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My, jaro, D1 a kultura českých 
silnic

„My čekali jaro a zatím přišel mráz,“ 
zpívá se v jedné písni táborových 
ohňů. Pokud si text trochu upravíme: 

„My čekali jaro a zatím přišel sníh,“ 
můžeme tím docela dobře vystihnout 
situace ze čtvrtka 20. března na naší 
nejdůležitější dopravní tepně, slavné 
dálnici D1. Na známém kritickém úse-
ku mezi Humpolcem a Jihlavou zde 
došlo asi k nejhorší řetězové havárii 
v historii dálnice. Čísla hovoří jedno-
značně. Střetlo se více než sto osm-
desát automobilů. Naštěstí však někdo 
nahoře nad všemi řidiči držel ochran-
nou ruku, a tak nedošlo k žádným 
ztrátám na lidských životech. Díky 
mu za to. Sníh během necelých pěti 
minut při poměrně intenzivní vánici 
zasypal vozovku. Někteří řidiči jízdu 
nepřizpůsobili panujícím podmínkám 
a kolize byla na světě.

I když, ruku na srdce, může za to 
opravdu jen sníh? Vysočina je známá 
svým drsným podnebím a lze zde 
očekávat na silnicích problémy, jejichž 
příčinou jsou výkyvy počasí. To je no-
toricky známo i v případě D1. Možná, 
že problém tkví v něčem jiném. V ma-
lé přizpůsobivosti a toleranci mnoha 
českých (a nejen českých) řidičů. Řada 
lidí sedá za volant s pocitem králů 
silnic. Nějaké počasí či technický stav 
auta, stav vozovky, zimní – letní pne-
umatiky nebo nedej bože ostatní řidiči 
je příliš nezajímají.

 Že by v nich přetrvávalo ono známé 
poručíme větru, dešti a nade mě není?

Kultura provozu na českých silni-
cích není příliš vysoká. Ve srovnání 
s jízdou po jiných zemích EU na západ 
od našich hranic máme ještě co dohá-
nět. Nějaká tolerance, to se zde vidí 
málokdy a přitom je to tak snadné, jen 
občas pro někoho asi trochu nepohodl-
né. Doufám, že třeba představa cizince 
zmateně tápajícího při cestě Prahou či 
kdekoliv jinde, kdy ostatní řidiči na 
něj netroubí a neklepou si na čelo, není 
přílišnou sci-fi. Jinde je to běžné, tak 
proč by to nemohlo fungovat i u nás?

Až tedy zase každý z nás sedne za 
volant, zkusme na tuhle důležitou věc 
nezapomenout. Vždyť silnice pak 
budou mnohem příjemnějším a bez-
pečnějším místem pro život. 

-mš-

Slovo úvodem Zasedání zastupitelstva 27. února 

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

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

Ověřovateli byli jmenováni Mgr. Stani-
slav Čech a Mgr. Jana Kupčíková, zapiso-
vatelkou paní Alena Tichá.

Dále starostka provádí kontrolu zápisu 
z minulého zasedání a konstatuje, že úkoly 
jsou průběžně plněny.

Usnesení č. 9/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje:
 I. Rozpočet města Světlá n. S. na rok 

2008 – závazné ukazatele podle 
bodu 5 materiálu, str. 28-32. 

 II. Rozpočet hospodářské činnosti 
města Světlá n. S. na rok 2008.

 III. Rozpočet účelových fondů města 
na rok 2008.

 IV. Případné provádění zhodnocová-
ní volných rozpočtových finančních 
prostředků nákupem depozitních 
směnek, případně zakládáním ter-
mínovaných účtů.

 V. Provedení celého výsledku hospo-
daření hospodářské činnosti města 
Světlá n. S. za rok 2007 po odečtení 
daně z příjmu právnických osob do 
rozpočtu města v roce 2008. 

 VI. Možnost překlenutí nesouladu 
příjmů a výdajů z prostředků fondů 
města.

 VII. Podle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích a nařízení vlády č. 614/
2007 s účinností od 1. 1. 2007 výši 
měsíčních odměn neuvolněných za-
stupitelů města.

 VIII. Financování realizace 1. a 2. eta-
py rekonstrukce zimního stadionu 
ve výši 30 mil. Kč.

 IX. Použití fondu rekultivace skládky 
ve výši 500 tis. Kč na zřízení přístu-
pové cesty ke skládce TKO.

 X. Použití fondu bytových rezerv ve 
výši 5 mil. Kč na zasíťování prů-
myslové zóny PA 1.

 XI. Financování převodu zimního sta-
dionu do vlastnictví města ve výši 
3 % z kupní ceny (cca 300 tis. Kč).

Zajistí:vedoucí finančního odboru, ter-
mín: ihned.

Usnesení č. 10/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání:

 I. Počtem 18 hlasů schvaluje prodej 
plynovodu Pod Kalvárií II. etapa 
za podmínek uzavřených v kupní 
smlouvě č. 17/P/08.

 II. Počtem 18 hlasů schvaluje převod 
pozemků st. parc. č. 35/1 a st. parc. 
č. 1097/3 v k. ú. Světlá n. S. na 
případné nabyvatele rozestavěné 
stavby za stejných podmínek, kte-
ré jsou uvedeny ve smlouvě o bu-
doucí smlouvě kupní, uzavřené 
s manžely Zahradníčkovými dne 
25. 10. 2000.

 III. Počtem 18 hlasů:
  Neschvaluje prodej části pozemku 

KN č. 854/1 manž. Zmrhalovým 
a Holoubkovým za částku 100 Kč/
m2.

  Schvaluje vybudování odpočinkové 
zóny s dětským hřištěm na celém 
pozemku v roce 2008.

 IV. Počtem 18 hlasů schvaluje směn-
nou smlouvu mezi městem Světlá 
n. S. a manžely Baštovými.

 V. Počtem 18 hlasů schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene dle návrhu 

– kanalizace Josefodol, Druhanov, 
Služátky.

 VI. Počtem 18 hlasů schvaluje vy-
hlášení městské soutěže na prodej 
nebytového prostoru - garáže za zá-
kladní vyvolávací cenu 25 tis. Kč.

 VII. Počtem 18 hlasů neschvaluje 
záměr prodeje části pozemku KN 
č. 235/1 o výměře cca 70 m2 v k. ú. 
Světlá n. S.

 VIII. Počtem 18 hlasů neschvaluje 
záměr prodeje části pozemku KN 
č. 452/1 v k. ú. Světlá n. S.

 IX. Počtem 18 hlasů schvaluje záměr 
prodeje části pozemku KN č. 679/1 
v k. ú. Dolní Březinka.

 X. Počtem 17 hlasů:
  • Schvaluje záměr prodeje části po-

zemku KN č. 498/1 v k. ú. Světlá 
n. S.
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Schůze rady 3. března

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jan Tourek, Ing. Jiří Mouč-
ka, Ing. Luboš Vacek, Mgr. Jana Kupčí-
ková, PhDr. Jana Myslivcová, omluvena: 
Věra Tyčová.

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontro-
ly zápisu z minulé rady:

Trhy – RM již svým usnesením č. 75/
2007 doporučila vyhledat díry v sorti-
mentu, který tu chybí (sazenice, sezonní 
ovoce a zelenina, zemědělské přebytky 
apod.), a pokusit se o zavedení pravidel-
ných trhů (např. 1x týdně apod.) s tímto 
sortimentem v městské tržnici – zajistí 
p. Böhm, termín 31. 3. 2008.

RM Světlá nad Sázavou schvaluje 
vypsání výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na 
akci „Sportovní hala-dokumentace 
stavby“.
 • Souhlasí s podmínkami pro vyhod-

nocení nabídky, které jsou součástí 
zadávací dokumentace obsažené ve 
výzvě k podání zakázky.

 • Jmenuje hodnotící komisi pro vý-
běr zhotovitele zakázky ve slo-
žení: Mgr. Jan Tourek, předseda 
komise (náhradník Josef Böhm), 
členové: Lubomír Slabý (náhrad-
ník Mgr. Jaroslav Holík), Josef 
Šlechta (náhradník Jana Vaňko-
vá), Ing. Blanka Gadlinová (ná-
hradník Luboš Šolc), Ing. Josef ▶

 • Ukládá OMIRR zjistit, zda se bude 
moci s ohledem na ÚP tato plocha 
v budoucnu oplotit.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: I. až VI. –  30. 4. 2008,  VII. až X. 

– 23. 4. 2008.

Usnesení č. 11/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů:
 I.Revokuje své Usnesení č. 45/

2007 ve věci záměru nákupu ob-
jektu zimního stadionu Světlá 
n. S. k datu 1. 8. 2007 za cenu ve 
výši 3 % z hodnoty znaleckého po-
sudku.

 II.Schvaluje odkoupení budovy 
čp. 971 na pozemku KN st. č. 1466, 
budovy bez čp./če na pozemku KN 
st. č. 1521, budovy bez čp/če na po-
zemku KN st. č. 1522, budovy bez 
čp./če na pozemku KN st. č. 1523, 
dále pozemků KN st. č. 1466 
o výměře 570 m2, KN st. č. 1521 
o výměře 23 m2, KN st. č. 1522 
o výměře 7 m2, KN st. č. 1523 o vý-
měře 31 m2, KN č. 630/2 o výmě-
ře 2491 m2, KN č. 659/1 o výměře 
2995 m2, KN č. 659/2 o výměře 
1821 m2, KN č. 659/3 o výměře 159 
m2, KN č. 659/4 o výměře 241 m2, 
KN č. 659/5 o výměře 400 m2, 
KN č. 659/6 o výměře 265 m2, 
KN č. 724/3 o výměře 869 m2, vše 
v k. ú. Světlá n. S. za cenu ve výši 
3 % hodnoty uvedené ve znaleckém 
posudku k 1. 3. 2008.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, Mgr. Jan 
Tourek, místostarosta, termín: 1. 3. 2008. 

Usnesení č. 12/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje:
 I.Zásady pro použití účelových pro-

středků Městského fondu rozvoje 
bydlení města Světlá n. S. v roce 
2008 dle předloženého návrhu.

 II.Vyhlášení výběrového řízení na po-
skytování půjček z Městského fon-
du rozvoje bydlení pro rok 2008 dle 
schválených „Zásad“.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned.

Usnesení č. 13/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje tyto názvy ulic:
 a) Nerudova ul. (jedná se o příčnou ul. 

k ulici Malostranská)
 b) Školní ul. (připravovaná výstavba 2 

RD u ZŠ Lánecká)

 c) Kamenická ul. (sídliště 7 RD pod 
vodárnou)

 d) Vodárenská ul. (lokalita pro nové 
RD pod vodárnou)

 e) Průmyslová ul. (ulice v připravova-
né průmyslové zóně)

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
průběžně.

Usnesení č. 14/2008:
ZM Světlá n. S. počtem 18 hlasů 

schvaluje prominutí části půjčky TJ 
Sokol Světlá n. S. ve výši 50 tis. Kč. Za-
jistí: vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 3. 2008. 

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

18 hlasů:  
 I.Nesouhlasí s dalším zpracováním 

lokality č. 1/IX manželů Bačkov-
ských ve Změně č. IX územního 
plánu města Světlá n. S. z důvodu 
nesouhlasu dotčených orgánů s tou-
to lokalitou.

 II.Schvaluje podle § 47 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu v platném 
znění, zadání Změny č. IX (lokalit 
2/IX – 9/IX) územního plánu města 
Světlá n. S.

Zajistí: vedoucí odboru stavebního úřa-
du a ÚP, termín: ihned.

Usnesení č. 16/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje podání žádosti do pro-
gramu ROP, prioritní oblast 3.2 včetně 

financování minimálně prvních 2 etap 
(projekt bude rozdělen na 4 etapy). Zajistí: 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, termín: 
ihned.

Usnesení č. 17/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů ukládá místostarostovi p. Josefu 
Böhmovi zpracovat návrh koncepce par-
kování na náměstí Trčků z Lípy ve Světlé 
n. S. Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, 
termín: 23. 4. 2008.

Usnesení č. 18/2008:
ZM Světlá n. S. bere podané informace 

ohledně Petice k novele zákona o odpa-
dech na vědomí a souhlasí s připojením se 
k této petici. Zajití: Ing. Lenka Arnotová, 
starostka města, termín: ihned.

Usnesení č. 19/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
 I. Schvaluje plán činnosti kontrolní-

ho výboru na rok 2008 – provedení 
kontrol v příspěvkových organiza-
cích: ZŠ Lánecká, KyTICe, MŠ Lá-
necká a ZŠ Komenského.

 II. Ukládá Ing. Vranému, předsedo-
vi finančního výboru, vypracovat 
plán činnosti finančního výboru na 
rok 2008. 

Zajistí: I. Jaroslav Zmek, předseda 
kontrolního výboru, termín: průběžně, II. 
Ing. Zdeněk Vraný, předseda finančního 
výboru, termín: 23. 4. 2008.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města
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Oslavy 90. výročí vzniku republiky 

Letošní rok přináší řadu význam-
ných, tzv. osmičkových výročí, mezi 
kterými tím nejvýznamnějším je 
devadesáté výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. Město Světlá nad 
Sázavou a Vlastivědný spolek Světel-
sko uspořádají k tomuto tématu řadu 
kulturních akcí.

V městském muzeu je 1. dubna ote-
vřena výstava na téma účasti Čechů ve 
Velké válce 1914 – 1918 a boje českoslo-
venských legií. Výstava potrvá do konce 
září a bude na ní možno zhlédnout řadu 
dobových reálií od zbraní a uniforem po 
umělecké ztvárnění událostí oné doby. 
Vlastivědný spolek připravuje i vědo-
mostní soutěž pro žáky základních škol 
na stejné téma.

Město samo požádalo o dvě dotace na 
úpravu okolí pomníků padlých v Dolní 
Březince a Mrzkovicích, protože v sou-
časnosti tato pietní místa příliš důstojně 
nepůsobí.

V předvečer vlastního výročí vyhlá-
šení Československé republiky, tedy 
27. října, se uskuteční lampionový 
průvod pro děti, pokud možno zakon-
čený ohňostrojem, a slavnostní koncert. 
K oslavě výročí se připojí i školy, které 
plánují žákovskou akademii.

Nezbývá, než vyslovit přání, aby se 
všechny plánované akce podařilo zorga-
nizovat, aby byly navštíveny veřejností 
a aby se návštěvníkům a divákům líbily.

Josef  Böhm, místostarosta

▶ Maleček (náhradník Jan Kolář), 
Mgr. Vlastimil Špatenka (náhrad-
ník Ing. Luboš Vacek), Ing. Jiří 
Moučka (náhradník Ing. Stanislav 
Čech).

 • Souhlasí s oslovením následují-
cích firem ke zpracování cenové 
nabídky: STAVOTHERM-pro-
jekce, spol.s r.o., Havlíčkův Brod, 

„PROJEKT“ - sdružení, Ing. Marie 
Kovandová, Pavel Chlád, Ing. Iva 
Růžičková, Světlá n. S., STAVOU-
NIE STAVEBNÍ A OBCHODNÍ 
SPOLEČNOST s. r. o., Chotěboř, 
ATELIER ALFA, spol. s r. o., Jih-
lava a MAPEK-architektonický 
ateliér, Ing. arch. Miroslav Stříbr-
ný, Praha 7.

 • Souhlasí s kritérii pro vyhodnocení 
nabídek: nabídková cena 

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání:
 • Trvá na ceně části pozemku KN 

č. 57/7 v k. ú. Dolní Bohušice ve 
výši 70 Kč/m2. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: ihned.

 • Schvaluje pronájem cca 200 m2 
pozemku KN č. 452/1 v k. ú. Svět-
lá n. S. za cenu 15 Kč/m2/rok panu 
Zdeňku Svobodovi, bytem Dolní 
Březinka 55, Světlá n. S. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2008.

 • Neschvaluje pronájem 20 m2 půd-
ních prostor v domě s pečovatel-
skou službou čp. 1044 ve Světlé 
n. S. za účelem chovu neofém. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 20. 3. 2008. 

 • Doporučuje prodej bytů v domech 
Josefodol čp. 16 (byt p. Vepřovské-
ho) a Na Sídlišti čp. 929 (byt č. 7 
paní Žemličkové) dle „Zásad….“ 
z 27. 4. 2005 s dodatkem v čl. 
V „Domy určené k prodeji“ – byt 
č. 7 ul. Na Sídlišti čp. 929. Realiza-
ce prodeje prostřednictvím pracov-
níků MěÚ. 

 • Schvaluje přidělení bytu 1+1 v Jo-
sefodole čp. 16 p. Jiřímu Vepřov-
skému na dobu určitou 2 měsíců 
a obnovováním max. do doby pro-
deje předmětného bytu.

 • Schvaluje přidělení bytu 1+2 
v Dolní ul. čp. 942, Světlá 
n. S. p. Aubrechtovi mimo po-
řadník města k datu 1. 3. 2008 na 
dobu určitou jednoho roku s auto-
matickým obnovováním při plnění 

si povinností plynoucích z nájemní 
smlouvy.

  Náhradníci: Jitka Černá, Dolní Bře-
zinka 82, Světlá n. S., Miroslava Ti-
chá, Drnovec 91. Zajistí: tajemnice 
bytové komise, ředitel TBS, termín: 
ihned.

 • Schvaluje poskytnutí finančního 
daru ve výši 5 tis. Kč oddílu hoke-
jové přípravky HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 31. 3. 2008. 

RM bere na vědomí:
 • Informaci starostky, že k Petici 

o odpadech se dne 5.3. koná setká-
ní zástupců obcí v Bystré u Polič-
ky – za město Světlá n. S. pojede 
Mgr. Tourek. 

 • Okresní výbor KSČM nás zve na 
pietní akt k uctění 63. výročí pa-
mátky padlých příslušníků štábu 
partyzánské brigády Mistr Jan Hus, 
které se uskuteční dne 27. břez-
na 2008 od 16 hod. v Leškovicích. 
Za město Světlá n. S. se zúčastní 
p. Böhm, event. p. Slabý.

 • Informaci starostky o dopisu od 
p. Vladyky, který upozorňuje na 
špatný stav a nutnost opravy visu-
té lávky pod tratí ČD směr Čerčany. 
Navrhuje, aby odbor MIRR prově-
řil, zda je v současné době k lávce 
přístup (vlastnické vztahy k po-
zemkům). Pokud zde přístup exis-
tuje, osadní výbor je ochoten se na 
opravě lávky podílet – např. zajiště-
ním prken.

 • Informaci starostky, že dne 
21. 2. 2008 měl být soud s KRRO 

– jednání bylo odročeno na 18.3. 
2008.

 • Informaci o tom, že kraj Vysočina 
se na nás obrátil se žádostí o za-
jištění distribuce letáku „Česká 
republika vstupuje do Schengenu 

– Evropou volnou cestou“, který byl 
vydán ministerstvem vnitra pro in-
formování občanů ve věci vstupu 
ČR do tzv. Schengenského prosto-
ru volného pohybu osob. Materiály 
by se měly distribuovat do velkých 
knihoven, středních škol, obcí apod. 
Zajistí p. Böhm.

 • Informaci ze setkání rady kraje se 
starosty – kraj Vysočina má při-
slíbeny finanční prostředky na tzv. 
měkké projekty. Města by to měla 
administrovat, první výzva by měla 
být v červnu letošního roku. 

 • Informaci, že od roku 2009 bude 
v Jihlavě krajské policejní ředitel-
ství, sídlo krajského soudu by zde 
mělo být v průběhu letošního roku.

 • Informaci o vypsání výběrového 
řízení na správce zimního stadio-
nu – termín nástupu by mohl být 
1. 6. 2008. Pokud by se nikdo ne-
přihlásil, hledat správce ve svých 
řadách. Bylo dohodnuto, že do 
příští rady připraví místostarosta 
Mgr. Tourek a tajemník Ing. Mouč-
ka podklady.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města
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Hejtman ve Světlé 

Ve čtvrtek 27. března navštívil naše 
město hejtman kraje Vysočina Miloš 
Vystrčil. Po slavnostním přivítání ve-
dením města v čele se starostkou Len-
kou Arnotovou následovala prohlídka 

radnice, během které si se zájmem pro-
hlédl její prostory a pracovní prostředí 
zaměstnanců. Poté následovala beseda 
s vedením města, radními, vedoucími 
odborů a řediteli příspěvkových orga-
nizací. 

V průběhu setkání starostka infor-
movala přítomné mimo jiné o připra-
vovaných záměrech města, jako jsou 
revitalizace náměstí a sídlišť, cyklos-
tezky, řešení dopravní obslužnosti atd. 
Informoval také o tom, že město má  
připravenou první žádost o dotaci z fon-
du EU na akci Rekonstrukce zimního 
stadionu na víceúčelovou halu, která se 
bude podávat dne 31. března.

Starostka v diskusi poděkovala za 
aktivitu Krajské správy a údržby sil-
nic v celistvých opravách komunikací 
II. třídy v uplynulém roce, ale posteskla 
si nad nedostatečnou opravou komuni-
kací III. třídy a zvláště pak komunikací, 
které slouží jako objízdné trasy.

Návštěva hejtmana dále pokračovala 
prohlídkou současného stavu zimního 
stadionu, při které byl přímo na místě 
vysvětlen záměr jeho rekonstrukce.

Hejtmanovy kroky dále směřovaly 
k prohlídce lokality u skláren, kde podle 
zpracovaného generelu dopravy je navr-
žen obchvat, který by odlehčil dopravě 

přes náměstí. Obchvat by znamenal 
i druhé přemostění Sázavy.

Poté následoval pracovní oběd za pří-
tomnosti významných podnikatelů a in-
stitucí ve městě. S neskrývaným zájmem 

Ještě před začátkem oficiální návštěvy 
města Světlá nad Sázavou (viz článek 
Ing. L. Arnotové) se hejtman kraje Vy-
sočina zastavil na krátké neformální 
návštěvě světelské Uměleckoprůmyslové 
akademie. V doprovodu vedení školy na-

vštívil několik uměleckých ateliérů, školní 
kuchyň a jídelnu i odborné učebny. Krátce 
se též zastavil s několika studenty a poho-
vořil s nimi o tom, jak se jim na škole líbí 
a jak hodnotí její aktivity. 

Při společné diskuzi se zástupci ředitele 
se dozvěděl o současných mezinárodních 
aktivitách školy, projektech, kterých se 
studenti účastní, o uplatnitelnosti absol-
ventů školy. Dozvěděl se také o plánova-
ných rekonstrukcích, které školu čekají 
v blízké budoucnosti. 

Doufáme, že i s touto  návštěvou byl 
pan Miloš Vystrčil spokojen a odnesl si 
zajímavé podněty pro další rozvoj našeho 
regionu. 

-mš- 

Hejtman v akademii

si hejtman vyslechl informace přítom-
ných podnikatelů. Největší problém je 
spatřován v nedostatku kvalifikovaných 
pracovních sil.

Na programu byla dále návštěva 

podniku Sklo Bohemia, největšího za-
městnavatele ve městě. Zde si hejtman 
zkusil vyfouknout vázu a svůj výtvor 
dostal darem.

Návštěva byla ukončena prohlídkou 
nových prostor Domu dětí a mládeže 
v ZŠ v Lánecké ulici a přilehlého do-
pravního hřiště.

vedení města
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Železniční zastávka Světlá nad Sázavou město

Železniční zastávka Světlá nad Sáza-
vou město patří k velmi frekventovaným, 
využívají ji cestující ze Světlé i blízkého 
okolí, v létě pak hlavně turisté. Když 
v roce 2003 probíhaly oslavy 100. vý-
ročí zprovoznění posázavské železnice 
v úseku Světlá n. S. – Kácov, podařilo 
se městu domluvit se Správou doprav-
ní cesty odstranění prorezlé plechové 
čekárny a za finančního přispění města 
byl vybudován pro cestující přístřešek se 
dvěma sedátky. Po pěti letech provozu je 
stav přístřešku i jeho bezprostředního 
okolí dosti neutěšený. Zadní stěna je 
pomalovaná, chybí obě sedátka, taras 
kolem jinak velmi hezké borovice se 
rozpadá, v pozadí straší prohnilá dře-
věná bouda.

Od jara loňského roku vede město 
Světlá n. S. korespondenci se Správou 
dopravní cesty. Teprve v únoru 2008 
jsme dostali odpověď v tom smyslu, že 
dřevěná bouda bude odstraněna, upraví 
se prostor kolem borovice a natřena 
bude i zadní zídka. A co místa na seze-
ní? K tomu se SPC vyjádřila takto: 

„O instalaci nových sedátek či lavice 
v žádném případě neuvažujeme. Vy-
hláškou č.177/1995 je určeno vybavení 

Změna na www stránkách

Rada města na svém zasedání dne 
17. 3. 2008 řešila situaci kolem rubriky 
„Dotazy“ na internetových stránkách 
města. V poslední době se množí ve 
výše uvedené rubrice anonymní dotazy 
a začátkem března došlo dokonce ke 
zneužití jména tazatele. Vzhledem k to-
mu, že nelze technicky zajistit ověření 
pravosti tazatele, rozhodla rada města, 
že s účinností od 1. května 2008 nahradí 
stávající systém dotazů novou službou, 
kdy bude jednotlivým tazatelům odpo-
vídáno přímo na jejich e-mailové adresy, 
dotazy a odpovědi již nebudou zveřejňo-
vány na internetových stránkách města. 
Občané tak nebudou ochuzeni o své prá-
vo na svobodný přístup k informacím 
a zároveň odbouráme anonymní tazatele 
a zneužívání této rubriky. Závěrem lze 
konstatovat, že vedení města i jednotliví 
úředníci MěÚ jsou připraveni občanům 
odpovídat na věcné dotazy a nebrání 
se případným názorům, připomínkám 
a námětům z řad široké veřejnosti, které 
přispějí ke zlepšení životních podmínek 
ve Světlé nad Sázavou a jejich místních 
částech.

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ

železniční zastávky coby prostoru pro 
cestující pro ochranu před povětrnostní-
mi vlivy s minimální plochou přístřešku 
9 m2 – což stávající čekárna splňuje a in-
stalace jakéhokoliv vybavení umožňující 
sezení je vzhledem k jeho předpokláda-
né životnosti naprosto zbytečná. Samo-
zřejmě, pokud se MÚ bude chtít podílet 
na nákladech a dvakrát až třikrát ročně 
hradit instalaci nové lavice, rádi toto 
umožníme.“

Město má na celou věc jiný názor a ne-
myslí si, že za vandalské chování jednot-
livce mají být trestáni všichni cestující. 
Podle této logiky by už neexistovaly 
žádné odpadkové koše, lavičky, doprav-
ní značky, ozdobné květináče a podobné 
potřebné věci, které město neustále 
obnovuje, ačkoliv předem víme, že se 
dříve nebo později stanou opět terčem 
nějakého mladého siláka. Na železniční 
zastávce budou pod přístřeškem nain-
stalovány dvě lavičky, na nichž najde 
místo k sezení minimálně dvakrát tolik 
cestujících, než tomu bylo dosud. Finan-
covat tuto jednoduchou úpravu prostoru 
patřícího SPC bude samozřejmě město 
ze svého rozpočtu.

Josef Böhm, místostarostat

Czech POINT v prvních ohlasech a číslech

Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál – Czech POINT 

– je místo výkonu veřejné správy, které 
přináší ulehčení komunikace občana se 
státem. Zde je možné získat data z ve-
řejných i neveřejných informačních sys-
témů, aniž by občan byl nucen navštívit 
několik úřadů. 

Možná je na hodnocení brzy, protože 
nová služba pro občany funguje teprve od 
ledna 2008, ale už nyní lze jednoznačně 
říci, že Czech POINT je občany vnímán 
velmi pozitivně. Czech POINT je pro 
ně příjemné zrychlení vyřízení žádostí 
o výstupy z informačních systémů veřejné 
správy. Odbor správní, školství a živnos-
tenský funguje jako kontaktní místo pro tři 
druhy výstupů – výpisy z Rejstříku trestů 
ČR, výpisy z Obchodního rejstříku ČR 
a výpisy ze Živnostenského rejstříku ČR. 

Nejvíce využívaným je výstup pro vý-
pisy z Rejstříku trestů ČR. K 10. 3. 2008 
zde bylo kladně vyřízeno 143 žádostí. Je 

ojedinělou záležitostí, že nelze žádost 
zpracovat elektronicky na místě a musí 
být zpracována manuálně a odeslána na 
rejstřík trestů. 

Novinkou je, že od 18. 2. 2008 je možné 
vydávat výpisy z rejstříku trestů i zmoc-
něncům, kteří žádají o výpis na základě 
plné moci jim udělené další osobou. Plná 
moc musí být úředně ověřena. V plné 
moci musí být uvedeny všechny potřebné 
údaje (jméno, příjmení, místo narození, 
okres, rodné číslo, č. OP), neuvedení, příp. 
nedoložení těchto údajů pro ověření, je 
důvodem k odmítnutí žádosti.

Bohuslava Vondrušová

Technické služby

V úterý 26. února pokřtily Technic-
ké a bytové služby ve Světlé n. S. nový 
vůz pro svoz komunálního odpadu. 
Tento vůz by měl být počátkem nové 
strategie ve svozu komunálního odpa-
du a svozu druhotného odpadu, nebo-

-li recyklovatelných surovin zejména 
papír, plasty. Dále by mohl technické 
služby posunout ve směru k získávání 
nových svozových obcí, případně měst 
a tímto se vrátit na trh ve svozu tech-
nického domovního odpadu.

Nový vůz značky Mercedes Benz 
Axor dostal jméno Vláďa. Vůz je pořízen 
formou pronájmu s následným odkupem 
od společnosti Hanes s. r. o., Praha. Typ 
nástavby vozu je TKO Cross 14, který 
vyrábí společnost Ros Roca. Oproti pů-
vodním vozům má mnoho výhod.

Dnes je možné obsluhovat takřka 
všechny nádoby komunálního odpadu 
(kovové a plastové) do objemu 240 l, kdy 
se souběžně mohou vysypávat dvě tyto 
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▶

Svoz odpadu – jaro 2008

Městský úřad Světlá n. S., odbor život-
ního prostředí a Technické a bytové služ-
by města Světlá n. S. oznamují občanům, 
že ve dnech 14. 4. – 7. 5. se uskuteční 
svoz objemného odpadu. Svoz bude 
probíhat tak, že odpad bude ve svozový 
den, v určenou dobu a na určeném místě 
odkládán do přistavených kontejnerů. 
Svoz bude prováděn na území města 
a jeho místních částech dle stanovených 
termínů v rozpisu svozu.   

SVOZ BUDE PROBÍHAT 
NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM

 • ve stanovený den a čas budou na ur-
čená místa přistaveny kontejnery 

 • kontejnery zde budou umístěny od 
14 do 20 hod., po uplynutí této doby 
budou odvezeny 

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

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

nádoby. Dále je možné obsluhovat plas-
tové a kovové kontejnery s vyklenutým 
nebo plochým víkem do objemu 1100 
l. Jednou z dalších výhod je, možnost 
přímého vhazování pytlů, krabic a ji-
ných odpadů. Způsob zefektivnění je 
předmět připravované nové strategie.

Pokud se postupem času obyvatelé 
města, obcí a samozřejmě i firmy vy-

baví plastovými kolečkovými popelni-
cemi, mohlo by to ulehčit práci a ma-
nipulaci  všem pracovníkům na svozu 
odpadu. Zatím TBS provedly právě ten 
první krok vpřed. „Dobré  je, že to bere 
všechny druhy popelnic a kontejnerů. 
Lidé si totiž začínají pořizovat popel-
nice čtvercového tvaru,“ pochvaluje si 
zaměstnanec Kahoun. I obyvatelé Svět-

lé uznávají, že nový vůz ulehčí zaměst-
nancům práci: „Tak hlavně, že se díky 
němu tolik nenadřou. Celý den jsou na 
nohou a ještě se tahat s naplněnými po-
pelnicemi. Já osobně bych to nezvládl,“ 
dodává Ondřej Rázl.  Pravdou je, že 
rok od roku vzrůstá počet nádob na 
komunální odpad, a tak i obslužnost je 
náročnější.

Za pořízení tohoto stroje patří hlavní 
dík nejen bývalému řediteli ing. Vladi-
míru Žižkovi, dále novému řediteli Petru 
Soukupovi, ale také městu Světlá. Petr 
Soukup působí v TBS teprve čtyři mě-
síce, ale plánů do budoucna má mnoho: 

„Vše nás teprve čeká s příchodem sezony, 
kdy přejdeme z operativního plánování 
na plánování dlouhodobé, díky práci 
pro město, externím zakázkám v rámci 
doplňkové činnosti, údržby zeleně a dal-
ším činnostem, které se rozjedou.“ 

Motto s kterým chtějí TBS představit 
i novou image zní: Jsme vaším partne-
rem. TBS se chystají postupně obměnit 
i další zařízení a techniku. Vzhledem 
k rozvoji činnosti a poskytovaných slu-
žeb plánují větší efektivnost a zlevnění 
svých služeb.

Šárka Nevoralová, 
spolupráce: Petr Soukup

 • tento svoz je určen pro odkládání 
určených druhů odpadů pocháze-
jících od fyzických osob s trvalým 
pobytem na území města Světlá 
n. S. a jeho místních částí, dále na 
odpad pocházející od osob, které 
vlastní na území města a v jeho 
místních částech stavbu sloužící 
k individuální rekreaci, tj. osob, 
které platí poplatek za odpad městu 
Světlá n. S.

 
JAKÝ ODPAD LZE DO 
VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ ODLOŽIT

 • objemné odpady jako např. starý 
nábytek, linoleum, koberce, umy-
vadla, vany, matrace, sporáky

 • z nebezpečných odpadů např. auto-
baterie

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

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ 
SE NESMÍ ODKLÁDAT 

 • drobný komunální odpad, který lze 
odkládat do popelnice

 • organický odpad
 • tekutý odpad, zejména nebezpečné 

chemikálie, kyseliny, vývojky, ole-
je – tento odpad lze odevzdat bez-
platně na sběrný dvůr

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

MIMO SVOZOVÉ DNY JE NUTNÉ 
ODPAD ODVÁŽET POUZE NA SBĚR-
NÝ DVŮR!

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

DEN SVOZU 
A STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ

Pondělí 14. 4. 
  Benetice – náves  

Žebrákov – u čp. 9 u Pejcharů 
  Opatovice – na návsi u kapličky
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Úterý 15. 4. 
  Dolní Bohušice – u špejcharu
  Dolní Březinka – pod čp. 62 u Fle-

kalů
  Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
Středa 16. 4. 
  Josefodol – parkoviště u skláren 

Kochánov – náves
  Leštinka – náves 
Čtvrtek 17. 4. 
  Lipnička – za hospodou na návsi 

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

rem ke Kadlečkům
Pátek 18. 4. 
  Mariadol + Františkodol – u autobu-

sové čekárny pod čp. 30
  Radostovice – u váhy
  Závidkovice – náves nad kulturním 

domem
Pondělí 21. 4. 
  Horní Dlužiny – v prostoru u potoka
  Dolní Březinka – pod čp. 34 Čelan-

ský
  Mrzkovice – náves u kapličky
Úterý 22. 4.  

Sázavská č p. 921 u kontejnerů
  Na Bradle čp. 950 
  Na Rozkoši u parkoviště TBS
Středa 23. 4. 
  Zámecká ulice – parkoviště před 

vchodem do zámku
  Zimní stadion – parkoviště
   Panuškova ulice – F. A. Jelínka 

– křižovatka 
Čtvrtek 24. 4. 
  Nové město – u čp. 945 Zahrádecká 

ulice – u pneuservisu
  Lánecká ulice – u čp. 229, MŠ
Pátek 25. 4. 
  Nad Tratí – čp. 467 pod Kosovými
  Sázavská ulice – pod čp. 584
  Na Bradle – proti čp. 965
Pondělí 28. 4. 
  Komenského – parkoviště u ZŠ
  Vysočanská – u čp. 779
  Nová čtvrť – u křižovatky s Ko-

menského ulicí
Úterý 29. 4. 
  Na Bradle – parkoviště před COOP-

-Diskont
  Kolovratova ulice – u křižovatky 

s Nádražní ulicí, naproti ZUŠ
  Jelenova – parkoviště proti ZŠ
Středa 30. 4. 
  Lánecká ulice – za bytovkou čp. 700, 

proti MŠ 
  Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí 

U stromečku, čp. 880
  Čapkova ulice – parkoviště u soko-

lovny

Pátek 2. 5. 
  Na Sídlišti – trafostanice u čp. 933
  Komenského – parkoviště u hřbitova 
  U Bohušického rybníka – u křižo-

vatky B. Němcové, Na Hrázi, Krát-
ká

Pondělí 5. 5. 
  Kolovratova ulice – pod tratí mezi 

čp. 414 a 417
  Havlíčkova – za telefonní budkou 

u čp. 717

  Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště 
Telecom

Úterý 6. 5. 
  Nad Cihelnou – za křižovatkou 

s Havířskou ulicí, slepá ulice nad 
hřbitovem u čp. 622

  Na Sídlišti – pod železniční tratí 
vedle čp. 594

  U Dílen – Krupičkovo náměstí 
Středa 7. 5.
  Nádražní ulice – u ZEMOSu

20.2. v ranních hodinách došlo ve 
Světlé n. S. ke krádeži osobního moto-
rového vozidla Peugeot 307. Neznámý 
pachatel vnikl nezjištěným způsobem 
do domu v Malostranské ulici a dále do 
chodby, kde odcizil volně odložený klíč 
od vozidla a dálkový ovladač na otevírání 
garážových vrat. Z garáže odcizil uvedené 
vozidlo žluté barvy s registrační značkou 
1J4 9237 a dále různé doklady. Majiteli 
vznikla škoda 250 000 Kč. 

Téhož dne krátce po poledni oznámila 
telefonicky pokladní železniční stanice 
Světlá n. S., že na nádraží se nachází 
dívka, která uvádí, že utekla z dětského di-
agnostického ústavu. Na místo se dostavili 
policisté obvodního oddělení Světlá n. S., 
kterým dívka sdělila, jak se jmenuje a že 
v současné době pobývá v diagnostickém 
ústavu. Dne 16.2. při společné vycházce 
v Českých Budějovicích  utekla i se svou 
kamarádkou. Nějakou dobu obě pobývaly 
v Havlíčkově Brodě, nyní chtěla odjet do 
Prahy, ale jelikož neměla peníze, vše řekla 
na nádraží ČD pokladní. O své kamarád-
ce, se kterou z ústavu utekla, uvedla, že 
neví, kde se v současné době nachází. 
Naposledy se viděly v Havlíčkově Brodě. 
Policisté provedli šetření k druhé pohře-
šované, avšak s negativním výsledkem. 
V odpoledních hodinách si 13letou dívku 
osobně převzal pracovník diagnostického 
ústavu. 

20.2. v noci vyjížděli policisté k doprav-
ní nehodě, ke které došlo v místě železnič-
ního přejezdu mezi Světlou n. S. a Dolní 
Březinkou. Řidička osobního vozidla 
Škoda 120 nepřizpůsobila rychlost jízdy 
při průjezdu pravotočivou zatáčkou, přeje-
la do protisměru a dále mimo silnici přes 
železniční koleje, kde narazila do betonové 
podezdívky. Ke zranění osob nedošlo, na 
vozidle vznikla škoda 8 000 Kč. U 20leté 

Kriminalita na Světelsku
řidičky byla provedena dechová zkouška 
s pozitivním výsledkem 1,70 promile al-
koholu v dechu. Ženě byl na místě zadržen 
řidičský průkaz. 

21.2. v nočních hodinách policejní hlíd-
ka ze Světlé n. S. vyjížděla do rodinného 
domu ve Světlé n. S. Majitelka oznámila, 
že se někdo pohybuje na pozemku u do-
mu a dále měl vniknout do verandy a ma-
nipulovat s oknem v této místnosti. Do 
prostoru domu se však nedostal, rovněž 
nedošlo k odcizení věcí ani jiné hmotné 
škodě. Policisté provedli šetření v okolí, 
byl použit služební pes, ale s negativním 
výsledkem. Věc policisté šetří jako pře-
stupek. 

Dosud neznámý pachatel v noční době 
dne 22.2. nezajištěným oknem vnikl do 
pivnice ve Světlé n. S., kde odcizil z peně-
ženky odložené v zásuvce stěny za výče-
pem finanční hotovost ve výši 7 800 Kč.

V době od 19. do 23.2. se dosud nezná-
mý pachatel vloupal po vyražení vstup-
ních dveří do objektu klubovny Junáka 
ve Světlé n. S. Poté odcizil vojenský stan, 
vzduchovku, diabolky a házecí šipky. 
Uvedeným jednáním způsobil Junáku 
škodu ve výši 11000 Kč.

V období od 23. do 25.2. se dosud ne-
známý pachatel  vloupal do sklepní kóje 
v bytovém domě ve Světlé n. S. a odcizil 
4 kompletní kola k osobnímu automobilu 
zn. Toyota. Uvedeným jednáním způsobil 
majiteli škodu  16 000 Kč.

V době od 13. 7. 2006 do 27. 2. 2008 
se dva muži (*1974, *1972) ve Světlé 
n. S. v rodinném domě o dvou bytech 
neoprávněně připojili na hlavní přívod 
zemního plynu. Odebrali doposud přes-
ně neurčené množství zemního plynu 
v hodnotě okolo 100 000 Kč. Dále se 
uvedení muži neoprávněně připojili na 
elektroinstalaci přívodu elektrické ener-
gie majitelky druhého bytu  a neopráv-

▶
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Dům čp. 1141 – Rybářský srub
Stojí po levé straně Wolkerovy ulice, 

na severozápadním okraji zámeckého 
parku a patří místní organizaci Čes-
kého rybářského svazu.

Realizace záměru světelských rybá-
řů postavit si vlastní budovu se sklady 
a spolkovou místností se začala rýsovat 
na začátku 70. let minulého století. Žádost 
o povolení stavby nese datum 10. 5. 1971 
a podle projektu se jednalo se o přízemní 
zděnou budovu půdorysu 6 x 12 m se skla-
dy v suterénu a srubovou nástavbou 6 x 
6 m sloužící jako klubovna. Nástavba měla 
střechu stanovou, zbývající část sedlovou. 

Stavba byla zahájena v dubnu roku 
1973, místní rybářská organizace měla 

něně jí odebrali v době od 21. 2. 2007 do 
19. 2. 2008 elektrickou energii v celkové 
výši 23 790 Kč.

29.2. vyjížděli policisté ve Světlé 
n. S. k prodejně v  Zámecké ulici. Proda-
vačka uvedené prodejny policistům na-
hlásila krádež  zboží neznámým mužem, 
který po krádeži z prodejny utekl. Poté 
jim sdělila registrační značku vozidla, ve 
kterém muž ujel. Zanedlouho poté byl 
32letý muž i s kradeným zbožím v hod-
notě nejméně 1 900 Kč zadržen policisty 
v Havlíčkově Brodě. Věc je šetřena jako 
přestupek. 

Do dalších dvou rekreačních objektů 
se vloupal neznámý pachatel v období 
od 2. do 29. 2. v chatové oblasti Stvořidla. 
Obě chaty prohledal a z jedné odcizil hifi 
věž a  buben s delfíny. Poškozením zaří-
zení a odcizením věcí vznikla majitelům 
škoda 4.000 Kč. 

V době od 25.2. do 4.3. neznámý pa-
chatel odcizil z objektu zámku v Zámecké 
ulici ve Světlé n. S. nejméně 15 metrů mě-
děných okapových svodů. Poškozenému 
majiteli vznikla škoda nejméně 10.000 
Kč. 

V nočních hodinách 5.3. vyjížděli svě-
telští policisté do domu v ulici Sázavská 
ve Světlé n. S. Na linku 158 zavolala žena 
z uvedeného domu, že z jednoho  z bytů 
slyšela křik a poté došlo k vyhození su-
šáku na prádlo  z okna uvedeného bytu 
a následně na to byly z okna vyhozeny i  
pivní lahve. Na místě bylo hovořeno jak 
s nájemníky uvedeného bytu, tak s ženou, 
která věc ohlásila. Následně jeden z ná-
jemníků uvedeného bytu nepořádek vyhá-
zený z okna uklidil. Věc policisté evidují 
jako přestupek proti veřejnému pořádku. 

Ve čtvrtek 6.3. v ranních hodinách vy-
jížděli světelští policisté do objektu firmy 

v Nádražní ulici ve Světlé n. S. V noci na 
čtvrtek neznámý pachatel nezjištěným 
způsobem vnikl do oploceného objektu 
firmy a dále do plechového kontejneru 
a z bedny s drobným měděným odpadem 
odcizil  22 kg měděného drátu v hodnotě 
nejméně 1800 Kč. 

9.3. dopoledne u obce Druhanov na 
hladině požární nádrže  nalezl muž 
z Druhanova utonulého muže. Šetřením 
bylo zjištěno, že po třetí hodině ranní  šel 
podnapilý kolem této nádrže, zřejmě do 
ní spadl a utonul. Ohledáním utonulého 
bylo zjištěno, že se jedná o muže z Pra-
hy (*1962). Lékař RZS Havlíčkův Brod 
nezjistil cizí zavinění a konstatoval smrt 
utonutím. Byla nařízena  zdravotně-bez-
pečnostní pitva. Případ je i nadále v šet-
ření policie.

Z webové stránky pořídila -hk-

v té době 230 členů. Podle spolkové 
kroniky, kterou psal – stejně jako kro-
niku města – Jiří Holan, bylo do konce 
roku na výstavbě odpracováno 1449 
brigádnických hodin a v roce 1974 2180 
hodin. Stavební povolení bylo v lednu 
1975 z důvodu nedostatku stavebního 

materiálu a finančních prostředků MO 
ČRS prodlouženo do konce roku 1975, 
rybáři odpracovali 1248 hod. a v roce 
1976 dalších 540 hodin. Byly dokon-
čeny vnitřní omítky, započala montáž 
elektroinstalace a příprava modřínového 
obkladu stěn zasedací síně. „Stavba ▶
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táhne se donekonečna a snad i z těch 
důvodů, že výbor na svých poradách se 
touto otázkou málo zabývá a nestanoví 
žádné termíny pro jednotlivé práce 
a jejich zajištění. Půjde-li to tímto tem-
pem,“ prorokoval kronikář, „nedokončí 
se stavba ani za pět let.“ Ani v březnu 
1978, kdy se ve srubu konala výborová 
schůze, nebyly ještě dokončeny všechny 
venkovní ani vnitřní práce. Celkem trva-
la brigádnická výstavba osm let. 

S postupným nárůstem členské zá-
kladny přestala budova potřebám spolku 
postačovat, takže bylo rozhodnuto stá-
vající objekt rozšířit nástavbou prvního 
patra nad skladem krmiva. Původně 
mělo patro mít dřevěné obložení z prken, 
které by korespondovalo se sousední 
srubovou částí, ale z realizace obložení 
nakonec sešlo. V listopadu 2003 bylo 
vydáno kolaudační rozhodnutí a stavbě 
přiděleno číslo popisné 1141.

Text a foto: Jaroslav Vála

Středověký sklep na Novém městě

Na konci února jsme navštívili sklep 
domu čp. 67 v ulici Nové město. Jde 
o původní hospodářské stavení v západ-
ní části Světlé nad Sázavou. Jedná se 
o krásný, i když dnes oprýskaný starý 
kamenný dům naproti dnešní restau-
raci Dublin. Přestože současná podoba 
domu je stará jen několik málo století, 
sklepy ukazují na to, že pocházejí snad 
někdy z počátků založení města. 

Je příznačné, že nejstarší a nejzacho-
valejší části dnešních měst – a našeho 
se to také týká – se nacházejí zpravidla 
pod úrovní dnešního terénu, neboli 
v podzemí. Všechny známé „nadzemní“ 
památky byly v průběhu staletí mno-
hokrát zničeny, či přestavěny. Jen staré 
sklepy a podzemí prostory byly toho 
často ušetřeny. 

Známým příkladem je v posledních 
letech zpřístupněné středověké podze-
mí města v oblasti východně od kostela 
sv. Václava. Je jasné, že tato unikátní 
středověká památka je jen částí docho-
vaného světelského podzemí. I když 
tato část naší historie nevyniká žádný-
mi uměleckými skvosty, mají zdánlivě 
jednoduchá rukodělná technická dílka 
mnohá kouzla a v sobě uloženu úžasnou 

práci našich předků. Uvědomme si, že 
každý kámen v těchto objektech musel 
být nejdříve někde vylomen, opracován 
a znovu zručně uložen. Každá tesaná 
chodba byla vytvořena jen za pomoci 
dláta a kladiva. 

Světelské sklepy či podzemí nejsou 
zdaleka tak známé a slavné jako např. 
jihlavské, znojemské, slavonické, pl-
zeňské a další. Nebyly s největší prav-
děpodobností nikdy navzájem (alespoň 
vědomě) propojeny. Je to dáno také tím, 
že Světlá byla vždy menším, chudším, 
periferním městem. Jiným příkladem je 
Znojmo, kde téměř všechny středověké 
třípatrové sklepy byly kdysi navzájem 
propojeny, neboť v případě cizího na-
padení sloužily jednak k dočasnému 
úkrytu rodin, ale také k možnosti útěku 
z dosahu nepřátel. 

Sklepy ve Světlé nad Sázavou jsou 
pravděpodobně jen samostatné, navzá-
jem nepropojené. Vyskytují se převážně 
jen v hranicích původních pozemků. 
Dům čp. 67 v ulici Nové město je jeden 
z posledních v této ulici, který má za-
chovanou svou podzemní středověkou 
minulost. V posledních letech byly sta-
ré původní domy v této ulici převážně 
zbourány a nahrazeny novostavbami. 
Tomu padlo za oběť i jejich středověké 
podzemí, které dnes zůstává jen v po-
vědomí několika starších pamětníků. 
Škoda. 

Z historické mapy Světlé z roku 1847 
víme, že tento dům byl již v těch-

Pohled severní chodbou

▶

▶

Našli jsme v letopisech
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Tesaná úpadnice k jihu

diny vody pod domem. Kam až vedla? 
K řece? Chtělo by to prokopat zídku 
a zjistit, kam sklep vede.

Všechny další dnes viditelné prostory 
sklepa nejsou raženy ve skále, ale jsou 
tvořeny krásnými, převážně kamen-
nými klenbami s častými portály mezi 
jednotlivými komůrkami. Jedná se pa-
trně o tzv. 1. patro podsklepení udávané 
v roce 1847. Téměř ve všech chodbách 
a komůrkách se nachází výklenky asi ve 
výši prsou o rozměrech cca 50 x 50 cm. 
Nabízí se zde teorie, že tyto výklenky 

byly původně světlíky v úrovni původní-
ho terénu, klenuté prostory sloužily jako 
polozemljanky hospodářským účelům 
domu a až později vlivem navyšování 
okolí domu se dostaly na úroveň sklepů. 
Spodní nestarší patro sklepa se patrně 
nachází pod vrstvou staletých nánosů 
a špíny. 

Jen doufejme, že toto zajímavé staleté 
dílko nedopadne obdobně jako sklepy 
v okolí. 

 Text a foto: Jan Dudík

to letech zděný a měl dvě patra sklepů. 
Víme také, že v roce 1857 jej vlastnila 
paní Suchomelová, v roce 1875 pan Pip-
ka, později rodina Císařova. Byl to kdysi 
velký, rozsáhlý a pravděpodobně bohatý 
hospodářský statek s velkou rozlohou 
pozemků táhnoucích se až pod dnešní 
mateřskou školku na severu. Mnoho 
dalších podrobnějších informací by bylo 
možno získat studiem dochovaných pí-
semností v archivu Zámrsk, pod který 
Světlá spadá.

***
Při dnešní prohlídce sklepů tohoto 

domu je na první pohled patrno, že 
vznikly v době dávno před vznikem 
současného půdorysu domu. Nejstarší 
část snad již kolem 13. až 14 stole-
tí. Severozápadní části sklepa, a snad 
i jihovýchodní, přesahují současný 
půdorys domu. Vypadá to, že nejstarší 
předchůdce domu byl situován v jeho 
dnešní západní části, tj. část přilehlá 
k cukrárně Bílek. Zde se také nachází 
vstup do jediné ve skále tesané úzké 
nízké chodbě, směřující k jihu do dnešní 
ulice Nové město. Tato patrně nestarší 
část sklepa je dnes po několika metrech 
zazděna. Nevyřešenou otázkou zůstává, 
kam vedla. Byla to jen část původního 
sklepa předchůdců tohoto domu? Proč 
poměrně strmě upadá? Je úzká a pro 
ukládání potravin nepraktická. Zdá se 
pravděpodobné, že sloužila k odvodňo-
vání kdysi nejspíše vysoké spodní hla-

První pomoc do škol

V letošním školním roce již potřetí 
proběhl v naší ZŠ v Komenského ul. 
výukový kurz První pomoc do škol pro 
žáky osmých tříd. Tento kurz se usku-
tečnil ve dvou výukových dnech. 

V prvním probíhala teoretická i prak-
tická činnost, kterou vedla Lenka 
Machatová. Žáci se seznámili s význa-
mem první pomoci, kardiopulmonální 
resuscitací, s první pomocí při krvácení, 
zlomeninách, poraněních teplem a chla-
dem a intoxikací. Na závěr si vyzkoušeli 
vědomostní test. 

Při druhém výukovém dni žáci praco-
vali ve dvou blocích, se záchranáři a ha-
siči. Hasiče žáci navštívili na stanici HZS 

ve Světlé nad Sázavou, kde jim pan Ze-
lenka velmi poutavě vyprávěl o činnosti 
tohoto sboru. Dále se žáci seznámili ▶
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Mají fusingovou pec 

V letošním školním roce zakoupila 
Uměleckoprůmyslová akademie ve Světlé 
n. S. novou speciální pec na výrobu skla. 
Jde o pec na tavenou plastiku a spékané 
sklo, která bude sloužit studentům výtvar-

ných oborů k realizaci větších skleněných 
objektů. Pec o vnitřních rozměrech 50 x 
90 x 110 cm je pravděpodobně největší 
pecí tohoto druhu v kraji. Technologie 
výroby tavené plastiky umožňuje utavit ze 
střepů v sádrové formě při teplotě do 800 
?C předem vymodelovaný objekt, který je 
následně dobroušen a doleštěn. 

Do června se v ní budou realizovat pa-
mětní medaile pro kraj Vysočina, v říjnu 

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

klubovny

Program na duben:
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
  14:00- 15:30
  Těhotenské cvičení (od 16.4.)
Pátek: 8:30 – 10 hod.
  Setkávání maminek s dětmi 
  do 1 roku

A navíc: 
• ve středu 9. dubna v 9:00 hod. beseda 

s L. Žáčkovou Jak nejlépe na dětské zoubky
• ve středu 16. dubna v 9:00 beseda 

a prezentace výrobků s K. Šťastnou Moderní 
látkové pleny, babyšátky, přírodní kosmetika

• Těhotenské cvičení s porodní asistentkou 
Evou Drahozalovou od středy 16. dubna: 
každou středu od 14:00 do 15:30 hod., 
70 Kč za lekci, bližší info a přihlášky na tel. 
736 449 581

• ve středu 23. dubna burza receptů 
a ochutnávka: studená kuchyně

• v úterý 29. dubna oslava čarodek: výlet na 
Stvořidla s pálením čarodějnice a opékáním 
buřtů (odjezd lokálkou v 13:49 hod., předpo-
kládaný návrat 16:48 hod.) 

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve budoucí maminky na

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ  
s porodní asistentkou Evou Drahozalovou 

od středy 16. dubna
 každou středu od 14:00 do 15:30 hod.

v MC Rolnička
Cena: 1 lekce 70 Kč, po domluvě 

možnost hlídání dětí.
Bližší informace a přihlášky 

na tel. 736 449 581

s hasičskou technikou. V druhém blo-
ku záchranáři paní J. Čápová a pan O. Se-
mrád seznámili děti s těmito tématy: 
 • Jak postupovat, když voláme zá-

chranku
 • Umělé dýchání
 • Zástava krvácení
 • Ošetření zlomenin, popálenin, omrz-

lin, poleptání, úrazu el. proudem 
 • Úrazy páteře a hlavy
 • Intoxikace

Na závěr si žáci prohlédli vůz rychlé 
záchranné pomoci. Akce byla velmi 
úspěšná, děkuje všem přednášejícím.                                                        

Mgr. Jana Chladová

▶ Karneval ve školní družině

Koncem února pořádala školní druži-
na při ZŠ v Lánecké ulici pro své žáky 
maškarní karneval. Hned po vyučování 
zavládl v odděleních ŠD čilý ruch. Za 
pomoci vychovatelek se děti měnily 
v pohádkové a filmové bytosti, kočičky, 
indiány, kovboje, a objevil se také pla-
mínek a deštík. Všichni se pustili do 
správného tanečního reje. Svou energii 

mohli vybít i v mnoha soutěžních disci-
plinách.

Na karneval se přišel podívat i pan ře-
ditel a popřál dětem příjemnou zábavu.

Na závěr se spočítaly hlasy a odměni-
ly nejkrásnější masky. Dětem se nejvíce 
líbil plamínek, kočička Tlapička a vod-
ník. 

Jana Křížová

potom vítězné práce Mezinárodního sym-
posia tavené plastiky, které se bude konat 
v rámci 4. ročníku výstavy Sklo –  Kámen 

– Keramika.
MgA. Milan Krajíček
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Německé studentky ve Světlé

Poznámka redakce: Tento článek 
přišel se zpožděním, ale pohled ně-
meckých studentek na život ve Světlé 
n. S. nám připadá natolik zajímavý, že 
jej zařazujeme. 

V červnu 2007 oslovili učitelé naši 
třídu, zaměřenou na sociální práci 
a speciální pedagogiku, jestli by ně-
kteří studenti měli zájem absolvovat 
osmitýdenní praxi v České republi-
ce. My, Jenny a Sophie, jsme ihned 
vyhledaly organizátory projektu. 
Obdržely jsme podrobné informace 
a poprvé jsme slyšely, že někde leží 
městečko Světlá nad Sázavou, ve 
kterém  Česká zemědělská akade-
mie připravuje svoje studenty také 
pro sociální povolání.

Úspěšné návrhy

Studenti třetího ročníku umělecko-
průmyslové školy, ateliéru Skla, pod ve-
dením MgA. Milana Krajíčka se zúčast-
nili dvou zajímavých soutěží určených 
pro studenty středních a vysokých škol. 
První z nich byla Sklenice pro 21. století 
pro firmu SAHM, druhá Sklenice a lá-
hev pro firmu Kofola. 

Do obou soutěží se přihlásilo 9 stu-
dentů, šest z nich bylo úspěšných a při-
vezlo ocenění. Výsledkem jejich účasti 
jsou dvě 1. místa, jedno 2. místo, dvě 

Generální ředitel firmy SAHM Ing. Bobošík s vítězi soutěže

3. místa a dále několik cen za zajímavé 
návrhy. Soutěže byly obeslány více než 
100 různými návrhy, a tak je umístění 
studentů světelské školy pěkným pří-
kladem rozvoje jejich dovedností, které 
získávají pod vedením výtvarníků naší 
Uměleckoprůmyslové akademie. 

V současnosti se plánuje realizace nej-
lepších návrhů ve firmě SAHM. 

-mk- a -mš-

Čas ubíhal a odlet se rychle přibli-
žoval. Obavy se zvětšovaly, ale také 
vzrušení, co vše nás v této neznámé 
zemi očekává. Rozloučily jsme se s ka-
marády i rodinou a startovaly jsme na 
8 týdnů do nového života. Se slzičkami 
v očích, ale i s úsměvem jsme odletěly 
do České republiky.

21. října 2007 jsme se ocitly v inter-
nátu ČZA ve Světlé nad Sázavou, v ma-
lém pokoji s dvěma postelemi. Bydlely 
jsme na dívčím patře a musely jsme 
se dělit s 15 neznámými studentkami 
o sprchy a toalety. Něco takového jsme 
prožívaly poprvé. Doma máme vlast-
ní pokoj a koupelnu sdílíme se členy 
rodiny. Vzaly jsme vše jako výzvu 
a věděly jsme, že nás to může obohatit 
o nové zkušenosti.

První týden nám Mgr. Jiří Pejchal, 
učitel ze zámku ve Světlé, ukázal 
město. Seznámily jsme se se Světlou 
nad Sázavou, zajímavými místy v oko-
lí i několika českými specialitami. 
Chodily jsme na vyučování do zámku 
a s velkým zájmem absolvovaly kurz 
českého jazyka. Ten pro nás zajíma-
vým a praktickým způsobem vedla 

paní Eva Pejchalová. Vyřizovaly jsme 
nákupy, dokázaly jsme řadu potravin 
česky pojmenovat, šly jsme do lékárny 
a musely jsme si koupit jízdenky na 
vlak.

V internátě jsme se seznamovaly 
s velkým potěšením se světelskými 
studenty. Navzdory krásnému progra-
mu a báječnému prvnímu týdnu nás 
přepadl stesk po domově a přemýšlely 
jsme, zda jsme se rozhodly správně. 

Druhý týden nám začala praxe v so-
ciálním zařízení Petrklíč v Ledči nad 
Sázavou. Naše obavy zmizely, když 
jsme byly srdečně přijaty do velké 
rodiny v Petrklíči.  Seznámily jsme 
se s dětmi ve stacionáři. Jsou většinou 
těžce duševně i tělesně znevýhodněné. 
S těmito dětmi ani jedna z nás dosud 
nepracovala. Začal nový, naprosto 
neznámý život. Chtěly jsme vše do-
kázat a využít své dosavadní vzdělání. 
Rychle jsme byly vtaženy do všech 
činností v zařízení v pečovatelské, pe-
dagogické i hospodářské oblasti.

Ve volném čase jsme chodily se 
studenty ze zámku do světelských ▶
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hospůdek i tancovat na diskotéku. 
V Německu pijeme, především děvča-
ta, tzv. Krefelder, který se míchá z coly 
a piva. Chtěly jsme si ho objednat, ale 
setkaly jsme se s neporozuměním. Stu-

denti, se kterými jsme byly ve městě, 
považovali nápoj za odporný a také 
barman nápoj neznal. Nakonec se nám 
podařilo oblíbené pití koupit. Kama-
rádi ochutnali a byli překvapeni, jak 
výborně chutná. Avšak nejen podobná 
drobná nedorozumění, ale občas i naše 
nešikovnost se staly součástí všedních 
dnů ve Světlé.

Jednou večer jsme si vyšly s panem 
Pejchalem na večeři do Dublin-baru. 
Měly jsme velký  hlad a objednaly jsme 
si řízek s kroketami. Hned jsme začaly 
ve spěchu jíst, avšak krokety se cho-
valy jinak, než jsme chtěly my. Sophie 
zapíchla sebejistě vidličku do krokety, 
ale ta se s ní rozloučila a skočila přes 
stůl na zem. Moc jsme se tomu zasmály, 
především Jenny. Vzápětí se jí stalo to 
samé. Opět jsme se smály, ale zároveň 
jsme již vzbudily pozornost všech hostů. 
Pan Pejchal nám řekl, že můžeme jíst 
i na zemi, ale požádal také milou servír-
ku, aby nám ukázala správný postup.

V Petrklíči probíhaly dny bez pro-
blémů, zvykaly jsme si stále více. 
Pociťovaly jsme atmosféru v zařízení 
jako zcela novou, ale velmi příjem-
nou. V Německu jsou zařízení větší 
a nemají tak srdečné vztahy. Často 
se spolupracovníci znají jen velmi 
zběžně. Vychutnávaly jsme si práci 
s dětmi, měly spoustu nápadů a do-
staly prostor je realizovat. Zpočátku 

▶ jsme se chovaly zdrženlivě a opatrně 
při kontaktu s dětmi, protože jsme 
měly strach, abychom něco neudělaly 
špatně. Avšak když jsme se po mnoha 
pozorováních sžily se spolupracovníky 

a dětmi, strach byl pryč a staly jsme se 
pevnou částí týmu. Práce byla krásná 
a budeme naše nové kolegy, děti i ce-
lou atmosféru velmi postrádat.

Často jsme pochybovaly, zda jsme 
učinily správné rozhodnutí a abolvo-
valy praktikum v Česku.  Nyní však, 
s odstupem času, víme, že rozhodnutí 
bylo správné, i když to někdy bylo 
obtížné. Praxe nám umožnila získat 
životní a odborné zkušenosti, ze kte-
rých můžeme čerpat v našem příštím 
životě.

Poslední týden uplynul jak ve snu 
a den odjezdu se rychle blížil. Byl to 
den, na který jsme osm týdnů čekaly. 
Vše bylo jako při odjezdu z domova. 
Těšily jsme se domů, ale opouštěly 
jsme život zde.  V Německu nás če-
kal hektický a povinnostmi naplněný 
život. Opět musíme do školy a do naší 
práce. 

Jako lidé stojící mimo společenství 
ve Světlé na Sázavou bychom chtě-
ly říci, že lidé ve Světlé jsou velmi 
otevření, přátelští a vždy ochotní po-
máhat. Všude nás srdečně přijímali 
a nikdy jsme neměly pocit nadbyteč-
nosti. Chceme proto Českou republiku 
a Světlou nad Sázavou příští rok opět 
navštívit. Těšíme se na to již teď, pro-
tože opět uvidíme naše kamarády, přá-
tele a známé.

Jenny a Sophie

Studentky ze Světlé na zkušené v Evropě

V sociálních zařízeních v městečku 
Lüdinghausen v Německu absolvovalo 
praxi 11 studentek České zemědělské 
akademie ze Světlé n. S.

„Praxe byla super!!!“ Čtyři z nás 
praktikovaly v chráněných dílnách a dvě 
v integrované školce v Lüdinghausenu, 
pět dojíždělo na praxi do chráněného byd-
lení v Nordkirchenu. Učily jsme se, jak 

se sociální pomoc poskytuje v jiných ev-
ropských zemích. Na praxi se nám vedlo 
díky ochotě našich vedoucích a za pomoci 
klientů dobře. Nikdy na tyto lidičky neza-
pomeneme.

Volný čas jsme se snažily využít podle 
vlastních představ. První týden pro nás 
program připravily Sandra a Sabina, naše 
opatrovnice při praktiku. Sami jsme si zor-
ganizovaly výlety do Dortmundu a Mün-
steru. Občas jsme si rády zašly posedět do 
baru, kde jsme se mohly seznámit s kluky, 
se kterými jsme se zdokonalovaly v ně-
meckém jazyce nejrychleji. Dováděly jsme 

však i na místním dětském hřišti. Společně 
jsme se sešly jen párkrát.

Šest studentek bydlelo v Domě Mari-
anne von Weizsäcker hned vedle budovy 
partnerské školy Berufskolleg v Lüding-
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Z domova důchodců

Ve středu 20.2. se u nás uskutečnilo 
další vystoupení ze ZUŠ Světlá n. S. Ten-
tokrát nám středeční dopoledne přišel se 
svou harmonikou zpříjemnit pan učitel 
Vodrážka.

Rok se s rokem sešel a opět tu byl ma-
sopust. Co by to bylo za masopust, kdyby 
se v našem domově nekonal maškarní ples. 
I letos byla účast masek hojná. Jídelnou se 
v rytmu tance (v podání hudební skupiny 
Č.A.S.S.) svíjela dvacítka masek. Zakřep-
čit si přišli zástupci Divokého západu 

– kovboj, indiánky za doprovodu šerifky 
a bordelmamá. Pořádně to na tanečním 
parketu rozjel i Hloupý Honza, vodník, 
klaun, babča květinářka, pirát, který se 
stále smál, dáma noci, či zástupce daleké-
ho Mexika. Zatoulala se k nám i Červená 

karkulka, která košíček s dobrotami roz-
dala dřív, než stačila navštívit babičku. Co 
nás čeká a nemine, nám ze svým karet vy-
četla věštkyně. Rošťácké tance předváděla 
Pipi dlouhá punčocha. I první pomoc jsme 

měli zajištěnou – nejkrásnější sestřička 
s panem doktorem (ani nechtěl 30 Kč za 
vyšetření) dbali o zdraví a pohodu všech 
přítomných. Matka představená dohlížela, 
aby se na tanečním parketě nedělo nic ne-
patřičného (žádná sodomagomora a žádné 
nemravnosti). Též ženy v krojích, či nevěs-
ta bez ženicha se nám proháněly po taneč-
ním parketu. Nálada byla výborná, hudba 
hrála o sto šest a nám nezbývá nic jiného, 
než se těšit na příští maškarní ples.

Druhá přednáška dalšího ročníku Uni-
verzity slunečního věku probíhala v po-

dání paní učitelky místní ZUŠ Daniely 
Hamaričové. Tématem byla Hudba v kla-
sicismu a její představitelé. Potěšilo nás, že 
zájem studentů zůstal a i druhá přednáška 
probíhala za hojné účasti.

Teď trochu ze smutného soudku. V úte-
rý 4.3. se u nás uskutečnilo poslední roz-
loučení s paní Jarmilou Říhovou. Jelikož 
ze strany rodiny žádné rozloučení nebylo 
vypraveno, rozhodli jsme se poslední roz-
loučení uspořádat my, neboť paní Říhová 
necelé dva roky byla naší obyvatelkou. 
Touto cestou děkujeme všem, kteří se smu-
tečního rozloučení zúčastnili.

Na Mezinárodní den žen jsme také neza-
pomněli a oslavili jsme ho, i když s men-
ším předstihem. Ve středu 5. 3. k nám 
přišel se svou harmonikou pan Josef Čech 
a všem přítomným ženám hrál k jejich 
svátku. Pan ředitel všem ženám rozdal ky-
tičku (vyrobenou v naší keramické dílně, 
proto rozhodně jen tak neuvadne) a popřál 
jim mnoho zdraví a spokojenosti. 

Josefské trhy. Pravidelně na nich mů-
žete naleznout stánek s výrobky našich 
obyvatel. Ani letošní rok nebyl výjimkou, 
převážná část našeho sortimentu byla ve 
znamení blížících se Velikonoc.

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Univerzita slunečního věku

hausenu. Ubytování bylo na české poměry 
skvělé. Ubytovna byla úžasně zařízená. 
Tři praktikantky bydlely v rodinném 
domě v Lüdinghausenu a dvě v sociálním 
zařízení v Nordkirchenu. Škoda, že jsme 
nebyly všechny spolu. Na druhé straně nás 
to přimělo k větší samostatnosti.

Příspěvek na stravování jsme dostaly 
od Evropské unie z projektu Leonardo. 
Přivezly jsme si také obrovské zásoby jídla 
z domova, přes upozornění našich učitelů, 
že hlad mít v Německu určitě nebudeme. 
Občas jsme využily možnost oběda v zaří-
zeních praxe. Na večeře jsme často chodily 
do restaurací. Německá kuchyně byla pro 

nás nezvyklá. Výjimečně dobré byly stře-
deční pudinky.

Z pobytu jsme si přivezly spoustu 
zážitků: potěšení z úspěchu, dojetí, když 

jsme zazpívaly našim spolupracovní-
kům v sociálních zařízeních. Pobyt byl 
pro nás také cennou zkušeností. Poznaly 
jsme spoustu nových, vstřícných a za-
jímavých lidí, poznaly jsme lépe i naši 
práci a hodně jsme se zlepšily v němec-
kém jazyce.

Děkujeme panu Mgr. Pejchalovi, or-
ganizátorovi naší praxe, ČZA a všem 
učitelům naší školy ve Světlé i partnerské 
školy v Lüdinghausenu, že jsme toto vše 
mohly prožít.  

Studentky oboru sociální práce
ČZA Světlá n. S.

Masopust
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Kambodža aneb Zemí Rudých Khmérů

(pokračování)
Střípky z historie
Angkor je jedna z nejvýznamnějších 

kulturních památek a jedno z nejvýznam-
nějších archeologických nalezišť v jiho-
východní Asii. V období 9. až 15. století 
zde leželo hlavní sídlo Khmerské říše 
a z té doby se zachovalo velké množství 
památek. Angkor leží v provincii Siem 
Reap a od roku 1992 je zapsán na seznam 
světového dědictví UNESCO. Samotný 
název Angkor je odvozen ze sanskrtského 
výrazu nagara, znamenající město.

Na celé ploše se vyskytuje více než 
1000 památek, od jednoduše navrše-
ných kup kamenů a cihel až po ma-
jestátní chrámy, jimž vévodí Angkor 
Wat. Mnoho chrámů bylo restaurováno, 
a spolu tak dnes představují nejkom-

plexnější a největší ukázku khmerské 
architektury.

V roce 2007 bylo pomocí satelitních 
snímků a dalších technik zjištěno, že 
v preindustriální době se jednalo o nej-
větší město na světě. Samotné jádro města 

se rozkládalo od východu k západu na cca 
24 km, od severu k jihu na 8 km. Na to 
navázalo další osídlení kolem tohoto jádra, 
s celkovou rozlohou cca 3000 km2.

Počátky Khmerské říše můžeme dato-
vat do roku 802, kdy se khmerský vládce 
Jayavarman II. prohlásil králem a vytvořil 
nezávislé khmerské království. Nejvíce 
stavebních památek pak vznikalo mezi 
lety 900 a 1200. Největší chrám Angkor 
Wat byl postaven v letech 1113-1150. Bě-
hem 13. a 14. století začala říše postupně 
upadat. Konec říše je spojen s rokem 1431, 
kdy byl Angkor dobyt a vypleněn Thajci.

Objev Angkoru
Angkor Wat postavil Suryavarman II. 

počátkem 12. století. V roce 1840 jej náho-
dou objevil francouzský ornitolog Henri 

Za 4 USD je ve sprše i nádherný 15 cm 
velký pavouček
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Nelze zde popsat všechny chrámy 
a stavby, proto se omezím na pár stříp-
ků z mozaiky zážitků, které návštěvu 
doprovázely. Doprovodné fotografie 
poví více. 

Bayon. Chrám často focený na různé 
prospekty, jeho čtyři brány orientova-
né podle světových stran a jedna brána 
vítězná. Hlavy, které jsou typické pro 

tuto lokalitu, několik stovek metrů 
dlouhá sloní galerie s plastikami těchto 
zvířat. Prodavači výborného osvěžují-
cího ananasu, který dodá sílu pokračo-
vat sluncem znavenému návštěvníkovi 
v prohlídce. 

Pralesní chrám Ta Phrom. Kapela, 
která hraje při vstupu do chrámu, je 
složená z hráčů, kteří vinou min přišli 
o některou z končetin. Hrají ovšem 
famózně. Kořeny, které zde prorůstají 
zdmi a tvoří organickou součást stavby. 
Neskutečný pohled. 

Angor Wat. Nejproslulejší z památek 
komplexu. Rozsáhlý areál obklopený 
vodní plochou. Několik pater s nádher-
nou výzdobou plastickými reliéfy. Par-
ky, které jej obklopují. Dá se tu strávit 
celý den a stále je co objevovat. 

Sunset Point. Místo, které ráno a ve-
čer připomíná Václavák. Je odsud nád-
herný pohled na východ a západ slunce 
nad Angkorem a okolním pralesem. 
Sedět zde a vychutnávat atmosféru 
místa stojí za to. I na ty mraky lidí ko-
lem se dá zapomenout. 

Prostě Angor je opravdu místo, které 
na člověka zapůsobí. Proto se sem 

Mouhot, když v džungli lovil motýly. Tím 
došlo vlastně ke znovuobjevení ztracené-
ho města Angkoru. Domorodci sice o jeho 
existenci věděli, ale teprve Mouhot a jeho 
následovníci, kteří na jeho popis potřebo-
vali třicet svazků knih, jej odkryli celému 
světu. 

(zpracováno dle internetových 
pramenů)

Siam Reap
Siam Reap je město (zároveň také 

centrum stejnojmenné provincie), kte-
ré leží nedaleko Angoru. Nezpevněná 
cesta se zde mění na asfaltovou, a při-
chází také šok. Luxusní pětihvězdičko-
vé hotely jsme zde opravdu nečekali. 
Jsou určené především movité jihoko-
rejské klientele, která se sem dopravuje 
letecky. Prostě začíná tu něco, s čím 
se setkáváme posléze po celou dobu 
našeho pobytu v Kambodži – obrovské 
kontrasty luxusu bohatých a chudoby 
většiny místních. 

My ovšem bereme zavděk levným 
khmérským hotýlkem za pár dolarů 
v tiché čtvrti, který je čistý, dobře tu 
vaří místní dobroty a navíc jako bonus 
máme rozkošného asi patnácticentime-
trového pavoučka v koupelně. 

Komplex chrámů v Angoru
Návštěva této památky patří mezi 

nejdražší v celé Asii, ale rozhodně 
není třeba litovat vynaložených peněz. 
Vstupné je zde 20 USD na den, 40 
USD na 3 dny a 60 na týden. U kasy si 
návštěvníka webkamerou vyfotí a po-
sléze dostane po zaplacení patřičného 

obnosu vstupenku se svým ctěným 
obrázkem. 

Vzhledem k rozsahu lokality se 
vyplatí následující postup. V případě 
větší skupinky usmlouvat mikrobusík, 
který nás doveze k jednotlivým pa-
mátkám komplexu (délka základního 
okruhu je kolem 40 km – viz přehle-
dovou mapku lokality). Jinou možností 

pro jednotlivce je usmlouvání místní-
ho tuk-tukáře, což vychází kolem 10 
až 15 USD podle předem dohodnutého 
okruhu. Levným řešením je zapůjčení 
kola, ovšem v poledním žáru je jízda 
po rozpáleném asfaltu opravdu záži-
teček. 

Elephant Gallery – detaily slonů 
na několik set metrů dlouhé terase 

chrámu Bayon

Victory Gate chrámu Bayon

Symbióza vegetace a zdiva chrámu 
Ta Phrom

▶
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jezdí čím dál více a právem patří 
mezi nejvýznamnější kulturně-his-
torické památky v Asii. Jen musíme 

doufat, že masový turismus na něm 
nezanechá příliš velké stopy, které by 
narušily jeho kouzlo. Perlička na závěr 

– o turistické využití komplexu se stará 
místní těžařská společnost, nikoliv ně-
jaký kulturní institut, jak jsme zvyklí 
od nás. 

(pokračování)

-mš- 
Foto: Michal Šimek a Jiří Leipert

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

Duben

Středa 2.4., 19.30
O život (ČR) 90´
Komedie. O početí, se kterým se 
nepočítalo. 
Hrají: V. Kotek, D. Nvotová
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 4.4., 17.30
Madagaskar (USA) 86´
Animovaný. Parta zvířat se 
z pohodlí a klidu v ZOO dostane 
rovnou do pravé divočiny.
Vstupné: 65 Kč. 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
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Pátek 11.4., 19 30
Chyťte doktora (ČR) 95´
Komedie. Komedie o lásce a jejích 
následcích. 
Hrají: M. Malátný, T. Wilhelmová 
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Neděle 13.4., 19.30
Láska za časů cholery (USA) 
137´
Romantický. Jak dlouho byste 
dokázali čekat na lásku? 
Hrají: J. Bardem, B. Bratt
Vstupné: 60 Kč. 
Od 15 let

Středa 16.4., 17.30
Asterix a olympijské hry (USA) 
117´
Dobrodružný. Asterix má plán, jak 
zvítězit na olympijských hrách. 
Hrají: C. Cornillac, G. Depardieu
Vstupné: 65 Kč. Přístupný 
Česká verze

Pátek 18.4., 19.30
Lovci pokladů: Kniha tajemství 
(USA) 124´
Akční. Historie nabízí možnost 
nalézt neuvěřitelné poklady. 
Hrají: N. Cage, J. Voight
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 20.4., 17.30
Říše hraček (USA) 92´
Rodinný. Kdo uvěří, může vidět 
zázraky. 
Hrají: D. Hoffman, N. Portman
Vstupné: 65 Kč. Přístupný. Č. verze

Tip na výlet

Po uplynulé zimě, byť byla opět téměř 
bez sněhu, působí na oči pohled na tisíce 
a tisíce kvetoucích bledulí jako hojivý 
balzám. Taková podívaná se nabízí kaž-
doročně zjara, letos to bylo díky mírné 
zimě již na začátku března.

Kromě přírodní rezervace Velká a Malá 
olšina, kterou tvoří tři enklávy olšin v roz-
lehlém lese mezi Chlumem a Tunochody, 
existuje také méně známá lokalita zvaná 
Hroznětínská louka. Nachází se na okraji 
lesa nedaleko za obcí, podle níž dostala 
svoje jméno, a je jedinečnou státem chrá-
něnou přírodní památkou, vyhlášenou 

v roce 1990. Chráněné bledule jarní (Le-
ucojum vernum) zde rozkvétají v celých 
trsech, splývají v jednolitý zeleno-bílý 
koberec, který vyplňuje celý prostor 
podmáčeného olšového lesa včetně břehů 
klikatícího se potůčku a přilehlých strání, 
kam až oko dohlédne.

Okvětní lístky bílého zvonkovitého 
květu bledule zdobí žluté skvrnky, které 
leží na okraji každého z nich. Květ je 
umístěn na bezlistém stvolu, kolem něhož 
vyrůstá několik úzkých sytě zelených listů. 
Celá rostlina vyrůstá z podzemní cibule, 
která po odkvětu uchovává veškeré živi-
ny. Květy a cibulky jsou jedovaté, neboť 
obsahují alkaloidy ovlivňující srdeční 
činnost a způsobující nadměrné slinění, 
průjem, zvracení a celkovou slabost. Ble-
dule nejvíce ohrožují lidé, kteří je trhají 
nebo vykopávají cibulky ve snaze přenést 
je domů do své zahrádky, takže je namístě 
zdůraznit, že bledule patří mezi ohrožené 
druhy, a je proto zvláště chráněna dle vy-
hlášky 395/1992 Sb. 

Text a foto: Jaroslav Vála

Komplex Angkor Wat

▶



Světelský zpravodaj duben 2008 strana 18 strana 19 duben 2008 Světelský zpravodaj 

Středa 23.4., 19.30
Pokání (Velká Británie) 122´
Romantický. Spojila je láska. 
Rozdělil je strach. Zbyla jim 
naděje. 
Hrají: K. Knightley, R. Garai
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Pátek 25.4., 19.30
Než ďábel zjistí, že seš mrtvej 
(USA) 117´
Thriller. 
I ty můžeš půl hodiny pobýt 
v nebi! 
Hrají: P. S. Hoffman, E. Hawke
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 27.4., 19.30
Rambo: Do pekla a zpět (USA) 
93´
Akční/Thriller . Nesmrtelný 
Rambo je opět na scéně. 

Hrají: S. Stallone, D. Morrell
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Úterý 29.4., 17.30
Nejkrásnější hádanka (ČR) 98´
Pohádka. Ten kdo má rád 
princeznu, rozluští i tu 
nejkrásnější hádanku. 
Hrají: J. Dolanský
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Květen

Neděle 4.5., 19.30
Spláchnutej (USA) 86´
Animovaný. Rozmazlený myšák 
je z teplého domova spláchnutý do 
kanálu. Přístupný

Středa 7.5., 19.30
Kronika rodu Spiderwicků 
(USA) 95´

Sci-fi/fantasy. 
Až vám bude těžko, utečte do 
vlastního světa. 
Hrají: S. Bolger, F. Highmore
Přístupný
Česká verze

Pátek 9.5., 19.30
Já, legenda (USA) 100´
Akční/sci-fi. 
Jeden z posledních  žijících lidí 
bojuje proti záhadné nemoci. 
Hrají: W. Smith, A. Brada
Od 12 let

Neděle 11.5., 19.30
O rodičích a dětech (ČR) 110´
Komedie. 
Milovat je lidské, chybovat je 
dědičné. 
Hrají: J. Somr, D. Novotný
Přístupný
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Legenda dechovky oslaví 
osmdesátiny

„Hudbu jsem dostal darem od boha“, 
to jsou slova dnes již osmdesátiletého 
Vlasty Dvořáka. Pro někoho možná 
neznámé jméno, pro někoho legenda 
české dechovky. 

Ty jsi mou, Vzpomínka na maminku, 
Jak je krásná ta naše zem, Krásný sen, 
Přátelství, Doma je doma, to jsou písně, 
které nesou jméno skladatele Vlasty 
Dvořáka. Je jedním z nejznámějších čes-
kých autorů dechových písniček. Všech-
ny jeho písničky o něčem vypovídají. 
Nejčastěji jsou však o lásce, o rodičích, 
o mamince, krajině a rodném kraji.

Narodil se 8. dubna 1928 ve vesničce 
Tunochody nedaleko Ledče n. S., poté 
žil několik let v Sázavce. Před třemi lety 
se přestěhoval s manželkou do pečova-
telského domu ve Světlé nad Sázavou, 
kde i dnes komponuje další písničky. 
Má několik pravnoučat, ale ta o muziku 
zatím neprojevila výrazný zájem. Pan 
Dvořák doufá, že to k nim přijde časem, 
jako to bylo u něj.

Skládat písničky začal Vlasta Dvořák 
už v době, kdy pracoval jako veterinár-
ní technik. Jenže jeho písničky nikdo 
nehrál, a tak skládal, jak sám říká, do 
šuplíku a pro hudební „šraml“, který 
spolu s přáteli vytvořil. Zlom nastal 
v roce 1975, když Ostravanka nahrála 
jeho dvě písničky. Pak už na sebe úspěch 
nenechal dlouho čekat – spolupráce s ta-
nečními orchestry z regionu, pozvání na 
Vlachovku do Prahy, spolupráce se Stra-
hovankou. Poté již jeho písničky začaly 
hrát snad všechny kapely. V roce 1997 
dokonce skupina Březovanka vyhrála 
s jeho polkou, Náladu vždy dá, prestižní 
soutěž Polka – fest. V Dechovkové hit-
parádě Českého rozhlasu 2 získal třikrát 
prvenství. Vlastu Dvořáka však ani tolik 
netěší tato prvenství jako fakt, že má 
štěstí na lidi, kteří ho obklopují.  

K jeho významnému jubileu se s gra-
tulací připojuje i redakce Světelského 
zpravodaje.

Šárka Nevoralová
Spolupráce: Karel Novotný

z Leštiny u Světlé n. S.

Východočeská hasičská dechovka byla 
založena v roce 1982. Prvním kapelní-
kem byl Jaroslav Havel ml., v roce 1984 
přebral vedení kapely současný kapelník 
Josef Skála.

Repertoár kapely tvoří skladby čes-
kých a moravských autorů. Šeucouská 
muzika hraje na koncertech, přehlíd-
kách, festivalech, tanečních zábavách 

a plesech nejen po celé republice, ale 
i v zahraničí. Kapela 7 x hrála v soutěži 
Polka-fest, natočila samostatný televizní 
pořad Příště u vás, hrála ve filmu Anděl-
ské oči, postoupila do finále 10. ročníku 
Zlatá křídlovka v Hodoníně.

Sólisty kapely jsou Kája Vichrová, 
Lenka Čejková, Hynek Lukáš a Viktor 
Kyncl.

ŠEUCOUSKÁ MUZIKA
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O hře, autorce a hercích

O HŘE
 Kumšt je světově proslulou komedií 

o třech nerozlučných přátelích, Markovi 
(Jan Tříska), Ivanovi (Jan Hrušínský) 
a Borisovi (Jan Kačer), kteří se přes zdán-
livě obyčejnou debatu o umění dostanou 
až k životně důležitému sporu, v němž 
figurují jejich nejniternější hodnoty. Mo-
dernistický obraz, který celou diskusi 
vyvolal, přivede hrdiny až na pokraj jejich 
světů. Kumšt pojednává o filosofických 
problémech, které nevyhnutelně zajímají 

každého člověka. Přes svou hloubku však 
má velmi přístupnou a milou podobu, pl-
nou lehkého humoru.

O AUTORCE
Autorkou Kumštu je oblíbená současná 

francouzská dramatička, Yasmina Reza, 
která na divadelní scénu vstoupila velmi 
rázně už v roce 1987 svojí první hrou Roz-
hovor po pohřbu, za kterou získala prestiž-
ní Molierovu cenu. Kumšt spatřil světlo 
světa v roce 1994 a s nemalým úspěchem 

si našel cestu k divákům celého světa – byl 
přeložen do více jak 35 jazyků. Divadlo 
Na Jezerce již mělo možnost poznat po-
etiku Yasminy Rezy prostřednictvím její 
starší komedie Tři verze života (známá 
i pod názvem Život na třikrát). Populární 
francouzská dramatička rovněž stojí za 
překladem divadelní adaptace Metamor-
fózy Franze Kafky do francouzštiny a za 
jejím představením francouzskému publi-
ku. Reza se tak rozhodně neomezuje jen 
na působení v divadelním prostředí, ale 
mezi její kritikou pozitivně hodnocené 
počiny patří i tvorba prozaická, stejně jako 
scenáristická. 

REŽISÉR A HERCI
Jan Hřebejk (*1967 v Praze) – režisér 
V současnosti zřejmě nejúspěšnější 

český režisér. Od svého filmového debutu 
Šakalí léta v roce 1993 natočil několik fil-
mů, které nejenže posbíraly řadu význam-
ných filmových cen, ale patří k nejoblíbe-
nějším i mezi diváky. Jsou to Pelíšky, na 
Oscara nominované drama Musíme si 
pomáhat, Pupendo, Horem pádem, Krás-
ka v nesnázích a Medvídek. Od svých po-
čátků spolupracuje s Petrem Jarchovským, 
jenž píše k jeho snímkům scénáře. Hřebej-
kovy filmy vynikají především skvělými 
hereckými výkony i velikým citem pro 
správné dávkování humoru, citu i drama-
tických scén. Jan Hřebejk tvoří nejen pro 
film, ale v Divadle Na Jezerece patří ke 
stálým spolupracovníkům a inscenoval 
zde mimořádně úspěšné hry Manželské 
vraždění a Na dotek. Kumšt je jeho třetí 
inscenací na této scéně.

Jan Tříska (*1936 v Praze) – Marek 
Oblíbený český herec, který nyní žije 

v Los Angeles, vytvořil řadu nezapome-
nutelných rolí v českých filmech (Lidé 
z maringotek) a na divadle (Národní di-
vadlo, Divadlo Za Branou). Patřil k největ-
ším hvězdám filmu a divadla v šedesátých 
letech.  Po emigraci do USA v roce 1977 
pokračoval v herectví a spolupracoval jak 
s filmovými, tak divadelními režiséry jako 
jsou Peter Brook, Peter Sellers, Anatolij 
Efros, Warren Beatty a Miloš Forman (ten 
mu často jako svému krajanovi a příteli 
uděluje malé role ve svých filmech). Po 
pádu komunismu v roce 1989 jej opět 
angažovali čeští divadelníci a filmaři. Hrál 
např. roli rázného učitele Igora Hnízda 
v Obecné škole Jana Svěráka, v Hřebej-
kově Horem pádem nebo na Oscara ▶
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nominovaných Želarech Ondřeje Tro-
jana. Král Lear v jeho podání byl denně 
vyprodán po dvě divadelní sezony v rámci 
Letních Shakespearovských slavností.

Jan Kačer (*1936 v Holicích) – Boris
Roku 1960 vystudoval DAMU v Praze 

(obor režie). Ve své divadelní kariéře, 
která trvá téměř půl století, režíroval 
dosud sto dvacet sedm inscenací. Už ve 
svém prvním angažmá (v letech 1959-64), 
jako vůdčí osobnost souboru mladých 
divadelníků, spoluvytvořil výraznou éru 
ostravského Divadla Petra Bezruče. Zářil 
jako režisér i herec v nově založeném 
Činoherním klubu, který se v šedesátých 
letech stal jednou z nejpozoruhodnějších 
českých scén. Na konci sedmdesátých 
let se nuceně vrátil do Ostravy. Pozoru-
hodná představení zrežíroval i v Divadle 
E. F. Buriana, v Divadle na Vinohradech, 
Národním divadle a v Činoherním studiu 
v Ústí nad Labem. Jako herec se objevil 
v mnoha filmech a televizních inscena-
cích, např. Návrat ztraceného syna (1966), 
Údolí včel (1967), Vinobraní (1982), 
Operace mé dcery (1986), Výchova dívek 
v Čechách (1997) atd. V Divadle Na Jezer-
ce vystoupil poprvé po boku Jana Třísky 
a Jana Hrušínského v Hřebejkově incenaci 
hry KUMŠT. 

Jan Hrušínský (*1955 v Praze) – Ivan 
Vystudoval hudebně-dramatické odd. 

pražské konzervatoře a divadlu se profe-

▶ sionálně věnuje nepřetržitě od roku 1976. 
V roce 2002 navázal na rodinnou tradici 
a založil Divadelní společnost Jana Hru-
šínského a v roce 2004 se stal ředitelem 
Divadla Na Jezerce. To patří v současnosti 
k nejvyhledávanějším pražským divadel-
ním scénám.

Ve filmu, televizi a divadle hrál více 
než dvě stě rolí, např. Dívka na koštěti, 
Lásky mezi kapkami deště, Konec starých 
časů, Ceremoniář, Kráska v nesnázích, 
Rock podvraťáků, Ideální manžel, Brouk 
v hlavě, Paní Piperová zasahuje, Místo 

v životě, Tři sestry (baron Tuzenbach), 
Večer tříkrálový (Malvolio), Charleyova 
teta (Babberley), Zahraj to znovu, Same 
(Felix), Prokletí nefritového škorpiona 
(C. W. Briggs), Mandragora (pan Mikula) 
Petrolejové lampy (dr. Alois), Kumšt,...

24. duben a představení hry Kumšt 
v divadelním sále ve Světlé n. S. by tedy 
rozhodně neměly uniknout pozornosti 
žádného milovníka činohry.

Zpracovala: Z. Horní (převzato z: 
www.divadlonajezerce.cz, kráceno)

Medailony

Jaroslav Marek (*1922)
Vztah k výtvarnému umění má již 

od dětských letech díky strýci, který ne-
profesionálně maloval a od něhož získával 
zkušenosti. Vážněji se však malováním 
začal zabývat až v pozdějším věku, v pod-
statě po přestěhování do Světlé n. S. v roce 
1951. Zde se seznámil s akademickým ma-
lířem Jaroslavem Panuškou, jeho synem 
Ladislavem a s akademickým malířem 
Františkem A. Jelínkem. K němu chodil 
do ateliéru a – jak říká – hodně se od něj 
učil. V roce 1962 uspořádal Mistr Jelínek 
ve Světlé kurz pro malíře, kteří se pravi-
delně každou sobotu scházeli a malovali, 
zpočátku figurální malby, později zátiší 
a krajiny. Právě různá zátiší s květinami 

a ovocem, nebo krajiny – především ko-
lem Sázavy, Melechova či Lipnice – malu-
je Jaroslav Marek nejraději. 

Zúčastnil se výstav v Havlíčkově Brodě, 
Ledči n. S. a  v nizozemském Haarlemu, 
které se zúčastnili neprofesionální malíři 
ze Světelska. Ve Světlé n. S. se účastní 
výstavy děl malířů – neprofesionálů pra-
videlně od roku 1962.

Ladislav Láznička (*1937)
Prvních dvacet let života prožil na 

Moravě, dalších 30 let ve Světlé n. S. 
Nyní žije střídavě v Zelenči u Prahy a ve 
Světlé n. S. V roce 2007 oslavil 50 let od 
namalování prvního obrazu. Mezi jeho 
učitele patřili Květa Šťástová (Vídeň), 
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akademický malíř František A. Jelínek 
(Světlá n. S.), Dr. Arsén Pohribný (Praha), 
prof. Jiří Taroň (Praha), prof. František 
Nedvěd (Praha) a prof. Dr. Tadeusz Domi-
nik (AVU Varšava).

Vystavoval v Havlíčkově Brodě (1996), 
Praze (1997), Poděbradech (2001) a Křiža-
nově (2005), účastnil se společných výstav 
ve Werdau (Německo) 1988, Salonu SV 
(Praha) 1990, v Haarlemu (Nizozemsko) 
1992 a přibližně 40 x ve Světlé n. S.

-jv-

Pozvánka na výstavu

U příležitosti 90. výročí konce 1. světo-
vé války a vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky byla v Muzeu Světel-
ska instalována výstava Československé 
legie a I. světová válka se zaměřením na 
čs. jednotky bojující v legiích na ruské, 
italské a francouzské frontě. Expozice je 
přístupná veřejnosti až do 30. září denně 
kromě pondělí od 9 do 17 hod.

Město Světlá nad Sázavou
Vlastivědný spolek Světelsko
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Tip na knihu

Není to tak dávno, co jsme vás infor-
movali o zajímavém počinu Světelačky 
Markéty Práškové, které ve známém 
nakladatelství Fragment vyšel první 
díl fantasy knihy nazvaný Rodinné 
tajemství. 

Také jsme vás tenkrát informovali, že 
kniha vychází v rámci rozsáhlejšího cyklu 

„Klobouky z Agarveny“. Náklad tohoto 
textu se vyšplhal na neuvěřitelných 4.020 
výtisků a na pulty se v těchto dnech dostá-
vá díl druhý. Nese název Země čarodějů 
a dle anotace nakladatele pojednává o tom, 
jak „Adam s Evkou přicházejí v Agarveně 
o jeden kouzelný klobouk, což dětem zne-
možní návrat domů. Seznamují se s rodi-
nou čaroděje Teodorika a v jejím doprovo-
du se vydávají na dlouhou a strastiplnou 
cestu, aby nalezli další klobouk. Po mnoha 
svízelných situacích se dostávají na starý 
opuštěný hrad v horách, kde začíná boj 

– nejen o klobouky, ale také o život...“
Při příležitosti vydání druhého dílu zve-

me všechny Světeláky i Nesvěteláky na 
slavnostní přivítání nové knihy. Uskuteční 
se ve čtvrtek 17. 4. od 19.30 hod. v zaseda-
cí místnosti světelské Uměleckoprůmys-
lové akademie v Sázavské ulici. Setkání 
s autorkou zprostředkuje Místní skupina 
České křesťanské akademie ve Světlé, jejíž 
je Markéta členkou.

Hynek Bouchal

Autogramiáda

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek: 
Beletrie
Heron Echo

  Konečná diagnóza
  román z lékařského prostředí

Shariff Samia
  Závoj strachu
  skutečný příběh týrané ženy

Trojan Bohuslav
  Když odejdu, vrátím se
  české povídky

King Stephen
  Všechno je definitivní
  hororové povídky

Morris R. N.
  Plebejská sekera
  detektivka z carského Ruska

Naučná literatura
Roland Paul

  Nacisté a okultismus
Tepperwein Kurt

  Sebeléčba
  jak aktivovat vlastní léčivé síly

Kurlansky Mark
  1968
  pohled na události ve světě i u nás

Remešová Michaela
  Causa Karel a Vendula
  vzpomínky na slavného skladatele

David Petr
  Velká turistická encyklopedie – Ji-

hočeský kraj

Tyldesley Joyce
  Kronika egyptských královen
  ženy na trůně starého Egypta

Knihy pro děti a mládež
Thuller Gabriele

  Jak je poznáme? Umění a kýč
Schneiderová Eva

  Kuna nese nanuk 
  zábavná cvičení z češtiny
 Příhody Bořka Stavitele 1
  pohádky pro nejmenší čtenáře

Goscinny René
  Asterix a olympijské hry
  známý komiks

Eva Kodýmová 
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Ve Světlé nad Sázavou žije již ně-

kolik desítek let paní doktorka Irma 
Němečková. I ve svém úctyhodném 
věku srší elánem a vtipem. Se svými 
názory a výbornou pamětí by často 
předčila i  mladší generaci. Paní 
doktorka letos oslaví pěkné životní 
jubileum, proto jsme jí položili ně-
kolik otázek.   

- Mohla byste nám, prosím, přiblížit 
svůj původ a dětství?

Narodila jsem se na začátku první 
světové války ve Vídni a nakonec jsem 
skončila v takovémto malém městě 
jako je Světlá. Jinak jsem žila hlavně 
v Praze. Moje maminka s tatínkem žili 
ve Vídni, s příchodem války tatínek 
odjel do Prahy a já maličká jsem po-
bývala s maminkou v Radnicích u Plz-
ně.  Ale do první třídy jsem už začala 
chodit v Praze. Můj otec byl později 
ministerským úředníkem. Potom jsem 
se vdala, a protože můj manžel byl 
z Vysočiny, odešli jsme z Prahy rov-
nou do Světlé. Neuvědomovala jsem si 
však, co to všechno obnáší. Když jsem 
sem přišla, tak byla Světlá poloviční..  
S manželem jsme objížděli vesnice 
jako třeba Žebrákov. Část cesty byla 
sice po silnici, ale pak třeba dva a půl 
kilometru pěšky po cestě mezi poli. 
To si nedovedou dnešní lékaři vůbec 
představit.

- Vzpomínáte ještě na svoje studia?
Vystudovala jsem lékařskou fakultu 

v Praze. První taková zajímavá věc je, 
že mám poslední vydaný diplom před 
začátkem druhé světové války. Promo-
ce byla 10. března 1939 a ten den nás 
promovalo asi 20. Pak, vlastně o pět 
dní později, přišli Němci a v témže 
roce se vysoké školy zavřely.

- Už odmala jste toužila stát se lé-
kařkou?

Když se malých dětí zeptáte, čím by 
rády byly, tak ještě moc nevědí. Ale já 
mám ještě dodnes sešit z kompozice 
z gymnaziální kvarty, kde píši, že 
bych chtěla být dětskou lékařkou. To 
mi bylo, myslím, 14 let. Jako dítě jsem 
měla jedinou infekční nemoc, jestli 

spalničky nebo zarděnky, to už nevím. 
V rodině jsme žádného doktora nemě-
li, tak to bylo opravdu nějaké vnitřní 
vnuknutí a mě to skutečně bavilo. 

- Jak vypadaly vaše lékařské začátky 
zde ve Světlé ?

Já šla napřed na zubní kliniku jako 
na specializaci. Během praxe začalo 
chodit hodně pacientů. Bohužel jsme 
neměli vůbec byt. Dostali jsme prosto-
ry na radnici, kde jsme si zřídili menší 
ordinaci. Představte si, že já ordinova-
la na plný úvazek ještě do 78 let a to 
obnášelo i noční a nedělní služby.

- A jak probíhala vaše spolupráce 
s manželem, také lékařem?

Manžel chtěl, to se tak dříve dělalo, 
že praktický doktor měl u sebe dentis-
tu. Dříve se to tak moc nerozeznávalo. 
Tehdy ti dentisti, kteří dělali u křesla, 
nedělali chirurgické zákroky, jinak 
vše ostatní ano. Kvůli manželovi jsem 
si dodělala zubní specializaci. Dneska 
už u křesla nenajdete žádného dentistu, 
všichni jsou už vystudovaní lékaři. Já 
když jsem dělala na zubním, tak jsem 
dělala vše, například resekce, těžké 
extrakce i osmičky a další.

Mě osobně to hrozně nebavilo. Já 
jsem totiž chtěla dělat praxi na gyne-
kologickém nebo dětském oddělení, 
a tak jsem v sobotu a v neděli dělala 

praktickou medicínu. Teď lékaři skon-
čí ve tři nebo ve čtyři hodiny, ale dříve 
ta praktická medicína byla opravdu 
těžká. Teď si třeba vybavuji jeden 
těžký případ. Byla zima a hodně sněhu 
a já jsem se musela dostat do Josefodo-
lu, což je tři kilometry. Psal se, myslím, 
rok 1948 nebo 1949, byla veliká zima 
a já jela s kočím na saních k porodu, 
kde rodila matka třetí dítě. Dítě jsem 
naštěstí odrodila a bylo v pořádku, 
jenže matka začala krvácet a celkově 
se její stav rapidně zhoršil. Nezbývalo 
mi nic jiného, než provést velmi ná-
ročný zákrok, který se naštěstí povedl. 
Tehdy byl její život v mých rukou a já 
ji zachránila. V šest hodin ráno jsem 
jela šťastná na těch saních zpět domů. 
Toto jsem právě na medicíně milovala.

- Měla jste někdy ve svém životě 
okamžik, že jste chtěla jako lékařka 
skončit? 

Chtěla jsem emigrovat. Syna jsem 
chtěla vzít s sebou, ale byl v pubertě 
a já měla strach, jak by zapadl mezi 
tamní mládež. Umím slušně německy 
a francouzsky, takže to by nebyl moc 
problém. Ale měla jsem rodiče, kteří 
na mě hodně lpěli, protože jsem byla 
jedináček. Nechtělo se mi opustit na 
stáří maminku. Měla jsem v zahraničí 
i mnoho známých, kteří by mě u sebe 
nechali, ale i přesto jsem tu zůstala. 
Můj syn nakonec vystudoval medicínu 
a v roce 1978 emigroval. Jeho babička 
ho samozřejmě nechtěla pustit, byl 
to její jediný vnouček. Celou dobu 
to odkládal, ale později přeci jenom 
emigroval do Německa, protože ve 
Švýcarsku by musel znovu studovat 
celou medicínu.

- Měli jste někdy s manželem problé-
my s existencí ordinace?

Představte si, že nám ordinaci zná-
rodnili. Každá ordinace, zubní a man-
želova, byla tenkrát vybavena v ceně 
sto tisíc. Odvezli nám veškeré zařízení, 
které by teď stálo tak dva miliony, 
a nedali nám nic. Plat jsme dostali 
jako nádeníci. Navíc jsme sloužili ve 
dne v noci. Toto bych opravdu nikomu 
nepřála.
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- Nemáte  ještě nějakou zajímavou 
příhodu z praxe?

Jééé, těch je (smích). Jen tak pro 
zajímavost vám povím, že jsem ošetřo-
vala ruského parašutistu. Omylem ho 
shodili 8. března na Melechově místo 
někde u Žďáru. My jsme si mysleli, 
že tady bude fronta, a proto jsme nej-
potřebnější věci vezli do vesnic okolo 
Melechova. Na těchto samotách jsme 
měli známé, takže jsme si k nim dali 
ty důležité věci, jako povlečení a teplé 
deky, bez kterých se neobejdete. A tam 
za mnou přišli mládenci z Koňkovic. 
Byli členy partyzánské skupiny a po-
žádali mě, abych šla tohoto parašutistu 
ošetřit. Měl zlomený kotník, ale do ne-
mocnice nemohl, protože by ho hned 
zastřelili. Ten partyzán se jmenoval 
Michal, Míša. Ošetřila jsem ho, ale 
strach jsem měla. Myslím, že nám teh-
dy šlo všem o život, to byly ještě dvě 
měsíce do konce války. Hned po válce 
za mnou přijel nějaký podplukovník 
a přišel mě pozvat do Kolína, že tam 
budou předávat vyznamenání těm, kdo 
se zasloužili o partyzánskou činnost.

- A jak na vás jako na „ partyzánku“ 
přišli?

Oni to ti partyzáni měli v papírech, 
a tím se to dostalo i do mého záznamu. 
Dokonce jsem získala i kapitánskou 
šarži. V roce 1957 byla napjatá poli-
tická situace, a tak nás brali všechny 
doktory a sestry do armády. Já dostala 
hrozně vysokou šarži. Stal se ze mě ka-
pitán a to už je hodně. Jeden kolega se 
mi smál, že neumím ani zdravit (smích). 
Zjistila jsem, že jsem se stala kapitán-
kou díky tomu, že jsem měla v zázna-
mech napsanou partyzánskou činnost. 
Také jsem těsně před revolucí obdržela 
čestný titul zasloužilý lékař za dlouho-
letou, úspěšnou a obětavou práci.

- Máte nějaké stálé pacienty, kteří se 
k vám vrací pro rady?

Stále denně ordinuji na omezený 
počet hodin. Ordinaci mám zřízenou 
v domě, kde žiji. Myslím, že to je hlav-
ně díky mé dobré pověsti tady. Vždy 
mi říkali, že jsem měla úžasný odhad 
na diagnózy. Když jsem něco stanovila 
a potom to přišlo do nemocnice, tak to 
skutečně tak bylo. Není to ale dobré 
takhle to povídat o sobě (smích). Mě 
to ale hrozně bavilo.

- Jaký názor máte na novou reformu 
ve zdravotnictví?

To je úplný nesmysl. Vždyť ti lidé 
na to za chvíli nebudou mít. To samé 
se stávalo i dříve. Před námi tu sloužil 
praktický lékař, který nešel k přípa-
du, dokud mu lidé nezaplatili. Takhle 
se žilo a to by chtěli, aby se tak žilo 
i dnes. Je mi líto hlavně kojenců a dů-
chodců, protože ti jsou rádi za každou 
korunu. 

- Jaké jsou vaše záliby?
Ráda jsem jezdila autem a skoro 

ještě před rokem jsem řídila auto. Měla 
jsem Ford Sierru, kterou mi poslal syn 
z Německa. Byla jsem opravdu smutná 
z toho, že už jezdit nemohu. Kdybych 
měla někoho, kdo mi pomůže dostat se 
do auta a zpět, tak jezdím i dnes. Já 
bych toho dělala hrozně moc, ale ne-
vycházím dobře s časem. No a vlastně 
můžu vám říkat křestním jménem?

- Určitě, já jsem Šárka.
Šárka? Tak to jsem měla kamarádku 

ve třídě. Velice chytrá dívka. Její tatí-
nek byl právník a on ji od malička tak 
vzdělával, že měla nejlepší vědomosti 
ze třídy. Byla to Šárka Eghartová, pů-
vodně Šebková se jmenovala.

- Můžete nám třeba ještě přiblížit, jak 
vypadá váš běžný den?

Já toho času moc nemám. Ráno 
v šest vstanu, do osmi musím být při-
pravená, protože ještě ordinuji. Během 
dne si vyřídím korespondenci. Píši si 
například se známými z Německa, ze 
Švýcarska, ale teď už si spíše telefo-
nujeme. Mezi nimi si připadám jako 
chudý příbuzný. U nich doopravdy 
telefony nejsou tak drahé jako tady. 
Teď už mi radši říkají, že zavolají oni, 
abych já neplatila. Ale hlavní náplní 
dne je ordinace a mí pacienti.

- Teď nás zlobí takové aprílové po-
časí. Poradila byste našim čtenářům 
nějakou radu, jak předejít chřipce? 

No hlavně neprochladnout a nedě-
lat hrdinu. Mě hrozně rozzlobí, když 
přijdou, ať to jsou kluci nebo děvčata, 
jsou nachlazení, mají teploty, ale na 
hlavičkách nic.

- A nebo mají holá záda…
To ano. Ale hlavně ta hlava. Je to 

trochu generační. To mi bylo myslím 
padesát, běhala jsem a neměla nic na 
hlavě. A takové ty starší paní na mě 
volaly: „Paní doktorko, vás bude bolet 
hlava.“ A já se tomu jenom smála . Ale 

ta holá záda nemám taky ráda, protože 
tam jsou ledviny. Víte, když nám popr-
vé na medicíně začali přednášet a ně-
kdo z těch profesorů řekl, že nachlaze-
ní od nohou je hrozně nebezpečné na 
ledviny, my začátečníci jsme si říkali, 
že je to blbost, ale je to pravda. 

- Teď je velkým trendem zdravá výži-
va. Žila jste i vy vesměs zdravě?

 Ne, moc ne. Jedla jsem normálně, 
ale já měla hlavně jednu výhodu: byla 
jsem strašně malý jedlík. V životě 
jsem se nepřejedla a nejím moc slad-
ké. Takovou váhu, co mám teď, jsem 
mívala tak ve čtyřiceti. Vždycky jsem 
byla malý jedlík a nyní s přibývajícím 
věkem jím ještě míň.

- Když jsme u toho zdravého stylu ži-
vota, dělala jste někdy nějaký sport?

Závodně jsem nikdy žádný sport ne-
dělala, ale když jsem byla ještě v Praze, 
tak jsem hodně hrála tenis. Také jsme 
jezdili na lyže do Krkonoš. Ale když 
jsem přišla sem, tak v pondělí napadl 
sníh a v pátek roztál. Dříve, když jsme 
s manželem šli na lyže, to už jsme byli 
starší, ostatní na nás koukali jako na 
blázny. V té době to nebylo tak běžné. 
Též hrozně ráda plavu, hlavně v moři, 
ale mě stačí i rybník. Také jsem si 
pořídila psa.

- Dala byste nějakou radu těm lidem, 
kteří by se rádi v budoucnu věnovali 
lékařství?

Ať se do toho pustí, jestli mají k tomu 
dispozice a chuť a jestli chtějí pomáhat 
lidem a ne jenom vydělat peníze, což 
dneska je hodně problematické. Tady 
u nás nejsou platy ve zdravotnictví 
moc dobré, spíše podhodnocené. Moje 
rada je, že musíte medicínu hlavně 
milovat.

– Děkuji za rozhovor. 
Šárka Nevoralová
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.
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Dostali jsme dopis

Někdy je dobré spojit příjemné 
s užitečným
Žije nás tu mnoho, kdo jsme celý svůj 

život zasvětili práci. Ale je málo těch, 
kteří mohou říci, že jim zdraví ještě dobře 
slouží. Já patřím k těm, kteří o zdravotní 
problémy nouzi nemají: vždy se něco ozve, 
když si myslím, že jsem v pohodě. Ozývají 
se problémy po letitých nezdařených ope-
racích, za které jsem nešla nikoho soudit, 
jak se stalo v dnešní době módou!

Poznáním, že v lékařské péči nemám 
moc šanci, zaměřila jsem se na lidové 
léčitele, kterým vděčím za to, že žiji a cho-
dím. Jenže jak nám přibývají roky, dobří 
léčitelé se zatím odstěhovali na druhý 
svět. Hledám tedy další možnosti, jak si 
zdraví vylepšit. Naši zákonodárci nás za 
celoživotní práci dobře odměnili. Platí-
me u doktorů, platíme v lékárně a ještě 
smutnější je, že každá lékárna požaduje za 
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Zprávy z kraje

Už za několik měsíců bude na Vyso-
čině téměř 400 nových informačních 
značek směrovat návštěvníky a turisty 
k více než čtyřem desítkám nejatraktiv-
nějších cílů v našem regionu. Kraj si od 
aktivity slibuje zkvalitnění informova-
nosti návštěvníků o kulturním a histo-
rickém potenciálu Vysočiny.

V rámci projektu „Zkvalitnění systému 
informování turistů v kraji Vysočina“ je 
plánována realizace značení vytipovaných 
kulturních a turistických cílů na silnicích 
kraje. Jedná se o nové směrovky resp. svis-
lé dopravní značky v podobě tzv. hnědých 
tabulí, které usnadní návštěvníkům kraje 
cestu k více než 40 vytipovaným památ-
kám a dalším zajímavostem. Celkové 
náklady na vybudování značení se budou 
pohybovat na základě výběrového řízení 
okolo 4,5 mil. Kč, přičemž o 75 % z cel-
kových nákladů bude hrazeno Evropskou 
unii.

Hnědé tabule se siluetou památky do-
vedou návštěvníky kraje Vysočina nejen 
k památkám UNESCO, ale i k dalším 
zajímavým místům v kraji, např. na zá-
mek Jaroměřice nad Rokytnou, ke kláš-
teru v Želivě, na hrad Roštejn, na zámek 
v Žirovnici, do kláštera v Nové Říši, do 
památníku Bible kralické v Kralicích nad 
Oslavou nebo do městských i vesnických 
památkových zón a rezervací.

(kráceno)
Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ

stejný lék jiný doplatek – a někdy je rozdíl 
i ve stokorunách.

Já jsem o Vánocích pod stromeček do-
stala vstupenky do solné jeskyně v Havlíč-
kově Brodě, v Beckovského ulici. Moc se 
mi pobyt v této jeskyni zalíbil. Výpary ze 
soli dovezené z Mrtvého moře pročistí plí-
ce a po 45 minutách máte pocit, jako byste 
byli aspoň na chvíli v jiném světě. A to 
vše s relaxační hudbou a příjemnými svě-
telnými efekty. Má to ještě jednu výhodu 

– na zakoupenou permanentku přispívají 
některé zdravotní pojišťovny. 

Pokud budete zvědavi poznat něco no-
vého a jeskyni navštívíte, přeji vám jen ty 
nejkrásnější zážitky a zlepšení zdraví. Ze 
zkušenosti vím, že někdy je dobrá rada 
k nezaplacení. Proto jsem se s vámi, čte-
náři Světelského zpravodaje, chtěla o tyto 
zážitky podělit a doporučit, abyste je také 
mohli prožít.   B. Fironová
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Pohádkové lesy – společná pozvánka

Pohádkové lesy ve Služátkách a Jo-
sefodole, dvě podobné akce, které se 
konají nedlouho po sobě, získaly během 
let na značné popularitě a proslulosti. 
Jenom v loňském roce navštívilo oba 
pohádkové podniky dohromady přes 
tisíc dětí. 

Vztahy mezi pořadateli byly pochopi-
telně vždy poznamenány jistou rivalitou, 
která však průběhu obou „lesů“ nijak 
nebrání. Naopak vzájemná konkurence 
může prospět, pokud je držena ve zdra-
vých mezích.

Protože pořadatelům obou akcí leží na 
srdci právě tato zdravá mez, scházejí se 
a průběžně konzultují společný postup. 
Po loňských úspěších se znovu přetřásala 
varianta, zda by nebylo lepší oba lesy 
znovu spojit v jednu společnou akci. Na-
konec jsme došli k závěru, že nejlepší bude 

Veletrhy cestovního ruchu lákají 

Chcete vědět, kde na Vysočině strá-
vit příjemnou rodinnou dovolenou, 
kam vyrazit na kole, jaké zajímavé 
a historicky cenné památky se na Vy-
sočině nacházejí, kolik je zde zimních 
sjezdových areálů…? Jednou z mož-
ností, kde získat potřebné informace 
a zajímavé tipy, je navštívit některý 
z mnoha veletrhů cestovního ruchu 
u nás nebo v zahraničí. V kraji Vyso-
čina se o turistickou nabídku, služby, 
propagaci a rozvoj cestovního ruchu 
od tohoto roku stará nově zřízená 
krajská organizace Vysočina Tou-
rism.

První čtvrtletí každého roku je vždy 
ve znamení veletrhů cestovního ruchu, 
na kterých je veřejnosti představována 
aktuální turistická nabídka před nadchá-
zející sezonou. Návštěvníkům veletrhů, 
a tedy potenciálním návštěvníkům Vy-
sočiny, je v našem regionu k dispozici 
nabídka 130 lokalit pro strávení klidné 
rodinné dovolené v menších penzio-
nech a selských usedlostech, nabídka 
180 koňských stanic, milovníci přírody 
najdou např. v krajem vydávaných tis-
kovinách také přehled chráněných úze-
mí a naučných stezek. Pro vyznavače 
zimních sportů je připraven podrobný 
popis všech 30 sjezdových areálů na 
Vysočině, doplněný o doporučené bě-
žecké stopy v brožuře Zima na Vysočině. 
Těm, kdo si letní dovolenou nedovedou 
představit bez kola a nezaleknou se 
kopcovité krajiny Vysočiny, je určena 
nabídka 30 podrobně popsaných tipů na 
cyklovýlety pod edičním názvem Vyso-
činou na kole. Podobně je zpracováno 
32 doporučených tras pro pěší putování 
a 5 návrhů na motovýlet. Obdivovatele 
umění a historie osloví přehled více 
než stovky přístupných památek, galerií, 
muzeí, speciální nabídka pro poznání 
všech tří památek zapsaných do sezna-
mu UNESCO nebo tipy na seznámení se 
s památkami židovského osídlení. K to-
muto tématu připravil kraj Vysočina 
brožury  Dědictví minulosti, Památky 
UNESCO a Památky židovského osídle-
ní. Krajský ediční plán každý rok počítá 
s vydáním tematické mapy, letos bude 
k dispozici skladná mapa se stručným 
popisem nejzajímavějších turistických 
cílů, doplněná fotografiemi. Mezi ve-
řejnost se v letošním roce dostane až pět 
tisíc jejích výtisků.

Pokud jde o prezentaci krajských tu-
ristických a dalších příležitostí, kraj Vy-
sočina se účastnil tradičně veletrhu ces-
tovního ruchu Regiontour v Brně, dále 
veletrhů v Olomouci, Praze, a chystá se 
na veletrh cestovního ruchu do Ostravy 
a do Českých Budějovic. V zahraničí se 
mohli zájemci seznámit s turistickou 
nabídkou Vysočiny v Bratislavě, ve Víd-
ni, v Utrechtu, v Madridu, v Bruselu, 
v Mnichově a v Moskvě. „Zahraniční 
turisty podle našich zkušeností nejvíce 
zajímá možnost pobytu s obytným vo-
zem a s tím související nabídka kempů, 
jednodenní poznávací cesty seniorů, 
možnost vypůjčit si vůz a kvalita a do-
stupnost veřejné dopravy,“ uvedla Ivana 
Mahelová z Vysočina Tourism.

Novinkou letošních veletrhů cestovní-
ho ruchu je tematická brožura Vysočina 

– místo setkávání, která obsahuje přehled 
míst vhodných pro pořádání konferencí 
a seminářů v našem regionu. Vysočina 
je stále častěji vyhledávána jako ideální 
místo pro kongresovou turistiku. Její 
poloha téměř uprostřed republiky, ide-
ální dostupnost z dálnice D1 a stále se 
rozšiřující nabídka doplňkových aktivit, 
vč. rostoucí nabídky hotelových kapacit 
jsou ideálními parametry pro  volbu 
Vysočiny.

Více informací: Ivana Mahelová, 
Vysočina Tourism

Minianketa

Povedl se Vám někdy nějaký aprílo-
vý žertík? A jaký?

Ano, jeden se mi povedl. Jednou jsem 
na Apríla oznámila příteli, že jsem tě-
hotná. Až potom, co jsem mu oznámila, 
že je to apríl, reagoval přívětivěji.

Lucie (35)

Ne, vtipy nemám rád, takže ještě ně-
jaké vymýšlet. Na to opravdu nemám 
povahu.

Jindřich (58)

No jistě, že to dodržuji. Hlavně na ro-
dině se vždy vyřádím. Dávám jim třeba 
ty umělý napodobeniny zvířat do poste-
le. To pak rodiče řvou ještě večer.

Martin (12)

Na podobný šaškárny nemám opravdu 
čas.

Jana (40)

Když si vzpomenu, že ten Apríl je, tak 
vtipy dělám. Ale třeba jen mezi kamará-
dy a tak. Naposledy jsem žertovala s tím, 
že se stěhuji. Ale ohlas to moc nemělo, 
protože na mě všichni jen koukali a ne-
chápali.

Leona (18)

Šárka Nevoralová

zachovat stávající model dvou paralelních 
„lesů“. Pro návštěvníky se nezmění téměř 
nic. Nadále si budou moci vybrat dle libos-
ti: navštíví pouze jeden „ten svůj oblíbený 
les“, nebo se zúčastní obou akcí. 

Pohodové atmosféře těchto dvou pohád-
kových událostí nepochybně prospěje také 
to, že pořadatelé vyřešili i další drobné ne-
srovnalosti a neshody; vzájemná dohoda 
má řadu bodů, které však není nutné zde 
vyjmenovávat.

Zveme vás všechny co nejsrdečněji na 
obě naše akce. Josefodolský pohádkový 
les se uskuteční v sobotu 24. května; za-
číná se v 9.00 hod. Služátečtí pak zvou 
návštěvníky o týden dříve: v sobotu 
17. května též od devíti hodin.

Za pořadatele
Martin Bezouška, Martin Franta, 

Hynek Bouchal
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Členové komitétu nad modelem desky

Víte, že…

…na webových stránkách našeho měs-
ta, www.svetlans.cz, najdete vždy s urči-
tým zpožděním kompletní číslo Světel-
ského zpravodaje? Ve formátu PDF se 
tam nachází archiv všech čísel počínaje 
lednem 2003.                                      -jv-

Chovatelská přehlídka trofejí

Městský úřad Světlá n. S., odbor životní-
ho prostředí, orgán státní správy myslivos-
ti  oznamuje všem příznivcům myslivosti, 
konání chovatelské přehlídky trofejí, která 
se uskuteční ve dnech 25. 4. – 2. 5. 2008 
v Havlíčkově Brodě v Perknově ve spole-
čenském sále restaurace U Palánů. Chova-
telská přehlídka je společná pro všechny 
ORP v okrese Havlíčkův Brod. 

Jiří Semerád, OŽP

Schůzka U Gusty

V příjemném a inspirativním pro-
středí Hospody U Gusty se 12. března 
konalo zasedání Komitétu pro instalo-
vaní pamětní desky Jaroslava Haška na 
budově světelského nádraží. 

Šestičlenný komitét s předsedou Jo-
sefem Kaplanem a čestným předsedou 
Richardem Haškem se sešel, jak jeho zvy-
kem, v plném počtu, protože „…disciplína, 
vy kluci pitomí, musí bejt,“ jak opakoval 
Švejk slova obrlajtnanta Makovce. 

Nejlepším dokladem o tom, jak pří-
pravné práce pokračují, je čtyřicetikilový 
model pamětní desky zhotovený ze so-
chařské hlíny, který přinesl havlíčkobrod-
ský sochař Radomír Dvořák. Na schůzce 
se kromě jiného diskutovalo o velikosti 
a provedení písma, obsahu a rozsahu textu, 
který bude umístěn ve spodní části desky, 
pod reliéfem Jaroslava Haška.

Text a foto: Jaroslav Vála

Aprílový žertík
Milí čtenáři, pokud jste více či méně 

zděšeni fotografií našeho náměstí z ti-
tulní strany, pak vězte, že jsme si z Vás 
trošku aprílově „vystřelili“. Snímek 
v žádném případě nepředstavuje ví-
tězný návrh architektonické soutěže o 
Cenu Petra Parléře, pouze jsme využili 
fotomontáže bujnou fantazií obdařené-
ho fotografa  Stanislava Pelucha.

redakce

Stopy Světeláků po celé republice

Pozorný návštěvník hřbitovů po celé 
české kotlině má možnost všimnout 
si stop, které zanechaly šikovné ruce 
Světeláků. V tomto případě to bývají 
kamenné náhrobky, na kterých nechybí 
někde po straně, či v jejich zadní části 
jednoduchý nápis: Podpěra, Světlá nad 
Sázavou. Jednu takovou památku z ka-
menické dílny Podpěra můžete objevit 
v krásném údolí řeky Orlice, v obci 
Běleč nad Orlicí. V malém parčíku, 
nazvaném Husovy sady, tam stojí od 
roku 1915 pomník Jana Husa, který je 
dílem firmy Podpěra ze Světlé n. S. Na 
pomníku, který je sestaven z několika 
kamenných kvádrů, je bronzový reliéf 
s portétem Jana Husa od významného 
architekta Pavla Janáka a sochaře Vla-
dimíra Astla. Dle historických záznamů 
byl pomník v roce 1921 doplněn knihou 

rovněž z kamene, na které je nápis 
Pravda vítězí. 

Další zajímavostí Husových sadů 
v Bělči je, že 10. listopadu 1924 byl 
poblíž pomníku zasazen dub na pa-
mátku Jana Žižky a pod něj uložena 
láhev s pamětními písemnostmi. A kde 

vlastně obec Běleč nad Orlicí najdeme? 
Zavede nás do ní vedlejší silnice z Tře-
bechovic pod Orebem do Hradce Králo-
vé, vedoucí po levém okraji Přírodního 
parku Orlice. A právě u Bělče je řeka 
Orlice kouzelná, plná říčních meandrů 
a slepých ramen s hojnou vegetací. Ne-
dotkly se jí totiž mnohdy nesmyslné re-
gulace ani pozemkové úpravy. Však je 
to také ráj především cykloturistů, pro 
které bývá oblíbenou občerstvovnou 
hostinec U Hušků s vlastním minipi-
vovarem.

Text a foto: jív
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objevily party koledníků i těch, kteří 
se na koledu vydali sami, a vařená 
barvená vajíčka – nebo ta čokoládová 

– se z rukou děvčat stěhovala do košíč-
ků koledníků. Tradice pomlázky tedy 
stále žije.

Text a foto: jív

Tradice velikonoční pomlázky

Mnoho předvelikonočních i ve-
likonočních tradic bylo dávno za-
pomenuto, ale jedna z nich je stále 
udržována a nevypadá to, že by měla 
upadnout v zapomnění. 

K Pondělí velikonočnímu patří po-
mlázka z vrbového proutí a barvená 

či jinak zdobená vajíčka. Vajíčko prý 
bylo s oslavami svátků jara spojováno 
již v předkřesťanských dobách a je 
mnoho výkladů, proč právě vejce patří 
k Velikonocům. Nejblíže pravdě bude 
asi vysvětlení, že je zárodkem života 
a odpradávna bylo spojováno s plod-
ností a vzkříšením života. Na jaře se 

příroda probouzí k životu a na jaře se 
také rozhoduje o budoucí úrodě.

A proč pomlázky z vrbového proutí? 
Rychle rostoucí vrbové proutí je též 
symbolem života a jeho ohebnost je 
spojována se zdravím člověka. A tak 
tradičně chodí hlavně mládenci dům 

od domu a šlehají dívky i ženy po-
mlázkou z vrbových proutků. Prý 
proto, aby jim z duše těch proutků 
předali ohebnost, krásu a zdraví, a za 
toto vinšování dostávají dle tradice 
malovaná vajíčka. 

Proto ani Světlá nebyla letos vý-
jimkou a brzy ráno se v ulicích města 

Vzpomínka

1. května tomu bude šest let, kdy 
nás navždy opustil pan Vlastimil 
Žáček z Radostovic. 

Kdo jste ho znal, vzpomeňte si se 
mnou.

Děkuji, manželka.
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EASY ENGLISH III – FAMILY 

TEXT (text)
Hello! My name ś John Brown. I come from Scotland, but now I live and work in London. I have a very small flat near the 

centre. I´m a waiter and I´m also a drama student. I work in an Italian restaurant. I like Italian food. I drink Italian and French 
wine. I don t́ drink beer. I don t́ like it. I like sports. I play football and I´m a big fan of Manchester United. I also like music. My 
favourite pop group is U2. I speak three languages – English, French and a little Italian. I want to be an actor.

INTERVIEW (rozhovor)       
A: Where do you come from?  B: I come from Scotland.
A: Where do you live?   B: I live in London.
A: What do you do?   B: I´m a waiter.
A: Where do you work?   B: I work in a restaurant.
A: Do you like wine?   B: Yes, I do.
A: Do you like beer?   B: No, I don t́.
A: How many languages do you speak?   B: I speak English.

PHRASES (fráze) 
Where do you come from? Odkud pocházíš? I come from… Pocházím z(e)…
Where do you live? Kde bydlíš?  I live in … Bydlím v …
What do you do? = What ś your job? Co děláš? = Jaké je tvoje povolání?
Where do you work? Kde pracuješ?  I work in … Pracuji v …
Do you like wine/beer? Máš rád víno/pivo? Yes, I do. Ano. No, I don t́. Ne.
How many languages do you speak? Kolika jazyky mluvíš?
I speak English, French and a little Italian. Mluvím anglicky, francouzsky a trochu italsky.

VOCABULARY (slovní zásoba)
actor [æktə] herec  food [fu:d] jídlo    play [plei] hrát
also [o:lsəu] také   football [futbo:l] fotbal   pop group [pop gru:p] skupina 
beer [biə] pivo   French  [frentš] francouzský, francoužština restaurant [restərant] restaurace
come from [kam from] pocházet Italian [itæljən] italský,  italština  speak [spi:k] mluvit
three [θri: ] tři   do [du: ] dělat    waiter [weitə] číšník
drama [dra:mə] drama  language [længwidž] jazyk  want [wont] chtít
drink [drink] pít   little [litəl] malý    wine [wain] víno
fan [fæn] fanoušek  (a) little trochu    favourite [feivrit]  oblíbený
live [liv] bydlet   flat [flæt] byt    music [mju:zik] hudba

PRONUNCIATION (výslovnost)
æ  - ústa připravíme na „a“, ale vyslovíme „e“, př. bag [bæg] taška
ŋ  - nosové „n“, vyslovujeme jako u českých slov „banka“, „zvonky“
θ  - opřeme špičku jazyka o horní zuby a vyslovíme „šišlavé s“, př. thank [θæŋk] děkovat
ð  - opřeme špičku jazyka o horní zuby a vyslovíme „šišlavé z“, př. that [ðæt] tamten
ə  - neurčitá samohláska, vyslovíme jako v češtině samotné souhlásky b [bə]
:  - znamená, že se samohláska před ní vyslovuje dlouze, př. start [sta:t] začít
ti, di, ni  - vyslovujeme tvrdě - ty, dy, ny

NEXT LESSON –  DAILY ROUTINE - present simple (přítomný čas prostý)
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Konec sezony v Pěšinkách

Dvě vydařené víkendové akce se usku-
tečnily 8. a 9. března na závěr sezony na 
zimním stadionu v Pěšinkách. Tou první 
byl turnaj přípravek, na kterém vedle 
domácího týmu startovali malí hoke-

jisté z Třebíče, Pelhřimova a sousední 
Ledče n. S. Pikantní na tom jistě bylo, 
že z velké části turnaj připravily samy 
maminky malých hokejistů, snad proto 
se za mantinely povídalo, že si ho uspo-
řádaly pro sebe k oslavě MDŽ. Ať tomu 
tak bylo či nikoliv, nejvíc si toho po právu 
užívali sami malí hokejisté. Měli radost 
z hokeje a posléze i z věcných cen, které 
darovalo 32 štědrých sponzorů, a je tedy 

na místě omluva, že není možné všechny 
vyjmenovat. Jak se trenéři startujících 
družstev shodli, v této věkové kategorii 
vůbec nejsou důležité výsledky, naopak 
cenné je to, že děti mají možnost si zahrát 

opravdové zápasy. Domácí kluci s Moni-
kou Sobotkovou v brance turnaj vyhráli, 
když nejprve vyhráli nad Pelhřimovem 
11:3, poté zdolali Ledeč 7:3 a v posled-
ním zápase zvítězili nad přípravkou HS 
Třebíč 19:0. Na druhém místě skončila 
přípravka HC Ledeč n. S., třetí příčka pa-
třila týmu TJ Spartak z Pelhřimova a na 
čtvrtém místě skončilo družstvo Horácké 
Slávie Třebíč, které mělo na soupisce 8 
předškoláků a dvě dívky. Závěrečný ce-
remoniál byl skutečně slavnostní, neboť 
všechny malé hokejisty medailemi deko-
rovali a věcnými cenami obdarovali mís-
tostarosta Světlé Josef Böhm a legenda 
československého hokeje Jaroslav Holík. 
Ten potom ještě ochotně rozdával auto-
gramy všem startujícím a někteří si jeho 
podpis odnesli i na svém dresu. K dobré 
atmosféře závěrečného ceremoniálu při-
spěl jeden bod, patřící spíš do klubových 
záležitostí. Pořadatelé odměnili svoji nej-
věrnější příznivkyni paní Marii Kohouto-

Vítězný tým HC Sklo Bohemia Světlá n. S. i s maminkami

Nejvěrnější příznivec světelské přípravky 
paní M. Kohoutová s J. Holíkem 

a J. Böhmem

vou, která má v přípravce svého vnoučka 
Tomáše a nevynechá jediný trénink ani 
zápas světelské přípravky. Shrnuto, byla 
to vydařená akce, která přinesla radost 
pořadatelům i hokejistům díky dobré 
partě maminek nejmenších světelských 
hokejistů. I když se na ně žádná medaile 
nedostala, zasloužily by si ji, není totiž 
obvyklé, aby se tak sehraná parta sešla 
při sportu svých ratolestí. 

Text a foto: jív

Na závěr se v Pěšinkách 
soutěžilo

Neděle 9. března byla posledním dnem 
veřejného bruslení na zimním stadionu 
v Pěšinkách v končící zimě. Mirek Sklenář 
spolu s trenéry mládeže Janem Krajíčkem, 
Pavlem Zvěřinou a Radkem Kohoutem 
připravili pro bruslaře dopoledne plné sou-
těží v bruslařských dovednostech, střílelo 
se i na branky. Akce byla určena široké 
veřejnosti, leč na poslední led přilákala 
jen třiatřicet hokejistů přípravky a žákov-
ských družstev HC Sklo Bohemia. A to 
byl led pro všechny zdarma! 

Soutěžící byli rozděleni do kategorií 
podle roku narození, nikdo neměl věkový 
handicap, výsledky byly proto spraved-
livé. Všichni si navzájem fandili a ceny 
v podobě sladkostí se dostaly na každého. 
Pro malé světelské hokejisty to byla určitě 
příjemná tečka za sezonou – s výjimkou 
přípravky, na kterou ještě koncem března 
čekaly dva turnaje, o Velikonocích v No-
vém Bydžově a 30. března v Poděbradech. 

Text a foto: jív

Rozhodčí zleva: Pavel Zvěřina,
Mirek Sklenář a Jan Krajíček
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Hana Ptáčníková na mistrovství ČR

do medailového A finále a další tři 
nejrychlejší běžely finále B. Světelač-
ka vyhrála rozběh ve svém osobním 
rekordu 19.50, byl to pátý nejlepší 
čas, a tedy zajištěný start v malém 
finále. V něm se již Haně nepodařilo 
čas z rozběhu zopakovat, doběhla na 
2. místě za 19.59. To znamená, že na 

Horní řada zleva: trenér Muzikář, Michal Šimon, Filip Lacina, 
Tomáš Kohout, Josef Novák, Daniel Bačkovský, 

Míla Bárta a trenér Tecl
Dolní řada zleva: Martin Krajanský, Pavel Malimánek, 

Adam Böhm, Ondřej Muzikář a Tomáš Tecl

Hana Ptáčníková, žákyně 8. třídy 
ZŠ Komenského, patří ve svých čtr-
nácti letech mezi naděje naší atleti-
ky. Od svých sportovních začátků je 
v péči trenéra Jozefa Foťka a v atle-
tických soutěžích hájí barvy atletic-
kého oddílu Hvězda SKP Pardubice. 

Ovšem její sportovní forma se rodí 
především ve Světlé na tartanu sta-
dionku u ZŠ Komenského a v zimní 
sezoně ve skromných podmínkách 
na tvrdé chodbě ZŠ v Lánecké ulici. 
Svými výsledky se Hana dokázala 
kvalifikovat na letošní mistrovství ČR 
žáků a žákyň v halové atletice, které 
se konalo 1. a 2. března v Praze na 
Strahově. Se svým osobním rekordem 
8.6 na 60 m dokonce patřila do širšího 
okruhu favoritek. 

V rozběhu doběhla na druhém místě 
v čase 8.10, a postoupila tak do jedno-
ho ze dvou šestičlenných meziběhů, ze 
kterých první tři měly místo ve finále. 
Sprinterce ze Světlé se však nepodaři-
lo přiblížit svému maximu a s časem 
8.12 byla čtvrtá se stejným časem jako 
třetí Novotná z SK Aktis Praha. O je-
jím postupu do finále však rozhodlo 
až pečlivé zkoumání cílové fotografie. 
A tak čas z rozběhu 8.10 zařadil Hanu 
Ptáčníkovou na šesté místo letošního 
mistrovství republiky. 

Druhou disciplínou Hany Ptáční-
kové na žákovském šampionátu byl 
běh na 150 m. Strahovský ovál má tři 
dráhy, z osmi rozběhů se tři závodnice 
s nejlepšími časy kvalifikovaly přímo 

Nejmenší fotbalisté bronzoví

n. S. 3:0. Po sečtení všech osmadva-
ceti výsledků celého turnaje z toho 
bylo pro kluky ze Světlé krásné třetí 
místo a bronzové medaile. Nejlepším 
střelcem světelské přípravky byl Josef 
Novák s osmi trefami a po dvou gólech 
ještě přidali Martin Krajanský a Pavel 

Malimánek. Při oceňování nejlepších 
jednotlivců při závěrečném slavnost-
ním ceremoniálu byl z družstva Světlé 
odměněn brankář Michal Šimon.

Konečné pořadí v turnaji: 1. Dekora 
Ždírec n. D. 19 bodů, 2. Sokol Velká 
Losenice 15, 3. FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. 13, 4. 

Text a foto: Jiří Víšek

V sobotu 15. března startovali 
fotbalisté mladší přípravky FK Sklo 
Bohemia na halovém turnaji O po-
hár Pribiny v Přibyslavi. Osmička 
týmů hrála systémem každý s kaž-
dým, a tak na kluky čekalo sedm 
patnáctiminutových zápasů. 

Po prvních dvou zápasech to vypa-
dalo na propadák. Nejprve prohry s Ji-
řicemi 2:3 a se Ždírcem 0:1. Po bez-
brankové remíze s Chotěboří se pro 
kluky koučované trenéry Muzikářem 
a Teclem začalo vše obracet k lepšímu. 
V dalších čtyřech zápasech to byla 
samá vítězství, s SK Přibyslav A 1:0, 
SK Přibyslav B 3:0, nečekané vítězství 
nad favorizovanou Velkou Losenicí 
3:1 a závěrečná výhra nad Žďárem 

mistrovství republiky obsadila v běhu 
na 150 m pěkné 5. místo. 

Dosaženými výsledky na halové 
šampionátu popřela Hana Ptáčníková 
teorie, že k vynikajícím výkonům 
musí být vynikající podmínky. 

Text a foto: jív
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Také světelský badminton čeká na halu

Při únorovém slavnostním vy-
hlášení a ocenění sportovců Světlé 
n. S. byl v kategorii jednotlivců 
mezi dospělými oceněn badmin-
tonista Jiří Bedrníček, a mnozí se 
divili, že se v našem městě hraje též 
badminton. Skutečně hraje a dokon-
ce již 10 let. 

Bylo to v roce 1998, kdy Jiří Fiala 
s Petrem Kovářem přemýšleli, jakým 
novým sportem zaujmout zdejší mlá-
dež, a tím přispět k většímu využití 
sokolovny. A tak přišli na badminton. 
Podle slov duše oddílu badmintonu při 
TJ Sokol Jiřího Fialy nebyly začátky 
vůbec lehké. Při prvních zápasech 
létaly míčky nekontrolovatelně, stejně 
tak první těžké rakety, se kterými se 
v sokolovně začínalo, neblaze působily 
na záda a ramena hráčů. Ale postupem 
času, kdy hráči začínali pronikat do 
tajů této hry, se vše začalo upravovat do 
správných kolejí a úroveň samotné hry 
šla nahoru. Po mnoha hodinách trénin-
ku již světelští badmintonisté ovládají 
míčky svými raketami natolik, že mo-
hou měřit síly se soupeři při turnajích 
téměř po celé republice. Při pohledu na 

jejich umění si divák uvědomí, že to již 
není to rekreační pinkání, jaké mnozí 
znají z pláží rybníků či koupališť, ale 
opravdový sport, vyžadující tu správ-
nou techniku i fyzickou zdatnost. Však 
také badminton je ve světě uznávaným 
sportem a od roku 1992 je zařazen do 
rodiny olympijských sportů.  

Oficiálně tento sport vznikl již 
v roce 1873 v anglickém Badmintonu, 
Mezinárodní badmintonová federace 
byla založena v roce 1934. U nás se 
hrají mistrovské soutěže od I. ligy až 
po krajské přebory, značnou oblibu si 
získaly nemistrovské turnaje. A právě 
těch se zúčastňují badmintonisté ze 
Světlé. Sdružení dobrovolných bad-
mintonistů TJ Sokol Světlá nad Sáza-
vou má zatím 15 aktivních členů a ti 
by mezi sebou rádi uvítali nové tváře. 
V sokolovně se pravidelně schází kaž-
dou středu od 17 do 20 hodin a v neděli 
již od 15 rovněž do 20 hodin. Kdo by 
si chtěl tento sport vyzkoušet, je vítán. 
Na turnajích má v současné době nej-
větší úspěchy již na začátku jmenova-
ný Jiří Bedrníček. V lednu například 
vyhrál turnaj v Lípě. Nadějí je  pat-

Turistika

Ani déšť a vítr neodradil 787 oficiál-
ních a desítky neoficiálních účastníků 
od toho, aby v neděli 16. března dorazili 
na Masarykovo náměstí v Jihlavě, kde 
před radnicí proběhlo oficiální zahájení 
Jarní turistické sezóny 2008. 

„Byl to pro mě příjemný zážitek,“ řekl 
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil. „Před-
sedkyně oblastního výboru Klubu českých 
turistů na Vysočině Marie Vincencová, 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a pre-
zident Evropské asociace turistických 
klubů Jan Havelka společně velkým klí-
čem symbolicky odemkli pomyslný zámek 
a otevřeli tak turistům z Vysočiny téměř tři 
tisíce kilometrů značených turistických 
tras v našem kraji.“

Akce se v Jihlavě odehrála u příležitosti 
120. výročí založení KČT a 30. výročí 
založení odboru KČT Tesla Jihlava. 

„Účastníci byli velmi spokojení, obdivovali 
především zrekonstruovanou jihlavskou 
radnici. Slyšeli jsme hodně pochvalných 
slov, což nás samozřejmě velmi těší,“ 
zhodnotila akci jedna z hlavních pořada-
telek Iva Svobodová. V programu, který 
pořadatelé pro příchozí připravili, toho 
bylo víc, než mohli během jednoho dne 
stihnout. A to byl jejich záměr! Návštěv-
níci Jihlavy si mohli prohlédnout cíle ve 
městě a v jeho okolí. Centrem dění byla 
jihlavská historická radnice, za zvýhodně-
ných podmínek mohli účastníci navštívit 
středověké podzemí, věž chrámu sv. Ja-
kuba, Bránu Matky Boží, ZOO, Muzeum 
Vysočiny, nebo jindy těžko přístupnou 

Zleva: Filip Špaček, Markéta Lorencová, Petr Felt, Jiří Bedrníček, Renata Feltová, 
Milan Horní, Jaroslava Skálová a ležící Jiří Fiala

náctiletý Filip Špaček, o kterého má 
mimo jiné zájem badmintonový klub 
z Jihlavy. A kdo je v současné sestavě 
světelských badmintonistů? Jsou to: 
Jiří Fiala, Petr Kovář, Jiří Bedrníček, 
Rostislav Procházka, Zdeněk Špaček, 
František Müller, Petr Felt, Jan Tou-
rek, Milan Horní, Jaroslav Bedrníček, 
Filip Špaček, Markéta Lorencová, 
Renata Feltová, Jaroslava Skálová 
a Kateřina Vrbková. Zájemci si mohou 
zprávy z oddílu přečíst na dobře vede-
ných webových stránkách na adrese: 
www.svet-bad.websnadno.cz 

jív
Foto: archiv oddílu

▶
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kapli stavitele Jana Blažeje Santiniho 
v Plandrech. Připraveny byly pěší trasy 
10, 18 a 27 km po Hornické naučné stezce 
a po Jihlavském turistickém okruhu, nebo 
třicetikilometrový cyklistický okruh. 
Z odboru KČT Sklo Bohemia Světlá n. S., 
který byl pořadatelem loňského ročníku, 
se zúčastnilo pět turistů.

-jv-

▶ FITNESS SKLO BOHEMIA Světlá nad Sázavou
pořádá 17. dubna 2008 v 18 hod. v divadelním sále ve Světlé n. S.

SPORTOVNÍ AKADEMII

Vstupné dobrovolné. Výtěžek z této akce bude věnován na výstavbu víceúče-
lového hřiště  v areálu dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře.

Všichni jste srdečně zváni.

Velikonoční svátky v Pohledi

Tradiční program Velikonoc na 
Michalově statku přilákal během Bílé 
soboty a božíhodové neděle do skanze-
nu v Pohledi stovky návštěvníků ze ši-
rokého okolí, kteří přijeli auty, vlakem 
i na kolech.

Pořadatelé ze společnosti Koruny České 
opět připravili vyzdobený statek, když 
středem pozornosti z vystavovaných his-
torických předmětů byl vyzdobený stůl 
v hlavní obytné místnosti statku. Bylo na 
něm vše, čeho si dopřával o Velikonocích 
venkovský lid asi tak před dvěma sty lety. 
Vše dokázal zasvěceným výkladem dopl-
nit hlavní organizátor veškerého dění na 
Michalově statku Jindřich Holub. Nově byl 
zpřístupněn chlév s domácím zvířectvem, 
ve kterém největší pozornost, hlavně dětí, 
přitahovaly ovce s čerstvě narozenými tře-
mi jehňátky. Nechyběly ani lidové uměl-
kyně Marie Karlová z Lučice a Jana Kotě-

rová z Habrů se svými ukázkami pletení 
pomlázek, výrobou tradičního vizovic-
kého pečiva, malých panenek a malování 
kraslic různými technikami. Dokonce se 
našlo hodně návštěvníků, zejména z řad 
mládeže, kteří si zdobení kraslic a výro-
bu vizovického pečiva zkusili sami. Celý 
program svými vystoupeními zpestřil 

Výzva neprofesionálním 
výtvarníkům Světelska
Rok se s rokem opět sešel, a tak nastal čas 

upozornit vedle pravidelných účastníků také 
další zájemce z řad výtvarníků – neprofesioná-
lů 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 dub-
nové tradiční výstavy zúčastnit, oznamujeme, 
že tentokrát musíte být připraveni již v úvodu 
druhé poloviny dubna. Výstava se uskuteční 
v termínu od 21. dubna do 8. května. 

A pro úplnost ještě oznamujeme několik 
důležitých informací:

19. a 20. 4. – instalace exponátů ve spole-
čenském sále Společenského domu ve Světlé 
n. S. 

21. 4. ve 14.30 hodin – zahájení výstavy
8. 5.- ukončení výstavy 

Za kulturní zařízení KyTICe Zdena Horní,
za výtvarníky Petr Křivský

světelský folklorní soubor Škubánek. Děti 
ze souboru připomenuly předvelikonoční 
a velikonoční zvyky, jako například vy-
nášení smrtky, obchůzky vsi s řehtačkami 
či přinášení létečka hospodářovi. Tím mu 
vždy chasa vinšovala štěstí a bohatou úro-
du v nadcházejícím roce.   

Text a foto: jív

došlo po úzávěrce
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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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