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„Kouzlo“ bouřek
Stojíme na pokraji léta, dovolených, 

krásných slunných dnů s kumuly plující-
mi po obloze. Co je to ten kumulus, nebo 
správně latinsky cumulus? Je to jeden 
z deseti druhů oblaků, typický ostře 
ohraničenými obrysy, který se vyvíjí 
díky konvekci (vzestupnému vzdušnému 
proudění) směrem vzhůru. Typický je 
pro dny s hezkým počasím. Tento oblak 
se za vhodných podmínek někdy dále 
může vyvíjet až v cumulonimbus, tedy 
oblak bouřkový. 

Jedná se o mohutný oblak velkého ver-
tikálního rozsahu, jehož vrcholová část 
je téměř vždy zploštělá. Uvnitř tohoto 
oblaku se vyskytují velmi silné výstupné 
a sestupné proudy dosahující rychlosti 
řádově desítek metrů za sekundu, tur-
bulence, námraza, elektrické výboje 
a kroupy. 

Jedná se o věc velmi nebezpečnou a na 
světě je jen málo lidí, kteří měli to „štěstí“ 
spatřit tento oblak i zevnitř a přežili to. 
Dovolím si zde citovat několik zážitků 
polské pilotky padákového kluzáku Ewy 
Wisnierske: 

„Velice těžko se to popisuje – najednou 
nám mrak zkřížil cestu. Chtěla jsem jej 
obletět, ale nasál mě rychlostí 20 m/s

dovnitř. Nasadila jsem spirálu. Spustil 
se liják a krupobití. Stoupala jsem stále 
víc a rozhostila se tma. Za několik minut 
hřmělo všude kolem a bylo mi jasné, že 
jsem se ocitla v centru bouřky. Opouš-
těly mě síly. Tlačilo mě to do postroje 
a upadla jsem do bezvědomí. Nevím, jak 
vysoko jsem byla. Poslední, co jsem ještě 
dokázala udělat, bylo zavolat do vysílač-
ky, že mě to nasává nahoru a nemůžu nic 
dělat.“

Pak omdlela. Otloukaná kroupami 
velikosti pomerančů a malých melounů, 
obalená ledem a hnaná stále vzhůru 
do nebes, chystala se překonat světový 
výškový rekord. Ale ten okamžik už si 
nepamatuje. Mount Everest měří 8 848 
metrů. Tracklog jejího přístroje GPS 
zaznamenal nejvyšší bod ve výšce 9 946 
metrů. 

„Po zhruba 40 minutách jsem se pro-
brala. Všechno bylo zmrzlé. Pokusila 
jsem se seškrabat led z brýlí, abych se 
podívala, jak jsem vysoko. Ale jedno 
sklíčko vypadlo. Pak jsem oškrabala 
displej GPS – výška 6 900 metrů a stále 
jsem letěla. Po chvíli jsem vylétla z mra-
ků a uviděla slunce. Ale pak mě mraky 
znovu pohltily. Bylo to drsné. Chtěla 
jsem se podívat, jak jsem vysoko, ale 

když jsem to uviděla, znovu jsem zavře-
la oči. Po dalších 15 minutách jsem ale 
zjistila, že už nestoupám. Byla jsem ve 
výšce kolem 5 000 metrů a klesala jsem. 
Pomyslela jsem si – O. K., zkusme znovu 
spirálu. Za chvíli už jsem viděla zemi 
a hlavou mi blesklo – tož, kurňa, já to 
snad přežiju.“

Jak je z popisu jejích zážitků vidět, není 
to opravdu žádná legrace. Na zemi bouř-
kový oblak vnímáme jako něco šedého, 
hmotu, která se na nás valí, mnozí z nás 
jsou jím fascinováni a rádi jej sledují, ale 
mnohdy netuší, co se děje uvnitř.

Až tedy v době našich dovolených 
přijde období s výskytem bouřek, re-
spektujme tento meteorologický jev 
(ano, bouřka je jev, tedy něco, co se dá 
pozorovat, ale neměří se) a uvědomme 
si, o jak složitou záležitost se ve skuteč-
nosti jedná. Vždyť je tak fantastické jeho 
postup z bezpečného místa pozorovat 
a přemýšlet, co se uvnitř děje. Studiu 
těchto oblaků zasvětili někteří specialisté 
z oboru meteorologie celý svůj život a já 
doufám, že toto malé zamyšlení přispěje 
našim čtenářům k lepšímu pochopení 
problematiky fantastického jevu zvaného 
cumulonibus. 

-mš-

Slovo úvodem

Schůze rady 28. dubna

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontro-
ly zápisu z minulého jednání. Úkoly jsou 
průběžně plněny. Poté se rada vydala do 
terénu na prohlídku sportovišť. 

Rada města Světlá nad Sázavou 
schvaluje:
 • Nájemné ve výši 1 Kč/m2 za pro-

nájem pozemků KN č. 1413 a KN 
č. 1414 (pozemky na skládce) 
a s přepracováním nájemní smlou-
vy mezi městem Světlá n. S. a Po-
zemkovým fondem ČR. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2008. 

 • Pronájem pozemku KN 
č. 1217/2 v k. ú. Ovesná Lhota na 
základě návrhu nájemní smlouvy. 
Po výše uvedeném pozemku (pol-
ní cesta) se jezdí na pozemek KN 
č. 242/1 (les), který je v majetku 
města Světlá n. S. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 5. 2008. 

 • Uzavření nájemní smlouvy k po-
zemku za účelem zřízení dočasné-
ho parkoviště (u Vitalu) mezi měs-
tem Světlá n. S. a panem Milošem 
Rázlem za roční nájemné ve výši 
5 500 Kč. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 5. 2008. 

 • Poskytnutí finančního daru ve 
výši 3 000 Kč Futsalovému klubu 
Premium ve Světlé n. S. za úče-
lem konání turnaje v malé kopané 
O pohár starostky města. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
3. 5. 2008. 

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Poplatek za komunální odpad 
pro rok 2008
Upozorňujeme občany, že poplatek 

za komunální odpad pro letošní rok ve 
výši 456 Kč za osobu platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který 
je přihlášen k trvalému pobytu ve Světlé 
n. S. nebo přilehlých obcích. Majitelé chat 
a rekreačních chalup hradí poplatek ve výši 
456 Kč za každou stavbu. Poplatek uhraďte 
v hotovosti v pokladně městského úřadu. 

Poplatek byl splatný dle vyhlášky města 
Světlá n. S. do 31. 3. 2008.

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

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

vyhlášky o místních poplatcích mají povin-
nost zaplatit poplatek do 30. 6. 2008. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!
MěÚ, finanční odbor 
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 • Poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000 Kč Obecnímu úřadu Služát-
ky za účelem konání akce Služá-
tecký pohádkový les. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín: 
17. 5. 2008. 

 • Poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč Základní organizaci ČSŽ 
ve Světlé n. S. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 31. 5. 2008. 

 • Poskytnutí bezplatného pronájmu 
dopravního hřiště u ZŠ Lánecká 
pro konání dopravní soutěže mla-
dých cyklistů dne 29. 5. (okresní 
kolo) a 5. 6. (krajské kolo). Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
29. 5. 2008.

 • Spolupořadatelství 2. ročníku pro-
pagační jízdy mopedů Vysočinou 
a poskytnutí finančního daru Sta-
dionklubu S-11 Světlá n. S. ve výši 
4 000 Kč. Zajistí: Josef Böhm, mís-
tostarosta, vedoucí finančního od-
boru, termín: 14. 6. 2008. 

 • Nákup 40 ks publikace Hasičský al-
manach od SDH Světlá n. S. za část-
ku 5 000 Kč. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, vedoucí finančního 
odboru, termín: 30. 6. 2008. 

 • Zabezpečení externí firmy, která po-
skytne technickou pomoc k vypsání 
výběrového řízení na zhotovitele 
akce Rekonstrukce zimního stadio-
nu a souhlasí s poptáním uvedených 
firem: RTS, a. s – Brno, Drupos pro-
jekt, v. o. s. – Havlíčkův Brod, ATD 
Jihlava, s. r. o. – Jihlava, IS engine-
ering, s. r. o. – Jihlava, GORDION, 
s. r. o. – Praha 9. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: ihned.

 • Změnu v rubrice Dotazy na in-
ternetových stránkách města od 
1. 5. 2008, kdy bude jednotlivým 
tazatelům odpovídáno přímo na 
jejich e-mailovou adresu a následně 
budou věcné dotazy, návrhy a při-
pomínky s odpovědí z radnice na 
webu zveřejňovány pod křestním 
jménem tazatele, aby se předešlo 
podezření ze zneužití jména tazate-
le a zároveň občané nebyli ochuze-
ni o informace o dění ve Světlé nad 
Sázavou a jejích místních částech. 
Garanci za včasné odpovědi pove-
de tajemník MěÚ. Zajistí: tajemník 
MěÚ, termín: 1. 5. 2008.

RM Světlá n. S. nesouhlasí
 • S provedením výměny oken v by-

tech č. 9, 10 a 11 v objektu čp. 185 
v Nádražní ulici (byty v půdních 

nástavbách, realizace byla před pou-
hými 10 lety) ve Světlé n. S. z pro-
středků města Světlá n. S. Výměnu 
je možné provést na vlastní náklady 
nájemníků. Zajistí: starostka města, 
termín: 10. 5. 2008. 

RM Světlá n. S. po projednání 
odkládá
 • Rozhodnutí o schválení zámě-

ru pronájmu pozemku KN č. 285 
v k. ú. Horní Dlužiny p. Garetovi 
do příštího jednání rady. 

 • Odkládá projednání žádosti man-
želů Semerádových na příští radu 
s tím, že bude v 15.00 hod. usku-
tečněna prohlídka na místě samém.

RM Světlá n. S. po projednání 
ukládá
 • Uskutečnit prohlídku pozemku KN 

č. 285 v k. ú. Horní Dlužiny.
 • Odboru MIRR provést zaměření 

pozemků – hřiště u ZŠ Jelenova 
– a následného oplocení.

RM Světlá n. S. se po projednání 
zavazuje
 • že město Světlá n. S. bude provo-

zovat kašnu ve veřejné zeleni před 
objektem VOŠ, Gymnázia, SSŠ, 
SOU a OU Světlá n. S., Sázavská 
ul. čp. 543, Světlá n. S. Dále rada 
doporučuje od VOŠ nákup laviček 

ke kašně. Zajistí: Mgr. Jan Tou-
rek, místostarosta, vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2008.

RM Světlá n. S. bere na vědomí
 • Dopis od obyvatel sídliště Na Brad-

le, ve kterém se zamítavě vyjadřují 
k zjednosměrnění komunikace.

 • Stížnost občanů Dolní Březinky, 
že nesvítí světlo na zastávce ČD 
v Dolní Březince. 

 • Informaci tajemníka, že se blíží ter-
mín pro podání čestného prohlášení 
dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů. Termín předání vyplněných 
tiskopisů je 30. 6. 2008. 

 • Návrh komise pro koordinaci spor-
tů týkající se aktivit pro zpřístupně-
ní parku pro širokou veřejnost. Ved-
le naučné stezky by se zde mohly 
vytvořit stálé trasy – okruh tělesné 
zdatnosti s informacemi o časo-
vých limitech jednotlivých katego-
rií. Informace o limitech by byly 
zveřejněny na informační tabuli. 
Ukládá místostarostovi J. Böhmovi, 
aby ve spolupráci s komisí pro ko-
ordinaci sportů zajistil návrh textu 
pro informační tabuli a následně 
odhad nákladů na její výrobu a in-
stalaci. Zajistí: Josef Böhm, mís-
tostarosta, termín: 30. 6. 2008. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Schůze rady 12. května

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

Jednání zahájil místostarosta p. Böhm 
přivítáním přítomných.

RM Světlá n. S. po projednání a po 
prohlídce místa samého:
 • Nesouhlasí s prodejem dvora 

u čp. 23 na nám. Trčků z Lípy ve 
Světlé n. S. 

 • Souhlasí s pronájmem dvora 
u čp. 23 do té doby, než bude mít 
město Světlá n. S. zpracovanou 
koncepci využití čp. 23.

 • Ukládá záležitost možného proná-
jmu dvora u čp. 23 s manželi Se-
merádovými projednat. Zajistí: Jo-
sef Böhm, místostarosta, termín: 
31. 5. 2008. ▶

 • Neschvaluje záměr pronájmu po-
zemku KN č. 285 v k. ú. Horní Dlu-
žiny. Jedná se o polní cestu. O pro-
nájem požádal p. Garet, bytem 
Nový Dvůr, Horní Dlužiny. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, ihned.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:
 • Provozní řád dětských hřišť ve 

Světlé n. S., Směrnici pro kontrolu, 
údržbu a provoz dětských hřišť ve 
vlastnictví města Světlá n. S. a Ná-
vštěvní řád dětského hřiště Na Bra-
dle. Majitelem hřiště Na Bradle je 
město Světlá n. S. a provozovatelem 
TBS města Světlá n. S. Za hřiště 
bude zodpovídat odpovědná oso-
ba určená TBS a další osoba, která 
bude proškolena výrobcem pro od-
bornou údržbu. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: ihned.
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 •Dodatek č. 1 ke smlouvě o náj-
mu nebytových prostor mezi měs-
tem Světlá n. S. a p. A. Vopěnkou, 
s účinností od 1. 4. 2008. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
20. 5. 2008.

 • Schvaluje Provozní řád dětského 
dopravního hřiště. Zajistí: vedoucí 
odboru správního, školství a živ-
nostenského, termín: ihned.

 • Složení komise pro výběr dodavate-
le aplikačního serveru: Josef Böhm, 
Jiří Moučka, David Kotyza, Lenka 
Svobodová. 

 • Seznam oslovených dodavatelů dle 
návrhu: Autocont CZ a. s. Havl. 
Brod, Aika spol. s r. o. Havl. Brod, 
SpaceCom spol. s r. o. Humpolec. 
Zajistí: Josef Kratochvíl, informa-
tik, termín: 30. 6. 2008. 

 • Povolení vybudování zahradního 
domku na pozemku KN č. 722/5 
v k. ú. Světlá n. S., o které požádal 
p. R. Sedláček. Pozemek je ve vlast-
nictví města Světlá n. S., jedná se 
o jeden z pozemků, který má pro-
najatý ČZS. Z hlediska územního 
plánu se jedná o zahrádkářskou ko-
lonii, tzn., že je zde možné postavit 
zahradní chatku, přístřešek nebo al-
tán. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 5. 2008.

 • Dodavatelské firmy, které budou 
osloveny k předložení obchodní 
nabídky, hodnotící kritéria a slo-
žení hodnotící komise pro zadání 
veřejné zakázky na pořízení územ-
něanalytických podkladů pro ORP 
Světlá n. S. dle předloženého návr-
hu. Zajistí: vedoucí odboru staveb-
ního úřadu a územního plánování, 
termín: 30. 6. 2008. 

 • Opravu venkovního osvětlení k za-
stávce ČD v Dolní Březince v ná-
kladu cca 24 tis. Kč. Financování 
bude zajištěno rozpočtovou změnou 
oproti rozpočtové rezervě. Zajistí: 
Josef Böhm, místostarosta, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 7. 2008. 

 • Pronájem 10 m2 veřejného prostran-
ství před Pivnicí Malý Honza ve 
Světlé n. S. p. D. Polákovi na ob-
dobí letní sezóny za částku 60 Kč/
m2/měsíc. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 5. 2008. 

 • Uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem pozemku KN č. 657/2 (jedná 
se o parkoviště APS) – ostatní plo-
cha o výměře 1626 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou APS a. s., Nádražní 293, Světlá 
n. S. dle předloženého návrhu. Za-
jistí: Mgr. Jan Tourek, místostaros-
ta, termín: 31. 5. 2008. 

 • Poskytnutí finančního daru ve 
výši 7 000 Kč pro Centrum – Dům 
dětí a mládeže, Ledeč n. S., Huso-
vo náměstí 242 za účelem konání 
2. ročníku sportovní akce s ná-
zvem Posázavské sportovní hry. 
Těchto sportovních her se účastní 
i žáci obou našich ZŠ. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín: 
9. 6. 2008.

 • Finanční dar ve výši 5 000 Kč Aka-
demii, VOŠ, Gymnáziu a Střední 
odborné škole uměleckoprůmyslo-
vé Světlá n. S., Sázavská 547, Světlá 
n. S. na Program Izrael. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín: 
30. 6. 2008.

RM Světlá n. S. po projednání bere 
na vědomí:
 • Stav pozemku KN č. 854/1 v k. ú. 

Světlá n. S. (jedná se o pozemek 
v majetku města, mezi rodinnými 
domky v Panuškově ulici) a ukládá 
odboru MIRR vyzvat majitele okol-
ních nemovitostí k odstranění nežá-
doucích předmětů (různý uskladně-
ný materiál, dřevo, stavební buňka 
apod.) do 31. 5. 2008 s tím, že po-

kud tak neučiní, provedou vyčištění 
pozemku TBS bez nároku na event. 
náhradu škody. RM totiž schválila 
na tomto pozemku vybudování dět-
ského hřiště s odpočinkovou zónou. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2008.

 • Návrh Komise pro koordinaci spor-
tů na vytvoření stálé trasy v zámec-
kém parku o okruhu cca 800 m, vy-
tvoření testovacího okruhu tělesné 
zdatnosti s informacemi o časových 
limitech jednotlivých kategorií. In-
formace o limitech budou na tabuli, 
kterou zaplatí město.

 • Informaci o cenách automatů na 
zpoplatnění parkování. Byly oslo-
veny tři firmy na podání konkrétní 
nabídky. Hlavním kritériem byla 
cena.

 • Informaci starostky o dokončení 
a předání parkoviště na Malé Straně. 
Je zde však problém s parkováním 
žáků zemědělské školy. Problém 
vidí v tom, že žáci školy obsadí par-
koviště prakticky na celý den. Touto 
záležitostí se rada bude zabývat na 
příštím zasedání.

RM Světlá n. S. po projednání 
ukládá:
 • Přepracovat zřizovací listinu TBS 

Světlá n. S. a m.j. do ní zakompo-
novat i možnost pronájmu volného 
areálu TBS. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR a tajemník MěÚ Mgr. Jan 
Tourek, termín: 26. 5. 2008. 

RM Světlá n. S. projednala petici uži-
vatelů NC, kteří mají výhrady k provozu 
a k personálnímu obsazení Nízkopra-
hového centra, a konstatuje, že o změně 
provozovatele neuvažuje, otázka per-
sonálního obsazení bude projednána 
s ředitelkou Oblastní charity Havlíčkův 
Brod. Zajistí: Josef Böhm, místostarosta 
a Mgr. Jan Tourek, místostarosta, ter-
mín: 26. 5. 2008.

Starostka seznamuje radu s dopisem 
obyvatel ul. U Rybníčků ohledně do-
pravního značení v této ulici. Navrhují, 
aby ulice byla označena značkami 

„Průjezd zakázán“. RM Světlá n. S. po 
projednání akceptuje dopis obyvatel 
části ul. U Rybníčků, ale je toho názoru, 
že současné řešení se jeví jako optimální. 
Ukládá městské policii provádět zde prů-
běžně kontroly dodržování dopravních 
předpisů. Zajistí: starostka města, velitel 
MP, termín: 31. 5. 2008. 

Ing. Lenka Arnotová

▶

Jednosměrka Na Bradle 
nebude

Město Světlá nad Sázavou obdrželo 
podnět jednoho z obyvatel sídliště Na 
Bradle, který navrhoval celou ulici 
procházející sídlištěm změnit na jed-
nosměrnou s vjezdem u Sociálního 
centra a výjezdem u prodejny COOP.

Návrh byl projednán v radě města 
a s pracovníky odboru dopravy i měst-
ské policie. Vedení města se rozhodlo 
zjistit názor všech obyvatel sídliště for-
mou ankety. Do všech domácností byly 
doručeny anketní lístky. Vrátilo se jich 
133. Souhlas s jednosměrnou komuni-
kací vyjádřilo 28 respondentů, proti jich 
bylo 105. Podobně vyznělo i hlasování 
na internetových stránkách města. Ze 
445 hlasů bylo 315, tj. 71 %, proti zjed-
nosměrnění komunikace.

Protože se názor většiny obyvatel 
sídliště Na Bradle shoduje s názorem 
vedení města, městské policie i odboru 
dopravy, nebude se návrh na zjedno-
směrnění komunikace realizovat.

Josef Böhm, místsotarosta
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Jak dál s parkováním ve Světlé?

Narůstající automobilová doprava nutí 
většinu měst řešit stále obtížnější situaci 
s tzv. dopravou v klidu. Přibývají parko-
viště, jejichž plochy většinou ukrajují 
další a další části veřejné zeleně, obje-
vuje se stále větší množství parkovacích 
automatů, rezidenčních karet, zákazů 
stání. I naše město začíná pociťovat 
nedostatek parkovacích míst a problémy 
s průjezdností některých místních ko-
munikací. Dopravní odborníci navrhují 

Společné jednání starostů 

Ve středu 14. května proběhlo ve 
velké zasedací místnosti Městského 
úřadu ve Světlé nad Sázavou společné 
jednání starostů obcí správního obvo-
du Světelska. 

Jednání zahájila starostka města 
Ing. Lenka Arnotová. V úvodu podala 
informaci o průběhu veletrhu Region-
tour 2008, který se koná každoročně 
v Brně. Jedná se o propagaci jednotli-
vých krajů v oblasti kultury a cestov-
ního ruchu. Svůj stánek tam má i kraj 
Vysočina, kde se prezentují jednotlivá 
města – Jihlava, Třebíč, Telč, Ždár n. S., 
Havlíčkův Brod, Chotěboř. Chyběla jí 
tam prezentace Posázaví. Navrhuje, aby 
se v roce 2009 tohoto veletrhu zúčastni-
ly společně všechny obce ORP. Starosta 
Ledče n. S. Stanislav Vrba se na tomto 
jednání k této iniciativě přihlásil a plně 
ji podporuje. 

Dalším bodem jednání byly aktuální 
informace úředníků městského úřadu. 
Z odboru dopravy byla podána infor-
mace k registru vozidel, k vydávání 

profesních řidičských průkazů, k pláno-
vaným opravám silnic a s tím spojených 
uzavírek pro letošní rok. Z majetkového 
odboru si přítomní vyslechli informace 
o Programu obnovy venkova Vysočiny 

pro rok 2008, odbor životního prostředí 
seznámil přítomné starosty obcí s pro-
blematikou vodoprávního úřadu. Posled-
ním příspěvkem  městského úřadu bylo 
upozornění na povinnou výměnu občan-
ských průkazů vydaných do konce roku 
2003, tato výměna musí proběhnout do 
konce letošního roku. 

Pozvání na společné jednání přijal 
JUDr. Dvořák z dozorového pracoviště 
ministerstva vnitra z Havlíčkova Brodu, 
který podal informaci k novele zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 
Novelou se mimo jiné mění koeficient 
pro výpočet daně z nemovitostí u obcí 

do 1000 obyvatel, dále je obcím dána 
možnost zavedení tzv. místního koefi-
cientu, kterým je možno zvýšit daňovou 
povinnost občanů. Všechny tyto pří-
padné změny musí obce promítnout do 
obecně závazných vyhlášek s účinností 
od 1. 1. 2009. 

Starostové obcí byli upozorněni 
na povinnost veřejných funkcionářů 
podat do 30. 6. 2008 čestné prohláše-
ní, které obsahuje oznámení o jiných 
vykonávaných činnostech, oznámení 
o majetku nabytém v průběhu výkonu 
funkce a oznámení o příjmech, darech 
a závazcích podle zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů. S tímto bodem se-
známil Mgr. Marek z Krajského úřadu 
v Jihlavě. 

O vystoupení požádal také Mgr. Kr-
hovský z Probační a mediační služby 
z Havlíčkova Brodu a nabídl starostům 
možnost využití občanů, kterým byl 
udělen trest obecně prospěšných prací. 
V tomto případě se jedná o alternativní 
tresty, kdy odsouzený odpracuje zdarma 
ve prospěch obce zadanou práci.

Schůze starostů se zúčastnil také 
ředitel Krajské správy a údržby silnic 
Ing. Matějka, který přítomné seznámil 
s plánovanými opravami krajských 
silnic v našem regionu v letošním roce. 
Starostové vznášeli svoje požadavky na 
opravy silnic na území obcí ve správě 
kraje Vysočina.

Na závěr společného jednání vystou-
pil ředitel TBS Světlá n. S. Petr Soukup, 
který nabídl starostům spolupráci v ob-
lasti svozu a likvidace odpadů, nabídl 
možnost provedení zámečnických a sta-
vebních prací. 

Ing. Jiří Moučka, tajemník MěÚ
Foto: Jaroslav Vála

▶

řešení, která se město snaží podle svých 
finančních možností akceptovat. Často 
to vzbudí nelibost občanů bydlících 
právě v té části města, které se opatření 
dotkne. Příkladem může být ulice Na 
Sídlišti, kde byly umístěny značky zaka-
zující zastavení, nebo ulice U Rybníčků, 
kde se dokonce několikrát měnila trasa 
jednosměrné ulice, aby řešení vyhovova-
lo co největšímu počtu řidičů.
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Podaří se udržet tradici?

Světelská radnice pravidelně pořádá pro 
své nové spoluobčánky vítání občánků. 
Vítání probíhá v obřadní síni Městského 
úřadu ve Světlé n. S. Občánci jsou vítáni 
po malých skupinkách – cca do 5 dětí. 
Zúčastněných však bývá mnohonásobně 
víc. Málokdo z babiček a dědečků si nechá 
slavnostní příležitost ujít, a tak doprovází 
dítě spolu s rodiči a sourozenci malého 
občánka. 

Stalo se tradicí, že mimo kytičky pro 
maminku dostane drobný dáreček nový 
občánek, a dále pro něj rodiče obdrží cer-
tifi kát o vkladu v hodnotě 1 000 Kč. 

Samotný akt probíhá za přítomnosti jed-
noho ze zastupitelů a ceremoniářky. Slav-
nostní chvíle doplní děti z MŠ svým mi-
lým vystoupením, básničkami, říkankami 
a písničkami, které v jejich provedení jsou 
neopakovatelným zážitkem. Vzpomínkou 
na slavnostní okamžik je řada fotografi í, 
kterou každý nový občánek obdrží. V roce 
2007 bylo takto přivítáno 52 miminek. 

Na vítání občánků musí rodiče svého 
potomka přihlásit. Formulář k tomu ur-
čený získáte na našich webových strán-
kách nebo na odboru správním, školství 
a živnostenském (u paní J. Zmrhalové, 
kancelář č. 211). Formulář si maminky 
mohou vyzvednout i při podání žádosti 
o tzv. porodné v kanceláři ÚP – pracoviště 
státní sociální podpory (č. 217). 

Bohuslava Vondrušová, OSŠaŽ

I když v posledních letech přiby-
ly ve městě desítky parkovacích míst 
(v Komenského ulici proti ZŠ, v ulici 
Na Sídlišti a naposledy na Malé Straně), 
problém nezmizel. Největší potíž s ne-
dostatkem volných míst je na náměstí, 
kde je mnoho vozidel, patřících lidem 
dojíždějícím do zaměstnání, zaparková-
no celý den. Radnice pro své zaměstnan-
ce zřídila parkoviště za Společenským 
domem, ale úbytek deseti aut není vůbec 
znát. Podobná situace je na Malé Straně. 
Parkoviště, které by mělo sloužit ná-
vštěvníkům restaurace či muzea, je celý 
den plné vozidel studentů zemědělské 
akademie.

Jak z této situace ven? Nějaká nová 
parkoviště jistě přibudou. V plánu je 
pokračování podélného parkování v Sá-
zavské ulici, které vyřeší letitý problém 
s nevábným pohledem na bahnitý okraj 
vozovky, jednou bude možná nutné vy-
užít i část zelené plochy mezi vozovkou 

▶

Informace pro občany 

Branná povinnost je povinnost obča-
na ČR plnit úkoly ozbrojených sil ČR. 
Zahrnuje povinnost občana podrobit se 
odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou 
činnou službu a plnit další povinnosti 
stanovené tímto zákonem. Od 1. ledna 
2005 se zřizují krajská vojenská velitel-
ství (tímto dnem se ruší územní vojenské 
správy). Pro území kraje Vysočina vy-
konává státní správu a plní úkoly obrany 
Krajské vojenské velitelství Jihlava, 
Vrchlického 14, 586 01 Jihlava, telefon 
973 433 301, kvv.jihlava@seznam.cz.

Zajišťování branné povinnosti: obec-
ní úřad obce s rozšířenou působností 
úkoly zajišťuje jako výkon přenesené 
působnosti. Bližší informace naleznete 
na www.svetlans.cz.

Bezpečnostní rada
Jaroslava Zatočilová, tajemnice BR

v téže ulici a areálem Akademie – VOŠ, 
Gymnázia a SOŠUP.

Přeplněné náměstí bude nejjednoduš-
ší vyprázdnit zpoplatněním parkování, 
totéž platí i o parkovišti na Malé Straně. 
Řidiči budou moci využít velké parko-
viště v ulici Na Sídlišti, které je přes den 
prázdné. Pokud zastupitelé tento záměr 
schválí, mohlo by k tomu dojít ještě letos. 
Představa o výši poplatku je, že za první 
hodinu by se platilo pouze 5 Kč, za kaž-
dou další 10 Kč. Jako první by mohlo být 
zpoplatněno parkoviště na Malé Straně. 
Toto jistě málo populární opatření, po-
dobně jako mnohá další, není plánováno 
proto, aby radnice naštvala obyvatele 
města, i když to podle některých reakcí 
našich občanů tak vypadá. Zavádění 
placeného parkování v mnoha městech 
Vysočiny ukazuje, že žádné lepší řešení 
zatím nikdo nevymyslel.

Josef Böhm, místostarosta

Aktuality z radnice

Město má zpracovanou studii Revi-
talizaci panelových sídlišť a Generel 
dopravy. Oba tyto dokumenty obsahují 
návrh zpřístupnění Bradla ze Sázavské 
ul. přes přejezd ČD. Propojovací komu-
nikace mezi ul. Sázavská a sídlištěm 
Bradlo by byla určena pro osobní auta 
a měla by odlehčit výjezdu aut směrem 
do Lánecké ulice. Tato problematika se 
stala prioritou města, byl zadán inves-
tiční záměr, který prověří technické ře-
šení a zajistí souhlas ČD a vlastníků sítí. 
Termín předání záměru je do poloviny 
června 2008.

***
Další prioritou města je řešení bezpeč-

nosti chodců pod viaduktem v Lánecké 
ulici. Je zadané zpracování studie návr-
hů na řešení, které budou předloženy do 
30. 6. 2008. Po vyhodnocení bude zadán 
další stupeň PD.

***
Na základě požadavku krizového štá-

bu byla zpracována technická dokumen-
tace, která řeší zlepšení situace odvodu 
vod v otevřené vodoteči, která protéká 
sídlištěm na Sázavské ulici. Do konce 
září by měla být provedena realizace 
opatření, vyplývající z technické doku-
mentace.

***
V měsíci květnu byla provedena ná-

kladem 305 000 Kč oprava chodníku 

před areálem MŠ v ulici Na Sídlišti. 
Pro zvýšení bezpečnosti dětí se počítá 
s  opravou chodníků v areálu MŠ Na 
Sídlišti, které jsou rovněž ve špatném 
technickém stavu. Realizace bude pro-
vedena v období prázdnin.

***
V měsíci červnu budou zahájeny 

stavební úpravy chodníku a kanalizace 
v Horní ulici. Stavba bude realizována 
dle PD vypracované fi rmou Drupos 
Havlíčkův Brod. Projekt řeší prostor 
z náměstí, podél objektu OD Jednoty, 
kde bude vybudován nový chodník, 
a dále v návaznosti na horní část až po 
místní komunikaci vedoucí ke zdravot-
nímu středisku. Součástí stavby je celko-
vá rekonstrukce kanalizace s napojením 
stávajících dešťových svodů. Chodník 
bude v horní části rozšířen a sloužit i ja-
ko komunikace k zásobování stávajících 
prodejen a umožňovat občanům zajíždět 
na své pozemky. Dojde i k opravě chod-
níku od zdravotního střediska k Lánecké 
ulici.

Ing. Lenka Arnotová
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Český den proti rakovině 

Plných 11 let shlížela do světelského 
náměstí z jeho západního rohu věžovitá 
část integrovaného domu čp. 1070, kte-
rý si lid pojmenoval Karlštejn, Zámeček 
či Nový kostel, a dokreslovala tak tvář 
náměstí Trčků z Lípy. 

V brzké době bude tento objekt, ve kte-
rém mimo jiné sídlí Fitness Sklo Bohemia, 
z již zažitého obrazu náměstí vymazán. 
Zakryje jej totiž zcela nový dům, jehož 
podoba vzešla z ateliéru pražského archi-
tekta Miloslava Stříbrného. Jednopatrový 
dům by se měl stát jednou z dominant ná-
městí a dle poskytnutých obrázků autora 
by to měla být ozdoba světelského rynku. 
Zda tomu tak skutečně bude, budeme mít 
možnost za několik měsíců všichni posou-
dit, od poloviny května se ono místo stalo 
staveništěm. 

Pro obyvatele Světlé a její návštěvníky 
je určitě důležitou informací, že v novém 
objektu budou vedle bytových prostor vý-
robna i prodej lahůdek, bufet a též řeznic-
tví, to vše splňující nejpřísnější hygienické 
i estetické normy. Máme se tedy nač těšit. 

Text a foto: jív

Náměstí mění svoji tvář

Ve středu 14. května jsme se všichni 
v naší republice mohli zakoupením 
žlutého kvítku měsíčku lékařského 
zúčastnit již 12. ročníku sbírky Ligy 
proti rakovině Praha. Tématem letoš-
ního ročníku byla prevence pod heslem: 

„Dnešní děti – zítřejší svět. Výchova ke 
zdravému způsobu života v rodině.“ Za 
uplynulá léta se malá žlutá kytička již 
stala symbolem programu boje proti 
zhoubným nemocem. 

Ve Světlé n. S. zajišťovali akci již tra-
dičně studenti místní České zemědělské 
akademie a ženy z Českého svazu žen. 
V tomto roce si sběratelé mohli svoji 
sbírku rozšířit o kytičku se stužkou zele-
né barvy, letáčky informovaly o prevenci 
tohoto závažného onemocnění u dívek 
očkováním proti rakovině děložního hrdla 
a u mladých mužů samovyšetřováním od-
halit včas nádory varlat.

Letos bylo v našem městě k dispozici 
1 750 květin, a mohu vám sdělit, že krátce 
po 14. hodině byly již všechny kytičky 
nabídnuty. Vím, že se na všechny z vás 
květ nedostal a svoji sbírku si tak nemů-
žete doplnit, ale věřte mi, nedá se to vždy 
dobře odhadnout. Objednávka se posílá 
začátkem března, a jaké další akce budou 
v tento den v našem městě, ještě nevíme 
(a letos byla akce na akci – vítání občánků, 
zkoušky autoškoly, předváděcí firemní 
akce FIAT, setkání starostů obcí správního 
obvodu Světelska a hlavně Jízda zručnosti 
pořádaná místní Českou zemědělskou 

akademií). A že důležitou roli hraje počasí, 
bych snad ani nemusela připomínat. Příští 
rok objednáme více, abychom mohli uspo-
kojit každoroční dárce, ale musíme doufat, 
že k nám bude počasí opět tak vlídné jako 
letos. O to více vždy potěší, že se najdou 

i ti, kteří se u našeho „žlutého“ stolku za-
staví a přispějí i bez odměny. 

Celkový finanční obnos sbírky činil 
38 831 Kč. Tato částka byla v zapečetě-
ných pokladnách odevzdána k přepočítání 
přímo do havlíčkobrodské ČSOB, která je 
již tradičně finančním partnerem, a odtud 
byla poukázána na účet Ligy proti rakovi-
ně Praha. Výtěžek letošního Českého dne 
proti rakovině je opět určen na nádorovou 
prevenci a onkologický výzkum. Bližší 
informace lze získat na www.denprotira-
kovine.cz, kde bude též uveřejněna doku-
mentace letošního dne.

Posílat dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET na čís. 87777 můžete do 
20. 10. 2008, cena jedné DMS je 30 Kč, 
příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč. Při-
spívat lze též na sbírkový účet Českého 
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V období od 24. prosince 2007 do 
19. dubna 2008 vnikl násilím neznámý 
pachatel do rekreačního domu ve Světlé 
n. S. Zde odcizil z prostorů kůlen přívodní 
kabel od pily, motor pily, železné překla-
dy, elektrickou vrtačku, hliníkové kabely, 
měděné kabely a další. Svým jednáním 
způsobil majiteli škodu  13 000 Kč.

V období od října 2007 do dubna 2008 
muž (*1977) ze Světlé n. S. vybral ženě 
(*1964) z Přibyslavi z účtu v bance finanč-
ní prostředky ve výši 77 573 Kč, přestože 
věděl, že tyto finanční prostředky se na 
účet ženy dostaly omylem pracovníka 
banky. Nyní čelí podezření z trestného 
činu zatajení věci.

Dne 27. 4. okolo 18. hod. došlo  v Havíř-
ské ulici ve Světlé n. S. k dopravní nehodě. 
Řidič vozidla Škoda Forman Plus vyjel 
z vedlejší komunikace, odbočil vlevo na 
hlavní komunikaci a zde zřejmě nezvládl 
řízení vozidla. Přední  částí narazil do 
levého zadního rohu zaparkovaného osob-
ního vozidla Škoda Felicia. Řidič z místa 
nehody utekl, ale následně byl dohledán 
policejní hlídkou. Alkohol byl u řidiče 
dechovou zkouškou vyloučen, ke zranění 
osob nedošlo. Hmotná škoda byla vyčísle-
na na 27 000 Kč. Šetřením na místě však 
bylo zjištěno, že se jedná o 17letého mladí-
ka z Rakovníka, který není držitelem žád-
ného řidičského oprávnění. Jako příčinu 

Kriminalita na Světelsku
nehody uplatňoval technickou závadu na 
řízení vozidla. Mladík je podezřelý z trest-
ných činů řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění a neoprávněného 
užívání cizí věci.

Dne 5. 5. v odpoledních hodinách vnikl 
nezajištěnými dveřmi do budovy sokolov-
ny ve Světlé n. S. muž a po překonání pet-
lice dveří z posilovny odcizil železná záva-
ží k činkám. Dal si je do batohu, přičemž 
byl přistižen správcem budovy. Hodnota 
odcizených závaží je 2 000 Kč. Jelikož 
je 29letý muž ze Světlé n. S.  v současné 
době již trestně stíhán, byl podán návrh na 
uvalení vazby.

V době od 20. 4. do 10. 5. dosud nezná-
mý pachatel odcizil ve Světlé n. S., část 
Mariadol, šest  plechových vojenských ná-
jezdových klínů. Tímto jednáním vznikla 
majiteli škoda ve výši 30 000 Kč.

Začátkem května ve Světlé n. S.  dosud 
neznámý pachatel povalil na hřbitově ka-
mennou náhrobní desku, přičemž došlo 
k jejímu rozlomení na dvě části. Způsobe-
ná škoda činí 6 000 Kč.

Dne 17. 5. kolem poledne v prodejně  ve 
Světlé n. S. dosud neznámý pachatel od-
cizil zákazníkovi z ledvinky, kterou měl 
připnutou na břiše, nezjištěným způsobem 
peněženku s doklady a finanční hotovostí. 
Způsobená škoda činí 2 000 Kč.

Z webové stránky zpracovala -hk-

Dům čp. 93
Jako první známý majitel bydlící v do-

mě na rohu náměstí a Dolní ulice je v ro-
ce 1857 uváděn granátník Josef Kadleček, 
který zde žil s manželkou Annou, syny 
Janem (*1837) a Aloisem (*1841) a dcerou 
Marií (*1839). V roce 1864 je jako majitel 
zapsán Alois Kadleček, v roce 1896 Ma-
rie Nováková, rozená Kadlečková, v roce 
1913 Václav a Růžena Novákovi a od 
roku 1919 Václav a Ludmila Novákovi.

V archivu stavebního úřadu MěÚ 
Světlá n. S. je nejstarším dokumentem 

dne proti rakovině (6500065/0300) do 
31. 12. 2008. 

Údaje o činnosti Ligy, o přímé podpoře 
onkologického programu a o dalších akti-
vitách tohoto občanského sdružení můžete 
získat na internetové adrese: www.lpr.cz 
nebo na e-mailové adrese: lpr@lpr.cz.

Poděkování za pomoc při této huma-
nitární akci právem náleží všem, kteří se 
každým rokem pravidelně zapojují. K za-
jištění akce pomohl opět Městský úřad 
ve Světlé n. S. a příspěvková organizace 
KyTICe.

Vám všem, kteří jste se přidali k početné 
skupině dárců a motto 12. celonárodní 
sbírky Českého dne proti rakovině

KUP KVÍTEK JAK SLUNÍČKO
 – POMOZ ASPOŇ MALIČKO

naplnili, chci za všechny moc poděko-
vat.

Helena Kostincová
Foto: Jaroslav Vála

protokol s vylepeným padesátikrejcaro-
vým kolkem „…sepsaný u městské rady 
ve Světlé dne 15. června 1869, jehož 
předmětem bylo jednání stavební komise 
na základě žádosti pana Aloise Kadlečka, 
majitele usedlosti čp. 93 ve Světlé ze dne 
12. června 1869, za udělení politického 
povolení ku stavbě toho samého stave-
ní.“ V něm se mj. píše: „Při zkoušení 
stavebního plánu na místě shledalo se, 
že čára stavební do Dolní ulice ustano-
vená se překročila, a ustanovila se ta 
samá na rohu budoucího stavení pana 

Aloise Kadlečka pod pravým úhlem od 
stavení pana Josefa Pipka, hostinského 
a majitele domu čp. 89, na tři sáhy 1 
střevíc 10 palců a k rohu stavení čp. 92. 
/…/ Obce představenstvo co majitel ulice 
Dolní, nemá proti nynějšímu ustanovení 
stavební čáry zde ani na náměstí ničeho 
k namítání, a z příčin policejních proti 
této stavbě ničeho nenamítá.“

Z 11. července 1905 je povolení ke stav-
bě vydané stavebním úřadem ve Světlé 
n. S. majitelce domu Marii Novákové ke 
zřízení příčky a „z hlavních dveří ▶
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upravíte okno na náměstí vedoucí, 
takže takto provedenou změnou docílen 
bude malý pokojík.“

Dne 1. července 1908 adresuje Marie 
Nováková obecnímu úřadu žádost o ko-
misionelní jednání: „Na svůj dům čp. 93 
na náměstí ve Světlé hodlám přistavěti 
I. patro dle plánů dvojmo přiložených. 

K tomu cíli zřídí se ve dvoře zvláštní 
přístavek., kdež umístěno bude kamen-
né schodiště, prádelna, záchody a spíž. 
První patro sestává ze 6 pokojů, 2 ku-
chyň s příslušenstvím.“ Dne 5. července 
udělilo městské zastupitelstvo povolení 
k provedení stavby, která byla započata 

8. července a ukončena 2. listopadu 1908, 
4. listopadu uděleno povolení k obývá-
ní od 15. listopadu. Ještě předtím, dne 
2. září 1908, však majitelka domu před-
kládá „slavnému městskému zastupitel-
stvu“ žádost o odstranění dvou stromů: 

„Vzhledem k tomu, že stromy nalézající 
se před domem mým čp. 93 v úctě po-

depsané Marie Novákové značně zasti-
ňují pokoje v I. patře domu toho zřízené 
a vyhlídku vůbec znemožňují, dovoluji si 
tímto zdvořile prositi, aby stromy ty od-
straněny byly, ježto jinak bych tím značně 
poškozena byla, an nájemníci by pro tuto 
vadu velké srážky z nájemného činili a ta-
ké by se státi mohlo, že bych ani byty ty 
pronajmouti nemohla. V důvěře, že této 
oprávněné prosbě slavné zastupitelstvo 
města Světlé n. S. místa dáti ráčí, vyslo-
vuji předem své uctivé díky.“

V roce 1912 píše městské radě, že za-
mýšlí „zříditi krám z bytu domu čp. 93 
na náměstí a z tohoto upraviti vchod ze 
stávajícího okna“.

Václav Novák (1887-1969) měl 
s manželkou Růženou, roz. Laňkovou 
(1879-1949) syny Jana (*1914) a Václava 
(1916-1979), který byl v 70. letech minu-
lého století ve Světlé lékárníkem, s dru-
hou manželkou Ludmilou (*1886) měl 
syna Josefa a dceru Marii (*1921). Dle 
voličského seznamu z června 1921 zde 
kromě Václava a Ludmily Novákových 
bydlely Marie Nováková (*1866), vdova 
po obchodníku, služky Marie Kubíková 
(*1875) a Marie Pipková (*1852), učitelky 
Antonie Horská (*1882) a Karla Sobot-
ková (*1890), vdova Anna Svatoňová 

…a dnes

(*1853) a soukromnice Marta Šenkýřová 
(*1892).

V roce 1925 požádal Václav Novák 
o povolení přestavby zchátralých stájí. 
Stavba byla započata 4. května a ukon-
čena 27. září, při šetření komise bylo 
zjištěno, že „…projektovaný dřevník 
vedle chlévků pro vepře nebyl postaven, 

nýbrž celá plocha včetně dřevníků po-
nechána pro chlévky. U stáje rozměry 
oken jsou odlišné od projektu. Buďtež do 
obou pare plánů odlišnou barvou změny 
vyznačeny.“

Dne 30. 3. 1932 byla Václavu Novákovi 
vydána koncese na čepování vína. Ze 
dne 4. září 1937 pochází žádost Václava 
Nováka o povolení přestavby domu: „Po-
depsaný míní ve svém domě čp. 93, v bý-
valých místnostech pošty, zříditi Baťovu 
prodejnu, správkárnu a pedikúru a žádá 
o svolení k adaptaci.“ Povolení bylo vy-
dáno 11. září 1937, stavba započala 11. říj-
na a byla ukončena 8. listopadu, povolení 
k užívání bylo vydáno 23. listopadu.

Dcera Václava a Ludmily Novákových, 
Marie, se provdala za Josefa Vincence, 
majitele domu čp. 176 na Malé Straně. 
V roce 1957 se stali majiteli domu čp. 93, 
Václav a Ludmila Novákovi měli právo 
užívání bytu.

S demolicí domu se začalo v květnu ro-
ku 1976, ale teprve v říjnu 1994 se začalo 
s výstavbou nového objektu, který dostal 
čp. 1045 a kromě hotelu Barbora v něm 
sídlí ještě Obvodní oddělení Policie ČR, 
Česká pošta a obchod Duha. Slavnostní 
otevření se konalo 14. června 1996.

-jv-

Kdysi…

Plán na přístavbu 1. patra starý přesně 
100 let (z července 1908)

▶
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Našli jsme v letopisech

Pořádání rybářských závodů není 
v našem městě žádnou novinkou. Čle-
nové světelského Rybářského spolku 
je pořádali již před 70 lety, tehdy však 
nikoli na rybnících v zámeckém par-
ku, ale na Sázavě.

Rybářský spolek ve Světlé n. S. pořá-
dá dne 16. června 1938 závody v chytání 
ryb. Závoditi se bude v úseku katastru 
obce Světlé n. S. od jezu až k Černému 
víru, kdež bylo pečlivě nasazováno a po 
celý rok se nesportovalo, takže výsledek 
je zaručen. Jmenovaný úsek je nejkrás-
nější a nejrybnatější částí našeho povodí, 
bude tedy každý účastník spokojen jak 
úlovkem, tak i krásou krajiny. 

Druhy ryb: štika, bolen, parma, tloušť, 
okoun, padoustev, plotice, lín a úhoř. 
Zvláště bolenů je zde velké množství, 
takže třpytka i muška splní svoje po-
slání.

Program:
1.  6.30 h. - Uvítání hostí ve spolkové 

místnosti u Suchomelů.

2.  7.00 h. - Čtení závodních pravidel 
a rozlosování stanovišť.

3.  7.30 h. - Odchod na vykázané úse-
ky.

4.  8.00 h. - Začátek závodů (oznámí 
výstřel).

5.  11.30 h. - Přestávka, odchod do 
spolk. místnosti, kde společný 
oběd.

6.  14.00 h. - Začátek odpoledního zá-
vodu.

7.  17.00 h. - Konec závodu, odchod do 
spolk. místnosti, vážení a bodování 
úlovků.

8.  18.00 h. - Prohlídka města.
9.  20.00 h. - Přátelský večírek spojený 

s rozdílením cen.

Závodník zaujme místo na stanovišti 
podle čísla určeného losem. Závodník, 
který bude chytati vláčecí udicí, nechť 
toto v přihlášce uvede. Pro vláčecí udici 
bude vymezen zvlášť rayon, závodník 
může však v témže rayonu chytati 

jinou metodou. Kontrolní orgánové 
budou opatřeni bílými páskami a mají 
povinnost kontrolovat dodržování zá-
vodního řádu a potvrzovati ve výkazech 
závodníků chycené ryby. Úlovky nepo-
tvrzené nebudou při bodování uznány. 
Soudce bude opatřen páskou červenou. 
Za bezpečnost kolemjdoucích a škody 
na pobřežních pozemcích ručí každý 
závodník sám. Ulovené ryby zůstávají 
majetkem spolku, úlovce má však prá-
vo předkupní. Jelikož o závody jeví se 
značný zájem, prosíme pp. návštěvníky, 
aby nám včas oznámili dobu příjezdu 
a reflektují-li na nocleh. Zamluvíme 
ubytování a stravu za snížené ceny. 
Živé nástražné rybky, červy, vařený 
hrách i těsto budou pp. závodníkům za 
dobrovolný poplatek k disposici. Nutno 
však předem objednati a udati množství. 
Zveme kolegy rybáře k hojné návštěvě, 
každý se příjemně pobaví a nás v naší 
práci posílí.

Z rybářské kroniky vybral -jv-

Co nového v mateřských školách?

Rádi využíváme možnost touto ces-
tou informovat rodiče dětí i všechny 
spoluobčany o akcích, které proběhly 
nebo ještě budou realizovány v našich 
mateřských školách.

Zápis děti do MŠ pro školní rok 2008/
2009 proběhl ve dnech 22. až 24. dubna 
za účasti zástupců města Světlá n. S. Bylo 
zapsáno 62 dětí, do ZŠ letos odchází 61 
předškoláků, tudíž rodičům všech zapsa-
ných dětí může být vyhověno. Současně se 
zápisem proběhl i Den otevřených dveří, 
kdy rodiče společně s dětmi měli možnost 
navštívit třídy a aktivně se zapojit do her 
a činností v MŠ.

S blížícím se koncem školního roku nás 
čeká ještě spousta různých aktivit, např. 
výlet dětí z MŠ Lánecká do hřebčína ve 
Slatiňanech, výlet dětí z MŠ Pěšinky do 
jihlavské ZOO a děti z MŠ Sídliště navští-
ví v letošním roce ZOO Dvůr Králové nad 
Labem.

Za pomoci učitelů a žáků ze ZŠ Lánecká 
připravujeme oblíbenou olympiádu, letos 
spojenou se sportovním dnem dětí této 
školy. Na děti čeká spousta sportovních 
disciplín, her a překvapení, za něž budou 
odměněny samozřejmě olympijskou me-
dailí a nějakou sladkostí.

V rámci Dne otevřených dveří ZŠ 
Lánecká a Komenského navštěvují kaž-
doročně předškolní děti 1. třídy, kde se 
seznamují s novým prostředím a formou 
výuky ve škole.

V závěru školního roku si ZUŠ zve 
předškoláky k předběžnému průzkumu 
jejich schopností v oblasti hudební, vý-
tvarné a dramatické. Napomáhá tak při 
rozhodování, jak postupovat při rozvíjení 
talentu dětí.

1. dubna letošního roku jsme pro děti 
připravili krásné dopoledne, přijel totiž za 
námi pracovník Stanice terénní ochrany 
přírody z Lipce u Pardubic a přivezl 

Výlet za ledními medvědy

Byl 1. máj, byl lásky čas... a Pionýrská 
skupina J. Wolkera se rozhodla tento 
den strávit v brněnské zoologické zahra-
dě. Přesně v 9 hodin ráno prošlo brana-
mi ZOO 13 dospělých a 33 dětí. Kroky 
všech vedly neomylně k výběhu ledních 
medvědů. Pozorovat dvě hrající si malá 
medvíďata, která se v brněnské ZOO 
narodila 23. listopadu 2007, bylo oprav-
du lepší než televizní program. Děti se 
jistě dosyta vyřádily v dětském koutku, 
a i ostatní výběhy se zvířaty stály za to 
se u nich alespoň na chviličku zastavit. 

Při zpáteční cestě domů jsme nemohli 
nevyslyšet přání dětí a neudělat přestáv-
ku u občerstvení McDonald ś.

I když bylo celý den pod mrakem, 
děti si 1. máj užily a z výletu si odnesly 
hezký zážitek a spoustu užitečných in-
formací o zvířatech.

Vedoucí PS J. Wolkera▶
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve srdečně maminky s dětmi do své 

klubovny

Program na červen:
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 
Pátek: 8:30 – 10 hod. 
 Setkávání maminek s dětmi do  
 1 roku

A navíc: 
• ve středu 4. června od 8:30 sociální 

poradna (paní Brůžková)
• v pátek 6. června v 16 hodin Sluníčkový 

závod – závody dětí na odrážedlech a tří-
kolkách v parku
• v pondělí 9. června – letní zdobení 

triček monotiskem – bílá (světlá) trička 
s sebou
• ve středu 11. června od 9 hodin beseda 

s Luckou Tvrdíkovou na téma Reflexní 
masáže – masáže správných míst na cho-
didlech jako první pomoc při onemocnění
• v sobotu 14. června Den otců – sport hra-

vě od 14 hodin na hřišti za sokolovnou
• ve středu 18. června burza receptů 

s ochutnávkou: slané i sladké rolády, šneci 
a jiné záviny 
• v pátek 20. června 14:30 – 16:30 hod. 

seminář pro rodiče – Znaková řeč pro 
batolata s Marikou Machkovou, nezávislou 
certifikovanou instruktorkou programu Baby 
Signs® – přihlášky na tel. 775 126 104 nebo 
marika.machek@centrum.cz, více informací 
o programu: www.babysigns.cz

s sebou několik ochočených a vycvi-
čených dravých ptáků, které si děti mohly 
prohlédnout velice zblízka. V kožené 
rukavici si mohly podržet na ruce raroha 
velkého nebo káně. Zážitkem byl let orla 
stepního nad jejich hlavami, nebo krmení 
supa.

Velmi zajímavým zážitkem pro děti je 
každoroční exkurze do místní hasičské 
zbrojnice, kde se seznamují s hasičskou 
technikou a s náročnou prací hasičů a zá-
roveň jim přináší ponaučení, jak se chovat 
a zvládat nebezpečné situace.

Pěknou, již tradiční akcí pro děti je 
ukázka výcviku policejních psů, při 
které najdou zábavu i poučení děti všech 
věkových skupin. Psovodi se svými čtyř-
nohými kamarády baví děti ukázkami 
z výcviku i vlastní práce policie.

Jednotlivé třídy MŠ poznávají krásy 
přírody při svých pěších výletech do okolí 
našeho bydliště. V rámci ekologické vý-
chovy se děti seznamují s živou i neživou 
přírodou, učí se chránit přírodu a neničit 
její krásy.

Nejkrásnější svátky v roce – Vánoce 
– jsme s dětmi oslavili společně s rodiči, 
uspořádali jsme malá posezení u stromeč-
ku s vlastním programem, děti přednesly 
básničky, zazpívaly koledy, zatancovaly. 
Většina rodičů byla nadšena z toho, co 
všechno se naučily. Odměnou jim za to 
byla nejen mikulášská nadílka, ale hlavně 
dárečky od Ježíška. Radost v očích nemě-
ly jen děti, ale i rodiče a v neposlední řadě 
také my, učitelky. K příjemné předvánoční 

atmosféře přispělo také pozvání žáků 
9. třídy ZŠ Komenského na jejich vánoční 
besídku.

V průběhu roku se zúčastňujeme koncer-
tů dětí v ZŠ Lánecká, různých divadelních 
představení ve Světlé, v Havlíčkově Brodě, 
v Jihlavě. Do MŠ pravidelně každý měsíc 
přijíždí divadélko L. Frištenské Úsměv 
s pohádkami pro nejmenší.

Během roku se některé děti učí tancovat 
pod vedením paní učitelky Kaplanové, 
a pod vedením paní učitelky Vohlmutové 
si děti procvičují všechny hlásky. Maso-
pustní období jsme zakončily tradičním 
karnevalem s tombolou a tanečkem.

Pálení čarodějnic je výsadou pouze MŠ 
Lánecké, kdy děti své vlastnoručně vyro-
bené čarodějnice upálí již dopoledne na 
zahradě školy. K čarodějnickému reji se 
přidávají i všechny učitelky a pro děti je 
čarodějnický bál okolo ohně nezapomenu-
telným zážitkem.

Předškolní děti se loučí s MŠ na MěÚ 
ve Světlé n. S. za přítomnosti rodinných 
příslušníků a zástupců města. Děti vy-
stupují se svým pásmem písní a básniček, 
odměnou jim je kniha a kytička pro ma-
minku.

V období předškolního věku je dítě 
velice zvídavé, rozvíjí se jeho myšlení, 
řeč, zdokonaluje se jeho fyzická zdatnost, 
a proto prostředí školy musí být velice 
podnětné, rozmanité a to vše záleží pře-
devším na učitelkách, na jejich přístupu 
k dětem, na jejich tvořivosti, na schopnosti 
předávat své vlastní zkušenosti dětem.

▶

ZVE VŠECHNY TATÍNKY S D!TMI A MAMINKAMI,
D!DE"KY A BABI"KY

NA OSLAVU DNE OTC! - SPORT HROU 
       

14. #ervna
od 14 hodin na h$išti za sokolovnou  

ve Sv%tlé n. S.   

Tato akce bude sou!ástí 2. ro!níku celostátní kampan"
Táta dneska fr!í, kterou spole!n" vyhlásily 

 LOM – Liga otev#ených muž$ a Sí% mate#ských center. 

www.charitahb.cz, 728 228 565 

Školní rok končí a nový nás čeká. Ale 
až po prázdninách, kdy nabereme nové 
síly a energii pro další práci. Všem dětem, 
rodičům a spoluobčanům přejeme krásné 
prázdniny a příjemnou dovolenou a v září 
zase na shledanou.

  Učitelky MŠ
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30. narozeniny ZŠ Lánecká

Slavnostní Akademie ke 30. vý-
ročí založení Základní školy Lánec-
ká, která se uskutečnila ve čtvrtek 
22. května ve světelském kulturním 
domě, byla skvělým večerem, na kte-
rém se podílely všechny třídy školy se 
svými učiteli. 

Doslova „plný dům“ byl určitě pří-
jemným překvapením pro více než tři 
stovky účinkujících. Povedený byl již 
samotný úvod dvouhodinového pořadu, 
když se pěvecký sbor těch nejmenších 
představil upravenou písničkou Jaro-
slava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Škola 
má narozeniny. Vtipná byla scénka 
prvňáčků o budoucnosti školy, ta na 
závěr vylétla do povětří, ale bylo to jen 
v představách nejmenších školáků. Za-
zněla další hezká písnička z dílny Uh-
líře a Svěráka Krávy, krávy. Přišly také 
tance, country i ty moderní, co patří 
k dnešní mládeži. Jedno číslo hezčí než 
druhé a bylo by nespravedlivé některé 
vyzvedávat nad ostatní. 

V polovině pořadu přistoupil k mik-
rofonu ředitel školy Vlastimil Špatenka. 
Jeho slova nebyla unavujícím projevem, 
stručně připomenul uplynulých třicet 
let školy, hezky poděkoval všem pra-
covníkům školy, a to jak těm dřívějším, 
tak i současným. Aplaus si vyslou-

žila scénka, ve které žáci předvedli 
sborovnu učitelů za dalších třicet let. 
Nechybělo ani okénko hostů, ve kte-
rém se představili někteří dřívější žáci 
školy. Mimo jiné k narozeninám školy 
popřála  uměleckým přednesem Olina 
Špalková, moc se líbilo vystoupení 
houslisty Pavla Vančury. Závěr pořadu 

3. třída při zpěvu písničky Voskovce a Wericha Ten dělá to a ten zas tohle

byl opět písničkový, žáci devátých tříd 
a pěvecké sbory školy se za potlesku 
nadšeného publika loučili písničkou 
z repertoáru Pavla Bobka Veď mě dál, 
cesto má. Byl to hezký večer.

Text a foto: jív

Výlet za zvířátky

V pátek 2. května jsme my, žáci 
čtvrtých tříd ze ZŠ Komenského, šli 
na výlet za známým Vydrýskem do 
Stanice ochrany fauny v Pavlově.

Byla to dlouhá cesta. Chvilku jsme 
šli po silnici, ale větší část cesty jsme 
šlapali lesem přes Žebrákovský kopec 
vedeni žlutou turistickou značkou. 
Cestou jsme pozorovali mnoho rostlin 
a rozkvetlých stromů. Asi v půlce ces-
ty jsme si odpočinuli na prosluněné 
mýtině a nasvačili se. U památníčku 
připomínajícího velkou lesní pohromu 
před osmdesáti lety pro nás paní uči-
telky připravily poznávací hru. S chutí 
jsme si všichni zasoutěžili. Pak jsme se 
vydali na další cestu a asi po půlhodi-
ně svižného pochodu jsme dorazili do 
Pavlova.

Ve stanici bylo mnoho druhů dravých 
ptáků, sov a také několik savců. Vět-
šině z nás se líbilo miminko veverky 
obecné, dvě vydry říční a naše největší 
sova, výr velký, který seděl v dutině 
stromu. Vydrýska jsme ve výběhu bo-
hužel nemohli vidět, byl prý totiž na 
námluvách v Německu. Pan průvodce 
nám o všech vystavených zvířátkách 
zajímavě vyprávěl. K některým nás ale 
nepustil, protože v tomto období vyvá-
dějí svá mláďata a my bychom je rušili.

Po prohlídce areálu jsme se rozloučili 
a šli jsme na autobusovou zastávku. Na 
pavlovské návsi jsme obdivovali vyso-
kánskou ozdobenou májku. Autobus po 
chvilce čekání přijel a dovezl nás do 
Světlé n. S. Hodně hladoví a také troš-
ku unavení jsme pak spěchali do školní 
jídelny na oběd.

Tento výlet se velmi vydařil, také 
počasí bylo nádherné a spoustu nových 
informací určitě využijeme v další 
školní práci.

Za žáky čtvrtých tříd ZŠ Komenské-
ho

D. Bílek, R. Dibelka a T. Major
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Z domova pro seniory

Úterý 6. května nám přišly zpříjem-
nit svým vystoupením děti ze souboru 
Vánek pod vedením p. Luboše Janů. 
Za vnesení dobré nálady do našeho 

Exkurze do Hrusic a Prahy

Ve čtvrtek 24. dubna jely páté třídy 
ZŠ v Komenského ul. na exkurzi do 
Hrusic a Prahy. Za dvě hodiny jsme 
dorazili do Hrusic, rodné vesnice Jo-

sefa Lady. Cestou k muzeu pana Lady 
jsme zahlédli chlívek čuníka Pašíka. 
Domek pana Lady má několik míst-
ností. V první byly vystaveny osobní 
věci, např. brýle, občanský průkaz, 
barvy, dýmky, karty a fotografie. 

V další místnosti byly knihy, které 
J. Lada napsal a ilustroval. V posled-
ním pokoji byly vystaveny obrazy 
Ladovy dcery Aleny. Líbil se nám 
obrázek, který Alena namalovala 
v pěti letech. Pak nás paní průvodky-
ně zkoušela. Na jednom obraze bylo 
sedm princezen a my měli vybrat tu 
nejkrásnější. 

Všechny se nám zdály velmi krás-
né, ale vyhrála ta s blonďatými vlasy. 
Protože jsme se všichni chovali slušně, 
dostali jsme razítko s kocourem Mi-
kešem na ruku a kdo chtěl, i na tváře 
nebo na čelo.

Potom jsme navštívili botanickou 
zahradu v Praze. Je tu již tradiční 
výstava tropických motýlů. My i další 
návštěvníci jsme mohli pozorovat fan-
tasticky zbarvené motýly. Prý někteří 
měli rozpětí křídel až 30 cm. Ale to 
horko! Kluci rybáři si fotografovali 
ryby. 

Pak zjistili, že se část skleníku 
v pravidelných intervalech kropí. Tak 
šli všichni pod sprchu. Na Renatino 
rameno se posadil obrovský motýl. 
Asi se mu líbila, protože při odchodu 
musela poprosit jednoho zaměstnance, 
aby jí motýla sundal.

Cesta domů nám rychle uběhla. Ex-
kurze se všem moc líbila.

Žáci 5.b

Eurorebus

Ve středu 7. května jsme se zú-
častnili krajského kola zeměpisné 
soutěže Eurorebus v Jihlavě. Do 
krajského kola jsme postoupili ze 
školního kola.

Když jsme přijeli do kulturního 
domu v Jihlavě, kde toto kolo probí-
halo, pořadatelé nás mile uvítali zají-
mavými soutěžemi, kde jsme vyhráli 
menší ceny, jako byly klíčenky, bon-
bony, tužky. Poté nás uvedli do hlav-
ního sálu, kde jsme psali vědomostní 

test. Otázky byly docela těžké, ale 
my jsme se s tím poprali. Odpovídali 
jsme na otázky o Evropě, Asii a Čes-
ké republice, například: zeměpisné 
polohy, zeměpisné pojmy, významné 
osobnosti, práce se slepými mapami... 
Na odpovědi jsme měli 40 minut. Pře-
kvapil nás velký počet účastníků, bylo 
tam asi sto tříčlenných družstev. Byl to 
pro nás silný zážitek na celý život.

Hana Ptáčníková, Anna Vohnická, 
Lukáš Dibelka,

žáci 8.b ZŠ Komenského ul. 

domova moc děkujeme. Ve dnech 
15. a 16. května u nás proběhly již tra-
diční praktické maturitní zkoušky stu-
dentek z místní střední školy – České 

zemědělské akademie Humpolec, obo-
ru pečovatelská činnost.

V úterý 22. května se uskutečnila 
další přednáška v rámci Univerzity 
slunečního věku, tentokráte na téma 
Anatomie člověka v kostce. Přednáše-
jící byla MUDr. Jana Smejkalová. 

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Na návštěvě výstavy děl světelských 
výtvarníků – neprofesionálů

Čarodějnická kavárna
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Jihoafrická republika

Země mnoha kontrastů. Na jedné 
straně se zde žije moderním životem, 
na straně druhé zde hrají velkou roli 
tradice. Jsem jedna z deseti účastníků 
expedice, jejímž cílem byla právě tato 
země. A tuto možnost jsem dostala 
díky Programu EDIE (Cena vévody 
z Edinburghu), jehož jsem členkou. 
EDIE je zaměřený na aktivní vyplňo-
vání volného času mládeže formou mo-
tivační soutěže se sebou samým. Mladí 
lidé ve věku 14 až 25 let se v rámci 
plnění Ceny zdokonalují v rekreačním 
sportu a praktické dovednosti, vykoná-
vají dobrovolnou službu ve svém okolí 
a podnikají expedice do divoké příro-
dy. Každou část plní ve třech stupních. 
A právě Jihoafrická republika pro mne 
byla expedice, kde jsem si plnila zlatý 
(nejvyšší ) stupeň. 

Celá akce začala v pondělí 31. března, 
když jsme se všichni setkali na letišti 
ve Vídni. Na letiště jsme se dopravovali 
každý jinak a odjinud – České Budějovi-
ce, Praha, Zlín, Světlá nad Sázavou. Zde 
jsme se navzájem seznámili a společně 
čekali na odlet, který byl o hodinu posu-
nut. Doletěli jsme do Madridu, kde jsme 
přesedli na další letadlo. Následoval dese-
tihodinový let do Johannesburgu. Letělo 
se přes noc, takže většinu letu jsme pro-

spali. V Johannesburgu jsme byli kolem 
poledne. Přesedli jsme opět do dalšího 
letadla a letěli jsme směr Port Elizabeth. 
Těsně jsme minuli bouřku, ale při vzletu 
jsme zahlédli několik blesků. 

Na letišti v Port Elizabeth si nás vy-
zvedla Janine Hansen, Emma a Sibongile 
Simani (Janine nám zařizovala vše po-
třebné pro náš pobyt zde v Jižní Africe). 
Auty nás odvezli na ubytování. Byl pro 
nás docela šok, když jsme se na silnici 
zařadili do levého pruhu. Ještě téhož ve-
čera jsme se byli podívat ve městě, krásně 
osvětleném a rozkládajícím se na pobřeží. 
Poté jsme se vrátili a šli spát. Následující 
den (středa) jsme po snídani nasedli do 
auta a dojeli do Port Elizabeth na pobřeží. 
Zde jsme se setkali se skupinou místních 
černochů, kteří nás doprovázeli celý den. 
Všichni to byli naši vrstevníci. Když jsme 
se navzájem představili (zapamatovat si 
jména bylo poněkud obtížné), vyrazili 
jsme na cestu. Slunce svítilo, od moře 
vál vlahý vítr a pod nohama nám ubíhala 
krásná písčitá pláž, která se místy střídala 
se skalisky. Po cestě jsme nacházeli mno-
ho druhů mušlí, ale také medúzy, mořské 
hvězdice a další mořské živočichy. Došli 

jsme až k majáku, kde nám místní pán 
vyprávěl, jak maják fungoval a jak fun-
guje teď. Před návratem na ubytování 
jsme měli možnost vykoupat se v oceánu. 
Někteří tuto možnost využili, jiní od-

počívali na břehu. Byl to překrásný den 
plný slunce a následně plný spálených 
těl. Večeři nám připravili místní, někteří 
z Programu The President ś Award for 
Youth Empovertment (obdoba EDIEho). 
Po večeři jsme se ve skupinách seznámili. 
Poté následovala prezentace ČR a bylo 
zřejmé, že ostatní vtipně prezentovaná 
ČR velmi zaujala. Nakonec jsme dostali 
malý dárek a po společném fotografování 
jsme šli spát. 

Čtvrteční den byl startovním dnem 
našeho čtyřdenního pochodu v Národ-
ním parku Tsitsikamma. Spolu s námi šla 
Emma Heistein (běloška) a Thanduxolo 
Rasta Majola a Sinethemba Mjuza (čer-
noši z kmene Xhosa). Autem jsme dojeli 
na kraj NP Tsitsikama a ve dvou sku-
pinách se vydali na cestu, jejímž cílem 
byla chata Bloukrantz. V každé skupině 
byl na každý den zvolen 1 či 2 vedou-
cí, kteří měli na starost budíček, trasu 
a tempo chůze a podobně. Podél cesty ▶

Vážení čtenáři, 
z technických důvodů se s dalším dílem 

cestopisu o Kambodži setkáte až v násle-
dujícím prázdninovém čísle Světelského 
zpravodaje. V tomto výtisku si ovšem jako 
adekvátní exotickou alternativu můžete 
přečíst zážitky z cesty do Jihoafrické re-
publiky. 

-mš-

V soukromé rezervaci Amakhala
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se střídal prales, kde jsme narazili 
na mnoho pavučin s pavouky a několik 
mnohonožek. Se zvyšující se nadmoř-
skou výškou prales ubýval. Podél cesty 
byly vysoké traviny, keře a místy lesy, na 
kterých byly znát následky požáru, který 
zde před několika lety řádil. Kolem druhé 
hodiny odpoledne jsme dorazili k chatě. 
Stála v kopci, pod nímž tekl potok, který 
tvořil několik vodopádů. Následovala 

večeře, kterou si vařil každý sám ze zá-
sob, které si nesl v batohu. Voda zde byla, 
takže tu jsme nosit nemuseli. U každé 
chaty byl záchod a sprchy. Stmívalo se 
kolem šesté hodiny. To nám samozřejmě 
nevadilo. 

V pátek jsme museli nejprve sejít na 
místo, kde jsme předchozí den začali. 
Poté jsme autem popojeli o kus dál a vy-
dali se na druhou část naší cesty. Opět se 
podél cesty střídaly různé rostliny. 

K chatě Heuningbos jsme dorazili 
kolem třetí hodiny odpoledne. Začali 
jsme vařit. Obloha se postupně zatáhla 
a začalo pršet. Sobotní den byl podobný 
předchozím. Nejprve jsme museli jít do 
kopce pralesem a následně dosti vysoký-
mi travinami. Poté dolů do údolí. Celou 
dobu jsme se „brodili” v trávě, která byla 
po dešti dost mokrá. V údolí u potoka 
jsme měli krátkou pauzu. Poté byla na 
řadě opět cesta na vrchol. Odtud už jsme 
viděli chatu, kde jsme měli tu noc spát. 
Mezi námi a chatou Sleepkloof však leže-

lo ještě jedno údolí. Po večeři jsme si po-
vídali a Rasta s Thembou nám vyprávěli, 
jak se členové kmene Xhosa stávají muži, 
jak probíhají námluvy a svatba. Další 
den, neděle, byl náš poslední den v NP 
Tsitsikamma. Cestou jsme se zastavili 
u Velkého stromu a pokračovali jsme na 
místo setkání s Janinou, která na nás 
čekala s autem. Pak nás odvezla do Gra-
hamstownu, kde jsme si ve školní koleji 

odložili věci. Poté jsme šli na večeři, na 
kterou nás pozval prezident Programu 
The President ś Award Martin Scholtz. 
Na večeři jsme se seznámili i s několika 
dalšími vedoucími Programu. 

V pondělí ráno, po snídani, jsme šli na 
kratší prohlídku po Grahamstownu, kde 
nás doprovázelo několik členů Programu. 
Do 17 hod. jsme se museli zaregistrovat 
jako účastníci fóra, které se konalo u pří-
ležitosti 25. výročí fungování The Pre-
sident ś Award v JAR. Pak následovalo 
zahájení fóra. Další den probíhal podle 
harmonogramu. V 8 hod. měl prezident 
Programu M. Scholtz krátký projev, 
a poté následovalo taneční vystoupení. 
Od 9 do 12:45 hod. se každý zabýval tím, 
co měla jeho skupina v plánu (byli jsme 
rozděleni do tří skupin). Jedna skupina 
se zaobírala HIV a účastníci jeli na HIV 
kliniku, kde nám zdejší pracovníci pro-
zradili o HIV konkrétnější věci. Druhá 
skupina měla „přednášku” o vůdcovství, 
o tom, zda je každý jedinec vůdce či 
nikoliv. Nebo proč se dá jedinec na cestu 
krádeží a kriminality a kdo za to může. 
Přednáška podporovala sebevědomí 
účastníků a podporovala národní cítění 

▶ a lásku k vlasti. Velice mne překvapilo, 
s jakou úctou se vyjadřovali o státních 
symbolech a s jakým zaujetím zpívali 
účastníci fóra státní hymnu. Třetí sku-
pina se zaobírala situací jedince v multi-
kulturní společnosti. Po obědě jela jedna 
skupina sázet stromky do rezervace 
Amakhala, druhá pomáhala při budování 
chodníků v základní škole v Joze a třetí 
se účastnila závodu po Grahamstownu 

s cílem poznat město. U těchto tří aktivit 
se během fóra vystřídala každá skupina. 
My Češi jsme měli harmonogram trochu 
upravený, protože jsme se nemohli účast-
nit všech dnů fóra. Večerní program byl 
každý den jiný. V úterý to bylo divadelní 
představení studentů místní univerzity 
o životě v JAR. Poté jsme opět prezen-
tovali ČR.

Středeční odpoledne jsme strávili na-
učnou projížďkou po soukromé rezervaci 
Amakhala, abychom viděli i jiná africká 
zvířata než ještěrky, hady, pavouky a jiný 
hmyz. Při této projížďce jsme viděli růz-
né druhy antilop, nosorožce, slony, buvoly, 
zebry a žirafy. Zde jsme prožili nádherné 
odpoledne. Následoval večer, kdy jsme se 
učili hrát na bubny a tančili jsme různé 
tance. Ve čtvrtek ráno jsme se rozloučili 
a odjeli na letiště. V Johannesburgu jsme 
dokoupili poslední suvenýry a utratili 
poslední peníze. Pak už následoval jen 
dlouhý let domů do ČR. 

Chtěla bych dodat, že život v JAR na 
mne velice zapůsobil. Někdy kladně, 
někdy záporně. Chtěla bych podotknout, 
že je zde patrný značný vliv Anglie, jejíž 
kolonií JAR byla. Města přesně odpo-

Pobřeží Indického oceánu nedaleko 
Port Elizabeth

Pochod NP Tsitsikamma, cesta k chatě 
Bloukrantz



Světelský zpravodaj červen 2008 strana 16 strana 17 červen 2008 Světelský zpravodaj 

vídají stavbou ulic výjevům ze starých 
anglických filmů. Udivující byl zákaz pití 
alkoholu do 21 let, který byl ze stran míst-
ních obyvatel velice dodržován. Podobné 
je to se zákazem kouření na veřejných 
prostranstvích. Záhadou pro mne doteď 
zůstává, že ačkoliv je v centru Graham-
stownu prý elektřina dosti drahá, všech-
no osvětlení (ať veřejné či světla u garáží 
nebo na zahradách) svítí po celou noc. Až 
po šesté hodině ranní zhasne celý Gra-
hamstown. Když jsme projížděli různá 

města, stálo za povšimnutí, že na většině 
zdí kolem domů byl natažený ostnatý 
drát. A nebyly to jen domy boháčů. Na 
druhé straně jsou zdejší lidé velice milí 
a přátelští. Je také zajímavé, jak se místní 
lidé, většinou černoši, dokáží zabavit. 
Jednoduše si stoupli do kruhu a začali 
zpívat a tančit. Za zmínku také stojí, že 
se zde Programu The President ś Award 
účastní i členové z vězení. Přes den se 
účastnili fóra a na noc odjížděli spát zpět 
do věznice. 

Nakonec bych snad už jen dodala, že 
tato cesta byla pro mne přínosná tím, že 
jsem si zde mohla zdokonalit svou anglič-
tinu, že jsem poznala mnoho lidí z mnoha 
kultur a také jsem poznala krásná místa. 
Neváhala bych ji podstoupit znova, pro-
tože k takovým zážitkům se člověk hned 
tak nedostane. 

Text a foto: Jitka Svobodová,
studentka II. ročníku 
Gymnázia Světlá n. S.

Tip na výlet

době se samozřejmě jednalo o mnohem 
menší románskou stavbu, jejíž zákla-
dy byly objeveny při archeologickém 
průzkumu v letech 1976-1977 a jsou 
dnes vyznačeny v dlažbě uvnitř kostela. 
V průběhu staletí byl kostel několikrát 

přestavován, naposled po zmíněném 
požáru. Na jižní straně lodi se dochoval 
původní románský portál, uvnitř gotic-
ká křížová klenba s dutým svorníkem, 
středověká dlažba sakristie, gotická 
střílnová okénka ve věži a kamenné 
kropenky u obou vchodů, ale přede-
vším v presbytáři tři pásy unikátních 
nástěnných maleb z let 1340-1350. Jsou 
jedním z mála dochovaných vyobrazení 
genealogie českého vládnoucího rodu 
Přemyslovců a po ikonografické stránce 
navazují na nástěnné malby v románské 
kapli sv. Kateřiny ve Znojmě. Malby 
jsou v původním stavu a čekají na re-
staurování, které bude možné provést 

spolu s opravou interiéru kostela až po 
celkovém vysušení stavby.

Objekt se nachází v I. ochranném 
pásmu vodárenské nádrže a je možné 
jej navštívit pouze dvakrát ročně při 
akcích již zmíněného občanského sdru-
žení Přátelé Zahrádky za laskavého 
svolení Národního památkového ústavu 
a Povodí Vltavy. Letos bude kostel zpří-
stupněn v sobotu 14.6. a 25.10. vždy od 
14 do cca 16 hod. V sobotu 14. června 
se uskuteční Zahrádecká pouť. V kos-
tele bude sloužena mše svatá, bude 
zajištěn kulturní program, příležitostná 
výstava a možnost občerstvení. V so-
botu 25. října se uskuteční Dušičkové 
setkání spojené s výstavou a kulturním 
programem.

Kromě kostela se z celé obce zacho-
valy již jenom čtyři další objekty: nad 
hlavní silnicí rodinný domek, který 
nespadá do prvního ochranného pásma 
vodní nádrže a zůstal po likvidaci obce 
obydlen původními obyvateli, ostatní 
stavení slouží potřebám Povodí Vltavy 
a rybářům, kteří zde mají rozsáhlé hos-
podářství.

***
A jak se tam dostanete? Snadno, 

pokud půjdete pěšky nebo pojedete 
vlastním autem, a hůře hromadnými do-
pravními prostředky. Ve volných dnech 
tudy totiž nejezdí žádné autobusové 
spoje, takže nejbližšími místy s veřej-
nou dopravou jsou zastávky ČD na trati 
č. 212 Smrčná a Stvořidla, odkud budete 
muset „po svých“ (cca 11 km). Na Ro-
huli se dostanete po modré (resp. žluté 
a zelené) turistické značce a po červené 
do Rejčkova. Značení z Rejčkova do 
Zahrádky bylo po napuštění přehrady 
z terénu i map odstraněno, ale úsek je 
stále průchodný. Od autobusové zastáv-
ky v Rejčkově půjdete po silnici smě-

Před více než třiceti lety zmizelo 
z povrchu zemského městečko Za-
hrádka, ležící do té doby na pravém 
břehu řeky Želivky v nadmořské 
výšce 382 m. Muselo ustoupit výstav-
bě údolní nádrže Švihov zajišťující 
pitnou vodu pro hlavní město Prahu, 
část Středočeského kraje a část dneš-
ního kraje Vysočina. Po osmi stech 
letech se uzavřela jeho historie a ne-
být pamětníků a občanského sdružení 
Přátelé Zahrádky, upadlo by časem 
zcela do zapomnění.

Zahrádka vznikla na sklonku 12. sto-
letí, její pozdější majitelé Trčkové z Lípy 
jí od císaře Ferdinanda I. v roce 1562 
vymohli právo trhů, z čehož pramenil 
název Trhová Zahrádka. Po konfiskaci 
trčkovského majetku se jako majitelé 
vystřídali Pappenheimové, Valdštejnové 
a další, roku 1844 panství koupil kníže 
z Auerspergu, v jehož rodě zůstala až 
do konce druhé světové války. Roku 
1850 téměř celé městečko zničil požár, 
shořelo 98 stavení a škodu utrpěl i kostel 
sv. Víta. Před 80 lety, v roce 1928, žilo 
v Zahrádce 1187 obyvatel v 161 domech. 
Na přelomu 60. a 70. let minulého sto-
letí však došlo v existenci městečka 
k osudovému zlomu. Usnesením vlády 
z 27. 8. 1969 bylo rozhodnuto o likvida-
ci Zahrádky, neboť ležela v zátopové ob-
lasti nově budované přehrady na Želivce 
u Švihova. Městečko začalo pomalu mi-
zet a přeměňovat se ve zbořeniště, likvi-
dace byla ukončena v roce 1976. Většina 
obyvatel se přestěhovala do okolních 
měst Ledče n. S., Světlé n. S. a Humpol-
ce, místa jejich původních bydlišť dnes 
pokrývá hustý les. 

S ohledem na svou historickou hodno-
tu zůstal zachován kostel sv. Víta, připo-
mínaný jako farní již v roce 1219. V té 

Kostel sv. Víta

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

Červen

Neděle 1. 6., 19.30
Až na krev (USA) 158´
Drama. Když se ambice snoubí 
s vírou. 
Hrají: D. Day-Lewis, D. Freasier
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Středa 4. 6., 19.30
Bobule (ČR) 90´
Komedie. Teprve na moravských 
vinicích najde to, po čem toužil. 
Hrají: K. Hádek, L. Langmajer
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Pátek 6. 6., 19.30
Iron Man (USA) 125´
Akční/sci-fi. Hrdinové se sami 
nenarodí, musíme si je vyrábět. 
Hrají: R. Downey, T. Howard
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 8. 6., 19.30
Soudný den (USA) 105´
Sci-fi/horor. Smrtelný virus útočí. 
Hrají: B. Hoskins, R. Mitra
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Středa 11. 6., 19 30
Než si pro nás přijde (USA) 97´

Komedie. Milionář a obyčejný 
mechanik se společně vydají za 
největším dobrodružstvím.
Hrají: J. Nicholson, M. Freeman
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 13. 6., 19.30
Bláznovo zlato (USA) 112´
Akční/romantický. Napněte 
všechny plachty, napínavý závod 
právě začíná! 
Hrají: M. McConaughey, 
K. Hudson 
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Neděle 15. 6., 19.30
Clona (USA) 84´
Horor. Smrt může být začátek 
strachu a utrpení. 
Hrají: J. Jackson, R. Taylor 
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Středa 18. 6., 17.30, 19.30
Taková normální rodinka (ČR) 
90´
Komedie. Máte pocit, že vaše 
rodina je praštěná? Seznamte 
se s Hanákovými!  Hrají: 
E. Holubová, J. Dulava, J. Mádl 
Vstupní: 70 Kč. Přístupný

Pátek 20. 6., 19.30
Venkovský učitel (ČR) 126´

Drama. Každý někoho potřebuje. 
Hrají: P. Liška, Z. Bydžovská
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 22. 6., 19.30
V Bruggách (V. Británie) 92´
Tragikomedie. O cti a podvodech 
v nádherném prostředí Brugg. 
Hrají: C. Farrell, F. Fiennes
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 27. 6., 19.30
Rambo: Do pekla a zpět (USA) 
100´
Akční/Thriller. Nesmrtelný 
Rambo opět na scéně! 
Hrají: S. Stallone, J. Benz
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 29. 6., 17.30
Horton (USA) 86´
Animovaný. Celkem normální 
slon se díky své naivitě dostává 
do nebezpečných situací. Vstupné: 
65 Kč. Přístupný. Česká verze

Červenec
Středa 2. 7., 17.30

Nejkrásnější hádanka (ČR) 98´
Pohádka. Nejnovější film od krále 
českých pohádek Z. Trošky. 
Hrají: J. Dolanský, L. Potměšil
Přístupný

rem na Horní Paseky a v místě, kde se 
k silnici po levé straně nejvíce přibližuje 
les, odbočíte vlevo. Po mezi se dosta-
nete k cípu lesa, kde začíná dnes téměř 
nepoužívaná lesní cesta. Překřížíte 
asfaltovou místní komunikaci, u studán-

ky s kapličkou Panny Marie Sněžné se 
můžete osvěžit výbornou vodou, která 
zde pramení, a smíšeným lesem se dáte 
dolů k silnici. Po ní budete pokračovat 
vpravo až na rozcestí s hlavní silnicí 
Ledeč n. S. – Humpolec, kde dříve již 
začínalo městečko Zahrádka. Přejdete-

-li silnici a porušíte-li stále vyvěšený 
zákaz vstupu (přístup na zahrádecký 
hřbitov a ke kostelu je oficiálně povolen, 
samozřejmě pouze pěšky), můžete jít 
ještě dalších asi 300 m alejí, která byla 
hlavní komunikací městečka Zahrádky, 
směrem k přehradní nádrži. Jen kamen-
ná kašna z roku 1886 a socha Bolestné 
Panny Marie od pardubického sochaře 
Jakuba Teplého z roku 1738 vám pro-
zradí, že stojíte na bývalém náměstí… 

Stával zde i pomník padlým z 1. světové 
války, který byl přenesen na zdejší hřbi-
tov. Ten je nejnavštěvovanějším místem 
zatopeného městečka, neboť bývalí oby-
vatelé, jejich příbuzní a potomci nadále 
s láskou pečují o místa posledního od-
počinku svých blízkých, i když zde již 
přes třicet let není povoleno pohřbívat 
bez kremace. 

Pokud pojedete autem, odbočíte 
v Rejčkově vlevo, před Horní Pasekou 
opět vlevo, na další křižovatce vpravo 
a při příjezdu k hlavní silnici již uvidíte 
parkoviště, kde zanecháte svého plecho-
vého miláčka a dalších asi 300 metrů 
půjdete pěšky. 

Text a foto: Jaroslav VálaZahrádecké náměstí dnes
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V první letní den, 21. června, Světlou již po sedmé zasáhne Svátek hudby, akce pro všechny, pro něž hudba něco znamená. Na prostranství před radnicí 
se rozezní produkcí muzikantů. Vstup na koncerty je zdarma. 

Léto nepřichází jen tak, ale v rytmu hudby. Fete de la musique v Paříži, National Music Day v Londýně, Mezinárodní den hudby v Kostarice... Svátek 
hudby v Praze, ve Světlé nad Sázavou,... Princip je jednoduchý: hudba zaplaví světelské náměstí. Je to bláznivý nápad, který se ve Francii a po celém světě 
prosazuje od roku 1982. Celé město je zváno, aby se podílelo na této oslavě bezprostřednosti, jedni jako hráči a druzí jako posluchači.

Pátek 4. 7., 19.30
Mejdan v Las Vegas (USA) 99´
Komedie. 
Osudy dvou lidí se nečekaně 
střetnou. Je štěstí na dosah? 
Hrají: C. Diaz, A. Kutcher 
Od 12 let

Neděle 6. 7., 19.30
Mongol - Čingischán (Německo) 
129´
Historický. 
Ovládal polovinu tehdy známého 
světa. Byl zrozen k vítězství. 
Hrají: T. Asano. Od 12 let

Středa 9. 7., 19.30
U mě dobrý (ČR) 102´

Komedie. 
O kamarádství, odvaze, mazanosti 
a notné dávce štěstí. 
Hrají: B. Polívka, J. Schmitzer
Od 12 let. 

Pátek 11. 7., 19.30
Suprhrdina (USA) 85´
Komedie. 
Parodie na filmy o superhrdinech 
vás dostane. 
Hrají: D. Bell, S. Paxton 
Od 12 let

Neděle 13. 7., 19.30
Lovec draků (USA) 122´
Drama. Podle stejnojmenné knihy 
Khaleda Hosseina. 

Hrají: K. Abdalla. 
Od 15 let

Středa 16. 7., 19.30
Náš vůdce (Německo) 110´
Drama. 
Pedagogický experiment 
s ničivými následky. 
Hrají: J. Vogel, F. Lau. 
Od 12 let

Pátek 18. 7., 19.30
Paříži, miluji tě (Francie) 120´
Akční. 
Světoznámí režiséři se sešli, aby 
společně ukázali Paříž způsobem, 
jaký tu ještě nebyl.
Přístupný



Světelský zpravodaj červen 2008 strana 20 strana 21 červen 2008 Světelský zpravodaj 

KyTICe připravuje:

JOSEF A JAROSLAVA ŠVARCOVI - výstava skla a obrazů světelských výtvarníků - otce a dcery
3. července - 10. srpna v Galerii Na Půdě

Josef Švarc (*1928 ve Světlé n. S.)
V letech 1942 až 1945 se učil brusičem 

skla u firmy K. Bačík v Karlově ve Světlé 
n. S., 1945 až 1949 studoval na sklářské 
škole v Kamenickém Šenově. Po studiu 
začal pracovat v Borokrystalu jako rytec 
skla a vytvořil několik význačných rytin 

– Sv. Václav, Sv. Jiří, Madona, ale zejména 
světoznámou Potopu.

V letech 1953 až 1965 pracoval na celé 
řadě dalších rytin, již jako zaměstnanec 
Skláren Bohemia ve Františkodole. Jsou to 
například reliéfní rytiny Baletky, Rusalky, 
Pstruh, Národní muzeum, Hradčany, Ko-
bylka, Traviny… 

Kolem roku 1965 se rytiny s rostlin-
nými motivy mění pozvolna na kame-
norytiny a následně na broušené dekory. 
Nejznámější jsou náměty bodláků, klasů, 
řebříčku, lupiny, růže… Ty se stále bru-
sičsky zdokonalují, doplňují a rozvíjejí až 
do roku 1990.

Jako zaměstnanec Skláren Bohemia byl 
svými výtvarnými pracemi zastoupen na 
mnoha výstavách po celém světě. Připo-
meňme například úspěšné Expo 58 v Bru-
selu, rytina Komenský, Expo 67 v Montre-
alu, sada prstenců, spolupráce s Corning 
muzeem v USA, zastoupení ve firmě 
Meiwa v Osace i Tokiu, Quality Crystal 
v Torontu (Kanada) a mnoho dalších.

Od roku 1981 pracoval jako výtvarník 
ve svobodném povolání, v roce 1989 ode-
šel do důchodu a téměř až do současnosti 
se věnuje umělecké fotografii a své oblíbe-
né malbě.

Jaroslava Švarcová (* 1952 v Havlíč-
kově Brodě)

akademická malířka
Po maturitě na sklářské škole v Kame-

nickém Šenově studovala v letech 1976 až 
1982 na VŠUP v Praze, ateliér prof. Liben-
ského. V letech 1982 až 1991 pracovala 
jako výtvarnice ve Sklárnách Bohemia 
n. p. Poděbrady, následně ve Světlé n. S., 
kde vytvořila několik tvarově i dekorově 
úspěšných kolekcí. Její realizované návr-
hy byly oceňovány jako nejlepší výrobky 
oboru a dvakrát též získaly nejvyšší 

ocenění nejlepší výrobek ministerstva 
průmyslu.

Od roku 1991 se věnuje volné umělecké 
tvorbě a zároveň pedagogické činnosti.

Zúčastnila se celé řady kolektivních vý-
stav. Uveďme například Coburg (Němec-
ko), Muzeum Žďár nad Sázavou, Kana-
zawa (Japonsko), České sklo (Norimberk), 
Festival uměleckého skla (Karlovy Vary), 
ryté sklo – Muzeum Kamenický Šenov, 
Sklo a světlo – UPM, Praha…

Její práce byly k vidění také na samo-
statných výstavách. Z let 1985 – 2007 
připomeňme například Galerie Karolina, 
Galerie Můstek, Galerie Atrium – Praha, 
Galerie Zlatý Kříž – České Budějovice, 
Hrad Křivoklát, Galerie Antique – Ostra-
va, Galerie M&K – Praha, Jihlava, Galerie 
Žďár nad Sázavou.

V poslední době se ve své tvorbě plastik 
zabývá zejména kombinací dvou přírod-
ních materiálů – skla a kamene. V nepo-
slední řadě se též věnuje grafice a malbě.

Potopa Kruh průměr 50 cm, sklo – pískovec
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených od 16. dubna do 18. května. 

Beletrie
Braun L. J - Kočka, která viděla hvězdy
 (další z řady detektivek)
Coelho Paulo - Brida
 román plný filozofie a mystiky
Doherty Paul - Travič z Ptahova chrámu
 historická detektivka

Naučná literatura
Kyselová Lucie - Šperky z korálků
 výroba nápaditých šperků
Lapáček Jiří - Počítač pro seniory

Pasování prvňáčků 
na čtenáře 

Ve dnech 19. a 20. května proběhlo 
v městské knihovně slavnostní pasová-
ní prvňáčků. Děti přivítala pohádková 

kněžna, která s nimi nejprve společně 
rozplétala pomíchanou pohádku, a po-
té si hrály s abecedou. 

Na závěr každý prvňáček prošel 
zkouškou ze čtení, po které je rytíř 
pasoval na opravdové čtenáře. Akce se 
zúčastnilo celkem 80 žáků z obou zá-
kladních škol. Cílem pasování je moti-
vovat děti ke čtení a zábavnou formou 
je seznámit s naší knihovnou. 

J. R.

 práce s počítačem pro ty dříve 
 narozené
Laudin Radek - Nejznámější filmová 

místa křížem krážem po Čechách
 zajímavé tipy na výlety

Knihy pro děti a mládež
Lomař Pascale - Zbavte se komplexů!
 návod na posílení sebevědomí
Disney Walt - Proč musí pršet
 pohádky pro nejmenší
Goscinny René - Sídliště bohů
 Asterix opět v akci

Eva Kodýmová
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Z vernisáže

V pondělí 26. května se v Galerii Na 
Půdě konala vernisáž výstavy výtvarných 
prací žáků výtvarného oboru světelské 

ZUŠ. Iniciátorkou a zároveň i realizátor-
kou výstavy dětských děl, které byly vy-
tvořeny v průběhu tohoto školního roku, je 
paní učitelka Ivana Těsnohlídková. Ta se 
svého úkolu – počínaje nelehkým výběrem 
z nádherných dětských prací a konče jejich 

nainstalováním v galerii (to již za vydatné 
pomoci kolegy Jiřího Vencovského) 

– zhostila na výbornou. Přesvědčit se o tom 
můžete návštěvou galerie do 25. června, 
kdy výstava s trochu tajemným názvem 
...krajiny lidí, věcí a snů... končí. 

Text a foto: Zdena Horní

Tip na knihu

německými vojsky v roce 1939 do ciziny, 
vystudoval a dlouhá léta vyučoval poly-
merní chemii na Brooklynském polytech-
nickém institutu v New Yorku. Po skon-
čení pedagogické dráhy ve věku 71 let si 
hledal práci (aby nezakrněl, jak říkal), ale 
až v šestasedmdesáti letech dostal nabídku 
stát se redaktorem věhlasného odborného 
časopisu Macromolecules a této práci se 
věnoval dalších 14 let. 

A když skončil i s touto aktivitou, sepsal 
knihu vzpomínek Mých devadesát let, kte-
rá nyní – po překladu z angličtiny – vyšla 
česky. Poutavě v ní vypráví nejen o svém 
velmi dlouhém a událostmi nabitém životě, 
ale líčí také historii své rodiny; od očitého 
svědka se dozvídáme mnohé i o událos-
tech světových, k nimž došlo v průběhu ce-
lého 20. století. Je to příjemné a atraktivní 
čtení pro každého, kdo se zajímá o osudy 
význačných rodáků a pro nás, Světeláky, 
je syn Richarda Morawetze, posledního 
majitele světelského zámku a velkostatku, 
postavou dvojnásobně zajímavou.

„Nedokážu si ani představit, jak asi 
vypadal život ve Světlé, kde naše rodina 
během první světové války žila. Na zámku 
nebyla zaveden elektřina a rodiče večer 
sedávali při svíčkách. (Později, když ne-
chali elektřinu zavést, přijel na návštěvu 
syn bývalého majitele a stěžoval si, že 
tím kouzlo tohoto místa naprosto zničili.) 
V tomto kraji bývají kruté zimy a kachlový-
mi kamny na dřevo bylo možno vytápět jen 
několik málo místností; ostatní zůstávaly 
zcela vymrzlé. V mohutných zámeckých 
zdech se zimní chlad dlouho držel, a tak 
se pokoje začaly ohřívat teprve v pozd-
ním jaru. Osmdesátikilometrová1 cesta 
vlakem z Prahy do Světlé trvala za války 
někdy třeba až osm hodin, a při rozbitých 
oknech bylo takové cestování velmi nepo-
hodlné.Po řadu měsíců v roce tedy k rodi-
čům na jejich mrazivý pohádkový zámek 
mnoho návštěv nejezdilo. /…/ Moji bratři 
Oskar a Honza se narodili na světelském 
zámku, u obou porodů byl přítomen pan 
doktor Duffek. Vzpomínám-li na naše dět-
ství ve Světlé, vždy mě překvapí naprostá 
izolace, v níž jsme svá první léta prožili. 
S místními dětmi jsme se nestýkali a z par-
ku kolem zámku jsme se dostali většinou 
jen při cestě do vepřína v Rozinově. V létě 
k nám jezdívali na návštěvu někteří brat-
ranci a sestřenice a kromě nich si vzpo-
mínám už jen na chlapce jménem Tonda, 
který u nás nějaký čas bydlel v rámci 
kampaně na pomoc české komunitě ve 

Vídni, jež koncem války trpěla podvýživou. 
Ze Světlé jsme se v roce 1920 přestěhovali 
do Úpice, do někdejší vily doktora Čapka2; 
do Světlé jsme pak už jezdili jen na léto. 
V Úpici se v následujícím roce narodila 
naše sestra Soňa a tam jsem také pět let 
chodil do obecné školy.“

***
Dále jsem chtěl navštívit jeden manžel-

ský pár, který jsem znal ze Světlé. V tomto 
městě kdysi žilo mnoho židovských obyva-
tel a jeden z nich – sympatický židovský 
medik Pavel Skalla – si chodíval na náš 
kurt zahrát tenis se svojí krásnou přítel-
kyní Janou, která byla křesťanka. Jejich 
svatba způsobila senzaci – nic takového se 
ve Světlé dosud nikdy nestalo. Po německé 
invazi na Janu její rodina velmi naléhala, 
aby se rozvedla, Ona však odmítla a nepo-
chybně tak Pavlovi zachránila život. Navíc 
Pavlovi za války porodila syna, což pova-
žuji za vpravdě hrdinský čin.

Pavel měl bratra, který přežil koncent-
rák a s nímž jsem se setkal v Torontu. Od 
něj jsem se dozvěděl, že Pavel s Janou už 
jsou v důchodu a v létě bydlí ve vesnici 
poblíž dříve sudetoněmeckého města 
Jablonec. Vesnici jsem našel snadno, ale 
ze všech bývalých rolnických usedlostí teď 
byly víkendové chalupy pro lidi z města, 
a tak se obyvatelé vesnice navzájem příliš 
nestýkali a já měl trochu problémy Skallo-
vy objevit. Byl u nich zrovna na návštěvě 
jejich syn se snachou a pěti vnoučaty, ale 
nezdálo se, že by úkol připravit oběd pro 
jedenáct lidí vyvedl Janu, teď už korpu-
lentní babičku, nějak z rovnováhy. Pro mě 
byla tato návštěva obrovským zážitkem. 
Pavel vyprávěl, jak za války pracoval 
jako dělník ve světelských lesích. Večer 
za ním chodíval revírník, posadil se na 
pařez a předstíral, že mluví sám se sebou; 
přitom ale opakoval, co o vývoji války za-
slechl na BBC. 

***
Vydalo nakladatelství Academia, kniha 

je vázaná, má 318 str. a 16 str. přílohy 
černobílých snímků z archivu autora, sto-
jí 295 Kč. Knihu si také můžete zapůjčit 
v naší městské knihovně.

Jaroslav Vála

1 Tady se autor trochu přepočítal, cesta 
z Prahy do Světlé n. S. měří po železnici 
120 km.

2 MUDr. Antonín Čapek, otec slavných 
spisovatelů Karla a Josefa

Významný americký chemik českého 
původu Herbert Morawetz (*1915), nosi-
tel zlaté medaile Jaroslava Heyrovského, 
emigroval po obsazení Československa 
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Největším zaměstnavatelem ve 

Světlé n. S. jsou bezpochyby sklárny 
Sklo Bohemia a. s. V letošním roce 
nastala ve vedení skláren jedna změ-
na. Do funkce výkonného ředitele byl 
jmenován Martin Fait. Položili jsme 
mu proto několik otázek.

- Můžete našim čtenářům nejprve říci 
něco o sobě?

Jsem rodák z Havlíčkova Brodu, kde 
jsem i studoval na základní škole. Poté 
jsem pokračoval na Střední umělecko-
průmyslové sklářské škole v Železném 
Brodě. Pracovat jsem začal v Poděbra-
dech na podnikovém ředitelství Skláren 
Bohemia n. p. V té době patřila Světlá 
jako závod pod Poděbrady. Po vojně, 
v roce 1990, jsem nastoupil zpátky do 
Poděbrad a po nějaké době jsem přešel 
do Světlé. V roce 1994 prodělal světel-
ský závod řadu změn, které vedly ke 
vzniku akciové společnosti Sklo Bohe-
mia. Pracoval jsem zde jako designér 
a zároveň jsem se zabýval zaváděním 
technické přípravy výroby. Do té doby 
se zakázky vybavovaly v Poděbradech, 
takže bylo třeba vytvořit systém a za-
vést databanku výkresové dokumentace, 
která čítala cca 20 000 výkresů. 

- Co tato technická příprava výroby 
všechno obnáší?

To znamená veškeré vybavování za-
kázek, výkresová a konstrukční doku-
mentace, rozpisy zakázek nebo příprava 
výroby. 

- A jaká byla vaše desingnérská čin-
nost?

Pracoval jsem postupně jak na přípra-
vě výroby, tak na designérské činnosti. 
V roce 2000 jsem dostal ještě na starost 
závod Crystalex (CX) v Novém Boru 
a jeho přidružené závody. Též jsem byl 
odpovědný za product development za 
celou divizi skla. Mezi závody CX pa-
třila Karolínka, Vrbno pod Pradědem 
a Chlum u Třeboně. Od roku 2002 
jsem přešel pod společnost Bohemia 
Crystalex Trading v Liberci. Tam jsem 
pracoval opět v oblasti designu, ale byl 
jsem zároveň marketingovým ředitelem 
celé skupiny BCT. Po třech letech jsem 

odešel ze skupiny a začal soukromě 
podnikat. Založil jsem v Havlíčkově 
Brodě firmu FMF partners, FMF de-
sign a FMF interiér. I když jsem nebyl 
součástí výrobních závodů, dále jsem 
spolupracoval se skupinou BCT a měl 
jsem smlouvu s představenstvem spo-
lečnosti Porcela Plus a. s. o tom, že jim 
budu poskytovat návrhy, shánět zakáz-
ky a připravovat sortiment pro výrobu. 
Měli jsme několik prodejen, kde jsme 
prodávali sklo, porcelán, svíčky nebo 
i nábytek. Snažili jsme se nabídnout 
zákazníkům jak vhodný dárek, tak i za-
řídit celý byt. 

- Jak jste se dostal k práci výkonného 
ředitele?

Vzhledem k tomu, že jsem měl smlou-
vu s představenstvem a pracoval jsem 
pro sklárny, byl jsem s nimi každý mě-
síc v kontaktu. Po desetileté spolupráci 
mě požádali, jestli bych se ujal vedení 
sklárny jako výkonný ředitel. Na odpo-
věď jsem měl velmi málo času. Vzhle-
dem k dobrým vztahům jsem souhlasil, 
protože světelské sklárny za ty roky již 
dobře znám.

- Jaká je v dnešní době situace ve 
sklářství?

Situace v dnešní době není nijak 
příznivá. Mimo jiné proto, že jsme se 
zaměřili za posledních osm let hodně 

na vývoz do USA, který činil zhruba 
65 % obratu. Současná situace v USA, 
hlavně v návaznosti na kurzové dopady, 
není jednoduchá. Právě proto ji musíme 
nahradit prodejem v Evropě. Exportu 
nijak neprospívá posilování koruny. 
Z USA jsem se vrátil minulý týden a zú-
častnil se zde kontraktačních jednání. 
Mohu říci, že bude čím dál těžší vyrov-
nat se s dopadem kurzů a stále zvyšující 
se cenou vstupů ve výrobě. Snažíme se 
toto regulovat tím, že výrobu co nejvíce 
zproduktivníme, aby naše výrobky byly 
konkurenceschopné. S touto vizí jsme 
také rozjeli další produkty, které by-
chom měli uvést na trh v nejbližší době. 
Týká se to hlavně výroby v oblasti ka-
líškoviny, v nové sododraselné sklovině, 
kterou nazýváme Crystalite.

- Můžete nám přiblížit její výrobu?
To je výrobek, který na první pohled 

vypadá stejně jako standardní olovnatý 
broušený křišťál, má i stejné optické 
vlastnosti a barevnost. Liší se tím, že se 
po výrobě balí hned za linkou a expedu-
je. Výroba je tím pádem produktivnější 
a cenově výhodnější. Tato technolo-
gie byla instalována v minulém roce 
a úspěšně se rozjíždí. Je to určitá šance 
dostat na trh nový typ výrobku s lepší 
cenovou úrovní v návaznosti na nákla-
dy, které nás stále více zatěžují.

- Plánujete nějaké další výrobní ne-
bo personální změny?

Výrobní změny samozřejmě budou, 
musíme reagovat na poptávku na trhu. 
Dají se očekávat i drobné personál-
ní změny. Já si myslím, že v tomto 
výrobním závodě je určitá možnost 
úspory v nákladech nebo v lidském 
potenciálu. 

- Kolik procent výroby skláren tvoří 
vaše návrhy?

Dá se říci, že cca 80 % všech výrobků, 
které sklárny nabízejí, je můj design. 
Připravoval jsem jak základní kolekce 
Světlé, tak i zákaznické projekty. Též 
jsem připravoval balení, focení nebo 
propagační materiály. Myslím si však, 
že zde mám již adekvátního a dosta-
tečného nástupce, pana Miroslava ▶
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Nové značení turistických cílů

s klasickým dopravním značením, 
navést. Označeno bude postupně 39 
turistických cílů – hradů, zámků, 
městských a venkovských památko-
vých rezervací, klášterů i muzeí.

Značení je realizováno podle pro-
jektové dokumentace vypracované 
odbornou firmou v souladu s pravidly 
pro umísťování dopravního značení 
a zásadami metodického pokynu 
Ministerstva dopravy ČR. Během 
schvalovacího procesu se ke značení 
vyjadřují příslušné orgány Policie ČR 
i správci silnic, na nichž má být zna-
čení umístěno – ministerstvo dopravy 
pro značení na dálnici, krajský úřad 
pro silnice 1. třídy a obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností pro ostatní 
silnice. V metodickém pokynu je také 
specifikován seznam cílů, které mohou 
být značeny z dálnice a seznam cílů, 
které je doporučeno označit ze silnic 
1. třídy. 

Motoristé se po realizaci celého pro-
jektu setkají na silnicích se dvěma typy 
značek. Jednak s velkými tabulemi, na 
kterých je vyobrazena silueta dané pa-
mátky a jednak se směrníky, na nichž 

je kromě názvu piktogram označující 
druh památky. „Velké hnědé tabule 
projíždějící motoristy upozorňují, že 
na dané silnici nebo v jejím blízkém 
okolí se nachází zajímavý turistický 
cíl. Turista tedy ví, že k památce po 
dané silnici dojede nebo, pokud vede 
příjezdová trasa přes komunikaci nižší 
třídy, k ní bude naveden na nejbližším 
místě odbočení pomocí hnědých směr-
níků“, říká Marie Černá, náměstkyně 
hejtmana kraje Vysočina. 

Systém je proto navržen tak, že 
na dálnici jsou tyto tabule umístěny 
před dálničním sjezdem, na silnicích 
1. třídy před místem křížení s jinou 
komunikací. Značení je součástí pro-
jektu realizovaného v rámci grantové-
ho schématu „Podpora regionálních 
a místních služeb cestovního ruchu 
v kraji Vysočina“ spolufinancovaného 
Evropskou unií. Zmíněné hnědé směr-
níky budou v souladu s plánem prací 
rozmisťovány na území celého kraje 
Vysočina během května a června.

(kráceno)

Eva Neuwirthová, 
KrÚ Vysočina

Machka. Ale i teď, kdy jsem ve 
vedení skláren, zpracovávám návrhy ně-
kterým zákazníkům, jak mi jen dovolí 
čas. Je to ale velmi náročné. Tři měsíce 
již pracuji od rána do večera, do práce 
přicházím kolem osmé ráno a odcházím 
okolo deváté nebo ještě déle. Doma ješ-
tě vyřizuji korespondenci, kterou jsem 
za ten den nestihl. Je to přibližně přes 
dvě stě e-mailů denně a spát chodím 
velice pozdě. Takže je to velice náročné 
a samozřejmě bych byl nerad, kdyby to 
tak bylo stále. Teď situace není opravdu 
jednoduchá. V Evropě zavírá výrobu 
plno konkurenčních skláren a my se 
snažíme výpadek exportů do Spojených 
států nahradit na evropském trhu. 

- Kde berete inspiraci pro své návrhy?

Na tuto otázku se mě ptají všichni zá-
kazníci. Na to je těžké přesně odpovědět. 
Já tuto práci dělám už pětadvacet let. Je 
to už taková zajetá rutina. Samozřejmě 
se dá říci, že inspirace je ve všem. In-
spirace je v tom, že sleduji i to, co se 
prodává na trhu. Inspirace je také v tom, 
jak se lidé oblékají, jakým nábytkem 
si zařizují bydlení, jaký je trend barev 
nebo jaké vzory se používají na látkách. 
A toto všechno se i odráží v navrhování 
skla. 

- Co považujete za svůj největší desi-
gnerský úspěch?

Největším úspěchem je prodej a ob-
jem výrobků. Nedá se to přesně určit. 
Úspěch je také to, že se o vás někde na-
píše nebo máte nějaké ohlasy z výstavy. 

Důležité je, když se vymyslí výrobky, 
které běžný spotřebitel kupuje a líbí se 
mu. Potěšující může být i to, že je dobře 
nastavená cena a celkově zvládnutý celý 
marketing a kvalita.

- A jaké jsou vaše plány do budoucna?
Plán do budoucna je, aby světelská 

sklárna dále vyráběla na plný výkon 
a dařilo se jí v prodeji. Též aby lidé měli 
práci, aby brali dobré peníze a chodili 
do práce spokojení. A nakonec, aby 
naše snažení mělo při této těžké situaci, 
která dnes je, nějaký význam. 

- Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
pracovních a osobních úspěchů.

Šárka Nevoralová

Katalog firem

Z iniciativy městského úřadu a KyTICe 
– Kulturní zařízení Světlá n. S. vznikla 
praktická pomůcka pro občany i návštěv-
níky našeho města. Jedná se o katalog 
světelských firem a služeb, které při do-
tazníkovém šetření projevily zájem být 
v tomto seznamu uvedeny. Katalog je 
členěn oborově podle druhu služby, kterou 
právě hledáte, a počítá se samozřejmě s je-
ho pravidelnou aktualizací.

Kde katalog najdete? Jednak v elektro-
nické formě na internetových stránkách 
města www.svetlans.cz, jednak v tištěné 
podobě k nahlédnutí v turistickém in-
formačním centru a na městském úřadě. 
K dispozici jej budou mít také všechny 
osadní výbory.

Mgr. Jana Kupčíková

V těchto dnech jsou silnice v kra-
ji Vysočina osazovány hnědými 
dopravními značkami, které mají 
návštěvníky upozornit na významné 
kulturní a turistické cíle v našem 
regionu a následně je k nim, spolu 

▶



Světelský zpravodaj červen 2008 strana 24 strana 25 červen 2008 Světelský zpravodaj 

Rybářské závody

V sobotu 3. května se v zámeckém 
parku konaly tradiční rybářské závody. 
Pořádala je místní organizace Českého 
svazu rybářů, občerstvení zajistili jako 
obvykle členové Stadion klubu S 11. Zá-
vodů se zúčastnilo 109 rybářů. Na 
1. místě se umístil Jan Novák z Pardubic, 
který nachytal celkem 731 cm ryb, na 

2. místě Pavel Syrovátka (669 cm) a na 
3. místě Zdeněk Icha (600 cm). Z míst-
ních rybářů se nejlépe umístili na 5. mís-
tě Luboš Rezek (423 cm) a na 6. místě 
Jaroslav Kysela (372 cm).

Text a foto: Pavel Kotan

Světlá na trzích řemesel v Havlíčkově Brodě

Jarní trhy řemesel, které se konaly 
8. května v Havlíčkově Brodě, se vydařily 
a určitě k tomu přispělo krásné slunečné 
počasí. Téměř dvě stovky řemeslníků 

z celé republiky, v mnoha případech ob-
lečených do dobových krojů, nabízelo 
své rukodělné výrobky pro denní použití 
nebo jen tak pro potěchu – a to se objevila 

i již zapomenutá řemesla. Pochopitelně, že 
největší zájem byl o stánky, kde řemeslníci 
přímo předváděli, jak se pod jejich šikov-
nýma rukama rodí krásná dílka. Vedle hrn-
čířů, šperkařů, krajkářek, nožířů a řezbářů 
to byli například kartáčníci a výrobci nářa-
dí pro domácí hospodářství nebo košíkáři. 
Tisíce návštěvníků obdivovaly všechnu tu 
nádheru a mezi těmi, kteří se oprávněně 
chlubili svojí dovedností, byl také student 
III. ročníku světelské Uměleckoprůmyslo-
vé akademie Martin Pavel. Svůj „stánek“ 
rozprostřel na frekventovaném místě v ro-
hu Havlíčkova náměstí, přímo u vchodu do 
Staré radnice, takže o dostatek vděčných 
diváků měl postaráno. ˝ Text a foto jív

Pozvánka

Také v letošním roce pořádá občanské 
sdružení Přátelé Zahrádky setkání rodáků 
a přátel zrušeného městečka Zahrádka 
u Ledče n. S. Uskuteční se v sobotu 
14. června od 14 hod., kdy bude bývalý 
zahrádecký farář P. Oldřich Šmeral sloužit 
v kostele sv. Víta v Zahrádce mši svatou. 
Po jejím skončení vystoupí pěvecký sbor 
Jasoň z Havlíčkova Brodu. Zahrádecká 
pouť je ojedinělou příležitostí, kdy je 
možno si prohlédnout interiér kostela 
s unikátními nástěnnými malbami zob-
razujícími přemyslovský genealogický 
cyklus a dalšími románskými a gotickými 
architektonickými prvky.

Opět bude připravena výstava fotografií 
a dokumentů připomínajících městečko 
Zahrádka a život v něm. Možnost občer-
stvení.  

  Jan Čihák, o. s. Přátelé Zahrádky 

Minianketa

Kupují si obyvatelé Lipnice nad Sáza-
vou Světelský zpravodaj?

Do Světlé jezdím do práce, takže si ho 
kupuji skoro pravidelně. Jana (43)

Jednou za čas si ho domů koupíme.
Václav (47)

Občas si ho koupím, ale není to vylo-
ženě pravidlo. Eva (27)

Světelský zpravodaj si nekupuji.
 Zdeněk (45)
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Stadion klub S 11 Světlá n. S. 
a

město Světlá nad Sázavou

vás zvou na

2. ročník 

PROPAGAČNÍ JÍZDY MOPEDŮ 
VYSOČINOU

v sobotu dne 14. června 2008 ve Světlé n. S. 

Prezentace účastníků na náměstí Trčků z Lípy od 8 do 11 hod., start jízdy ve 12 hod. z náměstí.

Trasa v délce cca 70 km: 
Světlá n. S.– Josefodol – Kunemil – Bačkov – Habry – Štěpánov – Leština u Světlé n. S. – Nová Ves 

u Leštiny – Římovice – Kozohlody – Vlkaneč – Zbýšov – Dobrovítov – Hlohov – Tunochody
Hroznětín – Číhošť – (focení u Středu ČR) – Hradec – Ledeč n. S. – Veliká – Dobrovítova Lhota

Stvořidla – Trpišovice – Koňkovice – Meziklasí – Lipnička – Světlá n. S.

Po jízdě bohatá tombola a večer zábava s hudbou.
Ubytování od pátku do neděle po telefonické domluvě zajištěno.

Kamarádi mopeďáci, kamarádky mopeďačky, přijeďte se s námi projet Vysočinou!

Informace: 
Josef Luža 777 339 480, Pavel Pech 603 500 072

e-mail:stadionklubsvetla@seznam.cz, www.stadionklubsvetla.wz.cz

Foto z loňského ročníku Pavel Kotan
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Slova k zamyšlení

O existenci a zejména činnosti míst-
ního odboru Společnosti přátel žehu 
si nečtete ve Světelském zpravodaji 
příliš často. Nejsme totiž tak atrak-
tivní sdružení, které by mohlo nabízet 
různé oblíbené prožívání sportovních, 
příjemně zájmových a kulturních 
akcí. Přesto však organizace SPŽ mají 
svůj význam v mnoha státech světa, 
tedy i u nás, kde si v příštím roce 
připomeneme 100. výročí založení 
a trvání SPŽ v České republice. 

Místní odbory ve městech usilují 
o získávání zvláště ideových členů z dů-
vodu prosazování myšlenek moderně 
nutného, ekologického pohřbu žehem, 
s následným pietním uložením ostatků 
v důstojném prostoru s eventuálně pře-
dem zakoupeným místem pro urny či 
vsypy.

Zdejší odbor pečuje o vsypovou 
loučku, zřízenou a plně podporovanou 
městským úřadem, pracovně udržova-
nou Technickými a bytovými službami 

Svatojanská noc na Michalově statku

Místní společnost Koruny české 
Pohleď pořádá v pondělí 23. června 
od 21 hod. na Michalově statku v Po-
hledi Svatojanskou noc. Tento svátek 
se slavil v noci před sv. Janem Křti-
telem téměř po celém území tehdej-
šího Království českého, od poloviny 

19. století tak jako mnoho jiných 
lidových obyčejů postupně zanikl. 

Bujarých oslav, které se nelíbily 
především církvi, se účastnila jak od-
rostlejší mládež, tak dospělí, ba i staří. 
K noci se vztahovalo mnoho pověr 
a obyčejů. Slunce bylo v tyto dny při 
své největší síle a moci, které ale po-
stupně začalo ubývat. Proto se pálily 
tzv. svatojanské ohně, které měly tuto 
moc ještě prodloužit. Ohně se zapalo-
valy po setmění na návrší nade vsí a ta-
kovýchto ohňů bylo možno spatřit po 
celém kraji bezpočet. Pro tehdejší lid 
to byla kromě obřadné chvíle, hudby 
a všeobecného veselí i úchvatná podí-
vaná, kterou ještě někdy umocňovalo 
pouštění tzv. svatojanských kol. To 
byla stará shnilá kola od vozů ováza-
ná hadry, slámou a pomazaná smolou, 
která se zapálená pouštěla z kopců. 
Některé z těchto starých obyčejů bu-
dou k vidění i při noční návštěvě Mi-
chalova statku. Pro návštěvníky bude 
připravena svatojanská výzdoba stave-
ní, po setmění pálení a přeskakování 
ohně, ukázka osvětlení v době, kdy 
petrolejka byla ještě vesnickému lidu 
neznámá. Ve stodole na mlatě bude po 

celou dobu probíhat rekonstrukce sta-
ročeské veselice při pití piva a hudbě 
dudácké kapely souboru Stražišťan 
z Pacova, kde si může každý zatanco-
vat staročeské tance, které je tanečníci 
rádi naučí. U příležitosti oslav budou 
veřejnosti zpřístupněny prostory nově 

opraveného sklepa, kde bude dočas-
ně zřízena nálevna medoviny. Celá 
akce skončí v 1 hodinu, tedy přesně 
o půlnoci starého času údery zvonu 
v místní zvonici na návsi. Tehdejší 
svobodná chasa se však ještě do roze-
dnění oddávala různým radovánkám 
a „starý báby“ šly sbírat svatojanské 
byliny, neboť v tuto noc utržené měly 
největší účinky.

Jak naložíte se zbytkem noci vy, ne-
cháme na vás. Na vaši návštěvu se těší 
pořadatelé místní společnost Koruny 
české z Pohledě se svým pozdravem 
Vivat rex!

Jindřich Holub
Foto: Jiří Víšek

po stránce celkové čistoty, doplněním 
potřebného vybavení. Na vsypové louč-
ce byl zvýšen počet laviček, ohraničen 
a označen prostor vsypů, v brzké době 
bude z vedlejšího hřbitova propojen 
vodní zdroj na loučku. Za velmi důle-
žitou – jak pro vzhled vsypové loučky, 
tak pro občanské potřeby – považuje-
me přístavbu urnové zdi (kolumbária) 
v našem městě. Zájemcům o zakoupení 
si „okénka“ ve vybudovaném urnovém 
háji doporučujeme předběžné telefonic-
ké přihlášení se na tel. č. 569 452 833 
u paní Palánové nebo 569 452 216 u paní 
Prosové nejpozději do konce července. 
Přihlášení spoluobčané pak budou kon-
cem srpna pozváni k jednání ohledně 
zamýšleného počtu, rozsahu i cen urno-
vých schránek. Dostavba urnového háje 
bude realizována v průběhu 1. pololetí 
2009. Časové termíny jsou uvedeny po 
dohodě s ředitelem TBS Petrem Souku-
pem.

Pro vaši informaci opakujeme ceny 
u dosavadních forem uložení ostat- ▶
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ků: za šachtu v zemi s epitafní des-
kou pro 4 urny cca 8 000 Kč + DPH, za 
přímý vsyp obsahu 3 uren do země je 
cena 500 Kč. V obou případech se hradí 
za místo desetileté nájemné 220 Kč.

 Je pravděpodobné, že v celém sektoru 
pohřebnictví se budou nadále zvyšovat 
náklady u pohřebních ústavů i v kre-

mačních zařízeních. Připomínáme proto 
možnost ještě do konce června přihlásit 
se za řádného člena SPŽ se zaplacením 
si nákladů pohřbu žehem v současných 
cenových relacích.

Určitě však dobře zvažte informaci 
k výstavbě urnového háje, neboť půjde 
jistě o cenově výhodnější zajištění, než 
při pořizování velkých hrobů s pomníky, 
obrubníky aj.

A že dnešní téma je dost obyčejné, 
málo povzbudivé? Bohužel, takový už 
je život!

-JP-

▶ Pohár putuje do Kunemile

V sobotu 10. května se na střelnici 
v Přísece uskutečnil II. ročník závodu 
ve střelbě na asfaltové terče O pohár 
starostky města Světlá n. S.

Závod zahájila krátkou zdravicí starost-
ka Lenka Arnotová a poté byli všichni 
účastníci poučeni p. Süsserem st. o dodr-
žování bezpečnostních pravidel soutěže. 
O organizaci závodů podal informaci 
p. Sviták. Soutěže se účastnilo 25 střelců.

Na 1. místě s nástřelem 29 terčů se 
umístil František Ptáčník z Kunemile, 
a získal tak pohár starostky, 2. místo 

obsadil Pavel Kovanda z Příseky s ná-
střelem 28 terčů, na 3. místě skončil 
František Ježil z Havlíčkova Brodu rov-
něž s nástřelem 28 terčů.

Unavené lavičky

Lavičky v čekárně zdravotnického 
zařízení v našem městě už mají také 

leccos nepěkného za sebou. 
Foto: J. Vála 

Soutěž byla provázena krásným po-
časím a příjemnou atmosférou. Všichni 
zúčastnění byli pozváni na další střelec-
ký závod v Přísece, který se bude konat 
v neděli 22. června.

Ladislav Jakl
Foto: Václav Šrytr
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EASY ENGLISH VI – PRESENT SIMPLE

GRAMMAR (gramatika)
PRESENT SIMPLE (přítomný čas prostý)

positive   negative    question
(kladná věta)   (záporná věta)    (otázka)

I work   I don´t work    Do I work?
You work   You don´t work    Do you work?
He works   He doesn´t work    Does he work?
She works   She doesn´t work    Does she work?
It works   It doesn´t work    Does it work?

We work   We don´t work    Do we work?
You work   You don´t work     Do you work?
They work   They don´t work    Do they work?

V dnešní lekci se učíme časovat slovesa v přítomném čase. Na rozdíl od slovesa „to be“ potřebujeme u ostatních sloves k tvor-
bě otázky a záporu pomocné sloveso „do“. Tvary sloves jsou u všech osob stejné, výjimku tvoří 3. osoba jednotného čísla. Zde 
přidáváme koncovku -s.

Pokud sloveso končí na -ss, -sh, -ch, -x a -o přidáváme –es.
     I watch » He watches
     I go » He goes
Pokud končí na souhlásku + -y, mění se -y na -ies.
     I try  »  He tries
Tvar 3. osoby jednotného čísla u slovesa „to have“ je „has“.
     He has a car. 

We form the negative with don´t and doesn´t (3rd person singular):  
Zápor tvoříme pomocným slovesem doń t a ve 3. os. j. č. doesń t:
I don´t work in a bank.   Já nepracuji v bance.
He doesn´t work in a bank.  On nepracuje v bance.

We form questions with do and does (with 3rd person singular):  
Otázku tvoříme pomocným slovesem do a ve 3.os.j.č. does:
Do you work in a bank?   Pracuješ v bance?
Does he work in a bank?   Pracuje on v bance?

There are several basic uses of the simple present tense:  
Základní použití přítomného času prostého:

1) The situation at the present:   I work in a bank. 
1) Platné věci v současnosti:   Já pracuji v bance. 

2) Things which we usually do:   Peter gets up at 7 every day. 
    She comes home from work at 5pm.  
2) Věci, které obvykle děláme:   Petr vstává každý den v 7 hodin. 
    Ona přichází domů z práce v 5 hodin odpoledne.

3) Things which are true for a long time:  All rivers flow to the sea.  
3) Věci, které platí dlouhou dobu:   Všechny řeky tečou do moře.
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Pohár odvezli Chlapíci z Havlíčkova Brodu

Turnaj v malé kopané pořádaný 
futsalisty FK Premium Světlá n. S na 
umělé trávě u ZŠ v Komenského ul. si 
v krátké době získal značný kredit mezi 
vyznavači rekreačního fotbalu. 

Potvrdil to i letošní IV. ročník turnaje 
O pohár starostky města, který se hrál 
v sobotu 3. května za účasti osmi týmů, 
z nichž polovina byla ze Světlé. Nejprve 
byla mužstva rozdělena do dvou skupin, 
ve kterých se hrálo systémem každý 
s každým, a až pořadí ve skupinách určilo 
nasazení celé osmičky startujících do play 
off, ve kterém se hrálo o putovní pohár 
starostky. Skupinu A vyhrál domácí tým 
ROSSI před další světelskou sestavou 
Roztoč. Na třetím místě skončili fotbalisté 
z Leštiny a poslední, čtvrtou příčku obsa-
dili předloňští vítězové, mužstvo Křepin. 
Ve skupině B bylo nejlepší mužstvo FK 
Chlapíci z Havlíčkova Brodu, druhou příč-
ku vybojoval tým MUNI ze Světlé, na tře-
tím místě skončili futsalisté pořádajícího 
klubu FK Premium a poslední místo zbylo 
pro Vepříkov. A potom se již hrálo vyřazo-
vacím způsobem o celkové vítězství. 

Čtvrtfi nále: Vepříkov – ROSSI (0:0) 
2:1 na pokutové kopy, MUNI – Leština 

2:1, Chlapíci – Křepiny (0:0) 2:1 na poku-
tové kopy, a světelské derby Roztoč – Pre-
mium 3:1. V semifi nále se již hrálo o me-
dailová umístění: MUNI – Vepříkov 5:0, 
Chlapíci – Roztoč 3:0. Ve fi nále zvítězili 

havlíčkobrodští Chlapíci nad světelským 
MUNI 2:1, a domů si tak odvezli krásný 
půlmetrový křišťálový pohár, který jim 
předávala starostka Světlé n. S. Lenka 
Arnotová. Překvapením skončilo utkání 
poražených semifi nalistů o třetí místo, 
čtvrtý ze skupiny Vepříkov porazil světel-
ské Roztoče 2:1. Konečné pořadí nejlepší 
čtveřice: 1. FK Chlapíci Havlíčkův Brod, 
2. MUNI Světlá n. S., 3. Vepříkov, 4. Roz-
toč Světlá n. S.  Text a foto: jív

Vítězní Chlapíci

Před brankou MUNI

Sportovní akademie Fitness 

Ve čtvrtek 17. dubna se v místním 
divadelním sále konala Sportovní 
akademie, kterou pořádal Fitness 
Světlá n. S. 

Rodičům, prarodičům a veřejnosti se 
zde představily aerobic týmy z tamního 
Fitness pod vedením slečny Kateřiny 
Moravcové a Nikol Wolfové. Jako hosté 
vystoupila orientální skupina SAFEJA 
z Ledče n. S. a taneční pár (společenský 
tanec) Renata Maštalířová a René Neu-
mann. Třešničkou na dortu celé akade-
mie bylo vystoupení aerobic týmů Fana-
tic SRC Havlíčkův Brod, které se mohou 
pyšnit tituly z Mistrovství ČR a ME.

Vstupné na tuto akci bylo dobrovolné 
a výtěžek byl věnován dětskému domo-
vu v Nové Vsi u Chotěboře na vybudo-
vání nového víceúčelového hřiště. Suma, 
která byla od návštěvníků akademie vy-
brána činila 3 500 Kč. Tímto všem, kteří 
do kasičky přispěli, moc děkujeme.

Vedoucí Fitness Světlá n. S. Leon-
ka Bušková, které patří velký dík za 
zorganizování celé této akce, osobně 
předala zástupci dětského domova nejen 
již zmíněných 3 500 Kč, ale přítomným 
dětem z dětského domova i spoustu dár-
ků v podobě hraček, které návštěvníci 
akademie dětem přinesli. 

Na potěšení dětských srdcí se podílel 
i Domov pro seniory Sociálního cent-
ra města Světlá n. S., jehož obyvatelé 
v rámci různých terapií vyrobili pár 
drobných dárků a věnovali je též dětské-
mu domovu. Poděkování patří též paní 
Žatečkové - Květinka Světlá n. S. a panu 
Dvořákovi - Kofola.

Všem sponzorům a Leončiným po-
mocníkům patří velký dík!

L. C.
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HLAVNÍ ZÁVOD silni�ní cyklistický závod 

START:    MEZIKLASÍ  13.07.2008  v 11,00 hodin 

UZÁV�RKA PRESENTACE: 10,30 hodin 

DÉLKA ZÁVODU: 66 km 

KATEGORIE: muži do 40-ti let, muži nad 40 let, ženy 

STARTOVNÉ: 50 K�

TECHNICKÉ ZAJIŠT�NÍ: závod se jede za plného silni�ního provozu, povinná plná 
cyklistická p�ilba a dodržování pravidel silni�ního provozu 

OB�ERSTVENÍ: bude zajišt�no drobné ob�erstvení 

CENY: 1. - 3. místo v kategorii 

VEDLEJŠÍ ZÁVOD pro d�ti do 15-ti let 

START:    MEZIKLASÍ   13.07.2008  v 11,00 hodin 

UZÁV�RKA PRESENTACE: 10,30 hodin 

DÉLKA OKRUHU: 3,5 km 

KATEGORIE: do 10-ti let 3 okruhy s doprovodem 

 10-15 let 3 okruhy        

TECHNICKÉ ZAJIŠT�NÍ: jízdní kolo, povinná cyklistická p�ilba, d�ti do 10-ti let 
 jen s doprovodem dosp�lé osoby 

INFORMACE:    Josef Jukl (602 665 837), e-mail: jukljosef@seznam.cz

5. ročník Kolem Melechova

Předchozích ročníků tohoto silniční-
ho cyklistického závodu se průměrně 
účastnila zhruba sedmdesátka cyklistů 
v kategorii dospělých a dvacet v kate-
gorii dětí. Výsledky vítězů předešlých 

ročníků závodu v kategorii dospělých 
jsou příslibem dobré sportovní úrovně 
pro všechny,  kteří se rozhodnou zúčast-
nit se.

Start a cíl hlavního závodu dospělých 
i vedlejšího závodu dětí je v obci Mezi-
klasí, trasa hlavního závodu, který měří 
66 kilometrů, se dotýká měst Světlá n. S., 
Humpolec a Ledeč n. S. Proti předcho-
zím ročníkům je mírně pozměněna, a to 
s ohledem na bezpečnost a pokud možno 
maximální využití silnic II. a III. třídy 
s novým obalovaným povrchem. Závod-
níci budou muset zdolat prudké sjezdy 
a strmá stoupání z údolí řeky Sázavy. La-
hůdkou, a to v soutěžním i výletním pojetí, 
bude dvojnásobný průjezd úseku Mezi-
klasí – Františkodol – Světlá n. S. Dojezd 
do cíle závodu bude ve směru od Dolního 
Města, cílová čára se bude nacházet ve 
stoupání u dopravní značky konec obce 
Meziklasí směrem na Ledeč n. S. 

Součástí  avizovaného setkání cyklistů 
je i vedlejší závod dětí na malém okruhu 
Meziklasí – Dolní Město-křižovatka 

– Loukov – Meziklasí. Děti tento okruh 
absolvují třikrát a ve všech ročnících se 
všichni účastníci této kategorie dočkali 
odměny.

Josef Jukl 
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Odstartovala letní atletická 
sezona

Po kolínských Polabských závodech se 
každoročně atletům rozbíhá sezona na 
dráze, na kterou všichni čekají po zimní 
přípravě. Svěřenci trenéra Foťka hájí tra-
dičně barvy pardubického klubu Hvězda 
SKP. Do jejich závodního kalendáře pat-
ří pravidelně krajské přebory jednotlivců 
i družstev. V sobotu 17. května se na 
tartanové dráze v Pardubicích uskuteč-
nil krajský přebor jednotlivců kategorie 
dorostu a tam nechyběli ani svěřenci Jo-
zefa Foťka. Denisa Vápeníková si v bě-
hu na 400 m vybojovala časem 1:05.90 
třetí místo na stupních vítězů a v zá-
vodě 100 m doběhla na 4. místě v čase 
14.29. V tomto sprintu hned za ní, na 
5. místě, skončila další Světelačka Anna 
Chládová s časem 14.53. I na čtyřstovce 
byla hned za Vápeníkovou, časomíra jí 
naměřila 1:09.24. Jakub Voplakal získal 
dvakrát 5. místo, když diskem hodil 
26,43 m a koulí 10,58 m.

O den později se na stejné dráze kona-
lo I. kolo krajského přeboru žákovských 
družstev. Hana Ptáčníková zvítězila 
v běhu na 60 m s časem 8.26 a 2. místo 
v běhu na 300m získala za čas 44.20. Ze 
Světlé ještě startovaly žákyně Tereza 
Kolářová s Lenkou Pavlovičovou. 

jív

Porazila dvaadvacet soupeřek

Čtrnáctiletá světelská atletka Hana 
Ptáčníková, která ovšem do Světlé do-
jíždí z Malčína, vyhrála 1. května v bar-

vách Hvězdy SKP Pardubice na jednom 
z nejstarších atletických mítinků u nás, 
54. ročníku Polabských závodů v Kolí-
ně, otevřený závod žen na 100 m. Tuto 
trať zaběhla za 13,06 sec. Druhé v cíli 
Michaele Tvrdíkové z ŠAK Jablonec 
n. N. potvrdila časomíra čas 13,30 a tře-
tí P. Sobotková z pořádajícího Sokola 
Kolín měla čas 13,32. 

Vítězství Ptáčníkové má značnou 
hodnotu, vždyť – ač věkem ještě žákyně 

– dokázala v otevřeném závodě žen pora-
zit dvaadvacet soupeřek, startujících ve 
čtyřech rozbězích. Byla mezi nimi ještě 
jedna Světelačka oblékající pardubický 
dres, Eva Pajerová, kterou čas 13,70 za-
řadil na sedmé místo. Trenér Foťko měl 
v Kolíně další dva své svěřence. Junior 
Lukáš Pavlovec běžel 100 m za 12,71 
a mladší dorostenec Jakub Voplakal 
dosáhl v kouli výkon 8,77 m a oštěpem 
hodil 37,79 m. 

Text a foto: jív

Běh je pro ně adrenalinem

Jsou čtyři, ale po celý rok je potkává-
me jako osamělé běžce na silnicích nebo 
polních cestách při jejich tréninkových 
dávkách. Celý kvartet se většinou schá-
zí při různých běžeckých závodech. 

Když Ladislav Vosyka, Josef Machálek, 
Jaroslav Procházka a František Tichý dají 
dohromady svůj věk, je z toho úctyhodné 

Zleva: J. Procházka, F. Tichý, J. Machálek a L. Vosyka

číslo 205. Mají společnou lásku, kterou je 
běhání, a když se jich zeptáte, kolik toho 
naběhají za měsíc, prozradí rozdílné dáv-
ky. Například dvaačtyřicetiletý František 
Tichý vysvětlí, že největší objem naběhá 
v zimním přípravném období, a to je až 
700 km, v závodním období to je prý „jen“ 
kolem čtyř stovek. Pepa Machálek mimo 

závodů naběhá tak 80 km za měsíc, ale od 
jara do podzimu dojíždí do zaměstnání 
ve Světlé z Vilémovic na kole. Na otázku, 
proč to dělají, odpovědí jako jeden muž: 

„Dnes to je pro nás již potřebná dávka 
adrenalinu, zapomínáme počítat věk 
a při závodech jsme v té nejlepší partě lidí. 
A hlavně, děláme něco pro své zdraví.“

Všechna čtyři jména najdeme ve výsled-
cích letošního 33. ročníku devatenáctidíl-
ného seriálu Běžec Vysočiny. Tichý vede 
po pěti závodech kategorii 40 – 49 let, ne-
boť ve čtyřech závodech zvítězil a jednou 
skončil na 2. místě. Sedmačtyřicetiletý 
Jaroslav Procházka je ve stejné kategorii 
po pěti startech na pěkném 7. místě. Ladi-
slav Vosyka a Josef Machálek mají shodný 
rok narození 1950 a v kategorii běžců 50 

– 59 let jsou mezi elitou Běžce Vysočiny. 
Machálek je třetí a Vosyka hned za ním 
na 4. místě. 

Pro úplnost je třeba poznamenat, že ne-
startují pouze na běžeckých závodech, ale 
během roku si odškrtnou účast i na duat-
lonech i triatlonech. Procházka s Machál-
kem mají navíc zkušenosti i s maratonem. 

Text a foto: jív



Světelský zpravodaj červen 2008 strana 32 strana 33 červen 2008 Světelský zpravodaj 

ĀȀ̀ȀЀȀԀԀࠀ܀ԀĀऀऀԀĀఀഀༀԀကᄀԀĀༀሀఀऀጀԀ

ሀఀ᐀Ԁఀᔀ᐀ᘀᜀက᠀ԀᤀᨀऀᬀऀఀကᰀԀᨀᴀༀ᐀᐀Ԁᤀ᐀ԀሀༀḀἀ᐀ἀԀऀԀఀऀ᐀Ḁ 

ကԀ᐀ကᰀԀጀᬀကḀĀȀ̀Ѐ̀Ԁࠀ܀ЀऀȀఀഀĀᜀᬀༀ!"Ԁ

Ā Ȁ ̀ Ѐ Ԁ  ܀ ࠀ

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ԀఀЀԀഀऀ

#᐀$ऀᬀ%᐀&Ԁᤀἀᰀᔀ᐀ကༀԀᄀᬀጀ'ᤀఀЀԀ(ἀ%က%ἀༀကഀԀᄀఀഀԀ'᐀က᠀ԀऀᄀԀ)*ԀᄀऀԀ++Ԁ᐀Ԁᨀऀᄀἀᰀကऀጀ,

ἀᰀက&Ԁᬀ᐀܀ ᤀऀ ऀԀ-)ȀԀ!᐀ᬀఀက
ᨀᬀ᐀ሀ᐀ကᘀ᐀ԀఀԀ.Ȁ/0ԀᜀऀᄀȀ1ԀሀᜀༀḀ᐀ကᰀԀఀԀ2Ȁ00ԀᜀऀᄀȀ

3ᰀᤀऀ& ကጀऀఀ4Ԁጀᬀ᠀Ԁࠀ܀ԀĀऀऀԀ5ᨀऀఀԀጀ%ᘀ᐀ԀĀఀഀༀԀကȀԀĀȀԀ

Āᬀऀఀက4& /00Ԁ#!ԀሀԀᄀᬀጀ'ᤀఀऀ

6ᴀ%ᜀༀᔀ᠀&Ԁ ᄀऀԀ)*ȀԀ7Ȁ1Ԁᤀᨀ᐀က8ᤀఀ᐀ကᤀȀᘀሀ

Onen Svět
Dostat se na onen svět je možné 

i vlastním přičiněním. Ne, nemám 
na mysli hazardéry se životem nebo 
dokonce sebevrahy, protože nejde 
o místo, z něhož není návratu. Onen 
svět, který turisté z KČT Sklo Bohe-
mia navštívili (a zase se z něho vráti-
li), je totiž místo s hezkým výhledem 
na malebnou krajinu.

Zhruba 25 kilometrů na jihozápad 
od Sedlčan, nedaleko vodní nádrže 
Orlík, se nad obcí Lašovice vypíná 
kopec Hrby. Tento rozložitý 627 met-

rů vysoký zalesněný vrch je nejvyšší 
v blízkém okolí. Na jeho jihozápadním 
hřebenu byla v roce 1940 postavena 
Klubem českých turistů v nadmořské 
výšce zhruba 590 metrů turistická cha-
ta s názvem Onen Svět. Před lety byla 
kompletně zrekonstruována a vedle ní 
místní nadšenci postavili na jaře roku 
2001 patnáct metrů vysokou dřevěnou 
rozhlednu. Když vystoupíte po 47 
schodech na její vyhlídkovou ploši-
nu, uvidíte zámek Orlík a malou část 
stejnojmenné vodní nádrže, na jihu 
Písecké vrchy a za dobré viditelnosti 
horu Kleť s rozhlednou a televizním 
vysílačem, vpravo od ní téměř celou 

Šumavu, na západě brdské kopce 
Třemšín a Prahu, na severozápadě 
spatříme nedaleký vrch Makovou 
horu s poutním kostelem a za ním opět 
hřebeny Brd, které se táhnou až k se-
veru. Na východě spatříme nejvyšší 
vrcholek Čertovy hrbatiny Javorovou 
skálu s vojenskou věží a kousek před 

ní vpravo kopec Kozlov s telekomu-
nikační věží, a několik dalších vrchů 
v této oblasti.

V turistické chatě Onen Svět je 
možno se ubytovat nebo jenom v klidu 
se najíst a napít, včetně venkovního 
posezení. Při dálkovém pochodu se 
startem v Petrovicích však nebyl Onen 
Svět jedinou zajímavostí. V malebné 
krajině jsme například obdivovali 
Husovu kazatelnu, přes dva a půl 
metru vysoký viklan (prý největší 
v ČR) s hlubokou skalní mísou na te-
meni. Nejen tady, ale všude v okolní 
krajině se nacházejí nápadně velké 
žulové „čertovy balvany“ a „kamenná 
stáda“. Geologické podloží zdejší ob-
lasti tvoří středočeský pluton, rozsáhlé 
těleso hlubinných vyvřelin, především 
žul a granodioritů. Tyto horniny již 
v třetihorách hloubkově zvětrávaly. 
Počátkem čtvrtohor nastala doba le-
dová, severní Evropu pokrývá ledovec, 
jehož okraje v dobách meziledových 
roztávají a obrovské spousty vod in-
tenzivně rozrušují kamenné masivy. 
Produktem těchto erozních pochodů 
jsou velké žulové balvany, které 

Turistika

Nikoli Melechov, ale Koňský vrch

▶
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Co nového na Vysočině 

Zastupitelstvo Vysočiny schválilo 
nové grantové programy

Více než devět milionů korun schvá-
lili krajští zastupitelé na svém zase-
dání v úterý 13. května ve prospěch 
úspěšných žadatelů ve čtyřech nově 
vyhlášených grantových programech. 

Popularizace a vzdělávání v ob-
lasti informačních technologií 2008 
(0,5 mil. Kč), Rozvoj malých podni-
katelů ve vybraných regionech 2008/II 

se vynořily na zemský povrch. 
Prošli jsme Kozince, což je skalní step 
s vápnomilnou a suchomilnou fau-
nou a flórou, právě zde krásně kvetly 
petrklíče. Trasu jsme si prodloužili 
o výstup na Koňský vrch (587 m n. m.), 
kde se nachází 17 m vysoká měřičská 
věž z roku 1941, která je věrnou kopií 
té na Melechově. Před odjezdem domů 
jsme se ještě zastavili u rozhledny 
Kuníček vyznačující se mohutnou 
kamennou podstavou, z níž vyrůstá 
ocelová konstrukce telekomunikační 
věže s vyhlídkovou plošinou ve výšce 
36 metrů. Do stejnojmenné obce vede 
originální křížová cesta, jejíž čtrnáct 
zastavení vytesal v letech 1998-2000 
místní akademický sochař Ivar Ko-
dym do bludných kamenů, kterými je 
krajina v okolí doslova poseta.

Text a foto: Jaroslav Vála

▶

Chata Onen Svět

došlo po uzávěrce

(6 mil. Kč), Klenotnice Vysočiny 
2008 (1,5 mil. Kč), Bioodpady 2008 
(1,5 mil. Kč), to jsou názvy vyhláše-
ných grantových programů včetně čás-
tek, které je možné žadateli v jednotli-
vých případech celkem vyčerpat. 

V současné době je možné všechny 
bližší podrobnosti nalézt na www.kr-

-vysocina.cz, pokud přesto vzniknou 
nejasnosti, jsou k dispozici telefonic-
ky nebo osobně garanti jednotlivých 
programů.

Ve všech případech musí žadatelé 
počítat s tím, že v případě úspěchu je-
jich projektu v rámci daného programu 
musí mít zabezpečenu předepsanou 
minimální spoluúčast.

O systémové podpory byl různý 
zájem

Celkem 78 žadatelů, z toho 74 obcí 
a 4 fyzické osoby požádaly a obdržely 
dotaci na opravu a údržbu válečných 
hrobů a pietních míst vztahujících se 
k událostem 1. světové války a činnos-
ti československých legií.

Z celkové, v rozpočtu kraje připra-
vené částky 3 milióny korun, bylo 
tak za tímto účelem vyčerpáno jenom 
něco málo přes jeden milion korun. 
Domnívám se, že je škoda, že s vel-
kou pravděpodobností někteří správci 

pietních míst žádost o dotaci – možná 
i z nevědomosti nabízeného dotačního 
titulu – nevyužili. Mělo by být snahou 
nás všech udělat v roce kulatého vý-
ročí pro úpravu našich pietních míst 
vztahujících se k výročí 1. světové vál-
ky a našim legionářům maximum.

Naopak velký zájem byl o dotační 
titul zaměřený na podporu společen-
ských a kulturních akcí obcí kraje 
Vysočina, souvisejících zejména 
s oslavami a připomenutími význam-
ných výročí obcí. Žádost o systémovou 
dotaci si podalo celkem 86 obcí, z toho 
85 splnilo podmínky přidělení dotace. 
Dotace byla přidělena všem žadatelům, 
kteří splnili podmínky přidělení dota-
ce, čímž došlo k tomu, že z krajského 
rozpočtu bylo nakonec oproti původně 
plánovaným dvěma milionům korun 
vyplaceno obcím více než tři miliony 
korun.

Z obou výše uvedených příkladů je 
vidět, že život obcí a měst na Vysočině 
se postupně soustřeďuje i na připomí-
nání vlastní historie a tradic, a ze své 
vlastní zkušenosti si troufám říci i tra-
dičních křesťanských hodnot. Jsem 
přesvědčen, že je to moc dobře.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
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Nává lávka v zámeckém parku (foto: Pavel Kotan)
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

Po – Pá: 8.00 – 16.30, 
So: 8.00 – 11.30

tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209
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K O B E R C E
J. Doležal, Sdružení TRITEX 

Lučice 50

e-mail: Jaroslav.Vencovsky@seznam.cz


