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Nezapomenutelné léto
Pro většinu z nás je ta nejkrás-

nější část roku, kdy odpočíváme 
a nabíráme nové síly, pryč. Je tu 
opět září, léto je nenávratně za 
námi a zůstanou jenom vzpomínky. 
Jaké vlastně bylo a co se nám vrylo 
do paměti? 

Věřím, že převládají krásné zážit-
ky z dovolené, plné pohody, slunce, 
radosti a relaxace. A je jedno, zda 
jsme ji strávili doma v Čechách či 
v zahraničí. 

Sportovní fandové zajisté dali 
průchod svým vášním při sledo-
vání olympijských přenosů. Vždyť 
letos naši sportovci předvedli 
pěkné výkony a potěšili národní 
hrdost svými medailemi. Odvrá-
cenou stránkou těchto příjemných 
sportovních zážitků může být me-
galomanský charakter olympiády 
a kontroverzní pojetí některých 
organizačních kroků čínských 
pořadatelů, cenzura internetu, ne-
dodržování lidských práv v zemi, 
diskutabilní věk mladých čínských 
gymnastek a podobně. 

Připadá mi, že letošní léto si bu-
deme pamatovat také kvůli mnoha 
smutným událostem. (Válečný inci-
dent na území Jižní Osetie a Gru-
zie, ozbrojená intervence Ruska. 
Značné množství mrtvých na čes-
kých silnicích. Tragické železniční 
neštěstí u Studénky, jedno z nej-
horších v historii Českých drah. 
A hrůzostrašná tragédie v Madridu, 
kde v letadle společnosti Spanair 
zahynulo 153 cestujících včetně 
malých dětí.) 

Letošní léto mnohým utkví v pa-
měti také proto, že uplynulo 40 
let od okupace naší vlasti vojsky 

„spřátelených“ armád socialistické-
ho tábora. Na stránkách tisku i ve 
zpravodajství byly připomenuty 
zbytečně zmařené životy civilních 
obyvatel při vpádu těchto vojsk. 

Doufám, že takovéto neveselé 
události nás v dohledné době trápit 
nebudou a již třeba to další léto 
bude veselejší, než uplynulé a nás 
čekají jen samé pozitivní události 
a zážitky. 

-mš-

Slovo úvodem Schůze rady 23. června 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jan Tourek, Ing. Jiří Mouč-
ka, Ing. Luboš Vacek, PhDr. Jana Mys-
livcová, Mgr. Jana Kupčíková, Věra Ty-
čová, hosté: Petr Soukup, ředitel TBS.

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontro-
ly zápisu z předešlého jednání.

Rada města po projednání schvaluje:
 • Dokončení vyhledávací studie za 

účelem dopravního propojení síd-
liště Na Bradle a ul. Sázavská včet-
ně posouzení odborníky. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008.

 • Vyhlášení II. kola záměru prona-
jmout nebytový prostor v č. p. 23 ve 
Světlé n. S.

 • Zveřejnění záměru pronajmout ne-
bytové prostory v č. p. 23 ve Světlé 
n. S. ve sdělovacích prostředcích. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2008. 

 • Pronájem pozemku 4, KN parc. 
č. 235/1 v k. ú. Světlá n. S. paní 
Vladimíře Fišarové, bytem Na Bra-
dle 947, Světlá n. S. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 15. 7. 2008.

 • Doporučuje ZM ke schválení za-
dání dokumentace revitalizace ná-
městí Trčků z Lípy ve stupni pro 
územní rozhodnutí Ing. arch. Si-
moně Fischerové, 170 00 Praha 7 
a Ing. arch. Adéle Středové, 170 00 
Praha 7.

 • Navrhuje zřízení 30 parkovacích 
míst v prostoru náměstí. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
25. 6. 2008. 

 • Zadávací dokumentaci akce Prů-
myslová zóna v ulici Na Rozkoši, 
Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 7. 2008.

 • Zrušení výběrového řízení konané-
ho na akci Zpevněná komunikace 
na skládce.

 • Přesunutí částky 700 000 Kč, uva-
žované v rozpočtu města na zříze-
ní zpevněné komunikace, na vy-
tvoření zpevněné a manipulační 
plochy v areálu sběrného dvora dle 
předloženého záměru TBS a po-
žaduje doplnění finanční nároč-
nosti projektu a předpokládaného 
časového harmonogramu realiza-
ce. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 

ředitel TBS Světlá n. S., termín: 
21. 7. 2008. 

 • Podmínky výběru podnikatelů do 
průmyslové zóny v ulici Na Roz-
koši ve Světlé n. S., doplněné v re-
gulativech o bod č. 7: povinnost 
dokončení vybudování přípojek 
inženýrských sítí a vjezdů na poze-
mek nejpozději do data 31. 8. 2009. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 25. 6. 2008. 

 • Vypracování projektové dokumen-
tace na vytvoření dvou nových od-
dělení v mateřské škole Lánecká 
s celkovou kapacitou 52 dětí a se 
zadáním projektové dokumentace 
řešící úspory energie v mateřské 
škole Lánecká. Dokumentace bude 
zadána k vypracování ve fázi do-
kumentace pro územní řízení, sta-
vební povolení a pro zadání stavby. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 12. 2008. 

 • Vydání nařízení č. 1/2008, kterým 
se vyhlašuje záměr zadat zpraco-
vání lesní hospodářské osnovy pro 
katastrální území Leština u Světlé 
a Štěpánov u Leštiny. Zajistí: ta-
jemník MěÚ, termín: ihned.

 • Uzavření smlouvy s krajem Vyso-
čina o poskytnutí dotace ve výši 
22 372 Kč, na údržbu zeleně v prů-
jezdných úsecích obcí kraje Vyso-
čina na akci Údržba zeleně v míst-
ních částech města. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 6. 2008. 

 • Uzavření smlouvy s krajem Vy-
sočina o poskytnutí dotace ve 
výši 15 000 Kč na opravu a údrž-
bu válečných hrobů a pietních 
míst vztahujících se k událostem 
1. světové války a k činnosti čes-
koslovenských legií na akci Oprava 
oplocení pomníku padlých 1. světo-
vé války v Dolní Březince. Zajistí: 
Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí 
odboru MIRR, termín 31. 8. 2008.

 • Uzavření smlouvy s krajem Vyso-
čina o poskytnutí podpory ve výši 
86 483 Kč z Fondu Vysočiny na akci 
Rekonstrukce sportovního hřiště ve 
Světlé n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2008.

 • Revokaci usnesení č. 200/2008, 
bod č. I, ze dne 9. 6. 2008.

 • Provedení opravy dětského hřiště 
v Dolní ul. (opravit povrch, oplotit, 
dodat mobiliář a dořešit zeleň) z to-
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Zasedání zastupitelstva 25. června 

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

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a konstatováním, 
že zasedání bylo řádně a včas svoláno 
a zveřejněno a proti zápisu z minulého 
zasedání nebylo podáno připomínek. Je 
zde přítomna nadpoloviční většina členů 
ZM – zasedání je usnášeníschopné.

Usnesení č. 40/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů souhlasí s provedením demolice 
domu čp. 498 ve Světlé n. S. ve vlastnic-
tví města Světlá n. S. Jedná se o domek 
u zimního stadionu. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 12. 2008. 

ho důvodu, že byly zjištěny skuteč-
nosti, které znemožňují provedení 
umělého povrhu (topný kanál firmy 
TEDOM, zatrubněný potok).

 • Se zařazením PD kanalizace Hor-
ní Bohušic v rámci projektu od-
kanalizování Josefodolu. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

 • Návrh užšího pořadníku žadatelů 
o nájem bytu v domě s pečovatel-
skou službou (byt po paní Vaňká-
tové) předložený komisí sociální 
a zdravotní: paní Iva Prokopová, 
Světlá n. S., náhradnice pro tento 
aktuální výběr: paní Jaroslava Mar-
ková, Světlá n. S. Zajistí: vedou-
cí odboru sociálních věcí, termín: 
ihned.

 • Prominutí poplatku Stavební-
mu bytovému družstvu Světlá 
n. S. za užívání veřejného pro-
stranství u čp. 930-933. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín. 
31. 7. 2008. 

 • Umístění reklamy města Světlá 
n. S. v katalogu výstavy Sklo – Ká-
men – Keramika, kterou pořádá 
Akademie, Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná ško-
la uměleckoprůmyslová Světlá n. S., 
v hodnotě 5 000 Kč. Financování 
bude zajištěno formou rozpočtové 
změny oproti rozpočtové rezervě. 
Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, 
vedoucí finančního odboru, termín: 
25. 6. 2008.

 • Nákup sekačky z prostředků inves-
tičního fondu TBS ve výši 400 000 
Kč. Zajistí: ředitel TBS, termín: 
30. 6. 2008. 

 • Termíny jednání v prázdni-
nových měsících ve dnech 
21. 7. a 25. 8. 2008. Zajistí: starost-
ka města, termín: průběžně.

  
Rada města po projednání 
neschvaluje: 

 • Poskytnutí finančního příspěvku 
Cyklo klubu Havlíčkův Brod, Žiž-
kova 1018, Havlíčkův Brod s ohle-
dem na omezené možnosti rozpočtu 
města Světlá nad Sázavou pro rok 
2008. Zajistí: starostka města, ter-
mín: 10. 7. 2008. 

Rada města bere na vědomí:
 • Požadavek manželů Valentových 

a p. Vondry ze Závidkovic na zho-
tovení komunikace v Závidkovi-
cích. Akce bude provedena podle fi-

nančních možností ještě v letošním 
roce, případně zařazena do rozpoč-
tu v roce 2009.

 • Požadavek sl. Jarmily Machačové 
ve věci tréninkové místnosti.

 • Informaci firmy Vital, s. r. o., Lá-
necká 970, Světlá n. S., o požadav-
ku na VZP o přehodnocení výpočtu 
paušální sazby rentgenového praco-
viště na rok 2008.

 • Informaci starostky o probíhajícím 
soudu p. Morawetzem. Soudní lí-
čení bylo odročeno na 25. 8. 2008 
z důvodu dokazování.

 • Informaci o požadavcích osadních 
výborů, většinou se jedná o opravy 
místních komunikací, vybudování 
kanalizací atd.

 • Informaci místostarosty J. Böhma 
týkající se přípravy odhalení pa-
mětní desky Jaroslava Haška na 
nádraží ve Světlé. Její výroba bude 
zadána slévárně v Novém Ran-
sku, deska bude bronzová a bu-
de stát cca 50 000 Kč. Stanovený 
termín slavnostního odhalení je 
30. 8. 2008.

 • Informaci Mgr. Tourka, že rekon-
strukce kanálu chlazení zimního 

stadionu bude stát cca 300 tis. Kč 
a pro zajištění sezony ji bude nut-
né udělat. Správcem ZS jsou zatím 
TBS Světlá. 

 • Zadání zpracování vyhledávací stu-
die opravy komunikace pro lokalitu 
V Polích. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2008 

 • Informaci starostky z ústního jed-
nání ve věci zpřístupnění sídliště 
Na Bradle. O jednání požádali ob-
čané bydlící v této lokalitě, kteří 
vyslovili nesouhlas s nové vznik-
lým přístupem v blízkosti jejich 
bytových domů. Argumentují zhor-
šením životního prostředí a zne-
hodnocením jejich nemovitostí. Do-
mnívají se, že příjezd na Bradlo by 
měl být spojen s průmyslovou zó-
nou. Je jenom jedna varianta, chtě-
li by hledat další řešení. Zástupci 
města je informovali v tom smyslu, 
že v této chvíli byla zadána pouze 
vyhledávací studie za účelem řešení 
možnosti dopravního propojení síd-
liště Na Bradle a ul. Sázavská. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

▶

Usnesení č. 41/2008:
ZM Světlá nad Sázavou po projednání 

počtem 14 hlasů:
I.  Neschvaluje prodej domu čp. 18 

v Lipničce.
II.  Schvaluje provedení demolice dom-

ku čp. 18 v Lipničce.
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 

31. 12. 2008. 

Usnesení č. 42/2008:
ZM Světlá nad Sázavou po projed-

nání schvaluje prodej části pozemku 
KN č. 278/6 , cca 133 m2 v k. ú. Dolní 
Bohušice za cenu 70 Kč/m2 panu Kar-
lu Kloudovi, Na Bradle 964, Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 8. 2008. 

Usnesení č. 43/2008:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sáza-

vou po projednání:
I.  Počtem 13 hlasů schvaluje prodej 

části pozemku PK 549/14 v k. ú. 
Světlá n. S, označ. G. p. č. 1384-
51/2007, jako níže uvedené po-
zemky v následujícím rozsahu: 
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parc. č. 549/40 – 868 m2 – panu 
Mgr. Tourkovi, Světlá n. S. za cenu 
461 Kč/m2, parc. č. 549/37 – 1134 m2 
– panu R. Čihákovi, Humpolec za 
cenu 451 Kč/m2.

II.  Počtem 14 hlasů revokuje své Usne-
sení č. 104 /2007 ve věci prodeje 
části pozemku PK 549/14 v k. ú. 
Světlá n. S. označené dle geomet-
rického plánu č. 1384-51/2007 v ná-
sledujícím rozsahu:

  parc. č. 549/41 o výměře 904 m2 
panu Pavlovi Prchalovi, Světlá 
n. S. za cenu 451 Kč/m2.

III. Počtem 14 hlasů schvaluje vyhláše-
ní VI. kola městské soutěže ve věci 
ceny za 1 m2 a výběru nabízených 
pozemků – parc. č. 549/38, parc. 
č. 549/39 a parc. č. 549/41 v k. ú. 
Světlá n. S.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
24. 9. 2008.

Usnesení č. 44/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů schvaluje prodej technologic-
kého zařízení za cenu uvedenou ve 
znaleckém posudku č. 6263/191/2008 ve 
výši 66 000 Kč. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 8. 2008. 

Usnesení č. 45/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů schvaluje uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2001539/VB/3 za částku 500 Kč a smlou-
vy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2001723/VB/P/3 za částku 1 600 Kč na 
vedení kabelů napětí. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 7. 2008. 

Usnesení č. 46/2008:
ZM Světlá n. S. počtem 14 hlasů 

schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene pro 
stavbu č. IP-12-2001524, přípojka – knn 
(p. Wichterle) Závidkovice u Světlé n. S., 
za částku 500 Kč. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 31. 7. 2008. 

Usnesení č. 47/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů schvaluje záměr prodeje části 
pozemku KN č. 539 v k. ú. Lipnička 
o výměře cca 15 m2. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 24. 9. 2008. 

Usnesení č. 48/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání:

I.  Počtem 13 hlasů neschvaluje záměr 
prodeje bývalé výměníkové stani-

ce na pozemku KN st.č. 908 v k.ú. 
Světlá n.S.

II.  Počtem 15 hlasů ukládá odboru 
MIRR vypracovat návrh na využití 
nebytového prostoru – výměníku.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
24. 9. 2008. 

Usnesení č. 49/2008:
ZM Světlá n. S.po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje prodej automobilu 
Mercedes-Benz L 408 obci Vrbovec, za-
stoupenou starostou Liborem Kubíkem. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 7. 2008. 

Usnesení č. 50/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů:
I.  Schvaluje záměr prodeje pozemků 

v průmyslové zóně v ulici Na Roz-
koši nacházejících se na parcelách 
KN parc.č. 370/1 složených z po-
zemků podle PK parc. č. 357/4, 357/
3, 369, 373, 370, 356/2, 355, 353, 354, 
351, 279, 278, 276 a parc. č. KN 349/
7, 1093/6, 1093/1 v katastrálním 
území Světlá n. S. 

II.  Schvaluje podmínky výběru podni-
katelů do průmyslové zóny v ulici 
Na Rozkoši, Světlá n. S.  

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2008. 

Usnesení č. 51/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů:
I.   Zastupitelstvo města bere na vědo-

mí zadání dokumentace revitaliza-
ce náměstí Trčků z Lípy ve stupni 
pro územní rozhodnutí Ing. arch. 
Simoně Fischerové, 170 00 Praha 7 
a Ing. arch. Adéle Středové, 170 00 
Praha 7 a souhlasí s projednáním 
novostavby na náměstí při dalším 
jednání ZM.

II.  Schvaluje, aby byl respektován ná-
vrh vedení komunikace přes náměs-
tí ve Světlé n. S. dle vítězné studie.

III. Doporučuje zřízení 30 parkovacích 
míst v prostoru náměstí Trčků z Lí-
py ve Světlé n. S. 

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

Usnesení č. 52/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

13 hlasů schvaluje provedení přezkoumá-
ní hospodaření Krajským úřadem kraje 
Vysočina Jihlava. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: ihned.

Usnesení č. 53/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje celoroční hospodaře-
ní města a závěrečný účet města za rok 
2007 včetně výsledku inventarizace, roz-
bor hospodaření města za rok 2007 a roz-
bor hospodářské činnosti města za rok 
2007 a zprávu nezávislého auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření města 
za rok 2007 bez výhrad. Zajistí: vedoucí 
finančního odboru, termín: ihned.

Usnesení č. 54/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2008 v předložené podobě. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
ihned.

Usnesení č. 55/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2008, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 6/2006 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území města Světlá n. S. Zajistí: 
tajemník MěÚ, termín: ihned.

Usnesení č. 56/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů schvaluje pořízení změny č. X 
ÚPSÚ Světlá n. S. v lokalitách 1 a 2. Za-
jistí: vedoucí odboru stavebního úřadu 
a územního plánování, termín: ihned.

Usnesení č. 57/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů schvaluje záměr prodeje movité-
ho majetku a to:

osobního automobilu Hyundai Lantra, 
RZ 2J4 4444 a osobního automobilu 
Škola Felicia, RZ HBJ 26-64 obálkovou 
metodou nejvyšší nabídce se základní 
cenou 22 000 Kč. Zajistí: tajemník 
MěÚ, vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2008. 

Usnesení č. 58/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů schvaluje poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 3000 Kč občanskému 
sdružení S.U.D. Světlá n. S., Příčná 689, 
Světlá n. S. na pořádání 7. ročníku pres-
tižního fotbalového turnaje v malé kopa-
né – S.U.D. Cup 2008. Zajistí: vedoucí 
finančního odboru, termín: 4. 7. 2008.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶
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Mimořádná schůze rady města 4. srpna

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, 
Ing. Jiří Moučka, Mgr. Jan Tourek, 
Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana Mys-
livcová, Ing. Luboš Vacek, omluveni: 
Josef Böhm, Věra Tyčová.

RM vyslechla informaci starostky 
o získané dotaci z fondu EU na projekt 
Rekonstrukce ZS na víceúčelové za-
řízení ve výši 66 mil. Kč. Regionální 
rada zasedala 2. 7. 2008, Kč, od tohoto 
data do 80 dnů, tj. do 19. 9. 2008, musí 
město předložit povinné podklady, tzn.: 
stavební povolení s nabytím právní 
moci, smlouvu o zřízení běžného účtu 
pro projekt, doklad o zajištění finanční-
ho krytí projektu a doklad potvrzující 
oprávnění osoby k podpisu smlouvy. Od 
19. 9. 2008 má RR 10 dnů na vyhotovení 
smlouvy, dalších 10 dnů je na kontrolu 
a podpis smlouvy by mohl být uskuteč-
něn 9. 10. 2008. Od tohoto data máme 6 
měsíců na zahájení realizace stavby, tj. 
9. 4. 2009. Nyní je nutné zadat vypraco-
vání dalšího stupně PD.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • Znění výzvy k podání cenových na-
bídek na akci Rekonstrukce zimní-
ho stadionu na víceúčelové zařízení 

– jednostupňová dokumentace pro 
provádění stavby a výběr zhotovi-
tele stavby doplněná o náležitosti 
dokumentace pro změnu stavby 
před dokončením.

 • Navržená ekonomická kritéria vý-
běru – ekonomická výhodnost na-
bídky 70 %, sankce za nedodrže-
ní termínu předání a převzetí díla 
30 %.

RM Světlá n. S. jmenuje komisi pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek 
ve složení: Mgr. Jan Tourek (náhrad-
ník Ing. Lenka Arnotová), Ing. Jaro-
slav Švorc (náhradník Luboš Slabý), 
Ing. Vladimíra Krajanská (náhradník 
Lenka Svobodová, Dis.), Josef Šlechta 
(náhradník Jana Vaňková), Luboš Šolc 
(náhradník Jana Ryndová).

RM Světlá n. S. souhlasí s obesláním 
firem se žádostí o podání cenové nabíd-
ky: Projekt sdružení, Ing. M. Kovando-
vá, P. Chlad, Světlá n. S., Stříbrný Ate-
lier s. r. o., Praha 7, Projekt plus s. r. o., 
Havlíčkův Brod, Studio A – projekční 
a inženýrská kancelář, Pelhřimov. Za-

jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned.

RM Světlá n. S. po projednání har-
monogramu zahájení rekonstrukce ZS 
(mělo by se začít až v únoru 2009) sou-
hlasí se zahájením hokejové sezony 2008 
na ZS ve Světlé n. S. v případě, že opra-
vy k tomu potřebné nepřesáhnou částku 
100 000 Kč. Podle sdělení Ing. Švorce by 
sezona, kdyby si všechna mužstva kupo-
vala plochu jinde, stála cca 900 000 Kč. 
Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: ihned.

RM Světlá nad Sázavou po 
projednání žádosti TBS Světlá 
n. S. souhlasí se záměrem:

 • Nákupu užitkového vozu Ford 
Transit 2.0 TDDi (6 míst) – bude 
hrazeno z fondu investic TBS měs-
ta Světlá n. S.

 • Přesunutí vážní stanice stávající 
mostové váhy v prostoru sklád-
ky a sběrného dvora města Světlá 
n. S. dodavatelskou firmou dle ce-
nové nabídky – bude hrazeno z vý-
nosu provozu skládky.

 • Nákupu osobního vozu do výše 
150 000 Kč – bude hrazeno z fondu 
investic TBS města Světlá n. S.

 • Prodeje čtyřkolového vozidla John 
Deere GATOR CX 4x2 (toto vozidlo 
nemůže na komunikaci) a nákupem 
čtyřkolového vozidla John Deere TS 
4x2 a ukládá předložit k projednání 

v RM rozbor hospodaření TBS měs-
ta za 1. pololetí 2008. Zajistí: ředi-
tel TBS Světlá n. S., termín: I. – IV. 
31. 9. 2008, V. 25. 8. 2008.

RM Světlá n. S. po projednání dopo-
ručuje poskytnutí finančního daru ve 
výši 36 000 Kč tenisovému klubu Sklo 
Bohemia Světlá n. S. za účelem opravy 
cesty k tenisovým kurtům. Tenisovému 
klubu se podařilo získat sponzorský dar 
na opravu cesty ve výši cca 70 % roz-
počtové ceny. Výše uvedený dar by klub 
použil na dofinancování. Zajistí: vedoucí 
finančního odboru, termín: 24. 9. 2008. 

RM Světlá n.S. projednala žádost 
manželů Říhových, Dolní Březinka 
a ukládá TBS města Světlá n. S. prove-
dení prodloužení obrubníku u komuni-
kace v Dolní Březince. Dále doporučuje 
na komunikaci v Dolní Březince osadit 
dopravní značky omezující rychlost. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ředitel TBS 
města Světlá n. S., termín: 30. 9. 2008.

Rada bere na vědomí:
 • Informaci místostarosty Mgr. Tour-

ka o výpočtu ceny pozemku v prů-
myslové zóně.

 • Informaci PhDr. Myslivcové o pro-
blému s parkováním nákladních aut 
ve dvoře školy v Jelenově ulici. Po-
žádala proto o pomoc městskou po-
licii.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Dne 7. října od 9 do 12 hod. se na světelském náměstí uskuteční akce na 
podporu třídění odpadu pro děti školního věku i dospělé obyvatele města, 
kterou pořádá Agentura Dobrý den Pelhřimov z pověření Krajského úřadu 
kraje Vysočina. 

Proběhnou zde soutěže žáků základních škol v disciplínách souvisejících 
s tříděním odpadů, dále bude představeno velkoplošné EKOpexeso a celá 
akce bude doprovázena  fotografickou výstavou o třídění odpadů.

MěÚ Světlá n. S.,
odbor ŽP 
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      �jsme va�ím partnerem 

Technické a bytové slu�by 
m�sta Sv�tlá nad Sázavou 

 p�ijmou  

ZDARMA
zeminu a kamení k ulo�ení na skládku

TKO Sv�tlá nad Sázavou � Rozinov. 

Akce kon�í 30. 11. 2008. 

         Zemina nesmí obsahovat nebezpe�né látky. 

      Bli��í informace na tel.:  569 452 656, 733 7378 152, 603 260 780 

              Pracovní doba sb�rného dvora:  PO � PÁ 7:00 � 12:00, 12:30 � 16:30 
    První sobota v m�síci   8:00 � 12:00 

Upozornění

způsobilosti řidiče není určena pro 
vyplňování žadatelem mimo přísluš-
né pracoviště ORP, tiskne se přímo 
z počítače – žadatel vyplní pouze 
podpis.

K žádosti je třeba doložit: 
 • platný doklad totožnosti (občan-

ský průkaz, pas), řidičský průkaz, 
platné OPZŘ, 

 • 1 fotografii, 
 • poplatek 200 Kč (žadatel před po-

dáním žádosti zaplatí na pokladně 
úřadu). 

Od 1. 4. 2008 do 30. 6. 2008 probí-
halo tzv. přechodné období, neboť ne-
byl vydán prováděcí předpis. Žádosti 
se fyzicky přijímaly, ale elektronický 
systém přijímání žádostí o PPZŘ byl 
spuštěn až v květnu 2008. Až po spuš-
tění programu byly žádosti postupně 
zadávány do centrálního registru řidi-
čů, přesně podle pokynů ministerstva 
dopravy. Vzhledem ke skutečnosti, že 
v celé republice bylo v tomto přechod-
ném období přijato několik desítek ti-
síc nových žádostí, byl ministerstvem 
dopravy vydán pokyn k postupnému 
odesílání těchto žádostí o vydání 

PPZŘ do výroby. Bylo nepřípustné žá-
dosti z tohoto období zaslat najednou, 
protože by se systém zahltil. Výroba 
průkazů v plastové formě začala až 
1. 7. 2008, tudíž se žádosti začaly fy-
zicky odesílat až po tomto datu. Žádos-
ti z přechodného období jsou zasílány 
od 1. 7. 2008 postupně – podle pokynů 
ministerstva dopravy. Poslední ter-
mín k odeslání žádostí je 18. 8. 2008 
(budou odeslány žádosti nabrané po 
23. 6. 2008). K datu 12. 8. 2008 jsou 
připraveny k vyzvednutí PPZŘ vy-
robené na základě žádostí nabraných 
v dubnu, květnu, a žádostí nabraných 
do 12. 6. 2008. Žadatelé, kteří podali 
žádosti o PPZŘ v době od 13. 6. 2008 
do 30. 6. 2008, nemají k tomuto datu 
průkazy vyrobené.

Od 1. 7. 2008 probíhá normální 
režim pro odesílání žádostí o PPZŘ 
(žádosti jsou neprodleně odesílány 
do výroby). ORP vydává PPZŘ na zá-
kladě podané písemné žádosti ve lhůtě 
vyplývající z § 71 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád (do 30 dnů).

Petra Kratochvílová
odbor dopravy, 

tel. 569 496 638 

Upozornění Městského úřadu 
Světlá n. S., odboru dopravy – regis-
tru řidičů, ohledně vydávání průka-
zů profesní způsobilosti řidiče:

Dne 1. 4. 2008 vstoupil v platnost 
zákon č. 374/2007 Sb., který mění 
zákon č. 247/2000 Sb. o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel a o změ-
nách některých zákonů, ve znění poz-
dějších přepisů. Podle tohoto zákona 
jsou řidiči, kteří jsou držiteli platného 
osvědčení profesní způsobilosti řidiče 
(dále jen OPZŘ), povinni podat žádost 
o výměnu OPZŘ za průkaz profesní 
způsobilosti řidiče (dále jen PPZŘ). 
Žádost je nutno podat v období od 
1. 4. 2008 do 1. 10. 2008 včetně (po-
kud platnost OPZŘ nekončí dříve) na 
obecním úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností příslušném podle místa trva-
lého pobytu žadatele. OPZŘ musí být 
v den podání žádosti o PPZŘ platné. 

V případě podání žádosti o PPZŘ 
po 1. 10. 2008 nelze již výměnu 
OPZŘ za PPZŘ uskutečnit (nový 
PPZŘ lze vydat pouze v případě ab-
solvování nového vstupního školení). 
Žádost o vydání průkazu profesní 
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Od uzávěrky do uzávěrky

Dokončená rekonstrukce Horní ulice (2 x)
Bezbariérový přístup do zdravotního střediska

Parkoviště u zdravotního střediska
Nový rohový dům roste jako z vody (2 x)

Parkoviště v ul. Nové město

-jv-
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Státoobčanský slib na světelské radnici

V pátek 11. července složila na svě-
telské radnici státoobčanský slib paní 
Taťána Honkyšová, jejíž původní vlastí 
je Ukrajina. Složení státoobčanského 
slibu před tajemníkem obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, v jejímž 
správním obvodu má občan trvalý pobyt, 
je posledním krokem pro nabytí státního 
občanství České republiky, které ve správ-
ním řízení uděluje ministerstvo vnitra.  Od 
1. 1. 2003, kdy tato kompetence přešla na 

nově vzniklé obce s rozšířenou působností, 
se tak na světelské radnici stalo poprvé. 
Této významné události byly kromě zmí-
něné nové státní občanky ČR a tajemníka 
Městského úřadu ve Světlé n. S. Ing. Jiřího 
Moučky přítomny matrikářka Krajského 
úřadu kraje Vysočina Ing. Eva Fikarová 
a matrikářka Městského úřadu ve Světlé 
n. S. Zdeňka Ryndová.

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ȀЀऀఀഀ܀ఀࠀԀༀ
ࠀကԀᄀሀఀጀఀЀ᐀ఀഀᔀሀᘀ

!ᨀἀ Ḁᨀἀ܀ᜀ᠀ᤀᨀᜀᬀᰀᴀ᠀ᜀ܀
#"ကഀကࠀ
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Dům čp. 191
V roce 1850 jsou jako majitelé za-

psáni Johan a Viktorina Procháskovi, 
1883 Josef a Antonie Procháskovi, 
v roce 1889 je v archivu zápis o exe-
kuci. V roce 1890 jsou jako majitelé 
zapsáni řezník Alois Hradecký (*1862) 
s manželkou Antonií (*1863) a pod-
le voličského seznamu z roku 1921 

zde bydleli ještě jejich dcera Marie 
(*1889), syn – rovněž řezník – Jan 
(*1897) a dcera Leopoldina (*1899). To 
jsou ovšem pouze děti, které dosáhly 
věku 21 let a měly voličské právo. Ro-
dina byla totiž velmi početná, manželé 
Hradeckých měli celkem jedenáct dětí, 
z nichž čtyři zemřely v krátké době 
po narození. Nejmladší Karel (*16. 
10. 1904) patří k významným světel-
ským rodákům.

Vystudoval lékařskou fakultu UK 
v Praze a po absolvování školy pro 
důstojníky zdravotní služby v záloze 
rozhodl se zůstat v armádě. V roce 
1938, už jako kapitán a později štábní 
kapitán, se stal primářem interního 
oddělení vojenské nemocnice na Poho-
řelci a pak ve Strašnicích. Za německé 

okupace byl primářem interny ve 
Strakonicích a od jara 1941 společně 
s četnickým nadporučíkem Felixem 
Peřkou a katolickým knězem P. Jose-
fem Jílkem pomohl mnoha skrývajícím 
se odbojářům. Všichni tři však v tom-
to tichém boji položili svoje životy, 
MUDr. Hradecký strávil poslední dny 
svého života v berlínské věznici Plöt-
zensee, kde byl v noci ze 7. na 8. září 
popraven. Po porážce nacistického 
Německa byl in memoriam povýšen 
na podplukovníka a vyznamenán vá-
lečným křížem. Nezapomnělo na něj 
ani jeho rodné město: dne 2.  listopadu 
1947 byla na jeho rodném domě odha-
lena pamětní deska. 

V listopadu 1961 požádala o písem-
ný souhlas ke koupi domku od své tety 
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Marie Hradecké Božena Strašíková 
(dcera Leopoldiny Běhounkové) z Ma-
lé Strany čp. 113. V úředním odhadu 
provedeném stavebním technikem 
Bedřichem Kubíčkem se píše, že „...do-

mek jest ve velmi špatném stavu a již 
hodně starý – cca 100 roků a obecní 
cena se odhaduje na Kčs 1.680,-“ 

V říjnu 1966 koupil domek Matěj 
Jelen (*1910), který dosud bydlel 

v čp. 43, a v žádosti adresované MNV 
o povolení k opravě píše: „V důsledku 
bytové tísně koupil jsem rodinný do-
mek ve Světlé n. S. čp. 191. Abych se 
mohl nastěhovat, potřebuji do domku 
zavést vodovod, vyměnit okna a dvoje 
dveře, vyměnit podlahy, přeložit stře-
chu a opravit omítky.“

V roce 1984 požádal syn Zdeněk 
Jelen o vydání stavebního povolení 
na přístavbu sociálního zařízení a ve-
randy. Na přetřes ovšem přišla známá 
písnička – akce Výstavba sídliště 
v ulicích Dolní, Jelenova, Nové město 
a demolice vyvolaná komplexní byto-
vou výstavbou. V několikastránkovém 

dokumentu nazvaném „Technicko-
-ekonomické hodnocení bytového fon-
du objektu navrženého k demolici“ byl 
jeho zpracovatel nucen v téměř všech 
hlediscích přiznat stav dobrý, případně 
vyhovující, vyjma kanalizace. Zajíma-
vé jsou ovšem kolonky „ospravedlňují-
cí“ demolici:
1)   z hlediska životního prostředí ob-

jekt nevyhovuje – nedostatečné 
oslunění, 

2)   z hlediska urbanistické kompozice 
nevyhovuje – nízká zástavba v cen-
tru města. Samozřejmě – vždyť 
cílem komunistických plánovačů 
šťastných zítřků bylo postavit ko-
lem dokola samé paneláky!

Majitelé domku Julie a Zdeněk Je-
lenovi samozřejmě nesouhlasili a svůj 
postoj písemně uvedli ve vyjádření ze 
dne 5. února 1988. Z demolice nakonec 
sešlo, po roce 1989 bylo všechno jinak. 
V srpnu 1995 podal Zdeněk Jelen u od-
boru výstavby dvě žádosti o stavební 
povolení, jednak pro přístavbu garáže 
a obytné místnosti, jednak pro přístav-
bu garáže pro dvě osobní motorová 
vozidla. Před dokončením stavebník 
požádal o změnu stavby na sklad skla 
a v prosinci 1996 byly obě stavby zko-
laudovány.

Text a foto: jv

Našli jsme v letopisech

Školní rok 1907/1908
Počátkem školního roku umístěny 

byly se souhlasem c. k. okresní  školní 
rady obě třídy měšťanské školy dívčí 
v budově měšťanské školy chlapecké 
a sice I. třída v tělocvičně a druhá 
v prvém poschodí. Jedna třída školy 
chlapecké dána byla do kreslírny. 
Opatřením tím byla zejména škola 
chlapecká velmi stísněná a vyučování 
v kreslírně pro závady akustické a ne-
přehlednost žactva velice namáhavé 
a obtížné.

Z tohoto důvodu ředitel se vším dů-
razem se přičiňoval, aby město Světlá 
nad Sázavou svým závazkům dostálo 
a přístavbu pro školu dívčí v nejkratší 
době dalo provést.

Důsledkem této vytrvalé činnosti 
ohledány znalci nejprve základy a zdi-
vo stávající budovy za tím účelem, aby 
se zjistilo, zdali bez nebezpečí bylo by 
lze přistaviti druhé poschodí. Ohledání 
toto provedli p. architekti: J. Brüchner 
z Nymburka a J. Křička z Kolína. Po-
sudek obou zněl pro přístavbu druhého 
poschodí.

Na schůzi obecního zastupitelstva 
25. května 1908, po přímluvě ředitele 

školy, rozhodnuto bylo, aby rozšíře-
ní stávající budovy stalo se o druhé 
poschodí a zároveň, aby ku stavbě 
přikročeno bylo hned 1. červencem. 
Stavební plány bezodkladně byly 
předloženy c. k. okresní školní radě 
ku schválení, což tato učinila na svém 
zasedání 10. června 1908.

Stavba byla zadána ofertním říze-
ním dne 13. června 1908 p. Robertu 
Schmittovi, staviteli z Hradce Králové 
za obnos 45 263 K 35 h s podmínkou, 
že se stavbou počne 1. července 1908 
a musí býti hotov dne 15. září 1908. 
Bouráním střechy bylo započato dne 
30. června. Počasí  v červenci a v srp-
nu stavbě bylo velice příznivo, takže 
dne 17. srpna počalo se hotové zdivo 
omítati. Přece však následkem různých 
potíží stavebních a mnohých víceprací 
nemohla být dokončena v určené době 
a lhůta byla prodloužena do 1. října.

J. M.

Poznámka: V roce 1908 bylo v ce-
lém Českém království pouze 364 
měšťanských škol (211 chlapeckých 
a 153 dívčích).
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Letní tábor Nejdek

V termínu od 26.7. do 9.8. pořádala 
pionýrská skupina Jiřího Wolkera 
letní tábor ve Vysoké Jedli v Nejdku 
u Karlových Varů. Tábora se zúčast-
nilo 24 dětí a po celých 14 dní se o ně 
staralo 10 vedoucích. 

Hledání ztracených pohádek, tak zněl 
název celotáborové hry. Děti celých 14 
dní pomáhaly královně Fantazii porazit 
krále Temnot, který vlastnil její pohád-
ky. Po dobu tábora se děti proměnily 
ve skřítky z rodu bambulí Jahod, Borů-
vek a Lískových oříšků a pomáhaly za-
chraňovat královně Fantazii její pohádky. 
Hned na začátku královna rozdala dětem 

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

klubovny

Program na září:
Pondělí: 8:30 – 11 hod. 
 Výtvarná dílna pro děti
 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší

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

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

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

A navíc: 
• Ve středu 17. září beseda na téma 

Spánek malých dětí – fakta a rady z knihy 
psycholožky Jiřiny Prekopové 
• Když dítě nechce spát, zkušenosti a po-

střehy maminek.
• V pátek 19. září v 15 hod. Baby sings 

seminář pro rodiče – ZNAKOVÁ ŘEČ PRO 
BATOLATA s Marikou Machkovou, nezávis-
lou certifikovanou instruktorkou programu 
Baby Signs® – přihlášky na tel. 775 126 104, 
marika.machek@centrum.cz, více informací 
o programu: www.babysigns.cz.
• Na sobotu 20. září od 14 hod. chystáme 

drakiádu: zveme vás i s draky (pokud bude 
foukat a nebude pršet) na louku u cesty ze 
sídliště Na Bradle do Dolní Březinky.

Kraj podpořil mateřská centra

ská centra, která jsou z velké části 
závislá na příspěvcích a sponzorských 
darech, mohou částku využít dle své-
ho uvážení.

Společně s Jiřím Vondráčkem navští-
vili mateřská centra i zástupci firmy 
Sun Drive communications Josef Musil 
a Kateřina Podivínská z Jihomoravského 
kraje, kteří koordinují projekt rodinných 
pasů. S vedoucími jednotlivých center 
hovořili o možnosti vzájemné spoluprá-
ce při propagaci rodinných pasů mezi 
rodiči i podnikateli.

„Chtěli bychom touto cestou zvýšit 
povědomí o projektu rodinných pasů, 
a maminky s dětmi, které navštěvují ma-
teřská a rodinná centra, jsou ideálním 
partnerem, protože znají místní podni-

katelské prostředí a mohou nám pomoci 
rozšířit síť poskytovatelů rodinných 
slev,“ uvedl radní Jiří Vondráček.

Desetitisícový dar by měl mateřským 
centrů umožnit pokrýt část nákladů 
a umožnit jejich další rozvoj. „Ve všech 
mateřských centrech, která jsem měl 
možnost navštívit, je cítit velké nadšení 
i ohromný kus odvedené práce. Chtěl 
bych všem, kteří se na fungování ma-
teřských center podílejí, poděkovat 
a popřát jim hodně sil do dalších let,“ 
doplnil Jiří Vondráček

Kromě 11 mateřských center působí 
v kraji Vysočina dalších devět organiza-
cí, které zatím nejsou v Síti mateřských 
center registrovány.

Eva Neuwirthová, 
odbor sekretariátu hejtmana

Radní pro oblast sociálních věcí Jiří 
Vondráček navštívil 11 mateřských 
center v kraji Vysočina, aby jim pře-
dal symbolický šek na 10 000 korun. 
Dar schválila krajská rada, a mateř-

kouzelné bambulky v barvě jejich rodu, 
které je ochraňovaly před zlou mocí 
krále Temnot. Děti společně s královnou 
Fantazií zachránily pohádky: Perníková 
chaloupka, Hrnečku, vař!, Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda, Tři oříšky pro Po-
pelku, Princ Bajaja, Šípková Růženka, 
O Krakonošovi, O vodnících, O čertech, 
Sedmero krkavců, Zlatovláska a Malá 
mořská víla. Poslední den proměnila 
královna Fantazie skřítky z rodu bam-
bulí zpět na děti, aby se mohly vrátit ke 
svým rodičům, a předala jim společně se 
sudičkami spoustu drobných dárků jako 
poděkování za jejich pomoc při záchraně 
pohádek. 

Každý den děti zachraňovaly jednu 
pohádku, a po zbytek dne se věnovaly 
koupání nebo pro ně byly připraveny jiné 
hry. Také absolvovaly dva výlety, jeden 
na rozhlednu Pajndl nedaleko Nejdku 
a druhý do lázeňského města Karlovy 
Vary. Po procházce přes kolonádu če-
kalo na táborníky překvapení v podobě 
projížďky v kočáru s koňmi, a tak měli 
možnost si prohlédnout kolonádu ještě 
jednou. Nechyběla ani ochutnávka léči-
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Kampaň proti kouření dětí 
a mládeže 

26. červen je mezinárodním dnem 
boje proti narkomanii. Rozšířeným ná-
zorem je, že vstupní branou k drogám je 
marihuana. Je však prokázáno, že téměř 
všichni závislí na drogách se poprvé 
setkali s jinou návykovou látkou. Tou-
to drogou je nikotin v cigaretách. Zdá 
se, že v poslední době přestávají být 
cigarety v módě, to ovšem neplatí mezi 
mládeží, tedy alespoň z našeho pohledu. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
uspořádat v tento den „cigaretovou 
výstavu“. Součástí výstavy byly různé 
obrázky, které měly vtipným způsobem 
doplněné textem (často i šokujícím) 
upoutat pozornost tím, že se člověk za-
staví a „dojde“ mu, o co se jedná. Další 
součástí výstavy byla různá videa a vel-
ké atrapy cigaret, které všude překážely 
tak, jako překáží cigarety v životě lidí. 
Abychom přitáhli více pozornosti ve-
řejnosti, chodil po městě maskot velké 
cigarety, který zval do eNCéčka na 
výstavu. Propagaci jsme ještě podpořili 
plakáty v oknech našeho zařízení. 

Použité materiály jsme převzali od 
České asociace streetwork, která sdru-
žuje nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež. Jedná se o dobře propracova-
né materiály, které jsou zaměřené přede-
vším na mládež a jejich styl komunikace. 
Naším cílem bylo upozornit na nebezpe-
čí kouření a jeho následky.

Jana Dománková,
 vedoucí eNCéčka

vých pramenů a pravých teplých lázeň-
ských oplatků. 

Počasí nám přálo po celou dobu tábora, 
a tak jsme si všichni těch 14 dní užili jak 
se patří. Všem dětem, které s námi tento 
letní tábor absolvovaly, přejeme úspěšný 
start v novém školním roce a těšíme se 
někdy příště na viděnou.

Sponzorskými dary letní tábor podpo-
řili: Drogerie Jana Holoubková – Světlá 
n. S., MBComp Martin Bezoušek – Svět-
lá n. S., Elektro Dvořák – Světlá n. S., 
Kenastyl (vše za 39,-) – Světlá n. S., 
Elektro Laňka – Světlá n. S., Kofola a. s., 
Kovofiniš – Ledeč n. S., Schäfer Sudex 

– Ledeč n. S., Papírnictví – hračky David 
Kunášek – Ledeč n. S., EST a. s. – Ledeč 

n. S., Toscada s. r. o. – Světlá n. S., Marek 
Vykusa (Kornspitz) – Kladno, APS, a. s. 
– Světlá n. S., Dublin Bar – Světlá n. S. 

Dopravu batohů dětí do Vysoké Jedle 
zajistil a financoval Gold-Crystal s. r. o. 

– Tomáš Šilhan – Světlá n. S., dopravu 
zpět zajistil a financoval Pavel Moravec, 
obchodní zástupce společnosti Kapital 

– pojišťovací a finanční poradenství, a. s.
Poděkování patří též Domovu pro 

seniory Sociálního centra města Světlá 
n. S. za pomoc při výrobě kouzelných 
bambulek a za zapůjčení kostýmů.

Všem sponzorům za jejich materiální 
či finanční dary touto cestou moc děku-
jeme.

Jan Coufal, hlavní vedoucí LPT 

Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou zve na IV. ročník výstavy 
s mezinárodní účastí SKLO, KÁMEN, KERAMIKA 2008 

ve školní galerii na Sázavské ulici. 

  
Výstava bude pro veřejnost otevřena od úterý 7.10.2008 do soboty 11.10.2008 

vždy od 8.00 do 16.00. 

    
Těšíme se na Vaší návštěvu!
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Ā

Nový projekt světelských gymnazistů

Světelští gymnazisté, členové 
Programu pro mládež EDIE, začali 
v dubnu 2008 pod vedením Mgr. Mi-
chala Šimka chystat nový projekt. 
Jeho název, který vystihuje veškeré 
projektové aktivity, je poněkud delší: 
Projekt Izrael – osudy židovských 
rodin Světelska a Českobudějovic-
ka za II. světové války, spolupráce 
s Památníkem obětem holocaustu 
v Jeruzalémě, expediční cesta účast-
níků Programu pro mládež EDIE do 
Izraele. 

Proč osudy židovských rodin Svě-
telska a Českobudějovicka? Jedná 
se o společnou realizaci projektu 
účastnickými skupinami – ASK ČR 
při Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých 
Budějovicích a Outdoorovým klubem 
provozovaným v rámci Programu EDIE 
a ASK ČR při Akademii – Vyšší odbor-
né škole, Gymnáziu a Střední odborné 
škole uměleckoprůmyslové Světlá nad 
Sázavou. 

Projekt Zmizelí sousedé běží v České 
republice již delší dobu. Jeho cílem je 
pátrat po osudech židovských obyvatel 
v době druhé světové války. Cílem naší 
skupiny je zmapovat osudy několika 
židovských spoluobčanů ze Světlé 
n. S. a okolí v době druhé světové 
války. Vycházíme ze zachovalých pí-
semných pramenů, rozhovorů s dosud 
žijícími pamětníky a studia archivních 
materiálů. Získané informace hodlá-
me zpracovat do informační brožury 
s textovou a obrazovou částí plus infor-
mačních panelů. Výsledky naší práce 
budou poskytnuty Vlastivědnému 
spolku Světelsko, Muzeu Světelska pro 

rozšíření expozice a Památníku obětem 
holocaustu v Jeruzalémě (samozřejmě 
v anglické mutaci).

Zájem o výsledky naší práce pro-
jevilo i muzeum v Havlíčkově Brodě. 
Samozřejmostí bude i prezentace vý-
sledků výzkumu studentů na stránkách 
regionálních denníků a také reportáž 
pro Světelský zpravodaj. 

V čem bude tento projekt přínosný? 
Proč se vůbec do takové práce pouš-
tíme? Projekt umožní studentům pro-
hloubit znalosti o holocaustu a historii 
jejich města a okolí. Studenti prakticky 
prokáží své dovednosti při studiu his-
torických pramenů a analýze získaných 
dat, pomohou objasnit  některé stránky 
z historie Světelska, vyzkouší zahra-
niční spolupráci se zajímavou zemí 
a institucí. Cesta do Izraele jim umožní 
lepší pochopení problematiky Blízkého 
východu a historie této oblasti. Jedním 
z cílů je i splnění expediční části Pro-
gramu EDIE. Projekt bude prezentovat 
dovednosti a schopnosti světelských 
studentů ve světě. 

Jaký je současný stav práce? V dubnu 
byla sestavena pracovní skupina pěti 

studentů a začali jsme ujasňovat záměr 
a způsob práce. V současnosti máme 
k dispozici zajímavé vzpomínky pa-
mětníků i potomků spoluobčanů, kteří 
prošli koncentračním táborem. Rovněž 
nám byly zapůjčeny cenné historické 
artefakty. Tyto materiály postupně 
zpracováváme do tiskové podoby, která 
bude hotová na konci října. 

Zároveň vedoucí projektu započal 
v dubnu 2008 zajišťovat fi nancování 
cesty studentů do Izraele, což je ne-
snadný běh na dlouhou trať. Musím 
konstatovat, že jsme měli štěstí, náš 
projekt podpořil MÚ Světlá n. S., ře-
ditel Uměleckoprůmyslové akademie 
Ing. Jindřich Vodička, významnou 
fi nanční částkou přispěl KÚ kraje 
Vysočina, letecká společnost EL AL 
poskytla účastníkům projektu slevy 
na letenky a další jednání se sponzory 
ještě probíhají. 

A cesta studentů do Izraele? Odlet je 
stanoven na 7. listopadu, tedy část pod-
zimu bude ještě naplněna intenzivní 
prací. Cíle cesty jsou jasné: prezentovat 
výsledky výzkumu v Památníku obě-
tem holocaustu v Jeruzalémě, kde bu-
deme realizovat workshop na toto téma. 
Dále v rámci cesty do Izraele studenti 
budou plnit stříbrný či zlatý expediční 
stupeň Programu EDIE, a to v oblasti 
Golanských výšin. Ve spolupráci s or-
ganizací AWARD Izrael, izraelským 
ekvivalentem Programu EDIE, by se 
účastníci rádi podívali i k Mrtvému 
moři. 

Zde bych si dovolil ještě malou 
poznámku. Jedná se o oboustrannou 
reciproční spolupráci, protože AWARD 
Izrael vyslal do České republiky na 
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S Izraelci na Šumavě

Izrael. Země krásných měst, hor 
a Mrtvého moře. Země, kde bydlí 
většina židovského obyvatelstva na 
světě, láká hodně turistů. A právě 
Izrael se od 7. listopadu stane na pár 
dní místem pobytu studentů česko-
budějovického a světelského gym-

názia, kteří  budou v horách, poušti 
a Jeruzalémě realizovat vrchol pro-
jektu Zmizelí sousedé. Při této pří-
ležitosti si účastníci splní i expedici 
stříbrného nebo zlatého stupně. 

Setkání všech lidí zapojených do 
spolupráce se konalo na přelomu čer-
vence a srpna v Horní Plané na Šuma-
vě. A zúčastnili se ho nejen studenti 
z Čech, ale i z Izraele spolu se svými 
vedoucími. Izraelští přátelé přiletěli 
30. července do Prahy a ihned se pře-
sunuli vlakem do Českých Budějovic. 

O den později dorazili do Horní Pla-
né, čekala je Medvědí stezka dlouhá 
asi 14 km a večer na osvěžení koupání 
v Lipně. V pátek ráno se k této skupině 
přidala partička čtyř lidí ze Světlé nad 

expedici výběr 35 svých účastníků na 
začátku srpna 2008. Účastníci projektu 
ze Světlé a Českých Budějovic se jim 
během pobytu a expedice na Šumavě 
po několik dnů věnovali a odnesli si za-
jímavé zážitky. O tom více v reportáži 
S Izraelci na Šumavě. 

Co říci závěrem? Doufám, že se nám 
celý projekt podaří zrealizovat dle na-
šich představ, protože se jedné o poměr-
ně náročnou záležitost. O průběhu prací 
vás budeme informovat na stránkách 
Zpravodaje. Každopádně bych rád na 
tomto místě za celou skupinu poděko-

val všem institucím, jednotlivcům a pa-
mětníkům, kteří nám doposud s prací 
pomohli a projekt podpořili. Jejich 
kompletní seznam a oficiální poděková-
ní si dovolíme uveřejnit v prosincovém 
čísle Zpravodaje po ukončení projektu. 

Mgr. M. Šimek

Sázavou. Čekal na ně výšlap na rakous-
kou rozhlednu Moldaublick vzdálenou 
asi 3 km od hranic s Českou republikou. 
Bohužel naši izraelští kolegové byli ve-
lice znavení pochodem (nejsou zvyklí 
chodit tak jako my, a to si zde plnili svou 
expediční část programu!) a po domluvě 

s vedoucími z ČR šli jenom na „čáru“. 
Ovšem skupinka 12 odvážných českých 
studentů se vydala na již zmiňovanou 
rozhlednu spolu s vedoucím Michalem 
Šimkem. Cestu si všichni opravdu užili 
a nahoře na ně čekala sladká odměna 
v podobě pohledu na nádhernou Šuma-

vu a Lipno. Večer bylo v plánu opět kou-
pání v Lipně, po horkém dni a mnoha 
kilometrech více než příjemné. 

V podvečer začali naši přátelé sla-
vit šabat, program byl odpočinkový. 
Rozproudila se vzájemná komunikace 
a kdo vydržel nespat do brzkých ran-

ních hodin, dozvěděl se mnoho zajíma-
vostí o Izraeli a zjistil kde se nacházejí 
nejzajímavější místa. Vedoucí mezitím 
plánovali trasu naší expedice v Izraeli. 

V sobotu bylo sice horší počasí, ale 
zato lepší vzduch vyčištěný deštěm. 
Prostě příjemnější podmínky na 
výšlap. Šla se nejkratší trasa – 8 km. 
V poledne byl asi nejakčnější moment 
túry. Nad Horní Planou jsme se totiž 
minimálně na hodinu zastavili u mo-
tokárové dráhy, kde zájemci vybili 
veškerou svojí energii a temperament. 
Zbytek odpoledne jsme si zpříjemnili 
házením létajícího talíře a učením se 
frází z hebrejštiny. 

V neděli jsme se přesunuli do Čes-
kého Krumlova, kde na nás po krátké 
prohlídce města, čekaly rafty a nafuko-
vací Pálavy. Někteří šikulové, a nebyli 
to jen izraelští kamarádi, byli mokří 

Čeští účastníci na Moldaublick

Pantomima nad mapou Izraele

▶
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ještě před nástupem na raft. Prostě 
voda chce své a bez zkušeností to občas 
nejde. 

Cesta do Zlaté Koruny byla dlouhá, 
ale krásná. Mohli jsme obdivovat krásu 
,,peřejí“ a úžasně „pokecat“ nejen s na-
šimi izraelskými přáteli. Den skončil 
velkým vyměňováním ICQ a loučením 
se světelskou skupinou, která se muse-
la přesunout zpátky na Vysočinu. Byl 
to skvělý víkend. Poznali jsme báječné 
lidi, novou kulturu a nový jazyk. 

Všichni se určitě těšíme na naši 
cestu do Izraele, kde se se svými zná-
mými opět potkáme a zažijeme mnoho 
zajímavého.

Michaela Poláková,
II. G, Gymnázium Světlá n. S.

▶ Z domova pro seniory

V letních měsících je u nás klid-
něji, přesto jsme mezi námi přivítali 
PhDr. Hynka Bouchala, který nám 
v rámci Univerzity slunečního věku 
přednesl přednášku na téma Úvod do 

filozofie. Dalšími našimi letními akcemi 
byli tradiční Kavárničky s hudbou. 

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Máte doma zbytky vln? Nevíte, co 
s nimi? Věnujte trochu svého času, 
nepotřebná klubka sbalte a přineste 

nám je, prosím, do domova pro 
seniory. 

Domov pro seniory Sociálního 
centra města Světlá n. S. 

Na Bradle 1113, 582 91 Světlá n. S.
tel: 569 456 939

Kontaktní osoba: Lucie Coufalová
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Kambodža – zemí Rudých Khmérů

(dokončení)
Na jih do Sihanoukville
Nasyceni zážitky z hlavního města 

míříme na jih. Naším cílem je Siha-
noukville, o němž průvodce píše jako 
o klidném letovisku na březích Thajské-
ho zálivu. Chceme trochu zregenerovat 

naše síly po náročné cestě napříč historií 
a současností Kambodže, a tak se nám 
toto letovisko jeví jako ideální cíl. 

Už samotná cesta je zážitek. Řidič 
linkového autobusu, kterým se vezeme, 
nadevše miluje klakson. Když je dese-
tivteřinový interval, ve kterém netroubí, 
považujeme to za zázrak. Ještěže cesta 
trvá jen něco přes 4 hodiny a v půlce 
dělá náš milovaný šofér zastávku na 
občerstvení. Degustujeme grilované 
banány z místního tržiště a sledujeme, 
jak se řidič láduje. Po doplnění energie 
vyrážíme dál a náš dobrodinec posilněn 
nějakou výživnou dobrotou nepřestává 
troubit takřka vůbec, a to i tehdy, když 
široko daleko nic nejede. 

Je podvečer a sjíždíme směrem k moři. 
Teď musíme ještě sehnat nějaké levné 
bydlení, což si myslíme, že nebude pro-
blém. Jenže ejhle, on je vlastně čínský 

Nový rok a městečko kypí životem. Pře-
kvapivě je všude plno, a nakonec nám 
místní tuk-tukář dohaduje přespání u své 
známé na podlaze rozestavěného domu. 
Bere si za každého vskutku nemravných 
5 USD, z čehož majitelce dává pouhé 
dva doláče. Vydřiduch, takhle se oboha-

cuje na zprostředkování – inu i taková je 
Asie. Jak posléze zjišťujeme, nejsme je-
diní batůžkáři, kteří na tuto noc končí na 
dlážděné podlaze onoho velkého domu. 
Když to tak pozorujeme, je jasné, že se 
moc nevyspíme. Ti méně unavení z naší 
bandy vyrážejí na nedalekou benzínku 

pro láhev červeného, aby bylo s čím na 
břehu moře meditovat. Pěšky pak kolem 
půlnoci šlapeme asi hodinu směrem, kde 
tušíme moře. Pláž však přináší nemilé 
překvapení. I v tuhle noční hodinu je 
zde poněkud přeplněno a všichni hulá-
kají. Kde je, kruci, to klidné letovisko, 
co sliboval Lonely Planet? 

Ráno se nám kupodivu daří najít troš-
ku lepší bydlení v hotýlku a vyrážíme 
na obhlídku okolí. Cestu na pláž lemují 
hromady odpadků, tohle tu nějak neřeší. 
A vlastní pláž? No v podstatě až k vodě 
sahají přístřešky různých restaurací 
a občerstvoven, místa je tu poskrovnu. 
Teprve mimo město je plocha pláže pí-

sečná a tu a tam i s palmou. Navíc je zde 
doslova přelidněno, takový Václavák ve 
velkém. Jak výstižně komentuje kama-
rád Jirka, je to „masomlejn“ na turistiku. 
Shrnuto, podtrženo, na Zemi existují 
stoprocentně krásnější pláže, než je ta-
hle. Navíc ani voda není nejčistší. 

Všude na pláži je ovšem vidět byznys. 
Různí prodejci a šmelináři tu nabízejí 
vše možné, od cetek až po čerstvé ovoce 
a grilované dobroty, které zájemci před 
očima připraví v přenosném grilu. 

Setkávám se i se zajímavou věcí. 
Místním je čistota pláže docela fuk, 
nikoliv však jedné evropské ekologické 
organizaci. Běží tu projekt financova-
ný z mezinárodní zdrojů, který má za 
úkol vyčistit místní pláže od odpadků. 
Jak to probíhá v praxi? Tedy rozkošná 
evropská blondýnka oblečená do trička 
s velkým nápisem Keep our beeches 

Údržba lodí v přístavu Sihanoukville
„Klidné liduprázdné pláže“, jak píše 

průvodce 

Kambodžská strana hranice s Thajskem 
(Omluvte sníženou kvalitu, tohle se totiž 

fotit nesmí)

▶
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clean! (Udržuj naše pláže čisté) předvádí 
v gumových rukavicích sbírání odpadků 
do velkého pytle. Za ní se znuděně sune 
asi deset místních adolescentů s pytli 
v rukou, kteří tu a tam otráveně seberou 
papírek a hodí jej do pytle. 50 metrů 
pláže sbírají tak půl hodiny. No, jaký to 
bude mít do budoucna efekt, jsem sám 
zvědavý. 

Náš plán další cesty je poměrně jedno-
duchý, čeká nás návrat zpět do Thajska. 
Ze Sihanoukville se k hranici dá dojet 
buď autobusem, ten je ovšem vyprodaný, 
nebo po moři místní rychlolodí. Výběr je 
jasný – loď. 

Domlouváme se tedy s tuk-tuká-
řem, zda nás s bágly hodí do asi 6 km 

vzdáleného přístavu. Cenu si předem 
stanovujeme, a když kýve, tak vyrážíme. 
V přístavu nás ovšem čeká nemilé pře-
kvapení. Cena, kterou si odsouhlasil se 
mu najednou nelíbí, chce víc a vyhrožu-
je policií. Tak mu říkáme O. K., zavolej 
policii, cena byla předem dohodnutá 
a víc nedostaneš, to je vydírání. Chvíli 
se ještě cuká a nakonec ustupuje s pů-
vodní sumou v kapse. 

Místní přístav nabízí kouzelný pohled 
na řemeslníky, kteří staví lodě tradičním 
způsobem ze dřeva. Jinak žádná mo-
derna, molo tvoří prohnilá prkna, která 
vedou k několika zakotveným osobním 
rychlolodím. Sedačky jak v autobuse, 
batohy se nahází na plošinu za sedačky, 
na ně se posadí místní děcka, kdo chce, 
může na střechu, a vyplouvá se. Ač je 
moře klidné, dětem na batožinách se 
dělá nevolno, a tak čekáme, jak skončí 
vyzdobené naše batohy. Naštěstí lodník 
s plastovým kýblem zachraňuje situaci. 

Asi po 4 hodinách plavby jsme v pří-
stavu u hranic. Zbývá sehnat dovoz na 
posledních 16 km k hraničnímu pře-
chodu. V přístavu se mi obratem daří 
usmlouvat náklaďák, a tak na jeho korbě 
jedeme po něčem, co s trochou fantazie 
připomíná dálnici – dvě řady panelů, 

dva pruhy v každém směru, mezi tím 
travnatý středový pás. Skoro jak milova-
ná D1 u Jihlavy.

Pak ještě nezbytní šmelináři, kteří 
u přechodu nabízejí superlevné cigarety, 
fronta na prudkém slunci na odbavení 
a klasický úřední postup – první celník 

Občerstvení na pláži – grilované laskominy z mořeDřevěné prohnilé molo a rychloloď, která 
jezdí k hranici s Thajskem

odsešívá doložku z pasu, druhý píše do 
počítače a pořizuje fotku webkamerou, 
třetí kontroluje a čtvrtý vydává. Byrokra-
cie funguje i zde. A pak už jen Bye, bye, 
Kingdom of Cambodia!, bylo to fajn…

-mš-
Foto: -mš- a Jiří Leipert

Tip na výlet

Ke dvěma mlýnům
Toužíte vyrazit na nenáročný, ale za-

jímavý výlet do přírody v okolí Světlé? 
Právě takový tip vám nabízíme. Výcho-
zím místem vycházky, kterou je možno 
absolvovat i na trekingovém kole, je 
areál josefodolského koupaliště. Do 
Josefodolu se ze Světlé n. S. dostanete 
nejen pěšky, na kole či autem, ale také 
vlakem. 

Od josefodolského koupaliště vás pove-
de pohodlná lesní cesta směrem k Malčí-
nu. Po pravé ruce vám bude bublat dravý 
potok, Zbožský je jeho jméno, a pozor-

nost si zaslouží shluky lesního kapradí, 
rostoucí po jeho obou březích. Cestou 
vás určitě potěší příjemná vůně mladých 
modřínů i borovic, a pokud půjdete v pra-
vý čas, budete moci ochutnat sladkých 
malin nebo ostružin. Po dvaceti minu-
tách volné chůze dorazíte k rekreačnímu 
stavení, které bývalo deputátním domem 
patřícím k mlýnu, vlastní bývalý Bradá-
čův mlýn stojí opodál. Objekt bývalého 
mlýna byl v první polovině 80. let minu-
lého století přestavěn na rekreační stře-
disko, patřící akciové společnosti ČSAO 
Teplice se sídlem v Proboštově. Podle 
velikosti budovy je možno usuzovat, že 

Bradáčův mlýn Mlýnské kameny 
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Září
Středa 3.9., 19.30

Karamazovi (ČR) 110´
Drama. 
Originální adaptace 
Dostojevského. Člověk je vždy 
odpovědný za své činy.
Hrají: I. Trojan, I. Chmela 
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Pátek 5.9., 19.30
Hancock (USA) 105´
Akční/fantasy. 

to byl velký mlýn, podle pamětníků se 
v něm mlelo ještě krátce po 2. světové 
válce za mlynáře Josefa Bradáče. Ale 
časy mlečů, krajánků a stárků nám tu již 
nepřipomene téměř nic. Vše nám však 
vynahradí krásná příroda kolem, louka 
plná travin a lučního kvítí, které se jinde 
z luk vlivem civilizace ztrácí. Od Bra-
dáčů se polní cesta mírně zvedá a stáčí 
vlevo. Po pěti minutách přijdete k druhé-
mu cíli vycházky, k Vlčkovu mlýnu. Na 
první pohled uvidíte, že celý objekt mlý-
na nedoznal stavebních úprav a zachoval 

Na snímku z první republiky uprostřed muž s knírem je Alois Vlček, jeho syn a poslední 
mlynář Stanislav je chlapec druhý zleva, ostatní jsou členové rodiny a čeleď

si podobu jakou měl v dobách, kdy sem 
přijížděly povozy naložené obilím. 

Mlýn patří stále potomkům posledního 
zdejšího mlynáře Stanislava Vlčka, který 
zde naposledy mlel v roce 1952. Auten-
tickou památkou na zlaté časy Vlčkova 
mlýna jsou dva mlecí kameny u zdi při 
cestě vedoucí do Kunemile. Kameny vy-
robené firmou Hübner a Opitz z Pardubic 
jsou opřeny o zeď mlecí stranou. Ten větší, 
vlevo, byl pohyblivý (nazývaný běhoun 
nebo dědek), menší kámen vpravo byl 
nepohyblivý, zvaný ležák. Zrno se roze-

mílalo právě mezi těmito kameny. Podle 
Seznamu a map vodních děl Republiky 
Československé, měl Vlčkův mlýn před 
rokem 1930 jedno kolo na svrchní vodu, 
spád 4 m a běžný výkon tohoto vodního 
díla byl 5 koňských sil. Později byl  elek-
trifikován, využíval Francisovy turbíny 
a řady strojů hnaných transmisemi. Nej-
důležitější byly samozřejmě mlecí stolice 
s ocelovými válci. 

Kdo se vydá ještě dál, objeví hned za 
mlýnem z větší části již zarostlé koryto 
náhonu, přivádějícího vodu ze Zbožského 
potoka na mlýnské kolo, které dodávalo 
sílu strojům ve mlýně. Tady již postačí 
posadit se do trávy, zasnít se a představit 
si, jak to kdysi  v takovém vodním mlý-
ně vypadalo. Po krátkém odpočinku je 
možno se vrátit stejnou cestou do Josefo-
dolu, nebo od Vlčkova mlýna pokračovat 
vlevo stoupáním do obce Kunemil (cesta 
je dlouhá necelé 2 km), či odbočit vpravo 
a o málo delší cestou dojít do Malčína. 

Text a foto: jív 

Vlčkův mlýn

Drsný a neohrožený hrdina se 
zamiluje. 
Hrají: Ch. Theron, W. Smith
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let
Česká verze

Neděle 7.9., 19.30
Neuvěřitelný Hulk (USA) 112´
Akční/sci-fi. 
Když se naštve, promění se ve 
velkou zelenou zrůdu zvanou 
Hulk. 
Hrají: E. Norton

Vstupné: 60 Kč. 
Od 12 let

Středa 10.9., 17.30
Kung Fu Panda (USA) 92´
Animovaná komedie. 
Neuvěřítelná cesta, během níž se 
z nešikovného pandího chlapíka 
stane legenda.
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný
Česká verze

▶
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Pátek 12.9., 19.30
Jak ukrást nevěstu (USA) 101́
Romantická komedie
Je nutné překazit svatbu, dokud 
není pozdě. 
Hrají: P. Dempsey, M. Monaghan
Vstupné: 70 Kč. 
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
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Středa 17.9., 19.30
Smutek paní Šnajderové (ČR) 
110´
Romantický příběh. 
Letní milostná romance. 
Hrají: N. Xhelilaj, A. Geislerová
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Pátek 19.9., 19.30
Mumie: Hrob Dračího císaře 
(USA) 120´
Dobrodružný. 
Zlo se právě probudilo. 
Hrají: M. Bello, B. Fraser
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Neděle 21.9., 19.30
Bathory (SR) 140´
Historický thriller
Vzkříšení čachtické legendy. 
Hrají: A. Friel, V. Regan
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Středa 24.9., 19.30
Zapomenutý ostrov (USA) 96´
Dobrodružná komedie
Staň se hrdinou vlastního příběhu. 
Hrají: A. Breslin, J. Foster
Vstupné: 60 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Neděle 28.9., 19.30
Seznamte se s Davem (USA) 91́
Rodinná komedie. 
Jeho vnitřní svět je nesmírně 
bohatý. 

▶ Hrají: E. Murphy, G. Union
Vstupné: 60 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Říjen

Středa 1.10., 19.30
Funny Games USA (USA)  111́
Thriller. 
Chcete se vsadit, že v devět ráno 
budete mrtví? 
Hrají: N. Watts, T. Roth
Od 15 let

Pátek 3.10., 19.30
Akta X : Chci uvěřit (USA) 105´
Sci-fi thriller. 
Pravda je tam uvnitř. 
Hrají: D. Duchovny, G. Anderson
Od 12 let

Neděle 5.10., 19.30
Konečně spolu (USA) 100´
Romantický. 
Chtěla dítě, má ho mít. Dokáže 
najít i ztracenou životní rovnováhu.

Hrají: H. Hunt
Přístupný

Středa 8.10., 19.30
Útěk do divočiny (USA) 148´
Drama. 
Tvoje skvělé dobrodružství na 
Aljašce. 
Hrají: E. Hirsh, W. Hurt
Od 15 let

Pátek 10.10., 17.30
Wall – I (USA) 103´
Animovaný. 
Poslední robot na planetě Zemi se 
vydá na cestu napříč galaxií. 
Tvůrci : Disney- PIXAR
Přístupný

Neděle 12.10., 19.30
Mamma Mia ! (Velká Británie) 
108´
Muzikál. 
Idylický řecký ostrov, holka 
na vdávání, potrhlá matka, 
nesmrtelná ABBA. 
Hrají: M. Streep, P. Brosnan 
Přístupný

Neděle 21. září od 19.30 hod.
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6. září
Den otevřených dveří
ZŠ v Lánecké ul., Světlá n. S. od 9 do 12 hod.

6. září
Světelské babí léto s dechovkou
Festiválek dechových hudeb
Společenský dům – divadelní sál 
v 16 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

11. září
Ondřej Ruml 
Koncert finalisty X Factoru 
a všestranného hudebníka
s doprovodnou skupinou.
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

27. - 28. září
Svatováclavská pouť
náměstí Trčků z Lípy a Nádražní ul.
Pořadatel: město Světlá n. S.

4. - 6. říjen
Světelská zahrádka
10. ročník výstavy květin, ovoce 
a zeleniny
Společenský dům – společenský sál
Pořadatel: MO Českého 
zahrádkářského svazu

15. říjen
Lásky paní Katty
Skvělá irská hra, v níž nechybí humor, 
životní nadhled i dojetí.
Hrají: Jiřina Bohdalová,

Simona Stašová / Dana Syslová, 
Jaroslav Satoranský / Petr Štěpánek,
Oldřich Vlach / Rudolf Jelínek, 
Jaroslav Kepka, Věra Kubánková,
Andrea Elsnerová / Tereza Němcová
Společenský dům – divadelní sál v 19 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

říjen
Módní přehlídka firmy LIANA
Společenský dům – společenský sál
Pořadatel: ČSŽ Světlá n. S. a kulturní zařízení KyTICe

27. říjen
Oslava 90. výročí vzniku ČSR
18.00 hod. – Lampionový průvod
19.00 hod. – Ohňostroj na náměstí
20.00 hod. – Slavnostní koncert 
v Rytířském sále zámku
Účinkuje: smíšený pěvecký sbor 
Gaudeamus
Pořadatel: město Světlá n. S.

4. listopad
Jezinky bezinky
Detektivní komedie o dvou 
svérázných starých dámách.
Účinkuje: ochotnický divadelní 
soubor ADIVADLO z Havlíčkova 
Brodu
Společenský dům – divadelní sál
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

25. listopad
Na tý louce zelený
Roztomilá opereta Járy Beneše 
plná lidového humoru.
Účinkují: Josef Zíma a členové HD 
Karlín
Společenský dům – divadelní sál
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 
ZÁŘÍ - PROSINEC 2008

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91  Světlá nad Sázavou
tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz, turistické informační centrum: tel. 569 496 676, e-mail: info@svetlans.cz
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 
ZÁŘÍ - PROSINEC 2008

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91  Světlá nad Sázavou
tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz, turistické informační centrum: tel. 569 496 676, e-mail: info@svetlans.cz

5. prosinec
Překvapení od Mikuláše

- Čerti v podzemí
- zahájení výstavy historických oděvů 
Šaty pro princeznu a jiná překvapení 
nejen na světelském náměstí a ve 
středověkém podzemí 
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

1. - 21. prosinec
U nás ve Škubánku
výstava k 25. výročí založení souboru Škubánek
Společenský dům – vestibul divadelního sálu
Pořadatel: Folklorní soubor Škubánek

6. prosinec
Vánoční trhy
náměstí Trčků z Lípy od 9.00 do 12.00 hod.
Pořadatel: město Světlá n. S.

7. prosinec
Když se řekne u nás...
Pořad věnovaný 25. výročí založení 
souboru Škubánek spojený s vánočním 
vystoupením.

Účinkují: 
soubory Škubánku a jeho hosté
Společenský dům – divadelní sál v 15 hod.
Pořadatel: 
Folklorní soubor Škubánek

9. prosinec
Vánoční koncert Janka 
Ledeckého
s rockovým základem 
a Nosticovým kvartetem
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

11. prosinec
Vánoční jarmark
ZŠ v Lánecké ul. v 15 hod.
Pořadatel: ZŠ v Lánecké ul., Světlá n. S.

18. prosinec
Vánoční koncert pěveckých sborů
ZŠ v Lánecké ul. v 16 hod.
Pořadatel: ZŠ v Lánecké ul., Světlá n. S.

VÝSTAVY V GALERII NA PŮDĚ
Provozní doba
úterý – pátek 9 – 17 hod.
soboty, neděle, svátky 13 – 17 hod.

16. srpen – 21. září
Markéta Myšková
Autorská výstava obrazů výtvarnice z Dubé

30. září – 19. říjen 
Čarovné nápady
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Lánecká
k 30. výročí založení ZŠ v Lánecké ul.

25. říjen – 23. listopad
Variace pro oči a ruce
Zdena Prášková, Hana Grünfeldová
a Jana Rejnková
Výstava fotografií a ručních prací

6. prosinec 2008 – leden 2009
Šaty pro princezny
Výstava historických oděvů
Zuzany Kocourkové z Kutné Hory
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O účinkujících

Horané
Historie dechové hudby v Rokytnici 

nad Rokytnou má tradici dlouhou ně-
kolik desítek let. Kapela složená z muzi-
kantů místních i z přilehlých obcí vyhrá-
vala na zábavách, poutích, masopustech 
i při slavnostních příležitostech jako 
jsou oslavy výročí obcí, dobrovolných 
hasičů apod., a to převážně v regionu 
Třebíčska.

V posledních dvou letech docházelo 
postupně ke generační výměně muzi-
kantů a na počátku roku 2008 si tato 
omlazená kapela dala jméno DH Ho-
rané. Členové již nejsou pouze místní, 
ale sjíždějí se ze Znojma, Moravských 
Budějovic, Třebíče a jsou to muzikanti 
se zkušenostmi z jiných kapel Vysočiny 
a Jihomoravského kraje.

Cílem kapely je pokračovat v tradici 
dechové hudby v Rokytnici n. R. Chtě-
la by se prosadit s vystupováním po 
celé ČR i v zahraničí, prezentovat své 
umění na festivalech dechových hudeb, 
plesech a mít svá koncertní vystoupení. 
V letošním roce Horané vystupovali na 

festivalech dechových hudeb v Šardicích 
a ve Studenci.

Kapelníkem dechové hudby Horané 
je David Veleba a uměleckým vedoucím 
muzikant a hudební skladatel Ladislav 
Prudík.

Lesanka
Humpolecká Lesanka byla založe-

na v roce 1988. Letos tedy slaví své 
20. výročí. Kapela je sestavena z muzi-
kantů z Humpolce, Ledče n. S. a Světlé 
n. S. a jejich okolí. Vystupuje na zába-
vách a festivalech  po celé České repub-
lice a několikrát koncertovala v Němec-
ku, Rakousku a na Slovensku. Lesanka 
účinkovala v pořadech České televize 
Sejdeme se na Vlachovce, S Moravěn-
kou U Fleků a Příště u vás, natočila dvě 
audio kazety a CD. Mnohé písničky 
z těchto nosičů zazní i na festiválku de-
chovek ve Světlé.

Zřejmě největším úspěchem Lesanky 
bylo vystoupení ve finále soutěže Polka 

- fest v Lysé nad Labem, které vysílala 
ČT.

Od založení Lesanky až do května 
roku 2005 vedl kapelu František Ka-
rafiát, poté předal kapelnictví jejímu 
dosavadnímu zpěvákovi Josefu Pajerovi. 
Dalšími zpěváky jsou Jitka Václavková 
a Pavel Boček.

Vysočanka
Vysočanka má již více než třicetiletou 

tradici. Vznikla v roce 1977 a jejím zři-
zovatelem se stalo tehdejší Zemědělské 
družstvo v Brtnici. A zde má dodnes 
své zázemí. Nejprve to byla ale taneční 
kapela a dechovka pouze její rozšířenou 
verzí. V typickém nástrojovém obsazení 
malého dechového souboru začíná Vy-
sočanka hrát od roku 1988. K desátému 
výročí činnosti natočila Vysočanka 
v roce 1998 kazetu Vysočanka vyhrá-
vá, která je takovým malým vyznáním 
Vysočině.

Nejčastěji učinkuje na promenád-
ních koncertech, oslavách, slavnostech, 
plesích, hodech i tanečních zábavách. 
Každoročně se účastní několika festi-
valů dechových hudeb po celé České ▶



Světelský zpravodaj září 2008 strana 22 strana 23 září 2008 Světelský zpravodaj 

republice a spolupořádá malé setkání 
dechovek na nádvoří zámku o brtnické 
pouti, a to již od roku 1988.

Vysočanka vystupovala ve finále celo-
státní soutěže Polka - fest, v roce 1998 
v Českých Budějovicích a v roce 2002 
v Lysé nad Labem, zde obsadila krásné 
třetí místo. V roce 2000 uspořádala 
v Moravských Budějovicích autorský 
galakoncert tří současných hudebních 
skladatelů Jana Lipolda, Vladislava 
Sudy a Vlasty Dvořáka. V roce 2006 
natočila kapela svoji druhou zvuko-
vou nahrávku s příznačným názvem 
Chodíme Vysočinou. Ta byla nahrána 
v hudebním studiu „Fontána“ v Brtnici 
a dokumentuje část repertoáru, který 
kapela hraje při svých vystoupeních. 
Vzpomínkového koncertu k 30. výročí 
založení kapely v říjnu loňského roku 
se zúčastnilo několik vzácných hostů, 
hudebních skladatelů a textařů.

Kapelníkem Vysočanky je již od je-
jího založení pozounista a baskřídlovák 
Jiří Vorlíček. Současnými zpěváky jsou 
Sylva Grafová, Marcela Pryclová, Jiří 
Chládek a Josef Smolík a mezi spolu-
pracovníky patří hudební skladatelé 
Blahoslav Smišovský, Václav Maňas ml., 
Vlasta Dvořák, Jan Lipold, Ada Školka, 
Jiří Vrána, Ladislav Prudík, Vladislav 
Suda a textaři Jaroslav Hájek, Vladimír 
Salčák aj.

Zpracovala: Z. Horní

▶

Taneční 2008 ve Světlé

Kulturní zařízení KyTICe, pořa-
datel letošního podzimního kurzu 
taneční a společenské výchovy pro 
mládež umožňuje dalším zájemcům 

– maximálně však 10 párům (pouze 
párům!) – dodatečně se do tanečních 
přihlásit. Neváhejte tedy využít této 
mimořádné příležitosti rozšířit řady 
přihlášených 21 párů a učiňte tak 
nejpozději 12. září v turistickém in-
formačním centru. 

Kurz v rozsahu deseti vyučovacích 
lekcí, jehož rektory jsou manželé 
Kaplanovi z Havlíčkova Brodu, bude 
probíhat každou středu od 17. září do 
19. listopadu vždy od 18 hodin ve spo-
lečenském sále Společenského domu 
ve Světlé n. S. A ještě upozornění, 
kurzovné ve výši 1 200 Kč na osobu je 
nutné uhradit v hotovosti ihned, kdy se 
do kurzu přihlásíte.

Z. Horní, KZ KyTICe

Ondřej Ruml (*1981)

Narodil se v Jablonci nad Nisou, mat-
ka Ludmila je ekonomka, otec Josef au-
tolakýrník, má dva mladší bratry Dana 
a Tomáše. Hraje na bendžo, klavír, kyta-
ru... Velice muzikální člověk se zálibou 
v jazzu, swingu, funky a bluegrass stylu. 
Jeho oblíbeným muzikálem je Johanka 
z Arku, oblíbenou písní Don‘t Worry 
Be Happy (Bobby McFerrin), nemá rád 
techno a jiné hardcorové styly. 

S hrou na kytaru začal v deseti le-
tech, navštěvoval soukromou hudební 
školu. O dva roky později se „zamilo-
val“ do šestistrunného bendža a začal 
chodit do školy hry na bendžo. Dále 
hrál v bluegrassové skupině Modrotisk. 
Navštěvoval pražskou konzervatoř Jaro-

slava Ježka, kde potkal nejlepšího učitele 
zpěvu, Vratislava Kadlece, který mu prý 
hodně pomohl. Dodneška bere inspiraci 
z jazzového zpěváka George Majora. Je-
den čas moderoval country pořad Folko-
motivy. Jeho první divadelní úspěch byl 
v muzikálu Daniela Landy Tajemství, 
a ve španělské verzi Soukupova muziká-
lu Johanka z Arku, kde ztvárnil archan-
děla Michaela, putovali s představením 
po Španělsku a pro Ondřeje to bylo něco 
jako krásný sen. Nehledě na Modrotisk 
patří také do kapely Top Dream Compa-
ny. Můžeme ho rovněž slyšet v projektu 
To Being. Nejvíce ho ale zatím proslavi-
la účast v pěvecké soutěži X-Factor.

(Převzato z internetu)
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KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou 

pořádá pro malé diváky

v sobotu 27. září 2008 
na zastřešeném zimním stadionu 

v Pěšinkách v 9.30 hod. 
zábavný hudební program

MILAN A KLAUN HUGO 
aneb Znáte hezkou pohádku, 

popředu i pozpátku?

Program bude plný her a motivač-
ních soutěží pro děti a mládež, dopl-
něný pohádkovou, filmovou a součas-
nou muzikou.

Vystoupí západočeský diskžokej 
DJ George a posluchačům nabídne 
písničky Anety Langerové, Dády 
Patrasové, Ewy Farné, Maxim Tur-
bulens, Svěráka a Uhlíře, Olympicu, 
ABBY, zahraje písničky z Večerníčků, 
seznámí se skladbami od Beatles, 
Beach Boys či Elvise Presleyho 
a dalších.

Budou zařazeny soutěže rytmiky, 
bublinkové show, malování křídami na 
chodník, soutěže Poznej zvuky, Poznej 
pohádku, soutěž s rodiči, tanec v ryt-
mu rock and rollu, přetahování lanem 
a spousty jiných týmových soutěží 
všeho druhu, které budou odměněny 
cenou a proloženy muzikou. 

Jednotné vstupné 50 Kč, 
předprodej vstupenek v TIC 

od 15. září, 
tel. 569 496 676.

V den konání akce na zimním 
stadionu 1 hod. před začátkem 

představení.
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Tip na knihu

Dvě střelné rány v manželově hlavě 
přivedly 39letou Kamilu Velikovskou ze 
Zlína před senát Krajského soudu v Brně, 
který ji za vraždu poslal na osm let do 
věznice. Vrchní soud v Olomouci ji dva 
roky přidal, ale po odvolání k Nejvyšší-
mu soudu se případ vrátil do Olomouce 
a výsledkem byl trest v trvání sedmi 
let. Ani tím to však neskončilo, neboť 
Velikovské obhájkyně Hana Marvanová, 
bývalá politička, podala dovolání k Nej-
vyššímu soudu, ten rozsudek zrušil a na 
základě svého rozhodnutí ji propustil 
v říjnu loňského roku z vězení a dopo-
ručil přehodnotit, zda Velikovská zabila 
svého manžela úmyslně. Ale ponechme 
putování Velikovské po soudech stranou 
a věnujme se vlastnímu tipu na knihu.

Kamila Velikovská sepsala během 
desetiměsíční vazby knihu Svobodná, 
i když za mřížemi, ve které píše, že první 
ránu dostala od svého partnera už jako 
osmnáctiletá, ve třetím měsíci těhoten-
ství a během dvacetiletého manželství 
se agrese ze strany o dva roky mladšího 

muže jen stupňovala. Poslední půlrok 
před svým zločinem, který spáchala 
v květnu 2005 ve společném domě na 
Zlínsku, údajně nesměla bez dovolení 
ani na záchod, nemohla vycházet z domu, 
byla vystavena neustálému psychickému 
i fyzickému týrání, včetně hrubého bití 
a opakovaného znásilňování. Obstarala 
si zbraň, kterou osudného večera pou-
žila. Po hádce, vyvolané tím, že ozná-
mila manželovi, že odchází i se dvěma 
dospělými dcerami, si pro ni odběhla 
do vedlejší místnosti. Připustila, že byl 
manžel nesmírně překvapený, přesto si 
ji však nepřestal dobírat. Rozhodující 
okamžik líčí takto: „Zbraň měl provoka-
tivně u pravého spánku. Ty jsi ale vážně 
nemocný, pomyslela jsem si a nahlas 
řekla: „Nedělej kraviny!“ Vstala jsem, 
obešla malý konferenční stolek, on měl 
stále zbraň u spánku a díval se na mě 
jako slabomyslný. Chňapla jsem po 
zbrani, abych mu ji vytrhla z ruky. Zava-
dila jsem o neuvěřitelně jemnou spoušť. 
Ozval se výstřel.“ Jenže pak ještě jeden! 

Proč střílela dvakrát, nikdy nevysvětlila, 
stejně jako to, proč incident neohlásila 
na policii. Navíc zbraň se nikdy nenašla. 
Ale to už jsme opět mimo děj knihy, snad 
se ještě sluší poznamenat, že Velikovská 
v manželství podnikala, často cestovala 
a měla milenecký poměr, o kterém její 
manžel věděl…“

Knihu vydalo nakladatelství Jota, 282 
stran, doporučená cena 268 Kč.

Ve druhé autobiografické knize Kamily 
Velikovské Odsouzená se čtenář seznámí 
s jejím osudem v době před nástupem 
do vězení a zejména s bezprostředním 
popisem období stráveného za mřížemi. 
Kniha přináší její pohled na poměry 
v dnešním českém vězeňství a pestrou 
přehlídku povah a příběhů ostatních žen 

„za katrem“, s nimiž se setkala v ženské 
věznici ve Světlé nad Sázavou, kde si už 
odpykávala původní desetiletý trest. 

Knihu vydalo opět nakladatelství 
Jota, má 398 stran a doporučenou cenu 
298 Kč.

-jv-
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Výstava o starém Egyptu v Havlíčkově Brodě 

př. n. l. – 350 n. l.), socha egyptského 
hodnostáře ze 13. dynastie (1797 – 1634 
př. n. l.) nebo barevně zdobená rakev 
ženy Taikašet („Núbijka“), která žila ve 
staroegyptských Thébách v době vlády 

núbijských panovníků. Část předmětů 
ze sbírek Náprstkova muzea pochází 
z vykopávek Českého (resp. Českoslo-
venského) egyptologického ústavu FF 
UK, které se v Núbii uskutečnily v rám-
ci záchranné akce UNESCO, další před-
měty pocházejí z původně soukromých 
sbírek, které byly sběrateli darovány 
Národnímu muzeu.

Návštěvníci výstavy mají příležitost 
projít staroegyptsky upravenými pod-
zemními chodbami do „pohřební ko-
mory“, v níž je vystavena již zmíněná 
rakev ženy Taikašet. 

Výzdoba podzemí, která zahrnuje 
malby, nápisy, různé keramické a ka-
menné artefakty, ale i repliky zvířecích 
mumií, je dílem studentů havlíčkobrod-
ského gymnázia, střední uměleckoprů-
myslové školy ve Světlé n. S. a žáků 
Základní umělecké školy v Havlíčkově 
Brodě.

Z „pohřební komory“ návštěvníci 
vycházejí do galerie, kde si prohlédnou 
výstavu Hrobka krále Tutanchamona. 
Ta byla zapůjčena z archivu Griffitho-
va ústavu Oxfordské univerzity díky 
Dr. Jaromíru Málkovi, rodákovi z Při-
byslavi, který pro tuto výstavu vybral 
fotografické záběry z unikátní série 
dokumentárních snímků pořízených 
fotografem Harry Burtonem při pro-
slulém objevu hrobky Tutanchamonovy 
hrobky v r. 1922. Faraon Tutanchamon 
vládl v letech 1336 – 1327 př. n. l., a jak 
známo, nález jeho bohatě vybavené 
hrobky se stal archeologickým objevem 
tisíciletí. 

Text a foto: jv

Muzeum Vysočiny a Galerie vý-
tvarného umění v Havlíčkově Brodě 
ve spolupráci se Společností přátel 
Afriky – Spolkem přátel Súdánu po-
řádají výstavu ze sbírek pražského 
Náprstkova muzea a Městského mu-
zea v Moravské Třebové pod názvem 
Núbie v dobách faraonů. 

Výstava trvá do 24. září a představuje 
starověké dějiny Núbie od jejich počát-
ků v prehistorii po příchod křesťanství 
do nilského Súdánu. Během této doby, 
která byla současná s vládou faraonů 
v Egyptě, se na území Núbie rozvíjela 
celá řada domorodých kultur a krá-

lovství. Čtyři tisíce let historického 
vývoje dokumentuje třicítka vzácných 
sbírkových předmětů, doplněných re-
plikami a rekonstrukcemi. Ústředním 
exponátem výstavy je reliéfní blok s vy-
obrazením núbijského krále Taharky, 
jednoho z nejvýznamnějších núbijských 
panovníků, který vládl sjednocenému 
království Egypta a Núbie mezi lety 
690 – 664 př. n. l. a na bitevním poli se 
střetl s nejslavnějšími asyrskými králi 
Sinacheribem, Assarhadonem a Aššur-
banipalem.

Z dalších exponátů stojí za zmínku 
především vzácný soubor keramiky 
z doby Merojského království (300 

Replika pohřební komory
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rozhovor měsícerozhovor měsíce

Literární soutěž

Městská knihovna ve Světlé nad 
Sázavou 

vyhlašuje literární soutěž pro 
žáky základních škol 

na téma

Cesta do 
pohádky

libovolný literární útvar v rozsahu 
max. A4 textu

I.  kategorie – první stupeň 
základních škol

II.  kategorie – druhý stupeň 
základních škol

Práce odevzdávejte v knihovně 
do 3. listopadu 2008.

Se začátkem nového školního roku 
začíná i vyučování v Základní umě-
lecké škole ve Světlé nad Sázavou. Jed-
ním z nejvýraznějších učitelů je pan 
Vladislav Beran. I ve svých osmdesáti 
čtyřech letech stále vyučuje hru na 
fl étnu a klavír. Celý svůj život zasvětil 
hudbě a to se odrazilo i v jeho neob-
vyklém koníčku – sbírání fl éten.

– Mohl byste našim čtenářům říci 
něco o sobě?

Narodil jsem se v Praze, ale většinu 
svého nejútlejšího mládí, do svých 
šesti let, jsem strávil ve Světlé. Potom 
jsme se přestěhovali do Prahy. Můj 
otec byl povoláním inženýr – architekt. 
Původně pracoval na ministerstvu ve-
řejných prací, kam se také po třicátých 
letech znovu vrátil pracovat. Tady ve 
Světlé začal ve dvacátých letech pod-
nikat. Asi největší stavbou, kterou ve 
Světlé udělal, je přístavba radnice, 
myslím tím levou část. Zajímavé je, 

že když před několika lety přistavo-
vali i tu pravou část, tak použili jeho 
projekt, ale museli ho otočit na druhou 
stranu. Je to sice trochu symetrické, 
ale nakonec to vypadá pěkně. Kdyby 
se teď postavil na náměstí a rozhlédl 
se, hodně by se zasmál a řekl: ,,I vy 
kujóni, co jste to tady udělali?“ Ale 
měl by určitě radost, protože tenkrát 
se to lidem nelíbilo. 

– To tak vždycky bývá… 
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Takže samozřejmě potom, kolem 
třicátého roku, to tady nešlo vydržet. 
Místní stavitel, pan Herink, tehdejší 
majitel hotelu Koruna, byl velmi rád, 
že otec odtud odešel.

– Takže mezi nimi byla konkurenční 
rivalita?

To víte, byli tu ve Světlé dva stavitelé 
a mezi nimi to byla veliká konkurence. 
Tak se otec nakonec přesunul zpět do 
Prahy na ministerstvo. 

– A vy jste šel s ním?
Ne. Já jsem tady musel chvíli zůstat, 

protože jsem se narodil na konci října 
a mě do školy v Praze vzít nechtěli, 
protože jsem byl moc mladý. Tak jsem 
začal chodit do školy tady. Moje matka 
byla místní rodačka, dcera kamenické-
ho mistra Josefa Podpěry. Otec tady 
ve Světlé začal podnikat a postavil si 
domek. To je ten první domek za tratí 
směrem na Josefodol. Na místní škole 
byl řídícím můj prastrýček, tedy babič-
čin bratr, takže nebyl žádný problém 
s mým přijetím do školy. Ba naopak, 
i mí kamarádi ze školy byli mladší, než 
jsem byl já. Tady se na to tak nekou-
kalo jako v Praze. Koncem října jsme 
se přestěhovali zpět do Prahy. A tam, 
když už jsem začal chodil do školy, tak 
mě přijmout prostě museli. 

– A kde se vzala vaše velká láska 
k muzice?

Asi to vše začalo, když jsme bydleli 
v Praze. Otec pracoval celé dny na 
ministerstvu a moje maminka měla 
pomocnici v domácnosti, takříkajíc 
děvče k ruce. Když měla volnou chví-
li, tak seděla u piana a hrála. Tím se 
na mě pravděpodobně ta muzika tak 
podepsala. 

– K hudbě vás de facto přivedla ma-
minka… 

Ano, přesně tak. Když jsem chodil 
do třetí třídy, tak řekla, že se budu učit 
hrát na klavír. Ale já jsem se tenkrát 
postavil proti jako kluk a odpověděl, 
že na piano hrají jen ženy. V té době 
jsem to totiž viděl jen u mé maminky 
a babičky. Nakonec mi tedy vysvětlily, 
že muži hrají také. Tak jsem to zkusil 
a kupodivu mě to za nějaký čas začalo 
hodně bavit. Jenomže otec, jak byl stá-
le vyšší ministerský úředník, viděl, že 
se řemeslník uživí lépe než muzikant. 

– Co jste šel tedy potom studovat? 

Redakce Světelského zpravodaje 
přeje panu Beranovi 

vše nejlepší a hodně zdraví 
k jeho říjnovým narozeninám.

Otec mě nenechal jít na gymnázium, 
ale na tzv. měšťanku, dnešní druhý stu-
peň. Kdo chtěl studovat dál, na odbor-
nou školu, tak musel mít čtvrtou třídu 
měšťanky. Mě dali na průmyslovku, na 
strojařinu. Abych pravdu řekl, bavilo 

mě to. A nakonec to bylo dobře. Když 
jsme za války v roce 1943 maturovali, 
tak nás hned zařadili do letňanské 
Avie, kde vyráběli vojenská letadla. 
Jeden z protektorátních ministrů, Ema-
nuel Moravec, za to, že v roce 1942 
zabili Heydricha, daroval můj ročník 
narození 1924 Hitlerovi. Dal nás jako-
by k dispozici na práci v německé říši.

– Musel jste nastoupit na nucené prá-
ce do Německa?

Já jsem měl štěstí, že jsem byl v té 
Avii, protože nás tam potřebovali. Ji-
nak, kdybych býval šel na konzervatoř, 
kam jsem chtěl původně, tak mí kama-
rádi konzervatoristé museli všichni do 
Německa na práci. A leckdo z nich se 
už domů nevrátil. 

– Co jste dělal po válce?
Moje maminka samozřejmě chtěla, 

abych studoval dál na vysoké škole. 
Chtěla ze mě mít pana inženýra. Ale 
otec řekl, že mám oprávnění, abych 
dělal řemeslníka, například instalatéra. 

Dokonce už mi sehnal mládence, který 
by se mnou dělal instalatérské práce. 
Víte, někdy je dobré rodiče poslechnout 
a někdy to dobré není. 

– Kdy jste se začal zabývat muzikou 
trošku blíže?

V době, když jsem začal chodit na 
průmyslovku, najednou jsem poznal 
spoustu krásné muziky a začal jsem 
se zajímat o orchestrální hru. Nejvíce 
mě ale zaujala flétna. Dvojí vzdělání, 
hudebníka a technika, mě vedlo k to-
mu, že jsem se o flétnu zajímal jak 
z uměleckého hlediska, tak z technic-
kého. Protože hudební nástroj vyžaduje 
neustálou odbornou péči, naučil jsem 
se nejdříve odstranit menší závady, ale 
později i značné poškození nástroje. 
Nakonec to dopadlo tak, že přišel rok 
1948 a já byl zrovna v té době druhým 
rokem na vojně, tudíž jsem byl v ar-
mádním uměleckém souboru. Sice jen 
jako voják, ale už jsem byl „profík“.

– A co jste dělal po vojně?
Dělal jsem konstruktéra ve vagonce, 

ve smíchovské Tatře. Mezitím jsem za-
čal objíždět různé soutěže, kde mi řek-
li, že potřebují muzikanty do orchestru 
a že mám na víc, než jen konstruovat 
vagony. To imponovalo mému nadříze-
nému, který za mnou přišel a gratulo-
val mi. Šéf mě nakonec uvolnil a odešel 
jsem do Moravské filharmonie, která 
tenkrát byla stará tři nebo čtyři roky. 
Nakonec jsem se tam i oženil. Protože 
jsme nedostali byt, tak jsme se ženou 
odešli do Ostravy, kde se budoval nový 
symfonický orchestr a samozřejmě 
byl lepší, než ten olomoucký. Poté 
se Ostravský symfonický orchestr 
přejmenoval na Státní filharmonii Os-
trava a o pár let později na Janáčkovu 
filharmonii Ostrava. Tak jsem se dostal 
do Ostravy. A představte si, my tam 
zůstali pětadvacet let! Potom jsem šel 
do důchodu, mimochodem o čtyři roky 
dříve, protože jsem měl tzv. penzi za 
výsluhu let. 

– Když jste bydlel tolik let v Ostravě, 
jak jste se nakonec ocitnul zde zpátky 
ve Světlé?

Já jsem tu zdědil dům, takže roku 
1980 jsme se se ženou přestěhovali zpět 
do Světlé. Jednou jsem v Ostravě ka-
marádovi řekl: ,,Člověče, já jsem nikde 
nebyl tak dlouho jako tady v té Ostra-
vě“, a ten se jen smál. No a podívejte se. 
Ve Světlé jsem už dvacet osm let. 
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– Co vás vedlo k tomu, že jste 
začal učit ve zdejší základní umělecké 
škole?

Předčasný důchod byl nižší než sta-
robní a tím pádem mě napadlo, že bych 
mohl učit. Nejdřív jsem učil klavíristy 
a pomalu jsem si zaučoval děti na 
flétnu, protože na tu tady skoro nikdo 
nehrál. Dodnes není v našem okrese 
oficiální učitel, který by to učil, a přes-
to mají žáci znamenité výsledky. 

– Stále ještě dáváte hodiny?  
Ano, pan ředitel chce, abych ještě učil 

a chce mi dát i některé klavíristy. Víte, 
člověk dokáže ještě dost zahrát a učit 
i s nadšením. Asi je to i tím, že mám 
moc rád děti, i když žádné nemám. 

– Máte nějaké žáky, kteří se muzice 
věnují i nyní a mají značné úspěchy?

No, já mám některé jako své děti. 
Dneska už to jsou i tátové od rodin. 
Jeden hraje v Národním divadle, dru-
hý hraje v Japonsku a další například 
v Ostravské opeře. Někteří byli skuteč-
ně jako moje děti. 

– Kromě flétny a klavíru hrajete ještě 
na jiné nástroje? 

K flétně patří pikola. To je víceméně 
to samé, pouze v menším provedení. 
Byl jsem nucen učit zobcovou flétnu 
jako přípravný dechový nástroj. Ke 
klavíru mi nejvíce šly varhany. Když 
jsem jako student přijel do Světlé na 
prázdniny, tak jsem chodil hrát do kos-
tela k panu Oldřichu Vlčkovi.

– A v orchestru jste vystupoval pouze 
s flétnou?

V orchestru jsem byl vedoucí sku-
piny fléten, tedy sóloflétnista. Flétny 
bývají buď dvě, tři a nebo čtyři. Podle 
toho, co jsme hráli. Když to byl Mozart 
nebo Dvořák, tak byly dvě flétny, ale 
když tam byl Martinů nebo Janáček, 
tak to už musely být flétny čtyři. Před 
orchestrem jsem hrál mnohokrát jako 
sólista večera. Ale na těch velikých 
koncertech jsem hrál tak jednou za 
pět roků. Ono to nejde, aby člověk hrál 
sólo každou sezonu, když tam hrají 
takoví hudební velikáni jako Hudeček 
nebo Suk. 

– Já vím, že vy máte takový neobvyklý 
koníček. Prý sbíráte flétny…

Tady došlo k takovému propojení té 
strojařiny a techniky s hudbou. Ale 
povím vám jedno. Jak člověk propadne 

▶ hudbě, to je jako droga. A je to horší 
než droga. Ta hudba musí z člověka 
ven. Nebýt toho, že jsem se dal na mu-
ziku, tak by ze mě nejspíš byl smutný 
slušný konstruktér. Mě totiž vždycky 
zajímalo jak, kdy a kde je flétna udě-
laná. Jednou jsem se pokusil i flétnu 
vyrobit.

– A povedlo se?
No…vypadalo to jako flétna.(smích) 

A dokonce to i hrálo. Když jsem byl 
ještě v Avii, kde jsem měl spoustu vol-
ného času, tak se tam dalo leckdy něco 
vyrobit. Flétny se také za tu dobu hod-
ně změnily. Znáte třeba kytaru?

– No jéje. Já jsem na ní hrála v ZUŠ 
osm let… 

No dobře. Tak si vezměte hmatník 
u kytary. Jak jsou nahoře blízko sebe 
ty pražce, tak se dávají čím dál tím více 
od sebe. A to je u flétny to samé. Samo-
zřejmě jsou nějaké korekce a ty se stále 
zdokonalují. Já se vždy věnoval spíše 
dějinám nástroje. Sledoval jsem, jak 
původně jednoduchý nástroj byl vylep-
šován živelným přidáváním klapek až 
k neúnosné míře. Konec tomu udělal 
flétnista a vynálezce Theobald Böhm, 
který v polovině 19. století vytvořil 
zcela nový nástroj podle akustických 
výpočtů. Nástroj se pochopitelně hned 
neujal. Byl drahý a zvukově se odlišo-
val od naměklého zvuku staré flétny. 
Vznikaly nové konstrukce spojující 
výhody starého a nového systému, ale 
vymizely stejně jako starý systém. 

– A kde berete nové úlovky do své 
sbírky?

Pár kousků jsem sehnal často přes in-
zerát. Mnohokrát jsem se také seznámil 
se zajímavými lidmi, kteří mi ledacos 
o tom nástroji nebo o jeho původním 
majiteli řekli. Taky se mi stalo, že to 
byli častokrát i osobnosti české hudby 
jako například Otakar Kádner, profesor 
pražské univerzity.

– Vím, že máte nejraději orchestrální 
hudbu, ale najde se někdo, koho byste 
rád vyzdvihl? Mám na mysli určitého 
muzikanta, zpěváka, skladatele…

Řeknu to asi takto, kdo by neměl rád 
Mozarta. Mozartovy koncerty jsem 
hrával s naším orchestrem. Když jsem 
měl sedmdesátiny, tak jsem hrál jeho 
koncert dokonce i tady ve Světlé. Rád 
vzpomínám na spolupráci s panem 
Průšou. 

– U vás tedy vítězí Mozart?
Miluji Mozarta, Dvořáka a také 

Brahmse. Hudba dokáže vyjádřit 
všechno. Dovede být tokem řeky a za 
chvíli skákajícím skřítkem. Hudba do-
vede být uštěpačná, lyrická, zamilova-
ná, poté veselá. Například Beethoven 
stále hledal v hudbě smysl života. Mu-
zika je zkrátka mnohoznačná. Momen-
tálně mám rád hudbu, která se rozplývá 
jako tok řeky. Je to druh hudby, která 
má obrovský duchovní náboj. Třeba 
teď jsem si koupil Mp3 přehrávač. 
Taková maličká věcička, a já si můžu 
díky ní leccos poslechnout i v posteli. 

– Když jste celý život s orchestrem 
cestoval a poznal pár krajů, jste vůbec 
spokojen s životem ve Světlé? Je tu 
něco, co byste rád vyzdvihl, nebo nao-
pak co byste rád změnil?  

Jednu věc bych tu rád změnil a budu 
za ni bojovat. Ale nemám čas a nemám 
moc sil, abych se k tomu dostal. Do-
konce už jsem o tom mluvil i s paní 
starostkou. Rád bych změnil znělku 
místního rozhlasu. Bim, bam, bam, 
bim bam, bam. Máme zde významné-
ho rodáka Jelena. Byl to také amatér, 
ale byla to významná osobnost. On byl 
spolu se Škroupem a s dalšími inici-
átorem prvních česky zpívaných oper 
v Praze. Víte, jak je ta pasáž pocestné-
ho, kam se noha šine, tak bych tam dal 
jen ten začátek a trojhlasně. Jedná se 
mi o technickou záležitost. Ono to na-
konec stačí dát na Mp3 nebo na flashku 
a přenést to tam. 

– A co se vám zde naopak líbí?
Se Světlou jsem prozatím velice spo-

kojen. Tady se vždycky tradovalo, že 
jsou tady zlí lidé. Ale já si to nemyslím. 
Jako jinde, jsou tu dobří i zlí lidé. To 
máte tak, když je někdo nešťastný a ne-
dovede se uzavřít do sebe, mlátí kolem 
sebe vzteky. O to tu jde. Prostě člověk 
by měl být vděčný za každé ráno. Měl 
by být vděčný za to, že je takový, jaký 
je. A měl by mít rád všechny lidi. 
A měl by mít rád i ty, které rád nemá. 
Já vždycky, abych nemusel říkat, že je 
nemám rád a nebo že je nenávidím, tak 
vždy říkám, že k nim mám nechuť. Pan 
prezident Masaryk to ještě lépe for-
muloval. Vždy říkal, že je to nepěkný 
člověk. 

– Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
úspěchů a elánu do dalších let. 

Šárka Nevoralová
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Škubánek v Polsku 

Osmileté přátelství  dětských folk-
lorních souborů podpořila i obě města 

– Světlá n. S. a Wąwolnica podepsáním 
dohody o vzájemné spolupráci.

Je slunný pátek 27. 6. 2008. Dveře 
všech škol se na dva měsíce zavřely za 
posledním žáčkem, děti si odnesly vy-
svědčení za celoroční namáhání svých 
hlaviček, začínají vytoužené prázdniny. 

Ovšem škubánkovské děti se v pozd-
ním odpoledni opět scházejí před světel-
skou školou. Jenom batohy s učebnicemi 

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

Studenti vytesali památník

U příležitosti nadcházejícího Dne 
ozbrojených sil byl v Čáslavi 26. června 
odhalen památník 21. pěšímu pluku 
maršála Foche, který je vzpomínkou 
na československé legionáře, s nimiž je 
vznik pluku spojen. 

Kamenný monument, který byl vyroben 
studenty našeho Kamenosochařského stře-
diska Lipnice n. S. je umístěn před branou 
někdejších Žižkových kasáren, v nichž 
kdysi pluk sídlil. Původní památník se 
sochou maršála Ferdinanda Foche pochá-
zel z 30. let 20. století. Nový památník, na 
jehož čelní straně je vytesán revers čestné 
pamětní medaile „21. střeleckého pluku 
Terronského“, je umístěn na původním 
soklu. Autory návrhu díla jsou František 
Tesař a Zdeněk Jirout. 

Slavnostního aktu odhalení se zúčast-
nila ministryně obrany Vlasta Parkanová, 
dále její náměstek František Padělek, 
starosta města Čáslav Vladimír Hamral, 
zástupce náčelníka Generálního štábu 
AČR brigádní generál Josef Bečvář, velitel 
21. základny taktického letectva plukovník 
Petr Mikulenka, za francouzské velvysla-
nectví podplukovník Nicholas De Driesen, 
a další významní hosté. 

Po nástupu čestné stráže s praporem 
21. pluku československých legií ve Fran-
cii proletěly nad místem konání letouny 
JAS 39 Gripen z čáslavské letecké základ-
ny. Následně byl projevem paní ministryně 
zahájen slavnostní akt odhalení památní-

ku. Paní ministryně zmínila historii 
pluku a poděkovala městu Čáslav a jeho 
obyvatelům za obnovení památky pluku 
a znovuodhalení památníku. Následoval 

projev starosty města Čáslavi, který vzdal 
hold legionářům, kteří přispěli v bojích 
první světové války ke vzniku samostat-
ného Československa. Paní ministryně 
potom společně se starostou města Čáslav 
památník odhalila.

Jednotliví hosté položili k památníku 
květiny a zazněly česká, francouzská 
a slovenská hymna v podání Dechového 
orchestru mladých ZUŠ J. L. Dusíka 
v Čáslavi. 

Celým programem slavnostního odhale-
ní provázela a nemálo se na celém zajištění 
podílela paní Soňa Dědíková, ředitelka 
muzea v Čáslavi.

Helena Pechholdová

Z historie:
Z dobrovolníků z Ruska, USA, Rumun-

ska, Srbska, Itálie, příslušníků českoslo-
venské legie a Čechů a Slováků usídlených 
ve Francii vznikl 12. ledna 1918 ve Francii 
21. střelecký pluk, který se stal součástí 
čtvrté francouzské armády. Po první 
světové válce byl dislokován do Čáslavi 
a v druhé polovině roku 1919 se spojil 
s domácím 21. pěším plukem. Ten pak od 
27. října 1923 nosil čestný název 21. pěší 
pluk maršála Foche. Jméno získal po 
vrchním veliteli dohodových spojeneckých 
armád první světové války Ferdinandu 
Foche (1851 – 1929). 

vyměnily za velké kufry a tašky. Folk-
lorní soubor Škubánek právě vyjíždí na 
svou 700 km dlouhou pouť do polské 
Wąwolnice, na pozvání svých dobrých 
přátel z tamního souboru Bystrzacy.  Au-
tobusem „Světluška“ startujeme přesně 
v 18 hodin a 18 minut. Cesta ubíhá ve-
sele, všeobecné švitoření je prokládáno 
zpěvem dětských hlásků. Ani pohádka 
na dobrou noc nechybí, únavou zmožená 
víčka se sama zavírají. 

V sobotu ráno přijíždíme do Wawol-
nice, kde jsme již očekáváni našemi ▶
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polskými hostiteli-dětmi ze souboru 
a jejich vedoucí Irenkou. Po srdečném 
přivítání se ubytováváme ve velkém 
domě u fary, kde budeme bydlet ještě se 
souborem Miorita z Moldávie. Odpoledne 
však již plni elánu odjíždíme na své první 
vystoupení do Dolní Kaziměře. Pořádá se 
zde Mezinárodní festival písní a lidových 

muzik, na rozlehlém náměstí se koná 
jarmark rukodělných řemesel. Na pódiu 
se střídají soubory z Polska, Zakarpatské 
Rusy,  Skandinávie, Ukrajiny a jiných 
zemí. A teď přichází i naše chvíle. Celým 
náměstím se nese zpěv našich zpěváčků, 
české písničky lahodí uším přítomných 
diváků. Vyšívané zástěrky, červené 
mašle ve vlasech, klapot střevíčků – to 
Škubánek tančí, zpívá a hraje pro radost 
všech i svou. A lidé se smějí, podupávají 
si do taktu, zvesela tleskají, když se „šku-
bánkovský had“ při závěrečných Kolech 
proplétá mezi rozjařeným obecenstvem. 
I vousatý pan konferenciér ocenil naše 
vystoupení dojatými slovy vstřícného 
gesta, kdy člověk člověku je blíž, dítě 
rodiči a naopak. A my máme radost, že 
i vy máte z nás radost – to je ten pravý 
úspěch. Ale to už z pódia zní zpěv dalších 
účinkujících. Mezi stánky s dřevěnými 
ptáčky, malovanými obrázky, sušenými 
květinami a různým jiným obdivuhod-
ným zbožím se potkáváme s dívkami, 
chlapci, ale i s babičkami v různých kro-
jích a navzájem se okukujeme. No zkrát-
ka, co země, kraj, to jiný kroj, ale každý 
je něčím zajímavý a poutavý.  Navečer se 
vracíme zpět do Wąwolnice. Po chutné 
večeři si děti hrají nebo se vlní na Rynku 
v rytmech diskotékových.

Je neděle. Pro všechny sváteční den, 
v městečku vrcholí dny Wąwolnice. Ráno 
se všichni scházíme na rynku, společně 
se fotíme u vyřezávaných soch sv. Flori-
ána, sv. Vojtěcha a sv. Kazimíra, zakla-
datele Wąwolnice, ale i mnoha  jiných 
polských měst. Ve slavnostním průvodu 
kráčíme v nažehlených krojích do kated-
rály sv. Vojtěcha, abychom se zde zúčast-
nili spolu s ostatními obyvateli  mše svaté. 

Kdo chce, může rozjímat v přilehlé kapli 
u sošky  Matky Marie Kebelské, ke které 
se sjíždějí lidé z celého Polska a prosí za 
uzdravení. Traduje se, že Marie Kebelská 
má zázračnou sílu uzdravit i ty, kteří  jsou 
nevyléčitelně nemocní.

Dopoledne se scházíme s paní ředitel-
kou základní školy. Provází nás po všech 

jejích prostorách a poutavě o škole vypra-
vuje. Odpoledne se už však chystáme na 
vystoupení v hlavním programu. Má dvě 
části, a tak se na pódiu střídáme s Byst-
řáky a Moldavany. Kroje wąwolnických 
Bystřáků hrají pestrými barvami, třpytí 
se leskem blýskavých kamínků a flitrů, 
veselé písničky rozdávají všem dobrou 
náladu. I vystoupení malých, ještě styd-
livých Bystřáčků, nás nutí k úsměvu. 
Moldavský soubor Miorita předvádí 
rázné tance svého národa, za přispění 
halasného pískotu. Děvčata zpívají za 
doprovodu harmoniky moldavské lidové 
písně. A přicházejí naši Škubánci. Za tó-
nů houslí paní Škubánkové, klarinetu 
Káji Kršňáka a violončela Pepy Strašíka 
zpívají, tančí a předvádějí osvědčená 
i nová čísla (např. třasák a pásmo Na 
jarní louce)  z dávného života lidí našeho 

kraje, naší Vysočiny. Opět kouzlí úsměvy 
na rtech diváků, jejichž ruce doprovázejí 
tleskáním naše Škubánky. Tolik rozdané 
radosti a veselí  je největší odměnou za 
vynaložené úsilí. Závěrem hlavního pro-
gramu nás všechny těší pochvaly a slova 
díků od představitelů města a všech ná-
vštěvníků. 

Se soumrakem dne se všichni společně 
scházíme v 1km vzdáleném zámečku 
Kęble, abychom si opekli klobásky, 
ochutnali místní specialitu „bigos“ 
a hlavně si opět zazpívali. Vřelá vzájem-
ná objetí jsou tím největším důkazem, že 
ač se vídáme jen zřídka, dávno navázaná 
přátelství stále platí.

V pondělí nás čeká výlet do Nálęc-
zowské minizoo. Zdravíme se většinou 
s domácími zvířaty, ale třešničku si z dět-
ských dlaní sezobne i pštros, trs trávy 
neodmítnou kozy, a liška, co odnesla Bu-
dulínka, na nás zamává svým huňatým 
ocasem. Příjemného osvěžení se nám 
dostává v lázeňském Atriu v Nalęczowě. 
Děti řádí ve vodě jako delfíni, kdo chce, 
nechá si namasírovat tělo tryskající vo-
dou, můžeme i do sauny. Po vyplavení 
všech Škubánků procházíme rozlehlým 
parkem, ochutnáme zmrzlinu, pošleme 
pozdravy svým blízkým.  Odpoledne 
Evička všem rozdává nové zpěvníky, 
abychom si mohli s její kytarou zazpívat 
písničky, které si děti sami vybírají.

V úterý je velký den. Přijíždějí nás 
pozdravit představitelé města v čele 
s panem vojtem (starostou). Oceňuje 
záslužnou práci, snahu a píli dětí a ve-
doucích všech souborů. Vzájemně si 
vyměňujeme dárky pro potěšení všech 

▶
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Odhalení sochy Jaroslava Haška

Spolkem pro oživení nesmrtelnos-
ti Jaroslava Haška byla na Lipnici 
v sobotu 26. července za velké slávy 
odhalena spisovatelova bronzová so-
cha. Stalo se tak na prostranství při 
cestě ke hřbitovu, na němž je autor 
slavného románu o vojáku Švejkovi 
pochován.

Bronzová socha spisovatele sedící-
ho na kameni pochází od akademic-
kého sochaře Josefa Malejovského 
(1914-2003), autora například sochy 
Aloise Jiráska v Hronově, Jana Žižky 
v Trocnově, Bedřicha Smetany v Praze 

srdcí. Odpoledne ještě jednou oblékáme 
kroje, abychom předvedli své poslední 
vystoupení ve městě Pulawy. Přesto, že 
tančíme na malém náměstíčku, opět 
rozdáváme veselou náladu všem  při-
hlížejícím lidičkám. Oslňují nás blesky 
fotoaparátů, natáčí nás i místní televize. 
Obdiv patří i zručně pleteným copům 
našich děvčátek. A večer již patří do 
jinému žánru – diskotéce. 

Ve středu se loučíme se souborem 
z Moldávie, který se vrací do své vlasti. 
My, Škubánkovští, jedeme na velký výlet 
do Lublinu. Tiše procházíme Archika-
tedrálou sv. Jana. V akustické kapli si je-
den druhému šeptáme z rohu do rohu svá 

„tajemství“. Mlčky navštívíme i kryptu 
s ostatky biskupů. Z Domu prezidenta 
Lublinu trubač do všech světových stran 
oznámí, že je právě poledne. Posilňujeme 
se u fontány v parku. Naše oči zaujme 
dlouhá zeď s grafitti, které vytvořili 
umělci z celého světa. Vypravíme se 
i do podzemí, kde zhlédneme zajímavé 
představení o vzniku města, prohlížíme 
si i makety jeho vývoje. A kdo má ještě 
penízky, utratí je zaručeně v tržnici.

A je tu čtvrtek, den loučení. Jak rychle 
čas letí. Stisky rukou, vřelé polibky na 
rozloučenou, smích i slzičky, přání všeho 
dobrého.  Šťastnou cestu k návratu, milý 
Škubánci. Jsme zase doma, a abychom 
neporušili tradici – opět prší. Nevadí, 
jsme opálení, veselí, plni nezapomenu-
telných dojmů, dalších zkušeností, rado-
sti ze shledání s rodinami, ale i maličko 
smutní, že to tak rychle uteklo. Vřelý dík 
Tobě, Evičko Pejchalová, za celou organi-
zaci tohoto turné. Za tvoje obrovské srdíč-
ko, které svou lásku umí dát tolika dětem, 
co jich jen ve Škubánku je, bylo a ještě 
bude. Děkujeme  maminkám, tatínkům, 
babičkám, prostě všem, kteří mají Škubá-
nek rádi a podle svých možností trpělivě 
pomáhají se vším, co je třeba. Tak tedy 
ahoj, léto. Ať žijí prázdniny!

Drahomíra Kršňáková

Zvláštní poděkování za podporu 

tohoto projektu patří ZŠ Světlá nad 
Sázavou,  Komenského ul., městu Světlá 
nad Sázavou, kraji Vysočina, VIATOUR 
ing. Zdeněk Vacek, ZO OS Sklo Bohemia 
a. s., České pojišťovně Světlá n. S., Koo-

perativě Světlá n. S., Poštovní spořitelně 
Světlá n. S., České spořitelně Světlá n. S., 
pojišťovně Metal Aliance Světlá n. S., 
sklárnám Sklo Bohemia a. s., Akademii 

– VOŠ, Gymnáziu a SOŠUP, AutoContu 
Jihlava a FAB Humpolec.

Akce se uskutečnila za finanční podpo-
ry Fondu Vysočiny „Mezinárodní projek-
ty 2008“.

Víte, že…

…Mgr. Alena Křivská objevila rodin-
nou hrobku autora knihy „Kronika měs-
ta Světlé n. S. od roku 1207. - 1886.“? 
Rozhovor s badatelkou přinese říjnové 
číslo Světelského zpravodaje.

-jv-

či bratří Čapků ve Svatoňovicích. Haš-
kova socha je v nadživotní velikosti 
a váží kolem jedné tuny. Původně měla 
stát na Olšanském náměstí v Praze na 
Žižkově, kde byl v roce 1983, při pří-
ležitosti 100. výročí narození Jarosla-
va Haška, odhalen základní kámen 
budoucí sochy. Malejovský na soše 

začal pracovat, aby byla odhalena ke 
105. výročí, jenomže – jak řekl spiso-
vatelův vnuk Richard Hašek – po jejím 
dokončení zasedaly ideologické a další 
komise, které rozhodly, že socha je prý 
příliš symbolická. Hašek na ní sedí bo-
hémsky, má nohy křížem a jednu ruku 
strčenou za kšandou, což nepřicházelo 
v úvahu. Soudruzi tenkrát rozhodli, že 
socha je ideově nevhodná a že nemůže 
být na Žižkově instalována. Skončila 
v depozitáři Galerie hlavního města 
Prahy a po čase byla přesunuta do 
hangáru letiště Raná u Loun. Ironií 
osudu se stalo, že po roce 1989 byly 
k Haškovým nohám sváženy pomníky 
Fučíka, Zápotockého, milicionářů ▶
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a nakonec i Vladimíra Iljiče z dej-
vického „kulaťáku“.

Po více než dvaceti letech od vzni-
ku sochy a po mnoha jednáních došlo 
k dohodě, že se stane majetkem obce 
a že bude instalována nedaleko místa, 
kde Hašek napsal podstatnou část Švej-
ka. A tak se také stalo, za přítomnosti 
početného publika, vojáků v rakousko-

-uherských uniformách a nechyběl ani 
tajný policista Bretschneider. Z vesměs 
krátkých projevů několika potentátů 
budiž připomenut Richardův oblíbený 
citát ze Švejka: „Aťsi bylo, jak si bylo, 
přece jaksi bylo, ještě nikdy nebylo, 
aby jaksi nebylo!“

Text a foto: Jaroslav Vála

▶

Pout́ové oslavy v Golčově 
Jeníkově

Sobota 13.  září

 • V rámci pouťových oslav proběh-
ne u Goltzovy tvrze od 16.00 hod. 
Pásmo ze života M. M. Goltze 

– divadelní scénky v dobových 
kostýmech:

  a) Zahájení – průjezd M. M. Golt-
ze městem

  b) Rekonstrukce souboje Goltze 
s Pappenheimem

  c) Goltz vynálezce aneb Proč vy-
hrával všechny souboje

  d) Goltz inspirující aneb Jak 
W. A. Mozart k Malé noční hudbě 
přišel

  Účinkují – žáci ZŠ Golčův Jení-
kov a nadšení občané Golčova 
Jeníkova.

 • Od 18.00 hod. koncert Golčovan-
ky Tomáše Kotěry.

Po celou dobu programu zajištěno 
občerstvení v Goltzově stylu!

Neděle 14.  září

 • V 10.00 hod. v Goltzově tvrzi za-
hájena výstava OLBRAM ZOU-
BEK – SOCHY. Výstava bude 
přístupná po až pá 8.00 – 16.00 
hod. a potrvá do 19. 10. 2008.

 • Od 14.00 hod. koncert Jeníkov-
ské dechové hudby pod vede-
ním Dr. Jana Holého, u hasičské 
zbrojnice.

Rekonstrukce zimního stadionu bude!

Starostka Ing. Lenka Arnotová ne-
skrývá radost a uspokojení nad tím, že se 
podařilo městu získat potřebnou dotaci na 
rekonstrukci zimního stadionu v Pěšin-
kách. Sama k tomu pro Světelský zpra-

vodaj řekla: „Že chátrající zimní stadion 
potřebuje pořádný zásah, to každý, kdo jej 
navštěvuje, ví. Proto celé zařízení od HC 
Sklo Bohemia převzalo město a pověřilo 
jeho správou Technické a bytové služby 
města. Poté byl sestaven realizační tým 
a nastala mravenčí práce na vypracování 
projektu, na jehož základě mohlo město 
požádat o dotaci. Důležité bylo, že pro vý-
hodnější dotaci jsme byli nuceni připravit 
projekt rekonstrukce ze zimního stadionu 
na víceúčelové zařízení. Kvalitou projektu 
jsme obstáli a získali tak z Regionálního 
operačního programu, který je institucí 
pro rozdělování peněz z EU, nejvyšší do-
taci ze všech žadatelů, více než 65 milionů. 
Je to 70 % z celkových nákladů a my jako 
město do toho musíme vložit zbývajících 

30 %. Je to částka dost vysoká na to, 
abychom vybudovali skutečně nadčasové 
zařízení, které by mělo sloužit především 
mládeži. Na novém zimním stadionu na-
jdou prostorné kabiny všechna hokejová 

družstva HC Sklo Bohemia, samozřejmě 
se sociálním zařízením na potřebné úrovni. 
Prostorná šatna pro veřejnost vznikne ve 
vestibulu, nebude chybět místo pro reha-
bilitaci. Stadion bude mít tribunu pro 500 
lidí a součástí komplexu budou klubovny 
pro sportovní kluby i společenské orga-
nizace. Navíc by celé zařízení mělo mít 
celoroční využití.“

To, že město dotaci na zimní stadion 
získalo, je veřejnosti již známo, a tak není 
divu, že se vyrojila otázka, zda se bude 
v nadcházející sezoně v Pěšinkách bruslit 
a hrát hokej. Proto jsme požádali o infor-
maci místostarostu Mgr. Jana Tourka:

„Ano, městu se podařilo získat dotaci na 
rekonstrukci zimního stadionu z příspěvků 
EU. Ovšem než se ke skutečné přestavbě 
dostaneme, musí ještě proběhnout mnoho 
důležitých procedur. Stavební povolení na-
bude právní moci do 18. září, do 6 měsíců 
potom musí být vypracován podrobný re-
alizační projekt a na jeho základě budeme 
vybírat zhotovitele. Ten by měl být znám 
na počátku roku 2009 a teprve potom 
budou zahájeny demoliční práce. Je tedy 
pravděpodobné, že by led v Pěšinkách 
mohl být do konce ledna. Naší snahou 
je, aby konečný termín rekonstrukce byl 
9. měsíc 2010.“

Ředitel TBS Petr Soukup (vlevo) s místostarostou Mgr. Janem Tourkem při prohlídce 
zimního stadionu

Starostka města nad projektovou studií 
rekonstrukce zimního stadionu
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Vydařená výstava v Muzeu 
Světelska

Od počátku dubna je ve třech sá-
lech Muzea Světelska instalována 
zajímavá výstava u příležitosti 90. 
výročí vzniku Československa, kte-
rou připravil Vlastivědný spolek Svě-
telsko za podpory města Světlá n. S.  

Výstava návštěvníkům přibližuje dů-
vody vypuknutí 1. světové války, účast 
našich vojáků v této válce a současně 
samotný vznik Československa. K vi-
dění jsou například dobové vojenské 
uniformy, zbraně, medaile a další zají-
mavé exponáty. Část expozice je věno-
vána tomu, jak se život v této válečné 
době dotkl obyvatel Světelska, nechybí 
ani zmínka o vojenském lazaretu, pro 
který poskytl místo Richard Morawetz 
v budově lesního úřadu. O tom, že se 
výstava řadí mezi úspěšné akce, svědčí 
počet návštěvníků, kteří ji zhlédli. Pra-
covník muzea Martin Vlček poskytl 
informaci, že od dubna do 23. srpna si 
tuto výstavu prohlédlo více než třináct 
set zájemců. A ten kdo měl štěstí, že ho 
celou výstavou provedl jeden z hlavních 
organizátorů, světelský místostarosta 
Josef Böhm, musel z Muzea Světelska 
odcházet s příjemným pocitem mnoha 
načerpaných nových informací o neleh-
kém životě lidu nejenom na Světelsku 
za této války.  Prostě Josef Böhm neza-
přel svoji kantorskou minulost a navíc 
svůj zájem právě o válečné časy. I ma-
lým návštěvníků dokázal přitažlivou 
formou vyprávět o českých legionářích, 
o 21. pěším pluku se sídlem v Čáslavi, 
pro který bylo Světelsko doplňovacím 
územím, a na historické mapě Evropy 
ukázal místa významných bitev Velké 
války. Není tedy divu, že se Vlastivěd-
ný spolek Světelsklo snaží o prodlouže-
ní termínu konání výstavy, která měla 
původně končit posledním prázdnino-
vým dnem.

Text a foto: jív

Velký oheň ve Stvořidlech

Stalo se tradicí, že vždy o první srp-
nové sobotě si ve Stvořidlech dávají sraz 
skuteční trampové, tuláci, vyznavači 
života ve volné přírodě a spolu s nimi 
milovníci trampské písničky u Velkého 
ohně. 

Je to akce, která má svůj řád, předem 
daný program. Přesně ve 20 hodin dá 
šerif pokyn určeným mladým trampům: 

„Kamarádi, zapalte oheň.“ Poté se rozezní 
trampská hymna Vlajka, při které všichni 
zmlknou a povstanou. Po jejím doznění 
vyzve šerif přítomné, aby vzpomněli na 
ty, kteří již nejsou mezi námi a trampskou 

písničku si zazpívají s námi tam shůry. Na-
stává chvíle vážná, nejpůsobivější. To když 
do ohně létají slovní pozdravy a vzpomín-
ky. A tak tomu bylo i letos v sobotu 2. srp-
na. Do ohně létaly pozdravy: Ahoj, Bobře!, 
Vzpomínám, Oline!, Ahoj, Mary! Po 

tomto vážném obřadu popřál šerif příjem-
nou zábavu a u ohně se střídali kytaristé 
a různá hudební seskupení. Vyznavači 
trampské písničky si přišli skutečně na 
své. V záři ohně se střídali trampští pardi, 
kytarové party, hrálo se i na foukací har-
moniky, bendža a také na housle. S těmi se 
představil světelský multižánrový hudeb-
ník Bedřich Jedlička. Je až neuvěřitelné, 
jak široký žánrový záběr má tento mladý 
muzikant. V Praze hraje na housle v cim-
bálové muzice folklor, doma ve Světlé 
s kamarády zase se skupinou The Hipsters 
repertoár Beatles a ve Stvořidlech si s dal-
šími trampíky klidně střihl písničky od 
táborových ohňů, a s úspěchem. Vždyť po 
každé jejich písničce se ozývalo sborové 

„Umí“ nebo „Kdo umí, ten přidá.“
Text a foto: jív

Pane místostarosto, čeho se demoliční 
práce v Pěšinkách dotknou?

„Zjednodušeně řečeno, z celého zimní-
ho stadionu zůstane stát pouze střecha, 
vybagrována bude současná betonová 
plocha s chladicím potrubím, zbourány 
budou všechny kabiny i strojovna.“

Již nyní Technické a bytové služby měs-
ta zajišťují práce nutné před zahájením 
sezony, aby se mohlo v obvyklou dobu 

začít s výrobou ledu. Ředitel Technických 
a bytových služeb Petr Soukup k tomu 
řekl. „Nadcházející sezonu zajistíme 
provizorním provozem, ovšem tak, aby 
vyhovovala hokejistům i bruslící veřej-
nosti. Teprve v nových podmínkách po 
dokončení rekonstrukce vypracujeme 
nový organizační řád chodu celého zim-
ního stadionu.“  

Text a foto: jív
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Život českého vojáka v Iráku 

Bylo krásné srpnové odpoledne, které 
přímo svádělo ke koupání. Ale můj cíl 
byl jiný. Mám domluvenou schůzku 
s profesionálním vojákem, který se před 
několika měsíci vrátil z mise v Iráku. Na 
první pohled milý a usměvavý mladík, 
do kterého byste neřekli, že má takové 

zvláštní povolání. Jmenuje se Jan Berá-
nek a už dvacet tři let bydlí v Okrouhlici 
na Havlíčkobrodsku. 

Hned na úvod se zajímám, jak se z oby-
čejného kluka stane profesionální voják. 
K mému překvapení je to naprosto jed-
noduché. Stačí si jen přečíst inzerát v no-
vinách nebo v jiných médiích a zaslat 
přihlášku. Uchazeč musí projít konkur-
zem o třech fázích. První jsou zdravotní 
testy, druhé jsou fyzické testy a pak se 
jde k ústnímu pohovoru, kde zájemcům 
nabízejí volná místa. Nejnáročnější je 
fyzický test, kde musí uchazeč dělat se-
dy-lehy, skok z místa, přítahy na hrazdě 
a po určitou dobu jezdit na rotopedu. Zda 
se voják zúčastní zahraniční mise, určí 
se až později na velitelství. Tam vydají 
přesný rozkaz, který ročník a který útvar 
vyšlou do určité mise. 

V poslední době je nejvíce sledo-
vanou zahraniční mise v Iráku, jež je 
zastoupena Koalicí mnohonárodních sil 
a Výcvikovou misí NATO. Tato mise 
působí v Iráku od března 2003, kdy byla 
zahájena operace Irácká svoboda. Hlav-
ním úkolem je stabilizace bezpečnostní 
situace, obnova bezpečnostního sektoru 
a základních správních funkcí země. 
Návratem poslední části 4. kontingentu 
bylo též ukončeno působení Armády 

České republiky v irácké Basře. Mezi 
vojáky, kteří se z takové mise vrátili 
byl i Jan Beránek. Nyní působí u útvaru 
1923 v Pardubicích, kde se specializují na 
dělostřelectvo. Honza do Pardubic v létě 
dojíždí denně, v zimě tam má zajištěné 
ubytování. Docela mě zajímalo, jak se 
vojáci dorozumívají a zda mezi nimi 
není jazyková bariéra. ,,Než jsme odjeli 
na misi do Iráku, měli jsme zajištěný 
intenzivní kurz angličtiny a arabštiny, 
abychom se tam nějak dorozuměli,“ říká 
Beránek. Ale na druhou stranu přizná-
vá, že jistá bariéra mezi zahraničními 
jednotkami byla. „V průběhu akce jsme 
měli k dispozici slovníky, takže jakákoliv 
komunikace byla přes ně. Ale občas mi 
postačily ruce a nohy. Prostě jakkoliv. 
Ale hlavní bylo, že jsme si rozuměli,“ do-
dává s úsměvem. Kladete si také otázku, 
jak asi čeští vojáci v Iráku žijí? Pro české 
vojáky bylo připraveno ubytování v  po-
dobné ubikaci jako jsou buňky umístěné 
na stavbách. Pouze se tomu říká korimek 
a jsou v něm ubytováni tři vojáci. Vojáci 
byli rozděleni na směny a dále na čety. 
Čtyři čety obsahovaly čtyři družstva, 
která  měla na jeden den celou směnu 
a takto se střídaly stále dokola. Ve svém 
volnu mezi směnami měli vojáci k dispo-
zici i jiné aktivity. V areálu byla posilov-
na, která byla podle slov vojáka Beránka 
hojně navštěvována. Vojáci si tak udr-
žovali dobrou fyzickou kondici. Zhruba 

měsíc před odletem domů si zřídili kurt 
na plážový volejbal, což moc potěšilo 
i Honzu, protože hraje volejbal závodně. 
Když jsem se ho ptala, co mu tam nejvíce 
chybělo, odpověděl jednoznačně: „Mys-
lím, že mně i ostatním asi nejvíc chyběla 
rodina a hned po ní přátelé“. Podle Jana 
Beránka není problém najít si mezi ostat-
ními vojáky kamarády, protože i Ara-
bové a Iráčané, i když nemají rádi cizí 
vojska, se s Čechy normálně bavili a byli 
moc milí. „Navíc jsme tam například jez-

dili každý týden hrát s Brity fotbal, a to 
nás zase víc sbližovalo,“ dodává Beránek. 
Čeští vojáci pobývali jen na své základně, 
žádné výjezdy nedělali. Po okolí a přímo 
do Basry jezdili jenom Britové nebo 
Dánové. Češi na to neměli techniku, stře-
žili letiště a základny. K vybavení celého 
areálu patřily připravené betonové bun-
kry. Když byla na obzoru střela, museli 
se všichni schovat do úkrytu. „Nejhorší 

útok byl, když střela dopadla padesát 
metrů ode mě. To se celá zem zachvěla, 
a já se sklonil automaticky k zemi,“ říká 
Honza. Co v Iráku vojáci zažili, si asi 
nikdo z nás nedovede představit. Na tu 
realitu tam nedokáže žádný kurz vojáka 
připravit. „Stalo se tam, že se pár lidí po 
prvním útoku hned sesypalo. Někteří lidé 
nejsou na takové prostředí zcela připra-
veni,“ míní Honza. Vojáci tam každý den 
bojují s teroristy a mnohdy nasazují své 
životy. 

Největší obavy o vojáky mají však 
jejich nejbližší. I Jan Beránek musel 
rodinu obeznámit se svým rozhodnutím, 
že odjede do Iráku. „První reakce byla, 
že jsem blázen, když tam chci jet. Ale 
pak jsme to víc a víc rozebírali a už si 
na to zvykli. Dvacet tři let jsem byl doma, 
chci se podívat do světa a být nějak uži-
tečný. A tohle je krásné spojení obojího 
dohromady,“ říká Honza. To už se do 
mého rozhovoru s Janem vmísí jeho 
sestra Monika: „O Honzu jsme se moc 
báli. Prvních čtrnáct dní o sobě nemohl 
dát vědět, protože na ně stále intenzivně 
útočili. Takže to byly trošku nervy. Ale 
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 • Jako jediní ve Světlé n. S. provádí-
me BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ (max. 
A3, jednostranná kopie za 30 Kč). 

 • Novinkou je LAMINOVÁNÍ doku-
mentů (max. A3 za 30 Kč). 

 • PRODEJ VSTUPENEK na kulturní 
akce ve Světlé n. S. nově přes PO-
ČÍTAČ.

Reakce na články uveřejněné v některých denících

Turistické informační centrum

je součástí příspěvkové organizace 
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad 
Sázavou zřízené městem Světlá nad Sá-
zavou. Splňuje podmínky, které Česká 
centrála cestovního ruchu CzechTou-
rism stanovila pro zařazení do databáze 
oficiálních turistických informačních 
center.

TIC poskytuje občanům a návštěvníkům 
města, telefonickým a e-mailovým tazate-
lům informace o
 • historii a současnosti, památkách, 

kulturních a sportovních zařízeních 
ve městě a blízkém okolí

 • možnostech ubytování a stravování 
ve městě a blízkém okolí

 • společenských, kulturních a sportov-
ních akcích ve městě a blízkém okolí

 • institucích, podnicích a službách ve 
městě a blízkém okolí

 • provozu zdravotnických zařízení 
a ambulancí lékařů ve městě

 • turistických zajímavostech v blízkém 
okolí města 

 • tipech na výlety pěšky, na kole či au-
tem do blízkého okolí

 • vlakových a autobusových spojích

TIC nabízí občanům a návštěvníkům 
města služby:
 • prodej propagačních materiálů, po-

hlednic s motivy našeho města a nej-
bližšího okolí, poštovních známek, 

turistických a cykloturistických map, 
průvodců, knih, turistických známek 
a dalšího sortimentu (Světelského 
zpravodaje, upomínkových předmě-
tů) souvisejícího s městem. V prů-
běhu sezony by sortiment rozšířen 
o svíčky s obrázkem průčelí světel-
ského zámku a o zápalky, tentokrát 
nikoli v klasické krabičce, ale v bale-
ní podobnému kreditní kartě.

 • průvodcovská služba ve středověkém 
podzemí

 • veřejně přístupný internet (1/2 hod. 
zdarma)

 • skenování (max. A3 za 15 Kč) 
 • faxování (max. A4, od 10 Kč)
 • kroužková vazba (max A4, od 20 Kč)
 • příjem inzerce do vývěsky (do A5 za 

50 Kč/měs., do A4 za 100 Kč/měs.)
 • příjem inzerce do Světelského zpra-

vodaje (A4 za 1100 Kč, A5 za 600 Kč, 
A6 za 300 Kč)

 • příjem plakátů pro výlepovou službu 
Rengl

potom už měl občas přístup na internet, 
tak už to bylo díky mailům veselejší.“

Nejen Janova rodina si oddechla, když 
se v červnu čeští vojáci z Iráku vrátili. 
Někdo rozumnější by řekl, že přece 
nešlo o život. A vidíte, zrovna šlo. Ve 
středu 30. dubna, kdy mnozí v Čechách 
šli pálit čarodějnice, zemřel v Afghánis-
tánu jeden z českých vojáků. Vláda to 
poslancům při schvalování vyslání mise 
protichemické jednotky do Afghánistánu 
zamlčela.

Šárka Nevoralová

Byli jsme v cizině

Ne, nebylo to Chorvatsko, Řecko, 
Alpy apod., ale zcela prozaický týden-
ní pobyt na Slovensku v termálních 
koupelích Velkého Mederu. 

Akci zorganizoval a zajišťoval Český 
svaz žen (ČSŽ), na jehož objednávku 
trvalo bezvadné letní počasí, čekalo nás 
dobré ubytování a všechny dostupné, 
prakticky lázeňské procedury – teplé 
lázně, vířivky, plavecký bazén, mož-
nosti využít další služby, např. masáže, 
pedikúru, kadeřnictví aj. – prostě vše 
pod jednou střechou, přesněji v obvodu 
vymezeného areálu včetně půjčovny 
lehátek, volejbalového hřiště, pískoviště, 
restaurací. Cena zájezdu s ubytováním 
byla dostupná pro každého z účastní-
ků, rozhodně nedosahovala závratných 
výšek nákladů dle nabídek mnoha 
cestovních kanceláří, kde občas ještě 
navíc hrozí to, že vás CK „podfoukne“, 
nezajistí slibované ubytování, někdy 
dokonce ani návrat domů.

Proč o té naší prima dovolené píšeme? 
Chceme vyslovit uznání a poděkování 
dvěma ochotným, skutečně obětavým 
členkám ČSŽ Světlá n. S. Marii Raulo-
vé a Evě Lukešové, které se od nástupu 
do autobusu až po návrat na místo vý-
jezdu opravdu pečlivě staraly o pohodlí, 
pohodu s dobrou náladou pro všechny 
účastníky bez rozdílu věku, s ohledem 
a pomocí starším spoluobčanům, kteří 
již mívají i případné zdravotní potíže.

Máme za to, že je docela namístě psát 
více též o příkladně dobrých skutcích, 
nejen o špatných zkušenostech, trp-
kých problémech života nebo o ne vždy 
laskavých vztazích člověka k člověku. 
Proto upřímný dík pořadatelkám za 
týden klidu a slunečného jasu na duši 
i na těle. 

 M. N.

Vážení obyvatelé Světlé n. S.,
musím reagovat na články o mém 

podnikání, které vyšly začátkem 
července v některých celostátních 
denících.

Vzhledem k neznalosti, špatné infor-
movanosti a především honbě za sen-
zací některých novinářů jste se mohli 
dozvědět mnoho pomluv týkajících 
se značek oblečení, které prodávám 
ve svém nově otevřeném obchodě 
ve Světlé n. S. Zcela legální a běžně 
nošené oblečení světových i českých 

značek určených pro sport a volný čas 
bylo v těchto článcích označeno jako 

„neonacistické uniformy“. Tento výmy-
sl se samozřejmě nezakládá na pravdě 
a faktem zůstává, že ani jediný novi-
nář se o této skutečnosti nebyl v mém 
obchodě přesvědčit osobně. Dále byly 
také čtenářům podány informace, tý-
kající se mé neoprávněnosti k činnosti. 
V tomto vás opět mohu ubezpečit, že 
všechna povolení mám a mé podnikání 
bylo a je ve všech směrech legální. 

Petr Oliva
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Místní skupina České křest́anské akademie

Beseda o Ladislavu Kubíčkovi
V pondělí 6. října od 19.30 hod. pro-

běhne v zasedací míst-
nosti světelské Akademie 
(v Sázavské ulici) beseda 
s Marií Svatošovou o pá-
teru Ladislavu Kubíčkovi.

MUDr. Marie Svatošová 
je známa mimo jiné jako 

iniciátorka hospicového hnutí v České 
republice. Svědectví Marie Svatošové 
o umění doprovázet umírající jsme si ve 
Světlé vyslechli před třemi lety. Tehdy 
jsme také s paní doktorkou mluvili o mož-
nosti uspořádat besedu o jedné z nejinspi-
rativnějších duchovních postav českého 
dvacátého století – Ladislavu Kubíčkovi.

P. MUDr. Ladislav Kubíček se narodil 
3. ledna 1926 v Rachově na Podkarpat-
ské Rusi, tenkrát obec patřila k Česko-
slovensku, postupně k Maďarsku, pak 
k Sovětskému svazu a nyní k Ukrajině. 
Gymnázium studoval v Brně, maturo-
val v roce 1945 – po ročním přerušení 
v důsledku německé okupace – a začal 
studovat medicínu. V roce 1948 zároveň 
začal studovat teologii v Brně. V témže 
roce byl vyloučen ze studia medicíny 
a pracoval jako pomocná síla v nemoc-
nici v Moravské Třebové a zároveň  vedl 
Katolickou akci mezi studenty. Na příkaz 
ministerstva však po roce mohl pokračo-
vat ve studiu medicíny a v roce 1950 pro-
moval na Masarykově univerzitě. Potom 
působil jako lékař na různých místech 

jihlavského kraje. V tomto období také 
vykonával vojenskou službu, nejdříve 
ve škole pro důstojníky v záloze, ale při 
prověrce byl přidělen k útvarům PTP. 
V roce 1959 s ním byl rozvázán pracovní 
poměr ve zdravotnictví pro nepřátelský 
poměr k lidově demokratickému zřízení 
a nastoupil brigádu na šachtě v Karviné. 
Zde byl také zatčen – údajně za vedení 
dvou protistátních skupin, které se schá-
zely jen k modlitbě a náboženské činnosti, 
a odsouzen pro podvracení republiky. Po 
propuštění na amnestii pokračoval v práci 
na šachtě a po úmrtí maminky přešel do 
Kamenoprůmyslu v Letovicích. Na kněze 
byl tajně vysvěcen biskupem Štěpánem 
Trochtou v Praze dne 7. února 1967 a byl 
ustanoven do duchovní služby, kterou vy-
konával na různých místech litoměřické 
diecéze. V této činnosti pokračoval i po 
roce 1989. Otec Ladislav byl brutálně za-
vražděn na svém posledním působišti, na 
faře v Třebenicích 11. září 2004.

Tato strohá životopisná slova nemohou 
nijak vyjádřit oblibu a úctu, jež si Ladi-
slav Kubíček získal svým neobyčejným 
přístupem k lidem, ke světu i k Bohu. 
Marie Svatošová sledovala jeho osudy 
velkou část svého života, vydala o nich 
mimořádně zajímavé svědectví v knize 

„Až k prolití krve“, která se záhy stala 
bestsellerem.

Hynek Bouchal

Dopravní zpravodajství 
na krajském webu

Projekt dopravních informací kraje 
Vysočina od letošního června poskytuje 
kromě souhrnných dopravních infor-
mací z Vysočiny také aktuální přehled 
o stavu dálnice D1 vedoucí přes náš 
region. Server Dopravní info tak nově 
poskytuje maximum dat o sjízdnosti 
krajských silnic a dálnice bez nutnosti 
dalšího vyhledávání.

Krajskému dopravnímu zpravodajství 
je věnována vlastní administrovaná we-
bová stránka. Změny na komunikacích 
omezující plynulý provoz jsou zde dle cha-
rakteru označeny přímo v mapě různými 
barvami. To vše je doplněno přehlednou 
a srozumitelnou tabulkou s označením sil-
nice, okresu, přesného úseku silnice, jejího 
stavu a termínu, po který je změna avizo-
vána. „V zimním období jsou do databáze 
správcem komunikací – Krajskou správou 
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si řekne žádná sláva, ale od Mnichova až 
po Peking se náš ženský volejbal nedo-
kázal na olympijské hry kvalifikovat, a to 
těch olympiád bylo již devět.

Pozoruhodnou osobností ze světel-
ských olympioniků byl dnes již nežijící 
Zdeněk Bárta. Byl to všestranný sporto-
vec, který hrál fotbal i hokej, tenis a v ro-
ce 1908 dokonce seděl ve vítězné osmě 
ČVK Praha na pražských Primátorkách. 
Ale největších úspěchů dosáhl v šermu 

a právě v tomto sportu se dostal na 
V. olympijské hry, které se konaly v roce 
1912 ve Stockholmu. Pro naši historii 
byla stockholmská olympiáda zajímavá 
tím, že tam 36 českých sportovců starto-
valo již pod českou vlajkou. Zdeněk Bár-
ta, kterému bylo tehdy jedenadvacet let, 
se tam v soutěži šermířů probojoval 

a údržbou silnic Vysočiny – zadávány 
i údaje o sjízdnosti krajských silnic,“ uvedl 
náměstek hejtmana Václav Kodet.

Doplněná nabídka dopravních in-
formací o stavu a sjízdnosti dálnice D1 
využívá Jednotného systému dopravních 
informací. Informace z dálnice jsou tedy 
přímo od administrátora. „Informace 

o dopravě na území kraje Vysočina mají 
nyní řidiči k dispozici na jednom místě. 
Uživatelé služby Dopravní info, jako např. 
Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor, 
mají v současné době obdobně kvalitní 
informace. Jsou volně k dispozici všem 
uživatelům internetu, médiím, privátním 
dopravním společnostem, starostům 

a všem dalším uživatelům,“ vyjmenoval 
Václav Kodet.

Dopravní informace jsou přístupné 
z webových stránek kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz pod odkazem Do-
pravní info.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina

I Světlá má své olympioniky

Cyklistické reprezentantce Jar-
mile Machačové scházel k účasti na 
olympijských hrách v Pekingu pouhý 
jeden bod ze Světového poháru v drá-
hové cyklistice, o který skončila v této 
prestižní soutěži na druhém místě za 
Číňankou Linovou. Jak velký či malý 
to kousek od účasti na olympiádě byl, 
ví dnes asi pouze samotná Jarmila, ale 
při svém mládí může snít třeba o té 
příští, londýnské.

To současná pedagožka Akade-
mie – Vyšší odborné školy, Gymnázia 
a Střední školy uměleckoprůmyslové ve 
Světlé n. S., v minulosti dlouholetá ligo-
vá hráčka a mnohonásobná volejbalová 
reprezentantka Lída Pláteníková, zažila 
skutečnou olympijskou atmosféru na 
vlastní kůži. V roce 1972, ještě pod dív-

čím jménem Vindušková, byla členkou 
volejbalového družstva žen, které repre-
zentovalo Československo na XX. olym-
pijských hrách v Mnichově. Svět tenkrát 
dal olympiádě v metropoli Bavorska 
přídomek gigantická pro její nejmoder-
nější komplex sportovních staveb a pro 
vysoký počet  startujících sportovců. 
Bylo jich 7 863 ze 122 zemí.  Smutnou 
kapitolou těchto her byl nesmyslný akt 
palestinských teroristů. Naše volejbalist-

ky prohrály své zápasy ve skupině s Ku-
bou 1:3, Japonskem 0:3 a Koreou rovněž 
0:3. Poslední čtvrté místo ve skupině je 
poslalo do bojů pouze o 5. až 8. mís-
to. Volejbalistky s Lídou Vinduškovou 
v sestavě potom podlehly Maďarsku 2:3, 
v posledním utkání porazily domácí Ně-
mecko 3:0, skončily tak na 7. místě. Laik 

Jarmila Machačová Zdeněk Bárta Lída Pláteníková

▶
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Kolem Melechova 2008

V neděli 13. července proběhl 5. roč-
ník silničního cyklistického závodu Ko-
lem Melechova 2008 se startem a cílem 
v obci Meziklasí. Do hlavního závodu se 
přihlásilo 67 závodníků rozhodnutých 
porvat se s počasím, trasou, prudkými 
sjezdy a nepříjemnými stoupáními. 

Světelská hokejová přípravka, cel-
kem 16 kluků a holek, byla od 6. do 
12. července na týdenním hokejovém 
soustředění v Dobré.

Každý den začínal budíčkem v 7 hod. 
a rozcvičkou. Po rozcvičce byla snídaně, 
po které následoval dopolední trénink. 
Trénovali jsme běh, skok, hod a jiné. 
V poledne byl vždy chutný oběd a po 
něm odpočinek. Odpoledne jsme opět 
trávili sportem, buď jsme hráli fotbal, 
vybíjenou, šachy, nebo jsme vyjížděli 
na kolech.

Ač nám počasí moc nepřálo, podnikli 
jsme několik zajímavých výletů. V pon-
dělí dopoledne jsme vyrazili na pěší 
túru na Michalův statek do Pohledi, kde 
nás zaujal výklad pana starosty Holuba. 
Další den jsme strávili na kolech. Cílem 
naší cesty byl hrad Lipnice. Mezi častý-
mi a náročnými tréninky jsme podnikli 
exkurzi do světelských skláren, kde ně-
kteří z nás byli poprvé. Dozvěděli jsme 
se plno zajímavých informací.

Každý večer jsme dělali oheň, opékali 
buřty a jiné dobroty. K velkým a nezapo-
menutelným zážitkům z celého sportov-

Letní hokejové soustředění

ního týdne patří noční hra a noční cesta 
za pokladem, kterou s velkým nadšením 
pro nás připravili naši trenéři.

Poslední den byl věnován setkání 
všech rodičů a grilování. Na závěr každý 

účastník soustředění obdržel hezký di-
plom za absolvování letního hokejového 
kempu.

Za krásný, i když fyzicky velmi nároč-
ný týden patří velký dík našim trenérům 
Piskačovi, Lacinovi, Zvěřinovi, Kohou-
tovi a Böhmovi. Zvláštní poděkování 
patří paní Marii Kohoutové za její obě-
tavou péči o naše hladové žaludky a také 
bychom chtěli poděkovat panu Milanu 
Broklovi za pečivo, které nám každý 
den věnoval.

Za všechny kluky a holky ze světelské 
hokejové přípravky 

Míša Piskačová a Ivča Kohoutová

v šavli mezi nejlepších osm a jeho zá-
sluhou bylo šermířské družstvo Čech na 
čtvrtém místě. Když potom v roce 1956 
přestoupil Zdeněk Bárta z vedoucí pozice 
ve Skloexportu do pozice penzisty, pře-
sídlil do svého Františkodolu. Především 

jeho zásluhou se tam zrodil, na tehdejší 
dobu krásný, tenisový areál, a tam jako 
trenér vychoval mnoho výborných svě-
telských tenistů. Sám potom stál rovných 
20 let v čele úspěšného tenisového oddílu 
Jiskra Františkodol, později TJ Sklo Bo-

hemia Světlá n. S. Olympionik Zdeněk 
Bárta zemřel 1. dubna 1987, pětačtyřicet 
dní před svými 96. narozeninami.

-jív-
Foto: J. Víšek (1), archiv autora (2)

▶

Přestože počasí hrozilo od rána přeháň-
kami, vyslyšelo nakonec prosby všech 
účastníků a déšť přišel až v závěru dne, 
dlouho po skončení závodu a jeho vy-
hodnocení. Závod měl již tradičně velmi 
dobrou sportovní úroveň, o čemž svědčí 
i čas absolutního vítěze Zdeňka Machače 
(*1987) z týmu CK Windoors Příbram, 
který trasu hlavního závodu v délce 65 km 
projel za 1:40:35. Ten se také na rok stává 
držitelem velkého broušeného putovního 
poháru, který k závodu patří. 

Velmi pěkných výsledků dosáhli na trati 
50 km junioři a ženy. V kategorii žen byla 
nejlepší Petra Váňová z týmu PSAC Se-
mčice v čase 1:32:58, v kategorii juniorů 
zvítězil Lukáš Kovačka z týmu SB Světlá 
n. S. v čase 1:26:23. Stejnou 50 km trasu 
absolvoval i Michal Šiška, závodník Alfa 
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Světeláci na triatlonu pod Melechovem

Triatlonový závod je vždy doko-
nalou prověrkou fyzické zdatnosti 
i odvahy každého startujícího, a tak 
si uznání zaslouží každý, kdo závod 
tří disciplín dokončí. 

Letošní, již 11. ročník závodu Malý 
železný muž/žena Melechova, pořá-
daný SK Kožlí, přichystal triatletům 
400 m plavání v přírodním koupališti 
v Koutech, 42 náročných kilometrů na 
kole a 7000 metrů běhu. 

Po několika letech chyběl v katego-
rii mužů někdo z reprezentantů, zato 
kategorie žen měla kvalitní obsaze-
ní. Reprezentačními zkušenostmi 

klubu Havlíčkův Brod startující se zdra-
votním handicapem, který trasu závodu 
absolvoval na tricyklu v čase 2:12:38.

Vložený vedlejší závod dětí do 15 let 
o délce 13,5 km absolvovala desítka dětí. 
I jejich výkon a odhodlání zdolat několik 
nepříjemných stoupání je třeba ocenit. Ví-

tězem dětského závodu v kategorii dětí do 
10 let se stal Tomáš Klement z Termesiv 
u Havlíčkova Brodu, v kategorii dětí od 
11 do 15 let se nejlépe umístil Vít Doležal 
z Trpišovic.

Velký dík patří všem sponzorům, kteří 
se rozhodli akci podpořit finančně nebo 
věcnými cenami a umožnili tak uspořá-
dání v pořadí již pátého ročníku. Závod 
se pořádal s finanční podporou obce Dolní 
Město a hlavními sponzory byly firmy 
Měšťanský pivovar a. s. Havlíčkův Brod, 
Chládek a Tintěra a. s. Havlíčkův Brod, 
Stavounie spol. s r. o. Havlíčkův Brod, 
Catus Havlíčkův Brod, Ross Holding 
a. s. Havlíčkův Brod, Tiskárny a. s. Hav-
líčkův Brod, Amylon a. s. Havlíčkův Brod, 
Sklo Bohemia a. s. Světlá n. S., Bohemia 
Machine Světlá n. S., APS Světlá n. S., 
BESIP sdružení Vysočina a Veloservis 
Havlíčkův Brod. 

Poděkování patří i celému týmu pořada-
telů, kteří odvedli dobrou práci v zázemí, 
v přípravě i organizaci akce a na trase 
závodu. 

Podrobné výsledky včetně fotografií 
najdete www.melechov.cz.

Výsledky hlavního závodu dle 
kategorií:
Muži do 40 let: 

  1. Machač Zdeněk, CK Windoors 
Příbram, 1:40:35, 2. Novotný Petr, 
Třemošnice, 1:40:40, 3. Kudrna Zby-
něk, Enduraindig Kolín 

Muži nad 40 let: 
  1. Běhounek Michal, Veloservis team 

Havlíčkův Brod, 1:40:47, 2. Klement 
Josef, CK Posázaví Přibyslav, 3. Man 
Rostislav, Axiom Orbit Jihlava

Ženy: 
  1. Váňová Petra, PSAC Semčice, 

1:32:58, 2. Machačová Jarmila, Svět-
lá n. S., 1:39:43, 3. Benešová Pavla, 
Spektrum Holas, 1:43:01

Junioři: 
  1. Kovačka Lukáš, SB Světlá n. S., 

1:26:23, 2. Marušák Jan, Sokol Dolní 
Kralovice, 1:28:23, 3. Moravec Voj-
těch, CK Posázaví Přibyslav, 1:28:45

Josef Jukl

se mohla chlubit Michala Lukešová 
z Plzně, stejně tak Lenka Fanturová 
z Prahy a Martina Jonášová ze Žďáru 
n. Sázavou mají v našem triatlonu svůj 
kredit. I tak zůstává hlavní myšlen-
kou triatlonu pod Melechovem, že je 
určen hlavně triatlonovým amatérům 

začátečníkům a rekreačním sportov-
cům. Mezi sedmasedmdesáti jednot-
livci a třemi štafetami, které vyslal 
výstřel startovací pistole do závodu, 
byli též zástupci Světlé nad Sázavou, 
mezi které se sám tradičně počítá 
i osmapadesátiletý Josef Machálek 

Zleva: J. Kaiser, L. Pejchar, P.  Malina, S. Slabík, F. Tichý, J. Procházka a J. Machálek

▶
Jaroslav Procházka po 400 metrech 

plavání vybíhá z vody
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Krajský přebor fotbalistů opět ve Světlé

Fotbalisté FK Sklo Bohemia se stali 
v červnu vítězi I. A třídy, po roce se 
tak vrátili zpět do krajského přeboru 
Vysočiny. Že nelze kvalitu obou soutěží 
srovnávat, to svěřenci trenéra Jaroslave 
Žejdlíka dobře vědí, vždyť krajský pře-
bor si každý z nich již zahrál. 

Pro fotbalové labužníky to ovšem 
znamená, že se na trávníku v Nádražní 
ulici představí kvalitnější soupeři, diváci 
by měli vidět lepší fotbal. Že se budou 

ve vyšší soutěži body sbírat mnohem 
obtížněji, o tom se fotbalisté Světlé 
přesvědčili v prvních dvou soutěžních 
zápasech. V premiéře krajského přeboru 
2008/2009 prohráli 1:4 na hřišti ambi-
ciózní Polné, a tak se v prvním utkání 
na domácím hřišti čekal lepší výsledek. 
Vždyť soupeřem byl další nováček sou-
těže FK Destrukce Jaroměřice. I když se 
svěřenci trenéra Žejdlíka snažili, nedo-

z Vilémovic, který je dlouholetým 
zaměstnancem skláren Sklo Bohemia. 
S ním se do závodu jednotlivců ještě 
pustili František Tichý, Jaroslav Pro-
cházka a Slavomír Slabík, pro kterého 
byl závod něčím neznámým, vždyť ve 
svých pětatřiceti letech nic podobného 
ještě nezkusil. V kategorii tříčlenných 
štafet startovala trojice Jaroslav Kaiser, 
Pavel Malina a Luboš Pejchar v bar-

vách Lyžařského klubu Kadlečák.
Celkovým vítězem 11. ročníku tri-

atlonu pod Melechovem se stal Ma-
rek Mahagoni z Prahy, který dokázal 
zvládnout celý závod v čase 1:44:33 
hod. před dalším Pražákem Ondřejem 
Sedláčkem (1:45:14) a na třetím místě 
závod dokončil světelský František 
Tichý s časem 1:47:11 hod. a navíc 
s rokem narození 1966 se stal vítězem 
kategorie veteránů nad 40 let.

Na 54. místě doběhl do cíle na 
fotbalovém hřišti v Kožlí Jaroslav 
Procházka (2:20:23), 66. místo patřilo 
Josefu Machálkovi (2:39:52) a Sla-
vomír Slabík dokončil závod jako 70. 
v čase 2:51:07. Štafeta lyžařů, ve která 
plaval J. Kaiser, na kole jel P. Malina 
a běžel L. Pejchar, obsadila ve své 
kategorii 3. místo, když časomíra zá-
vodu jim ukázala celkový čas 2:07:43 
hod. Nejrychlejší štafeta z Havlíčkova 
Brodu měla čas 1:46:35. Pro úplnost 
výsledků: kategorii žen vyhrála Lenka 
Fanturová z Prahy, která s časem 1:52:
45 obsadila v celkové klasifikaci jed-
notlivců 8. místo. 

Text a foto: jív

▶

Celkově bronzový a vítěz kategorie 
veteránů František Tichý s pohárem

kázali proměnit ani jednu z vypracova-
ných gólových příležitostí. Zato soupeř 
v polovině druhého poločasu při svém 
rohovém kopu využil zaváhání domácí 
obrany a za jediný gól si odvezl tři body. 
Prohraná první dvě utkání přeboru ješ-
tě nic neznamenají, mužstvo FK Sklo 
Bohemia bude mít ještě dostatek příle-
žitostí dokázat, že do krajského přeboru 
patří, ale bude k tomu také potřebovat 
podporu diváků. Los soutěže tomu chtěl, 

že o pouti přijede do Světlé soupeř z nej-
těžších, ještě v minulé sezoně divizní 
Slovan Havlíčkův Brod. Pouťové derby 
jistě zajistí početnou návštěvu diváků. 
Dalšími podzimními soupeři ve Světlé 
budou: 14.9. od 16.00 hod. Pelhřimov, 
28.9. od 15.30 hod. Havlíčkův Brod, 
12.10 od 15.00 hod. Moravské Budějo-
vice, 28.10. od 14.00 hod. Velká Bíteš 
a 2.11. od 14.00 hod. Jemnicko.

V mužstvu pro krajský přebor k mno-
ha změnám nedošlo, vrátili se z hostová-
ní Miroslav Pecha, brankář Aleš Dočkal 
a z Tisu přišel na hostování zkušený 
dvaatřicetiletý Míla Kozlík, ověnčený 
divizními zkušenostmi ze Ždírce. Tre-
nér Ždírce Richard Zeman pro Světelský 
zpravodaj na adresu Kozlíka pronesl: 

„Kdyby ,Kozel‘ chtěl, mohl by u nás 
z fleku kopat divizi.“ Pokud si tento 
zkušený záložník herně porozumí na 
hřišti s Císařem, potom bude mít trenér 
Žejdlík o středovou řadu postaráno. 

Text a foto: jív

Zleva Míla Kozlík a navrátilci Aleš Dočkal s Mirkem Pechou

Vlevo trenér Jaroslav Žejdlík, který 
přivedl své svěřence zpět do krajského 

přeboru
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Turistika

Před 120 lety, 11. června 1888, 
byl v Praze Vojtou Náprstkem zalo-
žen Klub českých turistů. Součástí 
ústředních oslav tohoto kulatého 
výročí bylo celostátní setkání turis-
tů 14. června v Praze na Staroměst-
ském náměstí, kde samozřejmě ne-
mohli chybět ani turisté z KČT Sklo 
Bohemia Světlá n. S. v čele se svým 
předsedou Jaroslavem Mikešem.

Cestou z nádraží jsme se nejprve 
zastavili na přepážce hlavní pošty 
v Jindřišské ulici pro otisk příležitost-
ného poštovního razítka s motivem 
120. výročí založení KČT, ale pak už 
směřovaly naše kroky na Staroměstské 
náměstí, kde probíhal bohatý kulturní 
program tvořený nepřetržitou šňůrou 
hudebních, tanečních, artistických, 
rétorických a rekordních vystoupení, 
přičemž se na velkoplošné obrazovce 
střídaly snímky s turistickými motivy 
z celé republiky a spoty sponzorů.

Zakoupením symbolických červe-
ných pásových turistických značek, 
které sloužily jako vstupenka na osm 
pražských věží a startovní průkaz na 
pochod z náměstí k Petřínské roz-
hledně, jsme přispěli na konto veřejné 
sbírky KČT na podporu aktivit pro 
zdravotně handicapované spoluobčany. 
Vystoupili jsme na vyhlídkové ochozy 
Prašné brány, Staroměstské radnice, 
na koncích právě opravovaného Karlo-

Expedice Salzach

va mostu na Staroměstskou mosteckou 
věž a Malostranskou mosteckou věž 
a také na zvonici barokního chrámu sv. 
Mikuláše, která za minulého režimu 
nejenže nebyla přístupná, ale sloužila 
jako pozorovatelna StB, která odtud 
monitorovala pohyb kolem okolních 
zahraničních ambasád. Spolu se stov-
kami dalších turistů jsem se vydali 
k Náprstkovu muzeu a dál na pochod 
kolem Památníku obětem komunismu 

k petřínské rozhledně. Bludiště i roz-
hledna na Petříně byly v neustálém 
obležení, navštívil je snad každý, kdo 
přišel. Potkávali jsme desítky známých 
z celé republiky, pozdravili se a s ně-
kterými se zastavili na pár slov.

***
Ani v dalších letních měsících svě-

telští turisté nezaháleli, byť se někte-
rých akcí zúčastňovali jako jednotlivci. 
Výjimkou byla devatenáctičlenná 
expedice, která se vydala s bicykly do 

Rakouska. Akci Na kolech podél Salzy 
si zorganizovali sami členové KČT 
Sklo Bohemia, za šest dní ujeli 400 
kilometrů, spali v kempech pod vlast-
ními stany a během cesty navštívili 
Krimmelské vodopády, Zell am See, 
solné doly Bad Dürrnberg u Halleinu 

a samozřejmě Salzburg.
Václav a Pavlína Blažkovi projeli za 

11 na kole trasu podél Labe od majáku 
v Cuxhavenu, kde Labe ústí do moře, 
přes Hamburg, Magdeburg, Torgau, 
Meissen a Dresden do Hřenska a po-
tom pokračovali přes Nový Bor až do 
Světlé n. S., celkem 1100 kilometrů.

Pavel Domkář se zúčastnil týden-
ního putování po horách nad údolím 
Grödnertal v italských Dolomitech, 
kde mimo jiné zdolal vrcholy Plattko-
fel (2958 m n. m. ) a Piz Boé (3152 m 
n. m.).

Jaroslav a Miloslava Mikešovi opět 
absolvovali týdenní akci pěší turistiky 
Kolem republiky, tentokrát absolvo-
vali severočeskou větev, která vedla 
z Desné v Jizerských horách do Dubí 
u Teplic, což představovalo 260 kilo-
metrů. Spolu s Jiřím Čechem se také 
zúčastnili třídenního Mezinárodního 
srazu cykloturistů v Hrádku nad Ni-
sou, kde najezdili 170 kilometrů.

Jaroslav Vála se opět zúčastnil dlou-
hodobého projektu Toulky po horách, 
který postupně kopíruje severní hrani-
ce Slovenska s Polskem a tentokrát 

Kremenec

▶

Výhled z Prašné brány
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Kriminalita na Světelsku

vedl hustými lesy členitého pohoří 
Bukovské vrchy až na vrch Kremenec 
(1208 m n. m.), nejvýchodnější bod 
Slovenska, kde se stýkají hranice Slo-
venska, Ukrajiny a Polska. Součástí le-
tošních Toulek byly i dvě túry v sopeč-
ném pohoří Vihorlat s návštěvou jeho 
stejnojmenné nejvyšší hory (1076 m 
n. m.) a nejpozoruhodnější přírodní 
zajímavosti a ozdoby – jezera Morské 
oko. Nezapomenutelným zážitkem 
byly v obcích Topoľa, Ruský Potok, 
Uličské Krivé a Jalová prohlídky dře-
věných řeckokatolických kostelíků, jež 
patří do pokladnice kulturního dědic-
tví Slovenska, které uvažuje o před-
ložení vybraných objektů k zápisu na 
seznam UNESCO.

Jaroslav Vála
Foto: -jv- (2) 

a archiv odboru KČT SB (2)

došlo po úzávěrce

Pavlína a Václav Blažkovi

▶

Ve čtvrtek 26.6. krátce po 2. hod. 
bylo na operační středisko oznámeno, 
že vedle kolejiště na nádraží Českých 
drah ve Světlé n. S. leží silně podnapi-
lý mladík. Výjezdem na místo policej-
ní hlídka zjistila, že v těsné blízkosti 
šesté koleje leží 20letý muž ze Světlé 
n. S. Na těle měl tržné rány, a proto 
byl převezen na ošetření do nemocni-
ce v Havlíčkově Brodě. Tam se snažil 
fyzicky napadnout ošetřujícího lékaře 
a nechtěl se  nechat  ošetřit. Jelikož 
ohrožoval svůj život a zdraví, byl  za-
jištěn a převezen do protialkoholní 
záchytné stanice v Jihlavě. 

Téhož dne v podvečer se na Obvod-
ní oddělení ve Světlé n. S. dostavila 
25letá žena, která podala oznámení 
na svého bývalého přítele. Uvedla, že 
po rozchodu jí od počátku června stá-
le telefonuje a posílá výhrůžné SMS 
zprávy a tímto způsobem na ní vy-
máhá finanční hotovost. Policisté věc 
šetří jako přestupek proti občanskému 
soužití.

Ve Světlé se během dvou dnů ztratila  
tři jízdní kola. V době od 24. do 26.6. 
neznámý pachatel vnikl do sklepních 
prostor v domě v ulici Na Bradle, 
zde se dále vloupal do kolárny, kde 

odcizil trekingové a crossové jízdní 
kolo. Poškozeným majitelům vznikla 
škoda v celkové výši 14 000 Kč. Další 
jízdní kolo bylo odcizeno v Dolní ulici, 
kde se neznámý pachatel  vloupal do 
suterénu domu a dále do společných 
prostor užívaných jako kolárna a zde 
odcizil dámské trekingové jízdní kolo 
v hodnotě 10 000 Kč. 

1.7. ve večerních hodinách bylo na 
linku 158 oznámeno, že dochází k ru-
šení nočního klidu ve Světlé n. S. Po 
příjezdu policejní hlídky do sklářské 
ubytovny v ulici Sázavská bylo zjiště-
no, že z jednoho z pokojů i balkónu se 
ozývá hluk a křik. Na místě byl zajiš-
těn 23letý muž v silně podnapilém sta-
vu, který byl ještě v nočních hodinách 
převezen do protialkoholní záchytné 
stanice v Jihlavě. 

Z trestného činu krádež spáchaného 
ve spolupachatelství jsou podezřelí 
21letá žena a 28letý muž z Prahy. 
V pátek 4.7. v odpoledních hodinách 
byl starší z dvojice přistižen při krá-
deži drogistického zboží v supermar-
ketu ve Světlé n. S. V průběhu šetření 
a výslechem obou jmenovaných vyšlo 
najevo, že mají na svědomí i krádež 
drogistického zboží v supermarketu 
v Humpolci. Způsobená škoda byla 

vyčíslena na 12 000 Kč. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení pro 
trestný čin krádež. 

V pátek 4.7. v odpoledních hodinách 
na parkovišti před prodejnou ve Světlé 
n. S. byla policejní hlídkou kontrolo-
vána 24letá žena z Prahy 8. Provede-
nou lustrací bylo zjištěno, že na jme-
novanou je vydán Obvodním soudem 
pro Prahu 4  příkaz k zatčení. Ještě týž 
den ve večerních hodinách byla žena 
eskortována k uvedenému soudu. 

V sobotu 5.7. v odpoledních hodi-
nách byl v obci Radostovice policej-
ní hlídkou kontrolován 24letý muž. 
Následnou lustrací bylo zjištěno, že 
jmenovaný je v celostátním pátrání. 
Muž dobrovolně následoval hlídku na 
obvodní oddělení. Cestou operačního 
důstojníka byli vyrozuměni policisté 
služby kriminální policie a vyšetřová-
ní v Pelhřimově, kteří si muže v pod-
večerních hodinách převzali. 

K tragické dopravní nehodě došlo 
v sobotu 5.7. okolo 1:30 hod. na silnici 
mezi obcemi Opatovice a Vlkanov. 
Řidič osobního vozidla Renault 19 
po projetí táhlé levotočivé zatáčky již 
na přímém úseku silnice vyjel vpravo 
mimo komunikaci do silničního pří-
kopu, kde přední částí vozidla narazil 
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do stromu. Na místě dopravní nehody 
na následky zranění zemřel 25letý 
spolujezdec. Další 16letý spolujezdec 
byl s těžkým zraněním převezen do 
nemocnice. Devatenáctiletý řidič byl 
zraněn lehce. U řidiče byla na místě 
provedena dechová zkouška na alko-
hol s pozitivním výsledkem 1,35 g/kg 
alkoholu v dechu. Hmotná škoda na 
vozidle byla vyčíslena na 30 000 Kč. 
Policejní komisař zahájil úkony trest-
ního řízení pro trestný čin ublížení na 
zdraví.

Téhož dne v ranních hodinách ozná-
mila na policejní služebnu zástupkyně 
vedoucího prodejny ve Světlé n. S., že 
mají u pokladny muže, který v pro-
dejně odcizil potraviny. Po příjezdu 
hlídky na místo, byl zaměstnanci 
prodejny označen mladý muž, který 
odcizil potraviny v hodnotě necelých 
80 Kč. Šetřením bylo zjištěno, že se 
jedná o 27letého několikrát soudně 
trestaného muže z Pelhřimovska. Ten 
se na místě doznal s tím, že měl hlad 
a na jídlo neměl peníze. Věc byla na 
místě vyřešena blokovou pokutou ve 
výši 1 000 Kč. Odcizené zboží bylo 
navráceno do prodejny. 

Světelští policisté prošetřují trestný 
čin poškozování cizí věci, ke kterému 
došlo začátkem července. V rámci 
hlídkové služby policisté zjistili, že ne-
známý pachatel popsal černou barvou 
několik různých objektů na různých 
místech v Komenského ul. a na náměs-
tí Trčků z Lípy. Způsobená škoda byla 
předběžně odhadnuta na 500 Kč. 

V noci z 12. na 13.7. se neznámý 
pachatel vloupal do sklepa restau-
race v Komenského ulici ve Světlé 
n. S. Zde odcizil 16 ks prázdných sudů 
od piva o objemu 50 litrů. Odcizením 
sudů a poškozením okna vznikla  ma-
jiteli škoda nejméně 9 300 Kč. 

Světelští policisté šetří krádež re-
gistrační značky. K uvedenému pře-
stupku došlo v době od  11. do 14. 7., 
kdy  neznámý pachatel odcizil přední 
registrační značku HBJ 51-18 z  osob-
ního vozidla Renault 19, které bylo 
zaparkované před bytovou jednotkou v  
Jelenově ulici. Majitelce vznikla škoda 
500 Kč.

Další registrační značka se ztratila 
v podvečerních hodinách 16.7. ve 
Světlé n. S. Neznámý pachatel odcizil 
přední registrační značku 3Z0 2254 

z vozidla Škoda Felicia, které bylo 
zaparkované na parkovišti u ubytovny 
v Sázavské ulici. Poškozenému vznik-
la škoda 1 000 Kč. 

V neděli 27.7. v odpoledních hodi-
nách oznámil na služebnu Policie ČR 
ve Světlé n. S. 49letý muž nález muni-
ce. V obci Dolní Dvůr našel při vyklí-
zení půdních prostor rekreační chalupy, 
která se v současné době rekonstruuje, 
neznámou munici. Na místo přivolaný 
pyrotechnik Správy Východočeského 
kraje Hradec Králové konstatoval, že 
se jedná o šrapnelový dělostřelecký 
granát používaný v 1. světové válce, 
bez náplně. Granát byl následně z mís-
ta odvezen ke zničení.

V podvečerních hodinách téhož 
dne oznámila na stejný útvar 49letá 
žena nález slzných granátů. Při úkli-
du garáže ve svém domě v obci Dolní 
Bohušice nalezla pravděpodobně po 
příbuzných papírovou krabici s třemi 
ručními slznými granáty a jeden kasr 
ve spreji. V nočních hodinách krabici 
s granáty a kasrem převzal pyrotech-
nik ke zničení. 

31.7. v době od 01:30 do 02:15 hod. 
před prodejnou COOP v Zahradní uli-
ci tři mladíci bezdůvodně fyzicky na-
padli muže (1972) ze Světlé n. S. tak, 
že ho srazili na zem, kde do něj ko-
pali a to převážně do oblasti obličeje 
a hlavy, přičemž došlo k poranění 
poškozeného. K dalšímu napadení 
došlo i následně v prostoru mezi domy 
v ulici Na Bradle až do příjezdu hlídky 
policie. Pachatelé jsou ve věku 20, 21 
a 18 let.

3.8. krátce po šesté hodině ranní do-
šlo k loupežnému přepadení obsluhy 
benzinové čerpací stanice ve Světlé 
n. S. Neznámý muž maskovaný černou 
pletenou kuklou namířil na obsluhující 
40letou ženu střelnou zbraň nezjištěné-
ho typu a se slovy „To je přepadení“ ji 
donutil otevřít trezor, ze kterého odci-
zil finanční hotovost a ceniny. Násled-
ně si sám otevřel pokladnu, ze které 
odcizil další finanční hotovost a poté 
z místa utekl. Poškozené společnosti 
způsobil škodu v celkové výši několi-
ka desítek tisíc korun. Ke zranění osob 
nedošlo. K osobě pachatele žena uved-
la, že byl vysoký přibližně 180 cm, na 
sobě měl riflovou košili a hnědé kal-
hoty. Mluvil česky, bez přízvuku. Po 
pachateli policie pátrá. 

Pokousání psem řešili okolo 23. hod. 
policisté z obvodního oddělení ve 
Světlé n. S. o prvním srpnovém ▶

došlo po úzávěrce

Prohlídky

STŘEDOVĚKÉHO
PODZEMÍ

o Svatováclavské 
pouti

sobota 27. září
12.00 • 13.00 • 14.00

15.00 • 16.00 • 17.00 hod.

neděle 28. září
11.00 • 12.00  •13.00

14.00 • 15.00 • 16.00 hod.

Prohlídka s průvodcem, 
max. 15 osob.

Vstupné:  
dospělí 20 Kč, 

děti do 6 let 10 Kč
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zidlo pokračovalo mimo komunikaci 
do silničního příkopu, kde se převráti-
lo na střechu. Šestadvacetiletý řidič ze 
Světlé n. S. utrpěl lehké zranění a byl 
převezen na ošetření do nemocnice. 
Alkohol byl na místě vyloučen de-
chovou zkouškou. Hmotná škoda byla 
vyčíslena na 22 500 Kč. 

Krátce před polednem 7.8. oznámila 
na služebně ve Světlé n. S. 45letá žena, 
že předchozího dne ji v místě trvalého 
bydliště nejprve slovně a poté i fyzicky 
napadl manžel a ona byla nucena vy-
hledat lékařské ošetření. Věc policisté 
šetří jako přestupek proti občanskému 
soužití. Obdobný incident řešili světel-
ští policisté i v odpoledních hodinách. 
Padesátiletá žena oznámila, že dochází 
ze strany jejího manžela, se kterým již 
několik dní nebydlí ve společné do-
mácnosti, ke slovnímu napadání. I tato 
věc byla zaevidována jako přestupek 
proti občanskému soužití. 

Světelští policisté řeší přestupek pro-
ti majetku. V dopoledních hodinách 
téhož dne oznámila na služebnu 50letá 
žena, že dosud neznámý pachatel po-
škodil nezjištěným způsobem vstupní 

dveře u dvou bytů v domě v ulici Nové 
město. Poškozeným vznikla škoda 
3 000 Kč. 

Dosud neznámý pachatel v době od 
22.7.  do 1.8. nezjištěným způsobem 
odcizil u dveří skladu hotových vý-
robků firmy ze Světlé n. S. v Leštině 
bezpečnostní zámek. V té době nebylo 
patrné, zda bylo něco ze skladu odci-
zeno. Dne 11.8., po provedené inven-
tuře, odpovědný pracovník oznámil, 
že z uvedeného skladu bylo odcizeno 
zboží (sklářské výrobky), a to 220 ks 
váz a 214 setů v celkové hodnotě 
126 101 Kč.

Během 18. a 19.8. se dosud neznámý 
pachatel násilně vloupal do prosto-
ru sklepních kójí  v ulici Na Bradle. 
Odcizil silniční jízdní kolo zn. Šírek 
Omega stříbrné barvy a horské jízdní 
kolo zn. Wheeler černo-stříbrné barvy. 
Uvedeným jednáním poškodil majitele 
kol o 37 000 Kč. Po pachateli policie 
pátrá. 

Z webové stránky Policie ČR 
zpracovala -hk-

víkendu. To se odehrálo v rekre-
ačním středisku Stvořidla u restaurač-
ního zařízení, kde svého pudla venčila 
32letá žena. Když procházela okolo 
stolů, tak se na jejího psa vrhl jiný pes. 
Dle jejího sdělení se mělo jednat o pit-
bula, který mu měl způsobit povrchová 
zranění v oblasti břicha a krku. Majitel 
psa však před příjezdem policie utekl 
i se svým psem. Věc policisté zaevido-
vali jako přestupek.

V době od 24.7. do 4.8. dosud nezná-
mý pachatel odcizil z oploceného, ne-
uzamčeného pozemku u domu v obci 
Dolní Březinka 64 metrů prodlužova-
cího kabelu, dále se vloupal do kůlny 
na uvedeném pozemku a zde ze třech 
jízdních kol odcizil různé komponenty. 
Poškozenému majiteli vznikla škoda 
10 300 Kč. 

7.8. krátce po 3. hodině ranní vy-
jížděli policisté k dopravní nehodě, 
ke které došlo v katastru obce Dolní 
Město. Řidič osobního vozidla Škoda 
Favorit jedoucí ve směru na Radosto-
vice, přejel přes pravou krajnici, kde 
narazil postupně do pěti kamenných 
patníků, které vyvrátil a následně vo-

▶

Nový novinový stánek v Nádražní ulici (-jv-)
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ȀĀကഀ̀ࠀĀऀᄀᘀࠀĀЀĀᬀᄀఀᜀᰀഀࠀĀᘀЀᬀᜀऀఀ܀ᴀᔀఀĀԀ܀ЀĀ̀ᄀ᐀Ѐༀഀ܀

ȀĀᬀഀ̀᠀ഀḀఀԀᘀࠀĀԀఀ܀Ā᐀ఀഀἀĀЀഀ܀ᴀĀԀఀ܀Ā̀᠀ ᘀĀ̀ᄀ᐀ᘀЀ

ȀĀᄀ!ఀऀࠀĀఀᬀᄀЀ̀ሀĀ᠀ЀԀ᠀Ѐᄀᘀఀऀࠀ

ȀĀ᠀ᄀఀༀഀ"ĀԀᨀ܀ᨀఀሀĀЀĀԀᘀЀऀഀᬀࠀ᐀ᔀĀᘀ!ഀ܀ሀĀᬀ#ᘀఀऀᴀĀఀऀࠀ

ȀĀऀጀᄀఀᬀЀĀЀĀ̀ЀԀऀࠀ܀ࠀĀᨀ̀ఀ܀ЀḀࠀ᐀ᔀĀༀऀఀ"Ԁ܀ഀĀༀᨀᘀഀᄀ!

ȀĀ᠀ᄀఀༀഀ"ĀЀĀကഀ̀ࠀĀ᠀ఀ#܀Ѐᄀᬀఀᘀఀऀጀ᐀ᔀĀༀഀԀഀĀ!Ѐᄀఀఀ܀

ȀĀ᠀ഀ܀ἀᨀԀఀ܀ĀᘀᄀЀ᠀ᴀ̀ఀऀᴀĀༀഀԀ#ĀԀऀ ᘀࠀ܀#

ȀĀ᠀ᄀఀༀഀ"ĀЀĀ!ఀᘀ$Ā᠀܀ЀԀᘀఀऀጀ᐀ᔀĀఀഀĀЀĀༀऀഀကࠀĀ̀ᤀĀ%ഀЀ

ȀĀ$Ѐ܀ᜀ̀ᨀഀĀЀ܀&܀ᘀఀऀᴀĀ᠀ЀᄀЀ᠀ഀᘀ#ĀԀࠀᘀ Ā᠀ᄀఀᘀᨀĀᔀ!#̀ᜀ

ȀĀऀഀఀऀࠀĀ᠀ကഀༀఀഀࠀĀᄀఀഀ܀ᘀ#Ā'Ѐᄀ$ఀऀĀऀᄀЀᘀЀ

ȀĀ!ఀᘀ$ĀԀᨀ܀ᤀĀᘀ Ԁ ࠀĀༀఀĀ(ᄀᴀ̀ఀऀЀᴀĀༀᄀ$#

ȀĀЀᜀᘀఀༀఀ᠀ᄀЀऀЀĀ!ఀ$ఀԀᘀĀ̀Ѐ᠀ሀ"ḀഀࠀĀऀఀ̀ᜀ

ἀ !"ऀऀࠀ#$#Ȁᴀ%̀ऀԀ̀Ѐᴀऀᴀऀ܀Ѐကऀ܀ᄀᴀऀऀἀ !"

ἀ !"ऀऀऀऀऀऀऀऀऀ&&&ऀĀȀ̀ȀЀȀԀȀȀЀऀ&&&ऀऀऀऀऀऀऀऀऀἀ !"

• 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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Zmek J., Poštovní 313, Světlá nad Sázavou, mobil 603 538 173
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ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀̀̀Ѐఀഀ
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀࠀఀഀ

ༀကᄀሀကᄀጀЀ᐀ᔀᘀᜀ᠀

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ᤀఀഀᨀఀഀࠀఀഀ

ༀᄀᬀሀᄀᬀጀЀ᐀ᔀᘀᜀ᠀

ᰀᴀḀἀЀऀጀጀఀ Ѐጀ!᐀ऀࠀ"Ȁ#ȀࠀḀᨀḀ

ༀကᄀሀကᄀጀЀ᐀ᔀᘀᜀ᠀ༀᄀᬀሀᄀᬀጀЀ᐀ᔀᘀᜀ᠀

ༀ̀܀ကᄀᄀᄀ܀ሀጀ ĀȀ̀Ѐ̀Ԁ ĀȀ̀ࠀ܀Ԁ ЀȀ̀ऀࠀԀ ЀȀЀЀԀ

ကᄀᄀက܀᐀܀ကᔀᘀᄀ܀ሀጀ ĀȀ܀ࠀԀ Ȁ̀ऀࠀԀ ЀȀ̀ЀԀ ЀȀԀ

ကᔀᘀက܀᐀܀ကጀᘀᄀ܀ሀጀ ȀࠀЀࠀԀ Ȁ̀Ԁ ЀȀऀऀ܀Ԁ ЀȀఀ܀Ԁ

ကጀᘀက܀᐀܀ကᜀᘀᄀ܀ሀጀ ഀȀ̀܀ࠀԀ ഀȀఀऀ̀Ԁ ĀȀഀఀ܀Ԁ ĀȀऀࠀЀԀ

ကᜀᘀက܀᐀܀က᠀ᘀᄀ܀ሀጀ ԀࠀࠀࠀȀࠀ ԀࠀȀఀऀࠀ Ȁ̀̀̀Ԁ ȀЀĀഀԀ

က᠀ᘀက܀᐀܀ᔀᄀᄀᄀ܀ሀጀ ఀȀ̀Ԁ ఀȀఀࠀԀ Ȁഀఀ܀Ԁ ഀȀЀഀࠀԀ

ᔀᄀᄀက܀᐀܀ᔀᘀᄀᄀ܀ሀጀ ऀȀഀఀࠀԀ ऀȀऀĀࠀԀ ഀȀఀఀࠀԀ ഀȀఀԀ

ᔀᘀᄀက܀ሀጀ܀ࠀ܀ᤀሀᨀ܀ ЀЀȀࠀഀ܀Ԁ ЀĀȀഀࠀԀ Ȁഀ̀ࠀԀ ȀఀЀࠀԀ

ĀЀԀᬀऀࠀ܀̀̀Ѐఀഀ ȀऀࠀԀ ఀȀЀഀ̀Ԁ Ȁఀ̀ఀԀ ȀऀࠀԀ

ᰀᴀḀഀࠀༀԀऀࠀ܀̀̀Ѐఀഀ

ἂ܀ጀᘀᄀᄀ܀Ḁ Ѐ̀Ȁ̀Ԁ Ѐ̀Ȁఀ܀ĀԀ ԀऀఀࠀȀࠀ ȀऀĀऀԀࠀ

ጀᘀᄀက܀!܀ကᔀ܀ᄀᄀᄀ܀Ḁ ЀഀȀഀĀԀ ЀࠀȀĀऀԀ ఀȀఀ̀܀Ԁ ऀȀĀഀࠀԀ

ကᔀ܀ᄀᄀက܀Ḁ ܀ࠀ܀ᤀሀᨀ ĀĀȀ̀ࠀࠀԀ ĀȀഀఀഀԀ ЀĀȀЀఀఀԀ ЀĀȀఀԀ

&Ԁᴀᤀ%Ȁ܀$ࠀ#ࠀ" ̀ȀЀ̀Ԁ Ȁ̀̀Ԁ ĀȀఀĀ܀Ԁ ഀȀ̀Ԁ

'Ḁ̀ࠀ'" Ԁ܀ࠀఀ ఀऀఀԀ ഀЀ̀Ԁ ഀĀࠀԀ

()*̀+Ԁ,܀ᤀ̀-ఀༀഀ̀܀ༀ̀܀.ᘀᄀ܀Ḁ ĀЀԀ ĀഀĀԀ ЀĀࠀԀ ЀЀԀ

()*̀+Ԁ,܀ᤀ̀-ఀༀഀ̀܀Ԁࠀༀ܀.ᘀᄀ܀Ḁ ࠀࠀԀ Ԁऀࠀ ̀̀Ԁ ЀࠀԀ

ᰀᴀᤀ%Ȁ܀Ḁ܀ࠀ#ࠀ$ఀ Ѐ̀ȀఀഀࠀԀ Ѐ̀Ȁఀ܀Ԁ Ԁࠀ܀Ȁࠀ ĀఀԀ܀Ȁࠀ

/̀̀ሀḀഀ

ༀ̀܀ᘀᄀ܀ሀጀ ĀࠀԀ ഀЀԀ ЀఀԀ ЀऀഀԀ

ᘀက܀᐀܀ጀᘀᄀ܀ሀጀ ఀഀԀ ఀऀЀԀ ഀ̀ЀԀ ഀĀĀԀ

ጀᘀက܀᐀܀ᘀᄀᄀ܀ሀጀ ĀȀЀఀऀԀ ĀȀĀԀ ЀȀЀఀԀ ЀȀĀĀഀԀ

ᘀᄀက܀ሀጀ܀ࠀ܀᐀܀ᤀሀᨀ ĀȀఀࠀԀ ĀȀఀഀ܀Ԁ ЀȀഀࠀԀ ЀȀ܀̀ࠀԀ

$ȀࠀḀᨀᨀ%&'%ᰀ!ഀऀ()ఀԀ%"ȀഀȀᨀఀᰀఀഀऀࠀ"Ȁ&Ȁ̀ЀԀऀࠀ܀ᔀ

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ̀܀ ఀഀༀကᄀሀ̀ࠀጀ᐀ᔀᘀᜀ᐀
ఀഀༀကᄀ᠀ကᤀᨀᬀ̀ࠀᰀༀကᴀḀȀἀ !"#

ఀഀἀऀ$%ᄀ᠀ጀ&ጀ$ᬀȀကᨀ'
(ἀȀကᄀሀጀԀༀ̀Ȁᬀ) 

ༀ*ᨀༀᄀ+ᨀЀᬀ&ጀԀሀ̀ࠀጀԀ%ᄀ܀Ḁ̀ȀἀȀ.-ഀ,,/0ഀ-.ጀࠀ)ᄀఀ12ഀഀ-.3ሀ

!ᜀ4351-#67"689:-,ఀ,᐀8;"<=9>Ā᐀=!>86?

ᜀ6@A<,ഀ/(,BఀC,
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ĀȀ̀ЀԀ̀ऀࠀ܀̀ఀఀഀ̀ༀကᄀሀကऀ̀ऀᄀጀ̀܀ࠀȀက᐀ऀ

ĀĀȀ̀ЀԀ܀
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ĀఀഀЀ̀Ā
܀ༀကഀᄀࠀĀऀఀഀЀࠀ

Āༀကᄀᔀ܀ᘀᔀ̀Ȁᜀ
ĀȀ̀ĀЀԀ̀ऀऀࠀࠀ܀ऀࠀࠀࠀ̀ऀఀࠀ

ഀȀԀ ࠀ̀ऀऀࠀࠀ܀

ȀༀഀကᄀĀሀȀጀሀ᐀
က᐀Āሀ᐀ༀᔀᘀ᐀ᜀഀ᠀ᤀ᐀ༀᔀᘀ᐀
Āᨀ᐀ᬀ᐀ᘀЀᜀᰀᴀᴀḀᴀሀᜀĀༀἀᬀᨀ᐀ 
ᬀᄀሀȀ!က"#ᘀ᐀ ᴀကԀഀ$%&'()ᜀĀ*((ᜀ+ᰀ,ᜀ&*-)',!'%./ᜀ
ഀ*&'ᜀက%(01%/$*2ᜀഀ$'3*/4*'2*ᜀ!52)(ᜀ!*236*5ᜀ7ሀᤀᜀഀ.'28'%./ᜀ
Ā*9)(ᜀ%.:$*6ᜀ%6)ᜀᤀ;33ᜀ#%:)ᜀᴀ//)<'$()&'-'6=>:$???

ĀȀ̀Ѐ̀Ԁ̀Ѐऀࠀ܀Ѐఀഀऀ܀ༀऀԀ܀Ѐ̀ကᄀऀሀጀഀጀ̀Ѐऀ܀᐀ᔀᘀऀ
ᜀ᐀᠀ऀᤀ̀ᨀᬀᰀ̀ༀᴀऀ܀ༀऀԀ܀ᨀఀ܀ЀȀ̀ကऀऀ܀Ḁጀᨀ̀ကऀἀऀЀጀༀഀጀऀ ̀ᨀ!ጀఀ"ᬀ #ᰀ̀ऀᨀ̀ഀ܀က$
%ጀഀऀࠀ&&'ऀ(')ऀ'*(


