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Schůze rady města 26. května

Vážení čtenáři,
první červencový víkend budeme 

slavit dva státní svátky. 5. července si 
nejprve připomeneme příchod slovan-
ských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu a následující den uplyne 
už 593 let od upálení Jana Husa. Ačkoliv 
jde o notoricky známé persony českých 
dějin, zajisté neuškodí zavzpomínat na 
některé podstatné skutečnosti jejich ži-
vota. Pokusím se o to pomocí fiktivního 
rozhovoru Jana Husa a Metoděje v již 
zralém věku.

 Metoděj: Víš Jene, že se náš životní 
příběh v lecčems podobá? Vzpomínám si 
na první roky naší mise na Velké Moravě. 
Přišli jsme v roce 863 na pozvání knížete 
Rastislava a během několika let jsme se 
stali velice ctěnými osobnostmi. Lidé byli 
nadšeni srozumitelností našeho výkladu 
otázek víry (zajisté to bylo způsobeno 
i tím, že jsme namísto latiny používali 
slovanský jazyk – staroslověnštinu). Ta-
kové období jsi přeci také zažil, že?

Jan: Ano, zajisté. Zvláště poté, co jsem 
začal po vysvěcení na kněze a krátkém 
působení v kostele sv. Michala kázat 
v Betlémské kapli, jsem byl svými poslu-

chači velmi ctěn. Byla jim velice blízká 
kritika nešvarů tehdejší společnosti 
a zvláště církve. Měl jsem zastánce jak 
mezi prostými, tak mezi mocnými a vliv-
nými lidmi. Vždyť si to sám umíš z vlastní 
zkušenosti představit. Až pak do života 
mně i tobě vstoupilo mnoho překážek 
v podobě tvrdých odpůrců…

Metoděj: Naši práci nám začalo ztěžo-
vat latinské duchovenstvo, které hledalo 
různé kličky, jak nás očernit především 
před papežem. Přesto se nám, mně 
a bratrovi Konstantinovi (Cyril, jak jistě, 
Jene, víš, bylo až bratrovo pozdější mniš-
ské jméno), podařilo papeže přesvědčit 
o správnosti našich názorů. To tobě, vel-
mi významné osobnosti své doby (vždyť 
jsi byl mistrem svobodných umění, rekto-
rem pražské univerzity, svou autoritou jsi 
zaštiťoval poměrně podstatné zásahy do 
českého jazyka!) se bohužel přes veške-
rou přesvědčivost nepodařilo.

Jan: Máš pravdu, bohužel nikoliv. Dou-
fal jsem, že účastníky církevního koncilu 
v Kostnici přesvědčím, že mé učení má 
své opodstatnění a není nějakým bezbož-
ným kacířstvím. Jenže jejich hlavním zá-
jmem bylo vyřešit rozkol v církvi – vždyť 

existence tří papežů zároveň dokazovala 
úpadek jednoty církve! Můj případ byl 
poněkud vedlejší. Byl jsem tedy pouze vy-
zván k odvolání „bludných“ článků, což 
jsem nakonec odmítl. Vím, že to bude mít 
pravděpodobně tvrdé následky pro můj 
život, ale už dříve jsem napsal: Hledej 
pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj 
pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň 
pravdu až do smrti.

Metoděj: Pravda – to je také to, co mě 
hnalo po návratu mezi Slovany vpřed. 
Poté, co mě opustil můj bratr (i kvůli 
vyčerpání z neustálých ostrých hádek 
s latinským kněžstvem), jsem se dostával 
do stále tvrdšího střetu s neotesaným 
knížetem Svatoplukem, který mě dokonce 
nechal uvěznit. Přesto se nevzdám, i když 
mám strach o další působení svých žáků 
po mé smrti.

Zde rozhovor přerušíme. Obavy obou 
významných mužů se naplnily. Metodě-
jovi žáci byli po smrti jejich učitele roku 
885 nekompromisně vyhnáni z Moravy 
a Jan Hus byl 6. července 1415 v Kostnici 
upálen. Tak skončily bohaté životy osob-
ností, jež tak výrazně zasáhly do běhu 
českých dějin.                                      J. P.

Slovo úvodem

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

Rada města uskutečnila prohlídku 
skládky TKO v lokalitě Rozinov. Za účas-
ti ředitele byla seznámena se záměry.

Po příchodu z prohlídky skládky sta-
rostka města zahájila jednání přivítáním 
přítomných a provedením kontroly zápisu 
z jednání ze dne 12. 5. 2008:

- jednání s manž. Semerádovými – sta-
rostka informuje, že nadále upřednostňují 
koupi dvora, dále podali žádost o povo-
lení vybourání části zdi v šíři cca 1,5 m 
mezi jejich objektem a čp. 23 za účelem 
zřízení přístupu k nové přístavbě jejich 
objektu. Při jednání se hovořilo i o tom, 
že případná jejich investice do úpravy 
dvora by mohla být vykompenzována 
oproti nájmu.

 RM Světlá n. S. po projednání:
 • trvá na svém usnesení č. 157/2007 

v odst. I a II ze dne 12. 5. 2008, kte-
rým zamítlo prodej dvora.

 • souhlasí s povolením vybourání 
otvoru ve zdi mezi objekty čp. 23 
a čp. 1056 na nám. Trčků z Lípy ve 
Světlé n. S. za účelem zřízení přístu-
pu k nové přístavbě objektu čp. 1056, 
jehož vlastníky jsou manželé Semerá-
dovi, Havířská ul. čp. 624, Světlá n. S.

 • ukládá odboru MIRR zpracovat 
koncepci rekonstrukce a využití 
čp. 23 na nám. Trčků z Lípy ve Svět-
lé n. S. při zachování stávajících pod-
nikatelských aktivit. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 9. 2008 

 • trvá na výpovědi z nájmu neby-
tových prostor v 1. patře čp. 598 
v Sázavské ul. ve Světlé n. S. k datu 
31. 5. 2008.

 • opravuje své usnesení č. 77/2008 ze 
dne 17. 3. 2008, ve kterém jsou chyb-
ně uvedeni jako nájemci manželé 

Machačovi, správně má být uvede-
na jako nájemce TJ Sklo Bohemia, 
oddíl cyklistiky, Světlá n. S., zastou-
pená p. Zdeňkem Machačem, bytem 
Sázavská 582, Světlá n. S. Zajistí: Jo-
sef Böhm, místostarosta, ředitel TBS 
Světlá n. S., termín: 30. 5. 2008. 

RM Světlá n. S. po projednání 
souhlasí 

 • s umístěním herních prvků, kte-
ré jsou v současné době umístěny 
v objektu po bývalém výměníku, na 
dětské hřiště v ul. U Stromečku. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2008.

 • s prodloužením termínu vypracová-
ní nové zřizovací listiny TBS Světlá 
n. S. do 30. 6. 2008. Zajistí: Mgr. Jan 
Tourek, místostarosta, termín: 
30. 6. 2008.

 • s ukončením pronájmu části pozem-
ku KN č. 235/1 v k.ú. Světlá n. S. ke 
dni 1. 6. 2008. Rada vyhověla žá-
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Zasedání zastupitelstva 28. května 

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

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a seznámením 
s programem. Konstatovala, že zase-
dání bylo řádně a včas svoláno a zveřej-
něno. Proti zápisu z minulého zasedání 
nebyly podány připomínky. 

Den památky obětí komunistického 
režimu uctili v pátek 27. června starostka, 
oba místostarostové a zástupci městské 
rady položením malé kytice k pamětní 

desce na budově radnice
Foto: Bc. Klára Vašáková

dosti pana P. Holmana, bytem Hor-
ní Bohušice 872, pozemek využíval 
jako zahrádku.

 • se záměrem pronájmu části pozemku 
KN č. 235/1 v k. ú. Světlá n. S. paní 
Fišarové na dobu neurčitou za úče-
lem využití na zahrádku. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2008. 

 • s uzavřením dodatku č. 2 ke smlou-
vě o dílo č. 2007/0901 s Ing. Pavlem 
Pavlíkem, ZAPA interiér, Olešnice 
63, 580 01 Havlíčkův Brod.

 • dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vy-
tvoření 7 b. j. v půdním prostoru by-
tového domu v Josefodole je uzaví-
rán z důvodu změny způsobu platby 
zhotoviteli a z důvodu navýšení cel-
kové ceny díla vlivem změny sazby 
DPH. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 5. 2008.

 • s poskytnutím finančního daru ve 
výši 8 tis. Kč Klubu důchodců Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí finančního od-
boru, termín: 30. 6. 2008. 

Rada města projednala materiál bytové 
komise, jedná se o přidělení 7 bytů v Jose-
fodole. Dodatečně bylo zjištěno, že před-
mětné byty, které jsou stavěny se státní 
dotací, jsou určeny pro příjmově vymeze-
né osoby. V podmínkách dotace je přímo 
stanoveno, že průměrný měsíční příjem, 
zjištěný podle daných podmínek, by ne-
měl přesáhnout 0,8 násobek průměrné 
měsíční mzdy u jednotlivce, u osob s dal-
šími členy domácnosti 1,5 násobek. Tato 
podmínka je splněna pouze u Ludmily 
Novotkové a Evy Veverkové, které jsou 
příjemkyněmi sociálních dávek. Předpo-
klad splnění je u p. Moravce a p. Čížka 
(jsou vyzvání k doložení příjmů za období 
květen 2007 – duben 2008).

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje

 • přidělení bytů v čp. 24 Josefodo-
le k 1. 6. 2008 následovně: byt 1+2 
Martině Schlossbauerové, Nádražní 
1000, Světlá n. S., byt 1+1 Janě Klou-
dové, nám. Trčků z Lípy 100, Světlá 
n. S., byt 1+ kk Zdeňce Prchalové, 
Josefodolská 369, Světlá n. S. Ná-
jemní smlouvy budou sepsány na 
dobu určitou jednoho roku s kaž-
doročním obnovováním při plnění 
si povinností plynoucích z nájemní 
smlouvy. Nájemné je smluvní ve 
výši 25,50 Kč/m2. Zajistí: tajemnice 
bytové komise a ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: 30. 5. 2008. 

RM Světlá n. S. po projednání 
ukládá:

 • odboru MIRR vypsat záměr pro-
nájmu nebytových prostor v čp. 23. 
(dvou volných místností) za cenu 
obvyklou s tím, že zájemce předlo-
ží svůj podnikatelský záměr. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2008.

 • aby Katalog služeb byl v tištěné po-
době k dispozici na TIC, MÚ a dále 
zaslán jednotlivým osadním výbo-
rům. Tisk katalogů v počtu 35 ks 
zajistí PO KyTICe. Zajistí: Mgr. Jan 
Tourek, místostarosta, ředitelka PO 
KyTICe, termín: 10. 6. 2008.

 • odboru MIRR zadat vypracování 
projektu na řešení zavedení inže-
nýrských sítí a opravu komunikace 

v lokalitě V Polích ve Světlé n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2008.

Rada bere na vědomí:
 • starostka seznamuje radu s dopisem 

od ministerstva financí ve věci udě-
lení souhlasu zvýšením počtu bytů 
z 33 na 34 (byt po domovníkovi) pro 
uživatele pečovatelské služby v DPS 
Světlá n. S.

 • tajemník seznamuje radu se stížnos-
tí od obyvatel Lipničky, čp. 30. Pan 
Kocourek, člen osadního výboru, 
již v čp. 30 od 12. 5. 2008 nemá tr-
valý pobyt. Osadní výbor navrhuje 
na jeho místo paní Vackovou. Bude 
projednáno v ZM.

 • starostka navrhuje jednat o zajištění 
služeb o sobotách a nedělích na do-
pravním hřišti během prázdnin, pro-
ti vandalům nainstalovat kamerový 
systém. 

 • místostarosta J. Böhm informu-
je o tom, že rada obdržela petici, 
ve které se poukazuje na pomě-
ry v nízkoprahovém centru. Bylo 
uskutečněno jednání s vedoucí 
Oblastní charity paní Blažkovou. 
Slíbila, že bude s dětmi uskuteč-
něna beseda a že podá o výsledku 
informaci. Odpověď na petici v zá-
konné lhůtě zajistí místostarostové 
J. Böhm a Mgr. Tourek. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶

Ověřovateli zápisu z dnešního jed-
nání byli jmenováni Mgr. Vlastimil 
Špatenka a p. Jaroslav Zmek, zapiso-
vatelkou byla jmenována paní Alena 
Tichá.

Hlasování o návrhu programu: 15 
hlasů pro – program byl schválen.

Usnesení č. 35/2008:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 14 hlasů deleguje 
starostku města Ing. Lenku Arnotovou 
k zastupování města Světlá n. S. na 
valné hromadě VaK Havlíčkův Brod 
a k výkonu všech práv akcionáře spo-
jených s akciemi společnosti, které 
jsou v držení města Světlá n. S. Zajistí: 
Ing. Lenka Arnotová, starostka města, 
termín: 18. 6. 2008.
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Usnesení č. 36/2008:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 14 hlasů pověřuje 
zastupováním města Světlá n. S. na vý-
roční členské schůzi Lesního družstva 
obcí Ledeč n. S. se sídlem v Hněvko-
vicích dne 12. 6. 2008 místostarostu 
Josefa Böhma. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, termín: 12. 6. 2008.

Usnesení č. 37/2008:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 15 hlasů schvaluje 
změnu koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí dle nové vyhlášky. Za-
jistí: Ing. Jiří Moučka, tajemník MÚ, 
termín: 30. 6. 2008.

Usnesení č. 38/2008:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 15 hlasů:
I.  Určuje s odkazem na § 120 odst. 

2 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, že p. Mi-
lan Kocourek, bytem Kochánov 
35, není s účinností od 28. 5. 2008 
členem osadního výboru místní 
části Lipnička města Světlá n. S., 
neboť ode dne 12. 5. 2008 přestal 
splňovat základní podmínku člen-
ství v osadním výboru, když pře-
stal být v této části města Světlá 
n. S. hlášen k trvalému pobytu.

II.  Určuje s odkazem na § 120 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, na návrh osadní-
ho výboru Lipnička Jiřinu Vacko-
vou novou členkou osadního výbo-
ru s účinností od 28. 5. 2008.

Zajistí: Ing. Jiří Moučka, tajemník 
MÚ, termín: ihned.

Usnesení č. 39/2008:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 15 hlasů:
I.  Schvaluje finanční spoluúčast měs-

ta Světlá n. S. ve výši 1 milion Kč 
za účelem zřízení STK v objektu 
České zemědělské akademie ve 
Světlé n. S.

II.  Pověřuje místostarostu Mgr. Tour-
ka jednáním ohledně podmínek 
zřízení STK v objektu České ze-
mědělské akademie se zřizovate-
lem, tj. krajem Vysočina, se sídlem 
Žižkova 58, Jihlava.

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostaros-
ta, termín: 30. 9. 2008.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶ Schůze rady 9. června

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

Jednání zahájil p. Böhm přivítáním 
přítomných a provedením kontroly zápisu 
z minulého jednání:
 • Petice – p. Böhm informuje, že zítra 

se uskuteční druhá beseda s klienty 
v nízkoprahovém centru – zúčastní 
se jí Mgr. Tourek.

 • Cedule do parku – odbor MIRR 
sice měl nějaký materiál připravený, 
ale nebyl o to zájem, tak to pracov-
nice z počítače vymazala. Nyní se 
pokusí dát něco dohromady odbor 
ŽP. 

 • Žádost p. Burdy o prodej pozemku 
– podklady budou předloženy do příš-
tí rady – zajistí OMIRR.

 • Kontrola vyklizení nebytového pro-
storu v čp. 598 – zajistí Mgr. Tourek.

 • Trhy – bylo znovu jednáno, odbor 
OSŠŽ se je pokusí dát dohromady.

Na jednání komise pro výstavbu a roz-
voj města dne 2. 6. 2008 byl schválen 
návrh řešení dopravního propojení sídliště 
Na Bradle a ul. Sázavská. Návrh vypraco-
vala firma Drupos s. r. o., Havlíčkův Brod 
a nyní po odsouhlasení trasy bude dopra-
cován investiční záměr s projednáním 
s Českými drahami a Policií ČR.

RM Světlá nad Sázavou po projednání 
schvaluje:

 • návrh koupě pozemků parc. č. 222, 
224/1, 224/2, 235/76, 229/2, 213/15 
a 213/17 v katastrálním území Svět-
lá n. S. za cenu 200 Kč/m2 za účelem 
realizace obslužné komunikace síd-
liště Na Bradle – ul. Sázavská. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
25. 6. 2008. 

 • prodej částí pozemku PK 549/14 
v k. ú. Světlá n. S. označené dle GP 
č. 1384-51/2007, jako níže uvedené 
pozemky v následujícím rozsahu: 
č. 549/40 (868 m2) Mgr. J. Tourko-
vi, Světlá n. S. za cenu 461 Kč/m2, 
č. 549/37 (1134 m2) p. R. Čihákovi, 
Humpolec za cenu 451 Kč/m2.

 • vyhlášení VI. kola městské soutěže 
ve věci ceny za 1 m2 a výběru nabí-
zených pozemků dle přílohy. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
25. 6. 2008. 

 • podání žádosti o nadační příspěvek 
nadace Proměny ve výši 20 mil. Kč, 
s podílem města ve výši 2 mil. Kč na 
akci obnovy zámeckého parku a jeho 
přiblížení veřejnosti.

 • stanovení odpovědné osoby za rea-
lizaci projektu Ing. Vladimíru Kra-
janskou, vedoucí odboru majetku, 
investic a regionálního rozvoje. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2008. 

 • provedení demolice domku č.p. 18 
v Lipničce.

 • revokuje tímto své usnesení č. 185/
2007 ze dne 3. 9. 2007. 

 • navrhuje zadat vypracování studie 
pro vytvoření zálivu autobusové do-
pravy s odhadem investičních nákla-
dů. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2008. 

 • provedení rekonstrukce dětského 
hřiště v ulici Dolní na víceúčelové 
hřiště s oplocením a umělým povr-
chem.

 • komisi pro výběr zhotovitele ve slo-
žení: Mgr. Jan Tourek (náhradník Jo-
sef Böhm), Ing. Vladimíra Krajanská 
(náhradník Klára Vašáková, Bc.), Jo-
sef Šlechta (náhradník Jana Vaňková), 
Jaroslav Zmek (náhradník Ing. Marie 
Kovandová), Lenka Svobodová, DiS. 
(náhradník Ilona Hladíková).

 • obeslání firem i s kritéria výběru: 
Technické a bytové služby Svět-
lá n. S., Rozkoš 749, 582 91 Světlá 
n. S., Lubomír Dvořák – stavby po-
zemních komunikací, Mírová 3336, 
580 01 Havlíčkův Brod, Lubomír To-
man, stavby pozemních komunikací, 
U Svatého Jána , TOST s.r.o., Havlíč-
kova 408, 584 01 Ledeč n. S., Dřevo-
artikl s. r. o., Uhelná 2641/4, 669 02 
Znojmo a Petr Čeněk, Chválov 8, 
393 01 Pelhřimov. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 6. 2008. 

 • komisi pro otevírání obálek a hod-
nocení nabídek na akci Průmyslová 
zóna v ulici Na Rozkoši ve složení: 
Mgr. Jan Tourek (náhr. Josef Böhm), 
Ing. Vladimíra Krajanská (náhr. Len-
ka Svobodová, DiS.), Josef Šlechta 
(náhr. Jana Vaňková), Jaroslav Zmek 
(náhr. Ing. Marie Kovandová), Petr 
Soukup (náhr. Marcela Jelínková).

 • kritéria výběru a firmy k obeslání 
s výzvou k podání cenové nabídky: 
EVOS - HYDRO s. r. o., 584 01 Le-
deč n. S., Lubomír Dvořák, stavby 
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Aktuality z radnice

• Koncem měsíce května byly dokon-
čeny stavební práce na dětském doprav-
ním hřišti. Firma Unimont s. r. o. zde 
provedla signalizační zařízení, terénní 
úpravy, ozvučení a oplocení areálu.

• Od druhé poloviny měsíce května 
probíhala oprava chodníku v Nádražní 

pozemních komunikací, 580 01 Hav-
líčkův Brod, Unimont J.C.K. s. r. o., 
584 01 Ledeč n. S., Chládek a Tintěra 
Havlíčkův Brod, a. s., 580 01 Havlíč-
kův Brod, Atos s. r. o., 584 01 Ledeč 
n. S., Skanska DS, a. s., 619 00 Brno, 
Strabag a. s., 150 00 Praha 5. Krité-
rium výběru: nabídková cena. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2008.

 • znění dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/
2007 – Pravidla pro zadávání veřej-
ných zakázek. „V odůvodněných pří-
padech – například zadání architek-
tonických studií, zadání projektové 
dokumentace v souladu s vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpra-
vě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření na 
základě zpracovaných architektonic-
kých studií, kde by mohlo dojít k po-
rušení zákona o autorských právech 
č. 121/2000 Sb., v případě nákupu 
technologie, či součástí technologie 
zajišťujících technologický soulad 
se stávajícím vybavením, v případě 
dodávky jednotlivých prvků zařízení, 
vybavení vybraných z katalogů vý-
robce může rada města rozhodnout 
o přímém zadání zakázky. Cena za-
kázky tímto způsobem zadané však 
nesmí přesáhnout finanční limit sta-
novený zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách.“ Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, termín: ihned.

 • uzavření smlouvy s firmou Urbanis-
tické středisko Brno, spol. s r. o., Pří-
kop 8, 602 00 Brno, na vyhotovení 
díla „Pořízení územněanalytických 
podkladů pro PRO ORP Světlá n. S.“ 
Zajistí: vedoucí odboru stavebního 
úřadu a územního plánování, termín: 
30. 6. 2008. 

 • zápisy do kronik obcí Horní a Dol-
ní Dlužiny, Dolní Březinka a Světlá 
n. S. za rok 2007. Zajistí: Ing. Jiří 
Moučka, tajemník MěÚ, termín: 
30. 6. 2008. 

 • bezplatný pronájem plochy (cca 200 
m2) na náměstí Trčků z Lípy ve Svět-
lé n. S. za účelem propagační akce 
firmy Elektrowin. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, vedoucí odboru ŽP, 
termín: 26. 6. 2008.

 • vyplacení mimořádné odměny p. Jo-
sefu Hnikovi, řediteli Sociálního 
centra Světlá n. S. v navržené výši 
za zajištění a provádění nadstan-
dardních služeb pro klienty. Zajistí: 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, ter-
mín: 20. 6. 2008. 

 • vyplacení mimořádných odměn ře-
ditelům příspěvkových organizací 

– MŠ Světlá n. S., Lánecká 698; ZŠ 
Světlá n. S., Lánecká 699; ZŠ Světlá 
n. S., Komenského 234; ZUŠ Svět-
lá n. S., Nádražní 228; DDM Světlá 
n. S., Lánecká 699 a KyTICe, kultur-
ní zařízení Světlá n. S. v navržené 
výši. Zajistí: Josef Böhm, místosta-
rosta, vedoucí odboru správního, 
školství a živnostenského, termín: 
30. 6. 2008. 

 • uzavření smlouvy o užívání veřejné-
ho prostranství s paní Ivou Šímovou 

– BAR, náměstí Trčků z Lípy, Světlá 
n. S. za účelem zřízení předzahrádky 
na období červen – září 2008 za cenu 
60 Kč/m2/měsíc. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, vedoucí finančního od-
boru, termín: 20. 6. 2008. 

 • navýšení plateb stravného u dětí MŠ 
Lánecká, ZŠ Jelenova a závodní-
ho stravování od měsíce září 2008 
dle návrhu. Zajistí: vedoucí odboru 
správního, školství a živnostenské-

ho, ředitelka MŠ Lánecká, termín: 
1. 9. 2008. 

  
RM Světlá nad Sázavou po 
projednání doporučuje ke schválení 
v zastupitelstvu města:

 • závěrečný účet města za rok 2007. 
 • rozpočtové opatření č. 2/2008. 
 • rozpočtovou změnu – navýšení fi-

nančních prostředků o 400 000 Kč 
v kapitole územní plánování – Územ-
něanalytické podklady oproti rozpoč-
tové rezervě. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 25. 6. 2008.

 • obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, 
kterou se mění obecně závazná vy-
hláška č. 6/2006 o systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem na území města Světlá 
n. S. Zajistí: Ing. Jiří Moučka, tajem-
ník MěÚ, termín: 25. 6. 2008. 

  Josef Böhm
místostarosta

ulici, opravu zajišťovala firma Tost, 
s. r. o., Ledeč n. S. 

• Celkem za 970 000 Kč bylo v letoš-
ním roce provedeno veřejné osvětlení 
lokalit V Polích, Na Rozkoši, v ulici 
Kamenická, na Kalvárii (II. etapa).

▶

Nové osvětlení v ulici Na Rozkoši 
(foto: Pavel Kotan)

Rekonstrukce Horní ul. 
(foto: Jaroslav Vála)
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Placení daně z nemovitostí v roce 2009

Zastupitelstvo města Světlá n. S. roz-
hodlo na svém zasedání dne 28. 5. 2008 
pro rok 2009 nezvyšovat daň z nemovi-
tostí, pouze u katastrálních území, kde 
byl koeficient stanoven obecně závaznou 
vyhláškou 0,6 pro násobení sazby daně 
u stavebních pozemků a u staveb, zvýšit 
tento koeficient na 1. Seznam katastrál-
ních území s přiřazeným koeficientem 
je uveden ve vyhlášce č. 1/2008, která je 
součástí této zprávy. Zmíněnou úpravu 
si vyžádala změna zákona o dani z ne-
movitostí, kde je nyní stanoven nejniž-
ší koeficient 1. Výše uvedená změna 
se promítne až do výměru daně v roce 
2009 a provede ji finanční úřad sám, 
aniž by musel vlastník stavebního po-

• V současné době se realizuje 
rekonstrukce Horní ulice, a to včetně 
rekonstrukce stávajících inženýrských 
sítí. Stavbu provádí firma Evos-Hydro, 
s. r. o. z Ledče n. S. Předpokládaný 
termín dokončení je 31. červenec 2008, 
náklady na realizaci 2 850 000 Kč. 

• Probíhá příprava pro realizaci zpev-
něných ploch sloužících k odstavnému 
parkování za Komerční bankou a u Vi-
talu. Předpokládá se zde vytvoření cel-
kem 31 parkovacích míst pro osobní au-
tomobily. Realizaci bude provádět firma 
Dvořák, stavby pozemních komunikací, 
která také provede opravu komunikací 
v Dolní Březince. Realizace obou akcí 
se předpokládá v průběhu července.

• Co se týče přípravy projektů, k vy-
pracování je zadána projektová doku-
mentace sportovní haly u ZŠ Lánecká 
a protipovodňových valů u fotbalového 
stadionu, na konci měsíce června bude 
mít město k dispozici dvě studie řešení 
podchodu pod viaduktem v Lánecké 

▶ ulici. Zpracovává se projektová doku-
mentace odkanalizování Josefodolu. Po 
odsouhlasení radou města bude zadána 
k vypracování dokumentace revitaliza-
ce náměstí Trčků z Lípy architektkám 
Adéle Středové a Simoně Fischerové, 
autorkám vítězného návrhu revitalizace 
náměstí v soutěži O cenu Petra Parléře. 
Během měsíce září bude zadána k vy-
pracování projektová dokumentace ka-
bin u fotbalového stadionu a projektová 
dokumentace rekonstrukce kulturního 
domu. 

• V době letních prázdnin bude pro-
bíhat výběrové řízení na zhotovitele 
komunikace a inženýrských sítí v při-
pravované průmyslové zóně v ulici Na 
Rozkoši. Zahájení realizace se zde před-
pokládá v průběhu měsíce září.

Proč mít připravené 
projektové dokumentace

Často se setkávám s názorem: „Proč 
pořád necháváte vypracovávat samé pro-
jekty? Stejně se jich polovina nerealizuje 
a stojí to strašně peněz“. 

Je pravdou, že vypracování projektů 
stojí hodně peněz a v průběhu roku město 
utratí za projektovou dokumentaci i něko-
lik stovek tisíc korun. Ale tato projektová 
dokumentace má minimálně dvě nespor-
né výhody, kromě zákonné povinnosti 
projektovou dokumentaci mít: musí být 
tato záležitost skutečně dopodrobna 
projednaná, čímž se snižuje možnost ně-
jakého významného nedostatku, a hlavně 
bez projektové dokumentace není možné 
žádat o peníze kohokoliv, což je velká ne-
výhoda každého města.

Pro srovnání:
Celková částka za projektovou 
dokumentaci v roce 2007:  

   606 000,- Kč
Celková částka dotací 
městu v roce 2007 
   11,807.302,50 Kč
Celková částka investičních 
akcí v roce 2007 
   35,256.000,- Kč 
Neexistuje město, které je schopno pou-

ze ze svých vlastních příjmů realizovat své 
potřeby a pokud ano, dělá to špatně. 

Jan Tourek
místostarosta

• Ve školských zařízeních se v době 
letních prázdnin z větších akcí prove-
de oprava chodníku v areálu MŠ Na 
Sídlišti, rekonstrukce střechy v MŠ Lá-
necká. Obě akci bude realizovat firma 
Tost s. r. o., Ledeč n. S. Na budově ZŠ 
v Komenského ulici bude proveden 
nátěr střešní krytiny, výměna okapních 
žlabů, nátěry omítek na fasádě a oprava 
říms. V ZŠ Lánecká bude firma Inspo 
s. r. o. z Humpolce měnit okna, Petr 
Piskač z Nové Vsi u Leštinky zajistí 
vybavení školní kuchyňky, firmou Tost 
s. r. o., Ledeč n. S. bude provedena 
rekonstrukce sociálního zázemí. V le-
tošním roce je na investice a opravy ve 
školských zařízeních města vyčleněna 
v rozpočtu města částka 5 080 000 Kč.

Ing. Lenka Arnotová

zemku nebo stavby podávat nové nebo 
dodatečné daňové přiznání.

Další změnou zákona ČNR č. 338/
1992 Sb., o dani z nemovitostí, je mož-
nost uplatnění tzv. místního koeficientu, 
kterým lze na území celého města daňo-
vou povinnost zvýšit 2x, 3x, 4x nebo 5x. 
V současné době se o této možnosti ve-
dou diskuze v mnoha městech a obcích. 
Pro upřesnění uvádíme, že výnos daně 
z nemovitostí za rok 2007 byl u města 
Světlá n. S. 2 139 337 Kč.

Pro rok 2009 zastupitelstvo města za-
vedení místního koeficientu nevyužilo.

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ

Zimní stadion a dotace

Město zažádalo o dotaci na rekonstrukci 
víceúčelového sportovního zařízení v lo-
kalitě současného zimního stadionu. Jedná 
se o celkovou rekonstrukci, na kterou jsme 
zažádali o peníze z fondů Evropské unie. 
Celková náklady jsou ve výši 94 milionů 
korun. Toto zařízení bude celoročně vyu-
žíváno. Přes zimu jako hokejový stadion 
a jinak jako plocha pro pořádání všestran-
ných aktivit (na ledovou plochu se položí 
speciální plocha, kterou lze využívat jako 
sportovní hřiště, k pořádání výstav...). 
Dále je zde naplánováno množství klubo-
ven pro spolky, které jsou činné ve Světlé 
n. S. Výsledek získání dotace by měl být 

znám v průběhu měsíce července. Spoluú-
čast města je 30 % skutečných nákladů.

Chlazení i hokejová plocha jsou ve 
velmi špatném stavu a je nutné tento stav 
urychleně řešit, proto jsme zároveň zažá-
dali o dotaci ministerstvo financí, pouze 
však na ledovou plochu a chlazení. Toto 
řešení je variantní za předpokladu nezís-
kání dotace z evropských fondů. Výsledek 
by měl být znám do konce roku.

Před zahájením sezony je nezbytně 
nutné opravit hlavní rozvod solanky do le-
dové plochy, náklady jsou předpokládány 
okolo 350 tisíc korun. 

Jan Tourek, místostarosta
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Město Světlá nad Sázavou

VYHLÁŠKA č. 1/2008
O  použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou se podle § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn 
a doplňků a v souladu se zákonem ČNR č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších změn a doplňků usneslo dne 
28. 5. 2008, usnesení č. 37/2008, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
Podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se u staveb-
ních pozemků (§ 6 odst. 3 uvedeného zákona) v částech Města Světlá nad Sázavou, níže uvedených, stanoví koeficient pro násobení 
základní sazby daně takto:
1) katastrální území: Světlá n. S., Dolní Bohušice a Horní Bohušice       koeficient 1,6
2) katastrální území: Radostovice u Lipničky, Závidkovice, Leštinka u Světlé n. S., Lipnička, Dolní Březinka, Mrzkovice, Benetice 
u Světlé n. S., Horní Dlužiny, Dolní Dlužiny, Kochánov u Lipničky, Opatovice u Světlé n. S., Žebrákov u Světlé n. S.
          koeficient 1,0

Článek II.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se u staveb 
obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, bytů a u ostatních samostatných nebytových prosto-
rů, v částech Města Světlá nad Sázavou, níže uvedených, stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:
1) katastrální území: Světlá n. S., Dolní Bohušice a Horní Bohušice      koeficient 1,6
2) Část města Světlá n. S. – Josefodol dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky  koeficient 1,4
3) katastrální území: Radostovice u Lipničky, Závidkovice, Leštinka u Světlé n. S., Lipnička, Dolní Březinka, Mrzkovice, Benetice 
u Světlé n. S., Horní Dlužiny, Dolní Dlužiny, Kochánov u Lipničky, Opatovice u Světlé n. S., Žebrákov u Světlé n. S.
         koeficient 1,0

Článek III.
Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 4/2002 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí platnou od 1. 1. 2003.

Článek IV.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

Ing. Lenka Arnotová, starostka města;  Josef Böhm, místostarosta; Mgr. Jan Tourek, místostarosta

Datum vyvěšení na úřední desce: 3. 6. 2008
Datum sejmutí z úřední desky: 23. 6. 2008

PŘÍLOHA č. 1
k vyhlášce č. 1/2008 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Seznam budov s č. p.
Okres 3601 Havlíčkův Brod, obec 569569 Světlá n. S., katastrální území 760480 Horní Bohušice, část města 160491 Josefodol

Č. p.  Parcelní číslo

č.p. 1  st. 583
č.p. 2  st. 605
č.p. 3  st. 608
č.p. 4  st. 44
č.p. 5  st. 610/1
č.p. 6  st. 45
č.p. 7  st. 610/2
č.p. 9  st. 614
č.p. 10  st. 615

Č. p.  Parcelní číslo

č.p. 11  st. 46
č.p. 12  st. 612/1
č.p. 13  st. 43
č.p. 14  st. 611/1
č.p. 15  st. 47
č.p. 16  st. 582
č.p. 17  st. 580
č.p. 18  st. 48
č.p. 19  st. 664

Č. p.  Parcelní číslo

č.p. 20  st. 646
č.p. 21  st. 663
č.p. 22  st. 595/1
č.p. 23  st. 602/2
č.p. 24  st. 662
č.p. 25  st. 598
č.p. 26  st. 597
č.p. 27  st. 596
č.p. 28  st. 594

Č. p.  Parcelní číslo

č.p. 29  st. 584
č.p. 30  st. 688
č.p. 31  st. 611/2
č.p. 36  st. 699
č.p. 37  st. 711
č.p. 38  st. 697
č.p. 39  st. 696
č.p. 40  st. 680
č.p. 41  st. 672
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Dotace v roce 2008

V roce 2008 město Světlá nad Sázavou požádalo o několik dotací, bližší přehled viz tabulku:
Dotační titul akce žadatel výše dotace Celkové náklady

Poskytování dotací na 
dětské dopravní hřiště

kraj Vysočina
DDH u ZŠ Lánec-

ká ul.
město Světlá n. S. 500.000,- 800.567,- pož. k 30.1.08

dotace 
přidělena

Dotace na opravu 
a údržbu válečných 

hrobů a pietních míst
kraj Vysočina

Válečný hrob 
Dolní Březinka

město Světlá n. S. 15.000,- 73.542,- pož. k 27.2.08
dotace 

přidělena

Dotace na studii ne 
PD opatření k ochraně 

před povodněmi
kraj Vysočina

Ochrana pravého 
břehu Sázavy nad 

ústím Sázavky
město Světlá n. S. 43.613,- 87.227,- pož. k 30.1.08

dotace 
přidělena

Dotace na údržbu 
veřejné zeleně

kraj Vysočina
Údržba veř. zeleně 

ve Světlé n. S.
město Světlá n. S. 22.372,- 22.372,- pož. k 28.3.08

dotace 
přidělena

Sportoviště 2008 Fond Vysočiny
Rekonstrukce 

sportovního hřiště 
v Dolní ul.

město Světlá n. S. 86.483,- 449.797,- pož. k 31.3.08
dotace 

přidělena

3.2. - Rozvoj regionál-
ních středisek

ROP NUTS II 
Jihovýchod

Rekonstrukce 
zimního stadionu 
na víceúčelové 

zařízení

město Světlá n. S. 65.884.606,20 94.120.866,- pož. k 31.3.08
dosud 

nerozhodnuto

Prevence dětských 
úrazů ve školách 2008

Fond Vysočiny
Pořízení vybavení 
dopravního hřiště 

ve Světlé n. S.
město Světlá n. S. 70.000,- 93.500,- pož. k 6.5.08

dotace 
nepřidělena

Realizace projektů 
obnovy či založení 
městských parků

Nadace Proměny
Obnova zámecké-

ho parku
město Světlá n. S. 18.000.000,- 20.000.000,- pož. k 13.6.08

dosud 
nerozhodnuto

Klenotnice Vysočiny 
2008

Fond Vysočiny
II. část expozice 
pamětní síně Mu-
zeum Světelska

město Světlá n. S. 150.000,- 300.000,- pož. k 23.6.08
dosud 

nerozhodnuto

Hřiště ve Světlé 

Slunečné dny v jarních a letních mě-
sících lákají maminky a jejich ratolesti 
k návštěvě dětských hřišť. Ve Světlé 
n. S je takových míst určených k oddy-
chu a hrám dětí několik. Bohužel, ne 
všechna odpovídají přísným standar-
dům EU. 

V současné době musí hřiště splňo-
vat především požadavky bezpečnosti 
a ekologičnosti. Je nutné nahradit kovové 
prolézačky prvky ze dřeva a ostatních 
recyklovatelných materiálů a doplnit do-
padové plochy. Proto byla dne 17. března 
radou města schválena nová koncepce 
dětských hřišť, která řeší rozmístění, stav 
a revitalizaci hřišť ve Světlé nad Sázavou 
a je k nahlédnutí na MěÚ.

Prvním krokem v této koncepci bylo vy-
budování dětského hřiště Na Bradle. Toto 
hřiště bylo vystavěno na místě zastaralého 
dětského koutku z dob výstavby sídliš-
tě. Realizaci provedla firma Benjamín 
s. r. o. z Buchlovic na sklonku loňského 

roku a Technické a bytové služby města 
Světlá n. S. jej na přelomu května a června 
oplotily nízkým plůtkem z plastových plo-
tovek. Hřiště Na Bradle splňuje současnou 
normu ČSN 1176-7 a náklady na jeho 
vybudování včetně oplocení se pohybují 
kolem 400 000 korun. K hřišti Na Bradle 
byl schválen návštěvní řád. Dále byl radou 
města schválen Provozní řád a Směrnice 
pro kontrolu, údržbu a provoz hřišť ve 
vlastnictví města Světlá n. S. 

V letošním roce je v plánu kompletní 
rekonstrukce sportovního hřiště v Dolní 
ulici. Hřiště bude víceúčelové s umělým 
povrchem a v současné době prochází 
projektovou fází. Jeho dokončení se před-
pokládá do konce letošního roku.

Součástí koncepce je i řešení opravy 
stávajících hřišť. Letos bylo opraveno 
sportovní hřiště Na Bradle a hřiště U Stro-
mečku, které se i nadále zvelebuje. Byla 
upravena plocha na sport a proběhla opra-
va skluzavky. Na hřiště budou v nejbližší 

době dosazeny další herní prvky a bude 
opraveno oplocení za fotbalovou brankou. 
Všechny tyto práce zajišťují TBS, které 
jsou zároveň provozovateli hřišť v majetku 
města Světlá n. S. Do budoucna je zámě-
rem města vytvořit nebo kompletně zre-
konstruovat každoročně jedno sportovní 
nebo dětské hřiště. Záměr je to dlouhodo-
bý a až překvapivě finančně náročný, vý-
sledek však stojí za to a dělá radost nejen 
malým návštěvníkům, ale i jejich rodičům.                
                    Bc. Klára Vašáková, OMIRR
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Kalamita

Nárazový vítr, který se  k nám přihnal 
ve středu 25. června kolem půl osmé 
večer, způsobil škody na budovách, na 
elektrorozvodné síti a poškozeno nebo 
zničeno bylo mnoho stromů. Spadlé 
stromy zničily novinový stánek v Ná-
dražní ulici, v důsledku poškození při-
lehlého pilíře elektrorozvodného zaří-
zení byla přerušena funkce přečerpávání 
odpadních vod z části Nádražní ulice do 
kanalizačního řadu. 

Snad každý si všiml ulomených smrků 
pichlavých („stříbrňáků“) před koste-
lem sv. Václava. Značná škoda vznikla 
v zámeckém parku. Škody způsobené 

větrem v parku jsou v posledních letech 
časté, svoji daň si v parku vybraly orkán 
Kirill i vichřice Emma. O to citelnější 
jsou další ztráty stromů. Letitou lipovou 

alej, která vede od zámku okolo rodo-
dendronů, už v původní souvislé podobě 
neuvidíme. Jeden z padajících stromů 
aleje také zničil i liliovník tulipánokvě-
tý (Liliodendron tulipifera L.) – jediný 
exemplář této zajímavé dřeviny v našem 
parku. 

Vážně poškozena byla památná lípa 
v Opatovicích a spadl také nápadný buk, 
který dominoval svahům za rekreačním 
zařízením u Benetic. 

Ing. Jiří Hladovec
Foto: J. Vála (4) a J. Víšek (3)
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Elektrospotřebiče nepatří do popelnic

To bylo mottem akce, kterou na ná-
městí Trčků z Lípy, přímo před radnicí 
uspořádala ve čtvrtek 26. června akci-
ová společnost Elektrowin s podporou 
Hitradia Vysočina. Pracovníci této 
firmy v několika svých stáncích ote-
vřeli informační středisko a zábavnou 
formou připomínali široké veřejnosti, 
proč již nepotřebné elektrospotřebiče 
nepatří do popelnic nebo na černé 
skládky. 

Většina zmíněných elektrospotřebičů 
totiž obsahuje nebezpečné látky škodící 
životnímu prostředí, a hlavně zdraví nás 
všech, dále barevné kovy, které potře-
buje náš průmysl k dalšímu zpracování. 
To byly hlavní důvody, proč výrobci 
elektrospotřebičů a elektrozařízení za-
ložily neziskovou společnost Elektrowin. 
Ta zajišťuje zpětný odběr veškerých 
elektrospotřebičů a stará se o jejich re-
cyklaci. 

Filozofií společnosti je osvěta začína-
jící již u dětí. Proto pro školní mládež 
připravili na náměstí různé hry a kvizy 
a děti za své vědomosti dostávaly malé 
dárky. Největší pozornost před radnicí 
budil obří nafukovací autogrejdr, který 
byl ve skutečnosti skluzavkou pro děti, 
ale svezla se na ní i světelská starostka 
Lenka Arnotová. Ta celou akci pod-
pořila svojí přítomností a dokonce se 
o nutnosti správného třídění odpadu, 
tedy odevzdávání nepotřebných elekro-
spotřebičů na správná místa, vyjádřila 
do éteru přes mikrofon Hitradia Vysoči-
na. Připomenula, že ve Světlé je možno 
odevzdávat tyto věci do sběrného dvora. 
Navíc pořádající společnost Elektrowin 
zajistila během své akce na světelském 
náměstí odběr již nepoužitelných elek-
trospotřebičů formou soutěže mezi 
městy, ve kterých se s touto akcí před-
stavila. 

jív

E-box lidem usnadní třídění 
drobných elektrozařízení

Naše město se ve spolupráci se spo-
lečností ASEKOL rozhodlo usnadnit 
občanům třídění vysloužilých malých 
elektrozařízení. 

Každý občan má nyní možnost za-
nést starý mobil, kalkulačku, telefon, 
drobné počítačové vybavení, discman 
nebo MP3 přehrávač na městský úřad 
a ve vestibulu se jej zdarma zbavit 
vyhozením do připravené nádoby, tzv. 
E-boxu. Kolektivní systém ASEKOL 

následně zajistí zdarma odvoz a ekolo-
gickou likvidaci. 

Hlavním cílem vedle usnadnění tří-
dění drobných elektrozařízení je také 
zvýšení množství sebraných malých 
spotřebičů. Ty totiž většinou končí 
v komunálním odpadu. 

Pokud se elektrospotřebič obsahující 
zdraví škodlivé materiály vyhodí spo-
lu s běžným odpadem do popelnice, 
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí 
na řízené skládce. Tak zcela zbytečně 
dochází k hromadění odpadu, který by 
mohl být znovu využit. 

Naopak pokud je elektrozařízení 
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že 
drtivá většina vysloužilého spotřebiče 
bude opětovně využita. Šetří se tak 
přírodní zdroje a životní prostředí. 
Podrobnosti o třídění elektroodpadu 
najdete na www.elektrosrot.cz.

Městský úřad Světlá n. S. 
odbor životního 

prostředí

Starostka Lenka Arnotová s moderátorem 
rozhlasu Hitradia Vysočina

Objekt zájmu těch nejmenších, 
nafukovací skluzavka
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Návštěvní den

O současném stavu českého vě-
zeňství veřejnost obecně moc neví. 
O ženské věznici ve Světlé nad Sá-
zavou se například mezi místními 
obyvateli povídá, že se v ní umístěné 
odsouzené ženy mají jako v hotelu, 
ačkoliv možnost poznat pravý stav 
nikdo z nich neměl. Je pravda, že 
zrekonstruovaný areál v novém 
kabátě skutečně věznici zvenčí moc 
nepřipomíná, ale domněnka, že už 
to není ten „opravdový kriminál“, je 
přehnaná. 

S přáním uvést mínění světelských 
spoluobyvatel na pravou míru a uká-
zat, jaká je současná vězeňská realita 
a zacházení s odsouzenými, přišla ře-
ditelka věznice Mgr. Kamila Meclová. 

„Moderní budovy, moderní vybavení, 
moderní metody práce přece nezna-
menají, že se nám tady ženské rekreují 
a že nemusejí nic dělat,“ posteskla si. 
Proto pozvala na návštěvu věznice 
zástupce místních organizací a firem 
(klasický den otevřených dveří pro 
širokou veřejnost nelze ve věznicích 
z bezpečnostních důvodu realizovat), 
během které se pokusila ukázat prav-
divý obraz o životě za mřížemi. 

Pozvání přijali a na návštěvu se do-
stavili zástupci státních i soukromých 
organizací z našeho regionu. Po vře-
lém uvítání ředitelkou nebylo možné 
ihned vyrazit do vězeňských chodeb. 
Aby hosté dobře porozuměli tomu, 
co v dalších minutách na vlastní oči 
uvidí a aby si utvořili správný úsudek 
o práci s vězni, přednesla jim ředitel-
ka základní informace o vězeňském 
systému. Během obrazové prezentace 
přítomné seznámila s jeho základními 
funkcemi, pravidly, s údaji o vězeňské 
službě v číslech i faktech a samozřej-
mě hlavně s údaji o naší věznici. Vy-
světlila, co se děje s každou odsouze-

nou ženou od jejího nástupu do výkonu 
trestu až po její propuštění. Uvedla, 
jak vypadá ve vězení denní režim, 
kolik žen je pracovně zařazených, jak 
a kde pracují, kolik si vydělají a kolik 
jim z výdělku zůstane pro vlastní po-
třebu, jakou zajišťujeme odsouzeným 
zdravotní péči a že jim umožňujeme 
i vzdělávat se.

Paní ředitelka zakončila přednášku, 
hosté dopili kávu a všichni se vydali 
do tvrdé praxe – na prohlídku věz-
nice. Jako první navštívili oddělení 
volnočasových aktivit. Sem docházejí 
odsouzené ženy po zaměstnání v době 
svého volna a věnují se ručním pracím. 
Výrobky zhotovené odsouzenými pu-
tují pak dále jako charitativní dárky 
k dětem do dětských domovů, ústavů 
sociální péče nebo dětských nemocnic. 
Některé výtvory mohli návštěvníci 
spatřit na provizorně připravené vý-
stavě. Během procházení vězeňskými 
chodbami měli hosté možnost nahléd-
nout do ložnic žen vězněných v typu 
věznice dozor i ostraha, navštívili 
zdravotní středisko s ordinacemi prak-
tického, zubního a gynekologického 
lékaře. S mírným mrazením v zádech 
vstoupili do chodby s celami, kde si 
odpykávají kázeňské tresty několika-
denní samotky ženy porušující vnitřní 
řád věznice. 

Vlídnější atmosféra pak panovala 
ve školském vzdělávacím středisku, 

které je moderně a účelně vybavené 
a nachází se v nové půdní nástavbě. 
Zde hosté nahlédli do učeben, dílen 
a školní knihovny. 

Největší zájem a vzrušení vzbudil 
vstup na oddělení, kde si odpykávají 
trest odsouzené matky s dětmi do 
tří let. Toto specializované oddělení 
je specifikem světelské věznice a re-

flektuje na nejnovější evropské trendy 
výkonu trestu odsouzených žen. Jak 
pobyt „za mřížemi“ zvládají s matka-
mi i děti, zda na ně pobyt ve vězení 
nemá neblahý vliv, to byly nejčastější 
otázky členů delegace kladené přímo 
odsouzeným, ale i přítomným pracov-
níkům věznice.   

Neobvyklá akce „otevřených dveří“ 
se u všech účastníků setkala s velkým 
zájmem. Svědčila o tom řada dotazů 
i živá diskuse, která se rozproudila po 
ukončení prohlídky. Snad tedy splnila 
svůj hlavní účel, kterým bylo seznámit 
veřejnost s podmínkami života ve věz-
nici, prací jejích zaměstnanců a neza-
stupitelnou a náročnou úlohou vězeň-
ské služby i s tím, že slušné a moderní 
podmínky nemusejí zároveň znamenat 
benevolenci nebo menší náročnost 
vůči odsouzeným. 

Hosté mohli konkrétně uznat, co 
všechno obsahují obyčejná slova „ztrá-
ta svobody“.

Ing. Eva Hodná
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Ve Světlé n. S. v době od 16. do 19. 5. se 
dosud neznámý pachatel násilím vloupal 
do sklepní kóje v suterénu bytového domu  
v Dolní ulici. Odcizil dámské jízdní kolo 
zn. Alen, čímž majitelce kola způsobil 
škodu  5 000 Kč.

V době od 1. 8. 2007 do 22. 4. 2008  
čtyřiatřicetiletá žena  z Nové Vsi u Světlé 
n. S. jako obchodní zástupce nejmenované 
finanční společnosti požádala nejméně 21 
osob o uzavření smlouvy o půjčce pro svo-
ji osobu. Převzala od společnosti peněžní 
prostředky a zavázala se, že bude pravi-
delně stanovené týdenní splátky za tyto 
osoby hradit. Ke konci měsíce dubna 2008 
přestala  týdenní splátky z poskytnutých 
půjček hradit  a celkově za tyto osoby dlu-
ží společnosti nejméně 518 000 Kč.

Během února 2008 třicetiletý muž nej-
méně ve čtyřech případech odcizil svému 
66letému otci,  se kterým bydlí  rodinném 
domku v obci u Světlé n. S.,  finanční 
hotovost 10 000 Kč.  Peníze použil pro 
vlastní potřebu.

26. 5. byl šetřením služby kriminální 
policie a vyšetřování Okresního ředitel-
ství Policie ČR Havlíčkův Brod zjištěn 
jako podezřelý z krádeže 6  plechových 
nájezdů ve Světlé n. S., část Mariadol, 
muž ve věku 26 let z Nové Vsi u Světlé 
n. S. Způsobená škoda činí 30 000 Kč.

28.5. došlo na silnicích Havlíčkobrodska 
k jedné dopravní nehodě. Krátce po po-
ledni v  Zámecké ulici ve Světlé n. S. řidič 
osobního vozidla Seat Cordoba odbočoval 
vlevo z hlavní silnice na vedlejší a přitom 
přehlédl z protisměru přijíždějící cyklist-
ku na jízdním kole, které nedal přednost 
a došlo ke střetu. Osmašedesátiletá žena 
byla s lehkým zraněním převezena do ne-
mocnice. Poškozením vozidla a jízdního 
kola vznikla škoda 1 300 Kč.

V době od 3. do 5. 6. ve Světlé n. S.  
dosud neznámý pachatel nezjištěným 
způsobem odtrhl z budovy obchodního 
domu na náměstí Trčků z Lípy venkovní 
obklady z leštěného kamene a ty odcizil. 
Způsobená škoda činí 20 000 Kč.

Krátce před půlnocí 5.6. vyjížděli poli-
cisté obvodního oddělení Světlá n. S. do 
baru na náměstí Trčků z Lípy ve Světlé 
n. S. Majitel oznámil, že se u baru  poprali 
hosté. Po příjezdu hlídky byl na místě 
označen muž, který před barem fyzicky 
napadl dalšího muže a také se měl po za-
vírací hodině dobývat do baru. Šetřením 
bylo zjištěno, že se jedná o 28letého muže 

Kriminalita na Světelsku

z Ledče n. S. Vzhledem k tomu, že muž se 
choval hlučně a byl v podnapilém stavu, 
byl policisty zajištěn a eskortován do pro-
tialkoholní záchytné stanice v Jihlavě.

V době od 7. do 9. 6. se dosud neznámý 
pachatel vloupal do kanceláří v objektu 
firmy v Zámecké ulici ve Světlé n. S. Kan-
celáře prohledal, ale nic neodcizil. Poško-
zením dveří vznikla společnosti škoda 
2 000 Kč. 

Šetřením havlíčkobrodských  policistů 
se podařilo dopadnout trojici mladíků ve 
věku 22, 23 a 25 let z Havlíčkobrodska, 
kteří mají na svědomí vloupání do různých 
objektů na Havlíčkobrodsku a v Humpol-
ci. Za období od konce  prosince loňského 
roku do počátku června letošního roku 
se společně  i samostatným jednáním 
vloupali do stavební buňky v obci Šmo-
lovy, bývalého areálu kasáren Čechovka, 
dvou skladů v oploceném areálu firem na 
Jihlavské a Průmyslové ulici, kanceláří  
v objektu bývalého letiště a na Jihlavské 
ulici  v Havlíčkově Brodě a dále do dvou 
objektů různých společností v Humpolci. 
V objektech odcizili zejména notebooky, 
mobilní telefony, LCD monitory, finanční 
hotovost, měděné elektrické kabely,  pra-
covní nářadí a nástroje a další věci. V jed-
nom případě také osobní automobil a malý 
závodní motocykl. Počátkem června jeden 
z mladíků postupně odcizil měděné pro-
pojky mezi kolejemi a návěstidly, a to na 
železniční trati mezi železničními stani-
cemi Světlá n. S. a Golčův Jeníkov. Svým 
jednáním způsobili poškozeným škodu 
v celkové výši nejméně 795 000 Kč.  

V nočních hodinách 12. 6. vyjížděli po-
licisté do Světlé n. S., kde došlo k poško-
zení osobního vozidla. Dosud neznámý 
pachatel rozbil zadní sklo pátých dveří 
u osobního vozidla Renault Clio, které 
bylo zaparkované na odstavné ploše před 
prodejnou v Lánecké ulici. Poškozením 
okna vznikla majitelce škoda přibližně 
4 800 Kč. Policisté věc šetří jako přestu-
pek.

12. 6. v  době od 17.30 do 18.30 hod. 
vnikl dosud neznámý pachatel do prostor 
panelového domu v ulici Na Bradle ve 
Světlé n. S. Zde vypáčil dveře vedoucí do 
společné kolárny a odcizil červeno-černé 
trekingové jízdní kolo a horské jízdní kolo 
bílé barvy. Poškozeným majitelům vznikla 
škoda v  celkové výši nejméně 33 000 Kč. 

15. 6. kolem 20. hod. došlo mezi obce-
mi Světlá n. S. a Vilémovice k tragické 
dopravní nehodě. Čtyřiadvacetiletý řidič 

motocyklu Suzuki nepřizpůsobil rychlost 
jízdy v pravotočivé zatáčce, přejel do pro-
tisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím 
osobním vozidlem Hyundai. Po střetu byl 
motocyklista vymrštěn vlevo mimo komu-
nikaci do silničního příkopu a motocykl 
začal hořet. Řidič motocyklu utrpěl těžká 
zranění, kterým na místě podlehl. Řidič 
osobního vozidla byl s lehkým zraněním 
převezen k ošetření do nemocnice. Hmot-
ná škoda byla vyčíslena na 203 000 Kč. 

V době od 17. do 18. 6. odcizil dosud 
neznámý pachatel ve Světlé n. S. osobní 
automobil VW Golf Variant černé me-
talízy, s registrační značkou 3J23466, 
zaparkovaný u domu v ulici Na Bradle. 
Odcizením vozidla vznikla majiteli škoda 
ve výši 235 000 Kč. Po vozidle bylo vyhlá-
šeno pátrání.

V noci z 18. 6. na 19. 6. se dosud nezná-
mý pachatel vloupal do objektu pivnice 
v ulici Lánecká ve Světlé n. S. Objekt pro-
hledal a z místnosti skladu odcizil malý 
plechový trezor s finanční hotovostí a dále 
cigarety různých značek. Dále se vloupal 
do výherního automatu, ze kterého nic 
neodcizil a další automat poškodil. Odci-
zením věcí a poškozením zařízení vznikla 
majiteli škoda v celkové výši nejméně 
35 000 Kč. 

19. 6. v  dopoledních hodinách se na 
Obvodní oddělení ve Světlé n. S. dostavila 
46letá žena, která oznámila, že ji v ranních 
hodinách při cestě do práce ohrožoval 
neznámý pes. Poté, co procházela po že-
lezničním mostě, se před ní objevil  zřejmě 
vlčák nebo německý ovčák, který na ni 
vrčel a začal štěkat. Žena se lekla, smekla 
se a vymkla si pravou nohu. Následně mu-
sela navštívit lékaře a s výronem kotníku 
je v pracovní neschopnosti. Věc policisté 
zaevidovali jako přestupek.

V době od 9. do 22. 6. došlo ve Světlé 
n. S. ke krádeži malého motocyklu.  Mo-
tocykl Jawa 50 Pionýr červené barvy, s re-
gistrační značkou HB 07478 měl majitel 
zaparkovaný a zajištěný řetězem s visacím 
zámkem ve sklepních prostorech v by-
tovce v ulici Kolovratova. Poškozenému 
vznikla škoda 4 000 Kč. 

V době od 24. 6. do 25. 6. v prostoru že-
lezniční stanice Světlá n. S., v takzvaném 
Okrouhlickém zhlaví, dosud neznámý 
pachatel nezjištěným způsobem odstřihl 
a poté odcizil celkem 20 ks měděných 
propojek od stykových transformátorů. 
Způsobená škoda činí 54 800 Kč.

Z webové stránky zpracovala -hk-
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Na místě domů čp. 93 a 92 stojí dnes hotel Barbora

Dům čp. 92
Stál jako první v Dolní ulici, po levé 

straně směrem z náměstí k Dolní Bře-
zince. Jako majitelé této nemovitosti 
jsou zapsáni: v roce 1879 František Ri-
vola, od roku 1885 Markus a Augusta 
Bondy, od roku 1892 obchodník Mar-
kus Bondy (*1856), od roku 1924 jeho 
choť Terezie Bondyová (*1863, †1942 
v Terezíně). 

Podle voličského seznamu z roku 
1921 zde bydleli ještě obchodník Rudolf 
Herrman (*1885, zemřel v koncentrač-
ním táboře) a jeho žena Božena (*1893, 

Našli jsme v letopisech

Do třetice a naposledy citujeme 
z Kubínova Kalendáře na rok 1933, 
tentokrát kapitolu  Nevítaní hosté:

Jsou jimi míněny mouchy. Jest v zá-
jmu lidové hygieny a potírání přenos-
ných nemocí, které rozšiřují hlavně 
mouchy, aby se pro zničení tohoto 
nepříjemného hmyzu učinilo co jen 
lze. Hlavně musíme potírati mouchy 
v domácnosti. 

V každém pokoji měli bychom v létě 
umístiti aspoň jeden chytač na mouchy 
a v kuchyni rovněž. Klih na chytání 
much můžeme si sami poříditi takto: 
Svaříme (nikoli ovšem na otevřeném 
plameni, tj. plynu nebo na lihovém 
kahanci) 60 dílů terpentýnu, 18 dílů 
pryskyřičného oleje, 12 dílů řepného 
oleje a 10 dílů medu. Nebo 45 dílů 
kalafuny, 25 dílů řepného oleje, 25 
dílů ricinového oleje a 5 dílů cukrové 
melasy. Potom tuto směs rovnoměrně 
natřeme na proužky papíru. 

Chceme-li chrániti domácí zvířata 
před mouchami, potřeme je touto smě-
sí: 3 díly hřebíčkového oleje, 5 dílů 
bobkového oleje a 5 dílů eukalyptové 
tinktury, rozpustí se ve 150 dílech lihu 
a ve 200 dílech vody. Když tím zvířata 
natřeme, budou míti pokoj od much.

Vybral -jv-

Původní dům byl v důsledku sešlosti a neschopnosti k obývání do základu zbořen a na 
jeho místě v roce 1910 postaven dům nový.

zemřela v koncentračním táboře), od 
roku 1935 zapsaná jako majitelka 
domu. 

V roce 1949 je zapsána Kamila Mo-
ravcová (1/2), od 21. 10. 1949 Pavel 
Margolius a od 25. 11. 1949 Jan Hra-
decký ml. Jako nájemníci zde bydleli 

Bednářovi s dvěma dcerami, kteří se 
později odstěhovali do Německa.

Dům byl zbourán na přelomu 
70. a 80. let minulého století, v archivu 
stavebního úřadu se žádná jeho foto-
grafie nedochovala.

-jv-
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Hurá, máme řidičák!

Den dětí v ZŠ Lánecká

Svůj svátek – Den dětí – se společně 
rozhodly oslavit děti ZŠ a MŠ v Lánec-
ké ulici za nemalého přispění a podpory 
pedagogů ZŠ.

Podařilo se v kamarádském duchu užít 
si programu připraveného zkušenějšími 
žáky, a tak prokázat schopnost i ochotu ke 

společné hře věkově odlišných dětí. Vznikl 
tak den naplněný hravými pohyby a spo-
kojenými úsměvy. Na řadu přišly i dárky. 
Radost udělala vkusná keramická sluníčka 
a nezbytné sladkosti. Za jediné dopoled-
ne vzniklo a ožilo originální a příjemné 
oslavování tím nejpřirozenějším dětským 

Nám, čtvrťákům, je právě deset let 
a můžeme si tedy nasadit cyklistickou 
přilbu a vyjet na kole na silnici samo-
statně, bez rodičů. Ale v hustém pro-
vozu správně reagovat a nezmatkovat, 
to není žádná legrace. Proto máme ve 
škole dopravní výchovu, abychom se 
naučili dopravní značky a předpisy.

Od letošního února jsme se seznamovali 
s dopravními situacemi nejprve ve třídě 
podle knížek, přehledných plakátů nebo 
podle nákresů na tabuli. V březnu nás 
navštívil policista pan Zdeněk Novák a vy-
světloval nám význam dopravních značek, 
křižovatky a dozvěděli jsme se od něho 
mnoho dalších zajímavostí o silničním 
provozu. Také jsme s ním psali testy, které 
byly pro některé tvrdým oříškem.

V dubnu jsme s pány policisty trénovali 
jízdu na kole na dopravním hřišti. Nejprve 
jsme s nimi prošli všechny křižovatky 
a pak jsme cvičně jezdili. Byla to docela 
fuška, ohlídat si všechny značky, odbočo-
vací pruhy a ještě spolužáky představující 
chodce. Největší odměnou pro úspěšné 
cyklisty bez přestupků bylo získání řidič-
ských průkazů na jízdní kolo. Doma jsme 
se s nimi náležitě pochlubili.

Před ukončením výuky dopravní vý-
chovy ve 4. třídě se na nás přišli páni poli-
cisté opět podívat 9. června. Tentokrát nás 
varovali před neznámými lidmi, zvířaty 
i bezohlednými řidiči. Rozdali nám reflex-
ní pásky, samolepky a smajlíky, abychom 
byli na silnici lépe vidět, ať už jako cyklis-
té nebo chodci.

způsobem. Všem učitelům ZŠ Lánecká, 
jejich nejstarším žákům a učitelkám MŠ 
patří poděkování od všech, co si svůj den 
bezstarostně a radostně oslavili.

rodiče dětí MŠ Lánecká

Tímto článkem bychom chtěli podě-
kovat městským policistům, zejména 
panu Zdeňku Novákovi, za to, že se nám 
věnovali s velikou trpělivostí a že jsme se 
od nich mohli dozvědět mnoho nových, 
důležitých informací. Ty nám pomohou už 
teď v létě řešit dopravní situace na silnici 
nebo dokonce zachránit náš život. Kromě 
jiného, policisty vídáme každé ráno vedle 
přechodu pro chodce u naší školy, jak 
dohlížejí na naši bezpečnost. Je dobře, že 
policisté tuto práci dělají. Je pro nás, pro 
děti, velmi důležitá.

Za žáky 4. tříd ZŠ Komenského

D. Bílek, R. Dibelka, A. Dolanová, 
J. Kordina, J. Koudelka, T. Major, 
M. Muzikářová, H. Říhová, D. Sič
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Děti na výstavě

Žáci druhých tříd základní školy 
v Komenského ulici se byli ve středu 
14. května podívat na výstavu země-
dělské techniky, která se konala v are-
álu střední zemědělské školy. Své do-
jmy a zážitky pak ve škole zpracovali 
do krátkých vypravování a hezkých 
obrázků. S některými z nich se mů-
žete seznámit. (Příspěvky dětí nejsou 
upraveny, vybraly učitelky 2. tříd.)

Středa 14. 5. byla moc krásná, vidě-
li jsme zemědělské stroje, například 
traktor, pluh, mlátičku, dřevěnou váhu, 
dřevěné kolečko. To bylo vše staré kro-
mě traktoru. A teď nové, například bagr, 
nakladač, kombajn, sekačka. Líbily se 
mi sklápěcí valníky.

Anežka a Eliška 

Ve středu 14. 5. jsme šli na zeměděl-
skou školu. Viděli jsme tam staré stroje. 
Na výstavě jsme si prohlíželi traktory, 
jeřáby a sekačky. Mně se líbila soutěž, 
číslo 27 bylo nejlepší. Viděli jsme také 
mlátičku, žebřiňák, pluh a trakaře. 
Nám se hrozně líbilo, jak traktor pře-
vážel dřevo. Líbil se mi ještě kombajn 
a bagr.

Zuzka a Kačenka

Ve středu 14. 5. jsme šli na výstavu 
traktorů. Viděli jsme soutěže v řízení 
traktorů. Taky jsme viděli valník s pásem. 
Podlízali jsme pod traktorem a lezli jsme 
na žebřík. Viděli jsme různé druhy seka-
ček. A taky tam byl traktor se zdviží.

Zdenda a Honzík N.

Ve středu jsme se šli podívat na trakto-
ry. Nejvíce se mi líbil traktor s koulova-
čem a kombajn. Taky se mi líbil nakla-
dač, který převážel kůly sem a tam.

Jiřík a Pepa

Šli jsme na výstavu starých a nových 
strojů. Líbila se mi mlátička a traktory. 
Chci jezdit s kombajnem. Moc se mi tam 
líbilo, chtěla bych tam jít znovu. Viděli 
jsme, jak závodili s traktorama, nejlepší 
byla 27 a 31. 

Markétka a Honzík B.

Ve středu 14. 5. jsme šli na výstavu. 
Nejvíc se mi líbila mlátička. U strejdy 
jsem viděl podobný traktor. Zajímala 
jsem se o sekačky. Chtěl bych umět ří-
dit kombajny. Nejvíc se mi líbil traktor 
s valníkem. Chtěl bych mít traktor. Také 
se mi líbila sekačka.

Danielka a Matoušek 

Projektový den „Odpady“

V úterý 27. května jsme se ráno všich-
ni žáci z 8. tříd sešli v učebně chemie 
a čekal nás projektový den ,,Odpady“. 
Celý den s námi byly dvě báječné uči-
telky, paní učitelka Dvořáková a paní 
učitelka Chladová. 

Každý z nás si přinesl odpadky, které 
bychom chtěli vyhodit, například plasty, 
papíry, PET lahve... Říkali jsme si, kam 
a jak správně tento odpad třídit. Také jsme 
si povídali o tom, kam se odpadky vyvá-

žejí a že jsou teď největším problémem 
naší planety. Poté nás čekal zajímavý úkol 

– skupinová práce. Každý z nás si vybral 
číslo a rozdělili jsme se do skupin. Každá 
skupina si vybrala jeden z pěti úkolů:
 • historie odpadů
 • sklo – výroba, zpracování, recyklace
 • skládky – význam, recyklace, obno-

vitelné a neobnovitelné zdroje, sběr-
né dvory

 • papír – výroba, zpracování, recykla-
ce

 • PET a tetrapackové obaly – výroba, 
recyklace

Za hodinu jsme si měli připravit dvou-
minutovou prezentaci svého úkolu. Praco-
vali jsme ze všech svých sil. Hodina nám 
uběhla a přišla prezentace našich úkolů. 
Říkali jsme si, jak je to jednoduché stoup-
nout si před lidi a povídat jim. Ale opak 
se stal pravdou. Všichni to však nakonec 
zvládli na výbornou. Nejlepší práce byly 
odměněny cenami. 

Paní učitelka Dvořáková nám nachystala 
společně se čtyřmi našimi spolužáky pře-
kvapení. Kluci si připravili pokus na dů-
kaz přítomnosti škrobů v papíru. Škroby 
se nacházely v obyčejném papíru, naopak 
ve filtračním papíru se žádné neobjevily. 
Bylo vidět, že kluci mají trému, ale zvládli 
to výborně. Naše společná práce ve škole 
skončila a my jsme se pomalu přesunuli na 
světelskou skládku. 

Šli jsme a šli…až jsme došli. Hned před 
branou na nás čekali Ing. Jiří Hladovec 
a Jitka Gögeová z odboru životního pro-
středí. Začali nám vykládat, co a jak se na 
skládce dělá. Říkali nám, jak se odpadky 
třídí, kam se dávají, které odpadky se 
vyvážejí a které my sami můžeme do 
sběrného dvora dovézt (elektrospotřebiče, 
žárovky, pneumatiky, sklo, PET lahve, 
větve stromů, které se zpracují).

Po prohlídce sběrného dvora jsme přešli 
nahoru na skládku. Bylo zajímavé, kolik 
odpadků lidé vyhodí. Také jsme se na 
skládce pobavili – zahráli jsme si fotbal. 
Někteří spolužáci si dokonce odnesli 
s sebou i něco na památku. Při odchodu ze 
skládky se s námi u brány loučili pracov-
níci skládky. Odcházeli jsme s úsměvem 
a s krásným zážitkem a hlavně s mnoha 
zajímavostmi. Myslíme si, že to byl velmi 
poučný a zajímavý den a děkujeme za to 
našim učitelkám.

Dominika Maděrová
8.a ZŠ Komenského ul.
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Posázavské hry

Dne 10. června byl zahájen II. ročník 
Posázavských sportovních her. První den 
závodění v lehkoatletických disciplínách 
se odehrával na hřišti ZŠ Komenského, 
která byla spolupořadatelem her. Slavnost-
ní zahájení provedl místostarosta města 
Mgr. Jan Tourek. Druhý den se klání 
přesunulo pod ledečský hrad, kde pro-

Loučení s mateřskou školou bylo slavnostní

Třicet předškoláků Mateřské školy 
Sídliště mělo ve středu 18. června od-
poledne slavnostní loučení s mateřskou 
školu v obřadní síni světelské radnice. 
Celý pořad zahájila ředitelka této školy 
Hana Černá, která nejprve přiblížila 
přítomným rodičům činnost jejich dětí 

v předškolním zařízení a připomněla, že 
již ve školce se děti nenásilnou formou 
připravovaly na školu. Budoucí školáci 
se dokonce seznamovali s angličtinou. 
Potom se ujal slova  místostarosta Světlé 
nad Sázavou Josef Böhm a své vystou-
pení vtipně převedl z vážné do humorné 
polohy, když zareagoval na informaci 
o angličtině a dětem položil  otázku, zda 
se těší do školy, odpověď si žádal ang-
licky. Děti byly nejprve zaskočeny, ale 
po dalších slovech místostarosty ztratily 
zábrany a začaly odpovídat. V dalším 
programu, který s dětmi připravily 
jejich učitelky Eva Švandová a Marce-

Budoucí školáci s učitelkou Marcelou Mikulovou

S ředitelkou MŠ H. Černou 
a místostarostou J. Böhmem

la Mikulová, se každý z předškoláků 
představil s nějakou básničkou a spo-
lečně také rodičům zazpívali. Odměnou 
všem účinkujícím byl po každém jejich 
vystoupení potlesk zaplněné obřadní 
síně. Závěr celého pořadu byl opravdu 
slavnostní, když místostarosta Josef 

Böhm a ředitelka MŠ Hana Černá po-
přáli dětem hodně štěstí v opravdové 
škole a na řadu přišlo šerpování. Kaž-
dý z předškoláků dostal fialovou šerpu 
s nápisem Školáček 2008 a pro svoji 
maminku k tomu ještě krásnou bílou 
růži. Vzhledem k tomu, že toto byl pro 
předškoláky jeden z mezníků v jejich ži-
votě, zapsali se jejich rodiče do pamětní 
knihy města a děti od svých učitelek ješ-
tě na památku obdržely knížku s malým 
plyšovým zvířátkem. Školáčci, stejně 
jako jejich rodiče, budou na tuto slavnost 
určitě dlouho vzpomínat.

Text a foto: jív

Vyhráli jsme Náhodou

Knížka literárně-dramatického obo-
ru Základní umělecké školy ve Světlé 
n. S. s názvem Náhodou byla oceněna 
v 35. ročníku celostátní soutěže dětského 
literárního projevu Náš svět, vyhlašované 
ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy. Odborná porota ocenila především 

systematickou práci celého kolektivu i vě-
nované pedagogické úsilí. LDO

Ukázka z knížky Náhodou: 
Jako MOTÝL jsem lítala vysoko a viděla 

chodit lidi do kostela pro modlitby, děti do 
knihovny pro knížky, maminky do obchodů 
koupit jídlo a pití, lidi čekat na autobusové 
zastávce do Brodu, jiné lidi krmit kačenky 
a labutě v Sázavě nebo na rybníku v parku, 
děti jak se učí v základní umělecké škole, 
lidi bydlet v domech a bytovkách a dívat 
se na fotbal, cestující čekat na vlakové 
zastávce do Ledče a viděla jsem opozdilce, 
jak jdou do kina.

A voda byla v kašně na náměstí a stříka-
la a ptáci zpívali na stromech.

Hana Fikarová, 8 let

běhly turnaje ve sportovních hrách. Her se 
zúčastnila města Světlá n. S., Ledeč n. S., 
Zruč n. S, Lipnice n. S. a Golčův Jeníkov. 
Naši žáci se mezi soutěžícími rozhodně 
neztratili. Svědčí o tom veliké množství 
získaných medailí a diplomů. Všem pořa-
datelům, učitelům a soutěžícím patří veliké 
poděkování za zdařilou akci.  S. Lesinová
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Na veletrhu Marmotec v Carraře

staveny byly i další výrobky našich mla-
dých kamenosochařů – dvě piniové šišky 
na podstavcích vysekané rovněž z lipnické 
žuly. Po odborné stránce zaštítil naši pro-
pagaci učitel odborného výcviku Martin 
Roháček z Kamenosochařského střediska 
Lipnice nad Sázavou, logistiku výpravy 
měl na starosti Mgr. Michal Šimek. 

Stánek Svazu kameníků a kamenoso-
chařů jsme sdíleli spolu s reprezentanty 
Střední průmyslové školy kamenické 
a sochařské z Hořic. Dle vyjádření 
Ing. Karel Duška odvedli naši mladí ka-
menosochaři kvalitní práci, která zaujala 
mnohé návštěvníky veletrhu. Odměnou 

Na konci května se zástupci světel-
ské Uměleckoprůmyslové akademie 
zúčastnili proslulého mezinárodního 
veletrhu zaměřeného na zpracování 
kamene Marmotec v italské Carraře. 
Akce proběhla pod záštitou Svazu ka-
meníků a kamenosochařů za význam-
né finanční podpory kraje Vysočina. 

Veletrh byl otevřen od čtvrtka 29. 5. do 
neděle 1. 6. a prohlédlo si jej několik tisíc 
návštěvníků. Naši školu zde reprezento-
vali dva studenti třetího ročníku oboru 
kamenosochař Josef Polívka a Miroslav 
Zvára, kteří předváděli práci při tvorbě 
žulového fragmentu gotického okna. Vy-

pro ně byla návštěva mramorových lomů 
v horách nad Carrarou, kde mohli na-
vštívit jediné místo, kde se mramor těží 
podpovrchovým způsobem. Tato exkur-
ze a zejména účast na veletrhu významně 
přispěla ke zvýšení jejich profesních 
znalostí. 

Jsme rádi, že kraj Vysočina podpořil 
naši účast, neboť jsme mohli reprezen-
tovat tradiční řemeslo našeho regionu 
a světelskou Uměleckoprůmyslovou aka-
demii před mezinárodním publikem na 
významné odborné výstavě. 

-mš-

Vážení kamarádi,
pionýrská skupina Jiřího Wolkera 

si vám dovoluje nabídnout posled-
ní tři volná místa na dětský tábor 
v Nejdku u Karlových Varů. Všechny 
potřebné informace vám rád poskyt-
ne Jan Coufal, hlavní vedoucí LPT, 
na tel. 737 115 138.
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Tradiční olympiáda malých sportovců

Pohár Rozhlasu v atletice

13. a 14. května pořádala Základní 
škola v Komenského ulici okresní kolo 
Poháru Rozhlasu v atletice. Závody byly 
rozděleny do dvou kategorií, mladší žáci 
a žákyně 6. a 7. třídy a starší žáci a žá-
kyně 8. a 9. třídy. 

Celkem se zúčastnilo sedm škol: 
  ZŠ Přibyslav, 
  ZŠ Golčův Jeníkov, 
  ZŠ Lípa, 
  ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod, 
  ZŠ Buttulova Chotěboř, 
  ZŠ Smetanova Chotěboř 
  ZŠ Komenského Světlá n. S. 

Závodilo se v disciplínách štafeta 
4 x  60 m, 60 m, skok daleký, skok vy-
soký, vrh koulí (st.), hod míčkem (ml.), 
600 m, 1000 m (ml.), 800 m, 1500 m (st.).

Mladší žáci:
1. ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod
2. ZŠ Buttulova Chotěboř
3. ZŠ Komenského Světlá n. S

Mladší žákyně:
1. ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod
2. ZŠ Smetanova Chotěboř
3. ZŠ Golčův Jeníkov

Starší žáci:
1. ZŠ Komenského Světlá n. S.
2. ZŠ Buttulova Chotěboř
3. ZŠ Smetanova Chotěboř

Starší žákyně:
1. ZŠ Komenského Světlá n. S.
2. ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod
3. ZŠ Smetanova Chotěboř

Vítězné družstvo z každé kategorie 
postupovalo do krajského kola, které 
se uskutečnilo 6. června 2008 v Třebí-
či. Naše škola měla zastoupení starších 
dívek a starších chlapců. Závodilo se ve 
stejných disciplínách jako v kole okres-
ním a v každé kategorii se účastnilo šest 
družstev. 

I přes velikou konkurenci se podařilo 
naší škole uspět a vybojovat výborný 
výsledek. Družstvo chlapců skončilo na 
4. místě a družstvo dívek se umístilo na 
1. místě. 

Všem našim sportovcům bych jménem 
celé naší školy chtěla poděkovat za vzor-
nou reprezentaci v atletických závodech.

Soňa Lesinová ▶

Přední světoví sportovci na svoji 
olympiádu v Pekingu ještě čekají, ale 
130 dětí tří světelských mateřských 
škol prožilo svůj velký olympijský 
den v pátek 30. května. Stalo se již 
tradicí, že mateřské školy Lánecká, 
Sídliště a Pěšinky slaví Mezinárodní 
den dětí sportovní olympiádou. A ten-
tokrát nezůstalo pouze u nejmenších 
sportovců z mateřinek, svoji šikovnost 

v těchto hrách si s nimi vyzkoušeli 
i žáci I. stupně Základní školy Lá-
necká. Právě jejich starší kamarádi 
z této školy se představili v rolích 
pořadatelů a rozhodčích. Soutěžilo se 
ve dvanácti disciplínách, šitých malým 
sportovcům na míru. K těm tradičním 
soutěžím, přenášení pingpongového 
míčku na lžíci, skákání v pytlích nebo 
házení míčků do terčů, přibyly 
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další zajímavé disciplíny. Děti na-
příklad soutěžily v přecházení kladiny, 
házely míčem do basketbalového koše, 
a jakápak by to byla dětská olympiáda, 
kdyby se nezávodilo na koloběžkách! 

Za účast v každé disciplíně dostávali 
závodníci bonbon, a i když se soutě-
žilo v disciplínách neolympijských, 
olympijské medaile byly, a to nejen 
pro první tři, jak bývá zvykem, ale pro 
všechny soutěžící. 

Text a foto: jív

Opět se házelo míčkem do terče

Tradiční přenášení míčku na lžíci

Kdo právě nesoutěžil, fandil kamarádům

▶ Z domova pro seniory

Co se u nás událo v měsíci květnu 
a červnu?
Ve středu 28. května jsme měli v rám-

ci Univerzity slunečního věku přednáš-
ku na téma Trénink paměti a mozkový 
jogging v podání trenérky paměti Jany 

Vejsadové. Ve čtvrtek 29. května jsme 
si za hudebního doprovodu p. Josefa 
Čecha užili naši Kavárničku, ve čtvrtek 
5. června k nám zavítala paní učitelka 
ze ZUŠ ve Světlé n. S. a předvedla nám, 
co všechno umí se svou harmonikou. 

V úterý 10. června nás mile překvapili 
studenti z místní Uměleckoprůmyslové 
akademie, neboť si pro nás připravili 
hudebně-recitační vystoupení. Součástí 
jejich programu bylo i vystoupení dětí 
z Domova mládeže ve Světlé n. S. Zá-
roveň nám studenti této školy v naší ob-
řadní síni nainstalovali výstavku svých 
výrobků, a to jak ze sklářské, keramické 
či kamenické dílny. Děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci.

V neděli 15. června nás přišla svým 
hudebním vystoupením potěšit MU-
Dr. Brhelová s dětmi. 

Rekord  o nejdelší housenku 
z vlněných bambulí
O tomto rekordu jsme se ve Svě-

telském zpravodaji již zmiňovali. Až 
konečně nadešel den D. 18 lidiček 
z řad zaměstnanců se vydalo v pátek 
13. června brzy ráno do „Města rekordů 
a kuriozit“, Pelhřimova. Po příjezdu na 
místo jsem po dobré ranní kávě začali 

se svazováním 3 149 bambulí. Začátek 
pokusu o rekord byl odstartován v 10.04 
hod. a ukončen byl ve 12.45 hod. Po 
svázání tohoto ohromného počtu bam-
bulí nám přišli inspektoři, již za účasti 
i některých obyvatel a hlavně patronky 

našeho rekordu paní Květy Fialové, celé 
to naše veledílo přeměřit. Měřili dlou-
ho a poctivě a naměřili celých 248,3 
m. To bylo jásotu, to bylo pískotu, jak 
dlouhá ta naše housenka je. Poté násle-
doval úkol nejtěžší, donést celých těch 
248,3 m neporušeně na pódium, aby 
mohlo dojít k oficiálnímu vyhlášení 
rekordu. Nemohli jsme jinak a opět za 
mohutného pískotu a jekotu jsme hrdě 
kráčeli s naší housenkou na pódium. 
Tam moderátor tohoto odpoledne vyhlá-
sil délku a počet bambulí a neopomněl 
udělat rozhovor s patronkou Květou 
Fialovou. Ta na otázku moderátora, co 
budeme s touto housenkou dělat, odpo-
věděla, že „do příštího roku naděláme 
ke každé té bambuli čepici a budeme 
mít další rekord.“ Nápad je to hezký, 
ale domnívám se, že do příštího roku 
neuskutečnitelný. 

Základní informace o naší housence: 
S její tvorbou se začalo v srpnu roku 
2007, poslední bambule byla dokončena 
ve čtvrtek 12. června 2008. Z řad oby-
vatel na ní intenzivně pracovalo cca 15 
obyvatel. 

Co bude s housenkou dál? Nějaký čas 
si ji necháme i s certifikátem vystave-
nou v našem domově, aby měli všichni 
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možnost podívat se, jak vypadá 3 149 
bambulí svázaných k sobě. Po dohodě 
s prezidentem Agentury Dobrý den 
bude náš rekord zapsán do České knihy 
rekordů. 

Touto cestou chceme poděkovat všem, 
kteří vyslyšeli naše prosby a donesli 
nám zbytky vln. Nutno podotknout, že 
všichni, kteří nám nějakou vlnu darova-

li, mají velký podíl na vytvoření našeho 
rekordu. Zároveň bychom chtěli podě-
kovat Ing. Jiřímu Moučkovi – tajemní-
kovi městského úřadu, který nás přijel 
do Pelhřimova podpořit a strávil tam 
s námi příjemné odpoledne.

Text a foto: Lucie Coufalová 
sociální pracovnice

Slovo ředitele
Pravidelní čtenáři Světelského zpra-

vodaje si určitě všimli, kdo je autorem 
všech článků našeho Sociálního centra. 
Za ty dlouhé roky nelehké novinářské 
práce bych chtěl touto cestou Lucii 
Coufalové (za svobodna Vadinské) 
poděkovat, ale nejen za tuto práci, po-
děkování jí patří za veškerou práci v SC, 
hlavně za iniciativu a zapálenost, s ja-
kou přistupuje k naplnění volného času 
našich seniorů. Vždyť právě ona celou 
akci s housenkou z bambulí vymyslela 
a dotáhla ji do úspěšného konce. Jsem 
rád, že se do této akce zapojilo i spousta 
obyvatel a zaměstnanců SC, za což jim 
všem také děkuji. 

Takováto činnost má několik kladů. 
Samotní senioři – naši klienti – mají 
vyplněný volný čas, nemají pocit nepo-
třebnosti, reprezentují tak nejen naše za-
řízení, ale i město Světlá nad Sázavou.

Je dobře, že se u nás v Domově stále 
něco děje. Každý všední den je pro naše 
obyvatele připraven program, kterého 
se mohou zúčastnit. Se zájmem obyva-
tel o jakékoliv akce, ať menší či větší, 
nemáme problém a to mě těší. Z těch 
větších se pomalu připravuje na 12. září 
Den otevřených dveří se zručnostními 
soutěžemi nejen našich, ale také pozva-
ných seniorů z jiných domovů. Tímto 
srdečně zvu širokou veřejnost, aby si 
občané přišli prohlédnout, jak se dá 
důstojně trávit podzim života a aby 
už konečně vymizely řeči o hrozných 
domovech. 

Nepotřebujeme reklamu, zájemců 
o místa máme dvojnásobek, než je 
naše kapacita. Jak vyvrátit staré mýty, 
vám odpoví samotní obyvatelé, kteří 
vám řeknou, že za 10 let by doma tolik 
kultury, prospěšné práce a zábavy neza-
žili jako tady za rok. Kdo má například 
možnost si osobně popovídat se známou 
herečkou Květou Fialovou? Ta nás při-
jede navštívit 17. září a chystá pro nás 
překvapení. A jak ji znám, bude určitě 
milé a hlavně veselé. V dnešní době je 
to pomalu vzácnost.

Josef Hnik 
ředitel Sociálního centra

Kambodža – zemí Rudých Khmérů

(pokračování)  
Phnompenh
Do hlavního města, které leží na sou-

toku řek Tonlesap, Mekong a Bassac 
přijíždíme v podvečer busem ze Siam 

Reap za vcelku přijatelných 9 USD. Je 
čínský Nový rok, a tak sehnat nocleh 
není zrovna jednoduché, ale po hodince 
vyjednávání se daří sehnat docela obstoj-
né ubytko. 

Město bylo založeno v roce 1372 a me-
tropolí se stalo v roce 1865. Za vlády Ru-
dých Khmérů bylo z velké části vysídle-
no, v současnosti je obývá něco přes dva 
miliony obyvatel. Město je zajímavé ▶

Nádvoří věznice, které vypadá zcela 
mírumilovně

Zde se vyslýchalo – vězeň byl připoutám 
k železné posteli a mučen

Obětmi zvěrstev Rudých Khmérů 
byly i děti
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▶ pozůstatky francouzské koloniální 
architektury, věznicí S 21, soutokem řek, 
královským palácem, muzeem khmér-
ského umění, chrámem Wat Phnom a ta-
ké nedaleko ležícími popravišti Killing 
fields. 

Asi nejjednodušší cesta jak město po-
znat je pronajmout si tuk-tuk, což činíme 
i my. Míříme k chrámu Wat Phnom. Před 

ním na schodišti posedává ohromné 
množství žebráků, jimž lidé dávají drob-
né peníze. Vzhledem k tomu, že je svátek, 
proudí sem davy lidí a žebráci si přijdou 
na své, to vše za dohledu policie. Hluk se 
zde mísí s vůní vonných tyčinek, které 
tu téměř každý zapaluje a tak po chvíli 
mizíme dál. 

Naším dalším cílem je návštěva smutně 
proslulého vězení Tuol Sleng, nebo také 
S 21. Areál původně býval školou, nic-
méně Khmérové jej předělali na jedno 
z nejděsivějších vězení lidské historie. 

Učebny byly nízkými cihlovými zídka-
mi rozděleny na kobky o rozměrech 0,8 x 
2 m, jinde byly v týchž rozměrech vybu-

dovány kobky dřevěné, do nich byli na-
hnáni a přikováni nepřátelé khmérského 
režimu a odtud je vodili na děsivé výsle-
chy. Mučení v podobě bití, pálení, topení, 
věšení, odštipování prstů kleštěmi, to vše 
se zde hojně praktikovalo. Na zdech jsou 
ještě vidět stopy zaschlé krve. Ven vedla 
jen jedna cesta – na popraviště, kde ne-
božáky čekala většinou rána bambusovou 

tyčí či nějakou násadou do zátylku – stře-
livem se šetřilo. Expozici doplňují obrazy 
zachycující muka a beznaděj uvězněných 
lidí včetně dětí. Jejich trýznitelé si je 
pečlivě fotografovali, a tak tvář každého, 
kdo se sem dostal, je zdokumentována 
a většina z nich vystavena. Myslím, že 
doprovodné fotografie mluví za vše. Kaž-
dopádně mohu říci, že návštěva věznice je 
pro hodně otrlé povahy a po její návštěvě 
si uvědomíme, jakých zrůdností je člověk 
na člověku schopen. 

Podstatně veselejším místem je soutok 
řek Tonlesap a Mekong. Je zde promená-
da s vlajkami mnoha zemí, včetně vlajky 
české. Tak si pod ní sedám, občerstvuji 

Vstupní brána do královského paláce
Z tříd byly vyrobeny kobky 

s rozměrem 0,8 x 2 m

se místním chlazeným zlatavým mokem 
a sleduji plynoucí vodu řek. Báječná rela-
xace a prostor pro meditaci. 

Mnoho poutavého se dá také objevit na 
místních tržnicích, různé druhy báječ-
ného koření, fritované dobroty v podobě 
brouků, červíků, švábů, kobylek nebo 
dokonce tarantulí. Kamarád Jiří nemů-
že odolat a degustuje jednu obzvláště 

vypečenou tarantulku. Bílé masíčko 
v zadečku, nožky trochu drhnoucí v krku 
a navrch hlt mekongské whisky, která 
silně připomíná náš tuzemák. 

Královský palác tvoří rozsáhlý areál, 
navštívit lze jenom jeho část. Je upravený 
a krásný. Zajímavostí je, že vladař vládne 
jazykem českým, neboť studoval v naší 
rodné zemi. 

Phnompenh je tedy rozhodně místem, 
které stojí za návštěvu. Dá se zde objevit 
opravdu hodně zajímavých míst, nasát 
atmosféru bývalé francouzské Indočíny, 
nebo pochopit šílenou podstatu čtyřleté 
vlády Rudých Khmérů. 

Text a foto -mš- 

Do těchto okovů měli vězni připoutány 
nohy

Obraz, který mluví sám za sebe

Fritovaná tarantule – šmakózní kousek 
pro labužníky (foto J. Leipert)
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Tip na výlet

Po nové modré značce
Na jaře vyznačili značkaři z havlíč-

kobrodského Klubu českých turistů 
novou trasu z Leštiny přes Číhošť 
a Opatovice do Smrčné. Pojďme si 
ji společně projít, zatím alespoň na 
stránkách Světelského zpravodaje.

Nová modře značená trasa začíná 
na rozcestníku před nádražní budovou 
v Leštině. Odtud vás značky odvedou na 
konec obce, odbočí doprava na polní ces-
tu do Dobrnic a pokračují přes Kynice na 
okraj Číhoště. Zde můžete navštívit vy-
značený Střed České republiky (viz Svě-
telský zpravodaj 6/2007) a případně si 
odpočinout v nově postaveném altánku.

Další cesta vede do vsi, ke kostelu 
Nanebevzetí Panny Marie, který je díky 
své vysoké bílé věži kryté šindelem 
zdaleka viditelnou dominantou. Obec 
Číhošť se stala známou na začátku 50. let 
minulého století takzvaným číhošťským 
zázrakem. Tak se nazývá dodnes neob-
jasněný úkaz, ke kterému došlo o advent-
ní neděli 11. prosince 1949. Podle očitých 
svědků se během dopolední mše třikrát 
vychýlil dřevěný křížek na hlavním oltáři 
a vše se opakovalo o čtrnáct dní později, 
na Boží hod vánoční. Zpráva o zázraku 
se rychle rozšířila a do Číhoště začali 
přijíždět věřící i církevní hodnostáři. 
To však těžce nesl komunistický režim, 
proto Státní bezpečnost vykonstruovala 
politický proces proti představitelům ka-
tolické církve. Číhošťského faráře Josefa 
Toufara, který mimochodem zmíněné 
úkazy neviděl, protože byl otočen zády, 
zatkla a odvezla do valdické věznice. Při 
výsleších byl psychicky, ale především 
fyzicky tak týrán, že během čtyř týd-
nů zemřel. Vynutit na něm „přiznání“, 
že křížek ovládal pomocí drátů on sám, 
aby tak na popud Vatikánu manipuloval 
věřícími, se příslušníkům tajné policie 
nepodařilo. Farář Josef Toufar byl po-
chován do společného hrobu v Praze-Ďá-
blicích spolu se čtyřiceti dalšími oběťmi 
totalitního režimu. 

Po změně režimu byl zásluhou zdejších 
farníků u kostela postaven nejen páteru 
Toufarovi, ale i dalším stíhaným a mu-
čeným farářům památník od přibyslav-
ského akademického sochaře Romana 
Podrázského. Slavnostního odhalení, 
které se konalo v sobotu 22. září 1990, se 
zúčastnilo přes sedmdesát kněží a přes 
deset tisíc lidí z celé republiky. Vlevo od 

tohoto uměleckého díla stojí symbolický 
náhrobek s prstí převezenou z hromad-
ného hrobu v Praze-Ďáblicích, kde byl 
Josef Toufar pochován.

Od kostela se vydáme lipovou alejí 
k místnímu hřbitovu, kde se úzká asfalt-

ka mění v polní cestu vedoucí do obce 
Prosíčka. Před budovou obecního úřadu 
stojí nová socha hasiče, kterou její autor, 
řezbář Jaroslav Urban z Ledče n. S., vy-
tvořil z mohutného dubového kmene.

Na okraji vsi odbočíte doprava a pů-
jdete kolem obory s daňky. Cesta lesem 
vede k nezdínské studánce. Původně 
stál nad pramenem roubený přístřešek 
a vedle dřevěný pomníček s obrazem 
Panny Marie. Pověst tradující se mezi 
místními lidmi o zázračném uzdravení 
nemocné holčičky, má pravděpodobně 
své racionální jádro v uranu, jehož 
přítomnost prokázaly pozdější rozbory 
vody ze studánky. Každoročně sem cho-
dívala procesí z širokého okolí. Od roku 
1929 zde stojí lesní kaple Panny Marie, 

k jejíž stavbě dal podnět číhošťský fa-
rář František Boháč. Za socialismu byla 
procesí samozřejmě zakázána, nicméně 
lidé sem po celý rok přicházeli pro vodu 
ze studánky i k tiché modlitbě. Slavná 
pouť, které se prý zúčastnilo přes šest 

tisíc věřících, se konala v roce 1968, kdy 
mši sloužil opat želivského kláštera Vít 
Tajovský. V dalších letech komunistická 
moc zdejší poutě opět utlumila. 

 „Buď pochválena, buď pozdravena, 
ty naše milá posvátná studánko ve stí-
nu lesa u Nezdína. Kéž pramen tvé živé 
vody, který tryská z hlubin naší drahé 
země, věčně uzdravuje všechny lidi dob-
ré vůle, kteří v tebe věří. Nechť ztichlý 
zvonek, který bdí nad krásnou kaplič-
kou, vbrzku zazní do celého kraje, aby 
přivítal zašlou slávu procesí věřících!“ 
Tento nápis, který zde byl v době totality 
umístěn, tu dnes již nenajdete, ale dočkal 
se svého naplnění, neboť tradice poutí 
se mší svatou byla v posledních letech 
obnovena – konají se vždy šest týdnů po 
Velikonocích.

V blízkosti kaple byla před několika 
lety instalována křížová cesta. Na její 
jednotlivá zastavení byly použity sokly 
starých poničených křížů, které byly 
uskladněny na zahradě světelské fary. 
Na popud faráře Msgre Josefa Pospíšila 
se starých soklů ujal světelský kame-
nický mistr Jaroslav Fieger, se žáky 
kamenické školy v Lipnici je vyčistil, 
opravil, vytmelil a osadil jednoduchými 
železnými kříži. 

Modrá značka pokračuje přes les a lou-
ky do Opatovic, ze silnice směrem na 
Světlou n. S. odbočuje u samoty doprava, 
vede lesem do Benetic a dál do Leštinky, 
odkud prudce klesá do Smrčné. U že-
lezniční zastávky navazuje na stávající 
modrou značku vedoucí na Rohuli. Celá 
nová trasa měří 18,5 km.

Text a foto: Jaroslav Vála

Kostel v Číhošti

Střed ČR s altánkem a rozcestníkem

Nezdínská studánka
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Červenec
Středa 2.7., 17.30

Nejkrásnější hádanka (ČR) 98´
Pohádka. Nejnovější film od krále 
českých pohádek Z.Trošky. Hrají: 
J. Dolanský, L. Potměšil
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

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 
Vstupné: 60 Kč. 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 
Vstupné: 60 Kč. 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
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Pátek 11.7., 19.30
Suprhrdina (USA) 85´
Komedie. Parodie na filmy 
o superhrdinech vás dostane. 
Hrají: D. Bell, S. Paxton 
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 13.7., 19.30
Lovec draků (USA) 122´
Drama. Podle stejnojmenné 
knihy Khaleda Hosseina. Hrají: 
K. Abdalla. 
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Středa 16.7., 19.30
Náš vůdce (Německo) 110´
Drama. Pedagogický experiment 
s ničivými následky. Hrají: 
J. Vogel, F. Lau
Vstupné: 65 Kč. 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.
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Neděle 20.7., 19.30
Hranice smrti (USA) 108´
Horor/thriller. Krutá podívaná 
jen pro silné žaludky. Boj o život 
začíná. Hrají: K. Testa, A. Wiik
Vstupné: 70 Kč. Od 18 let

Středa 23.7., 17.30
Winks Club (Itálie) 89´
Animovaný. Výprava do 
ztraceného království. 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný. Česky.

Pátek 25.7., 19.30
Indiana Jones a Království 
křišťálové lebky (USA) 123´
V novém dobrodružství se bude 
pátrat po další slavné relikvii 

– křišťálové lebce.
Hrají: H. Ford, C.Blanchett
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Neděle 27.7., 19.30
Oko bere (USA) 123´
Drama. Pět studentů, jeden skvělý 
plán a Las Vegas na lopatkách. 
Hrají: J. Sturgees, K. Spacey
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Středa 30.7., 17.30
Asterix a olympijské hry (USA) 
117´
Dobrodružný. Asterix má plán, 
jak zvítězit na olympijských hrách. 
Hrají: C. Cornillac, G. Depardieu 
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný. Česky.

Srpen

1. - 13. 8.  - Dovolená

Pátek 15.8., 19.30
Kopačky (USA) 110´
Komedie. Katastrofa je, když 
jeden chce ve vztahu pokračovat 
a druhý ne. Hrají: J. Segel, K. Bell
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 17.8., 19.30
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 
(USA) 144´
Dobrodružný. Všechno, co jste 
dosud znali, se navždy změnilo. 
Hrají: G. Henley, S. Keynes. 
Vstupné: 70 Kč. Přístupný. Česky.

Středa 20.8., 19.30
Gone baby gone (USA) 114´
Krimi/drama. Každý chce znát 
pravdu… jen dokud ji nenajde. 
Hrají: C. Affleck, M. Monaghan
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Pátek 22.8., 19.30
Stalo se (USA) 90´
Thriller. Mohli jsme to vycítit. 
Viděli jsme znamení. A teď se to 
stalo. Hrají: M. Wahiberg
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 24.8., 19.30
František je děvkař (ČR) 81́
Thriller. Když už nevíte koho 
podvádět, zbývá podvádět snad 
jen sám sebe. Hrají: J. Polášek
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Středa 27.8., 19.30
Smrt on-line (USA) 100´
Thriller. Našel si dokonalého 
komplice: vás Hrají: D. Lane, 
B. Burke
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Pátek 29.8., 19.30
Tajemství prstenu (USA) 117´
Válečné drama. Válka je rozdělila, 
ale život se nedá zastavit. Hrají: 
S. MacLaine, Ch. Plummer
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 31.8., 19.30
Wanted (USA) 110´
Akční. Vyber si svůj osud. Hrají: 
J. McAvoy, A. Jolie
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Září

Středa 3.9., 19.30
Karamazovi (ČR) 100´
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Drama. Originální adaptace 
Dostojevského. Člověk je vždy 
odpovědný za své činy.
Hrají: I. Trojan, I. Chmela 
Přístupný

Pátek 5.9., 19.30
Hancock (USA) 105´
Akční/fantasy. Drsný a neohrožený 
hrdina se zamiluje. Hrají: Ch. 
Theron, W. Smith
Od 12 let. Česky.

Neděle 7.9., 19.30
Neuvěřitelný Hulk (USA) 112´

Akční/sci-fi. Když se naštve, 
promění se ve velkou zelenou 
zrůdu zvanou Halk. 
Hrají: E. Norton
Od 12 let

Středa 10.9., 17.30
Kung Fu Panda (USA) 92´
Animovaná komedie. Neuvěřitelná 
cesta, během níž se z nešikovného 
pandího chlapíka stane legenda.
 Přístupný. Česky.

Pátek 12.9., 19.30
Jak ukrást nevěstu (USA) 101́

Romantická komedie
Je nutné překazit svatbu, dokud 
není pozdě. 
Hrají: P. Dempsey, M. Monaghan
Přístupný

Neděle 14.9., 19.30
3:10 Vlak do Yumy (USA) 123´
Western. 
Stojí na opačných stranách zákona, 
čas se pro jednoho z nich rychle 
krátí.
 Hrají: R. Crowe, Ch. Bale, 
P. Fonda
Od 12 let

2 x z městské knihovny

V sobotu 24. května zorganizovala 
městská knihovna výlet do Kutné Hory, 
který byl určen pro mladé čtenáře 
dětského oddělení. Deset dětí měly na 
starosti tři knihovnice a jako pomocná 
síla jim byla i jedna maminka. 

Celé delegace se ujala zkušená průvod-
kyně paní Zuzana Kocourková, která vě-
děla, jak zaujmout i ty nejmenší. Společně 
s ní jsme nejdříve navštívili kostnici. Po 
prohlídce dostal každý hlad, a tak násle-
doval rozchod na kutnohorském náměstí 
a čas na oběd. Všichni jsme byli překva-
peni, kolik turistů různých národností 
se v obyčejnou sobotu našlo. Poté jsme 
šli do Vlašského dvora, kde jsme viděli, 
jak se razily mince a dokonce jsme si 
na památku nějaké odnesli, bohužel ne 
z pravého stříbra vytěženého v Kutné-
ho Hoře, ale jenom „falešné“. Další na 
řadě byla prohlídka chrámu sv. Barbory. 
Každého mohla zaujmout jeho překrásná 
výzdoba, pravda ovšem byla, že bez vý-
kladu průvodkyně by prohlídka neměla 
takový efekt. Nakonec následoval malý 
bonus – výstava středověkých šatů, které 
zhotovila sama Zuzana Kocourková. Tím 
byl završen celý výlet. Přivezli jsem si 
na památku i drobné reklamní dárky. 
Počasí bylo krásně slunečné, průvodkyně 
příjemná a atmosféra vynikající. Všich-
ni zúčastnění mají dlouhou dobu na co 
vzpomínat.

Lucie Hrochová, 13 let

V pátek 13. června se v městské 
knihovně konalo „Holčičí spaní“, čte-
nářské nocování určené tentokrát jen 
pro děvčata. 

Tentokrát jsme se my, starší čtenář-
ky, aktivně zapojily do přípravy večera 
a společně s paní knihovnicí jsme připra-
vily program. 

Pro naše nocování jsme zvolily ma-
gické datum pátek třináctého, které nám 
ovšem neštěstí nepřineslo. Večer byl 
zahájen povídáním pracovnice světelské 
věznice Evy Novotné o prevenci a proble-
matice trestních činů žen. Podmínkou pro 
vstup na zábavní část večera byl slušivý 
noční úbor, a ani knihovnice neobdržely 
výjimku. 

Nechyběly zábavné scénky a soutěže 
týkající se dospívání, přeměny osobnosti, 
a večerní diskotéka, po jejímž konci se 
nám ale moc spát nechtělo, a tak jsme 
si vydržely vyprávět horory až do další-
ho dne. Večera se zúčastnilo sedmnáct 
dívek rozličného věku. Na starost nás 
měly paní knihovnice Jiřina Roženská, 
Eva Kodýmová a Jana Šimková. Únava 
se u nás projevila teprve až po příchodu 
domů (každý rodič by mohl vyprávět). 
Z nocování jsme si odnesly dárky a vese-
lé vzpomínky. 

Doufáme, že po prázdninách se naše 
čtenářská parta sejde hned v září na dal-
ším čtenářském nocování. 

Lucie Hrochová a Martina Růtová 

Svátek hudby ve Světlé n. S.

V sobotu 21. června jsme první den léta 
a letního slunovratu společně s muzikanty, 
zpěváky a posluchači oslavili hudbou. ▶
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Markéta Myšková - medailon

Narodila se v Praze (*1957), kde vystu-
dovala gymnázium s výtvarným zaměře-
ním a v roce 1985 absolvovala v Brně kurz 
muzejní konzervace. Od roku 1982 žije 
v Dubé na Kokořínsku.

Účastnila se kolektivních výstav v Ma-
lechově (1981, prostorové objekty), Líbez-
nici (1985, kresby), v Dubé (každoročně 
2002 – 2008, obrazy, fotografie, textilní 
koláže), Kostelci nad Černými lesy (2007, 
obrazy) a v letošním roce putovní výstavy 
v Kravařích, Doksech, Bělé pod Bezdězem 
a Dubé. V Dubé měla navíc v roce 2006 
samostatnou výstavu v Galerii Pošta.

Z realizací jmenujme například práce 
pro Ústředí lidové umělecké výroby (1979 

– 1994), Bílou kapli (obraz Panny Marie, 
2004), kapli v Heřmaničkách (obrazy, 
2006) a kostel v Bořejově (obraz, 2007).

Výstavu ve světelské Galerii Na Půdě 
pořádá Markéta Myšková na počest svého 
zesnulého otce Ing. Vladimíra Šimka.  -jv-

Na pódiu před radnicí se v průběhu 
dne v  jednohodinových vstupech vystří-
daly hudební skupiny The Hipsters, Vánek, 
Fernet, dechový orchestr ZUŠ a skupina 
K-band ze světelské věznice (v propagač-
ních materiálech na akci ještě uváděna 
tradičním názvem Výtržnice).

Poděkování kulturního zařízení KyTICe, 
pořadatele akce, patří nejen technickým 
pomocníkům a všem zdarma vystupují-
cím účinkujícím, ale i obecenstvu, které 
svou přítomností hudební oslavu léta pod-
pořili.   Text a foto: Z. Horní

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

Tip na knihu

Pravidelné čtvrteční fronty na 
nové knihy jsou už jen vzpomínkou 
na špatné centrální řízení socialis-
tického plánovaného hospodářství. 
Nepamatuji, že by v posledních 
letech nastal v knihkupectví Marie 
Bedrníčkové zvýšený zájem čtenářů 
o nějakou knihu. O výjimku se na 
jaře postarala až kniha Jiřího Sla-
víčka. 

Čtenářům z kteréhokoliv jiného 
regionu nicneříkající název Kemp 
Žebrákov má ve Světlé příchuť senzace. 
Zvláště když autor v úvodu publikace 
neuvádí – jak je v mnoha případech ob-
vyklé – že jde o podobnost čistě náhod-
nou. Ono by to ani nešlo, protože při 
psaní evidentně vycházel z dobré zna-
losti prostředí a z vlastních zkušeností. 
Některé podrobnosti jsou až zarážející, 
jiné jsou naopak takzvanou básnickou 
licencí, kdy se autor nedrží reality, ale 
nakládá s ní dle svého uvážení. Takže 

v případě této knihy o literární fikci jde 
i nejde současně.

Středostavovská holandská rodina 
sestávající z Pera, zaměstnance jedné 

utrechtské pojišťovny, jeho manželky 
Lisy a kluků – dvojčat Bora a Sora, 
se s obavami vydává na čtyřtýdenní 
dovolenou do Česka, pro ně neznámé 
země bývalého východního bloku, kde 
mají na selském gruntě strávit měsíč-
ní dovolenou, kterou si zajistili přes 
cestovní kancelář. Jejich počáteční 
obavy se rychle rozplývají, když na 
Vysočině v malé vesničce Žebrákov 
nedaleko Světlé nad Sázavou nacházejí 
příjemný malý kemp na statku, kde je 
přivítá sedlák Franta Stuchlík a jeho 
žena Květa. Nastávají situace úsměvné 
i vážné, které autora usvědčují z velice 
dobré znalosti místních reálií, které si 
jen tu a tam dotvořil… Nedaleký mlýn 
například představuje jako Hanyšův 
a jeho majitele jako Adriána Bradáče, 
majitele deseti butiků s textilem.

Knihu vydalo pražské Nakladatelství 
ISLA – Ing. Michal Slavíček, kniha je 
vázaná, má 256 stran, cena 239 Kč.

-jv-

Světelští Edíci pomáhali na BAMBIRIÁDĚ PODĚBRADY 23.–24. května

Poděbrady jsou známé lázeňské 
město ve středních Čechách. Od nás 
to sice není nejblíže, ale určitě se tam 
zajeďte podívat. Stejně jako žáci na-
šeho gymnázia zapojení do Programu 
EDIE. Ti se tam ale nešli rekreovat 
do solných jeskyní a lázní, ale jeli 
pracovat. 

Na březnovém EDIE-víkendu v DDM 
Symfonie se totiž zapsali do štábu 
organizátorů Bambiriády, která se ko-
nala ve dnech 23. a 24. května v areálu 
poděbradského zámku. Tentokrát jsme 
ale přijeli v pozměněné sestavě. K Dun-
dymu, Ivetě a Míše přibyla ještě Katka 
Satrapová z I.G. Byli jsme silnější a své-
ráznější.

Náš příjezd do Poděbrad byl v pozd-
ních odpoledních hodinách ve čtvrtek. 
Setkali jsme se známými lidmi z Mni-

chova Hradiště, Liberce, Mladé Bole-
slavi a Poděbrad. Novou partičkou, která 
se přidala k organizátorům, byli skauti 
z Čelákovic. Ale u klavíru, kytary a ku-
lečníku se prolomily ledy i s nimi. Bo-
hužel, vinou brzkého pátečního vstávání 
náš večer hrozně brzo skončil.

O půl šesté ráno se díky Michalovi 
(hlavní boss, který má vždycky pravdu) 
začalo rozsvěcet. Vstávání bylo těžké, 

protože kvůli ukecaným děvčatům 
z Poděbrad se polovina usínajících ne-
vyspala. V 6:30 hod. jsme už museli být 
na zámku. Tam na nás, Světeláky, čekal 
Edie-stánek, se kterým nám pomáhala 
zbrusu nová vedoucí Zuzka z Mladé Bo-
leslavi. Za deště se v devět hodin začala 
Bamboška rozjíždět. K vidění toho bylo 
opravdu hodně. Vystoupení mažoretek, 
tanečních skupin a divadelních před-
stavení. Mezi zajímavé stánky patřil 
např. stánek Armády ČR s laserovými 
pistolemi, stánek Policie ČR s ukázkou 
práce psovodů a stánek dobrovolných 
hasičů s bublinkovou show, která měla 
asi největší úspěch. Odpoledne se počasí 
umoudřilo a vše vyvrcholilo v 19 hod. 
začátkem koncertu, na kterém hrály 
Zbošská a Čétéčko.

Druhý den byl program ještě nabitější. 
Hlavním tahákem byla 2 metry vysoká 
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Když chybí vítr, chop se vesel

Dobrovolnické centrum v regionu 
Chotěboř a Havlíčkův Brod pracuje 
již od roku 2001 jako součást občan-
ského sdružení Fokus Vysočina. Jeho 
úkolem je vyhledávat nové dobrovolní-
ky a informovat veřejnost o možnosti 
dobrovolnické činnosti. Zároveň na-
bízí možnost přijímacím organizacím 
spolupracovat s dobrovolníky a tímto 
zlepšovat psychosociální potřeby kli-
entů, kteří se ocitají v nelehkých život-
ních situacích. 

V současné době Dobrovolnické cent-
rum přijímá, školí a vysílá dobrovolníky 
do několika zařízení, např. MC Zvone-
ček HB, Domovů důchodců Reynkova 
a U Panských, Charitního domova pro 
matky s dětmi a do dalších organizací 
v Chotěboři, Ledči n. S. a Světlé n. S., 
které mají o dobrovolníky velký zájem. 
Nově probíhá nábor dobrovolníků také 
v Domově pro seniory v Přibyslavi. 

U-rampa, na které v každou celou jezdili 
profesionální jezdci na kolech a skatech. 
I my jsme byly v plné zbroji. V sobotu 
bylo krásně a teplo. Lepší podmínky ani 
nemohly být. V 17:00 byl oficiální konec 
Bambiriády. Podle mě to byla úžasná 
akce. Je to skvělá příležitost poznat nové 
lidi. Názory ostatních Edíků si můžete 
přečíst zde.

Jak se ti tato akce líbila?
Katka: Líbila se mi. Bavila mě ta 

práce, povídat si s lidmi a propagovat 
Edieho. Poznala jsem nové lidi. Byl to 
opravdu super zážitek.

Iveta: Tato akce se mi líbila. Ach jo, 
škoda, že skončila.

Dundy: Krásná a náročná. Užil jsem 
si jí.

Jací byli podle tebe na Bambiriádě 
organizátoři?

Katka: Skvělí, nebyl mezi námi rozdíl. 
Byli příjemní, milí, přátelští.

Iveta: Organizátoři byli super.
Dundy: Byli super.

-mp-

Poděkování 

Ve středu 4. června se na odbor životní-
ho prostředí zdejšího městského úřadu ob-
rátil obyvatel čp. 585 pan Václav Sadílek 
s tím, že pod střechou protějšího domu se 
na fasádě drží dva rorýsi, kteří se podezře-
le dlouho nehýbají. Uvedl obavu, že jsou 
o něco zachyceni. Správnost jeho pozoro-
vání se na místě potvrdila. Ptáky jsme sku-
tečně našli nehybně zachycené pod jedním 
z větracích otvorů mezi oknem a střechou. 
Majitel bytu nám ochotně umožnil přístup 
do bytu, odkud bylo možné se k rorýsům 
natáhnout oknem. Ptáci byli za krk zachy-
ceni ve smyčkách silonového vlasce. Díky 
pozornosti souseda a ochotě vlastníka bytu 
se podařilo oba rorýse ze smrtelné pasti 
osvobodit. Rorýsi při sbírání materiálu do 
hnízda považují vlasec za vhodný materiál 
a k zamotání do vlasce v úzké hnízdní du-
tině je už jenom krůček. Vlasce zanechané 
v přírodě mohou být smrtící pastí i pro 
řadu dalších ptáků či savců. Apelujeme 
proto především na rybáře, aby takovému 
nebezpečí předcházeli. Neponechávejte po 
sobě v přírodě nic a na úklid silonových 
vlasců dávejte pozor dvojnásob. 

Panu Sadílkovi i ochotnému majiteli 
bytu patří naše upřímné poděkování. 

MÚ Světlá n. S. , odbor živ. prostředí

Činnost ČČK ve Světlé

Dne 31. května uskutečnilo město 
Světlá n. S. ve spolupráci s Českým 
červeným křížem humanitární sbírku 
ošacení pro Diakonii Broumov. Během 
jednoho dne bylo vybráno cca 9 tun oša-

cení a dalších potřebných věcí (lůžkovi-
ny, přikrývky, domácí potřeby, hračky).

Tímto srdečně děkujeme všem dár-
cům a všem, kteří se na této sbírce 
podíleli.

Další činností Červeného kříže bylo 
uspořádání autobusového zájezdu do 

Horáckého divadla v Jihlavě na před-
stavení Jak se čerti ženili. Tato akce se 
uskutečnila v sobotu 7. června a byla 
věnována našim nejmenším k jejich 
svátku Dne dětí. Po představení byly 

všechny děti odměněny sladkostmi, 
které sponzorsky zajistila paní Hana 
Kyselová, U Stromečku, Světlá n. S., za 
což jí patří poděkování.

Text a foto: Ludmila Hoková
předsedkyně ČČK

Fokus Vysočina je nejen vysílající or-
ganizací, ale také přijímající. Dobrovol-
níci se mohou individuálně věnovat du-
ševně nemocným klientům v Havlíčkově 
Brodě nebo týmově v Denním stacionáři 
v Chotěboři. 

Pomoc dobrovolníka je přínosem jak 
pro klienta, tak i pro různá zařízení 
poskytující sociální službu. Je nutno 
ale dodat, že dobrovolník nikdy nemůže 
nahradit práci ošetřujícího personálu, ani 
neatraktivní činnosti zaměstnanců zaří-
zení. Naše přijímající organizace znají 
poslání dobrovolníků a váží si jejich po-
moci. Stejně tak i jejich nových nápadů 
a postřehů přinášejících jiskru a změnu 
stereotypu v životě klientů. 

Dobrovolnické centrum nemůže dob-
rovolníky finančně ohodnotit, ale nabízí 
jim možnost zapojení se do týmu lidí, 
kteří mají radost ze spokojenosti druhé-
ho člověka. ▶
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Nabízí možnost získání nových 
informací a zkušeností v práci se seniory, 
dětmi, mentálně nebo tělesně postižený-
mi. Získává nové kontakty, přátele, atd. 

Dobrovolníkům z řad studentů vydá-
váme potvrzení o dobrovolnické činnosti 
a osvědčení, které využívají zejména při 
přijímajícím řízení na VŠ humanitního 
zaměření. Nezaměstnaným dobrovol-
nická práce často pomůže najít i nové 
pracovní uplatnění. 

Veškeré informace o dobrovolnické 
činnosti v regionu Havlíčkův Brod 
a Chotěboř lze získat na www.fokusvy-
socina.cz, tel. 774 151 493 nebo e-mailu 
dobrovolnicke.centrum@fokusvysoci-
na.cz. 

Marta Dopitová,
koordinátorka Dobrovolnického 

centra

▶ Invaze dětí v Josefodole

Doslova v dětskou pouť se proměnil 
8. ročník Pohádkového lesa v Josefo-
dole, který v sobotu 24. května tra-
dičně uspořádala místní organizace 
zahrádkářů. Více než 1200 dětských 
účastníků, to nečekal ani ten největší 
optimista z devadesáti pořadatelů. 

Každé děcko obdrželo u vchodu do 
areálu josefodolského koupaliště pou-
kázky na limonádu a vuřt k opečení. Na 
lesní dvoukilometrové procházce čekalo 
na děti deset zastavení, na kterých pod 
dohledem pohádkových bytostí plnily 
různé úkoly a odměnou jim za jejich 
splnění byly různé dobroty i věcné ceny. 

Letošní Pohádkový les měl také bohatý 
doprovodný program, o který se vedle 
Hitrádia Vysočina starali hasiči, kynolo-
gové s ukázkami výcviku psů, světelský 
folklorní soubor Škubánek a hudební 
skupina Fernet. Na její adresu jeden z ná-
vštěvníků trefně poznamenal, že místo 

„Ferneti“ by se měli jmenovat Nezmaři. 
Vždyť svými písničkami bavili návštěv-
níky po celý den. Krásnou atmosféru na 
koupališti v Josefodole nezkazilo vůbec 
nic, i počasí šlo obětavým organizátorům 
na ruku. Proto se domů nikomu nechtě-
lo, celý areál se začal vyprazdňovat až 
kolem 16. hodiny. Prostě pořadatelé se 
vytáhli, a to i se zajištěním občerstvení, 
vždyť vedle dvanácti stovek dětí bylo 
třeba nasytit a napojit na dva tisíce do-
spělých. Není divu, že při závěrečném 
vyúčtování vyšlo najevo, že se například 
snědlo 75 bochníků chleba a 500 rohlíků, 
150 kg uzenin a 50 litrů guláše. Vypilo se 
300 l točené limonády a 14 sudů piva. Ale 
dětskou radost spočítat nikdo nedokázal. 

jív
Foto: archiv pořadatelů

Minianketa

Jak hodnotíte nový silniční ostrůvek na 
komunikaci u světelského zámku?

Jako řidič osobního auta to hodnotím 
kladně. Ale když jedu s kamiónem, tak je 
to horší. Někdy musím skoro zabrzdit. 

   Tomáš (31) – řidič z povolání 

Mě to přijde dobře řešené. Protože hod-
ně jezdím na kole, tak je to bezpečnější.

   Jaroslava (46) - cyklistka 

Pro chodce je to určitě lepší, protože 
řidiči častěji zastavují, aby mohli chodci 
přejít. Jezdí zde také mnohem pomaleji.  

   Tereza (26) - chodec

Myslím, že pro řidiče i chodce je to 
určitě lepší. 

   Petr (20)

Pamětní deska

Činnost šestičlenného Komitétu pro 
odhalení pamětní desky Jaroslavu Haš-
kovi vyvrcholí v sobotu 30. srpna v 9 hod. 
Samozřejmě – odhalením pamětní desky 
Jaroslavu Haškovi na budově světelského 
nádraží. Přijďte se podívat, z vlaku, který 
přijede od Prahy v 9.22 hod., vystoupí 
Jaroslav Hašek s Jaroslavem Panuškou 
a společně provedou slavnostní akt odha-
lení. Pamětní desky, pochopitelně.

-jv- 

Pout́ové setkání rodáků v Zahrádce

V sobotu 14. června opět ožilo místo 
dnes zatopeného městečka Zahrádka. 
Občanské sdružení Přátelé Zahrádky 
připravilo na den před svatým Vítem, 
kterému byl zasvěcen zdejší kostel, se-
tkání rodáků jako Zahrádeckou pouť. 

Byla to další vydařená akce pro 
navrácení jména tomuto místu. Vždyť 
Zahrádka byla naposled uvedena na 
mapě okresu Havlíčkův Brod vydané 
Českým úřadem geodetickým a kar-
tografickým v roce 1976. V tom roce 
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přestalo městečko fakticky existovat, 
když muselo ustoupit vodní nádrži 
Švihov, která se stala zásobárnou pit-
né vody hlavně pro Prahu. Na později 
vydaných mapách již Zahrádku nena-
jdeme. Většina obyvatel potom našla 
své nové bydliště převážně v Humpol-
ci, Ledči nad Sázavou a též ve Světlé. 
Účast na letošním pouťovém setkání 
rodáků byla překvapivě vysoká, a ne-

přijeli jen rodáci. Však také najít v ten 
den parkovací místo pro osobní auto-
mobil někde poblíž, bylo velice tvrdým 
oříškem. 

Není tedy divu, že na prostranství 
bývalého náměstí nebo přímo před 
kostelem došlo k mnoha překvapivým 
setkáním někdejších sousedů, kteří 

se dlouhá léta neviděli. Při nich se 
vzpomínalo také na ty, kteří museli 
ze Zahrádky odejít a letošního setkání 
se již nedožili. Stejně tak se přetřásaly 
dávno zapomenuté historky všedního 
života z dřívějších let. Oprávněný 
zájem většiny návštěvníků vzbudila 
výstava starých fotografií a tiskovin 
připomínajících Zahrádku. A protože 
to byla pouť, nemohli chybět trhovci 
s cukrovinkami a stánky s občerst-
vením. V kostele, který byl odsvěcen 
v roce 1975, se uskutečnila mše svatá 
a do slavnostního programu přispěl 
svým vystoupením s netradičním re-
pertoárem pěvecký sbor Jasoň z Hav-
líčkova Brodu. 

Text a foto: jív

Na dopravním hřišti se soutěžilo

Pod záštitou starostky města Ing. Lenky 
Arnotové se ve čtvrtek 29. května usku-
tečnilo na dětském dopravním hřišti u zá-
kladní školy v Lánecké ul. oblastní kolo 
Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sou-
těž byla vyhlášena Ministerstvem dopravy 
ČR a městem Světlá n. S. Vedle Regionál-

ního pracoviště BESIP Jihlava se na uspo-
řádání podílely instituce z oblasti dopravy 
celého našeho okresu a též ZŠ Lánecká. 
Ve čtyřech disciplínách, kterými byly te-
orie provozu na pozemních komunikacích, 
první pomoc, jízda zručnosti a praktická 
jízda na dopravním hřišti, se soutěžilo ve 
dvou věkových kategoriích. V té mladší 
do 12 let nastoupilo 10 smíšených druž-
stev, vždy dva chlapci a dvě dívky. Druhá 
kategorie byla určena žákům 6. až 8. tříd 
a soutěžilo v ní 8 školních týmů. 

Podle slov většiny startujících nejvíce 
táhly praktická jízda na dopravním hřišti 
a jízda zručnosti, která dokonale prověřila 
umění mladých cyklistů. Zejména v mlad-
ší kategorii sbírali cyklisté trestné body 

hlavně za jízdu v brankách a při převážení 
kelímku s vodou ze stojanu na stojan. Pří-
tomné dopravní policisty Policie ČR určitě 
potěšilo, že většina soutěžících absolvo-
vala jízdu na dopravním hřišti v časovém 
limitu při dodržování pravidel provozu na 
pozemních komunikacích. Vítězná druž-

stva obou kategorií si zajistila postup do 
krajského kola, které se uskutečnilo o tý-
den později opět ve Světlé n. S. Překvape-
ním určitě bylo, že týmy světelských škol 
nedokázaly využít domácího prostředí 
a nedosáhly na medailová místa. V mladší 
kategorii domácí družstvo ZŠ Lánecká 
skončilo na 4. místě a v kategorii starších 
byla ZŠ Komenského klasifikována na 
5. místě, tým ZŠ Lánecká obsadil předpo-
slední, 7. místo.

Nejvíce ocenění posbírali cyklisté ZŠ 
Nuselská z Havlíčkova Brodu, kteří zví-
tězili v kategorii starších a v jednotlivcích 
obsadili první tři místa.

Konečné výsledky oblastního kola Do-
pravní soutěže mladých cyklistů:

Kategorie do 12 let
Soutěž jednotlivců: 1. Martina Veletová 

(ZŠ Hněvkovice), 2. Jan Doležálek (ZŠ 
Dolní Město), 3. Michal Cihlář (ZŠ Ledeč 
n. S.).

Soutěž družstev: 
1. ZŠ Hněvkovice, 2. ZŠ Ledeč n. S., 

3. ZŠ Dolní Město, 4. ZŠ Lánecká Světlá 
n. S., 5. ZŠ Sázavka, 6. ZŠ Herálec, 7. ZŠ 
Konečná Havlíčkův Brod, 8. ZŠ Lipnice, 
9. ZŠ Dobrnice, 10. ZŠ Wolkerova Hav-
líčkův Brod

Pózování s diplomy

▶Start jízdy mladší kategorie
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Kategorie starších 6. až 8. třída
Soutěž jednotlivců: 1. Filip Zadina, 

2. Jana Medová, 3. Alena Justová (všichni 
ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod).

Soutěž družstev: 
1. ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod, 2. ZŠ 

Štoky, 3. ZŠ Konečná Havlíčkův Brod, 
4. ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod, 5. ZŠ 
Komenského Světlá n. S., 6. ZŠ Lipnice, 
7. ZŠ Lánecká Světlá n. S., 8. ZŠ Wolkero-
va Havlíčkův Brod. 

Text a foto: jív

▶

Převážení kelímku s vodou činilo 
některým potíže

Pod přísným dohledem „dopraváků“

Víte, že...

…od 1. září ztratí padesátníky svou 
funkci platidla? Po pětnících, desetnících 
a dvacetnících zmizí z našich peněženek 
tyto poslední hliníkové haléřové mince 
a přestane platit, že „koruna má sto ha-
léřů“. Po zrušení desetníků a dvacetníků 
v roce 2003 se počet padesátníků téměř 
zdvojnásobil na současných více než 420 
milionů kusů.                                           -jv-

Legendární mopedy jely Vysočinou

Druhý ročník propagační jízdy 
mopedů Vysočinou byl především 
holdem legendárnímu mopedu Sta-
dion S 11, který spatřil světlo světa 
v roce 1957 a na tehdejší dobu to bylo 
vynikající jednostopé vozidlo, které 
si získalo oblibu v širokých vrstvách 
obyvatelstva. 

Světelský klub fandů tohoto malého 
motocyklu a stejného jména připravil na 
sobotu 14. června, za podpory Městské-
ho úřadu Světlá n. S., jízdu těchto strojů 
zajímavými místy našeho regionu, na 
kterou pozval kolegy z podobných klubů 
v České republice. Před samotným star-
tem 84 km dlouhé cesty se před radnicí 
na náměstí Trčků z Lípy prezentovalo 
75 „mopeďáků“. Vedle domácích měl 
nejpočetnější zastoupení Spolek mope-
distů ze středočeského Žebráku, přijelo 
jich 14. Nejdelší cestu do Světlé měl 
mopeďácký nadšenec z Mariánských 
Lázní, nejstarší účastník ze Zruče 

n. S. uvedl při prezentaci rok narození 
1932. 

Ještě než se kolona malých motocyklů 
vydala na pouť po zajímavých místech 
našeho regionu, přišel její účastníky 
pozdravit místostarosta Josef Böhm, 
který jménem MÚ všem popřál šťastnou 
a příjemnou cestu. Přesně v poledne se 

smečka mopedů vydala přes Leštinu 
a Vlkaneč do Zbýšova, kde byla první 
zastávka. Druhé zastavení bylo v Čí-
hošti u pomníku geografického středu 
České republiky. Pro mnohé účastníky, 
zejména ty vzdálenější, to bylo natolik 
zajímavé místo, že fotografování nebralo 
konce. Byl to důkaz toho, že náš region 
dokáže turistům nabídnout skutečně 
atraktivní místa. Z Číhoště pokračovala 
kolona přes Ledeč n. S. do dalšího zají-
mavého místa Posázaví, do ráje vodáků 
a trampů, Stvořidel. Mnozí zde byli po-
prvé, a tak s neskrývaným údivem obdi-
vovali řečiště Sázavy plné peřejí a vůbec 

Společné foto u středu ČR

Na plný plynPrezentace před radnicí
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Od uzávěrky do uzávěrky

Na střeše první bytovky v Sázavské 
ul. byl koncem června instalován vysílač 
operátora  U:FON, kter bude v brké době 
uveden do zkušebního provozu. 

Výstavba domu na rohu ulic Nové 
město a Lánecká, stav 26. června 

Text a foto -jv- 

Svatojanská noc

V pondělí 23. června se na Michalově 
statku v Pohledi uskutečnila noční akce, 
která desítkám návštěvníků ukázala tra-
diční obyčeje a zábavu selského lidu o sva-
tojanské noci. Na dvoře hrála pacovská 
kapela Stražišťan, ve stodole se čepovalo 
pivo a v nově opraveném sklepě se naléva-
la medovina, v jednotlivých místnostech 
statku proběhla ukázka dobového svícení 
a o půl jedenácté v noci byl zapálen svato-
janský oheň.                        Text a foto: -jv-

Sběr odpadků podél 
krajských silnic

Sečení trávy podél krajských komu-
nikací odhalilo opět ve větší míře nešvar 
českých silnic – odpadky v příkopech. 
Krajští silničáři, kteří s pravidelným 
odklízením odpadků začali už v po-
lovině února mají v těchto dnech zase 
plné ruce práce. Náklady na sběr, svoz 
a likvidaci odpadků dosáhly za první 
čtyři měsíce tohoto roku částky 880 000 
korun.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
provádí pravidelně každý rok úklid odpad-
ků v příkopech kolem silnic II. a III. tříd 
a dodavatelsky i u silnic I. tříd, které jsou 
ve vlastnictví státu. Všechny práce se 
vykonávají ručně pouze za použití rukavic 
a speciálních sběracích kleští. Krajští sil-
ničáři nejčastěji odklízejí skleněné lahve, 
PET lahve, obaly od sušenek, papírové 
kapesníčky a další „nevábnosti“.

 „Sběr odpadků u komunikací je práce 
časově i finančně velice náročná. Nejen, že 
se nám snižují pracovní kapacity, ale pení-
ze použité na úklid podél silnic by mohly 
být využity efektivněji například na zlep-
šení kvality silnic. Během úklidových prací 
se našim zaměstnancům podaří vysbírat 
řádově tisíce kilogramů odpadků, které 
musí být většinou odborně zlikvidovány. 
Proto jsou vynaloženy nemalé částky ne-
jen na sběr, ale i na uložení odpadků na 
skládkách,“ uvedl ředitel Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny Zdeněk Vacek.

Náklady na odklízení odpadků u silnic 
včetně likvidace:

2006:   900 687 Kč
2007:   1 727 813 Kč
leden – duben 2008:  879 195 Kč
(kráceno)

Eva Neuwirthová, 
KrÚ Vysočina

přírodu kolem. Ze Stvořidel pokračovala 
cesta do cíle v Dolní Březince. Tam na 
všechny účastníky čekal příjemný večer 
s kapelou Divoký Tymián, na kterém 
nechyběla ani tombola. Uzavírala se 
další přátelství lidí se společným ko-
níčkem a pochopitelně se při tom jedlo 
i pilo, však padlo devět soudků pěnivého 
moku. A že to byla vydařená tečka za 
další propagací legendárních mopedů 
a stejně tak i Vysočiny, svědčí fakt, že se 
končilo v neděli nad ránem.  

jív 
Foto: P. Kotan (1), S. Peluch (2)
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Nejmladší fotbalisté vyhráli okresní přebor

Nejmladší fotbalisté světelského 
FK Sklo Bohemia vstupovali do 
okresního přeboru mladších přípra-
vek 2007/2008 v nové sestavě a navíc 
pod vedením nové trenérské dvojice 
Libor Tecl, Slávek Muzikář, takže ni-
kdo nedovedl předem odhadnout, jak 
se družstvu bude v soutěži dařit. 

O to větší bylo překvapení, když 
v prvním kole soutěže v srpnu loň-
ského roku malí fotbalisté vyhráli 
dvojutkání v Přibyslavi 4:0 a 3:2. To 
dodalo klukům i trenérům sebevědomí 
do dalších zápasů. Z dvaceti jich bylo 
18 vítězných, bodové ztráty přišly za 
prohru 0:3 a remízu 1:1 ve 14. kole ve 
Ždírci. A tak v konečné tabulce okres-
ního přeboru skončili svěřenci trenérů 
Tecla a Muzikáře na prvním místě s ná-
skokem 9 bodů před druhou Přibyslaví, 
svým soupeřům nastříleli 80 gólů, při-
čemž 34 z nich dal Pepa Novák. Dres 
světelské mladší přípravky v okresním 
přeboru oblékali: Martin Krajanský, 
Josef Novák, Pavel Malimánek, Míla 
Bárta, Jan Bílek, Ondřej Holoubek, 
Tomáš Kohout, Adam Böhm, Daniel 
Bačkovský, Zdeněk Kolář, Filip Lacina, 
Lukáš Beránek, Tomáš Tecl, Ondřej 
Muzikář, Tomáš Vrba a brankář Michal 
Šimon. V sobotu 14. června se na hřišti 
ve Světlé uskutečnilo slavnostní vyhlá-
šení vítězů okresního přeboru nejmlad-
ší kategorie. Vítězům osobně pogratu-
loval a předal diplomy s medailemi sám 
předseda Okresního fotbalového svazu 

Josef Sojka a při této slávě nechyběl ani 
prezident FK Sklo Bohemia Stanislav 
Vaněk. 

Fotbalová sezona 2007/2008 skončila 
a trenéři mladší přípravky již přemýšle-
jí o té nastávající. Někteří kluci přestou-

pí do starší věkové kategorie, bude tedy 
třeba družstvo nejmladších fotbalových 
adeptů doplnit. Toto by tedy měla být ta 
nejlepší pozvánka pro malé kluky, kteří 
by to chtěli zkusit s fotbalem. Rodiče, 
přiveďte své syny ročníků 2003 až 2001 
v srpnu na fotbalové hřiště v Nádražní 
ulici.

Konečné pořadí okresního přebo-
ru mladších přípravek: 1. FK Sklo 
Bohemia Světlá n. S. 55 bodů, 2. SK 
Přibyslav 46, 3. Dekora Ždírec n. D. 
39, 4. Sokol Habry 17, 5. Sokol Lípa 17, 
6. FC Slovan Havlíčkův Brod B 1. 

Vítězství v okresním přeboru nebylo 
jediným úspěchem těchto malých fot-
balistů. 1. června devět kluků reprezen-
tovalo FK Sklo Bohemia na mistrovství 
České republiky ve futsale v Třešti. 
Pod vedením trenéra Libora Tecla po-

Stříbrné družstvo z futsalového mistrovství ČR, zleva: Josef Novák, Michal Šimon, 
Milan Bárta, Martin Krajanský, Ondřej Holoubek, Pavel Malimánek, Tomáš Kohout, 

Tomáš Tecl a Jan Bílek

Kapitán mladší přípravky M. Krajenský 
přebírá pro družstvo diplom a pohár 

razili Sokol Brtnici 11:1 (góly Světlé: 
Novák 4, Malimánek 5, Tecl a Krajan-
ský 1), potom s čistým kontem přehráli 
FK Mladou Boleslav 9:0 (Malimánek 
2, Novák 2, Krajanský 2, Bárta, Tecl 
a Kohout 1). Ve třetím zápase podlehli 

FC Brno 2:5 (Novák a Bárta 1). Domů 
si fotbalisté z mladší přípravky přivezli 
pohár za 2. místo a k tomu stříbrné me-
daile, které jim budou připomínat tento 
futsalový úspěch na republikovém šam-
pionátu. 

Text a foto: jív
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Na podzim se tedy mohou příznivci 
světelského fotbalu těšit na zajímavá 
utkání s kvalitními soupeři. Určitě 
k nim budou patřit Hartvíkovice, Pel-
hřimov, rezerva Třebíče a opět derby 
s Humpolcem. 

***
Jak ve svých soutěžích dopadla ostat-

ní družstva FK Sklo Bohemia?
 • Dospělí B skončili v okresním pře-

boru na 9. místě (9 vítězství, 3 re-
mízy, 14 proher, 30 b.).

 • Dospělí C ve IV. třídě okresu skon-
čili na 5. místě (8 vítězství, 5 remíz, 
9 proher, 29 b.).

 • Dorost hrál I. třídu kraje Vysočina. 
Až 12. místo, hrozivé skóre 44:104 
z 26 zápasů (6 vítězství, 2 remízy 
a 18 proher, 20 b.).

 • Starší žáci v I. třídě kraje Vysočina 
obsadili 6. místo (11 vítězství, 2 re-
mízy a 7 proher, 35 b.).

 • Mladší žáci hráli rovněž I. třídu kra-
je a 3. místo je úspěchem (12 vítěz-
ství, 2 remízy a 6 porážek, 38 b).

 • Přípravka starší skončila v okres-
ním přeboru na slušném 6. místě 
(16 vítězství, 5 remíz a 19 proher, 
53 b.). 

Text a foto: jív

Fotbalové „áčko“ se vrací 

Druhou fotbalovou radostí ve Světlé 
je návrat A týmu FK Sklo Bohemia 
z I. A třídy zpět do krajského přeboru. 
Před startem sezony 2007/2008 pro-
hlásil trenér Jaroslav Žejdlík, že postup 
nebude prioritou, na prvním místě 
musí být stabilizace hráčského kádru. 
Na podzim si mužstvo nevedlo špatně, 
když se před zimní přestávkou drželo 
ve čtveřici favoritů. V jarních bojích se 
boj o postup, po odpadnutí Chotěboře, 
zúžil na tři mužstva: SK Přibyslav, FK 
SB Světlá n. S. a Sokol Herálec. Ani 

jednomu z této trojky se nevyhnuly 
výkonnostní výpadky, ale Světlá z toho 
nakonec vyšla nejlépe. 

Již před závěrečným kolem, pou-
ťovým zápasem v Přibyslavi, mohli 
Žejdlíkovi svěřenci slavit. A mužstvo 
tu postupovou radost opravdu náležitě 
oslavilo. Do města Žižkova jeli hráči již 
bez potřebného nažhavení, s vědomím, 
že ani prohra jim postup nevezme. I tak 
na hřišti silného soupeře neprohráli 
a po remíze 3:3 se s I. A třídou rozlou-
čili se ctí. 

Kormidelník týmu Žejdlík tak mohl 
být po sezoně spokojen. Ještě před 
závěrečným zápasem v Přibyslavi se 
mohl oddávat zajímavému bilancová-

ní: „Světelskou tradici jsme postavili 
na hlavu, když jsme v soutěži dvakrát 
porazili Ledeč, navíc v domácím derby 
mužstvo předvedlo nejlepší výkon sezo-
ny. Zvítězili jsme doma o pouti a to prý 
Světlá dlouho nepamatuje. Vyhráli jsme 
krajský pohár ČMFS. Ale nebyla jen 
radost. Mrzí mě výpadky mužstva 3:4 
v Budíkově a 0:3 Herálci.“ 

Před startem jarní poloviny soutěže 
se do mužstva vrátil devětadvacetiletý 
střelec Miroslav Křikava. Jeho góly 
výrazně pomohly Světlé k návratu mezi 

krajskou elitu, vždyť ve třinácti zápa-
sech jara dokázal nastřílet soupeřům 21 
branek. Když k tomu připočítáme 10 
podzimních gólů v krajském přeboru 
v dresu Humpolce, potom to je nevída-
ná produktivita, a Křikavovi tak titul 
kanonýra právem náleží. A jakou podo-
bu mělo čelo konečné tabulky I. A třídy, 
připomínající spíš okresní přebor? 

 1. FK Sklo Bohemia Světlá n. S. 18 
vítězství, 4 remízy, 4 prohry, skóre 
70:32, 58 bodů. 

 2. Sokol Herálec (HB) 53 b. 
 3. SK Přibyslav 52 b.
 4. Kovofiniš Ledeč n. S. 47 b. 
 5. Sokol Habry 40 b.

Vítězný tým I. A třídy FK Sklo Bohemia Světlá n. S., 
horní řada zleva: prezident klubu S. Vaněk, S. Březina, T. Blažek, J. Valenta, R. Dobrý, 

M. Křikava, vedoucí družstva D. Bártová, J. Stojan, L. Stojan, T. Havlíček, 
asistent trenéra J. Hubený a trenér J. Žejdlík, 

dolní řada zleva: P. Čapek, R. Piskač, B. Císař, L. Rezek, M. Karel, 
P. Dvořák, J. Klaus

Střelec Miroslav Křikava
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Machačová nevyslyšela přání 
medií a vyhrála

Poslední červnový týden se konalo 
v jižních Čechách mistrovství České 
republiky v silniční cyklistice a novi-
náři za honbou senzací toužili, aby ča-
sovku elite žen vyhrála mistryně světa 
v rychlobruslení Martina Sáblíková. 
Dokonce tomu věřili, ale Světelačka 
Jarmila Machačová v dresu Dukly 
Praha byla proti. Šampionát začal 
24. června časovkou družstev v Nové 
Bystřici a ženy to jely ve dvojicích. 
V závodě na 26 km zvítězila dvojka 
Dukly Praha Machačová, Růžičko-
vá   v čase 40:16 min. před dvojicí 
Špidlenová, Ščuková z Lucas Frames 
Blšany. Ta měla čas horší o 2 minuty 
a 36 sekund.   Ve čtvrtek 26.  byl na 
pořadu závod pravdy, ze který je vždy 
považována časovka jednotlivců. Ta se 
jela v Třeboni a měřila rovných 20 km. 
Nejrychleji to zajela Jarmila Machačo-
vá, za 28:54 min. o pouhou sekundu 
před Martinou Růžičkovou, rovněž 
z Dukly Praha. Pro Jarmilu Machačo-
vou to je první titul mistryně republiky 
v kategorii žen.ů Stejně jako na loňské 
šampionátu, skončila rychlobruslařka 
Sáblíková na 3. místě.  Kategorie žen 
končila mistrovství republiky v sobo-
tu 28. června závodem s hromadným 
startem, který bývá loterií na silnici. 
Po 117 kilometrech byla první v cíli 
v Jindřichově Hradci  Martina Růžič-
ková a 29 sekund za ní přijela  druhá 
Jarmila Machačová. Závodnice Dukly 
Praha Jarmila Machačová a Martina 
Růžičková tak ovládly na jihočeském 
šampionátu ČR v silniční cyklistice  

kategorii žen, když se stejným dílem 
podělily o medaile. Každá si odvezla 
dvě zlaté a jedno stříbro. Potěšitelné 
bylo, že všechny noviny psaly o tom, 
že závodnice Dukly Praha Jarmila Ma-
chačová je ze Světlé nad Sázavou.

-jív-
Foto:  Jan Kondziolka

Sportovec Světlé – Kristýna Kroužková

Na únorovém slavnostním vyhlá-
šení sportovců Světlé n. S. v obřadní 
síní radnice byla vyhlášena spor-
tovcem města za rok 2007 úspěšná 
atletka Kristýna Kroužková. Mnozí 
z těch, kteří byli tehdy v obřadní 
síni, viděli usměvavou sportovkyni 
poprvé. Nebylo se čemu divit, atle-

tické mítinky se ve Světlé nekonají, 
byť zde máme znamenitou atletic-
kou líheň Jozefa Foťka. A tak Svě-
telský zpravodaj splácí svůj dluh 
a blíže atletku Kristýnu Kroužko-
vou představuje. 

Právě úspěšně dokončila 3. ročník 
Gymnázia ve Světlé n. S., ač ve školní 
lavici se svými spolužáky každý den 
nesedala. Díky úrovni jejího sporto-
vání jí bylo umožněno individuální 
studium, aby se mohla ve větší míře 
věnovat tréninku a zvyšovat tak svoji 
výkonnost. S atletikou začínala ve 
svých deseti letech na novém víceú-
čelovém sportovišti u Základní školy 
Komenského ve skupině trenéra Foť-
ka. I když ten se snaží vychovávat 
všestranné atlety, přeci jenom jeho 
tréninky ponejvíc inklinují k běhům 
a skokům. A Kristýna chtěla hlavně 
házet oštěpem.

– Jak se dál vyvíjela Vaše sportovní 
kariéra?

Ke konci sezony 2006 na závodech 
v Hradci Králové mi šéftrenér atletic-
kého klubu Hvězda SKP Pardubice, za 

který závodí všichni od pana Foťka, 
pan Pavel Studnička, nabídl tréninko-
vou péči. Prý ve mně vidí ten správný 
somatotyp pro vrhačské disciplíny. 
Bylo to pro mě překvapení, přeci je-
nom to je uznávaný odborník. Málo-
kdo z našich trenérů má totiž v repre-
zentaci tolik svých svěřenců jako on, 
ať už dřívějších či současných. Pozval 
mě na soustředění a po dvou měsících 
jsem hodila diskem 33 m. Tak jsem 
přesídlila ze Světlé do Pardubic, kde 
trénuji většinou dvakrát denně, týden 
co týden 11 tréninkových jednotek 
s jedním dnem volna. Do Světlé do 
gymnázia jezdím jen na písemné 
zkoušky, ale nikdo mi nic neodpustí. 
Proto bych chtěla touto cestou vedení 
školy poděkovat za umožnění tohoto 
způsobu studia.

– Již v roce 2007 jste startovala na 
mistrovství světa sedmnáctiletých, 
které bylo v Ostravě. Jak jste se tam 
dostala?

Pod vedením trenéra Studničky šla 
moje výkonnost nahoru a na počátku 
sezony  se mi podařilo splnit limit pro 
zmíněný světový šampionát, který byl 
41,10 m a já ho o 10 centimetrů překo-
nala. Ještě pár dnů před mistrovstvím 
světa jsem v Jablonci posunula svůj 
osobní rekord  na 42,12 m. Potom však 
při samotném mistrovství světa pra-
covaly nervy a já měla ze tří pokusů 
jen jeden úspěšný a to ještě pouhých 
37 metrů. Svůj prach jsem si prostě 
vystřílela ještě před Ostravou, chyběly 
mi zkušenosti.

– Kristýno, jak se mladá diskařka 
dostane do španělské atletiky?

Byla to šťastná náhoda. Jeden ma-
nažer se obrátil na trenéra Studničku 
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s tím, že hledá mladou perspektivní at-
letku pro jeden španělský klub. Ten mu 
nabídl hned tři jména – a vybrali si mě. 
Zvítězilo to, že umím tři disciplíny, 
vedle disku zvládám ještě kouli a kla-
divo. A tak jako host závodím za klub 
ve městě Playas de Castellon, které 
leží asi 150 km jižně  od Barcelony. Do 
Španělska létám letadlem vždy na zá-
vod a hned po něm se vracím. Startuji 
u nich v juniorské soutěži i v nejvyšší 
soutěži žen. Smlouvu mám podepsa-
nou na pět startů, ale bude jich určitě 
víc. A docela se mi tam daří. 7. června 
jsem ve Valencii při finále španělského 
poháru, což je jejich nejvyšší sou-
těž, hodila nový osobní rekord 45,60 
m. Čtyři dny poté se mi podařil další 
dobrý výkon v Maďarsku při meziná-
rodním čtyřutkání Maďarska, Slovin-
ska, Chorvatská a Česka. Tam mi disk 
dolétl do vzdálenosti 44,80 m.

– A co domácí starty?
Reprezentuji svůj mateřský klub 

Hvězdu SKP Pardubice v extralize 
žen i v družstvu juniorek. Od 20. do 
22 června jsem startovala v Praze na 
mistrovství ČR juniorů. Ve své hlav-
ní disciplíně, disku, jsem skončila na 
2. místě s výkonem 42,40 m za Klárou 
Klausovou z Olympu Praha, která 
hodila 45,23 m. Stříbro jsem získala 
i v kouli, tou jsem hodila 12,83 m. Zde 
bylo zajímavé, že jsme na stupních 
vítězů stály všechny tři z Hvězdy Par-
dubice. Ve třetí své disciplíně, kladivu, 
jsem skončila na šestém místě. Hodila 
jsem 44,87 m. Na tomto šampionátu 
jsem poprvé ve své sportovní kariéře 
zažila dopingovou kontrolu. Bylo to 
něco neznámého, přišla dopingová 
komisařka a vyzvala mě k dopingové 
kontrole. Nejprve jsem musela vyplnit 
obsáhlý formulář, zda užívám nějaké 
léky a podobně, potom jsem odevzda-
la vzorek moči. Výsledek mi oznámí 
do tří měsíců, věřím, že jsem čistá. 
4. a 5. července bych měla ještě starto-
vat v Táboře na mistrovství republiky 
dospělých a na začátku srpna na mě 
čeká Evropský pohár juniorů ve Fran-
cii, kde by měla být vedle domácích 
družstva Španělska, Velké Británie 
a naše reprezentace.

– Kristýno, děkuji za vaše předsta-
vení  a přeji další úspěchy na dráze 
i v osobním životě.

Text a foto: jív

Družstvo DPH, horní řada zleva: F. Aubrecht, S. Dušek, P. Choutka, R. Vacek. 
Dole zleva: J. Dobrá, L. Pártl a V. Semerádová

Světelskou smeč vyhráli domácí 

108 milovníků hry pod vysokou sítí 
v šestnácti smíšených družstvech, 
dvaačtyřicet turnajových zápasů 
na třech antukových kurtech, to 
byl 14. ročník letního volejbalového 
turnaje neregistrovaných Světelská 
smeč, který se hrál v sobotu 21. červ-
na a hrál se plných 11 hodin. 

Šestnáctka týmů, když polovina  byla 
domácích, hrála ve třech skupinách 
systémem každý s každým o osm míst 
do závěrečného play off. Po odehrání 
skupin byla do pavouku vyřazovacích 
zápasů zapsána osmička: Golčův Je-

níkov,  Hybrid (Světlá), Plyšové Myši 
a Nevadí (Havlíčkův Brod), Komedi-
anti, Můžeš a Sokolíci (všichni Světlá) 
a Wafle z Ledče n. S. Nakonec se do 
finále probojovala družstva Můžeš 
a Golčův Jeníkov a zásluhou družstva 
mládežníků zůstalo prvenství doma 
ve Světlé. Vítězové hráli v sestavě: 

Vítězslav a Miroslav Lacinovi, Michal 
Zajíček, Helena a Hana Štrosovy, Iveta 
Matoušková.

Že to byl turnaj hlavně vyznavačů 
rekreačního volejbalu, jež od pra-
dávna patří k létu, potvrzovala ▶
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družstva, která nepostoupila ze 
skupin do vyřazovacích bojů. Zápasy 
ve skupině pro ně pobyt ve společnosti  
stejně „postižených“ nekončil, ale jak-
mile byl volný kurt, hrála proti sobě 
jen tak pro radost. Takovým týmem 
bylo například světelské seskupení se 
záhadným názvem DPH. Ve skupině 
družstvo neuhrálo ani set, nikdo však 

z toho nebyl nešťastný, hrálo se dál, již 
mimo turnaj. Na dotaz, co znamená 
název družstva, odpověděla jedna 
hráčka této party: „Nehledejte v tom 
nic záhadného. Když jsme přemýšleli 
o názvu družstva a nemohli se nad 
žádným shodnout, pomohl nám oby-
čejný pokladní lístek z Penny. Vedle 
jiných údajů na něm bylo i DPH (daň 

z přidané hodnoty) a bylo o názvu 
rozhodnuto.“ 

A jakou podobu měl závěr turnaje? 
Semifi nále: Golčův Jeníkov – Plyšové 
Myši 2:0, Můžeš – Wafl e 2:0. Finále: 
Můžeš – Golčův Jeníkov 2:0. 

jív
Foto: S. Peluch (2) a J. Víšek (1)

▶

Před 120 lety byl v Praze 11. červ-
na Vojtou Náprstkem založen Klub 
českých turistů. Taková výročí bývají 
důvodem k oslavám a KČT slaví celý 
rok a ve všech oblastech.

Členové KČT Sklo Bohemia jednak 
oslaví významné výročí uspořádáním 
dálkového pochodu Cestami Jaroslava 
Haška (propozice najdete na jiném místě 
Světelského zpravodaje), jednak se ně-
kolika oslav zúčastnili.

V sobotu 31. května oslavili kulaté 
výročí vzniku KČT s turisty Středočes-
ké oblasti KČT, a to výstupem na bájný 
Velký Blaník. 

Ve dnech 4. až 8. června se konal 
Letní turistický sraz, jehož centrem byly 
Lázně Bělohrad v oblasti Podzvičinska 
ležícího v těsném sousedství Krkonoš 
a Českého ráje. Organizačně se na srazu 
kromě místního odboru KČT podílely 
odbory z Nové Paky, Pecky, Hořic a Os-
troměře. 

Akce se zúčastnilo 1269 zaregistro-
vaných účastníků. Na všechny dny byly 
připraveny trasy pro pěší dlouhé od 
10 do 30 km a pro cyklisty o délce 40 
a 60 km, pro předem přihlášené zájemce 
bylo přichystáno několik turistických zá-
jezdů se zkušenými průvodci do České-
ho ráje, na Broumovsko a do Stolových 
hor v Polsku. Na jednotlivých trasách 
měli účastníci slevy na vstupném do 
pamětihodností. 

První den jsme šlapali z Lázní Bě-
lohrad přes Novou Paku a zpátky do 
Bělohradu. V Nové Pace byla možnost 
navštívit Klenotnici drahých kamenů 
s mimořádně zajímavou geologickou 
expozicí se sbírkou achátů, ametystů, 
jaspisů, a také araukaritů, zkamenělých 
kmenů stromovitých kapradin, dále 
Suchardův dům, farní kostel, paulánský 
klášter,  řeckokatolický kostelík z Pod-

Turistika

Kašna na náměstí v Pecce

Kulturní program v zámeckém parku
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karpatské Rusi a také novopacký pivo-
var včetně degustace.

Na náměstí v Pecce jsme viděli barok-
ní kašnu z roku 1891, která je dílem svě-
telského kamenického mistra Antonína 
Podpěry, důkladně jsme si také prohlédli 
středověký gotický hrad Pecku, který 
v 17. století vlastnil Kryštof Harant, po-
pravený spolu s dalšími 26 českými pány 
v Praze a pohřbený v kostele sv. Bartolo-
měje v Pecce. Cestou do Lázní Bělohrad 
jsme se zastavili na Krkonošské vyhlídce 
(531 m), jedné z nejkrásnějších vyhlídek 
na celém Podzvičinsku. Měli jsme štěstí 
na dobrou viditelnost, takže se nám na-
skytl nádherný pohled na celé panorama 
Krkonoš včetně Sněžky, na Novopacko, 
zalesněné vrcholy se zříceninami hradů 
Bradlec, Kumburk, Kozákov a na hřebe-
ny Mlázovického a Hořického chlumu. 

V pátek letní turistický sraz pokra-
čoval pěším putováním do dalších 
zajímavých míst, především Hořic s Ga-
lerií plastik, přírodní galerií na vrchu 
Gothard a Smetanovými sady s mnoha 
sochami. Ochutnali jsme samozřejmě 
i místní sladkou specialitu – hořické 
trubičky. Pověst praví, že když Napole-
onova vojska prchala přes Hořice, jedna 
starší paní poskytla jeho těžce raněnému 
kuchaři zdravotní péči a on se jí odvdě-
čil tajemstvím výroby nejoblíbenější 
Napoleonovy pochoutky. 

Nad Hořicemi jsme vylezli na Masa-
rykovu věž samostatnosti a na nedale-
kém Hořickém chlumu, který ve svém 
nitru skrývá kvalitní pískovec, na tele-
komunikační věž sloužící současně jako 
rozhledna.

V sobotu sraz gradoval, trasy vedly 
na vrch Zvičina (671 m) s dalekým vý-
hledem a Raisovou chatou, v níž málo-
kdo opovrhl občerstvením. V Miletíně 
jsme neopomněli okusit další proslulou 
sladkost – miletínské modlitbičky a také 
pivo ze zdejšího minipivovaru.

Nedělní trasa vedla okolím Bělohradu 
přes přírodní rezervaci Kamenná Hůra 
do obce Hřídelec, u níž se nachází po-
zůstatek třetihorní sopky, která si i přes 
částečné narušení těžbou čediče zacho-
vala typický kuželovitý tvar.

Každý večer se v zámeckém parku 
konal kulturní program, na němž vystu-
povali country a folkové skupiny a náro-
dopisný soubor Hořeňák, za hojné účasti 
proběhlo setkání redakce časopisu Turis-
ta se čtenáři a konalo se zde i slavnostní 
ukončení srazu s předáním štafety. Další 
sraz bude za dva roky v Poličce.

Text a foto: Jaroslav Vála

Vzácný tulipánovník nepřežil
Silné bouři, která se přes Světlou pře-

hnala ve středu 25. června večer, padlo 
za oběť též několik vzrostlých stromů 
v zámeckém parku. Byly to hlavně 

lípy, tisy, smrky, letitý dub a také jeden 
vzácný strom, který je pro nás stále exo-
tickou dřevinou, liliovník tulipánokvětý. 
Rozšířeno je též jeho zobecnělé jméno 
tulipánovník. 

Torzo vzácného stromu, jehož kuželovitou 
korunu zničila padající lípa

Pochází ze Severní Ameriky a dle 
historických záznamů byl u nás poprvé 
vysazen v roce 1865 v Hluboké nad 
Vltavou. Má nádherné zvoncovité žlu-

tooranžové květy tvarem připomínající 
květ tulipánu, zvláštní jsou i jeho lyro-
vité listy. Botanici jej řadí mezi okrasné 
stromy, proto se u nás vyskytuje hlavně 
v zámeckých parcích a okrasných zahra-
dách. 

Dřevo liliovníku je velice cenné, vy-
rábí se z něj především nábytek a dýha 
tzv. kanárského dřeva. Asi málokdo 
z návštěvníků světelského zámeckého 
parku si tohoto vzácného stromu po-
všiml i když byl dobře vidět z hlavní 
cesty vedoucí od zámku směrem dovnitř 
parku. Stačilo jít po této cestě od infor-
mační tabule a po padesáti metrech stál 
asi 15 m vlevo na louce. 

Pracovník zámecké zahrady v Průho-
nicích J. Zázvorka odhadl stáří světel-
ského liliovníku tulipánokvětého kolem 
20 let i když prý určovat stáří těchto 
stromů je velice ošidné. Dá se přibližně 
určit, že stromy vysoké od 3 do 8 metrů 
mají kolem 20 let a ten náš měřil odha-
dem 5 až 7 m. S největší pravděpodob-
ností byl tedy strom v zámeckém parku 
vysazen někdy v osmdesátých letech 
minulého století.

Text a foto: jív

došlo po úzávěrce
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 19. 5. do 15. 6.:

Beletrie
Burton Phillips E.: Mé syny zničil 

heroin
  - boj rodiny s drogovou závislostí

Desai Karan: Dědictví ztráty
  - příběh lidí, kteří neznají své místo 

v životě
Faulks Sebastian: Ptačí zpěv

  - román z 1. světové války
Fieldingová Joy: Zachráníš mě ráno

  - psychologický kriminální thriller
Francis Dick: Mrtvý dostih

  - detektivka z dostihového prostře-
dí

Frýdlová Pavla: Ženy mezi dvěma 
světy
  - příběhy žen po návratu z emigra-

ce
Hanibal Jiří: Velmož tří králů

  - historický román o Jindřichu z Li-
pé

Liparulo Robert: Virus
  - thriller z lékařského prostředí

Pascarl Jacqueline: Protože jsem byla 
princeznou
  - matka bojuje o své děti

Pasternak Anne: Rozvod podle Daisy
  - humoristický příběh pro ženy

Naučná literatura
Burnham S.: Základy práce s korálky

  - práce s oblíbeným materiálem
Cílek Roman: Holocaust – zřetězení 

zla
  - výpověď o nacistických zloči-

nech
Däniken E.: Ve jménu Dia

  - záhady ve starověkých dějinách
Guilian Mireille: Francouzky umí žít

  - zdravý životní styl podle Francou-
zek

Hubička Jiří: Hledání čínského draka
  - cestopis z Číny

Novák Tomáš: Vztah matky a syna
  - rozbor rodinných vztahů

: Prostřený stůl
  - nová kniha o stolování

Šiška Miroslav: Jednohubky z historie
  - zajímavosti ze světových dějin

Šmikmátorová M.: Mozaika

  - příručka pro šikovné ruce
Toušlová Iveta: Toulavá kamera 6

  - další díl vlastivědných zajímavostí 
z Česka

Knihy pro děti a mládež
Harris Brigitte: Štěňata

  - knížka pro malé chovatele
Kopp Ursula: Velký dětský lexikon

  - informace ze všech oborů
Konstam Argus: Piráti 1660 - 1730

  - podrobnosti o pirátském řemesle
Smetanig Gert: Kniha kouzel pro za-

čátečníky i pokročilé
Teisinger Pavel: Človíčkova dobro-

družství a nové objevy 
  - příběhy pro větší děti

Hergé: Záhadná hvězda
  - dobrodružný příběh

Cabot Meg: Hrdinka říká ano
  - dívčí román

Polášková Zuzana: Neobvyklá povolá-
ní – archeolog
  - dívčí román

Eva Kodýmová 
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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

K O B E R C E
J. Doležal, Sdružení TRITEX 

Lučice 50
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