. 

Přihlášky (žádosti) lze předkládat 
v termínu od 3. do 31. března 2008. Zá-
sady pro použití účelových prostředků 
Městského fondu rozvoje bydlení města 
Světlá n. S. byly vydány ZM s účin-
ností od 1. 3. 2008, jsou zveřejněny na 
úřední desce a na webové stránce města 
www.svetlans.cz.

1. Výše finančních prostředků
V roce 2008 budou poskytnuty půjč-

ky v celkové výši 1 000 000 Kč.

2. Komu je půjčka určena
Všem vlastníkům obytných staveb 

a budov (právnickým a fyzickým oso-
bám ) na území města Světlá n. S.

3. Na co a za jakých podmínek lze 
půjčku čerpat

Viz tabulku.

4. Jakým způsobem o půjčku žádat
 a) žadatel si na městském úřadě v od-

boru majetku, investic a regionál-
ního rozvoje (MIRR) vyzvedne 
závazný formulář na podání při-
hlášky

 b) vyplněný formulář s přílohami pře-
dá v termínu od 3. do 31. 3. 2008 
na výše uvedeném odboru

5. Určení adresátů a výše půjčky
 a) na základě správně vyplněných 

a doložených žádostí ZM Svět-
lá n. S. na svém zasedání dne 
23. 4. 2008 určí adresáty a koneč-
nou výši půjček

 b) s určenými adresáty uzavře Měst-
ský úřad Světlá n. S., odbor MIRR 
smlouvu o půjčce, a to bez zby-
tečných odkladů, nejpozději však 
do konce roku 2008

6. Čerpání a splácení půjčky
 a) půjčku je nutno čerpat u titulů 01 

až 10 do jednoho roku, u titulů 51 
až 54 do konce roku následujícího 
po datu uzavření smlouvy o půjč-
ce

 b) jistina i úroky se splácí rovnoměr-
ně měsíčními splátkami počínaje 
lednem 2009

Možné tituly půjček a podmínky jejich čerpání

Kód Účel
Lhůta 

splatnosti
Úrok

Horní hranice 
půjčky v Kč

01 Obnova střechy a střešní konstrukce starší 10 let 3 roky 3 % do 100 tis. na jeden dům
02 Zřízení plynového nebo el. vytápění ve stav. domě 4 roky 3 % do 25 tis. na jeden byt

03
Zřízení malé čistírny odpad. vod ke stávajícímu 
domu

4 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

04
Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti 
spodní vodě

4 roky 3 % do 100 tis. na jeden dům

05
Obnova fasády domu staršího 10 let vč. oplecho-
vání

4 roky 3 % do 10 tis. na jeden byt

06 Zateplení obvod. pláště domu staršího 5 let 4 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

07
Vybudování WC a koupelny či sprchového koutu 
v bytě kde dosud nejsou

3 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

08 Zřízení fasády u novostavby 3 roky 3 % do 50 tis. na jeden dům
09 Zřízení podezdívky oplocení u novostavby 3 roky 3 % do 20 tis. na jeden dům
10 Výměna oken 3 roky 3 % do 30 tis. na jeden byt
51 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy 8 let 4 % do 70 tis. na jeden byt

52
Při nástavbě a vestavbě bytů do klasického 
půdního prostoru

8 let 4 % do 50 tis. na jeden byt

53
Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové 
výstavbě

6 let 4 % do 20 tis. na jeden byt

54
Zřízení plynového nebo el. topení při nové 
výstavbě

6 let 4 % do 25 tis. na jeden byt



Světelský zpravodaj březen 2008 strana 8 strana 9 březen 2008 Světelský zpravodaj 

Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí a suroviny!

Počet nově prodaných elektrospo-
třebičů stále narůstá, což s sebou 
nese i otázku, co s těmi starými, kte-
ré doslouží. Velká část elektrických 
výrobků v ČR poté, co doslouží, 
stále bohužel končí na skládkách 
komunálního odpadu nebo ve volné 
přírodě. Přitom většina vysloužilých 
spotřebičů se dá recyklovat a použít 
při výrobě dalších produktů. Šetří 

se tím energie a přírodní zdroje, 
jako jsou např. rudy železných a ne-
železných kovů a ropa. Některé elek-
trospotřebiče mohou také obsahovat 
toxické látky (např. kadmium, olovo 
či rtuť) a do popelnice rozhodně 
nepatří.

Kam odevzdat vysloužilé elektro-
spotřebiče:
 • Na sběrný dvůr ve Světlé n. S., 

kde je zřízeno místo zpětného 
odběru elektrozařízení.

 • Při mobilních svozech objem-
ných a nebezpečných odpadů, 
které probíhají ve Světlé nad 
Sázavou 2 x ročně, na jaře a na 
podzim dle stanovených rozpi-
sů.

 • V prodejnách elektro můžete 
odevzdat vysloužilý elektrospo-
třebič systémem kus za kus, tj. 
za jeden nově kupovaný můžete 
odevzdat jeden starý.

Kolektivní systém Elektrowin, který 
plní za výrobce zákonnou povinnost 
a stará se o zajištění zpětného odběru 
a recyklaci vysloužilých elektrozaří-
zení, uzavírá s obcemi smlouvy, na 
jejichž základě se sběrné dvory stá-
vají místem zpětného odběru. Obci to 
umožňuje ušetřit náklady za recyklaci 
elektroodpadů, které občané odevzdá-
vají do sběrných dvorů nebo při mo-
bilních svozech. Na základě uzavřené 
smlouvy je totiž může obec bezplatně 
předat kolektivnímu systému a ještě 
získat příspěvek na provoz místa zpět-
ného odběru. 

Proto vás chceme požádat, abyste 
domácí elektrospotřebiče, tj. vše, co 
funguje na elektrický proud nebo 
baterie, nevhazovali do odpadu, nero-
zebírali, ale předali je k recyklaci na 
některém z uvedených míst.

MěÚ Světlá n. S.
 odbor životního prostředí

S pomocí vlastníkům obytných budov 
a staveb se počítá i v dalších letech, avšak 
výše půjčky a počet vybraných uchazečů 
bude závislý na fi nančních možnostech 
fondu rozvoje bydlení.

Bližší informace o poskytnutí těchto 
fi nančních prostředků na opravy a mo-
dernizaci bytového fondu zájemcům po-
dají pracovníci Městského úřadu Světlá 
n. S., odboru MIRR, kde jsou k dispozici 
i formuláře přihlášek. Věříme, že vyu-
žijete této možnosti k vylepšení vzhledu 
a stavu vašich obytných domů.

Ministr za mřížemi

V podvečer 21. ledna navštívil 
světelskou ženskou věznici ministr 
spravedlnosti Jiří Pospíšil. Zakončil 
tak cestování po Vysočině, na kte-
rém ho doprovázel hejtman kraje 

Vysočina Miloš Vystrčil a  generální 
ředitel vězeňské služby Luděk Kula. 
Ve Světlé se k hostům připojila i sta-
rostka města Lenka Arnotová s mís-
tostarostou Josefem Böhmem. 

V přísně stanoveném časovém pro-
storu zvládla ředitelka věznice Kamila 
Meclová představit ministrovi pracov-
ní tým vedoucích oddělení a činnosti, 
kterými se zabývá. Ve zkratce mu vy-
podobnila život ve věznici před i za ka-
trem. Ministr se zájmem jejím slovům 
naslouchal a po krátké chvilce začal 
klást otázky. Nejvíce se zajímal o chod  
oddělení pro matky s dětmi, které je 

unikátní v celé republice. Ředitelka 
ministra seznámila s přísnými kritérii 
výběru odsouzených matek na toto od-
dělení. Vzájemný dialog pak využila 
k tomu, aby mu představila svůj záměr 

získat ve Světlé objekt, v němž by 
mohly odpykávat trest i ženy s většími 
dětmi. „Čtyřleté dítě již vnímá své oko-
lí, a proto by mělo žít v prostředí bez 
mříží a drátů. Umístili bychom tam od-
souzené matky v dohledu a dozoru, ▶
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Od dubna 2007 do listopadu 2007 
muž (*1973) ze Světlé n. S. neplnil 
vyživovací povinnost na svého syna 
tak, jak mu to bylo Okresním soudem 
Havlíčkův Brod stanoveno a dluží na 
výživném celkem 24 000 Kč.

V době od 15. 12. 2007 do 2. 1. 2008  
se dosud neznámý pachatel vloupal  do 
bytu ve Světlé n. S. Dům prohledal a  
z ložnice odcizil obálku s finanční ho-
tovostí  150 000 Kč.

V době od  30. 12. do 3. 1. dosud 
neznámý pachatel odcizil z  objektu  
v obci Habry  tři měděné výměníky 
z chladících nádob. Odcizením vznikla 
majiteli škoda ve výši 180 000 Kč.

Jako podezřelý z poškození osobního 
motorového vozidla v obci Služátky 
byl policisty zjištěn muž ve věku 33 let 
z uvedené obce. Ke svému jednání se  
muž doznal. 

Policistům se podařilo vypátrat osobu 
v celostátním pátrání, která se zdržova-
la u své tety v obci Sázavka. Po dívce 
ze Sezemic bylo vyhlášeno pátrání 
v souvislosti s jejím útěkem z domova. 
V současné době je již doma. 

O druhém lednovém víkendu 
vnikl dosud neznámý pachatel  v ob-
ci Leština u Světlé n. S. násilím do 
kolny a odcizil malý motocykl JAWA 
21 Pionýr, registrační značky 2J1467, 
čímž majiteli způsobil škodu ve výši 
9 000 Kč.

Kriminalita na Světelsku
V noci ze 14. na 15. 1. dosud neznámý 

pachatel odcizil z uzavřeného ale neuza-
mčeného pokoje na internátní škole ve 
Světlé n. S. mobilní telefon, který měl 
poškozený volně odložený na podlaze 
pod postelí. Odcizením telefonu mu 
vznikla škoda ve výši 6 500 Kč.

V době od 1. 11. 2006 do 16. 1. 2008 
neplní žena z Leštiny u Světlé (*1973) 
svoji vyživovací povinnost na své dva 
syny tak, jak jí bylo uloženo rozsudkem 
Krajského soudu v Hradci Králové. Do 
současné doby na výživném dluží cel-
kem 18 500 Kč.

Dne 18.1. od 2.30 do 8.00 hod. dosud 
neznámý pachatel odcizil ve Světlé 
n. S. osobní automobil Škoda Octavia, 
barva šedá metalíza, registrační značky 
2J82865. Odcizením vozidla vznikla ma-
jiteli škoda téměř 250 000Kč.

V noci z 21. na 22. 1. se dosud nezná-
mý pachatel vloupal do budovy  farmy 
v Leštině u Světlé a v dílně a skladu 
odcizil úhlovou brusku a příklepovou 
vrtačku v celkové ceně 24 000 Kč.

25.1. v nočních hodinách neznámý pa-
chatel odcizil na traťovém úseku za že-
lezniční stanicí Okrouhlice ve směru na 
Prahu celkem 22 měděných propojova-
cích kabelů v celkové hodnotě 44 600 Kč 
a dva kabely na místě poškodil, čímž 
způsobil škodu ve výši 4 000 Kč. 

V období od 17. do 30.1. dosud nezná-
mý pachatel odcizil u přejezdu za želez-
niční stanicí Okrouhlice měděné lano 
o délce 150 cm a dále se pokusil odcizit 
další měděná lana sloužící k propojení 
koleje s napájecí skříní kolejového ob-
vodu. Ty přestřihl a poškodil. Odcizením 

které by mohly z domku vodit své 
děti do školky a samy pak jít do práce“, 
vysvětlila blíže účel ředitelka. 

V další debatě se Meclová dotkla 
problému přeplněnosti věznic. Nabídla 
však řešení v podobě půdních vestaveb 
v objektu věznice, které by rozšířilo 
ubytovací kapacitu až o 80 míst. Pře-
dala ministrovi již zpracované před-
běžné studie se slovy, že náklady na 
toto řešení činí 15 milionů korun, což 
je výrazně méně, než by obnášela vý-
stavba zcela nového pavilonu.  

V dalších minutách se již všichni 
hosté vydali na prohlídku věznice. 
Z tváře ministra se dala číst velká 
spokojenost. S úsměvem se podivoval 
nad obrovskou čistotou zářící nejen 
v prostorách zdravotnického střediska. 
S nepředstíraným zájmem nahlédl 
téměř do všech místností, kde odpyká-
vají trest matky se svými dětmi. Prošel 
si učebny školského vzdělávacího 
střediska, vstoupil však i do nejpřís-
něji střežené chodby oddělení výkonu 
kázeňských trestů. Prohlídku zakončil 
poslechem hudebního vystoupení vě-
zeňské kapely.   

Při loučení poděkoval ministr paní 
ředitelce za vlídné a vstřícné přijetí, 
zejména pak všem přítomným za pro-
fesionálně odváděnou práci. Očividně 
byl návštěvou věznice nadšený a paní 
ředitelce vyjádřil plnou podporu pro 
uskutečnění jejích záměrů v dalších 
obdobích.  

Ing. Eva Hodná

▶

Následek jedné lednové zběsilé noční jízdy

Policie žádá svědky o pomoc 
Skupina dopravních nehod Okres-

ního ředitelství Havlíčkův Brod šetří 
dopravní nehodu nákladního vozidla 
Mercedes Benz a osobního vozidla 
Peugeot 406, ke které došlo dne 
18. 1. 2008 kolem 19.30 hod. v Lá-
necké ulici ve Světlé n. S. Ke zranění 
osob nedošlo, ale podezřelý řidič byl 
pod vlivem alkoholu a jakoukoliv vinu 
odmítá. Policie proto žádá občany, 
kteří by k uvedené dopravní nehodě 
mohli poskytnout svědectví, aby se 
přihlásili na policii v Havlíčkově Bro-
dě na tel. č. 974 271 263, 974 271 251, 
974 271 251 nebo tísňovou linku 158.
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Policie ČR informuje

Od 1. února 2008 jsme zprovoznili 
nový informační systém, který má za 
úkol lépe a rychleji předat informace 
občanům. Systém je součástí naší webo-
vé prezentace na stránkách Ministerstva 
vnitra ČR, www.mvcr.cz, a budou zde 
pravidelně umisťovány jednotlivé infor-
mace a aktuality přístupné ihned všem 
občanům.

Na adrese www.mvcr.cz/rs_atlantic/
project/section.php?ids=421 naleznete 
informace týkající se celého okresu Hav-
líčkův Brod i informace z konkrétního 
obvodního oddělení PČR. (kráceno)

plk. JUDr. Jaroslav Hrdina
ředitel v z. ZŘ 

pplk. Mgr. Pavel Nováček v. r.

lana a poškozením dalších vznikla spo-
lečnosti škoda ve výši nejméně 18 000 
Kč. 

1.2. kolem 7. hodiny v obci Vlkanov 
vystoupila u zemědělské farmy 67letá 
žena z Havlíčkova Brodu z osobního 
vozidla Škoda Felicia, které zastavilo 
po pravé straně silnice. Současně tímto 
směrem přijíždělo vozidlo Škoda Favorit, 
kterému chodkyně vstoupila zpoza vozi-
dla Škoda Felicia do jízdní dráhy. Řidič 
favoritu začal okamžitě brzdit, přesto do-
šlo ke střetu vozidla s chodkyní, která po 
nárazu do přední části vozidla a čelního 
skla utrpěla těžká zranění. Z místa do-
pravní nehody byla převezena vozidlem 
RZP k ošetření do nemocnice v Havlíč-
kově Brodě, kde byla hospitalizována. 
U řidiče vozidla Škoda Favorit byl na 
místě dopravní nehody alkohol vyloučen, 
hmotná škoda na vozidle 5 000 činí Kč.

V období od 1. do 4. 2 vnikl násilím 
neznámý pachatel do kovové boudy 
v lomu v Lipnici n. S. Zde odcizil dvě 
roznětnice, vrtací kladivo s odpruženou 
rukojetí a dva řetězy z oceli. Poškozením 
a odcizením způsobil celkovou škodu  
46 800 Kč.

9.2. v ranních hodinách vyjížděli 
policisté na nádraží ČD ve Světlé n. S., 

kde došlo k tragické události. V kolejišti 
mezi 6. a 7. nástupištěm byla přijíždějí-
cím rychlíkem, jedoucím ve směru od 
Prahy na Brno, sražena 60letá žena, kte-
rá na místě utrpěným zraněním podlehla. 
Případ zůstává v šetření policie. 

14.2. v době od 17.30 do 19.30 hod. 
dosud neznámý pachatel odcizil zadní 
registrační značku 2J8 7118 z osobního 
vozidla KIA Sephia zaparkovaného 
před domem v ulici Na Bradle ve Světlé 
n. S. Po odcizené značce bylo vyhlášeno 
pátrání.

Během třetího únorového víkendu 
se dosud neznámý pachatel vloupal do 
kiosku u pekárny v ulici Zámecká ve 
Světlé n. S. Objekt prohledal a odcizil 
dosud nezjištěné množství cigaret a dále 
z pokladny, kterou poškodil,  finanční 
hotovost 4 000 Kč. Majiteli vznikla ško-
da v celkové výši 27 000 Kč. 

17.2. v časných ranních hodinách 
dosud neznámý pachatel odcizil na 
železniční trati u obcí Leština u Světlé 
a Sázavka blíže neustanovené množství 
měděného propojovacího kabelu. Poško-
zené společnosti vznikla škoda ve výši 
nejméně 45 000 Kč. 

V době od konce prosince 2007 do 
19. 2. 2008 odcizil neznámý pachatel 

ze zahradního altánu u zimního stadi-
onu ve Světlé n. S. 4 metry měděných 
okapových svodů a 5 metrů měděných 
okapů. Následně ze stěny altánu odcizil 
dva reproduktory. Poškozeným vznikla 
škoda 12 500 Kč. 

Z webové stránky pořídila -hk-
Foto: Jaroslav Vála

Wolkerova ulice 
Na mapě, kterou v roce 1847 na-

maloval světelský radní František 
J. Hradecký, je zakreslena jako 
cesta vedoucí podél zámeckého par-
ku, s několika dřevěnými a zděnými 
staveními po obou stranách.

Po levé straně stávala dřevěná stave-
ní čp. 116 a 117 a zděné 177. V čp. 116 
jsou uváděni v roce 1846 Wenzl a An-
na Přenosilovi a v roce 1854 Václav 
Přenosil. U čp. 117 záznam o majite-
lích není. Všechny tři domy byly zbo-
řeny před rokem 1860. Po pravé straně 
se nacházel tzv. panský dům čp. 129, 
který v roce 1853 koupil starohrabě 
František Salm-Reiffercheidt a byla 
v něm škola. V roce 1895 je jako ma-

jitel uváděn Jan hrabě Thun-Hohen-
stein a roku 1901 Josef Oswald hrabě 
Thun-Hohenstein. V roce 1904 byl 
dům zbořen. V čp. 115 je v roce 1792 
uváděn Josef Halama, v roce 1825 Jo-
han Halama a v roce 1827 Josef Čulius, 
před rokem 1860 bylo stavení zbořeno. 
V čp. 173 je do roku 1870 uváděn Josef 
Rosenzweig, následně bylo stavení 
zbořeno.

Ve druhé polovině 50. let minulého 
století bylo podél pravé strany této 
cesty takřka současně postaveno ně-
kolik nových domů, respektive – jak 
bylo v plánech uvedeno – obytných 
chat. V průběhu následujících desetile-
tí samozřejmě doznaly různého stupně 
úpravy, od drobných přístaveb až po 
razantní přestavbu.

Výjimkou z výše napsaného je dům 
čp. 1024, který stojí byl postaven jako 
poslední, ale stojí v podstatě na za-
čátku ulice, oddělen menším skalním 
výchozem od domu čp. 341 (viz minu-
lé číslo Světelského zpravodaje). Jedná 
se o samostatně stojící dvoupodlažní 
rodinný dům typu 2501 s rovnou stře-
chou, jehož autory byl kolektiv projek-
tantů Štátného výskumného projekto-
vého a typizačného ústavu Bratislava, 
ateliér Pezinok. Platnost stavebního 
povolení, vydaného odborem výstavby 
MěstNV ve Světlé n. S. manželům Jo-
sefu a Jitce Kotlíkovým v březnu 1989, 
byla dvakrát prodloužena, kolaudační 
rozhodnutí o povolení užívání stavby 
jim bylo vydáno po provedení místní-
ho šetření dne 18. ledna 1994. ▶
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Našli jsme v letopisech

Tentokrát jsme čerpali z Kalendáře 
a receptáře pro rok 1933, který uspo-
řádal podnikavý Jan Kubín, majitel 
továrny na margarin a pekařské sla-
dy. 

Tento původem pekař vybudoval 
v roce 1919 v Úvalech u Prahy malou 
výrobnu umělých tuků, a postupem 
doby jeho podnik vyrostl tak, že byl 
svého druhu největším českým závo-
dem (po komunistickém puči byl nej-
prve znárodněn a poté rekonstruován 
na masnu). 

Různé rady pro domácnost
• Má-li býti salám uchován pro delší 

dobu, neplesniví a nekazí se, potřeme-

Dům čp. 489
Stojí v místě bývalého domu čp. 129. 

Návrh na zahájení stavebního řízení 
ve věci stavby provisorního domku 
k bydlení předložili dne 1. dubna 1955 
manželé Václav a Miloslava Olivovi, 
do té doby bydlící v Čapkově ulici 304. 

V roce 1977 byla na domě provedena 
přestavba a přístavba, jíž vznikla nová 
bytová jednotka.

Dům čp. 495
Dne 15. září 1958 předložil Antonín 

Fiedler bytem Nová čtvrť čp. 199 ná-
vrh na zahájení stavebního řízení ve 
věci stavby obytné chaty pro trvalé 
bydlení. Stavební práce musí býti do-
končeny do 30. června 1959.

Dům čp. 178
V květnu 1959 požádala o vydání 

rozhodnutí o přípustnosti stavby 
obytné montované chaty CH-70 – Dře-
vařský vývoj n. p., Praha, Anna Stra-
šíková, bytem Lánecká 50. Jak se píše 
v dopise ze dne 25. června 1959: „Od-
bor výstavby a vodního hospodářství 
rady ONV v Ledči n. S. po přezkou-
mání dokumentace a všech v úvahu 
přicházejících okolností /.../ rozhodl, 
že tuto stavbu lze provést /.../ za těchto 
podmínek,“ a jako první z nich uvádí: 

„Stavba musí býti provedena podle 
předložené dokumentace svépomocí 
bez nároku na příděl stavebních hmot 
a nesmí býti zaměstnáváni v normální 
pracovní době zaměstnanci stavebních 
podniků. Osoby zaměstnané na stavbě 
mimo členy vlastní rodiny, musí býti 

▶ pojištěny u Svazu zaměstnavatelů 
místního hospodářství v Jihlavě.“ 
Dále „Stavba chaty se povoluje jako 
provisorium a v případě veřejného zá-
jmu musí býti odstraněna bez náhra-
dy.“ a „Stavba musí býti dokončena 
nejpozději do 15. srpna 1960.“

V roce 1966 požádal syn Jiří Strašík 
o povolení přístavby dvou místností 
a garáže pod nimi. Nový majitel Ivan 
Popadinec provedl výměnu oken a pří-
stavbu balkonu, kolaudační rozhodnutí 
nabylo právní moci 6. září 2005.

Dům čp.  496
V dubnu 1958 předložil Oldřich 

Řeřáb, bytem ve Světlé čp. 119, návrh 

na zahájení stavebního řízení ve věci 
stavby rekreační chaty, rozhodnutí 
o přípustnosti stavby bylo vydáno od-
borem pro výstavbu rady ONV v Ledči 
n. S. o deset dní později. Rozesta-
věnou ji od něho zakoupili manželé 
Karel a Božena Sýkorovi, do té doby 
bydlící v Nové čtvrti 361. V listopadu 
1968 požádali o zrušení stavebního 
povolení na zvýšení stavby o jedno 
patro a o udělení nového stavebního 
povolení na přístavbu. 

Dům čp. 177
Také sousední rozestavěný objekt 

– na rozdíl od předchozích nikoliv 
chatu, ale rodinný dům –  koupil v ro-
ce 1961 od Zdeňka Bílka Stanislav 
Machek, zaměstnanec lesního závodu 
Humpolec-Rozkoš. Novostavbě bylo 
přiděleno čp. 177, které předtím pat-
řilo cukrovně zbourané koncem 50. let 
a současně menšímu zděnému domku, 
stávajícímu takřka naproti současné 
stavbě. Stanislav Machek ml. dům 
v polovině 80. let minulého století ra-
zantně přestavěl.

Dům čp. 497
V srpnu 1958 podal návrh na zahájení 

stavebního řízení ve věci obytné chaty 
Karel Bambas, bytem v Komenského 
ul. 355. Také jemu byl určen termín: 

„Stavební práce musí býti dokončeny 
do 30. června 1959.“ Po jeho smrti 
domek uzavřeli manželka Cecilie, syn 
Josef a dcery Karla a Eva dohodu, pod-
le níž domek zdědily obě dcery. 

Text a foto: jv

-li jej (ovšem v celku) kašičkou z vody 
a kuchyňské soli, která utvoří solný 
povlak, který chrání salám od zkázy. 
Před požitím nutno tento solný povlak 
odstraniti.

• Na dlouhou dobu, i několik měsíců, 
uchováme citronovou kůru svěží, aniž 
ztratí něco na vůni a chuti, když ji roz-
strouhanou neb na kousky rozkrájenou 
smísíme s cukrem a uložíme do sklenič-
ky neprodyšně uzavřené.

• Staré brambory získají na chuti, při-
dá-li se do nich při vaření několik kapek 
silného octa.a

• Připálené mléko zbavíme ošklivé 
příchuti, když je, uvedené do varu, po-
noříme s nádobou do studené vody. Jiný 
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způsob je ten, že se vhodí do takového 
mléka kousek dřevěného uhlí.

• Stříbrné předměty čistíme vlhkou solí 
a leštíme suchou jelenicí.

• Měděné předměty čistíme vodou 
z kyselého zelí.

• Zrezivělé žehličky vyčistíme, když 
teplé potřeme voskem a posypeme solí; 
leštíme pak suchým hadříkem.

• Tekoucí necky nejlépe zatáhneme, 
vlijeme-li do štěrbin teplou směs vosku 
a síry, která vodu nepropouští.

• Nalijeme-li silný ocet na rozžhavené 
pláty kamen, zmizí nepříjemný zápach 

po nové malbě v bytě, vzduch se osvěží 
a dokonale pročistí.

• Lakové botky zůstanou po dlouhou 
dobu zachované, nepopraskané, vyčistí-
me-li je a přetřeme bílkem. Kůže jejich 
nabude svěžího lesku.

• Zažloutlé prádlo zbělí, přidáme-li při 
praní do modřidla 1 lžíci terpentýnové-
ho oleje a něco málo lihu.

• Mramorové desky se čistí solí. Jem-
ná, mletá sůl rozdělá se s petrolejem na 
kaši, nanáší se na mramor a rychle roz-
tírá. Špína a skvrny zmizejí a mramor, 
zvlášť přetře-li se vlněným klůckem, 

málo namočeným olejem, dostane 
lesk.

• Žluté skvrny po potu mizí z prádla 
nebo šatů, promáchneme-li je ve vodě, 
do které přidali jsme něco čpavku. Ne-
zmizejí-li, je nutno nakapati na ně trochu 
citronové šťávy a pak znova na čisto dů-
kladně proprat.

• Kolomaz z látek odstraníme máslem; 
přepereme pak a zůstane-li ještě něco 
skvrn, čistíme je pak benzinem.

• Skvrny po třešních s dětských šateč-
ků čistíme šťávou z citronu, po případě 
syrovátkou.

Dětský karneval s Rolničkou

V sobotu 26. ledna  proběhl ve Spo-
lečenském sále již 5. dětský karneval, 
který pro děti a jejich rodiče připravilo 
Mateřské centrum Rolnička. 

Karneval zahájila a dále jím hosty pro-
vázela moderátorka Anička, která se svého 
úkolu po loňské pauze zhostila s dvojitým 
nadšením. K tanečnímu reji hrála již 
tradičně kapela NaPrášky. Ve čtyřech ná-
ročných soutěžních disciplínách prokázaly 
děti svou šikovnost a za svůj výkon byly 
odměněny ovocem, bonbony a perníčky 
z dílny mateřského centra. Radovat se 
mohly i z bohaté tomboly, kde letos vyhrá-

val každý zakoupený los. Výtěžek poputu-
je opět do daleké Indie k holčičce, kterou 
MC adoptovalo na dálku. Nezávislá porota 
se po celou dobu pokoušela vybrat nejhez-
čí masku, ale ze záplavy princezen, ježi-
bab, andělů, makových panenek, čarodějů, 
rytířů, námořníků a zvířátek jí přecházel 
zrak, a tak se o zákusky nakonec podělily 
masky všechny.

Děkujeme ještě jednou všem sponzo-
rům, bez kterých by nebylo tomboly, měs-
tu Světlá za vstřícnost a ochotu a všem, 
kteří se na přípravě karnevalu jakkoliv 
podíleli.  Radka Bouchalová

Zápisy dětí do mateřských škol 

Zápisy dětí do MŠ na školní rok 2008/
2009 se budou konat:

• MŠ Lánecká 22. dubna v 9:30 hod.
• MŠ Sídlišti 23. dubna v 9:30 hod.
• MŠ Pěšinky 24. dubna v 10:00 hod.
Žádosti o přijetí a evidenční listy bu-

dou vydávány na místě. U zápisu budou 
přítomny ředitelka MŠ J. Rezková a zá-
stupkyně ředitelky H. Černá s vedoucí 
učitelkou MŠ Pěšinky J. Chládovou. 

Více informací o všech sloučených 
MŠ naleznete na internetové adrese: 
www.mslanecka.unas.cz

Ředitelství MŠ

Jste na mateřské nebo rodičovské dovolené?
Jste s dětmi stále jen spolu?

Chcete trávit čas s dětmi jinak?
Máte potřebu si popovídat?

Chcete vědět, jak jiní řeší stejné problémy?

zve maminky na

setkávání maminek s dětmi do 1 roku
každý pátek 8:30 – 10:00 hod.

První setkání 7. března

S sebou jen přezutí a chuť být spolu.
Světlá n. S., Sázavská 598 – vedle eNCéčka, 

kontakt: 728 228 565
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Žáci ZŠ v Lánecké holdují florbalu

V letošním okresním přeboru škol ve 
florbale se náramně „zadařilo“ druž-
stvům ZŠ Lánecké. Dívky získaly stříb-
ro, chlapci skončili pátí.

Dívky předvedly výborné výkony, 
málem se jim podařilo obhájit loňské 

želství, kterou přednesl P. Marek Marcel 
Šavel. Atmosféru dotvářela živá hudba 
a stylovou tečkou večera byl opravdový 
svatební dort.

Radka Bouchalová

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565

Národní týden manželství v Rolničce

Mateřské centrum Rolnička se letos 
rozhodlo připojit k 2. ročníku Národní-
ho týdne manželství, který má podporu 
Sítě mateřských center, výstavou sva-
tebních fotografií. Rolnička se na týden 
proměnila ve výstavní sál s více než 
stovkou svatebních fotografií – nejstarší 
byla z roku 1895 a nejmladší z loňského 
roku. Nechyběla ani doplňující výstavka 
svatebních oznámení, přání, šatů a suše-
ných kytic.

Výstava byla slavnostně otevřena 
za přítomnosti starostky Ing. Lenky 
Arnotové, čtyřicítka hostů vyslechla 
minipřednášku o historii a smyslu man-

zve srdečně maminky s dětmi do své 
klubovny

Program na březen:

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

 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší

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

Středa: 8:30 – 11 hod.
 Výtvarná dílna pro děti
 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší

Pátek: 8:30 – 10 hod. 
 Setkávání maminek s dětmi 

 do 1 roku

A navíc: 
• ve středu 19. března v 9 hod. 

beseda s Renatou Chmelíkovou 
z Národního centra pro rodinu v Br-
ně o připravovaném projektu Denní 
chůva, denní matka

• ve středu 26. března burza receptů 
– ochutnávka: tradiční i netradiční 
pomazánky

Přijďte se podívat: 

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

S sebou potřebujete jen přezutí.

Dobrá nálada a chuť být  
pospolu vítány...
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vítězství. V základní skupině porazily 
ZŠ Krucemburk 2:1 (góly: Tichá, Ko-
houtová) a ZŠ Buttulova Chotěboř 1:0 
(Veletová), čímž postoupily do finálové 
skupiny. V ní nejdříve zvítězily po úžas-
ném výkonu nad ZŠ Golčův Jeníkov 
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První vysvědčení

„Berušky“, prvňáčci ZŠ Komenského, ukončili 1. pololetí karnevalovým rejem se 
soutěžemi. První vysvědčení si převzali v maskách.

J. Z.

6:0 (Kohoutová 2, Víšková, Karafiátová, 
Váchová, Veletová), ale v rozhodujícím 
mači nám nepřálo štěstí. Se ZŠ Ždírec 
nad Doubravou jsme smolně prohráli 
0:1 zásluhou náhodného gólu soupe-
řek. Výsledkem bylo 2. místo z 10 škol 
v okresu. 

Úspěšná sestava: Alena Veletová, 
Denisa Ipserová, Tereza Didiašová, 

Martina Ostatnická, hostující hráčka 
Renata Kohoutová, Barbora Nováková, 
Barbora Váchová, Aneta Tichá, Mi-

chaela Karafiátová, Soňa Lorencová 
a Tereza Víšková.

Chlapci měli mnohem těžší úlohu, 
neboť okresního kola se zúčastnilo 17 
družstev. Nejprve suverénně zvládli 
kvalifikační skupinu, kde porazili ZŠ 
Konečná Havlíčkův Brod 3:1, ZŠ Sady 
Havlíčkův Brod 4:0, ZŠ Habry 4:2 
a ZŠ Česká Bělá 8:0. Ve finálové části 

bohužel přišla porážka se ZŠ Ždírec 
nad Doubravou 1:2, takže k postupu 
do semifinále jsme museli porazit ZŠ 

Wolkerova Havl. Brod. Přes řadu našich 
šancí zápas skončil 1:1, což znamenalo 
celkové 5. místo. Přesto si myslím, že 
se jedná o velký úspěch, neboť kvalita 
florbalu na základních školách je v sou-
časné době na vyšší úrovni než třeba 
fotbal! 

Soupiska: 
Jakub Vosyka, Martin Moravec, Jan 

Vaňásek, Ondřej Šemík, Ladislav Pro-
cházka, Rostislav Procházka, Jan Sůva, 
Zbyněk Folejtar, Stanislav Volanin, 
Jan Nedvěd, Jiří Nedvěd, Petr Čihák, 
Radek Mandl.

Tomáš Rosecký

Jedno lednové čtvrteční dopoledne 
nám přišel svým hudebním vystoupe-
ním zpříjemnit pan učitel Jiří Vencovský 
ze ZUŠ. Za krásné písně v jeho podání 
moc děkujeme.

V úterý 29. ledna jsme zahájili 2. roč-
ník naší Univerzity slunečního věku 
přednáškou Historie Světelska II v podá-
ní Ing. Jiřího Hladovce a p. Karla Coufa-
la. Loňský ročník úspěšně ukončilo 25 

„studentů“. Na letošní první přednášku 
se dostavilo 40 „studentů“ a tento nárůst 
zúčastněných nás velice potěšil. 

Děkujeme přednášejícím za zajímavé 
povídání a všem „studentům“ přejeme 
mnoho chuti do studia.

Text i foto: Lucie Coufalová

Z domova důchodců
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Univerzita pro důchodce se vydařila

Člověk zůstává mladý, pokud je schopen 
učit se, získávat nové poznatky a snášet od-
lišné názory ostatních. To platí v plné míře 
o těch světelských, kteří se letos přihlásili 
do nového ročníku Univerzity slunečního 
věku, která probíhá již druhým rokem při 
Domově důchodců ve Světlé. Organizaci 
této akce mají na starosti sociální pracov-
nice DD a starají se opravdu vzorně.

Jsme staří, jsme možná zkušení, ale 
jsme také moudří? V loňských přednáš-
kách mnohý z nás zjistil, že se může stále 
něco nového dozvědět. Na této univerzitě 
přednášejí a předávají nám své poznatky 
lidé fundovaní a zapálení pro svoji profesi 
či koníčka. Náplň loňské univerzity byla 
rozmanitá a všechny přednášky byly sle-
dovány pozorně, se zájmem, a skoro vždy 

byly také doplněny promítáním a dis-
kuzí. Nikdo neměl obavu, že propadne. 
Nezkoušelo se, jen po každé přednášce 
byl účastníkům uložen dobrovolný do-
mácí úkol, vztahující se k tématu. Hezké 
a slavnostní bylo také zakončení celého 
školního roku. Těm, kteří měli alespoň 
osmdesátiprocentní účast, předal ředitel 
DD diplom a medaili.

A že tato akce nabrala dobrý kurz, 
dokazuje letošní zahájení 2. ročníku. 
Na první přednášce se sešlo nečekané 
množství zájemců jak z DD, tak z měs-
ta. A proto, přejme si zůstat studenty 
až do konce svého života, jen tak lze 
totiž až do poslední chvíle zůstat sou-
časníky.

M. C.

Nejoblíbenějším kantorem v kraji je světelský rodák

Nejoblíbenějším pedagogem na Vy-
sočině a držitelem regionálního Zla-
tého Amose je letos Hynek Bouchal 
z Gymnázia Havlíčkův Brod. Sympa-
tický češtinář přijal první gratulace 
od kolegy hejtmana kraje Vysočina 
Miloše Vystrčila a svých studentů. 
Jak sám uvedl, nepředpokládá, že 
by získání ceny znamenalo pro jeho 
svěřence z řad studentů nějaké úlevy 
či výhody.

Pětičlenná porota rozhodovala mezi 
dvěma regionálními uchazeči. Hynek 
Bouchal z Gymnázia Havlíčkův Brod 
a Lenka Domšová ze soukromé Střed-
ní školy obchodu z Humpolce přijeli 
do Jihlavy doprovázeni čtyřčlennými 
týmy svých studentů. Společným jme-
novatelem obou pedagogů bylo vzdě-
lávání středoškoláků a výuka českého 
jazyka. Zatímco Lenka Domšová ji 
učí už 24 let, Hynek Bouchal stojí za 

katedrou „teprve“ deset let. Oba učitelé 
působili po celou dobu soutěže velmi 
vyrovnaně a příjemně, obhajoba obou 
týmů rozhodování porotě neulehčovala, 
výkony byly vyrovnané. Podle ředitele 
ankety Slávka Hrzala je letošní ročník 
výjimečný především vysokou úrovní 
studentských obhajob.

Hynek Bouchal učí na havlíčkobrod-
ském gymnáziu český jazyk a základy 
společenských věd. „Pokud bych si měl 
někdy vybrat jiný předmět, pak bych 
rád zkusil výuku matematiky, zajímá 

mne,“ uvedl elegantní, nikoli výstředně 
oblečený mladý muž, na kterém nebyla 
poznat tréma. Jeho studenti ho do ankety 
přihlásili i kvůli jeho osobnímu kouzlu, 
které nespočívá v jednotlivostech, ale 
v každodenním chování, v běžných pro-
mluvách a v jeho charakteru. „Pan pro-
fesor ví, co na žáky platí, je nekonfliktní 
a konflikty ostatních řeší diplomatickou 
cestou, studentům už od prvních ročníků 
vyká, ale oslovuje je přátelsky křestními 
jmény,“ uvedl mluvčí týmu z Havlíčkova 
Brodu David Honzárek.

Semifinále, kam postoupí ještě učitel-
ky a učitelé z dalších regionálních kol, se 
koná 12. března v Praze. Veřejné finále 
ankety se uskuteční v Praze přesně na 
Den učitelů, tedy 28. března. Slavnost-
ní korunovace nového Zlatého Ámose 
proběhne na Kantorském bále v sobotu 
29. března.

Jitka Svatošová, 
tisková mluvčí KrÚ
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Kambodža aneb Zemí Rudých Khmérů

„Pipitapan, do you understand?“ 
opakuju už asi podesáté nebožákovi 
na motorce, který mě místo do muzea 
thajského letectva dovezl na meziná-
rodní terminál letiště Don Mueng a ne-
chápavě kroutí hlavou, co to ten cizinec 
vlastně chce. Nakonec mu s pomocí 
místního taxikáře vysvětluji, že můj cíl 
je na druhé straně letiště a on radostně 
kýve, že mě tam hodí. Jen nějak nechá-

pu, proč mi až teď dává helmu. Za pár 
vteřin je jasno. Vyrážíme po tříproudé 
rychlostní komunikaci vedoucí kolem 
letiště po krajnici, ovšem v protisměru, 
aby to bylo kratší. Jo, tuhle asijskou 
schopnost improvizace prostě miluju. 
A to je jen zahřívací kolo dalšího dob-
rodružství, protože hned následujícího 
dne bude má cesta směřovat do soused-
ní Kambodže. 

Kambodža, jedna z nejchudších zemí 
regionu Jihovýchodní Asie, se do paměti 
většiny lidí zapsala díky pohnuté části své 
historie a jednomu muži. Onou historií 
bylo řádění Rudých Khmérů v období 
1975-1979, které řídil jejich vůdce Pol Pot, 

Oficiální název: Preăh Réachéanachâkr  
  Kâmpuchea
Hlavní město: Phnompenh
Rozloha: 181 040 km2 (87. na  
  světě), z toho 2,5 % vody
Nejvyšší bod: Phnom Aural 
  (1 813 m n. m.)
Časové pásmo: +7 hodin
Počet obyvatel: 13 607 069 
  (64. na světě, odhad 2005)
Hustota zalidnění: 
  75 obyv./km2 
  (118. na světě)
Jazyk:  khmerština (úřední), mezi  
  vzdělanějšími obyvateli  
  běžná znalost francouzšti- 
  ny, případně angličtiny
Náboženství: buddhisté 90 %, 
  muslimové 2 %, ostatní,  
  zejm. křesťané
Státní zřízení: konstituční monarchie
Vznik:  9. listopadu 1953 
  (nezávislost na Francii)
Král:  Norodom Sihamoni (mluví  
  plynně česky)
(převzato z internetu)

(převzato z internetu)

jeden z nejkrutějších diktátorů 20. sto-
letí. Rudí Khmérové pod jeho vedením 
aplikovali svou vlastní formu „kulturní 
revoluce“. Města byla vysídlena a jejich 
obyvatelé nuceni odejít na venkov, kde 
museli nelidským způsobem pracovat pro 
blaho všech. Byl zakázán obchod a zru-
šeny peníze. Lidé měli přikázáno nosit 
jednotné stejnokroje. Inteligence, vědci, 
učitelé nebo jen ti, co nosili brýle, byli 

systematicky likvidováni. Jako symbol 
naprostého masakru místního obyvatel-
stva smutně proslulo vězení Tuol Sleng 
v hlavním městě. Většina příslušníků 
Rudých Khmérů byla nevzdělaná a když 
jejich hordy dorazily do hlavního města 
Phnompenhu, došlo ke kuriózní situaci. 
Pili vodu ze záchodových mís, které ne-
znali a připomínali jim studánky.

Tolik tedy malá historická odbočka. 
Pojďme se nyní vydat na cestu po této pro 
nás poměrně exotické zemi. 

Z Bangkoku do Siam Reapu
První etapa naší cesty vede z hlavního 

města Thajska do Siam Reapu, města, 
u nějž se nachází proslulý chrámový 

Mapa Kambodži z lidských lebek. Plocha v levé třetině označuje rudou barvou 
symbolizující krev jezero Tonlesap

▶
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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: 60 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: 60 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

Středa 12.3., 19.30
P. S. Miluji tě (USA) 117´
Komedie. Slova, pro něž stojí za 
to žít! 
Hrají: H. Swank, G. Butler 
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 14.3., 19.30
Zlatý kompas (USA) 120´
Komedie, rodinný. Lyra chce 
zachránit svého přítele Rogera. 
Hrají: N. Kidman, D. Craig
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

komplex Angkor Wat. V místní cestov-
ce se nám podařilo dojednat jízdenky na 
autobus za více než přijatelnou cenu. Hro-
zivá je jen délka cesty. Je to sice 350 km, 
ale vzhledem ke stavu silnice v Kambodži 
zabere jízda 15 hodin, a to se do ní nepo-
čítá odbavení na hranici, kterou je nutno 

překonat pěšky. V neděli ráno tedy nasedá 
naše partička do pěkného thajského busu 
a míříme směrem ke kambodžské hranici, 
kde leží přechod Poi Pet. Po pěti hodinách 
jízdy jsme téměř na místě a mladík, který 
má bus na starosti, nám začíná vysvětlovat 
radosti, které nás při překonání hranice 

čekají. Důrazně nás upozorňuje na svou 
oranžovou kšiltovku. Proč? Na druhé 
straně hranice totiž máme hledat mladíka 
s tou samou. S ním je domluvená a propla-
cená doprava kambodžským autobusem. 
Jinak nás tam totiž čeká spousta naháněčů, 
kteří se nás budou pokoušet lákat do svých 

vozů a posléze z nás tahat peníze. O. K., 
jsme tedy u hraničního přechodu, vystu-
pujeme, házíme batohy na záda a jdeme 
vstříc novým zážitkům. 

Thajské odbavení je bezproblémové. Mí-
jíme zdobenou bránu s nápisem Kingdom 
of Cambodia a přichází šok. Našeho prů-

vodce z busu zatkla policie a někam jej od-
vádí. No snad na druhé straně je opravdu 
vše domluvené. Za branou, kterou proudí 
desítky gastarbeiterů, stojí obrovská lu-
xusní kasina a slečny naháněčky se snaží 
zaujmout hazarduchtivé kolemjdoucí. Ten 
nepořádek kolem ve srovnání s nimi půso-
bí jako pěst na oko. A hurá, je tu kambod-
žský přechod. Poctivě se řadíme do fronty 
batůžkářů a po hodince čekání, kdy z nás 
díky horku pot jenom leje, jsme vpuštěni 
do země. Ihned na nás dorážejí naháněči, 
kteří se snaží nám vnutit svou dopravu 
a vysvětlují, že všichni ostatní jsou šejdíři 
a darebáci. Trochu nepříjemná je skuteč-
nost, že někteří si nás bez příčiny fotí na 
své digitály. Proč, to asi ví jen oni sami, 
my to rozhodně netušíme. Po chvíli se nám 
kupodivu daří najít oranžovou kšiltovku 
i s majitelem a postupně se i s bágly mač-
káme do malého busu, který nám přistavil. 
Dozvídáme se, že náš předchozí průvodce 
byl zatčen kvůli velkému množství turistů, 
kteří s ním jezdí. Inu, konkurenci je třeba 
likvidovat. 

Bus není žádný komfort, to ostatně ni-
kdo z nás nevyžaduje, a pomalu po cestě 
plné výmolů v oblaku prachu vyrážíme 
východním směrem. Silnice je opravdu 
mizerná, svědčí o tom i fakt, že v období 
monzunů je z velké části neprůjezdná. 
Nicméně místy je vidět snaha opravit ji do 
alespoň trochu slušného stavu. 

(pokračování)
-mš- 

Foto: Eva Šmejkalová

▶
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Neděle 16.3., 17.30, 19.30
Václav (ČR) 97´
Tragikomedie. Václav vyvádí 
jeden průšvih za druhým. 
Hrají: I. Trojan, E. Vášáryová
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Středa 19.3., 19.30
Na vlastní nebezpečí (ČR) 92´
Thriller. Vzrušující souboj 
s divokým živlem. 
Hrají: J. Langmajer, F. Blažek
Vstupné: 75 Kč. Přístupný

Pátek 21.3., 17.30
Pan Včelka (USA) 86´
Animovaná komedie. Včela 
vždycky v čele. Pomsta výjimečně 
nebude sladká.
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

Středa 26.3., 19.30
Poslední legie (USA) 110´
Dobrodružný. Římská říše se 
zmítá na pokraji zániku. 
Hrají: C. Firth, B. Kingsey
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 28.3., 19.30
Americký gangster (USA) 156´

Thriller. O vzestupu a pádu 
jednoho z nejmocnějších mužů 
newyorského podsvětí.
Hrají: R. Crowe, D. Washington
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 30.3., 19.30
Síla srdce (USA) 107´
Drama. Příběh, který jste nikdy 
neslyšeli. Událost, která šokovala 
svět. 
Hrají: A. Jolie
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Duben

Středa 2.4., 19.30
O život (ČR) 90´
Komedie. O početí, se kterým se 
nepočítalo. 
Hrají: V. Kotek, D. Nvotvová
Přístupný

Pátek 4.4., 17.30
Madagaskar (USA) 86´
Animovaný. Parta zvířat se 
z pohodlí a klidu v ZOO dostane 
rovnou do pravé divočiny.
Přístupný
Česká verze

Neděle 6.4., 19.30
Monstrum (USA) 90´
Thriller. Tahle noc změní život 
všem. Některým ho ukončí. 
Hrají: M. Stahl-David, M. Wogel 
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Středa 9.4., 19.30
Soukromá válka pana Wilsona 
(USA) 102´
Komedie. Podle skutečné události, 
tohle by nikdo nevymyslel. 
Hrají: T. Hanks, J. Roberts
Od 15 let

V úterý 29. dubna se v našem 
kině představí nejnovější film krále 
českých pohádek Zdeňka Trošky 

Nejkrásnější hádanka, 
inspirovaný pohádkami Jana Drdy. 

Ā Ȁ̀ЀԀ܀ĀࠀĀȀऀऀఀഀĀༀကᄀༀഀ܀Āሀጀ᐀ᔀĀഀကᘀĀሀᔀༀကጀᜀऀĀ᠀ᜀᄀᔀᘀᔀᤀ

᠀ᨀጀᜀᘀഀĀᬀ܀ᰀᴀᜀऀĀᘀ܀܀ᴀḀጀഀĀἀఀऀ Āጀ܀Āᴀఀ܀!Ā"܀Āጀ#܀$ἀഀᜀĀ"Ḁഀကᴀ
ကĀༀᔀ᠀ကጀကĀᴀᜀ%Ḁ$ᴀ&$ἀĀᰀḀऀက$Āᘀᜀᰀ᠀᐀"܀ĀጀĀༀᔀጀ᐀ఀऀĀᴀĀഀ܀ᬀ܀ᴀကഀ᐀Ā

ᘀఀက%ကḀ$ᴀ!%ऀĀༀጀఀကऀĀကĀఀᜀༀऀༀഀ܀'

(ᬀḀഀᴀऀ"ᤀĀ)܀ఀĀ*᐀᠀ᔀഀ܀ᴀ ĀԀጀကഀᴀကĀ+܀ጀᔀᔀ Ā,က-ఀḀ܀ကĀ.ఀᔀഀᜀጀᔀ Ā/ḀကᘀကĀ
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ԀጀᜀĀȀऀ-ᬀ܀ᴀက Ā5ḀᄀĀ6ᜀἀကഀᴀက Ā7ᘀഀ܀᐀ᴀĀȀᜀ#ကကĀĀ
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Výzva neprofesionálním 
výtvarníkům Světelska

Rok se s rokem opět sešel, a tak 
nastal čas upozornit vedle pravidel-
ných účastníků také další zájemce 
z řad výtvarníků – neprofesionálů na 
blížící se výstavu ve společenském 
sále Společenského domu ve Světlé 
n. S. Opět tedy svoláváme výtvarníky 
Světelska. Vám všem, kteří se chcete 
netradičně z velké části dubnové tra-
diční výstavy zúčastnit, oznamujeme, 
že tentokrát musíte být připraveni již 
v úvodu 2. poloviny dubna. Výstava 
se uskuteční v termínu od 21. dubna 
do 8. května.

Za kulturní zařízení KyTICe 
Zdena Horní,

za výtvarníky Ladislav Stojan
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KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad  
Sázavou připravuje na duben:

15. dubna - 18. května: Jaroslav Marek 
(*1922) a Ladislav Láznička (*1937) - výstava 
obrazů světelských výtvarníků, loňských 
jubilantů.

L. Láznička: Petrklíč (1999)

***
21. dubna - 8. května: Výstava výtvarníků 

- neprofesionálů Světelska - ve společenském 
sále Společenského domu

***
24. dubna v 19 hodin v divadelním sále 

Společenského domu
Yasmina Reza – KUMŠT (Art)

Komedie o životě a o schopnosti umět 
žít z repertoáru Divadla Na Jezerce, Praha.
Režie: Jan Hřebejk

V hlavních rolích: Jan Tříska, Jan Kačer, 
Jan Hrušínský

O hře...
Mezinárodním hitem prvního řádu je hra 

pařížské autorky Yasminy Rezy, Art (v anglic-
kém překladu Art, v německém Kunst). V Pa-
říži, Londýně a Berlíně je hlavní divadelní 
atrakcí a její popularita pronikla i do menších 
zemí a měst, ba i na jiné kontinenty. Kumšt je 
komedie o třech nerozlučných kamarádech. 
Jde o uzavřený pánský spolek, který se stal 
snad tím jediným pevným bodem v životě 
těchto jedinců. Jejich poklidné vztahy ale 
najednou naruší zprvu banální spor nad 
modernistickým obrazem, který přeroste 
v hádku a nakonec úporný zápas o uznání 
a „hodnoty v umění”. V této vzájemné 
obraně svých světů najednou všichni „ztratí 
tvář” a ocitnou se na pokraji propasti; prostá 

„konverzace” je dovedla až tam, kde už není 
kam ustoupit…

www.divadlonajezerce.cz
foto: Jana Pertaková

Z. Horní

Taneční 2008 ve Světlé n. S.
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Z pera malých čtenářů

V naší městské knihovně se snažíme 
děti motivovat k vlastní literární tvor-
bě. Vyzvaly jsme je, aby nám svá dílka 
nosily do knihovny a z těch jsme poté 
vybraly ty nejzdařilejší, se kterými 
se máte nyní možnost seznámit i vy 
na stránkách Světelského zpravodaje. 
Třeba se Světlá bude moci v budoucnu 
pochlubit úspěšným básníkem…

Čerti
Klára Drahozalová

Každý rok v prosinci,
chodí čerti v ulici,

velký, malý, chlupatí,
mají kožich na paty.  

Parádivá kočka
Martina Arltová

Parádivá kočka
ztloustla nám jak čočka.
Posmívala se jí koťata,

na paloukou strhala z ní kaťata.
Hledá je tam v zimě, v létě,
Možná, je tam hledá ještě.

Domácí zvířátka
Lada Hoťková

Máme doma slepičku,
ta má ráda travičku.

Máme doma kohouta, 
pořád leze do kouta.
Já mám ráda morče,
které pořád kouše!

Mám i krásnou rybičku, 
ona zase vodičku.

Nejradši mám papouška,
on mi šeptá do ouška.
To jsou naše zvířátka,
hodná jako jehňátka.

Březen – měsíc internetu 

Naše městská knihovna si tradičně 
rozšířila Březen – měsíc internetu 
i na měsíc knihy. Březen, za kamna 
vlezem´ – my dnes asi těžko za kamna 
nebo na pec polezeme, spíš na pohodl-
nou pohovku či do měkoučké postele, 
pěkně se zabalíme do deky a už nám 
chybí jen něco zajímavého ke čtení. 
Knížka k odpočinku a relaxaci neod-
myslitelně patří. Na stránkách knih 
se můžeme odebrat do světa fantazie, 
vrátit se do časů dávno minulých nebo 
se nechat okouzlit příběhem plným 
lásky. 

Čas od času se vzedme polemika, zda 
klasická kniha má v naší době své opod-
statnění. Vždyť můžeme uchovávat i číst 
knihy v elektronické podobě. Jistě, je to 
možné, v knihovnách se ušetří mnoho 
místa, elektronické nosiče jsou lehké, 
čtenář ani nepocítí, že si ve své tašce 
odnáší 30 titulů.

Víte, jak krásně voní nově vytištěná 
kniha? Zamyslete se nad tím, jak by se 
vám četlo v posteli s laptopem. Kolik 
z vás odchází i do míst, kam i císař 
pán chodil pěšky, s knihou. Jak krásně 
pohladí náš zrak pěkná ilustrace. Mys-
líme si, že klasicky tištěná kniha má 
svou budoucnost a bude provázet i další 
generace.

Vždyť v roce 2007 navštívilo naši 
knihovnu 26 186 návštěvníků, kteří si 
půjčili 84 066 svazků knih, časopisů, CD, 
využili služeb internetu a zúčastnili se 
besed a knihovnicko-informačních lekcí.

Březen je měsícem internetu, ale je 
třeba si uvědomit, že internet není vše-
mocný. Především u dětí bychom měli 
při práci s ním postupovat obezřetně. 
Děti ho efektivně využijí jen tehdy, po-
kud budou mít dostatečnou slovní záso-
bu, kterou ovšem získají jen pravidelnou 
četbou, jinak se práce omezí na nechval-
ně proslulé hry – požírače volného času. 
V knihovně se snažíme, aby si informa-
ce hledaly především v naučné literatuře, 
při akvizici nového knižního fondu je 
naším cílem, aby nabídka byla co nej-
pestřejší a uspokojila prakticky každého 
čtenáře. Při vyhledávání informací mají 
děti možnost obrátit se na pracovnice 
knihovny, které jim rády pomohou. Učí 
se tím i komunikovat.

Práce s dětským čtenářem nekončí jen 
půjčením knihy, ale připravujeme i další 
akce, které mají motivovat děti ke čtení. 

Školní besedy, čtenářská nocování a vý-
tvarné projekty. 

Neopomíjíme ani dospělé čtenáře 
a snažíme se, aby každý návštěvník ode-
šel z naší knihovny spokojen. Jen tehdy 
bude mít naše práce smysl. Málokteré 
město se může pochlubit tak moderně 

Znám samé lidi s krásnou duší
Lucie Hrochová

Znám samé lidi s krásnou duší,
co vědí, že jim úsměv sluší.

A když zrovna nevstal jsi pravou nohou
tobě vlídným slovem pomoci mohou.

Na tvém vzhledu nezáleží, 
jenom na tvé duši!

Tohle přece správný člověk 
odjakživa tuší.

Myslíš, že když vzhled mít 
budeš jako hvězda jasná,
potom i tvá duše bude tak 

zářivě krásná?

Když potkám lidi s krásnou duší,
mé srdíčko slastně buší.

Pak hned mám úsměv na tváři,
i když se mi zrovna nedaří.

Nevšímej si těch, co zlo šíří 
kolem sebe,

Jejich řeči neposlouchej, 
zasloužíš si nebe!

A pokud jsi zrovna člověk, 
co má duši krásnou,

ať pro tebe šťastné hvězdy 
nikdy nepohasnou! 

Doupě
Daniela Sič

Počítej do pěti
mému malému doupěti.

Až půjdeš ven,
zdá se ti ten krásný sen.
Podívej, támhle je pes,

kde jsi malý kdes?
Líbí se ti ten motýl moc?
Ale za chvíli už bude noc.

Už si nebudeš hrát
vykoupat a spát.

vybavenou knihovnou, jako má Světlá 
nad Sázavou. 

Doufáme, že v budoucnu neproříd-
nou řady našich čtenářů, ale naopak si 
k nám najdou cestu i ti, které zatím naše 
knihovna neoslovila. 

Jiřina Roženská
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Tip na knihu

Jaký kroj, tak se stroj, to je název 
nové knižní publikace, kterou na za-
čátku roku vydalo Muzeum Vysočiny 
Jihlava za finanční účasti Ministerstva 
kultury ČR. Zajímavé informace zde 
naleznou nejen zájemci o lidovou kultu-
ru a folklor z řad široké veřejnosti, ale 
i odborníci zabývající se etnografií. 

Publikace byla vydána u příležitosti 80. 
narozenin Míly Brtníka, dlouholetého 
předsedy Horáckého folklorního sdruže-
ní. Autorský kolektiv v čele s jubilantem 
dokázal ve spolupráci s různými muzei 
a soukromými sběrateli shromáždit velké 
množství materiálu s tematikou krojů na 
Horácku, a tak mohla vzniknout atrak-
tivní publikace plná fotografií a obrázků 
rozmanitých krojů doplněná textovými 
pasážemi. Autoři rozčlenili knihu podle 
jednotlivých krojových oblastí na Horácku, 
doplnili ji mapkou a krátce představili nej-
významnější umělecký soubor, který zde 
působí a snaží se o zachování folklorních 
tradic v této lokalitě. „Doufáme, že kniha 
bude pro veřejnost přínosná a přispěje 
k pokračování a zachování historických 
kulturních tradic regionu a k prohloubení 
sounáležitosti obyvatel Vysočiny s jejich 
krajem,“ vyjádřil své přání ředitel Muzea 
Vysočiny Jihlava Karel Malý.

Kniha v rozsahu 199 stran vyšla v ná-
kladu 1000 ks a je k dostání v Muzeu 
Vysočiny Jihlava i v ostatních muzeích na 
Vysočině. 

-jv-

Makedonie Uhlíře dostala

Ve čtvrtek 21. února měl hned dva 
vydařené koncerty v divadelním sále 
Společenského domu populární hudebník 
Jaroslav Uhlíř. Obě vystoupení byla pro 
předškolní děti mateřských škol a žáky 
prvního stupně škol základních. 

Muzikant, známý z televize i rozhlasu, 
dokázal sám s pomocí klavíru a mikrofo-
nu rozezpívat a roztleskat celý sál – a děti 
v hledišti nemusel vůbec pobízet! Prostě jen 
zazněly první tóny některé písničky a malí 
posluchači se hned spontánně přidali. Však 
také mnoho těch písniček s veselými texty 
Zdeňka Svěráka doslova zlidovělo a nejen 
mezi dětmi. Jaroslav Uhlíř začal jednodu-
chou písničkou Krávy a potom již šly další 

známé hity Když se zamiluje kůň, Není nut-
no, Nemít srdce, Dělání, Severní vítr a další. 

K dobré náladě v hledišti přispělo i něko-
lik soutěží a při jedné se zpěvák na jevišti 
do mikrofonu skutečně od srdce zasmál. To 

když představil dětem polotovar písničky 
s jednoduchým refrénem „mám rád, mám 
rád“ a děti měly ten text dodělat nějakým pě-
tislabikovým slovem. Prostě vyjádřit, co má 
to děcko rádo. Do mikrofonu padala různá 
slova a jména a jeden chlapec hezky upřím-
ně zanotoval: Makedonii. V zákulisí potom 
Jaroslav Uhlíř přiznal, že ta Makedonie ho 
dostala. A k tomu dodal: „V tom jsou právě 
tyto pořady na živo krásné a neopakovatel-

né.“ Hezkou tečkou za oběma pořady bylo, 
když se Jaroslav Uhlíř dětem velice ochot-
ně podepsal na fotografie i do památníčků 
a k tomu ještě přidal hezké slovo s úsměvem. 

Text a foto: jív

Přehled nejžádanějších knih a CD v městské knihovně

U příležitosti Měsíce internetu a knihy 
je docela příhodné trošku zrekapitulovat 
uplynulý rok a podívat se, jak to vypadá 
v naší knihovně z hlediska počtu výpůjček 
některých titulů. Knihy neodmyslitelně 
patří k životu dnešního civilizovaného 
člověka a roste počet těch, kteří ve chvílích 
pohody a odpočinku sáhnou po dobré kni-
ze, ať už je to beletrie nebo poutavě zpraco-
vaná naučná literatura. Pro zajímavost vám 
předkládám žebříček nejčtenějších knih 
v městské knihovně a také nejvíc požado-
vané zvukové nosiče v hudebním oddělení.

Oddělení pro dospělé: beletrie
1. John Radek, Memento
2. MacGregor Kinley, Čas na lásku

3. Christiane F., My děti ze stanice ZOO
naučná literatura
1. Hayes Nicky, Základy sociální psy-

chologie
2. Budinský Libor, Tragédie slavných
3. Kraj Vysočina
Dětské odd.: Beletrie pro mládež
1. Tajné knihy W. I. T. C. H.
2. Stine R. L., Husí kůže
3. Petiška Eduard, Staré řecké báje 

a pověsti
naučná literatura pro mládež
1. Doubek Eduard , Světlá nad Sázavou 

v zrcadle dějin
2. Macoun Jiří, Tanky
3. Feertchak S.  Encyklopedie pro dívky
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Technické a bytové služby čeká hodně 

změn. Jednou z prvních je nástup no-
vého ředitele, mladého a dynamického 
Petra Soukupa, kterého jsme požádali 
o rozhovor.

– Odkud pocházíte?
Narodil jsem se v Teplicích, odkud 

jsme se s rodinou přestěhovali v roce 1986 
do Ledče nad Sázavou, kde žiji dodnes. 
Několik lidí se mě už ptalo, zda se kvůli 
práci nepřestěhuji do Světlé nad Sázavou, 
ale nevidím k tomu žádný důvod. Lidé 
neustále cestují za prací a navíc Ledeč 
není daleko.

– Co jste vystudoval?
Já jsem studoval na etapy. Tehdy nebyly 

takové možnosti jako jsou teď, hlavně se 
ještě v té době stále upřednostňovalo ře-
meslo, tak jsem se vyučil zedníkem. Poté 
jsem rok pracoval coby zedník v Ledči 
nad Sázavou, v té době jsem si uvědomil, 
že mám na víc, a proto jsem se rozhodl 
dodělat si střední školu. Tu jsem studo-
val formou denního studia v Pardubicích, 
obor stavební provoz, jelikož v té době 
havlíčkobrodská průmyslovka nástavbové 
studium neumožňovala. Tam mě zaujalo 
technické kreslení, takže jsem se nejvíce 
věnoval projektování.

– Takže se z vás stal projektant?
Ano, po maturitě jsem se vrhl do pro-

jektové činnosti. Pracoval jsem krátce 
ve Světlé a poté v Ledči jako projektant-

-stavař ve společnosti zabývající se do-
dávkou zařízení pro povrchovou úpravu, 
kde jsem si zvýšil kvalifikaci odbornými 
zkouškami u ITI Praha – revizní technik 
vyhrazených plynových zařízení. Po 
pěti letech působnosti v této společnosti 
jsem se chtěl více věnovat projektování 
pozemních staveb. Vzhledem k tomu, že 
praxe bylo málo a většina projektových 
kanceláří chtěla hotové projektanty, za-
ložil jsem si vlastní projektovou kancelář. 
Tak jsem se vypracoval během čtyř let 
od projektů rodinných domů po projekty 
velkých bytových domů ve spolupráci 
s pražskou architektonickou kanceláří. 
Současně jsem se v menší míře věnoval 
menším projektům v rámci regionu Led-
če a revizím plynových zařízení. ▶

– Jak  jste dostal k této práci?
O této práci jsem se dozvěděl na zákla-

dě informace z internetu, konkrétně na 
webových stránkách města Světlé. Ne-
přikládal jsem tomu nějak velký význam, 
vzhledem k tomu, že jsem měl vlastní 
práci. Je pravda, že jsem byl v období, 
kdy jsem se rozhodoval, jakým směrem 
se profesně ubírat dál. Podal jsem přihláš-
ku jako každý z uchazečů, myslím asi tři 
pracovní dny před koncem termínu pro 
podání. Byl jsem spíš zvědav, zda-li bych 
se dokázal prosadit a také jsem to bral 
jako výzvu, změnu a šanci něco nového 
rozjet.

 
– Jak výběrové řízení probíhalo?
Na výběrové řízení jsem (z pracovních 

důvodů) přišel bohužel asi o hodinu pozdě, 
takže začátek pro mě nevypadal dobře. 
Dostal jsem podklady, z kterých vyplý-
valo, že máme dvě skupinové práce a tři 
individuální modelové situace jednání. 
První skupinová práce právě probíhala, 
tak jsem jen přihlížel. Na modelové jed-
nání (prezentace) bylo 20 minut přípravy 
a 20 minut pohovor. Jediné podklady, 
které jsem si s sebou vzal, byly informace 
o technických službách dostupné právě 
na webových stránkách města. O ostatní 
uchazeče jsem se nějak podrobně neza-
jímal, snad jen, že všichni byli z okolí 
Světlé, čímž jsem je jako jediný Ledečák 
zřejmě překvapil.

– Na internetových stránkách města 
se objevily spekulace o Vašem přímém 
dosazení do funkce…

S touto nepravdivou informací jsem 
obeznámen. Prošel jsem celým výběro-
vým řízením až do konce. Každý z ucha-
zečů měl naprosto stejné šance, nehledě na 
to, že přihlášku jako takovou na konkurz 
mohl poslat kdokoliv. To, že nás tam bylo 
celkem šest, mě překvapilo, čekal jsem 
mnohem větší účast. Sám jsem netušil, že 
by si mě mohli vybrat, ale stalo se. Dozvě-
děl jsem se to asi  do pěti dnů od ředitele 
TBS Ing. Žižky, který mi volal informaci 
o tom, že jsem uspěl a s žádostí, zda-li 
bych měl zájem nastoupit, a to již od za-
čátku prosince jako asistent ředitele. S tím 
jsem souhlasil, jelikož jsem nebyl nijak 
vázán. I když mi to udělalo problémy s tím, 
že jsem měl rozpracované zakázky a další 
jsem připravoval v rámci své činnosti.

– Co všechno Vaše práce obnáší?
Pracovní dobu mám od 7.00 do 15.30 

hod., ale samozřejmě se stává, že tady zů-
stávám o něco déle, podle toho jak je po-
třeba, protože stále s Ing. Žižkou připravu-
jeme podklady v rámci všech činností pro 
to, aby až jeho činnost v TBS skončí, byly 
nastaveny všechny mechanismy, nástroje 
a ekonomika hospodaření pro snadnější 
a průhlednější vedení TBS. Ráno přijdu 
a rozdělím práci, která je připravena již den 
předem v rámci operativního krátkodobé-
ho plánování činností. Dále v průběhu dne 
zadanou práci kontroluji, jednám s městem 
o připravovaných investičních akcích, pří-
padně řešíme odstranění vad, připomínek 
a stížností v rámci údržby města. Starám 
se o administrativu a připravuji společně 
s Ing. Žižkou novou koncepci technických 
služeb ve směru přístupu vůči městu, vůči 
občanům města a případným partnerům, 
s kterými bychom rádi spolupracovali na 
doplňkové činnosti TBS. Celý den je pro 
mě směsice činností, které se prolínají, 
ale jednoznačně vedou k zajištění potřeb 
města a v současné době i úpravám právě 
pro možnosti rozšíření doplňkové činnosti 

– úpravy a vybavení zámečnické dílny. 

– Mnoho lidí na technické služby 
nadává a bere je spíše jako uklízecí 
četu...
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Rubrika narozených 
občánků

Leden
 Josková Elena, Světlá n. S.
 Pánek Jan, Světlá n. S.
 Garetová Eliška, Horní Dlužiny
 Puchýř Jan, Světlá n. S.
 Psota Štěpán, Radostovice

Pánek Jan, Světlá n. S.
Garetová Eliška, Horní Dlužiny
Puchýř Jan, Světlá n. S.
Psota Štěpán, Radostovice

Rozhodně je mylná představa, že 
TBS mají jen uklízet město a svážet odpad. 
Samozřejmě, že hlavní a prioritní náplní je 
péče o město a správa komunikací a bu-
dov. V tomto směru chci pro město udělat 
maximum v rámci možných kapacit lidí 
a techniky, ale máme zde i doplňkové čin-
nosti, v rámci kterých chceme pro město 
a pro občany města nabídnout své služby.

– O co všechno se tedy zaměstnanci 
technických služeb starají?

I se mnou tady máme kolem 26 zaměst-
nanců. Mezi hlavní činnosti TBS patří 
svoz komunálního odpadu, svoz tříděné-
ho odpadu, čištění města, zimní údržba 
komunikací, letní údržba komunikací, 
údržba zeleně, provoz skládky, provoz ve-
řejného WC, provoz hřbitova, správa bytů 
města, správa veřejného osvětlení a dále 
přibude správa ostatních budov ve vlast-
nictví města. Mezi doplňkové činnosti 
nabízené městu, občanům a fi rmám patří 
autodoprava, zemní práce, stavební práce, 
zámečnické práce, údržba zeleně, odvoz 
komunálního odpadu a tříděného odpadu, 
čištění komunikací. A takhle bych chtěl, 
aby vnímali občané města technické služ-
by, tzn. jako partnera, ne sluhu.

– Neplánujete zaměstnat více lidí?
V letošním roce nedojde k výraznému 

navýšení zaměstnanců, ale byl bych rád, 

aby se přihlásili potencionální zájemci, 
a to v oboru zedník, zámečník, elektrikář, 
zdravotechnik – voda, kanalizace, ÚT 
a podali si u nás strukturovaný nebo pro-
fesní životopis, který zaevidujeme. 

– S jakou vizí jste do této práce šel?
Pokud mám být upřímný, tak z počátku 

byla vize minimální, spíš mě přepadla 
skepse z prostředí, v jakém se technické 
služby nacházely, jakou technikou dispo-
nují, nedůvěra zaměstnanců, nesmyslné 
informace ať už uvedené na internetu, 
nebo ještě upravenější verze, které se šířily 
po Světelsku. Díky zkušenému manažero-
vi Ing. Žižkovi, který mě přesvědčil, že ten 
správný potenciál zde stále je, a díky jeho 
radám a zkušenostem, jsem se začal více 
seznamovat se všemi činnostmi TBS a vě-
řit tomu, že TBS rozhýbu tím správným 
směrem. Vize je pečovat řádně o město, 
chovat se více tržně i přesto, že jsme 
příspěvková organizace a právě tímto by 
měl být konečný efekt snížení příspěvku 
ze strany města. Chceme zvýšit zaměstna-
nost s důrazem na profese a kvalitu práce 
jimi odváděnou. K tomu, aby bylo možné 
dosáhnout vytyčených cílů, je nutný ne-
jen loajální přístup zaměstnanců, jejich 
zvyšování kvalifi kace, ale i odbourání 
starých mýtů a pověstí, které jsou vůči 
technickým službám v občanech města 
zakořeněny.  

▶ – Jaké změny máte v plánu?
Vše nás teprve čeká s příchodem 

sezony, kdy přejdeme z operativního 
plánování na plánovaní dlouhodobé 
díky zakázkám města, údržbě zeleně 
a dalším doplňkovým činnostem, které 
se rozjedou. Srovnal bych to skutečně 
s rozjezdem nové fi rmy, kdy chceme 
získat novou image, přesvědčit o kvalitě 
odvedené práce a skutečně chceme být 
partnery pro město, obyvatele města, 
obce a místní fi rmy, chceme být i kon-
kurencí. 

– Chtěl byste něco vzkázat obyvatelům 
Světlé nad Sázavou?

Budeme rádi za každý nápad, připo-
mínku nebo přímou stížnost na konkrétní 
službu. Ale nerad bych, aby probíhaly 
kritiky postupů, kritiky činností od lidí, 
kteří nevidí do problematiky technických 
služeb a hledají jen důvod, jak zbytečně 
nafouknout problém, případně zviditelnit 
svou osobu. Děkuji všem, kteří podporují 
revitalizaci technických služeb, dokáží 
být trpěliví se svými závěry a hodno-
cením. Těm ostatním děkuji za řádné 
zvážení všech slov a kritik ještě než je 
pronesou. 

– Děkuji za rozhovor.

Andrea Tarabčáková

Zřízení průmyslové zóny uprostřed sídliště

(Reakce na články v novinách a ve Svě-
telském zpravodaji.)

Vážení spoluobčané!
Ano. Město Světlá n. S. nám dopisem 

č. j. 2804/2008/KS potvrdilo, že zastupi-
telé města konstatovali správnost svého 
rozhodnutí. Schválený územní plán města 
je platný. Na sídlišti U Stromečku se bude 
stavět výrobní a skladová hala obřích 
rozměrů. Stavební odbor města vydal roz-
hodnutí o umístění stavby a stavební povo-
lení. Nikomu ze zastupitelů města a vedení 
města nevadí, že území U Stromečku 
není vhodné pro umísťování staveb pro 

průmyslovou výrobu. Předmětné území 
není ani současně zastavěné těmito objek-
ty. Naopak! Jsou zde pozemky rodinných 
domů, bytových domů, související do-
pravní a technické infrastruktury. Územní 
plán města v části VIII/1 nezohledňuje dle 
vyhlášky 135/2001 Sb. stávající hodnoty 
území.

Jedním z povinných bodů textové části 
všech druhů územně plánovacích doku-
mentací jsou zásady a podmínky ochrany 
hodnoty území (přírodní, civilizační, 
kulturní, urbanistické, architektonické). 
Rovněž územní rozhodnutí vydané sta-
vebním úřadem nerespektuje veřejný 
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zájem (veřejný nesouhlas s výstavbou 
výrobní a skladové haly – viz petice). Je 
zde zničena dlouhodobě rozvíjená urba-
nistická struktura sídliště a urbanistická 
hodnota území. Výrobní a skladová hala 
se svými vlastnostmi diametrálně liší od 
vlastností obytných domů. Jak je výše 
uvedeno, v této lokalitě jsou pouze plochy 
pro bydlení.

Zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí 
vyhlášky stanoví, že mají být zajištěny 
podmínky pro bydlení v kvalitním pro-
středí umožňující nerušený a bezpečný 
pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci 
obyvatel. I podle Listiny základních práv 
a svobod máme my, občané ČR, právo 
na příznivé životní prostředí. Výstavba 
výrobní a skladové haly by snížila pohodu 
a kvalitu bydlení a skladová hala nebude 
sloužit obyvatelům sídliště.

Podle městské vyhlášky č. 1/2006 čl. 5 
v části A v bodě A.4. má vymezená plocha 
hlavní funkci výrobní. Ano – jedná se 
o průmyslovou zónu, neboť sklářská vý-
roba je výrobou průmyslovou! Navíc pan 
investor uvádí ve Světelském zpravodaji 
(únor 2008) na str. 19, že zajišťuje práci 
108 lidem, což je prakticky desetina ka-
pacity Sklo Bohemia a. s. Pro porovnání: 
Sklo Bohemia a. s. zaměstnává cca 1200 
lidí. Představte si tedy v lokalitě U Stro-
mečku pohyb lidí, surovin, materiálu 
a zboží v rozsahu desetiny Sklo Bohemia 
a. s. A to je přesně to, co nechceme!!

Nevěříme ani slovům pana projektanta 
Karáska. Ten nám dne 6. 11. 2007 na 
spojeném územním a stavebním řízení 
tvrdil, že v hale bude pracovat 4 až 6 lidí. 
Ekonomická výhodnost tak velké inves-
tice při tak nízkém využití je velmi zará-
žející! Obáváme se, že nám pan projektant 
úmyslně při jednání zatajil, o jak obrovský 
rozsah projektu se jedná.

Vážení spoluobčané – zřídit průmys-
lovou zónu uprostřed sídliště se tady 
ještě nikomu nepodařilo! Ani za minulého 
režimu, ani žádným zastupitelům a vedení 
města v porevolučním období. Až nyněj-
šímu zastupitelstvu a nynějšímu vedení 
města se to podařilo! Zasloužily se o to, 

že zde bude postaven jejich pomník, který 
bude škodit nejen naší generaci, ale i gene-
racím příštím po celá staletí.

Dne 28. 11. 2007 jsme byli přizvání na 
zasedání zastupitelstva města. Byl zde 
projednáván jako mimořádný bod jednání 
nesouhlas občanů – petice – proti stavbě 
haly pana Kysely v lokalitě U Stromečku. 
Na tomto zasedání vyplynulo na povrch, 

Víte, že...

…na webových stránkách našeho 
města, www.svetlans.cz, najdete vždy 
s určitým zpožděním kompletní číslo 
Světelského zpravodaje? Ve formátu 
PDF se tam nachází archiv všech čísel 
počínaje lednem 2003.                      -jv-

že řada zastupitelů vůbec nevěděla, kde se 
výše zmiňovaný pozemek nachází! 

Jakým způsobem tedy před čtvrt rokem 
(v srpnu 2007) probíhalo v zastupitelstvu 
schvalování územního plánu města Svět-
lá nad Sázavou??!!

Za účastníky řízení
Ing. Stanislav Kos, Jiří Špíra

Světlá n. S., dne 11. 2. 2008

Místní skupina České křest́anské akademie

Komedie, jakou jste neviděli!
Místní skupina ČKA připravila 

tentokrát neobvyklý divadelní zážitek. 
Pozvala totiž do Světlé divadelní soubor 
Dřevomorka z Českých Budějovic, kte-
rý předvede svou novou hru Nebyl její 
táta! Divadelní představení se uskuteční 
v sobotu 8. března od 18 hod. v divadel-
ním sále ve Společenském domě.

Divadelní spolek Dřevomorka vystou-
pil již jednou před světelským publikem 
se svižnou komedií inspirovanou texty 
Vlasty Javořické Dvojí polibek. Nyní při-

chází s představením, které tvoří pět mi-
nikomedií, jejichž autorem je francouzský 
spisovatel Pierre-Henri Cami (1884-1958). 
Jeho nezaměnitelný rafinovaný styl humo-
ru obdivoval mj. Charlie Chaplin, který 
Camiho nazval největším humoristou na 
světě. Na milovníky komediálního smíchu 
čekají minikomedie Kleštěnec z pralesa, 
Drama v paláci Borgiů, Syn tří mušketýrů, 

Opilcovo dítě a Cidovo manželství, které 
doprovodí Dřevomorka vlastní živou hu-
dební produkcí. Představení režírují Jiří 
Krejčí a Jiří Merta.  Hynek Bouchal

Vážená redakce,
ráda bych poděkovala za článek pana 

J. Vály o 21. čísle vlastivědného sborníku 
Havlíčkobrodsko otištěný v únorovém 
čísle. Spolupráce se Světelským zpravo-
dajem a Muzeem Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě si velmi vážím, ocenění mé dosa-
vadní badatelské práce mě nesmírně těší, 
ale zároveň i zavazuje. Naštěstí nejsou 

milá překvapení v mém bádání zdaleka 
u konce. Další zajímavé, dosud nepubli-
kované poznatky z dějin děkanského kos-
tela sv. Václava přinese již nyní chystaná 
třetí stať pro sborník Havlíčkobrodsko 
nazvaná Děkanský kostel sv. Václava 
ve světle pozapomenutých historických 
pramenů a literatury.

 Mgr. Alena Křivská

Poděkování
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Dejte vajíčko malovaný
Barvení vajec je prastarý zvyk. 

Původně se barvilo jen na červeno 
– barvou radosti, to proto, že kraslice 
bývaly odedávna symbolem radostného 
jarního obnovování přírody. Nejstar-
ší  vzory byly geometrické, později je 
nahrazovaly rostlinné motivy: stehy, 
mřížky, hvězdy, listy, různé kříže, orna-
menty hroznové, jablíčkové, zvonkové, 
srdéčkové…

K barvení vajec se dříve užívalo nej-
různějších odvarů: odvar šafránu (barva 
žlutá), kopřivového kořene (barva citro-
nově žlutá), cibulové slupky (oranžová), 
červená řepa (růžová), červené zelí (barva 
červená), čaj (světlé hnědá), odvar kávy 
(tmavohnědá), odvar špenátu nebo mla-
dého žita (zelená), odvar olšových kůrek 
nebo šištiček (modrá). Zelnou vodou 
z kvašeného zelí se vejce odbarvilo nebo 
se získala barva bílá.

Tyto odvary se připravovaly předem 
a vejce se v nich vařila. Nyní používáme 
barviva umělá. Ovážeme-li vejce před 
ponořením do barevných roztoků hedváb-
nými nitěmi, budou kropenatá. Na Hané 
obalovali vejce trávou nebo listy, ovázali 
je hadříkem a ponořili do horké vody.

Zdobení vajec vyškrabováním, vosko-
váním, nalepováním vyžaduje jistou ruku 
a znalost kreslení. Ne nadarmo je název 
kraslic odvozený od slova krása. V Če-
chách se nejčastěji vajíčka vyškrabovala. 

Vyškrabování je technika značně náročná 
a pracná. Můžete to zkusit: do násadky 
nebo třísky zabodneme jehlu, aby špičatý 
konec vyčníval ven. Na obarveném vejci, 
nejčastěji černém, špičkou jehly naznačí-
me vzor a pak jehlou nebo ostrým noží-
kem rýsujeme ornament.

Na Moravě se kraslice zdobí převážně 
voskováním. Ani to není jednoduché, 
přesvědčte se o tom. Zapíchněte do špejle 
nebo do dřevěné třísky špičatým koncem 
špendlík s hlavičkou, která vyčnívá asi 
1 cm. Do plechové krabičky od krému 
dáme vosk a pod něj umístíme kahan. 
Vosk musí být při práci stále horký, pro-
to musíme pracovat velmi rychle. Vejce 
držíme v hadříku. Aby skořápka chytala 
barvu, otřeme ji nebo omyjeme octem. 
Vlasovým štětečkem napřed namalujeme 
základní vzor nejsvětlejší barvou. Pak 
nakreslený ornament překryjeme voskem. 
Vejce ponoříme do další barvy, má být tak 
teplá, aby chytla, ale zároveň nerozpustila 
vosk. Po obarvení necháme vejce oschnout, 
ale neotíráme je. Chceme-li mít vzor více-
barevný, překryjeme opět vše namalované. 
Posledním namáčením do barvy dostane-
me základní pole. Vejce po oschnutí dáme 
na chvíli v hadříku do tepla, aby se vosk 
nahřál a snadněji hadříkem setřel.

Vajíčka můžeme malovat vodovými, 
temperovými i olejovými barvami. Hezká 
jsou i vajíčka nalepovaná. Vystříháme ze 
sametu, sukna, kraječek srdéčka, spirálky 
a lepíme je na skořápku, můžeme je zdobit 

i vlnou, stužkami. Velmi hezké jsou krasli-
ce zdobené kousky rozpůlené slámy.

Překrásné kraslice od našich zručných 
lidových maléreček jsou obvykle celé 
zaplněné vzory. 

(Převzato z přílohy Haló sobota)
-hk-

Minianketa

Dodržujete velikonoční tradice?
Ano, mám moc ráda čas okolo Veliko-

noc. Pečeme beránka, barvíme vajíčka, 
a koledníky, co přijdou po poledni, po-
léváme vodou.

Marcela (16)
Velikonoční tradice moc nedodržuji. 

Jen s pomlázkou obejdu pár známých.
Milan (31)

Když jsem byla mladší, tak jsem dodr-
žovala snad všechny zvyky. Ale teď už 
opravdu ne.

Marie (77)
Jsem z vesnice, takže Velikonoce 

slavíme. Vždy se s klukama brzo ráno 
sejdeme a pak obcházíme celou ves 
společně. Většinou končíme až pozdě 
k večeru.

Vladislav (23)
Velikonoce beru jako období pečení, 

vaření a smažení, takže na nějaké zvyky 
nemám čas.

Jarmila (45)

Pozvánka do Pohledě

Místní společnost Koruny České 
a Obecní úřad Pohleď pořádají již 
tradičně Staročeské Velikonoce na  
Michalově statku. Letos to bude 
v sobotu a v neděli 22. a 23. března 
od 10 do 17 hod.  

K vidění bude jako každoročně vněj-
ší a především vnitřní výzdoba statku, 
ukázka stolování, některé staré lidové 
obyčeje a drobná řemesla vztahující 
se k těmto jarním svátkům. Ve chlévě, 
který byl poprvé zpřístupněn veřejnos-
ti v závěru loňského roku, bude ustájen 
původní český dobytek chovaný ještě 
v 19. století, i s prvními letošními 
přírůstky. 

V tomto období končila doba od-
počinku a pokud to počasí umožnilo, 

započaly již některé polní práce. To 
bude připomínat ukázka polního ná-
řadí, které se u nás zastara používalo. 
V přilehlé chaloupce bezzemka budou 
šikovné hospodyně předvádět výrobu 
pomlázek, kraslic, pečiva a jiných 
zvykoslovných předmětů s velikonoč-
ním motivem.

Nebude chybět ani soubor Škubánek 
ze Světlé n. S., který v průběhu nedě-
le předvede některé předvelikonoční 
a velikonoční zvyky, jako jsou vyná-
šení smrtky o Smrtné neděli, přiná-
šení létéčka hospodáři, obchůzka vsi 
z řehtačkami a jiné. 

Pořadatelé z Pohledě se těší na vaši 
návštěvu.

Jindřich Holub

VELIKONOCE
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Škubánek na „Brtníkovinách“

Dne 26. ledna vystoupily děti ze svě-
telského Škubánku v jihlavském domě 
kultury na „Brtníkovinách“. Nestor 
horáckého folkloru Míla Brtník sla-
vil 80. narozeniny. U příležitosti jeho 
životního jubilea proběhl i slavnostní 
křest jeho knihy Jaký kroj, tak se 
stroj, která obsáhle dokumentuje vše 
o horáckých krojích.

Míla Brtník je významnou osobností 
Folklorního sdružení České republiky 
a Horáckého folklorního sdružení. Na-
rodil se 7. ledna 1928 v Jihlavě. Tento 
hudebník, houslista, upravovatel, cho-
reograf, organizátor, sběratel, autor po-
řadů a výtvarník se do folklorního hnutí 
zapojil v 50. letech. V roce 1954 obnovil 
skřipáckou muziku ve Velkém Beranově. 
Tu připojil k nově založenému souboru 

Vysočan, kde působí jako umělecký 
vedoucí, choreograf a primáš muziky. Je 
autorem programů Horáckých slavností 
v Telči, Jihlavě a festivalu Horácko zpí-
vá a tančí ve Světlé nad Sázavou.

Děti sklidily za své vystoupení ob-
rovský aplaus. Vystoupení bylo zároveň 
slavnostním zahájením jubilejního roku 
Škubánku, který si letos připomíná již 
čtvrtstoletí svého působení. Za dobu své 
činnosti si vydobyl pevné místo ve svě-
telské kultuře. Bez nadsázky můžeme 
říci, že snad není ve Světlé člověka, kte-
rý by neznal tento soubor. Poděkování 
patří i „paní Škubánkové“, jak děti pře-
jmenovaly Evu Pejchalovou, která se jim 
obětavě věnuje. Každému vystoupení 
předchází řada víkendových soustředění, 
kdy se snaží nacvičit nové pásmo. Je to 
obdivuhodné, že v dnešní době dokáže 
u dětí vzbudit zájem o folklor.

Mílovi Brtníkovi i našemu Škubánku 
přejeme hodně zdraví a tvůrčí pohody. 
Děkujeme za přínos do naší regionální 
kultury, kde má folklor své nezastupitel-
né místo.       

J. R. 
Foto: Petr Šebesta
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EASY ENGLISH III – FAMILY 

TEXT (text)
This is Jim Scott and his family. They ŕe from Wales. They have a big house and a nice garden.
Jim has a very good job. He ś a builder. His wife ś name is Megan. She has a small shop. She ś a shop assistant.They have four 

sons. Their names are Ben, Bob, David and Paul. Ben and Bob are 8 years old. David is 4 and Paul is 6 months old.

POSSESSIVE ADJECTIVES (přivlastňovací zájmena)       
SUBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES
I [ai]  my [mai]
you [ju: ]  your [jo: ]
he [hi: ]  his [hiz]
she [ši: ]  her [hз: ]
it [it]  its [its]
we [wi: ]  our [auə]
you [ju: ]  your [jo: ]
they [ðei]  their [ðeə]

- complete the sentence with a possessive adjective (doplňte větu přivlastňovacím zájmenem):

1  We ŕe from Wales. ..Our.. house is in Glasgow. ‚What ś ……… name?‘ ‚My name ś Sally.‘

2  I´m married.   ……… wife ś Susan.   What are ……… names? She ś Ann and  he ś David.  

   
3  Liz and I are doctors.   ……… hospital is in London. What ś …….. job? I´m a teacher.

4  ‚My brother, John, is in London.‘  ‚Oh, what ś ……… address?‘

5  ‚Mum and dad are in England.‘  ‚What ś ………. phone number?‘

VOCABULARY (slovní zásoba)
address [ə‘dres] adresa  house [haus] dům   
big [big] velký   month [manθ] měsíc   England [‚iŋglənd] Anglie
builder [´bildə] stavitel  phone number [fəun nambə] tel. číslo
family [´fæmili] rodina  shop [šop] obchod    London [landən] Londýn
four [fo: ] čtyři   shop assistant [šop ə‘sistənt] prodavač
garden [ ǵa:dən] zahrada  small [smo:l] malý    Wales [weilz] Wales
good [gud] dobrý   son [san] syn
have [hæv] mít   wife [waif] manželka   Glasgow [gla:sgəu] Glasgow

GRAMMAR – TO HAVE (sloveso mít) POSSESSIVE ś (přivlastňovací pád))
I have (já mám)  We have  (my máme)   wife ś name – jméno manželky
You have (ty máš)  You have  (vy máte)  Jim ś house – Jimův dům
He has [haz] (on má)  They have (oni mají)  Megan ś job – Meganino povolání
She has (ona má)
It has (to má) 
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Trenér Jozef Foťko a Kristýna Kroužková, Sportovec Světlé n. S. roku 2007 

Nejlepší sportovci města

V pondělí 25. února se uskutečnilo 
v obřadní síní světelské radnice tradiční 
slavnostní vyhlášení a ocenění sportov-
ců města Světlá nad Sázavou. Z devíti 
nominovaných sportovců, které navrh-
ly sportovní kluby a oddíly, vybrala 
sportovní komise při městském úřadu 

nejlepšího sportovce roku 2007. Tento 
titul byl tentokrát udělen mladé atletce 
z líhně Jozefa Foťka Kristýně Krouž-
kové. Ta je v současné době zařazena 
do Sportovního centra mládeže v atle-
tice pro reprezentaci České republiky. 
V loňském roce byla členkou repre-
zentačního výběru do 17 let. Ve vrhu 
koulí a hodu diskem reprezentovala na 
mistrovství světa do 17 let v Ostravě. 
Patří mezi opory atletického ligového 
družstva Hvězda SKP Pardubice, a to 
jak v kategorii dorostu, tak i dospělých. 
Za zmínku určitě stojí, že by měla 
v rámci spolupráce se zahraničními 
kluby hostovat ve španělském klubu 
Castellon Playas.

Vedle jednotlivců byli též oceněni 
dobrovolní trenéři a sportovní kolekti-
vy. Při letošním aktu přišli organizátoři 
s novinkou. Poprvé bylo uděleno oceně-

ní za zásluhy o rozvoj sportu ve Světlé 
n. S. Při premiéře se této zasloužené cti 
dostalo in memoriam bývalému učiteli 
Ladislavu Kurtejovi, který zemřel v ro-
ce 1989. Po slavnostním aktu přišlo na 
řadu ještě posezení úspěšných sportov-
ců s vedením města a hosty.

Kategorie trenér:
Miroslav Hubený – dlouholetý trenér 

fotbalového klubu, nyní pracuje jako 
asistent trenéra A mužstva. Za jeho pů-
sobnosti vyrostlo v klubu mnoho zdatných 
fotbalistů.

Jan Krajíček – vede dvě soutěžní  
žákovská mužstva ledního hokeje. V tré-
nincích uplatňuje svoje zkušenosti hráče. 
V současné době působí jako hrající trenér 
mužstva dospělých, které si velice dobře 
vede v 1. krajské lize Pardubického kraje.

Jozef Foťko – dlouholetý trenér atle-
tiky. Po ukončení své závodnické dráhy 
se intenzivně věnuje tréninku mladých 
atletů. Nejúspěšnější atleti pak startují za 
Hvězdu SKP Pardubice. Pod jeho vedením 
vyrostlo ve Světlé n. S. několik přeborníků 
ČR V současné době si velice dobře vede 
třináctiletá sprintérka Hana Ptáčníková.

Sportovní kolektiv:
Družstvo přípravky HC Sklo Bohe-

mia – mužstvo pod vedením trenérů Pavla 
Zvěřiny, Jana Skály, Radka Kohouta tvoří 
zázemí pro doplňování mužstev vyšších 
věkových kategorií. Obdivuhodný je zápal 
těchto nejmladších adeptů ledního hokeje. 
Družstvo tvoří: Jan Zikmunda, Tomáš ▶Jaroslav Holík, starostka Lenka Arnotová a badmintonista Jiří Bedrníček 



Světelský zpravodaj březen 2008 strana 32 strana 33 březen 2008 Světelský zpravodaj 

Böhm, Matěj Vála, Pavel Zvěřina, 
Tomáš Kohout, Filip Lacina, Jakub Kra-
tochvíl, Tomáš Kratochvíl, Daniel Piskač, 
Adam Böhm, Ondřej Kalenský, Jakub 
Dundáček a Monika Sobotková.

Družstvo kadetek volejbalového 
oddílu TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. 

– děvčata obsadila druhé místo v Krajském 
přeboru kadetek, což byl nečekaný úspěch. 
Základ družstva tvořily starší žákyně, kte-
ré se stejně jako v minulém roce zúčast-
nily kvalifikačního turnaje o přeborníka 
ČR ve své kategorii. Družstvo ve složení: 
Věroslava Marešová, Tereza Kyselová, 
Andrea Lacinová, Kristýna Lacinová, 
Romana Pinkasová, Kateřina Satrapová, 
Veronika Spěváková, Kamila Štercová, 
Hana Štrosová, Andrea Vopěnková bylo 
nejmladší družstvo v kategorii kadetek 
v této soutěži.

Družstvo Šachového klubu Sklo Bo-
hemia Světlá n. S.– v bleskovém šachu 
na MČR družstev obsadilo 14. místo, což 
je historicky nejlepší výsledek družstva 
dospělých. V KP družstev toto družstvo 
ve složení: Michal Běloušek, Jaroslav 
Janáček, Zdeněk Fiala, Martin Štukheil, 
Vlastimil Mareš, Jaroslav Benák a Tomáš 
Rosecký v rapid šachu vybojovalo 3. mís-
to.

Družstvo A stolního tenisu TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. – družstvo ve slo-
žení Ladislav Vosika, Radek Vosika, Josef 
Bříza ml., Martin Karel, Jan Růžička se 
stalo štikou soutěže. Během dvou let po-
stoupilo z OP až do KP I. třídy, kde si drží 
přední příčky.

Družstvo žáků a žákyň ZŠ Lánecká 
– ve stolním tenise mladších žáků vyhráli 
chlapci i dívky okresní přebor ZŠ. Úspě-
chy sklízeli i v krajském přeboru. Chlapci 
Petr Čihák, Radek Mandl a Michal Peca se 
stali vítězi KP, dívky Michaela Karafiáto-
vá a Soňa Lorencová obsadily 4. místo.

 
Kategorie mládež:
Jakub Novotný – fotbalový brankář 

mužstva starších žáků, odchovanec svě-
telské kopané. Je velmi talentovaný a patří 
k oporám mužstva.

Roman Závorka – útočník dorostu FK, 
odchovanec světelské kopané, vynikající 
střelec, který obsazuje přední místa v ta-
bulce střelců ve své věkové kategorii. Jeho 
talent a píle jsou příkladem pro všechny 
ostatní.

Věroslava Marešová – kapitánka 
družstva starších žákyň a kadetek vo-
lejbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá 
n. S. Svým výkonem ve výběru kraje, 
který se stal mistrem republiky, si zajis-

tila zařazení do reprezentačního výběru 
ČR ve své věkové kategorii. Od října 
2007 je hráčkou extraligového družstva 
kadetek KP Brno.

Karel Doucha – člen dorosteneckého 
družstva Tenisového klubu SB Světlá n. S. 
a družstva dospělých II. celostátní ligy 
v tenise. 17. hráč východočeského kraje 
v kategorii dorostu, 231. hráč celorepub-
likového žebříčku. Jeho cílem pro  tento 
rok je vybojovat si účast v Pardubické 
juniorce.

Kategorie dospělých:
František Pertl – patří k nejaktiv-

nějším členům KČT Sklo Bohemia. Je 
hlavním organizátorem cykloturistických 
putování v ČR i v zahraničí. Po mnoho let 
organizačně zajišťuje lyžařskou turistiku 
na horách a vodácké akce. Byl, stejně jako 
v předchozích letech, jedním z hlavních 
organizátorů dálkového turistického po-
chodu Cestami Jaroslava Haška.

Luboš Rezek – univerzální hráč fot-
balového A mužstva. Přes své mládí je 
pilířem mužstva. Vyniká nad ostatní díky 
svému poctivému přístupu k plnění úkolů.

Jiří Bedrníček – člen Sokola Světlá, 
družstva badmintonu. Má velkou záslu-
hu na propagaci tohoto sportu ve Světlé 
n. S., ale i okolí. Je nejúspěšnějším hráčem 
tohoto družstva. V minulém roce dosáhl 
vynikajících umístění  na amatérských 
republikových turnajích.

Jarmila Machačová ml. – mistryně 
republiky v bodovacím závodě, účastnice 
ME na silnici – 11. místo, ME na dráze ve 
Cottbusu, kde získala bronzovou medaili. 

▶ V kvalifikaci na OH v Sydney ve světo-
vém poháru 3. místo. Nejčerstvější vítězka 
bodovacího závodu Světového poháru.

Zvláštní ocenění k výročí města
Fotbalové družstvo C – za zápis do 

České Guinnessovy knihy rekordů, vy-
tvořením českého rekordu pro družstvo 
s nejvyšším věkovým průměrem hrající 
pravidelnou soutěž, organizovanou ČMFS. 
Dne 29. dubna 2007 nastoupilo družstvo 
k mistrovskému utkání IV. třídy OP 

Havlíčkobrodska proti TJ Okrouhlice B 
v sestavě – Pavel Bárta, Petr Matějka, Jiří 
Krupička, Zdeněk Benda, Pavel Korejtko, 
Stanislav Hirš, Jaroslav Veselský, Josef 
Beránek, Vlastimil Švondr, Ladislav Štěr-
ba, Jaroslav Havel, náhradníci Karel Du-
šátko, Milan Štěpánek a Pavel Tyller, jejíž 
věkový průměr činil více než 52,5 roku.

In memoriam pro Ladislava Kurteje 
za zásluhy o rozvoj sportu ve Světlé 
n. S. Tento učitel s aprobací tělesná výcho-
va a hudební výchova přišel na počátku 
50. let z Osečné na Českolipsku. Ihned 
se stal vyhlášeným propagátorem sportu 
mezi světelskou mládeží i mimo školu. 
Své žáky dokázal strhnout pro sport a ne-
ocenitelné bylo, že je vedl ke sportovní 
všestrannosti, věnovali se fotbalu, hokeji, 
házené, atletice i dalším sportům. Pod 
jeho vedením sklízela žákovská družstva 
úspěchy na úrovni přeborů škol i spor-
tovních oddílů. Lásku ke sportu přenesl 
na mnoho svých svěřenců, kteří se sportu 
věnovali a mnozí z nich věnují dodnes.   

jív

Jaroslav Holík se zdraví s paní Miladou Kurtejovou, která přišla převzít ocenění 
in memoriam pro Ladislava Kurteje
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Vzpomínají na Ladislava Kurteje

Zde je pár krátkých vzpomínek 
některých jeho odchovanců, které 
dokreslují jeho nezpochybnitelné 
zásluhy o sport mezi mládeží v na-
šem městě.

Karel Nekola – od roku 1970 odehrál 
v naší nejvyšší hokejové soutěži v dre-
su tehdy slavného klubu ZKL Brno 

více než 500 zápasů ve kterých nastří-
lel 222 ligových branek. Až do roku 
1991 se ještě angažoval v brněnském 
hokeji jako trenér dorostu a též v roli 
sekretáře. 

„Na pana učitele Kurteje rád vzpo-
mínám. Ve škole nás dovedl zbláznit 
do každého sportu, a tím nás vedl ke 
sportovní všestrannosti. Díky ní jsem 
měl vynikající základy pro moji poz-
dější dlouhou hokejovou kariéru, kte-
rou jsem začal až v 15 letech v Pardu-
bicích. Právě ta sportovní všestrannost 
dnešním dětem ve škole moc chybí.“

Josef Zadina – fotbalový trenér, kte-
rý na přelomu 70. a 80. let minulého 
století pět sezon trénoval spolu s popu-
lárním Tomášem Pospíchalem neméně 
populární klub Bohemians Praha, 
který přivedli do evropských pohárů. 
V sezoně 1983-1984 působil po boku 
Milana Máčaly na lavičce Slávie Pra-
ha, další rok trénoval v Teplicích a dvě 
sezony vedl fotbalisty kyperského klu-
bu Apollon Limasol.

Machačová vyhrála 
v Los Angeles 

Ne každý den se vyhrává světový po-
hár, a tak je to vždy takový malý svá-
tek. Ten slavila česká výprava v Los 
Angeles, když se Jarmile Machačové 
podařilo vyhrát bodovací závod a zá-
roveň se také dostala do čela průběžné 
klasifikace této disciplíny.

Už v rozjížďkách postoupila Jarmila 
do finále stejně suverénně, ostatně stejně 

jako dvě její kolegyně, tedy Lada Kozlí-
ková a Martina Růžičková. Ve finálové 
jízdě pak naše cyklistka po 2. bodova-
cím spurtu zaútočila a společně s Korej-
kou Hye Min Leeovou získala na peloton 
celý okruh náskoku, přičemž mezi-

„Je to neuvěřitelných více než pade-
sát let, co přišel pan učitel do Světlé 
a začal učit společně s mým otcem na 
měšťance. Říkalo se, že přišel z Pod-
karpatské Ukrajiny. To není důležité, 
ale co pro nás, malé kluky, bylo dů-
ležité –  věnoval se nám téměř každé 
odpoledne. V létě jsme hráli hlavně 
fotbal, ale i českou házenou, vybíjenou, 
basketbal, věnovali se atletice i plavá-
ní. To jsme například na rybnících za 
parkem plnili podmínky soutěže Vlnka 
Vysočiny. V zimě to byl hokej. Vzpo-
mínám na zápas v Havlíčkově Brodě 
proti Holíkům, Suchému, Augustovi, 
Čáslavskému atd. Vedli jsme 2:0 a ko-
nečný výsledek 2:2 byl pro Světlou 
tehdy senzací. Pan učitel zařídil, že 
nám škola koupila nové hokejové 
dresy a pro mě opravdovou kompletní 
brankářskou výstroj. Jeho nezapome-
nutelné rčení bylo „I ten kůň vraný by 
to udělal líp“, ať už se jednalo o ruský 
diktát či o fotbal nebo hokej. Moc rád 
na něj vzpomínám a jsem přesvědčen, 
že jakékoliv ocenění, byť až po tolika 
letech, si určitě zaslouží.“

Miloslav Kafka – Světelák, který si 
zahrál 2. fotbalovou ligu, dlouhá léta 
trénoval fotbalisty FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. a nyní vede fotbalisty sou-
sední Ledče n. S.

„Pan učitel Kurtej dovedl kluky strh-
nout pro sport a světelská škola vyni-
kala ve všech druzích sportu. Hráli 
jsme fotbal, hokej, házenou, košíkovou 
a dělali jsme atletiku. Vychoval pro 
Světlou několik fotbalových generací. 
Uměl mládeži dokonale vštípit fotba-
lovou techniku (všechny druhy zpraco-
vání míče atd.). Po letech jsem z jeho 
poznatků sám čerpal na trenérské ško-
le a některé věci používám i nyní při 
svých trénincích. Předběhl dobu a ur-
čitě mu navrhované ocenění patří, ale 
mělo přijít už za jeho života. I tak jsem 
ale rád, že se na něj nezapomnělo.“

Petr Janota – brankářská legenda 
světelského fotbalu, vzpomněl: 

„Když jsem přišel jako žáček na 
první fotbalový trénink, rozhodl tre-
nér pan Kurtej proti mé vůli o mém 
fotbalovém osudu, když prohlásil: Jsi 
největší, budeš chytat. Přitom jsem 
chtěl střílet góly, jako každý kluk. Ale 
dnes toho nelituji.“

Jiří Víšek
Foto: archiv

Ladislav Kurtej s vnukem Miloslavem 
na snímku z roku 1979 

▶
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Úspěch světelského hokeje

V letošní sezoně se světelskému 
hokeji velice daří. Tým mužů HC SB 
Světlá n. S. po 28. kole základní části 
postoupil do play off z 1. místa kraj-
ského přeboru. A hned další domácí 
zápas (1. kolo play off s Litomyšlí) se 

opět vydařil. Vítězství udělalo ohrom-
nou radost pěti stovkám nadšených fa-
noušků, kteří viděli atraktivní hokej. 

Dovoluji si říct, že zimní stadion 
v Pěšinkách za poslední léta takovou 

tím dokázala ještě důležitých 5 bodů. 
Marně se ostatní soupeřky pokoušely 
o stejný výsledek, útoky mistryně světa 
Batesové (Austrálie), favorizované Ital-
ky Carrarové, „trojživelnice“ Vossové 
z Nizozemí, ale také Lady Kozlíkové…, 
ty všechny dokázala naše závodnice 

pochytat, a jelikož v předposledním bo-
dovacím spurtu přidala další dva důle-
žité bodíky, bylo prakticky ještě před 
posledním zvoněním rozhodnuto, jaká 
hymna se bude hrát na stupních vítězů. 
Vyhrála tedy Jarmila Machačová ziskem 
27 bodů před Hye Min Leeovou z Koreje 

(23) a Číňankou Yan Liovou (9). Lada 
Kozlíková skončila ziskem 2 bodů na 
13. místě, Martina Růžičková ve finále 
nebodovala.

Jiří Mikšík
Převzato z měsíčníku Peloton

Machačová ve Světovém poháru druhá

Skvělého úspěchu dosáhla Světelač-
ka Jarmila Machačová ve čtyřdílném 
Světovém poháru v dráhové cyklistice 
2007/2008, když v bodovacím závodě 
skončila celkově na druhém místě. Ze 
čtyř závodů pouze v předolympijském 
Pekingu nestála na stupních vítězů. 

Koncem listopadu se Světový pohár 
zastavil u protinožců v australském Syd-
ney a odtud si Jarmila přivezla svoji toho 
roku první medaili ze Světového poháru. 
V bodovacím závodě na 24 km překvapi-
la třetím místem, když zvítězila Brozini-
nová z Itálie a druhá byla Li Jen z Číny. 
Třetí dějství SP se jelo v Americe na 
dráze v Los Angeles. Ta dřevěná dráha 
je pro Jarmilu šťastnou, vždyť v roce 
2004 na ní získala první světovou me-
daili, stříbro ve scratchi na juniorském 
mistrovství světa. A koncem ledna to 
naše reprezentantka ve Světovém pohá-
ru potvrdila, když zvítězila v bodovacím 
závodě před Leeovou z Koreje a Číňan-
kou Linovou. Vedle zlaté medaile si Jar-
mila Machačová přivezla z Los Angeles 
domů do Světlé také bílý trikot vedoucí 

▶

závodnice Světového poháru, a případné 
jeho udržení i po posledním závodu 
dávalo závodnici ze Světlé jistotu účas-
ti na olympiádě v Pekingu. Závěrečné 
dějství dráhového Světového poháru 
se jelo v polovině února na velodromu 
v dánské Kodani. Pátek 15. února byl 
pro Jarmilu na kodaňské dráze pátkem 
šťastným, vždyť ve scratchi získala další 
medaili ze Světového poháru. Tentokrát 
to byla stříbrná, když nestačila pouze 
na nizozemskou závodnici Vossovou, 
třetí skončila Čulková z Ruska. V so-
botním finále bodovacího závodu měla 
Česká republika dvojí zastoupení, ve 
čtyřiadvacítce startujících byly Macha-
čová s Ladou Kozlíkovou. Před touto 
poslední bodovačkou bylo ještě sedm 
aspirantek na celkové prvenství. Přitom 
Jarmila musela bojovat proti spolupracu-
jící přesile Číňanek. 

Jarmila Machačová ještě v bílém trikotu 
vedoucí závodnice Světového poháru

Sama k tomu již doma dodala: „Když 
jsem vycítila, že proti nim nemám žád-
nou šanci, nechala jsem odjet skupinu 
šesti závodnic, které již nemohly ovlivnit 
celkové pořadí SP, a tím jsem si pojis-
tila co nejlepší své umístění. Byla jsem 
překvapená, že celá světová špička tuto 
taktiku přijala.“  

Se ziskem 3 bodů obsadila čtrnácté 
místo, ještě hůře dopadla Kozlíková, 
která bez bodového zisku skončila 
23. V celkové klasifikaci Světového 
poháru tak Jarmila se ziskem 20 bodů 
zaostala pouhý bod za vítězkou Linovou 
z Číny a přišla o jistotu olympijského 
startu. I tak je druhé místo Jarmily 
Machačové pro naši dráhovou cyklisti-
ku ohromným úspěchem a olympijská 
nominace se bude uzavírat až po břez-
novém mistrovství světa v anglickém 
Manchesteru.  jív

návštěvnost nepamatuje. Představme 
si tedy toto mužstvo (fotografie č.1):

Brankáři: Michal Koubský 25, Lu-
káš Studený 26, obránci: Ondřej Včela 
19 (kapitán), Stanislav Mečiar 12, Petr 
Heřmánek 18, Jakub Kůrka 17, Michal 

Beránek 5, Jan Kubát 13, Tomáš Meči-
ar 11, útočníci: Petr Včela 15, Jaroslav 
Žák 9, Jan Krajíček 21, Michal Dolin-
ský 16, Jan Neuwirth 10, Jan Ruml 20, 
Vlastimil Křišťan 8, Ladislav Fixa 14, 

foto č. 2 foto č. 3
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v každé skupině systémem každý 
s každým, ale v kategorii mladších 
přípravek Světlá zastoupení neměla.

Domácí družstvo koučované „tri-
umvirátem“ Pavel Zvěřina, Radek 

Kohout a Mirek Piskač v kategorii 
starších a v silné konkurenci obstálo 
nad očekávání dobře. V prvním svém 
zápase hoši z Pěšinek porazili výraz-
ným způsobem sousední Humpolec 11:

1, když se o branky podělili Zikmunda 
(6), Vála (4) a T. Böhm (1). Ve dru-
hém utkání podlehli po velmi dobrém 
kolektivním výkonu favorizované 
Kometě Brno 1:7, přičemž po dvou 
třetinách ještě drželi přijatelné skóre 1:
2. Autorem branky domácích byl Vála. 
V posledním zápase nastoupili do-

Poslední únorovou sobotu uspo-
řádal HC Sklo Bohemia Světlá 
n. S. turnaj přípravek za účasti osmi 
týmů. Ty hrály ve dvou kategoriích, 
starší a mladší, tedy po čtyřech 

foto č. 1

Ondřej Vomela 22, Ondřej Špatenka 
24, Zbyněk Říha 6, Tomáš Krajíček 23 
a v neposlední řadě vedení mužstva: 
Jaroslav Švorc (manažer), Josef Smrž 
(vedoucí mužstva), Milan Šlaichert, 
Karel Heřmánek.

Nemalou oporou celého týmu je 
první pětka (fotografie č.2): Stanislav 
Mečiar, Ondřej Včela, Petr Včela, 
Jaroslav Žák, Jan Krajíček). V mi-
nulosti se již na ledě setkala v týmu 
havlíčkobrodských Rebelů. Kluci mají 
za sebou spoustu hokejových úspěchů 
a zkušeností, ve Světlé se rozhodli hrát 
hlavně pro radost a z lásky k tomuto 
sportu.

***
Několik otázek jsem položila hráči 

s nejdelší a nejbohatší hokejovou ka-
riérou, Standovi Mečiarovi (fotografie 
č.3):

– Proč jste se rozhodl hrát právě za 
Světlou?

Měl jsem v hlavě více variant, pře-
mýšlel jsem například o Chotěboři. 
Když jsem se dozvěděl, že ve Světlé 
nastoupí Jarda Žák, Honza Krajíček 
a sourozenci Včelovi, bylo rozhodnuto. 
S klukama jsem se již na ledě setkal, 
takže to mě asi nejvíc ovlivnilo.

– Co říkáte na kolektiv světelského 
týmu?

Výborný! Sešla se tady skvělá partič-
ka. Kluci pilně trénují a je legrace.

– Jak myslíte, že to letos dopadne? 
Koho tipujete na vítěze?

Bude to asi ještě těžké. Čekám, že se 
ve finále utkáme se Žďárem a tam bude 
hrát  velkou roli štěstí.

– A co příští rok?

Kluci to nebudou mít jednoduché, 
v této lize se už o nich bude vědět. Já 
o příštím roce neuvažuji. Mně se již 
splnil můj největší sen. Zahrál jsem 
si tady ve Světlé se svým synem a to 
je pro mě nepřekonatelným životním 
zážitkem.

– Děkuji za rozhovor a přeji celému 
týmu hodně úspěchů.

m. k.

Hokejová přípravka doma stříbrná

▶
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Potkaly se hokejové legendy

Při turnaji došlo k zajímavé události, 
setkaly se totiž dvě skutečné legendy 
československého hokeje. Družstvo 
vítězné Komety Brno vedla ze střídač-
ky bývalá hvězda našeho hokeje, Josef 
Černý. Sami malí hokejisté a možná 
ani jejich otcové nevěděli, s jakou 

osobností měli možnost se v Pěšinkách 
potkat. 

Pro osvěžení paměti: osmašedesá-
tiletý Josef Černý, někdejší hokejista 
Brna a Plzně, startoval v 60. a 70. 
letech minulého století na dvanácti 
mistrovstvích světa a čtyřech olym-

pijských hrách. V historické tabulce 
klubu ligových kanonýrů našeho hoke-
je je stále na 6. místě, když v nejvyšší 
soutěži dal 403 branek a v reprezenta-
ci 75.

Tou druhou osobností byl o tři roky 
mladší Jaroslav Holík, který jako host 

pořadatelů předával při slavnostním 
vyhlášení vítězů medaile a poháry. 
Ten má na svém kontě 18 ligových se-
zon v dresu Dukly Jihlava, 7 startů na 
mistrovství světa a jedny olympijské 
hry v japonském Sapporu, při kterých 

▶ mácí proti přípravce HC Tábor a po 
vítězství 13:0 si tak zajistili druhé mís-
to v turnaji. Střelci branek byli Vála 
(8), Kohout a Böhm (2), Zikmunda 
(1). Konečné pořadí starších přípravek: 
1. Kometa Brno, 2. HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S., 3. HC Jiskra Humpolec, 
4. HC Tábor.

Sestava stříbrné přípravky HC Sklo 
Bohemia: Matěj Vála, Jan Zikmunda, 
Tomáš Böhm, Pavel Zvěřina, Tomáš 
Kohout, Filip Lacina, Jakub Krato-
chvíl, Tomáš Kratochvíl, Daniel Pis-
kač, Adam Böhm, Ondřej Kalenský, 
Radek Dudák, Jakub Říha, Jakub 
Dundáček a Monika Sobotková. 

Takže konečné pořadí bylo: 1. HC 
Praha Letňany, 2. Technika Brno, 3. HC 
Český Krumlov, 4. HC Ledeč n. S. 

Text a foto: jív

se v reprezentačním dresu setkal prá-
vě s Josefem Černým. 

V klubu ligových kanonýrů patři Ja-
roslavu Holíkovi 21. místo za 267 ligo-
vých gólů a 57 reprezentačních. Setká-
ní těchto legend bylo setkáním starých 
kamarádů, přestože na ledě svedli ne-

spočet hokejových bitev, vždyť Brno 
a Jihlava hrály prim v našem hokeji. 
Škoda pro oba, že tehdy naši nejlepší 
hokejisté ještě neměli možnost zahrát 
si v zámořské NHL. 

Text a foto: jív
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To je světelský volejbal

ních volejbalistů. Družstva juniorek, 
žen i mužů hrají krajské soutěže, dvě 
družstva děvčat jsou účastníky me-
ziokresního přeboru v minivolejbale. 
Uplatnění nadějných hráček ze Světlé  
nad Sázavou v oddílech s vyššími 
soutěžemi je dokladem toho, že práce 
s mládeží má ve Světlé vysokou úro-
veň. Sandra Juklová, Markéta Výborná 
a Andrea Vopěnková hrají I. ligu ka-
detek a juniorek v Havlíčkově Brodě, 
Věra Marešová přestoupila dokonce do 
extraligového klubu KP Brno. Vítek 
Lacina hostuje v extraligovém Velkém 
Meziříčí.

Předseda volejbalového oddílu TJ 
Sklo Bohemia František Holoubek na 
úvod našeho rozhovoru řekl: 

Družstvo juniorek je nyní na 5. místě 
krajského přeboru. Jedná se o mla-
dé družstvo, které hraje ve složení 
Kyselová, A. Lacinová, K. Lacinová, 
Poláková, Pinkasová, Satrapová, Spě-
váková, Štercová a Štrosová. Pro svůj 
nízký věk mohou tuto kategorii hrát 
ještě dva roky, proto věříme v další 

zlepšení. Perspektivu mají dvě druž-
stva děvčat hrající meziokresní přebor 
v minivolejbalu, již třetí rok se jim vě-
nuje trenérka Kořínková. Nyní fi gurují 
v tabulce soutěže z dvacítky účastníků 
na 2. a 6. místě.

– Pane předsedo, máte v oddíle pro-
blém s obsazováním trenérských míst?

Trenéři, to je námět. U nás v oddí-
le to fungovalo tak, že se trénování 
mládeže věnovali starší hráči. Vedli to 
družstvo, ve kterém měli právě svoje 
děti. Když děti s hraním skončily, 
skončili i trenéři-rodiče. To je pří-
pad Jansíkové, Nevorala, Reyneltové, 
Práška. Ale i tak jim patří poděkování. 
Nyní je u nás nejstarší trenérkou Ja-
roslava Holoubková, trénuje již 25 let 
a vede děti svých bývalých svěřenkyň. 
Z vlastních zkušeností vím, jak mnoho 
času zabere trenérská práce. Dnes si 
každý svého času cení, proto není jed-
noduché sehnat nadšence, který by se 
jako trenér věnoval mládeži – a u nás 
není možné z oddílového rozpočtu 
platit trenéra.

– Jak moc světelský volejbal čeká na 
halu?

Až na výjimky se dnes volejbal hraje 
pod střechou, zejména krajské soutěže. 
Navíc některé soutěže mládeže formou 
turnajů, kdy se do jednoho místa sje-
de více družstev. Proto některá naše 
družstva vůbec nemají šanci ukázat se 
v domácím prostředí. Ale věříme, že 
i my ve Světlé se jednou dočkáme haly 
s regulérními rozměry pro náš sport.

– S čím se pochlubíte na závěr?
Na konci loňského roku se nám po-

dařilo po dvouletém snažení vybudo-
vat za sokolovnou hřiště pro plážový 
volejbal. Finančně pomohla TJ Sokol 
Světlá n. S. a také kraj Vysočina. I my 
tedy budeme mít možnost se věnovat 
stále populárnějšímu beachvolejbalu. 
Slavnostní otevření kurtu by mělo být 
turnajem za účasti významných osob-
ností. Tak jako každoročně, i letos 
uspořádáme tradiční turnaje. V červ-
nu to bude turnaj starších žákyň, dále 
turnaj čtyřek, tradiční turnaj Světelská 
smeč a též turnaj neregistrovaných.

 – Pane předsedo, děkuji za rozhovor.

Jiří Víšek

Turistika

V roce 1999 se představitelé tří tu-
ristických organizací – Klubu českých 
turistů, Klubu slovenských turistů 
a PTTK (Polskie Towaryzstwo Tury-
styczno Krajoznawcze) dohodli, že ve 
prospěch přátelství a poznávání budou 
pořádat pravidelné zimní turistické 
srazy. Od té doby se konají v dvouleté 
periodě střídavě na Slovensku, v Če-
chách a v Polsku. 

Letos, na přelomu ledna a února, při-
padlo pořádání srazu na Českou republiku 
a KČT vybral za místo konání Těšínské 
Beskydy s centrem v Jablunkově. Pro 
účastníky byl připraven bohatý turistický, 
sportovní a kulturní program zahrnující 
několik tras lyžařských přejezdů na běž-
kách s možností výběru co se týká délky 
a převýšení od vysloveně rekreačních 
běžkařů až po náročné a kondičně dobře 
připravené turisty, pěších vycházek nebo 
výstupů na sněžnicích, možnosti měli 
i příznivci sjezdového lyžování a snow-
boardingu, příležitost dostali i milovníci 
zimního táboření. V doprovodném pro-

gramu byla výstava v jablunkovském Mu-
zeu Těšínska s názvem Turistika v Besky-
dech – 120 let KČT, přednáška o chráněné 
krajinné oblasti Beskydy, koncert folklor-
ního souboru v místním kostele a na závěr 
srazu country bál.

Pořadatelé účastníkům na základě zá-
vazné přihlášky zajistili ubytování ve tří-
dách základní školy, stravování ve školní 
jídelně a dopravu na start lyžařských pře-
jezdů. Celková účast českých, slovenských 
a polských turistů skončila těsně pod 
hranicí jednoho tisíce osob, čtyři členové 
KČT Sklo Bohemia byli kromě dvojice 
havlíčkobrodských turistů jedinými z ob-
lasti KČT Vysočina!

-jv-

V našem městě má volejbal téměř 
osmdesátiletou tradici. V historic-
kých záznamech jednoho z pamět-
níků, Františka Trtíka, je možno 
vyčíst, že první náznaky nynější 
odbíjené se datují od roku 1932, kdy 
v předsednictvu Sokola Světlá 
n. S. za vedení starosty Radila pad-
la otázka a zároveň i návrh, aby 
ve Světlé a v blízkém okolí se mezi 
ostatní sportovní činnosti Sokola 
zařadila i odbíjená. 

Jednota byla zařazena do župy 
Havlíčkovy k Německému Brodu, 
Humpolci, Chotěboři, Polné, Golčovu 
Jeníkovu a Ledči n. S. První družstvo 
tehdy tvořili Arnošt Jelínek, Karel 
Krupička, Václav Petržílka, Ladislav 
Langpaul, Čeněk Langpaul, Jaroslav 
Kotink, Jan Trtík a Václav Kostelecký. 
Vybavení si museli hráči opatřit sami 
a k zápasům hráči dojížděli na své 
náklady. 

Dnes má volejbalový oddíl TJ Sklo 
Bohemia 115 členů, z toho je 70 aktiv-
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Vážené publikum, zveme Vás na vynikající zábavní show
v podání skupiny Královny noci

Super Grand
TRAVESTI SHOW

20. března 2008 v 19 hod.
v divadelním sále ve Světlé n. S.
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Nabízíme:

zednické práce
zateplování budov, rodinných domů

fasádní specializace

•

Dále nabízíme:

pokládku zámkové a kamenné dlažby
obruby
palisády

kamenné tarasy
terénní úpravy

•
tel. 569 432 096

mobil 775 116 314
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