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28. říjen – datum, které bývalo po 
roce 1918 bouřlivě oslavováno jako 
den zrození Československé republiky, 
ignorováno totalitními režimy v letech 
1939 – 1945 a 1948 – 1989 a pomalu za-
pomínáno v naší hektické době. Všich-
ni se těšíme na volný den, málokdo ale 
vyvěsí na svém domě státní vlajku. 
A přece právě 28. říjnem 1918 začala 
dlouhá cesta našeho národa k dnešku.

Češi žijící od roku 1526 v mnohonárod-
nostní Habsburské říši pomalu přicházeli 
o tehdejší svobody a práva a hlavně po 
roce 1620 přišli o náboženskou svobodu 
a přestali být pány ve své zemi. Úspěšně 
se díky obrozeneckému hnutí ubránili 
germanizaci, získali politická práva za-
vedená tehdy v Rakousku, ale v mnoha 
ohledech se necítili rovnoprávní s vlád-
noucími Němci.

Světová válka, která vypukla v roce 
1914, poskytla příležitost části českých 
politiků vsadit na vojenskou porážku 
Rakouska-Uherska a hledat podporu pro 
vytvoření samostatného československé-
ho státu u jeho nepřátel, tedy v zemích 
Dohody. Masarykovi, Benešovi a Štefá-
nikovi se to nakonec podařilo, v druhé 
polovině války se pro jejich myšlenky 
nadchli i ti čeští politici, kteří byli zatím 
většinou loajální k Habsburkům, a tak, 
když rakousko-uherská vláda požádala 
o příměří, byla v Praze vyhlášena Čes-
koslovenská republika. Její historie sice 
skončila rozchodem Čechů a Slováků 
1. ledna 1993, ale k odkazu 28. října 
se hlásí demokraticky smýšlející Češi 
i Slováci.

Vzpomeňme v tento den na všechny, 
kteří demokratickou republiku pomáhali 
vybojovat v letech 1. světové války a usi-

lovali o její obnovení v letech 2. světové 
války, na ty, kteří chtěli totalitní Česko-
slovensko změnit opět v demokratickou 
zemi. Státní samostatnost spojená 
s demokratickým zřízením není něco, 
co spadlo samo z nebe, musí se o ni 
pečovat, hlídat každý pokus o její ome-
zování a v případě nejnutnějším ji bránit. 
Bohužel, my Češi jsme ochotni demon-
strovat např. proti privatizaci nemocnic, 
ale omezování osobních svobod nebo 
oklešťování státní suverenity jsou nám 
většinou lhostejné.

Od onoho památného 28. října už uply-
nulo dlouhých devadesát let, což je víc 
než průměrný lidský věk, ale v historii 
národa je to doba krátká. Věřme společ-
ně, že tato naše republika bude existovat 
i za dalších devadesát let a symbolicky jí 
připijme na zdraví a dlouhá léta.

Josef Böhm, místostarosta

Slovo úvodem

Schůze rady 25. srpna

zavou. Jedná se o parkoviště, kte-
ré po dobu realizace akce Rekon-
strukce zimního stadionu bude 
využíváno k dopravě stavebního 
materiálu. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2008. 

 • řešení odkanalizování obce Rado-
stovice napojením na plánovanou 
ČOV v obci Dolní Město.

 • zadání dokumentace Odkanalizo-
vání obce Radostovice ve stupni 
DUR firmě Drupos projekt, Svoj-
síkova 333, 583 01 Chotěboř. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 10. 2008.

 • schvaluje nákup automobilu pro 
potřebu pečovatelské služby So-
ciálního centra města Světlá 
n. S. z prostředků rezervního a in-
vestičního fondu SC v max. výši 
650 000 Kč. Zajistí: ředitel Sociál-
ního centra, termín: 31. 12. 2008. 

 • použití prostředků z investiční-
ho fondu TBS na výměnu oken 
v administrativním objektu TBS 
v max. výši 200 000 Kč. Zajistí: 
ředitel TBS, termín: 31. 12. 2008.

 • instalaci repasovaného parkovací-
ho automatu od firmy Europeum 
na parkovišti na Malé Straně. Od-
boru MIRR ukládá zajistit přípra-
vu pro jeho umístění a doporučuje 

zpoplatnění parkování následov-
ně: první hodina 1 Kč, každá dal-
ší započatá hodina 10 Kč. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

 • označení názvů zastávek s pro-
sklenými přístřešky zastávkový-
mi označníky dodávanými fir-
mou mmcité, a.s., Zlín. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

 • bezplatnou výpůjčku veřejného 
prostranství dne 7. 10. 2008 za 
účelem konání Krajské komuni-
kační kampaně na podporu třídění 
odpadů, kterou pořádá Agentura 
Dobrý den, Pelhřimov. Zajistí: ve-
doucí odboru ŽP, vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 7. 10. 2008. 

 • s účinností od 1. 9. 2008 změnu 
sídla volebního okrsku č. 9 ve 
Světlé n. S. pro voliče z místních 
částí Lipnička a Kochánov tak-
to: volební okrsek č. 9 – místnost 
v hostinci v Lipničce. Zajistí: ve-
doucí odboru správního, škol-
ství a živnostenského, termín: 
1. 9. 2008. 

 • prezentaci města v Obrazovém 
atlasu muzeí a skanzenů v ČR ve 
formátu A5 s tím, že bude spojena 
i s prezentací obce Pohleď. Zajistí: 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, 
Ing. Luboš Vacek, Ing. Jiří Moučka, 
PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Tou-
rek, Mgr. Jana Kupčíková, omluveni: 
Josef Böhm, Věra Tyčová.

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu z jednání minulého:
 • pronájem nebytových prostor 

v čp. 23 – sl. Machačová prostory 
odmítla.

 • krátkodobé navýšení počtu zaměst-
nanců na odboru ŽP – Ing. Mouč-
ka informuje, že proběhlo výběro-
vé řízení, uchazečka nastoupí od 
1. září 2008.

 
Rada města po projednání návrhu ko-

mise pro rozvoj města pověřuje odbor 
majetku, investic a regionálního rozvo-
je jednat s manželi Takáčovými o pod-
mínkách odkupu celých pozemků KN 
č. 190/1 a KN č. 190/3 v k. ú. Světlá 
n. S. za účelem rozšíření pozemků MŠ. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2008.

Rada města po projednání 
schvaluje:

 • uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě uzavřené mezi městem 
Světlá n. S. a APS, Světlá nad Sá-
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Josef Böhm, místostarosta, termín: 
30. 9. 2008.

 • konání akce Rallye Světlá, kte-
rá se bude konat ve dnech 3. – 
4. 10. 2008. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, termín: 30. 9. 2008. 

 • poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč Sboru dobrovol-
ných hasičů Světlá n. S. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín: 
30. 9. 2008. 

 • informaci firmy Wave-Net Svět-
lá n. S., s. r. o. o provozování 
stávající sítě a vybudování nové 
centrální struktury pro provoz 
bezdrátového internetu. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
15. 9. 2008. 

Rada města po projednání 
neschvaluje:

 • záměr pronájmu části pozemku KN 
č. 724/245, KN č. 724/247 a čás-
tí pozemku KN č. 724/208 v k. ú. 
Světlá n. S. O pronájem požádali 
občané bydlící v přilehlých byto-
vých domech. Jedná se o pozemky 
u bytových domů U dílen čp. 470, 
čp. 321, čp. 899 a ukládá zadat 
vypracování studie na využití po-
zemků v prostoru U Dílen na točnu 
pro autobusy, parkoviště a sadové 
úpravy. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2008. 

 • poskytnutí finančního příspěv-
ku na svoz humanitárních sbírek 
Diakonii Broumov s ohledem na 
omezené možnosti rozpočtu měs-
ta Světlá n. S. Zajistí: Ing. Lenka 
Arnotová, starostka města, termín: 
30. 9. 2008. 

 
RM po projednání pověřuje místosta-

rostu Mgr. Tourka a odbor MIRR k jed-
nání s vlastníky stodoly na pozemku parc. 
č. 10 v katastrálním území Horní Bohu-
šice o možném odkoupení nemovitosti 
za účelem realizace chodníku. Zajistí: 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2008. 

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných.

Město Světlá n. S. vypsalo výběrové 
řízení na poskytovatele úvěru k částeč-
nému financování akce Rekonstrukce 
ZS na víceúčelové zařízení. Oslovilo 
osm bankovních ústavů a výzvu zveřej-
nilo na internetových stránkách města. 
Na výzvu zareagovaly tři bankovní 
domy. Rada města po projednání schvá-
lila vítěze výběrového řízení ČSOB 
a. s. Havlíčkův Brod jako financující 
banku projektu. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 3. 9. 2008. 

RM po projednání schválila jako 
zhotovitele realizačního projektu akce 
Rekonstrukce zimního stadionu na ví-
ceúčelové zařízení vítěze výběrového 
řízení firmu Projekt – sdružení pro pro-
jektovou a inženýrskou činnost, 582 91 
Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2008. 

RM Světlá n. S.po projednání ukládá 
záležitost ohledně koupě pozemku KN 
č. 128 v k. ú. Světlá n. S. a zamýšlené 
výstavby na něm projednat s paní Da-
nuší Šemíkovu, bytem Druhanov 42, 
582 91 Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 15. 9. 2008.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Mimořádná schůze rady 
29. srpna 

RM po projednání doporučuje ke 
schválení ZM požadavek města Světlá 
n. S. na rozšíření počtu lokalit Změny 
č. X ÚPSÚ Světlá n. S. o: lokalitu č. 3 

– pozemky u zimního stadionu, lokalitu 
č. 4 – komunikace u ZŠ Lánecká, loka-
litu č. 5 – prostor náměstí Trčků z Lípy, 
lokalitu č. 6 – ochranné pásmo podél 
věznice. Zajistí: vedoucí odboru sta-
vebního úřadu a územního plánování, 
termín: 3. 9. 2008. 

Rada města po projednání bere na 
vědomí 

 • informaci o počtu zapsaných dětí 
do MŠ a prodlužuje termín k vy-
pracování koncepce MŠ ve Světlé 
n. S. do 31. 10. 2008. Ukládá vy-
pracovat ucelenou koncepci celého 
školství ve Světlé n. S. i ve vazbě 
na demografický vývoj. Zajistí: Jo-
sef Böhm, místostarosta, termín: 
I. 31. 10. 2008, II. 31. 12. 2008. 

 • informaci starostky o zahájení se-
zony 2008-2009 na zimním sta-
dionu. Zajistí: ředitel TBS měs-
ta Světlá nad Sázavou, Mgr. Jan 
Tourek, místostarosta, termín: 
31. 10. 2008. 

 Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Mimořádné veřejné zasedání 
zastupitelstva 3. září 

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a konstatová-
ním, že zasedání bylo řádně a včas 
svoláno a vyhlášeno, je zde přítomno 
17 členů, což je nadpoloviční většina, 
je tedy usnášení schopné. Proti zápi-
su z minulého jednání nebyly podány 
připomínky. Dnešní zasedání se bude 
řídit programem, který byl uveden 
na pozvánce, ale navrhuje ještě jeho 
rozšíření o bod „Rekonstrukce zim-
ního stadionu na víceúčelové zařízení 

– informace o postupu při zajišťování 
dotace z ROP NUTS II Jihovýchod“. 
Při hlasování je 17 hlasů pro.

Usnesení č. 59/2008:
Zastupitelstvo města po projednání 

počtem 17 hlasů:
 • Souhlasí s postupem zajištění pří-

pravy realizace akce Rekonstruk-
ce zimního stadionu na víceúčelo-
vé zařízení, včetně zadání nové 
studie a projektové dokumentace. ▶

 • Bere na vědomí předpokládaný 
termín zahájení realizace inves-
tiční akce Rekonstrukce zimního 
stadionu na víceúčelové zařízení 
v měsíci únoru 2009.

 • Souhlasí se zajištěním provozu 
stávajícího zimního stadionu do 
31.1. 2009.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 1. 2009.

Usnesení č. 60/2008:
Zastupitelstvo města po projednání 

počtem 17 hlasů:
 • Schvaluje úvěr na financování 

akce Rekonstrukce zimního sta-
dionu na víceúčelové zařízení ve 
výši 40 mil. Kč. Tyto finanční 
prostředky jsou určeny na finanč-
ní zajištění prvních dvou etap.

 • Uzavření smlouvy o úvěru a zří-
zení úvěrového účtu u Česko-
slovenské obchodní banky, a. s., 
Horní 182, 580 01 Havlíčkův 
Brod.
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Schůze rady 15. září 

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

Jednání zahájila starosta města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisů z 25. a 29. 8. 2008 s konstatováním, 
že úkoly jsou průběžně plněny.

RM projednala majetkové záležitosti 
a doporučila je ke schválení zastupitelstvu 
města.

Rada města Světlá nad Sázavou po 
projednání schvaluje:

 • realizaci přípravy kanalizace pro 
lokalitu Na Rozkoši v délce 69 m 
vedoucí areálem TBS města Světlá 
n. S. a pověřuje odbor MIRR k výbě-
ru zhotovitele. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 31. 12. 2008. 

 • text výzvy k podání cenové nabídky 
na akci ZTV lokalita V Polích.

 • obeslání žádosti k podání cenové 
nabídky tyto firmy: Drupos-projekt, 
v.o.s., Havlíčkův Brod, Stavotherm 

– projekce s. r. o., Havlíčkův Brod, 
Projekt II., v. o. s., Světlá n. S., Pro-
jekt – plus s. r. o., Havlíčkův Brod, 
IS-engeneering, Ing. Pohořelý, Jihla-
va.

 • kriteria výběru: cena 80 %, sankce za 
nedodržení termínu 20 %.

 • jmenování komise pro otevírání obá-
lek a hodnocení nabídek ve složení: 
Jan Tourek (zástupce Josef Böhm), 
Vladimíra Krajanská (zástupce Len-
ka Svobodová), Josef Šlechta (zá-
stupce Klára Vašáková), Luboš Šolc 
(zástupce Jana Ryndová) a Jana Vaň-
ková (zástupce Ilona Císařová).

 • ukládá zjistit a projednat možnost 
získání dotace na ZTV pro novou 

• Schvaluje uvolnění finančních pro-
středků ve výši 3 mil. Kč z roz-
počtové rezervy na rekonstrukci 
zimního stadionu na víceúčelové 
zařízení.

 • Schvaluje převod 3 mil. Kč na 
zvláštní bankovní účet se samostat-
ným výpisem, který je určen vý-
hradně pro projekt ROP JV a který 
bude existovat až do doby ukončení 
projektu.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 9. 2008.

Usnesení č. 61/2008:
Zastupitelstvo města po projednání 

počtem 17 hlasů schvaluje podle §44 sta-
vebního zákona č. 183/2006 Sb., v plat-
ném znění, rozšíření počtu lokalit Změ-
ny č. X územního plánu sídelního útvaru 
Světlá n. S. o lokality č. 3 až 6. Žadate-
lem je město Světlá n. S., zajistí: vedoucí 
odboru stavebního úřadu a územního 
plánování, termín: 30. 9. 2008.

Usnesení č. 62/2008:
Zastupitelstvo města po projednání 

počtem 17 hlasů:
 • Schvaluje prodej pozemků v prů-

myslové zóně formou městské sou-
těže s minimální prodejní cenou 
pozemků ve výši 510 Kč/m2 – vari-
anta č. II.

 • Souhlasí se jmenováním komise pro 
otevírání obálek a hodnocení poda-
ných nabídek ve složení: Mgr. Jan 
Tourek, Josef Böhm, Mgr. Petr 
Včela, Ing. Luboš Vacek, Jaro-
slav Zmek, Mgr. Stanislav Čech, 
Ing. Vladimíra Krajanská, Ing. Jiří 
Hladovec, Luboš Šolc.

 • Schvaluje rozšíření regulativů 
„Podmínek výběru podnikatelů do 
podnikatelské zóny PA I ve Světlé 
n. S.“ o:

  1) Regulativ č. 8 v tomto znění: 
„povinnost odsouhlasení vedení pří-
pojek elektroinstalace v dokumen-
taci ve stupni DUR městem Světlá 
n. S., odborem MIRR nejpozději do 
30. 4. 2009.“

  2) Regulativ č. 9 v tomto znění: 
„dodržení požadavků správců sítí, 
jejichž vedení se nachází na po-
zemku označeném číslem 3. Jedná 
se o podzemní vedení vodovodu 
PVC 225 ve správě VaK Havlíč-
kův Brod, a. s. a vedení společ-
nosti ČEZ Distribuce a. s. Vedení 
sítí je patrné z přiložené situace, 
do dokumentace je možné nahléd-

nout na MěÚ Světlá n. S., odboru 
MIRR.

  3) Regulativ č. 10 v tomto zně-
ní: „dodržení ochranného pásma 
Věznice Světlá n. S. na pozemku 
označeném číslem 2, které je stano-
veno ve vzdálenosti 2 m od hranic 
pozemků. Jako regulativ jsou zde 
staveny následující podmínky:

  a) obslužná komunikace bez mož-
nosti nočního parkování náklad-
ních vozidel

  b) trvalý travní porost s okrasnou 
zelení do max. výšky 1 m

  c) oplocení max. do výšky 1,8 m
  d) naprosto nežádoucí je výstavba 

objektů, nebo využití jako skla-
dovacích  prostor

 • Schvaluje podání inzerátu ohled-
ně prodeje pozemků v průmyslové 
zóně v regionálním tisku + 1 inze-
rát v celostátním tisku (Hospodář-
ské noviny), financování bude řeše-
no rozpočtovou změnou následně.

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

Usnesení č. 63/2008:
Zastupitelstvo města po projednání 

počtem 17 hlasů schvaluje záměr prodeje 
části pozemku parc.č. 357/4 v katastrál-
ním území Světlá n. S. o výměře cca 140 
m2 za cenu 100 Kč/m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 24. 9. 2008. 

Usnesení č. 64/2008:
Zastupitelstvo města po projednání 

počtem 17 hlasů schvaluje:
 • Vyhlášení II. kola městské soutěže 

na prodej bytu v Josefodole čp. 16.
 • Snížení prodejní vyvolávací ceny 

bytu v čp. 16 v Josefodole s při-
hlédnutím ke kvalitě bytu z ceny 
288 440 Kč na 250 000 Kč.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 9. 2008.

Usnesení č. 65/2008:
Zastupitelstvo města po projednání 

počtem 17 hlasů schvaluje uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IV - 12 -2002496/VB/1 mezi městem 
Světlá n. S. a ČEZ Distribuce, a. s. za 
jednorázovou náhradu za zřízení bře-
mene ve výši 28 000 Kč. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 9. 2008.

Usnesení č. 66/2008:
Zastupitelstvo města po projedná-

ní počtem 17 hlasů vydává závazný 
souhlas ke zřízení ochranného pásma 
věznice, zasahující na pozemky ve 
vlastnictví města Světlá n. S. v šířce 2 m 
(včetně navržených regulativů Vězeň-
skou službou ČR – Věznicí Světlá n. S.). 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2008.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶
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výstavbu RD v lokalitě V Polích. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

 • vypsání výběrového řízení na zho-
tovitele stavby Protipovodňová opat-
ření na fotbalovém stadionu s termí-
nem realizace rok 2009.

 • obeslání žádosti k podání cenové na-
bídky následující fi rmy: UNIMONT 
J. C. K., s. r. o., Ledeč n. S., TOST. 
CZ, s. r. o., Ledeč n. S., Stavby sil-
nic a železnic, a. s., Praha 1, Chládek 
a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., Skan-
ska DS, a. s., závod Jihlava, Evos 

– Hydro, s. r. o., Ledeč n. S., Lubomír 
Dvořák, stavby pozemních komuni-
kací, Dvorce 62, Havlíčkův Brod.

 • kriterium výběru 100 % cena. Jmenu-
je komisi pro otevírání obálek a hod-
nocení nabídek ve složení: Jan Tourek 
(náhr. Josef Böhm), Marie Kovando-
vá (náhr. J. Beránek), Josef Šlechta 
(náhr. Jana Vaňková), Vladimíra 
Krajanská (náhr. Lenka Svobodová) 
a Jiří Hladovec (náhr. Jaroslava Bez-
starostová). Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2008. 

 • zadání poptávky na vypracování 
návrhu řešení sjednocení dispozice 
a fasád objektů městské restaurace, 
společenského sálu a kina a s obe-
sláním těchto architektonických ate-
lierů: Atelier 3D s. r. o., Studio A91, 
Praha 6, Stříbrný atelier s. r. o., Pra-
ha 7, Ing. Milan Stejskal – Atelier 02, 
Havlíčkův Brod.

 • kriteria výběru: vzhled fasády, účel-
nost a funkčnost navrhovaného ře-
šení. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2008. 

 • text výzvy k podání cenových na-
bídek na akci Stavební úpravy MŠ 
Lánecká – projektová dokumentace 

řešící přístavbu pavilonu pro 52 dětí 
a opatření pro zajištění energetických 
úspor objektu

 • obeslání žádosti k podání nabídky 
tyto fi rmy: Projekt II., v. o. s., Světlá 
n. S., Projekt – plus s. r. o., Havlíčkův 
Brod, Stavotherm – projekce s. r. o., 
Havlíčkův Brod, Stavounie – staveb-
ní a obchodní spol. s r. o., Havíčkův 
Brod, Qatrosystem, s. r. o., Havlíč-
kův Brod.

 • kriteria výběru: cena 70 %, sankce za 
nedodržení termínu 30 %

 • jmenuje komisi k otevírání obálek 
a hodnocení nabídek ve složení: Jo-
sef Böhm (zástupce Jan Tourek), Jana 
Rezková (zástupce Hana Černá), Vla-
dimíra Krajanská (zástupce Lenka 
Svobodová), Josef Šlechta (zástupce 
Jana Vaňková) a Jana Ryndová (zá-
stupce Luboš Šolc). Zajistí:  vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2008. 

 • poskytnutí fi nančního daru TJ So-
kol Světlá n. S., oddílu badmintonu 
na uspořádání 1. ročníku badminto-
nového turnaje ve Světlé ve dnech 
13. a 14. 9. 2008 ve výši 1500 Kč. Za-
jistí: vedoucí fi nančního odboru, ter-
mín: 30. 9. 2008. 

 • dlouhodobý pronájem městské tržni-
ce pro p. Dien Bach Dinha, Radostín 
44, 580 01 Havlíčkův Brod, za cenu 
150 Kč/m2/měsíc.

 • ukládá pokusit se o zavedení pravi-
delných trhů na tržnici se sortimen-
tem, který tu chybí (sazenice, se-
zónní ovoce a zeleniny, zemědělské 
přebytky apod.). Zajistí: I. vedoucí 
fi nančního odboru, II. Josef Böhm, 
místostarosta, Bohuslava Vondrušo-
vá, vedoucí odboru SŠaŽ, termín: I. 
30. 9. 2008, II. 8. 10. 2008. 

 • umístění výstavy Jak se žije v ma-
teřských centrech ve vestibulu rad-
nice. Zajistí: starostka města, termín: 
30. 9. 2008. 

 • poskytnutí pomoci ve formě svozu 
exponátů (poskytnutí služebního 
vozu se šoférem) Základní organiza-
ci Českého zahrádkářského svazu při 
pořádání 10. ročníku výstavy ovoce, 
zeleniny a květin Světelská zahrádka 
ve dnech 4. – 6. 10. 2008. Zajistí: sta-
rostka města, termín 4. 10. 2008. 

 • vypsání výběrového řízení prostřed-
nictvím pojišťovací kanceláře IN-
SIA-ADORES, s. r. o., Humpolec 
na pojištění majetku města Světlá 
n. S. na období od 1. 1. 2009 pro vo-
zidla, majetek a odpovědnost na dobu 
neurčitou dle následujících kritérií: 

výše pojistného 50 %, rozsah pojiště-
ní, pojistné podmínky 40 %, hodno-
cení fi nanční síly a stability pojišťov-
ny, fungování likvidace, praktické 
zkušenosti ze spolupráce s pojišťov-
nou 10 %.

 • oslovení těchto pojišťovacích spo-
lečností: Česká pojišťovna a. s., Ko-
operativa pojišťovna a. s., Alianz 
pojišťovna a. s., ČSOB pojišťovna 
a. s., Generali pojišťovna a. s., UNI-
QA pojišťovna a. s. Zajistí: tajemník 
MěÚ, vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008.

Rada města Světlá nad Sázavou po 
projednání  nesouhlasí :

 • s dalším prodloužením podnájmu 
bytu p. Jiřího Doležala o velikosti 
2+1 v Kolovratově ulici čp. 486 pro 
paní Petru Soukupovou. Zajistí: ře-
ditel TBS, tajemnice bytové komise, 
termín: 30. 9. 2008.

RM Světlá n. S. po projednání žádosti 
zástupců nově vznikajícího sdružení 
Havlíčkobrodské občanské sdružení 
přátel Antonína Švehly dává závazný 
příslib o poskytnutí fi nančního daru ve 
výši 5000 Kč za účelem vyrobení busty 
Antonína Švehly. Zajistí: starostka města, 
termín: 30. 9. 2008. 

Starostka seznamuje radu s dopisem 
Oblastní charity Havlíčkův Brod, která 
představuje projekt Sousedská výpomoc 
v malých obcích, podpořený z fondu kraje 
Vysočina. RM bere podané informace na 
vědomí a doporučuje s tímto projektem 
seznámit zástupce obcí v působnosti naší 
ORP, a to prostřednictví koordinátora 
sousedské výpomoci Oblastní charity 
Havlíčkův Brod. Zajistí: starostka města, 
tajemník MěÚ, termín: 31. 12. 2008. 

Starostka seznamuje radu s nabídkou 
televize Prima. Prima najíždí na nový 
program, aby se města prezentovala v ur-
čitých televizních vstupech. Není to ale za-
darmo. Cena jednoho pořadu je 10 000 Kč 

– cituje charakteristiku pořadu. Navrhuje, 
že abychom do konce roku jednu prezen-
taci mohli uskutečnit. 

Starostka seznamuje radu s peticí 
občanů, ve které občané svými podpi-
sy vyslovují nesouhlas s vybudováním 
parkoviště u čp. 981. RM po projednání 
ukládá tajemníkovi, aby spolu s odborem 
MIRR občanům na podanou petici od-
pověděli. Zajistí: tajemník MěÚ, termín: 
15. 10. 2008. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

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.
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Výměna občanských průkazů

Dovolujeme si vás upozornit na ko-
nec platnosti občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů vydaných do 
31. 12. 2003. Výměna podléhá stejným 
pravidlům, jako výměna občanského 
průkazu při pozbytí  jeho platnosti 
z důvodu uplynutí časového období, 
na které byl vydán. Vyměňte si svůj 
občanský průkaz bez strojově čitel-
ných údajů již nyní!

 • Občané jsou povinni požádat o vy-
dání nového občanského průkazu 
nejpozději do 30. listopadu 2008. 
Pokud tak neučiní, mohou dostat 
pokutu až do výše 10 000 Kč (jed-
ná se o přestupek). 

 • Požádat o výměnu musí každý ob-
čan, jehož občanský průkaz byl vy-
dán do 31. 12. 2003 a nemá strojově 
čitelné údaje. Předložením žádosti 
a dokladů může pověřit svého zá-
stupce.

 • Za občana, jehož způsobilost je 
omezena tak, že není způsobilý 
k podání žádosti o občanský prů-
kaz, a za občana zbaveného způso-

Městský úřad Světlá n. S. informuje

občany, že v pátek 17. 10. od 14:00 
do 22:00 hod. a v sobotu 18. 10. od 8:
00 do 14:00 hod. proběhnou na území 
našeho města volby do zastupitelstva 
kraje Vysočina. 

 
Ve Světlé n. S. a jejích místních 

částech je zřízeno celkem 9 volebních 
okrsků.

Místa konání voleb:
v okrsku č. 1
místnost v Nízkoprahovém centru, 

Sázavská čp. 598 (prostory po bývalé 
knihovně) pro voliče bydlící v tomto 
okrsku – z ulic Sázavská, Na Sídlišti, 
Horní

v okrsku č. 2 
místnost v ZŠ v Jelenově ulici pro vo-

liče bydlící v tomto okrsku – z náměstí 
Trčků z Lípy, z ulic Jelenova, Zámecká, 
Poštovní, Nádražní, Wolkerova, Josefo-
dolská, Haškova, Malostranská, Nerudo-
va, Pěšinky, Nové město, Dolní a místní 
část Josefodol

v okrsku č. 3
místnost ve Společenském domě 

– společenský sál pro voliče bydlící 
v tomto okrsku – z ulic Komenského, 
U Dílen, Čapkova, Kolovratova, Revo-
luční, Nová čtvrť, Boženy Němcové, Na 
Hrázi, Nad Tratí, Zelená, Krátká, Havíř-
ská, Zahrádecká, Nad Cihelnou, Sadová, 
Na Úvoze, místní části Horní a Dolní 
Dlužiny, Opatovice

v okrsku č. 4
místnost v ZŠ Lánecká pro voliče 

bydlící v tomto okrsku – z ulic Na Bra-
dle, Školní, Zahradní, Lánecká, Horní 
a Dolní Bohušice

v okrsku č. 5
místnost v hasičské zbrojnici pro 

voliče bydlící v tomto okrsku – z ulic 
U Stromečku, Vysočanská, Kamenic-
ká, Příčná, Havlíčkova, U Rybníčků, 
Sklářská, Rozkoš, V Polích, Panuško-
va, F. A. Jelínka, pplk. Hradeckého, 
J. J. Staňka, Vodárenská, místní části 
Horní Březinka, Benetice a Žebrákov

v okrsku č. 6
místnost (jídelna) v objektu firmy 

Montraz Dolní Březinka pro voliče byd-
lící v tomto okrsku – z místní části Dolní 
Březinka

v okrsku č. 7
místnost v kulturním domě v Zá-

vidkovicích pro voliče bydlící v tomto 
okrsku – z místních částí Závidkovice 
a Radostovice

v okrsku č. 8
místnost v hasičské zbrojnici v Mrzko-

vicích pro voliče bydlící v tomto okrsku 
– z místních částí Mrzkovice a Leštinka

v okrsku č. 9
místnost v hostinci v Lipničce pro vo-

liče bydlící v tomto okrsku – z místních 
částí Lipnička a Kochánov

Právo volit má státní občan ČR, který 
alespoň ve druhý den voleb dosáhl nej-
méně 18 let a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci, která náleží do územní-

ho obvodu kraje Vysočina. Voliči bude 
umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem České 
republiky.

Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasova-
cí lístky i ve volební místnosti.

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ

Občanský průkaz bez strojově 
čitelných údajů

bilosti k právním úkonům žádá, do-
klady předkládá a občanský průkaz 
přebírá jeho opatrovník. 

 • Tato výměna se netýká občanů, kte-
ří se narodili před 1. lednem 1936 
(jejichž občanský průkaz obsahuje 
aktuální údaje).

 • Se žádostí se obraťte na obecní 
úřad obce s rozšířenou působnos-
tí příslušný podle místa vašeho 
trvalého pobytu, v Praze na úřad 
městské části Prahy 1 až 22, v Brně, 
Ostravě a Plzni na magistrát, po-
případě na kterýkoliv obecní úřad 
obce s rozšířenou působností mimo 
místo trvalého pobytu nebo na kte-
rýkoliv matriční úřad.  

 • Za výměnu občanského průkazu 
bez strojově čitelných údajů (starý 
typ za nový) se nevybírá správní 
poplatek. 

 • Na úřadě předložte: formulář žá-
dost o vydání nového OP, 1 foto-
grafii, dosavadní občanský průkaz, 
popřípadě další doklady osvědču-
jící skutečnosti, o nichž se do ob-
čanského průkazu zapisují údaje 
na žádost občana (např. diplom 
o dosaženém vzdělání), anebo úda-
je potřebné k odstranění rozporů 
zjištěných v údajích uvedených na 
žádosti s údaji vedenými v infor-
mačním systému evidence obyvatel 
nebo v evidenci občanských průka-
zů.

 • K vydání občanského průkazu pro 
občana zbaveného způsobilosti 
k právním úkonům předkládá opat-
rovník navíc: rodný list nebo rodný 
a křestní list občana, doklad o rod-
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Doprava ve Světlé včera, dnes a zítra

Přes časté stížnosti veřejnosti na 
přežívající problémy s dopravou v na-
šem městě můžeme sledovat poměrně 
rychle se zlepšující stav komunikací 
pro vozidla, cyklisty i chodce. Město 
nezapomíná ani na řešení tzv. dopravy 
v klidu, tedy možnosti parkování. Co 
se v tomto směru za posledních pět či 
šest let v našem městě a jeho nejbližším 
okolí udělalo?

Nejdříve si uvědomme, že část komuni-
kací procházejících ulicemi našeho města 
patří kraji Vysočina, město je majitelem 
pouze tzv. místních a účelových, tedy těch 
méně významných komunikací. Patří mu 
také všechny chodníky. Přesvědčit sa-
mosprávu i úřednický aparát kraje o nut-
nosti udržovat a opravovat silnice v jeho 
správě je často sisyfovská práce, přesto 
bylo v tomto směru dosaženo značného 
pokroku. Ještě dnes se mnohý Světelák 
otřese, když si vzpomene, v jakém stavu 
byla Komenského ulice před nedávnou 
dobou. Přesvědčit majitele vozovky, aby 
investoval desítky milionů do rekon-
strukce celého povrchu ulice, trvalo velmi 
dlouho a nutno připsat k dobru součas-
nému vedení kraje Vysočina, že to bylo 
právě ono, které tuto investici v krajském 
zastupitelstvu prosadilo. Jinak tomu bylo 
s rekonstrukcí Haškovy ulice, která byla 
rozkopána z iniciativy města, aby mohlo 
dojít k napojení sídliště rodinných domů 
Pod Kalvárií na městskou kanalizaci, 
a město muselo také ze svého rozpočtu 
zaplatit asfaltový povrch komunikace, kte-
rá mu nepatří. V rámci záruční doby byla 
předlážděna rovněž Nádražní ulice, která 
je také krajským majetkem.

ném čísle občana, jestliže není rod-
né číslo uvedeno na jiném předklá-
daném dokladu, doklad o rodinném 
stavu, jde-li o občana, který žije 
nebo žil v manželství, rozhodnutí 
soudu o zbavení občana způsobi-
losti k právním úkonům, svůj ob-
čanský průkaz a doklad o ustano-
vení opatrovníkem. 

Formulář 
 • Vyplňte žádost o vydání nového 

občanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji. Z důvodu dalšího 
zpracování žádosti je možné použí-
vat pouze originální tiskopis, který 
nesmí být zmačkaný, přeložený či 
jinak poškozený. Nelze tedy formu-
lář vytisknout a přinést jej  již vy-
plněný. Originální tiskopis je k dis-
pozici na všech výše zmíněných 
úřadech. 

Fotografie
 • Musí mít tyto vlastnosti: rozmě-

ry 35 x 45 mm, odpovídat součas-
né podobě občana, zobrazuje jej 
v předním čelném pohledu s výš-
kou obličejové části hlavy od očí 
k bradě minimálně 13 mm, v ob-
čanském oděvu, bez brýlí s tma-
vými skly s výjimkou nevidomých 
a bez pokrývky hlavy, není-li její 
použití odůvodněno důvody nábo-
ženskými nebo zdravotními; v ta-
kovém případě nesmí pokrývka 
hlavy zakrývat obličejovou část 
způsobem znemožňujícím identifi-
kaci občana. 

MO Českého červeného kříže, 
Světlá n. S. 

ve spolupráci s Diakonií Broumov
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKU

 • dámského, pánského a dětské-
ho oblečení z bavlněného ma-
teriálu – trička, košile, mikiny, 
tepláky, teplákové soupravy, 
halenky, kalhoty, kimona

 • lůžkovin, prostěradel, ručníků, 
utěrek, látek

 • zimního oblečení – sportovní 
bundy, kabáty

 • kožených věcí – bundy,  kabelky, 
peněženky, pásky

 • záclon, laris, vlněných dek
 • hraček, spacích pytlů, knih
 • bot, péřových přikrývek

Sbírka se uskuteční 
v sobotu 1. listopadu 

od 9 do 15 hod.
v bývalém výměníku 

(pod městskou tržnicí). 

Věci,  prosíme, zabalte do igelitových 
pytlů (NE do krabic), aby se 
transportem nepoškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc.

 • Fotografie pro vydání občanské-
ho průkazu má hladký povrch 
a je v černobílém nebo barevném 
provedení. Zobrazená osoba musí 
mít neutrální výraz a zavřená ústa, 
oči musí být otevřené a nesmí být 
překryté vlasy. Pokud se občan 
vzhledově nezměnil, může použít 
i starší fotografii. Ta ovšem musí 
splňovat výše uvedené podmínky 
(např. u starších fotografií se pou-
žíval dnes již nevyhovující 3/4 pro-
fil).

Ing. Jiří Moučka 
tajemník MěÚ

Vzhledem k neutěšenému stavu kraj-
ských komunikací na Světelsku investo-
val kraj v loňském roce kolem padesáti 
milionů do povrchů silnic, vedoucích ze 
Světlé do Benetic, Meziklasí, Dolního 
Města, Malčína a Habrů, také výpadovka 
ve směru na Havlíčkův Brod dostala nový 
povrch. Zatím se nepodařilo přesvědčit 
kraj o nutnosti opravy silnice ze Světlé na 
Opatovice (dojde k tomu snad v příštím 
roce), v Dolní Březince od hospody na 

„Oboru“, a silnice procházející Dlužinami 
a Kochánovem.

Dosti daleko je zatím k vysněnému ob-
chvatu města, jehož součástí by byl nový 
most přes Sázavu, kraj dosud přistoupil 
alespoň na zadání tzv. vyhledávací studie.

Samo město investovalo v souvislosti 
s budováním kanalizace v Dolní Bře-
zince do povrchu ulic v této místní části, 
opravilo silnici z Mrzkovic na Modlaň, 
z Leštinky do Smrčné, od firmy Montraz 
k mlýnu firmy Konkordia v Mrzkovicích, 
část místních komunikací v Radostovicích, 
a mohli bychom ještě pokračovat kratšími 
úseky místních komunikací přímo ve 
městě.

S přibývajícím počtem motorových 
vozidel roste potřeba parkování. Proto 
bylo vybudováno menší parkoviště v Ko-
menského ulici a na Malé straně a velké 
parkoviště v ulici Na Sídlišti. Město si 
pronajalo pozemky v ulici Nové město 
a u zdravotního střediska a zřídilo tam 
další odstavné plochy.

Dopravní situace si vyžádala rekon-
strukci křižovatky na Malé straně a celé 
Horní ulice. Chodci mohou užívat nových 
nebo opravených chodníků v ulicích 
J. J. Staňka, F. A. Jelínka, Panuškově, ▶
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Svoz objemných a nebezpečných odpadů

Městský úřad Světlá n. S., odbor 
životního prostředí a Technické a by-
tové služby města Světlá n. S. oznamují 
občanům, že ve dnech od 6.  října do 5.  
listopadu se uskuteční svoz objemného 
odpadu. Svoz bude probíhat tak, že 
odpad bude ve svozový den, v určenou 
dobu a na určeném místě odkládán do 
přistavených kontejnerů. Svoz bude 
prováděn na území města a jeho míst-
ních částech dle stanovených termínů 
v rozpisu svozu.   

Svoz bude probíhat následujícím 
způsobem:

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

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

 • na stanovišti budou umístěny kontej-
nery na objemný a nebezpečný od-
pad, do kterých se budou odkládat 
odpady přímo 

 • po odvozu kontejneru  ze stanoviště 
je možné využít kontejner v jiné ulici 
dle rozpisu 

 • tento svoz je určen pro odkládání ur-
čených druhů odpadů pocházejících 
od fyzických osob s trvalým poby-
tem na území města Světlá n. S. a je-
ho místních částí, dále na odpad po-
cházející od osob, které vlastní na 
území města a v jeho místních čás-
tech stavbu sloužící k individuální 
rekreaci, tj. osob, které platí poplatek 
za odpad městu Světlá nad Sázavou 

Jaký odpad lze do velkoobjemových 
kontejnerů odložit?

 • objemné odpady jako např. starý ná-
bytek, linoleum, koberce, umyvadla, 
vany,  matrace, sporáky 

 • z nebezpeč. odpadů např. autobaterie 
 • elektrozařízení (např. lednice, prač-

ky, televizory) je nutné odkládat kom-
pletní, v nerozebraném stavu, jinak je 
nelze odevzdat v rámci zpětného od-
běru elektrozařízení 

V rámci svozu odpadu se nesmí 
odkládat:

 • drobný komunální odpad, který lze 
odkládat do popelnice 

 • tekutý odpad, zejména nebezpečné 
chemikálie, kyseliny, vývojky, oleje 

- tento odpad lze odevzdat bezplatně 
na sběrný dvůr 

 • stavební suť, odpady obsahují nebez-
pečný azbest, např. eternit

 • organický odpad 

Komenského, Nádražní, Haškově, Na 
Sídlišti a jinde. V těch prvně jmenovaných 
by měl být konečně v letošním roce do-
končen i povrch vozovek.

Mnoho práce je ještě před námi. 
Zpracovávají se projekty na vyřešení ne-
bezpečného procházení pod viaduktem 
v Lánecké ulici, na lepší řešení průjezdu 
náměstím. Očekávaná dotace z kraje Vy-
sočina na podporu cyklotras bude použita 
na vyasfaltování části dosud prašné silnice 
z Lipničky do Dolního Města, připravuje 
se vybudování cyklostezky podél Sázavy 
ze Světlé do Smrčné. Plánuje se pokračo-
vat v budování podélných parkovišť v Sá-
zavské ulici, která budou prvním krokem 
k revitalizaci sídliště. Stále se hledá mož-
nost zpřístupnění sídliště Bradlo jinudy, 
než je tomu dosud. Na rekonstrukci nebo 
vybudování nových chodníků čekají Horní 
Bohušice a další ulice ve městě i místních 
částech.

Protože městský ani krajský rozpočet 
nestačí na to, aby se všechno, co nás 
v tomto směru trápí, uskutečnilo naráz, 
buďme spokojeni s tím, že se každoročně 
pro zlepšení dopravní situace v našem 
městě udělá alespoň to, co dosud.

Josef Böhm, místostarosta
Foto: Jaroslav Jenčík

▶

Odvoz popelnic

V poslední době se pracovníci TBS 
města Světlá n. S. stále častěji setkávají 
s tímto problémem: zbytkový (směsný 
komunální) odpad, který se některým 
občanům nevejde do popelnice, je 
odkládán v igelitových taškách a kra-
bicích vedle popelnice. Pracovníci 
TBS musí pak tento odpad sbírat, což 
je nejenom pracné a nehygienické, ale 
zároveň je zdržuje od jejich dalších 
povinností. 

Žádáme proto občany, aby si zajistili 
dostatečný objem nádoby na zbytkový 
odpad, což lze řešit pořízením ještě jed-
né popelnice. Tato povinnost vyplývá 
z vyhlášky města o odpadech a v přípa-
dě, že je odpad odkládán mimo určenou 
nádobu, jde o porušení této vyhlášky. 

Upozorňujeme, že zbytkový odpad 
odložený mimo popelnici, nebude vy-
vážen. Žádný z nás určitě nechce žít na 
smetišti. 

Děkujeme za pochopení.

Městský úřad Světlá n. S., OŽP
TBS města Světlá n. S.

MIMO SVOZOVÉ DNY JE NUTNÉ 
ODPAD ODVÁŽET POUZE NA SBĚR-

NÝ DVŮR!

S případnými dotazy se obraťte na TBS 
Světlá n. S., tel. 569 452 656 nebo na odbor 
životního prostředí tel. 569 496 644.

Den svozu a stanoviště kontejnerů
Pondělí 6. 10.  

 • Benetice - náves
 • Žebrákov - u čp. 9 (Pejchar)
 • Opatovice - na návsi u kapličky

Úterý 7. 10.  
 • Horní Březinka - křižovatka směrem 

ke Kadlečkům 
 • Dolní Březinka - pod čp. 62 (Flekal)
 • Dolní Březinka - pod čp. 34 (Čelan-

ský)
Středa 8. 10.  

 • Lipnička - za hospodou na návsi
 • Kochánov - náves
 • Mariadol + Františkodol - u autobu-

sové čekárny pod čp. 30
Čtvrtek 9. 10.  

 • Josefodol - parkoviště u skláren
 • Horní Bohušice - náves u rybníka
 • Dolní Bohušice - u špejcharu

Pondělí 13. 10.  
 • Leštinka - náves 
 • Mrzkovice - náves, u kapličky
 • Sázavská ul. - u čp. 921, u kontejnerů

Úterý 14. 10.  
 • Horní Dlužiny - v prostoru u potoka
 • Dolní Dlužiny -  náves u rybníka
 • Nádražní ul. - u ZEMOSu

Středa 15. 10.  
 • Závidkovice - náves nad kulturním 

domem
 • Radostovice - u váhy
 • ul. Na Rozkoši - u parkoviště TBS

Čtvrtek 16. 10.  
 • Zámecká ul. - parkoviště před vcho-

dem do zámku
 • ul. Pěšinky - parkoviště u zimního 

stadionu
 • Panuškova ul. - F. A. Jelínka - křižo-

vatka 
Pondělí 20. 10.  

 • ul. Nové město - u čp. 945
 • Zahrádecká ul. - u pneuservisu
 • Lánecká ul. - u čp. 229, mat. škola

Úterý 21. 10.  
 • ul. Nad Tratí - pod čp. 467 (Kos)
 • Sázavská ul. - pod čp. 584
 • ul. Na Bradle - proti čp.  965

Středa 22. 10.  
 • Komenského ul. - parkoviště u ZŠ
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 • Vysočanská ul. - u č. p. 779
 • ul. Nová čtvrť - u křižovatky z Ko-

menského ulicí
Čtvrtek 23. 10.  

 • ul. Na Bradle - parkoviště před 
  COOP-Diskont
 • Kolovratova ul. - u křižovatky s Ná-

dražní ulicí, naproti ZUŠ
 • Jelenova ul. - parkoviště proti ZŠ

Středa  29. 10.  
 • Lánecká ul. - za bytovkou čp. 700, 

proti MŠ
 • Sklářská ul. - u křižovatky s ulicí 

U stromečku, čp. 880
 • Čapkova ul. - parkoviště u sokolov-

ny
Čtvrtek  30. 10.  

 • ul. Na sídlišti - trafostanice u čp. 933
 • Komenského ul. - parkoviště u hřbi-

tova
 • U Bohušického rybníka - u křižo-

vatky ulic B. Němcové, Na Hrázi 
a Krátké

Pondělí  3. 11.  
 • Kolovratova ul. - pod tratí mezi 

čp. 414 a 417
 • Havlíčkova ul. - za telefonní budkou 

u čp. 717
 • Dolní ul. - za tržnicí, parkoviště Tele-

com
Úterý 4. 11.  

 • ul. Nad Cihelnou - za křižovat-
kou s Havířskou ulicí, slepá ulice 
nad  hřbitovem u čp. 622

 • ul. Na Sídlišti - pod tratí vedle 
čp. 594

 • ul. U Dílen - „Krupičkovo náměstí“ 
Středa 5. 11.  

 • ul. Na Bradle čp. 950

Zdravotnické zařízení je bezbariérové

Společnost VITAL, s. r. o. vybudo-
vala u zdravotnického zařízení bezba-
riérový přístup. K vybudování tohoto 
díla v hodnotě 120 000 Kč přispělo 

svým darem město Světlá n. S. pro-
střednictvím Dr. Vosikové a dále pak 
sponzoři: ŠVEMA, s. r. o. Dolní Bře-
zinka a pan Karel Dušátko, stavitel. 
Všem uvedeným sponzorům patří naše 
poděkování. 

Zároveň s vybudováním bezbarié-
rového přístupu vyhradila společnost 

VITAL na svém parkovišti dvě místa 
pro invalidy. U zdravotnického zaříze-
ní také vznikla díky osobní iniciativě 
starostky města Ing. Lenky Arnotové 

nová parkovací plocha, za což bychom 
jí chtěli touto cestou vyjádřit naše po-
děkování. Doufáme jen, že řidiči budou 
režim parkování u zdravotnického zaří-
zení respektovat, což se zatím neděje. 

Ing. Jiří Hudera
Foto: Jaroslav Vála
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Víte, že...

…vznikl nový přehledný krajský 
sociální portál poskytující především 
laické, ale i odborné veřejnosti informa-
ce o všem, co souvisí s poskytováním 
sociálních služeb i s dalšími oblastmi, 
které patří do odvětví sociálních věcí? 
Počínaje zářím letošního roku pomohou 
občanům nejen z našeho kraje s orien-
tací v sociálních službách a v oblasti 
sociálních dávek. Nové webové stránky 
www.kr-vysocina.cz/socialni-portal ne-
jsou určeny pouze uživatelům sociálních 
služeb, ale i samotným poskytovatelům. 
Nový portál obsahuje přehledně členěné 
informace mimo jiné o kategoriích soci-
álních dávek doplněné např. i o podmín-
ky nároku na dávku, formuláře a upo-
zornění na místo, kde lze o dávku žádat. 
Na stránkách je umístěna i nejžádanější 
služba – vyhledávání poskytovatelů so-
ciálních služeb v regionu Vysočiny za 
pomoci mapové aplikace. 

-jv-

Během pátku 22. 8. vnikl dosud ne-
známý pachatel na oplocený pozemek 
u rodinného domu v obci Trpišovice 
a z neuzamčené kůlny odcizil různé 
akvaristické náčiní. Poškozenému maji-
teli vznikla škoda ve výši nejméně 6 800 
Kč. 

23. 8. krátce po 16. hod. došlo na silni-
ci mezi obcemi Kejžlice a Dolní Město 
k dopravní nehodě. Osmadvacetiletý 
řidič osobního vozidla BMW jedoucí od 
obce Kejžlice směrem na Dolní Město 
zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy sta-
vu komunikace a za mostkem, na kterém 
je nerovný povrch, se vozidlo dostalo do 
smyku. Vůz najel ke středu vozovky 
a pak mimo okraj, kde narazil do hli-
něného valu a do kamenného patníku 
dřevěného oplocení pastviny. Řidič byl 
s lehkým zraněním převezen do nemoc-
nice a po ošetření propuštěn. S lehkým 
zraněním byla do nemocnice převezena 

Kriminalita na Světelsku
i 20letá spolujezdkyně, která zůstala 
hospitalizována. Požití alkoholu u řidič 
dechová zkouška vyloučila. Hmotná 
škoda činí 141 000 Kč. 

V době od 23. do 28. 8.  dosud nezná-
mý pachatel nezjištěným způsobem vni-
kl do suterénu panelového domu v ulici 
Na Bradle ve Světlé n. S. Dále se vloupal 
do sklepní kóje a odcizil horské jízdní 
kolo zn. Rock Machine a dvě cyklistické 
přilby. Poškozenému majiteli vznikla 
škoda 12 000 Kč. 

Přestupek proti občanskému soužití 
šetří policisté ze Světlé n. S. V sobotu 
30. 8. v ranních hodinách se na služebnu 
dostavila 20letá žena, která oznámila, 
že byla v nočních hodinách na dámské 
toaletě na diskotéce ve Světlé n. S. fy-
zicky napadena 25letou ženou, která ji 
žena tahala za vlasy, škrábala a kousla ji 
do levého ramene.

Ve zkráceném přípravném řízení bylo 
sděleno podezření dvěma mužům ve 
věku 19 a 29 let z Havlíčkobrodska pro 
trestný čin krádeže. Oba dva společně 
1. 9. v odpoledních hodinách na želez-
niční trati na vlečkové koleji v katastru 
obce Příseka odcizili železniční kolejni-
ci o celkové délce tři metry a vezli ji na 
káře do sběrných surovin k prodeji. Po 
cestě však byli kontrolováni policejní 
hlídkou. Poškozené společnosti vznikla 
škoda 5 000 Kč.

V době od 4. do 6. 9. dosud neznámý 
pachatel odcizil z volně přístupného 
areálu zemědělského družstva v obci 
Malčín celkem 200 kusů litinových roš-
tů o celkové hmotnosti 1800 kg, ocelové 
trubkové zábrany o hmotnosti 770 kg 
a 20 ks článků k pásovému traktoru. 
Poškozené společnosti vznikla škoda 
v celkové výši 20 000 Kč.

Krátce po půlnoci z 5. na 6. 9. došlo 
ve Světlé n. S. na volném prostranství 
před barem v Pěšinkách k fyzickému 
napadení 37letého muže. K napadení 
došlo po předchozí slovní rozepři mezi 
poškozeným a 35letým mužem ohledně 
navrácení finanční částky. Mladší z mu-
žů udeřil staršího do obličeje a když se 
tento dal na útěk, doběhl ho, podrazil 
mu nohy a začal ho bít pěstí. Poté ho 
měl opakovaně kopnout do hlavy a do 
oblasti břicha. Následně zraněného a ne-
komunikujícího muže zvedl s tím, že ho 
odvede domů. Nechal ho však opřeného 
o plot, neposkytl mu žádnou pomoc ani 
přivoláním lékaře a vrátil se zpět do 
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Dolní ulice, dům čp. 91
První zmínka o domě pochází z roku 

1842. Jako bydlící majitel je v roce 1857 
uváděn granátník Josef Kadleček. Od 
roku 1867 jsou jako majitelé nemovitos-
ti zapsáni: Marie Portová (1867), Marie 
Portová ml. (1878), František Možný 

baru. Muž byl převezen do nemocnice 
v Havlíčkově Brodě a dále letecky trans-
portován do nemocnice v Brně s těžkým 
poraněním skeletu obličeje. Útočník byl 
zadržen a převezen do policejní cely. 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
jmenovaného pro trestné činy vydírání, 
výtržnictví a neposkytnutí pomoci. 

10. 9. krátce po 21. hod. byl na ná-
městí Trčků z Lípy policejní hlídkou 

kontrolován řidič osobního motorového 
vozidla Škoda Favorit. Na výzvu poli-
cistů k předložení dokladů potřebných 
k řízení vozidla sdělil, že není vlastní-
kem žádného řidičského oprávnění. Tato 
skutečnost byla potvrzena i následnou 
lustrací v centrální evidenci řidičů. Ve 
zkráceném přípravném řízení bylo 
37letému muži z Havlíčkobrodska 
sděleno podezření z trestného činu ří-

zení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění. 

V noci z 12. na 13. 9. dosud neznámý 
pachatel po překonání oplocení vnikl 
na zahradu v ulici Zámecká ve Světlé 
n. S. Po vytržení petlic z králíkárny 
odcizil celkem sedm králíků. Poškozené 
majitelce vznikla škoda 2 000 Kč. 

Z webové stránky Policie ČR 
zpracovala -hk-

a Marie (1883), František Možný (1889), 
od roku 1911 Alžběta Možná a od roku 
1921 Alžběta Možná ml. Podle volič-
ského seznamu z roku 1921 zde bydleli 
ještě úředník dráhy František Kameník 
a jeho žena Marie.

Mezi dokumenty uloženými v archi-
vu jsou mimo jiné dva protokoly: první 
ze dne 8. dubna 1887 z jednání stavební 
komise na podanou žádost Františka 
Možného ohledně „…rozšíření, respek-
tive přistavění jednoho dílu obytného 
stavení dle přiloženého stavebního 
nástinu“ a druhý z komisního šetření, 
které se konalo 26. června 1908: „…bu-
dova tato přízemní má zůstati ve své 
formě co se týče hlavních zdí stejnou, 
pouze umístnění nového schodiště 
a úpravy – zvětšení dílny a kuchyně 
sesílením nových dvou zdí. Nad touto 
budovou, která jest teprve asi před 15 
lety nově postavená, hodlá pan staveb-
ník postaviti nové patro s přibráním 
části starého koutu, takže čelní strana 
do ulice rozšířena bude na délku 9,90 
m. Z ohledů technických není proti této 
adaptaci aniž proti nadstavbě I. patra 
ničeho k namítání, když pan stavebník 
veškerým předpisům stavebního řádu 
vyhoví.“ Stavba byla započata 8. čer-
vence 1908 a dokončena 2. listopadu 
téhož roku. V patře vznikly dva pokoje, 
kuchyň, chodba, záchod a schodiště na 
půdu, povolení k obývání bylo uděleno 
k 15. listopadu.

Ze dne 2. března 1938 pochází výměr 
Okresního úřadu v Ledči n. S., kterým 
se na základě komisionelního řízení 
povoluje Miloši Novotnému „…ve 
smyslu III. hlavy živnostenského řádu 
zříditi a používati podle plánu komisi 
předloženého dílnu pro broušení skla 
s elektrickým motorem v nádvorní 
stavbě při domě čp. 91 náležející paní 
Alžbětě Možné.“ ▶



Světelský zpravodaj říjen 2008 strana 12 strana 13 říjen 2008 Světelský zpravodaj 

Školní rok 2008/2009

První pololetí bude ukončeno ve 
čtvrtek 29. ledna 2009 a školní rok 
skončí v úterý 30. června 2009. Pod-
zimní prázdniny připadnou na pon-
dělí 27. října a středu 29. října 2008. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v pondělí 22. prosince 2008 a skončí 
2. ledna 2009. Vyučování bude opět 
zahájeno v pondělí 5. ledna 2009. Po-
loletní prázdniny připadnou na pátek 
30. ledna 2009. Jarní prázdniny v dél-
ce jednoho týdne jsou pro kraj Vysoči-
na stanoveny v termínu 2. až 8. února 
2009. Velikonoční prázdniny připad-

nou na čtvrtek a pátek 9. a 10. dubna 
2009. Hlavní prázdniny budou trvat 
od středy 1. července 2009 do pondělí 
31. srpna 2009. 

Zápis do 1. ročníku základní ško-
ly se uskuteční v období 15. 1. až 
15. 2. 2009, termín určuje ředitelství 
škol. Prvé kolo přijímacího řízení ke 
studiu ve středních školách se stano-
ví na týden od 20. do 24. dubna 2009 
(týká se i nižšího stupně víceletých 
gymnázií). 

Přijímací zkoušky v prvním kole 
přijímacího řízení do jiné formy než 

denní formy vzdělávání se konají 
v týdnu od 27. do 30. dubna 2009. 
Talentové zkoušky do oborů vzdělání 
s talentovou zkouškou budou konány 
v týdnu od 12. do 16. ledna 2009.

Od 3. září 2007 začaly vyučovat zá-
kladní školy v prvních a šestých roční-
cích a gymnázia v prvních ročnících 
osmiletého gymnázia  podle nových 
školních vzdělávacích programů. 

(kráceno)
Miroslav Pech, 

KrÚ kraje Vysočina

V jedné místnosti zde později 
bydlela rodina Vadinských, která se 
následně přestěhovala do přízemí 
hlavního domu. V patře se střídali 
nájemníci, například učitel a později 
ředitel školy Václav Henzl, drogista 
Košťál. V roce 1943 jsou jako majitelé 
uváděni Ferdinand Dobruška, Rozálie 
Kroupová a Albína Knoblochová. Po 
její smrti v roce 1958 se stali majiteli 
domu čp. 91 (a čp. 58 v Lánecké ulici) 
její manžel Jan Knobloch st. a syn Jan 
Knobloch ml. 

***
Jan Knobloch st. se narodil roku 

1896 v Kolíně. V roce 1925 vstoupil 
do světelského ochotnického spolku 
a brzy patřil k předním hercům sou-
boru, který měl kolem 30 členů a hrál 
dnes neuvěřitelných 10 her do roka 
(plus reprízy). Jan Knobloch vytvořil 
množství osobitých postav (Antonína 
ve Vojnarce, Valentu v Paličově dceři, 
Havelku v Mrtvém moři, otce v Matce, 
Ninkoviče v Paní mincmistrové, Junka 
v Lidech na kře, Jirmana v Medvědím 
tanci, Koliáše v Divotvorném klobou-
ku), byl nejen ochotnickým hercem, ale 
také režisérem (tuto funkci zastával 18 
let), absolvoval 37 Jiráskových Hronovů 
a 16 let byl členem představenstva této 
přehlídky. Na návštěvu ke Knoblochům 
dojížděla herečka Mária Sýkorová 
(1888-1967, rozená Pochmanová), která 
například hrála chůvu ve filmu režisé-

▶

Našli jsme v letopisech

Zápis v kronice světelského 
Sokola:

28. října prohlášená samostatnost 
Československého státu

Mohutné nadšení zavládlo v celém 
českém národě: po dlouhých létech 
těžkých útisků a soustavného příkoří 
zasvitl mu den svobody. Samostatnost 
českého národa vstává v mocném roz-
machu a bohdá i lepšímu životu.

Svoboden je národ český a s ním 
v bratrském objetí i jeho bratr na 
Slovensku. Náš odvěký sen stal se 
skutkem. Stát československý vstoupil 
dnešního dne v řadu samostatných 
kulturních států světa.

Ve všech srdcích českých vzníceny 
jsou pocity netoliko nezměrné rado-
sti a největšího zadostiučinění, ale 

zároveň i díků všem, kdož té velké 
a těžké práci za osvobození celého ná-
roda věnovali mu veškeré své síly, ba 
i své životy. Těch všech, kdo žili jen 
pro svou velkou myšlenku tuto, kdož 
za ní těžce zkoušeli a trpěli, a kdož 
i krví svou neváhali zpečetit nezlom-
nou a neochvějnou vůli národa: těch 
všech v nejhlubším rozrušení vděčně 
vzpomínáme.

Splnila se věštecká slova velikého 
Komenského, že vláda věcí našich 
vrátí se opět do našich rukou. Kéž se 
jí národ též pevně chopí a kéž i dovede 
náležitě pěstovat, chránit i hájit velký 
poklad samostatnosti, jak mu to káže 
minulost i budoucnost!
Sláva Masarykovi! Sláva Wilsonovi! 
Sláva českoslovanským legionářům!

Na zdar!

ra Bořivoje Zemana Pyšná princezna 
(1952). Jan Knobloch byl povoláním 
knihkupec, zemřel v roce 1975.

***
Dne 16. července 1963 požádal Jan 

Knobloch ml. o povolení ke zbourá-
ní části staré stodoly, která hrozila 
sesutím, s tím, že zbývající část bude 
opravena a využívána jako dřevníky. 
Povolení bylo 31. července uděleno, 

postaven byl dřevník a garáž. Z roku 
1968 je povolení opravy omítek, střechy 
a výměny oken, v roce 1971 povolení 
výměny taškové krytiny střechy za ple-
chovou, výměny oken, dveří a úpravy 
sociálního zařízení v 1. poschodí. V ro-
ce 1980 byla schválena žádost o povo-
lení instalace etážového teplovodního 
vytápění, brzy poté byl dům zbourán.

                 -jv-
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Den otevřených dveří

V sobotu 6. září se v základní škole 
v Lánecké ulici od 9 do 13 hod. konal 
Den otevřených dveří, který přilákal 
pozornost široké veřejnosti.

Podívat se přišli nejen bývalí žáci 
a učitelé školy, ale i ti, na které po-
vinná školní docházka teprve čeká. 
Kolektiv zaměstnanců ZŠ se postaral 
o to, aby se nikdo z příchozích nenudil. 
V tělocvičnách malí i velcí sportovní 
nadšenci zdolávali překážkovou dráhu 

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

do své klubovny

Program na říjen:
Pondělí: 8:30 – 11 hod.
 Výtvarná dílna pro děti
 Cvičení pro děti s maminkami
 Písničky s kytarou
Úterý: 18:30 – 21:30
 Tvořivá dílna pro maminky
Středa: 8:30 – 11 hod.
 Výtvarná dílna pro děti
 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší
Pátek: 8:30 – 10 hod.
 Setkávání maminek s dětmi 
 do 1 roku

A navíc: 
 • ve středu 8. října zdobení triček mono-

tiskem (světlá trička s sebou)
 • ve středu 15. října burza receptů 

s ochutnávkou (bábovky)
 • ve středu 22. října drátkování
 • ve středu 29. října pletení z bužírek

Program večerních dílen 
pro všechny zájemce:

 • 7. října květy z pedigu
 • 14. října savování triček (tmavá trička 

s sebou)
 • 21. října smaltované šperky

Brod naproti lidem

V pátek 5. září navštívilo 45 žáků 
prvního stupně ZŠ Komenského 
multižánrový festival Brod na-
proti lidem. Setkaly se zde zdravé 
děti s dětmi postiženými a bavily 
se společně. Třídenní festival měl 

upozornit hlavně na péči o duševní 
zdraví, konal se proto v areálu hav-
líčkobrodské Psychiatrické léčebny, 
která slaví 80 let od svého založení.

Toto jsou zážitky dětí z dopoledního 
programu:

Představení probíhalo venku na pro-
storném hřišti. Sotva jsme se usadili 
na lavičkách, vykouzlil kouzelník Po-
kustón na pódiu králíky Boba a Bobka. 
Pohádka se ztraceným kloboukem 
a písničkami se nám moc líbila. Násle-

dovala Hodina zpěvu ve zvěřinci s Ja-
roslavem Uhlířem. Zpívali jsme všich-
ni, řešili sluchové hádanky na zvířecí 
zvuky, doplňovali rýmy v písničkách 
a přáli Katce k narozeninám. Šlo nám 
to moc hezky. Po krátké přestávce 

nastala vytoužená diskotéka. Připojili 
jsme se k taneční skupině Break dance 
a Hip hop a naučili jsme se společný 
tanec. Z areálu se nám vůbec nechtě-
lo, jenže všechno někdy skončí, a tak 
jsme se museli i my vydat na zpáteční 
cestu. V parku byla spousta zajíma-
vých stánků s výrobky lidí, kteří mají 
nějaké zdravotní problémy, čajovna, 
dokonce i ukázka pejsků, kteří těmto 
lidem pomáhají. Nemůžeme nějak 
pomoci i my? Určitě ano. Třeba jenom 
svým kamarádům ve škole.

▶

vzbuzující obdiv hlavně u dětí před-
školního věku (házení oříšků veverce 
a podobně). Také si mohli zastřílet 
na basketbalový koš, nebo florbalo-
vou branku. V těchto disciplínách se 
nejlépe vedlo paní Aleně Víškové, jež 
docílila šesti přesných pokusů z deseti 
možných. 

Na druhém místě se umístili s pěti 
body paní Bohuslava Böhmová, sleč-
na Soňa Lorencová a pan Miroslav 
Pejchar. 

Ve výtvarné a keramické dílně si 
návštěvníci vyráběli pod dohledem 
zkušených pedagogů umělecké výtvo-
ry. I u Scheflů, kteří v naší škole vedou 
výtvarný kroužek doplněný výukou 
angličtiny, jste si mohli něco neméně 
hezkého vytvořit! Lákala také počí-
tačová učebna s novým vybavením 
a odborná učebna fyziky, kde proběhlo 
mnoho zajímavých pokusů. Nechyběla 
ani zrenovovaná kuchyňka, učebna 
s interaktivní tabulí a koutek s di-
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ny zdi! Otevřeny byly i třídy plné dět-
ských výrobků. Bývalí žáci si jen trpce 
zavzpomínali na své staré, nepohodlné 
školní židle a lavice, které jsou nahra-
zeny novějšími a barevnějšími. 

„Jsem velmi nadšena a mile pře-
kvapena, co vše se ve škole změnilo!“ 
napsala do návštěvní knihy jedna z bý-
valých žákyň školy.

„Navzdory tomu, že sluníčko hřálo 
a počasí spíš lákalo jít někam ven, se-
šlo se tady dost hostů,“ okomentovala 
situaci jedna z vyučujících. Ten, kdo 
se přišel podívat, určitě neměl čeho 
litovat! Myslím si, že bylo příjemné 
a zajímavé, přijít do školy i za jiným 
účelem, než je učení! 

Lucie Hrochová, 
žákyně 8.b
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noparkem. A to nesmíme zapome-
nout na naše nové záchody!

Na hlavní chodbě se na plátně promí-
taly koncerty pěveckého sboru, akade-

mie, divadla a ostatní zdokumentované 
akce školy. Pro ty, které už chození po 
škole unavilo, připravily šikovné ruce 

kuchařek hned na několika místech 
chutné občerstvení. Hojně se prodáva-
ly školní almanachy plné zajímavých 
příspěvků a fotografií. I výzdoba ško-

ly, která je zde nepochybně celý rok 
a nejen tento den, stála za povšimnutí! 
Krásné nástěnky lemovaly snad všech-

Výtvarná dílnaUčebna fyziky

▶
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Z domova pro seniory

Ve středu 20. srpna se u nás konala 
další přednáška v rámci Univerzity 
slunečního věku, tentokrát na téma Ver-
bální komunikace a asertivní chování 
v podání Mgr. Jany Loudátové. 

V pátek 29. srpna se naši obyvatelé 
zúčastnili Sportovních her v Ústavu 
sociální péče pro dospělé ve Věži. Náš 
domov reprezentovali vskutku báječně, 
neboť skončili na krásném 2. místě. Za 
jejich skvělou reprezentaci jim ještě jed-
nou děkujeme. 

V úterý 2. září se uskutečnila další 
z našich pravidelných Kavárniček. 
K dobré náladě nám opět přišel zahrát 
pan Josef Čech.

V sobotu 6. září jsme nemohli chybět 
na Světelském babím létě s dechovkou. 
Pořadatelům za čtyřhodinový hudební 
zážitek děkujeme. 

Ve středu 10. září jeli naši obyvatelé na 
Podzimní setkání do ÚSP Háj. Součástí 
setkání byly i malé sportovní hry, kte-
rých se naši obyvatelé s velkou vervou 
zúčastnili. Bez ceny neodešel nikdo, 
všichni byli za svoje snažení odměněni 
malou pozorností z dílen klientů ÚSP. 
Počasí nám přálo a celé setkání probí-
halo v příjemné atmosféře pod širým 
nebem.

V pátek 12. září jsme mohli všem, kte-
ří nás zvou na společná setkání, jejich 
pohostinnost oplatit. Konal se u nás totiž 
ji osmý Den otevřených dveří, který byl 
jako vždy spojen se sportovními hrami. 
Celkem se k nám sjeli zástupci dvou 

domovů pro seniory z Humpolce, dvou 
domovů pro seniory z Havlíčkova Brodu 
a klienti z ÚSP Háj. Po úvodním slově 
našeho pana ředitele nastoupily „Slu-
nečnice“, šest obyvatelek domova, které 

víc než dva měsíce pilně nacvičovaly vy-
stoupení na hudbu z filmu Limonádový 
Joe, konkrétně na píseň Whisky, to je 
moje gusto. Obyvatelky jakožto krásné 
dámy z westernového lokálu předvedly 
v kostýmech nádherné vystoupení, které 
bylo odměněno náležitým potleskem. 

I s našimi klienty se sportovních her 
zúčastnilo osm družstev, která soutěžila 
v disciplínách jako slepování papírové 
housenky, chytání vlněných bambulí 
do klobouku, v šipkách, kuželkách, ve 
vázání mašliček na drakův ocas apod. 
Všichni se snažili ostošest. Po sečtení 
všech bodů bylo pořadí vítězů jasné: na 
3. místě se umístili klienti z domova pro 
seniory z Havlíčkova Brodu, Reynkova 
ul., na 2. místě se umístilo první druž-
stvo z našeho domova a i když se může 
zdát, že je to nefér, s náskokem více 

než 100 bodů od 3. místa se na 1. místě 
umístilo druhé družstvo našeho domova. 
Vítězům ještě jednou blahopřejeme a na-
šim obyvatelům děkujeme za báječnou 
reprezentaci. Nikdo od nás ale neode-
šel sprázdnou, každý soutěžící i jejich 
doprovod si odnesl drobnou cenu a na 
výzdobu svého domova dostalo každé 
družstvo psa vyrobeného z vlněných 
bambulí. Odpoledne nám k tanci a po-
slechu přišla zahrát hudební skupina 
Č.A.S.S. se svými skvělými písničkami. 
Počasí nám také přálo, a tak jsem si uží-
vali hudbu pod širým nebem a poslední-
mi slunečními paprsky. 

Návštěvníci, kteří ten den k nám při-
šli, mohli si prohlédnout celou budovu 
domova. Mohli se podívat, kde naši oby-
vatelé tvoří výrobky z hlíny, které je pak 
možné si zakoupit na místních trzích. 
Dále mohli vidět místnost, kde vznikala 
naše housenka rekordmanka, kam chodí 
obyvatelé cvičit, v jakém prostředí jsou 
masírováni apod. Součástí prohlídky 
byla i ukázka pomůcek, které se u nás 
používají při tréninku paměti. K nahléd-
nutí byla i všechna čísla domovského 
časopisu Slunečnice či veškeré zápisy 
z přednášek v rámci Univerzity sluneč-
ního věku.

Zorganizování takového dne je vcelku 
náročné, a proto touto cestou ještě jed-
nou moc děkuji všem zaměstnancům, 
kteří se na hladkém průběhu podíleli. 
Mé poděkování patří též sponzorům: 
Pekárna a cukrárna Milan Brokl, Ovoce, 
zelenina Josef Cemper, zdravotnické 
firmě Dentimed a panu Tichému. Velký 
dík patří také pracujícím odsouzeným 
ženám z Věznice Světlá n. S., které nám 
po dva dny upravovaly okolí domova, 
aby to na Den otevřených dveří bylo 
u nás ještě hezčí.

Ve středu 17. září nás navštívila hereč-
ka Květa Fialová. Na její návštěvu jsme 
se dlouho připravovali, naše „Slu- ▶
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Do pohoří Rodna jsem se se svými 
studenty vypravil v rámci expediční 
části Programu Cena vévody z Edinbur-
ghu, abych prověřil jejich zdatnost při 
plnění bronzového a stříbrného stupně. 
Výpravu doplňovali ještě další „Edíci“ 
z Mladé Boleslavi, Poděbrad a Kromě-
říže. Sešla se výborná parta lidí, a tak 
tři expediční vedoucí Programu vícemé-
ně pouze monitorovali veškeré aktivity 
a byli nápomocni radami. Navíc celý 
přechod doprovázelo s výjimkou prv-
ního dne slunečné a teplé počasí dané 
tlakovou výší nad Balkánem, tedy pod-
mínky více než ideální. 

Rodna je nádherné a opuštěné pohoří na 
severu Rumunska. Svým charakterem při-
pomíná slovenské Roháče, je však o něco 
málo vyšší. Nejvyšším vrcholem pohoří 
je Pietrosul (2303 m, v některých mapách 
2305 m), je zde i řada dalších vrcholů, 
které se této hranici blíží. Uveďme si např. 
Ineu (2279 m), Buhaescul (2119 m), Repe-

nečnice“ ji přivítaly svým tancem 
na písničku z filmu Limonádový Joe 
Whisky to je moje gusto a stejně jako při 
Dni otevřených dveří mělo i tentokrát 
vystoupení ohromný úspěch. Ještě větší 
překvapení pro paní Květu ale přichystal 
pan ředitel, který jí, když vcházela do 
jídelny, přivítal jako Limonádový Joe 
a přijel dokonce i na koni. Celé povídání 
se neslo ve znamení smíchu a pohodové 
atmosféry. 

Při své návštěvě u nás herečka založila 
klub Veselý senior. Co to znamená? Dle 
jejích slov si nikdo ze starší generace, 
kdo chce být Veselý senior, nesmí stě-
žovat, co všechno ho bolí nebo kde ho 
píchá apod. Za každé takové stěžování 
zaplatí pokutu od 1 do 100 Kč. Výši 
pokuty si každý senior určuje sám, 
dle míry své bolesti a hlasitosti svého 

„skuhrání“. Předsedkyní klubu byla paní 
Květou jmenována naše obyvatelka paní 
Marie Kalašová. Ta má za úkol dohlížet 
na to, aby všichni „Veselí senioři“ byli 
opravdu veselí. Zároveň je oprávněna 
vybírat pokuty za špatné myšlenky či 
stěžování „Veselých seniorů“. Současně 
s předsedkyní byla vybrána i pomocnice 

paní Marta Ciprová, která toto vše bude 
kontrolovat v domě, kde je poskytována 
pečovatelská služba. Kdo z vás by měl 
zájem stát se „Veselým seniorem“ za 
dobrovolný příspěvek si od předsedkyně 

zakoupí tričko + odznak. Jak říká paní 
Květa, každá nemoc, každá bolest se 
musí hýčkat a musíte si s ní povídat. Bolí 
vás záda? Tak je pohlaďte a domluvte 
jim ať už vás druhý den nebolí. 

Tričko „Veselý senior“ si zakoupila 
i paní starostka s panem tajemníkem, 
i když zdaleka ještě nesplňují seniorský 
věk, ale chtěli podpořit dobrý nápad. Ho-
dinka a půl uběhla s paní Květou velmi 
rychle. Dozvěděli jsme se, co paní Květa 

právě dělá (kde hraje a co připravuje). 
Tričko „Veselý senior“ bylo slavnostně 
pokřtěno šampaňským a nadešel čas 
loučení. Jelikož symbolem domova je 
slunečnice, dostala od nás paní Květa 

krásnou kytici ze slunečnic a spoustu 
dárků z dílny našich obyvatel. 

Pozitivní myšlení a optimistická nála-
da je u paní Květy obdivuhodná. Proto 
vám přeji, aby jste měli alespoň polovič-
ní dávku radosti, optimismu a životního 
elánu jako má Květa Fialová. 

S úsměvem jde všechno lépe…

Text i foto: Lucie Coufalová, 
vedoucí sociální pracovnice

▶

de (2074 m), Galatul (2048 m), Gargalau 
atd. Hlavní hřeben pohoří dosahuje prů-
měrné výšky okolo 2000 až 2100 metrů 
(mimo okrajové části). Pohoří Rodna má 
přibližně trojúhleníkový tvar se stranami 
60, 45 a 40 kilometrů. Zhruba je vymeze-
no silnicemi číslo 17C, 17D a 18 spojující-
mi městečka Tibau, Moisei a Salva. Rodna 
je navíc druhým nejvyšším pohořím Vý-
chodních Karpat a je tvořeno především 
krystalickými břidlicemi, jen v obalových 
sériích nalezneme druhohorní sedimenty 

v podobě dolomitických vápenců a dolo-
mitů, místy vystupují i vyvřelé horniny.

Vápence a dolomity nalezneme pře-
devším v jižní části Rodny, kde se také 
nachází nejhlubší jeskynní systém Ru-
munska – Tausoarelor. Velká část pohoří, 
ve kterém nalezneme asi 36 vesměs 
malých ples (největším je Lala Mare s 0,7 
ha ležící ve výšce 1815 m), je pokryta lesy, 
který skýtají domov řadě velkých šelem. 
Jmenujme si například medvěda, vlka či 
rysa. Z rostlin zcela určitě zaujmou čer-
veně kvetoucí rododendrony, které jsou 
pro toto pohoří typické. Horské hřebeny 
jsou obvykle holé, pokryté alpinskými 
loukami. Otevírají se z nich fantastické 
pohledy nejen na samotnou Rodnu, ale za 
dobré viditelnosti i na sousední Maramu-
reš, Suhard či Calimani. Pro zachovalost 
přírody je chráněna jako národní park 
(Parcul Naţional Munţii Rodnei). 

(převzato z internetu podle Otakara 
Brandose)Pohled na masiv Pietrosulu
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Zde nabízím malý deníček toho, co jsme 
zažili, viděli a ušli. 

Sobota, den první
Kolem poledního jsme na výchozím 

místě pro nástup do hor – sedle Pasul Şe-
tref, 818 m. Balíme věci na 5 dní v horách 
a posilněni svačinkou vyrážíme. Stou-
páme převážně po úzké pěšině, která se 
klikatí po horských loukách a místy lesem. 
Po asi 4 hodinách pochodu jsme na místě, 
kde se nachází voda a kde se dá tábořit. Je 
to plošina nedaleko jedné z pasteveckých 
salaší, kde jsou koryta s vodou pro zvířata. 
Z pramene, který je zásobuje, můžeme 
čerpat vodu také my. Počasí není žádná 
sláva. Jsme v základně oblačnosti, je 
vlhko a fouká poměrně silný vítr. Rychle 
stavíme stany a vaříme večeři. Vtom při-
chází bača se svými dětmi. Táhnou nám 
pomocí koně kládu, kterou na místě řeže 
motorovkou a rozdělává pro nás velký 
oheň. Milá pozornost v téhle zimě. Tak ho 
odměňujeme alespoň cigaretami, kterých 
se v jeho prospěch vzdávají přítomní ku-
řáci. U ohně si většina účastníků expedice 
povídá dlouho do noci. 

Bilance dne: start 811 m, konec 1414 m, 
max. výška 1414 m, výstup 652 m, délka 
5,3 km.

Neděle, den druhý
V noci se vyjasnilo a také se změnil 

směr větru, který naštěstí zeslabuje. 
Ráno nás sice vítá mohutná rosa, ale také 
sluneční paprsky. Vypadá to na skvělý 
den. Po snídani balíme částečně usušené 
stany a vyrážíme. Čeká nás mírné stou-
pání přes hřeben a pak bohužel vyklesání 
do sedla Izei (1207 m) a ztráta zhruba 
400  výškových metrů. Následuje asi 
500 docela tvrdého stoupání a vzhledem 
k panujícímu horku z nás lije jako z kro-
pícího vozu. Naštěstí zbytek pochodu 
v odpoledních hodinách je víceméně po 

vrstevnici a malé převýšení není téměř 
znát. Pozdě odpoledne se dostáváme 
k malému jezírku pod Pietrosulem, kde 
budeme tábořit. 

Dno jezírka je bahnité, koupat se v něm 
nedá, ale naštěstí odtud vytéká malý po-
tůček, na kterém je i tůňka. Vzájemně se 
poléváme ešusy báječně ledovou vodou, 
která nám po chvíli  zase až tak studená 
nepřipadá. Studenti po skupinkách prů-
běžně vaří, prostě správná expedice která 
probíhá dle předem stanovených zásad. 
Parta je skvělá, vzájemně si pomáhají, co 
víc si přát? 

Večer rozděláváme na tábořišti mik-
roohníček a jeden by nevěřil, jak dlouho 
dokážeme vzhledem k nedostatku paliva 
udržovat oheň s pomocí malých větviček. 
I tričko se dá usušit, byť čichový vjem po-
sléze silně připomíná kvalitní uzené. 

Bilance dne: start 1414 m, konec 1926 m, 
max. výška 1992 m, výstup 919 m, délka 
17 km.

Pondělí, dobytí vrcholu
Ráno se soukáme ze stanů obalených 

námrazou (přízemní mrazík byl do výš-
ky zhruba půl metru) – přece jen jsme 
v nějakých 1900 metrech. Na nejvyšší bod 
pohoří, 2303 m vysoký Pietrosul, vyráží-
me nalehko, jen s bundou a zásobou vody. 
Zbytek věcí necháváme v táboře, který 
hlídají marodi – tedy ti, kteří si stihli po-
řídit kvalitní puchýřovou výbavu a teď se 
jí snaží aspoň trochu zaléčit a nabrat síly 
na odpolední dlouhý pochod k dalšímu 
zdroji vody. 

Výstup je docela pohodový, zdoláváme 
asi 400 výškových metrů kolem dalších 
jezírek a otvírají se nádherné pohledy do 
okolí. Ze samotného vrcholku je vidět až 
na sousední Ukrajinu, nebe je vymetené 
a nádherně modré, co víc si přát. Tak dělá-
me vrcholové fotky do našich expedičních 

alb, skupinovou pro tisk, prostě standardní 
vrcholová zábava. Program dne je poměr-
ně nabitý, a tak po asi dvaceti minutách na 
vrcholku musíme zpátky do tábora sbalit 
stany a vyrazit dál. Přece jenom nás čeká 
dalších 6 hodin pochodu. 

Kolem druhé, po rychlém obědě, máme 
vše sbaleno a šlapeme dál. Čeká nás opět 
cesta víceméně po vrstevnici, ale s tím, 
že musíme postupně nastoupat kolem 
600 metrů převýšení. S postupujícím 
odpolednem některým členům vý-

Záznam z GPS z výstupu na Pietrosul

Štěpánka vaří večeři

▶

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

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
Vstupné: 65 Kč. 
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
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 5.10., 19.30
Konečně spolu (USA) 100´
Romantický

pravy postupně ubývalo sil, nicméně 
se všichni zakousli a tvrdě dřeli, aby na 
tábořiště dorazili za světla. A za to jim pa-
tří pochvala, tyhle expedice jsou i od toho, 
aby se člověk naučil překonávat sám sebe 
a oni to dokázali. 

Bilance dne: start 1926 m, konec 1865 m, 
max. výška 2303 m, výstup 1200 m, délka 
22 km.

Úterý, den čtvrtý
Dneska nás čeká jen klasická hřebenov-

ka k hoře Ineu, tedy pochod po vrstevnici 
oživený občasným výstupem o pár desítek 
výškových metrů. Cestu nám zpestřují 
toulaví psi, kteří se k nám přidali a při 
zastávkách vždy čekají, co komu upadne 
dobrého ze svačinky. 

Cesta ubíhá v naprosté pohodě, jen 
občas se trochu zatáhne a nás zchladí 
poměrně studený vítr. Pod Ineu musíme 
odbočit z dosud červeně značené pěšiny 
na modrou značku, která nás kolem jezí-
rek Lala Mica u kterého budeme tábořit 
a Lala Mare (větší z nich). 

Večer vyvolávám davové šílenství, když 
v plavkách lezu do ledové vody jezírka, ale 
protože jsou naši „Edíci“ tvrdé povahy, tak 

mě většina následuje a páchá mrazivou 
očistu těla. Do civilizace přece musíme 
dorazit voňaví. Po setmění se velká část 
z nás sesedá kolem vařiče a začíná čajová 
seance. Jeden sáček, jeden ešus, jedna 
dávka čaje a jedno kolečko aby se každý 

zahřál. Tahle zábava nám vydržela celých 
jedenáct kol, než došly čajové sáčky. 

Bilance dne: start 1865 m, konec 1939 m, 
max. výška 2164 m, výstup 840 m, délka 
13,2 km.

Středa, den pátý a poslední
Ráno balíme stany a zjišťujeme, co nám 

toulaví psi ukradli případně rozházeli po 
tábořišti. Čeká nás už jenom sestup o té-
měř 1000 výškových metrů údolím potoka 
až k osadě Gura Lalei a následně cesta 

busem do Vatra Dornei. Modrý chodník 
není úplně ideálně značen, a tak chvílemi 
brodíme koryto potoka a chvílemi jdeme 
po trochu vyšlapané pěšině. Posledních 
8 km se jde po dřevařské cestě, vzdálenost 
rychle ubývá a nás v autobuse čeká osvě-

žení v podobě chlazených nápojů, což je 
v tomto horkém dni více než potřeba. 

Bilance dne: start 1939 m, konec 1035 m, 
max. výška 1939 m, výstup 73 m, délka 
11,8 km.

***
A co napsat závěrem? Expedice se 

nadmíru vydařila a všichni jsme společně 
směřovali do dalších koutů Rumunska za 
novými zážitky – ale o tom až příště. 

Text a foto: -mš-
Záznam z GPS: Stanislav Podolák

▶

Sestup z pohoří Rodna kolem 
jezera Lala Mare

Skupinka „Edíků“ na Pietrosulu

Chtěla dítě, má ho mít. Dokáže 
najít i ztracenou životní 
rovnováhu. 
Hrají: H. Hunt
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa 8.10., 19.30
Útěk do divočiny (USA) 148´
Drama. Tvoje skvělé 
dobrodružství na Aljašce. 
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Hrají: E. Hirsh, W. Hurt
Vstupné: 60 Kč. 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
Vstupné: 70 Kč. Přístupný
České znění

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 
 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 17.10., 19.30
Zohan: Krycí jméno kadeřník 
(USA) 113´
Akční komedie. 

Nezahrávejte si se svým 
kadeřníkem. 
Hrají: A. Sandler, J. Turturro
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Neděle 19.10., 19.30
Hellboy II: Zlatá armáda (USA) 
120´
Akční. Zachránit svět je pekelná 
dřina. 
Hrají: R. Perlman, S. Blair
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Středa 22.10., 19.30
Máj (ČR) 80´
Filmová báseň. Film na motivy 
básně Karla Hynka Máchy. 
Hrají: J. Tříska, J. Kukura
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 24.10., 19.30
Dostaňte agenta Smarta (USA) 
110´
Akční komedie. 
Zachraňuje svět a užívá si to… 
Hrají: S. Carell, A. Hathaway

Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Neděle 26.10., 19.30
Temný rytíř (USA) 150´
Akční. 
Batmanův boj se zločinem je čím 
dál tím riskantnější. 
Hrají: Ch. Bale, H. Ledger
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 31.10., 19.30
Cesta do středu Země – 3D 
(USA) 95´
Sci-fi. 
Stejná planeta, jiný svět. 
Hrají: B. Fraser, J. Hutcherson
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Listopad

Neděle 2.11., 19.30
Indiana Jones a Království 
křišťálové lebky (USA) 123´
Nové dobrodružství, nové pátrání, 
tentokrát po Křišťálové lebce. 
Hrají: H. Ford
Přístupný
Česká verze

Středa 5.11., 19.30
Rudý baron (Německo, 
V. Británie) 120´
Válečný/dobrodružný. Jeho 
největším vítězstvím byla láska. 
Hrají: M. Schweighofer, J. Fiennes
Přístupný

Pátek 7.11., 19.30
Poločas rozpadu (SR) 100´
Černá komedie.
Únik ze zaběhaných vztahů má 
nečekané finále. 
Hrají: J. Kroner, I. Janžurová
 Od 15 let

Neděle  9.11., 19 30
Bathory ( SR) 140´
Historický thriller. 
Vzkříšení čachtické paní. 
Hrají: A. Friel, V. Regan
Od 12 let

Středa 12.11., 19.30
Tobruk ( ČR, SR) 102´
Válečné drama 
Druhá světová válka si vybírá 
svou krutou daň. 
Hrají: J. Meduna, P. Vaněk
Od 15 let

Krycí jméno kadeřník
pátek 17. 10. od 19:30
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KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou PŘIPRAVUJE
4. listopadu v 19 hod. v divadelním sále 

Vstupné: ????? Kč. Předprodej vstupenek od 14.10. v TIC, tel. 569 496 676, info@svetlans.cz

Joseph Kesselring

JEZINKY BEZINKY
Jedna z nejslavnějších detektivních komedií světové dramatiky se odehrává v pohodlném domě, z jehož stěn 

dýchá spíš atmosféra viktoriánské Anglie, než newyorský Brooklyn padesátých let. Dvě staré elegantní dámy, sestry 
Brewsterovy, příjemné a pohostinné slečny, zvou starší pány na bezinkové víno. V této rajské pohodě se však dějí 
věci nadmíru podezřelé...

Jezinky bezinky se u nás hrají díky Janu Werichovi, který hru viděl na Broadwayi a rozhodl se ji uvést na české 
jeviště, protože prý se málokdy nasmál jako tehdy. V jeho úpravě měla premiéru v Divadle ABC roku 1958 v režii 
Jána Roháče s Elenou Hálkovou, Otylií Beníškovou (později alternovanou Natašou Gollovou) a Miroslavem Horníč-
kem v hlavních rolích.

Účinkuje: sdružení ADIVADLO z Havlíčkova Brodu

Osoby a obsazení:
Abby Brewsterová: Lída Honzová
Pan Bibbs: František Zachariáš
Marta Brewsterova: Eliška Kubátová
Jonatan Brewster: František Beneš
Teddy Bewster: Zdeněk Hložek
Dr. Eistein: Jan Opatřil

Strážnice Brophyová: Jiřina Benešová
Strážník Ó Hara: Jiří Hejduk
Elena Harperová: Marie Valentová
Komisařka Rooneyová: Marta Hermanová
Mortimer Brewster: Jaroslav Ječmínek
Pan Witherspoon: Ivan Pelikán

25. listopadu 2008 v 19 hodin 
v divadelním sále

NA TÝ LOUCE 
ZELENÝ

Tato opereta je považována za nejúspěšnější dílo 
v tomto oboru u nás. V předválečném Českosloven-
sku dosáhla 2718 repríz. Obstála i v cizině, hrála se 
po celé Evropě. Melodie z této operety: Já bych chtěl 
mít tvé foto, Na tý louce zelený, Venoušku, Už se 
podzim blíží, Když hvězdy svítí, se staly hity, které 
zná už třetí generace. 

Diváci uvidí v hlavních rolích Josefa Zímu a také 
dlouholeté členy Hudebního divadla Karlín: V. Kali-
vodovou, L. Novákovou, O. Krále, K. Hábla, M. Grisu, 
J. Zimmla, K. Kenardžievovou a jiné. 

Vstupné: 110, 140, 150 a 160 Kč. 

Předprodej od 
4.  11. v TIC, 

tel. 569 496 676,
info@svetlans.cz

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených od 16. 6. do 15. 9.:

Beletrie
Coelho Paulo - Život

 - citáty
Bauer Jan - Ve službách 
Svatoplukových

 - historický román
Dimitrova Sněžana - Devět let v pekle

 - autentický příběh zdravotních sester
Dreyer Eileen - Budu tvůj stín

 - román z lékařského prostředí
King Stephen - Žhářka

 - příběh založený na skutečných udá-
lostech

Naučná literatura
Sucha Marian S. - Setkání s Kubou

 - cestopis
Žmolík Václav - Po Česku

 - cestopis po České republice

1000 olympijských vítězů
 - obrazový průvodce

Thomas Nigel - Válka v Jugoslávii
 - bližší informace o konfliktu

Craig Paul - Softwarové pirátství bez 
záhad

 - o ochraně před pirátstvím apod.
Gibert Caroline - Textilní doplňky

 - výroba módních doplňků

Knihy pro děti a mládež
Brodek Ayako - Šperky origami

 - návod na výrobu originálních šperků
Vodňanský Jan - Dejte mi pastelku, 
nakreslím pejska

 - básničky, říkadla a písničky
Lacey Minna - Pojďte s námi do 
přírody

 - poznávání zvířat a rostlin
Dawczak Beata - Učíme se s Rexíkem

 - nové poznatky o počasí
Eva Kodýmová
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Lásky paní Katty

Příběh Kattyina života se odvíjí jako 
diskuse s diváky. Katty bez sentimentu 
vzpomíná na svůj život, návrat do ro-
diny mladšího bratra i pobyt v domově 
pro seniory. Přes všechna strádání 
i prohry zůstává duch Katty silný a ne-
zlomený a v podání Jiřiny Bohdalové 
získává nádherný, lidský rozměr.

Frielův text nemá tak drsný jazyk 
jako většina irské dramatiky, která 
u nás v posledních letech získává 
stále větší oblibu. Je spíše jevištní 
básní, které nechybí jak tóny teskné, 
tak i humorné. A proč jsou nám irské 
hry tak blízké? Podle režiséra Strniska 
je to proto, že sahají k našim prapra-
kořenům, které jsme zde zapustili 
ještě dávno předtím, než jsme se stali 
Slovany.

Lásky paní Katty slovy režiséra Vla-
dimíra Strniska: „Katty je hra o návra-
tu do minulosti, k mládí, blízkým lidem, 
k místům svých vzpomínek. Hledání 
ztraceného času je pro nás na konci 
života nutkavou potřebou vědět, jak to 
doopravdy bylo a jak je to doopravdy 
teď. Je tedy i hledáním pravd. Tato hra 
je nabitá humorem a poezií, ale i kru-
tostí. A její podivné bizarní příběhy 
jsou plné laskavosti a moudrosti. Kdo 
více může naplnit tak bohatý poetický 
text než Jiřina Bohdalová?“ 

Brian Friel  (*9. 1. 1929 
v severoirském Omaghu)
Autor povídek a divadelní režisér 

a autor, patří bezpochyby k největším 
irským dramatikům generace 60. let. 
Ačkoli původně studoval na kněze, 
přesedlal na kantorství, u něhož setr-
val deset let. Od učení nebylo daleko 
k autorskému psaní – brzy začal tvořit 
vlastní povídky (např. pro The New 
Yorker) a rozhlasové hry, spisovate-
lem na plný úvazek se pak nadobro 
stal v roce 1960. Brzy odcestoval do 
Ameriky, kde také napsal svou první 
úspěšnou hru, Filadelfie, tady mě máš! 
(Philadelphia Here I Come, 1964). 
Hra, která staví na doslovném roz-
dvojení ústřední postavy na „veřejnou“ 
a „soukromou“, slavila veliký úspěch 
a autor se zakrátko stal stálicí irského 
divadla. 

Frielovy hry jsou hlubinnými son-
dami do společenských a kulturních 
problémů moderního Irska, zejména 
emigrace, náboženské nesnášen- ▶
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livosti a poangličťování místních 
jmen v 19. století. Zaměřuje se na 
okolnosti zrodu politických rozporů 
a snaží se revidovat zakořeněné před-
stavy o irské historii. V tomto duchu 
se v roce 1980 zrodila i divadelní spo-
lečnost Field Day Theater, kterou Friel 
založil společně s hercem Stephenem 
Reou, literárním kritikem a spisova-
telem Seamusem Deanem a básníky 
Seamusem Heaneyem a Tomem Pau-
linem. První uvedenou hrou se staly 
Frielovy Proměny (Translations, 1980) 
vyprávějící o jazykové „kolonizaci“ 
země. 

Na fenomenální úspěch Proměn na-
vázal Friel řadou dalších výjimečných 
dramat, která kromě nacionálních otá-
zek řeší i témata rodinného života, jež 
snoubí se surreálnem a naturalismem: 
např. Léčitel (Faith Healer), Aristokra-
té (Aristocrats) či později zfilmovaná 
hra Tanec na konci léta (Dancing at Lu-
ghnasa). Ta je dosud jeho nejúspěšnější 
hrou: byla s velikým ohlasem uváděna 
na Broadwayi a vyhrála tři prestižní 
ceny Tony, včetně té za nejlepší hru. 

Brian Friel je kromě divadelních 
her i autorem překladů díla Čechova 
a Turgeněva. 

(převzato z www stránek Divadla 
Na Jezerce, kráceno)

▶ Ohlédnutí za dechovkovým festiválkem 

V sobotu 6. září od 16 hodin se ve 
světelském divadelním sále uskutečnil 
festiválek dechových kapel s názvem 
Světelské babí léto s dechovkou. Jedna-
lo se v podstatě o 1. ročník (možná lépe 

– nultý ročník) festiválku, který by se 
měl nadále každoročně opakovat.

Původně plánované zhruba tříhodinové 
setkání při dechovce, které bylo tentokrát 
věnováno osobně přítomnému světel-
skému skladateli a letošnímu jubilantovi 

Vlastu Dvořákovi, se nakonec protáhlo 
o další hodinu.

Neklimatizovaný sál (venku se po-
hybovala teplota vzduchu okolo 30 oC) 
neodradil žádného ze zhruba dvou sto-
vek přítomných milovníků a příznivců 

dechovky a pozvaných hostů od setrvání 
do samého konce. Naopak zde byla skvělá 
atmosféra, a to jak na straně návštěvníků, 
tak i mezi účinkujícími muzikanty a zpě-
váky z dechových hudeb Horané z Rokyt-
nice nad Rokytnou, Lesanky z Humpolce 
a Vysočanky z Brtnice. Udržovala ji 
také i dvojice moderátorů Jana Grabcová 
a Josef Vejdělek. A tuto plnou hudby pří-
jemnou a neformální atmosféru pomohla 
navodit také podzimně laděná výzdoba je-

viště, kterou sponzorsky zajistila a osobně 
nainstalovala Petra Žatečková, majitelka 
světelského květinářství Květinka. Za ten-
to počin jí patří naše poděkování.

Určitě všichni zúčastnění odcházeli 
spokojeni z vydařené akce, jejímž pořada-
telem bylo a v příštích letech nadále bude 
kulturní zařízení KyTICe ze Světlé nad 
Sázavou.  Text a foto: -zh-

Vysočanka Horané

Vlasta Dvořák dirigentem vlastní 
skladby v podání Lesanky
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Medailony

Zdena Prášková (*1956) a Hana 
Grünfeldová (*1950)
Jsme dlouholeté nerozlučné kamarádky. 

Jedna lékařka, druhá podnikatelka. Jedna 
mírná, tichá, přemýšlivá, druhá aktivní, 
rozhodná, důrazná. Víme, že jedna na 
druhou se může spolehnout. Pokud spolu 
nejsme doslova, jsme spolu v mysli. 

Hodně věcí děláme společně. Mezi ně 
rozhodně patří fotografování a psaní knih. 
Snad právě proto, že jsou naše povahy tak 
rozdílné, dokážeme realizovat věci, které 
by těžko zvládala jedna bez druhé. Nápa-
dy uskutečňujeme tak, že každá z nás tam 
vloží svůj díl tvořivosti, organizačních 
schopností a přístupu. Tímto způsobem 
vznikne dílko, jehož autorkou není jedna 
nebo druhá, ale obě rukou společnou 
a nerozdílnou. Tříbíme se a budujeme na-
vzájem i tím, že se někdy se svými názory 
utkáme mezi sebou. Řešením bývá zase 
kombinace nás obou. Každá to určitým 
způsobem obohatí a jenom my dvě se tam 
poznáme, ale pro veřejnost to působí jako 
harmonický celek. Proto není dost dobře 
možné označit fotografie jedné nebo dru-
hé, na všech je podílnictví.  

Obě máme rády přírodu, proto je naší 
nejčastější a zároveň nejvděčnější inspira-
cí. Poskytuje nám nepřeberné množství 
námětů, které nás naplňují radostí a poko-
jem. Ke všemu, co jsme až doposud vytvo-
řily, nás laskavým způsobem přiměla prá-
vě ona, a také naše touha zprostředkovat 
vše, co jsme viděly a zažily, lidem kolem 
nás. Nikdy se to nemůže vyrovnat skuteč-
nému zážitku v přírodě, ale pokud vám 

naše dílka umožní podívat se na kolorit 
každodenního života trochu jinýma očima 
a pokud se dokonce zamyslíte nad moud-
rostí, která nás obklopuje a kterou velmi 
často nevidíme kvůli rádoby důležitějším 
věcem, splnila naše výstava svůj význam.   

Naše motto:  
Štěstí se zdá jako stvořené k tomu, aby 

se o něj člověk dělil. (Jean Racine)
Tvorba a účast na výstavách: 

 • 3 x  Národní výstava amatérské foto-
grafie ve Svitavách

 • IMPULS – výstava fotografie v Par-
dubicích

 • 2 x výstava Světelsko ve fotografii ve 
Světlé n. S.

 • napsaly jsme knihu Na kole okolo 
Čáslavi, bohatě doplněnou našimi fo-
tografiemi z Čáslavska

 • v současné době je v tisku naše kniha 
Proměny stromů, na které jsme pra-
covaly tři roky, je ilustrovaná našimi 
fotografiemi.

Jana Rejnková (*1959)
Fotografování patří k několika mým 

koníčkům. Nesnažím se o umělecké 
fotografie, fotím co mi tak právě „padne 
do oka“. Většina fotografií pochází z foto-
aparátu Olympus µ1. Teprve něco přes rok 
fotím digitálním fotoaparátem Panasonic 
s objektivem Lumix. Zkrátka – kromě 
jiných koníčků (lyže, kolo, zvířata, zahra-
da) mám koně – fotím pro radost blízkým 
a hlavně sobě.

Mám dvě dospělé děti (28 a 24 let), které 
mi dělají jen samou radost. První fotogra-
fie tak vznikaly hlavně díky nim a „mým“ 
školním dětem. Ve školství totiž pracuji 30 
let! Nejprve jako učitelka v MŠ, po vystu-
dování Pedagogické fakulty na Masaryko-
vě univerzitě v Brně na ZŠ. 

Některé fejetony a fotografie publikuji 
v časopisech a novinách.

S  Ing. Zdenou Práškovou mě pojí letité 
přátelské a příbuzenské vztahy, s doktor-
kou Hanou Grünfeldovou jsem se sezná-
mila prostřednictvím Zdeny Práškové.

Tvorba a účast na výstavách: 
 • Národní výstava amatérské fotogra-

fie ve Svitavách
 • 2 x výstava Světelsko ve fotografii ve 

Světlé n. S.
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 • téměř pravidelně zasílám své fotogra-
fie do přílohy Práva, kde již několi-
krát byly otištěny

 • figuruji na fotografiích v knize Na 
kole okolo Čáslavi autorek Zdeny 
Práškové a Hany Grünfeldové

Hrad Lipnice hostil Josefa Sasku

Mezi významné kulturní události 
regionu letošního léta se zcela určitě 
zařadila výstava obrazů akademického 
malíře Josefa Sasky na hradě Lipnice, 
nazvaná V zajetí rytmu, barev a tónů. 

Již samotná vernisáž výstavy, která se 
konala v pátek 29. srpna, byla slavnostní. 
Zahájil ji v uměleckém prostředí známý 
kunsthistorik dr. Miroslav Kudrna, který 
mimo jiné připomenul, že jedenadvacet 
vystavených pláten vyjadřuje Saskův 

Marie Laštovková (*1949 v Praze)
Vyrůstala jsem v rodině, kde vyšívání, 

pletení a háčkování bylo součástí každo-
denní činnosti jak babičky, tak maminky. 
Vždy jsem stála u babičky a obdivovala 
její precizní a nádherné ubrusy a krajky 

a pokoušela se, tak jako všechna děv-
čata, vzít jehlu do ruky a něco vytvořit. 
Záhy mě to začalo velice bavit a trávila 
jsem nad tím spoustu času a maminka 
mě zaučovala do různých vyšívacích 
technik. Ale jak šel čas, přišly děti a jiné 
povinnosti, tato ruční práce se odsunula 
trochu do pozadí. Ale když děti přestaly 
potřebovat „dohlídku“ a důchodový věk 
se kvapem blížil, vzpomněla jsem si na 
přenádherné krajky na krojích, které 
měla maminka schované z dob svého 
mládí, a které bych velmi ráda uměla 
zhotovit. A když kolegyně v zaměstnání 
přinesla na ukázku svoji práci z paličko-
vání, bylo rozhodnuto. V roce 2006 jsem 
začala navštěvovat kurzy paličkování na 
Vyšší odborné škole textilních řemesel 
a Střední umělecké škole textilních řeme-
sel a paličkování mne plně pohltilo svou 
krásou a jemností. 

Ale nejen nitě a jejich pavučiny v sobě 
skrývají krásu ruční práce. Také všemožné 
přírodní materiály se dají zpracovávat do 
nádherných a jedinečných věci a když na 
jedné z výstav, které tato škola pořádala, 
jsem viděla i výrobky košíkářské, přidala 
jsem i kurzy košíkářských technik.

Jana Jiráská (*1949)
Obdivovala jsem precizní řemeslnou 

práci, zejména paličkování a košíkaření, 
ale při mém profesním zaměření (VŠE) 
a se třemi dětmi nebyla šance se někte-
rému z těchto řemesel alespoň amatérsky 
věnovat. Když začal být termín mého 
odchodu do důchodu v dohlednu, začala 
jsem uvažovat, čím se kromě běžných 
ručních prací, šití, pletení a vnoučat budu 
zabývat. Došla jsem k názoru, že je nutné 
začít „zbrojit na důchod“, protože už ani 
nejmladší dítko moji každodenní péči 
nepotřebuje. 

Od roku 2005 jsem začala navštěvovat 
na Vyšší odborné škole a Střední umělecké 
škole textilních řemesel kurzy paličkování 
a košíkářských technik. Poté jsem objevila, 
že rovněž Vzdělávací spolek uměleckých 
řemesel pořádá kurzy spojené nejen s pa-
ličkováním a košíkářskými technikami, 
ale řadou dalších řemesel. Tak se přiho-
dilo, že jsem definitivně propadla kouzlu 
řemeslné práce, přibrala kurz ručního tka-
ní a absolvovala řadu krátkodobých kurzů, 
abych si na vlastní kůži vyzkoušela i další 
zajímavé techniky.

Tvorba a účast na výstavách: 
 • výstava českých krajkářek v Gronin-

genu v Holandsku
 • publikování mého návrhu v časopise 

Paličkování

posun v tvorbě od grafiky k olejomalbě 
a zdůraznil, že malíř jde svojí cestou. 

Právě tím byli někteří návštěvníci vý-
stavy, kteří nesledují práci tohoto malíře 
pravidelně a znali především jeho grafiku 
z předcházejících let, překvapeni. Ná-
zev výstavy přesně vystihoval náměty 
vystavených obrazů. Ty se vyznačovaly 
barevností, byli na nich zachyceni muzi-
kanti převážně z kavárenského prostředí, 
nechyběly ani pražské motivy. A hlavně, 
obrazy vyjadřovaly nálady autora. Sám 
Josef Saska se potom přiznal ke své spří-
zněnosti s Lipnicí, vždyť to byla již třetí 
jeho prezentace v prostorách historického 
hradu. Zmínil také ducha malíře Panušky 
a humoristy Haška, který je na Lipnici 
stále cítit. Vedle významných a zajíma-
vých hostů se vernisáže zúčastnilo mnoho 
malířových přátel a kamarádů ze Světlé, 
což potvrdilo jeho životní vazbu na naše 
město. 

Text a foto: jív

Josef Saska s Richardem Haškem

Jménem pořadatelů si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na

ZAHAJOVACÍ 
PLES

SEZONY 2008/2009

14. listopadu
do společenského sálu Společenského domu ve Světlé n. S.

hraje hudební skupina 
VYSOČINA

Informace a rezervace vstupenek na tel čísle 737 560 108 
Vstupné 100 Kč.
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
S badatelkou Mgr. Alenou Křivskou
Nalezení hrobky Karla Seidlera, 

správce světelského velkostatku a au-
tora Kroniky města Světlé od roku 
1207 - 1886, je takovou „bombou“, že 
hned při první příležitosti jsem se 
rozhodl badatelku při její 
prázdninové návštěvě Světlé 
pozvat a požádat o rozhovor. 

– Po úspěšné stati o inte-
riéru kostela, která vyšla 
v loňském roce ve sborníku 
Havlíčkobrodsko, došlo jistě 
k dalším zajímavým objevům 
či zpřesněním již známých 
skutečností. Můžete z toho 
něco čtenářům Světelského 
zpravodaje prozradit?

Novinek je hodně. Většina 
z nich se však týká podoby 
interiéru a mobiliáře kostela 
v předchozích čtyřech stole-
tích. Takže se zájemci o jeho 
historii dovědí např., kolik zde 
v té době bylo oltářů a kterým 
světcům byly zasvěceny, jak 
to bylo s hudebními nástroji 
na kůru nebo odkdy je o Vá-
nocích stavěn v našem kostele 
betlém. Přitom nahlédneme 
i do téměř 300 let starého 
inventáře zdejší fary. Nebude 
to však za rok ani za dva. Ten-
tokrát bych chtěla mít na psaní 
víc času. 

– Můžete prozradit alespoň některé 
z nejnovějších objevů? 

Za nejcennější považuji nedávno na-
lezenou zprávu o existenci prostředního 
zvonu sv. Petr, který by mohl upomínat 
ještě na dobu patronátu vilémovských 
opatů. Velmi mne také překvapilo, že 
již v roce 1677 se v kostele nacházelo 
sedm obrazů. Šest malovaných na plátně 
a jeden na dřevě. Nádherné musely být 
i v nejstarších inventářích zmiňované 
textilie a věci ze dřeva nebo z kovů. 
Představte si třeba zlatem krumplova-
ný (vyšívaný) šátek na svatostánek se 
čtyřmi evangelisty v rozích nebo stří-
brný krucifix se stříbrnou umrlčí hlavou 
(Adamova lebka). Stačí? 

– Kde sháníte prameny, z kterých čer-
páte takové poznatky?

To vše je z Archivu pražského arcibis-
kupství uloženém dnes v Národním ar-
chivu v Praze. Tam mají takové poklady. 
Jen je umět najít. 

– Pokročilo nějak bádání kolem ka-
menné křtitelnice? Podle čeho usuzujete, 
že je ze světelského kostela sv. Václava?

Podle názoru odborníků jde skutečně 
o raně gotickou křtitelnici. Zjistit, odkud 
je, však zatím nelze. Není na ní žádný 
letopočet ani nápis. Ale vše může jako 
u mnohého jiného časem vyřešit jedna 
šťastná náhoda. To, že pochází ze světel-
ského kostela je moje domněnka. Odpo-
vídá mé představě o podobě křtitelnice 
z raně gotického kostela, jímž původně 
náš kostel byl. 

– A co dřevěná deska s nejasným bib-
lickým motivem vystavená svého času 
v Galerii Na Půdě?

To je podobné. Také v tomto případě 
je třeba mít obrovskou trpělivost a pá-
trat dál. Jenže čím získávám přesnější 
informace o podobě a zasvěcení oltářů 
nacházejících se v kostele v uplynulých 
čtyřech stoletích, tím těžší je určit, z kte-

rého z nich by tato deska mohla 
být. Přesněji řečeno, k žádnému 
z nich se tato lidová řezba ne-
hodí. Zkouším také hledat po-
dobný biblický motiv i v jiných 
kostelích, ale neúspěšně. 11 
postav v moři obklopujících loď 
s Ježíšem a apoštoly jsem dosud 
neobjevila nikde.

 
– Slyšel jsem, že jste se roz-

hodla věnovat větší pozornost 
i fragmentům starších výbu-
chem zničených vitrají. 

Ano, je tomu tak. Podobných 
památek, které mohou prozra-
dit něco podstatného, co dosud 
nevíme, a jiným způsobem 
nemůžeme zjistit, není zas 
tolik. V tomto případě máme 
opravdové štěstí. Fragmenty 
starších barevných oken posou-
dí skutečný odborník. Majitel 
proslulé Umělecké huti sklenář-
ské Jiřička – Coufal U milosrd-
ných v Praze, Petr Coufal, který 
zároveň vypracuje zprávu a dle 
možností i některou z docho-
vaných částí zrestauruje. Teď, 
když známe totožnost světců na 

obrazech všech tří velkých oken, pokusí 
se s pomocí grafika také určit motiv 
v malém kruhovém okénku nad sv. 
Václavem. Škoda jen, že se toho nedožil 
člen Vlastivědného spolku pan Josef 
Vincenc. Měl by určitě radost. Vždyť to 
byl právě on, kdo mě upozornil na foto-
grafii vnitřku chrámu na staré dopisnici, 
díky níž mohlo začít moje pátrání po 
předchozích vitrajích. 

– Jak jste vlastně objevila Seidlerovu 
hrobku? 

Najít kronikářův hrob bylo mým 
tajným přáním. Vodítkem mi byla in-
formace z Pamětní knihy světelského 
děkanství. Podle ní byl Karel Seidler 
pohřben do rodinné hrobky ve Světlé. 
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Nalézt ji s pomocí hrobníka v plánku 
hřbitova byla otázka pouhých několika 
minut, protože je vyplacena po dobu 
existence hřbitova a stejně tak jako 
u každého jiného místa je u ní zazna-
menáno příjmení posledně pohřbeného. 
V tomto případě je zapsáno Seidler. 

– Kdo je kromě něho v hrobce pohřbe-
ný?

Jeho manželka a syn, což potvrzují 
v kameni vytesané německé nápisy se 
zbytkem snad ještě původního zlacení: 
Anastasia Seidler, Gattin des Světler 
Gutsverwalters, Geboren 1841, gestor-
ben 1889, Sohn Karl Seidler, Geboren 
1870, gestorben 1889, v českém překla-

du Anastázie Seidler(ová), choť správ-
ce světelského statku (míněno panství), 
narozena 1841, zemřela 1889, syn Ka-
rel Seidler, narozen 1870, zemřel 1889. 
V horní části sloupu pod vyzlaceným 
křížkem zbyly otvory po úchytech 
dnes již ztracené desky připomínající 

zřejmě slavný pohřeb kronikáře zazna-
menaný v Pamětní knize světelského 
děkanství. 

– Hrobka je ale v dost zanedbaném 
stavu. Není to pro Světlou ostuda?

Ne, to si nemyslím. Prostě se o ní jen 
nevědělo. Napravit to nebude velký pro-
blém. Stačí jen očistit mechem obrostlý 

Umělecká  huť sklenářská Jiřička – Coufal, pohled do starobylé dílny

Z replik historických vitrají a realizací současných autorských návrhů 

kámen, znovu dát vyzlatit vytesaná 
jména pohřbených a doplnit ztracenou 
tabulku. Stane se tak sice již po osla-
vách 800. výročí města, ale k nápravě 
dojde. Horší je, že neprávem a zcela 
nezaslouženě upadla v zapomnění vý-
jimečná zdejší osobnost, jedna z mála 
těch, jimž můžeme děkovat za to, že 
vůbec něco víme o nejstarších dějinách 
města.  

– Se Seidlerem souvisí magický, stále 
nedoložený letopočet 1207, na němž 
byly založeny loňské oslavy. Změnilo 
se něco? 

Z výsledků mého pětiletého bádání 
zaměřeného na pátrání po nejstarších 
dějinách kostela vysvítá, že Karel 
Seidler mohl mít – a nejspíš i skutečně 
měl – k dispozici to, co dnes považu-
jeme za nemožné. Spisy vilémovského 
kláštera, přesněji jím uváděné „diplo-
matorium“ z let 1318, 1343, 1345, 1352, 
1363 a 1369. Tím však pátrání zdaleka 
nekončí.

Mimochodem podobnou v současnosti 
neobjasnitelnou místní záhadu předsta-
vuje i předloha, podle níž byl asi v po-
lovině 19. století namalován ve znaku 
vilémovského kláštera lev. Nikde jinde 
než v našem kostele se s podobným vy-
obrazením nesetkáte. Dochovaná pečeť 
se štítkem s vyrůstajícím zvířetem, snad 
lvem, patřící vilémovskému opatovi 
Václavu z Holovous byla totiž popsána 
až v roce 1932. 

– Budete svoji domněnku publikovat?
Ne nebudu, i když byste asi rád slyšel, 

že ano. Čtenáři zajímající se o nejstarší 
historii Světlé nejsou zvědavi na do-
mněnky, chtějí konečně znát historickou 
pravdu. Musím přinést přesvědčivé a ne-
vyvratitelné důkazy a to nebude jedno-
duché. Ale pokusím se o to. 

– Napíšete v dohledné době pro Svě-
telský zpravodaj alespoň něco o Karlu 
Seidlerovi?

To slíbit mohu, i když toho v tuhle 
chvíli není mnoho, o čem by čtenáři 
nevěděli. Vzhledem k jeho obrovským 
zásluhám je však potřeba jej znovu při-
pomenout.  

– Děkuji za rozhovor a přeji další úspě-
chy při bádání.

Jaroslav Vála
Foto: Ladislav Křivský
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Pamětní deska

Odhalení pamětní desky

Od posledního srpnového víkendu 
zdobí západní stěnu výpravní budovy 
našeho nádraží bronzová pamětní 
deska připomínající příjezd Jaroslava 
Haška na Vysočinu v roce 1921.  Jejím 
slavnostním odhalením vyvrcholila 
činnost Komitétu pro oživení památky 
Jaroslava Haška na Světelsku.

Spisovatel Jaroslav Hašek a akademic-
ký malíř Jaroslav Panuška vystoupili 
na nádraží ve Světlé dne 25. srpna 1921 
a s mnoha zastávkami se dostali na 
Lipnici. Teď se určitě ptáte, proč nebyla 
deska odhalena při „kulatém“ výročí, ale 
na tuto otázku – a mnohé jiné – vám dá 
odpověď vtipný proslov Josefa Böhma, 
otištěný zvlášť. 

Rekonstrukce této události probíhala 
v humorném až recesistickém tónu v so-
botu 30. srpna. Úmrtí Jaroslava Haška 

před 85 lety je fiktivní, Jaroslav Hašek 
žije stále. Důkazem toho je, že přijel, 
a protože jsme se nevrátili v čase, přijel 
moderní motorovou soupravou Regiono-
va a nikoli parním vlakem jako tenkrát. 
Ostatně slova básně havlíčkobrodského 
Františka Uhra, kterou napsal k jeho 

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

poctě, to říkají jasně: „…Malíř Panuška 
a Hašek těch pár kroků jdou už devadesát 
roků…“

Před půl desátou vystoupili spisovatelův 
vnuk Richard Hašek společně s „malířem 

Panuškou“ z vlaku od Prahy a okamžitě 
se stali středem pozornosti nečekaného 
množství diváků i náhodných cestují-
cích. Hašek s fajfkou v ruce a „Panuška“ 
s malířským stojanem v podpaží prošli 
špalírem diváků až pod zahalenou desku. 
Hrála muzika ve složení dvě harmoniky, 
trubka a buben, točil se havlíčkobrodský 
Rebel a s více či méně krátkými projevy 
postupně vystoupili místostarosta Josef 
Böhm, bývalý přednosta stanice ve Svět-
lé Josef Kaplan, Richard Hašek, ředitel 
slévárny a modelárny Nové Ransko Fran-
tišek Kubát???, a havlíčkobrodský sochař 
a autor pamětní desky Radomír Dvořák. 
Slavnostní odhalení desky provedla 
starostka města Lenka Arnotová a pří-
tomní se mohli na vlastní oči přesvědčit 
o pravdivosti slov autora desky, že se mu 
podařilo skloubit původní okřídlený znak 
Českých drah s portrétem Jaroslava Haš-
ka. „Když jsme promýšleli, co na té desce 

bude, profil Haškovy tváře byl bez disku-
se; ale jak tam dostat železnici? Napada-
lo mě všechno možné, konec vlaku, parní 
lokomotiva, nárazníky, ale pořád to neby-
lo ono. Po roce tápání jsem přišel zpátky 

k železničnímu symbolu –  okřídlenému 
kolu. Komitétu se to moc líbilo, přestože 
České dráhy tento symbol opustily. Zdálo 
se jim asi, že ho mají dlouho, sto padesát 
let, takže když se osvědčil, proč v tom 
pokračovat, že? Okřídlené kolo zmizelo 
a my ho alespoň touto cestou vracíme 
nazpátek, kam patří.“

Text a foto: Jaroslav Vála

Vážení přátelé Jaroslava Haška, 
dobrého vojáka Švejka, železnice 
a Vysočiny, 
vítám vás u nás v Posázaví. Nemohu vás 

přivítat ve Světlé, protože světelské ná-
draží leží v katastru obce Příseka, což je 
absurdita vhodně zapadající do atmosféry 
dnešního dne. 

Vítám přítomné politiky, od starostů ma-
lých obcí po poslance a senátory, k jejichž 
oblíbeným knihám jistě Osudy dobrého 
vojáka Švejka patří. A to vedle bible u li-

Okamžik odhalení
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Víte, že…

…od 1. září  letošního roku postačí do 
všech dvanácti muzeí a galerií, které 
zřizuje kraj Vysočina, jediná vstupenka 
za zvýhodněnou cenu? 

Vstupenky existují ve třech variantách 
– plné vstupné za 120 Kč, snížené za 60 Kč 
a vstupné pro školní třídy za 300 Kč, 
společné vstupenky s plným a sníženým 
vstupným majít platnost do 31. 12. 2009, 
vstupenka pro školy do 30. 6. 2009. 

dovců, Kapitálu u komunistů a levějších 
sociálních demokratů, projevů Václava 
Klause u členů ODS. Co čtou zelení, je pro 
mne záhadou, ale Brehmův život zvířat to 
jistě není. Kde jinde než ve Švejkovi by 
se jinak politici naučili odpovídat např. 
Václavu Moravcovi v České televizi? Ne-
připomínají vám jejich odpovědi Haškovu 
historku, ve které jistý dobrý muž na dotaz: 

„Jedl jste už letos houby?“, odpověděl : 
„Nejed ,́ ale tenhle novej sultán marockej 
má bejt moc hodnej člověk.“

Vítám představitele římskokatolické 
církve, o které Hašek tak hezky psal. Jeho 
postavy kurátů z Osudů dobrého vojáka 
Švejka jsou toho příkladem – jeden z nich 
byl dokonce pobožný. Nebo farář Troníček, 
jehož zvedání bylo jednou z disciplín vše-
orlího sletu, a kterého se vůbec nepodařilo 
zvednout, protože třikrát obědval.

Vítám dále kamaráda Frantu, s nímž 
jsem prožil mnohé perné i příjemné chvil-

ky při studiu pedagogických věd. Když se 
tento muž připravoval na náročnou zkouš-
ku z marxismu-leninismu, ptala se ho jeho 
matka, co to čte. Jeho odpověď „Dějiny 
strany“ tuto dobrou ženu zcela uspokojila, 
neboť netušila, že jsou to Dějiny strany 
mírného pokroku v mezích zákona.

Nyní k vlastnímu aktu odhalení pamětní 
desky. Protože přílišná skromnost škodí, 
o čemž svědčí i Haškova povídka „Nej-
lepší český spisovatel Jaroslav Hašek“, 
musím se pochlubit, že to byl můj nápad 
a měla to být součást loňských oslav 800. 
výročí první historické zmínky o Světlé 
nad Sázavou. Jistě nikoho nepřekvapí, že 
žádný archivní dokument, v němž by byla 
zmínka o našem městě k roku 1207, nee-
xistuje, k dispozici je pouze zmínka v jedné 
knize. Zastupitelstvo města však zcela 
správně odhlasovalo, že město je staré 800 
let a nedalo si do toho mluvit od žádných 
historiků. Byli jsme a jsme stále přesvěd-

čeni, že vážnost města stoupne, když se 
širší veřejnost dozví, že Hašek na své cestě 
na Lipnici vystoupil z vlaku právě tady 
a ne třeba v Okrouhlici. Okrouhlickým 
musí stačit Jan Zrzavý.

Avšak po konzultaci s Richardem Haš-
kem jsme došli k závěru, že akci nejde 
realizovat, jednak vzhledem ke krátkému 
termínu, jednak rok 2008 bude rokem Ja-
roslava Haška, jednak kdyby Světeláci od-
halili desku loni, neměli by co slavit letos.

Nicméně založili jsme komitét, který 
několikrát změnil název, zvolili jsme před-
sedou Ing. Josefa Kaplana, tehdejšího 
přednostu stanice, abychom si naklonili 
dráhu. Čestným předsedou se stal Ing. Ri-
chard Hašek. Ostatní členové komitétu, 
nový přednosta Petr Háněl (starý povýšil), 
Jaroslav Štefánek, starosta obce Příseka, 
Jaroslav Vála, pracovník turistického 
informačního centra a já, chtěli být mer-
momocí alespoň místopředsedy, ale to se 
nám bohužel nepodařilo, protože nám to 
předsedové zarazili.

Ostatní šlo ráz naráz. Nápad Radka 
Dvořáka, vlastní realizace Radka Dvořá-
ka, zkrátka, pak už to bylo všechno na něm. 
Výsledek za chvíli uvidíte. 

Josef Böhm
Foto: Jaroslav Vála

Používání jednotné vstupenky je velice 
jednoduché. Na její zadní straně je uve-
den seznam muzeí a galerií, v nichž lze 
vstupenku koupit a uplatnit, při každém 
vstupu bude jedno z 12 políček označeno 
razítkem. Výhodou společné vstupenky 
je její přenosnost, to znamená, že ji lze 
zapůjčit známým nebo přátelům. Navíc 
může být použita k opakovaným návště-
vám různých výstav v jednom kulturním 
zařízení.                                          -jv-

Veřejné bruslení
na zimním stadionu v Pěšinkách

sobota 11. října
 9.45 – 12.30 13.45 – 16.30 

19.30 – 22.00
neděle 12. října
 9.45 – 12.30 13.45 – 16.30
sobota 18. října  

 14.00 – 16.30 19.30 – 21.30
neděle 19. října  

 9.45 – 12.30 13.45 – 16.30
sobota 25. října
 14.00 – 16.00
neděle 26. října
 13.30 – 15.45
sobota 1. listopadu
 14.00 – 16.00 19.30 – 21.30
neděle 2. listopadu
 9.45 – 12.30 13.45 – 15.45
sobota 8. listopadu
 14.00 – 16.00 19.30 – 21.30
neděle 9. listopadu
 9.45 – 12.30 13.45 – 16.00

Změna termínů vyhrazena – sledujte 
vývěsku na zimním stadionu!

Úřad práce v Havlíčkově Brodě a Městský úřad ve Světlé n. S. pořádají

ve čtvrtek 9. října

informační schůzku pro všechny zaměstnance 
skláren Sklo Bohemia,

na které  budou podány informace z  pracovně-právní a sociální oblasti. Na 
setkání budou pozváni zaměstnavatelé, kteří budou informovat o možnostech 
uplatnění na trhu práce. 

Setkání se uskuteční v kině ve Světlé n. S. Vzhledem k omezené kapacitě sálu 
bude toto setkání 3 x opakováno: postupně v 8.00 hod., 11.00 hod. a 14.00 hod.

Respektujte, prosím, navržené pozvání, které jsme zvolili podle abecedního 
pořadí příjmení:

  • od  8.00 hod. zaměstnanci, jejichž příjmení začíná  A – K
  • od 11.00 hod. zaměstnanci, jejichž příjmení začíná L – P
  • od 14.00 hod. zaměstnanci, jejichž příjmení začíná R – Ž.

Prosíme vás o šíření této informace mezi ostatní zaměstnance 
skláren Sklo Bohemia.
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Pozvánka na tradiční 
modelářskou výstavu

Otvírací doba výstavy  
Pátek 24.10. od 8.00 do 17.00

Sobota 25.10. od 9.00 do 16.00
Ned�le 26.10. od 9.00 do 15.00

Leteckomodelá�ský klub a Um�leckopr�myslová akad-
emie Sv�tlá nad Sázavou zvou všechny na 8. ro�ník 
modelá�ské výstavy, která se koná v termínu 
24.10. - 26.10. 2008 v prostorách zasedací sín� 
Um�leckopr�myslové akademie v Sázavské ulici. Letos 
uvidíte zejména novinky sezóny 2008   - volné 
a rádiem �ízené modely letadel, repliky historických 
model�, RC vrtulníky, plastikové modely letadel a 
bojové techniky. Probíhat budou letové ukázky RC 
mikrovrtulník�. V pr�b�hu výstavy bude probíhat 
tradi�ní hlasovací anketa o nejatraktivn�jší vystavené 
modely. Vylosovaní ú�astníci ankety obdrží drobné 
dárky s modelá�skou tématikou. 

24.10. - 26.10.
2008

Minianketa

Ve dnech 27. a 28. září bude ve 
Světlé Svatováclavská pouť. Vadí vám 
hluk s ní spojený?

Hluk mi do jisté míry nevadí, protože 
ten k pouti neodmyslitelně patří. Ale ne-
smí se protáhnout dlouho do noci. 

Leona (19)
Osobně poutě nemám ráda. Všude 

jsou masy lidí a vy se musíte jimi pro-
dírat. Proto se poutě neúčastním a hluk 
s ní spojený nemám šanci vnímat.

Marie (54)
Ve Světlé nežiji, ale mám zde příbuz-

né. O pouti se tu vždy všichni sejdeme. 
A hluk? Ten nám nevadí, vždyť to k pou-
tím patří.  Roman (28)

Bydlím tu už přes dvacet let, ale pouť 
opravdu nemusím. Takže na konec září 
bych se vždy nejraději někam odstěho-
vala.   Zdeňka (45)

Šárka Nevoralová

Kdo škodí zvířatům v Dolní 
Březince?

Říká se, že kdo má rád zvířata, má rád 
i lidi. Bohužel, jsou mezi námi tací, kteří 
nemají zvířata – a tedy asi ani lidi – rádi. 
Jak si jinak vysvětlit případy, které se 
staly v jinak malebné Dolní Březince? 
Jeden (nebo možná více) z obyvatel Dolní 
Březinky totiž úmyslně škodí zvířatům, 
zejména kočkám. 

První případ, který zaregistrovali starší 
manželé, se stal zhruba před rokem. Tehdy 
dotyčný přiotrávil zdejší kočky. Vrcholem 
pak bylo, když se manželům jejich kocour 
vrátil pomlácený. 

Další případy, kdy se „škoditel“ opět 
projevil, se staly letos v létě. Opět došlo 
k přiotrávení koček, opět se vrátily kočky 
zbité a pomlácené. Mladé rodině patřící 
kočka, jež vrhla koťata, dokonce přišla 
s popáleným jazykem a zbitá. Další kočka, 
patřící starší důchodkyni, se zase potýkala 
s pochroumanými tlapkami. Těžko tedy 
předvídat, co potká místní kočky příště. 

Obyvatelé vesničky vědí, že jeden z je-
jích obyvatel vše, co bylo výše popsané, 
úmyslně činí. Avšak nedokáží odhalit, kdo 
to je. Proto bych chtěla touto formou na 
dotyčného apelovat a vzkázat mu, aby se 
nad sebou zamyslel, protože člověk, který 
dokáže dělat tak surové věci němé tváři, 
snad nemůže být ani člověk.

Michala Dlouhá

Co je Halloween?

Halloween si v našich krajích většinou 
spojujeme s Amerikou, přesněji s USA. 
Tento svátek je původně starý keltský 
zvyk, známý jako Samhain a znamená 
Konec léta. 

Halloween se slaví poslední noc keltské-
ho roku (začíná západem slunce 31. října 
a trvá do východu slunce 1. listopadu.) Je 
to noc, kdy předěl mezi světem živých 
a královstvím neživých je nejmenší. Je 
to nejmagičtější noc v roce. V této ma-
gické noci se posazovala svítící lucerna 
vyřezaná z tuřínu nebo tykve před krytý 
vchod do domu nebo přímo do okna. Měla 
vítat zemřelé předky a zároveň sloužit jako 
ochrana proti zlomyslným duchům. Jako 
zdroj světla byly používány hořící kousky 

uhlí, později se do dýní usazovala svíčka. 
Když evropští osadníci přijeli do Ameriky, 
objevili zde rostoucí a v Evropě neznámé 
dýně, které jsou větší a lépe se hodí pro 
vyřezávání než řepa používaná na starém 
kontinentě. 

Jak si vyrobit hallowenovou dýni?
Dýni postavíme na podložku tak, aby 

stopka směřovala vzhůru. Zkontrolujeme, 
zda se dýně nekolébá. Pokud není stabilní, 
lehce seřízneme dolní část (špičku) a tím 
vytvoříme dostatečnou plochu pro dobré 
postavení dýně.

Obličej, který chceme vydlabat, je nejlé-
pe si předem na dýni vyznačit. Pomůžeme 
si například fixem, kterým předkreslíme 
obrysy na dýni. Nezapomeňte si naznačit 
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Světelský Wimbledon

Tradiční tenisový turnaj Světelský 
Wimbledon v netradičním termínu, o po-
sledním srpnovém víkendu, pořádal Teni-
sový klub Sklo Bohemia. Turnaj s takovou 
tradicí si určitě zaslouží větší účast než 19 
startujících, vždyť se konal po osmadvacá-
té a bývaly ročníky, kdy hrálo i 50 vyzna-
vačů rekreačního tenisu z celé republiky. 
Přitom takových tenistů, kterým je turnaj 
určen, běhá po antuce v Sázavské ulici 
hodně, ti ale dali turnaji košem. 

Řídící výbor rozdělil devatenáctku 
hráčů, mezi nimiž byla jedna žena, do 
čtyř skupin a v nich se hrálo systémem 
každý s každým, první dva z každé sku-

víko, otvorem po něm pak vydlabeme vni-
třek dýně. Ve víku je nutné udělat komínek 
(díru) – aby svíčka mohla hořet, musí mít 
zajištěn přívod a odvod vzduchu. Aby nám 
víko nepadalo, je vhodné na jeho obvodu 
udělat zámky – jako zuby na hradbách 
kolem hradu. Víko odřízneme a opatrně 
sejmeme z dýně. Lžící vydlabeme dužinu 
z dýně i z víka. Čím méně měkké hmoty 
zůstane uvnitř dýně, tím méně se bude 
kazit a vydrží nám déle. Nyní přistoupíme 
k té nejhezčí práci – tvarování obličeje. 

Dýňový koláč
(Pumpkin Pie) 

Tip na využití vykrájené dřeně z halo-
weenové dýně

Těsto:
• 250 g polohrubé mouky 
• špetka soli 
• postrouhaná citronová kůra 
(z polovičky citronu) 

• 125 g másla 
• 1 vejce 
• 2 polévkové lžíce cukru 

Náplň:
• 2 hrnky dýňové dřeně 
• 2 vejce 
• 4 – 5 polévkových lžic medu 
• 2 polévkové lžíce kysané smetany 
• šťáva z půlky citronu 
• špetka skořice 
• hrst ořechů (pekanové, vlašské, apod.) 
 popř. malý sáček sušených meruněk

Promícháme všechny suché ingredience 
v míse a přidáme máslo rozkrájené na plátky 
a vejce. Rukama prohněteme v míse, potom 
na pracovní desce propracujeme a těsto 
necháme odpočinout v chladu. Mezitím 
připravíme koláčovou náplň.

Z dýňové dřeně odstraníme semena 
a uvaříme ji v malém množství vody. Po 20 
minutách slijeme vodu, dýni rozmačkáme 
na pyré a necháme vychladnout. Poté osla-
díme medem, přidáme špetku skořice, šťávu 
z půlky citronu a 2 lžíce smetany. Do směsi 
vyklepneme 2 vejce a prošleháme do hlad-
kého krému ruční metlou.

Těstem vyložíme koláčovou formu 
(Ø 28 cm), vytvarujeme prsty vyšší okraje 
a těsto na několika místech propíchneme 
vidličkou. Sušené meruňky překrájíme na 
drobnější kousky a ořechy můžeme hrubě 
nasekat. Meruňky i ořechy vhodíme na těsto 
a přelijeme dýňovou náplní. Koláč vložíme 
do rozpálené trouby a pečeme při 180 °C rov-
ných 40 minut.                                      J. M.

Nožem opatrně vyřízneme oči, nos, ústa. 
Pro pravidelný tvar očí použijeme místo 
nože třeba formičky na cukroví – mají 
různé tvary a jsou pro naši práci dosta-
tečně ostré.

Do hotové dýně vložíme svíčku, nejlépe 
v kalíšku. Zkontrolujeme, zda dobře stojí 
a v případě potřeby lžící vyrovnáme plo-

chu pod svíčkou. Přiklopíme víko a máme 
hotovou dýni pro halloweenovou noc. 
Večer ji vyneseme na zahradu a umístíme 
na tmavém, ale dobře viditelném místě. 
Zapálíme svíčku uvnitř dýně a prožíváme 
tajuplnou halloweenovou (dušičkovou) 
atmosféru.

J. M.

piny postoupili do závěrečného play off. 
Do vytouženého turnajového pavouku se 
dostala osmička nejlepších: bratři Radek 
a Ladislav Vosykovi ze Světlé, Tomáš 
Plecitý z Vilémovic, Richard Jelínek 
z Prahy, Jaroslav Halík z Radostína a další 
Světeláci - Zdeněk Cakl, Monika Štěrbová 
a hokejový trenér Aleš Totter. Nakonec se 
na stupeň nejvyšší  prokousal jeden z favo-
ritů turnaje, Tomáš Plecitý.

Čtvrtfi nále dvouhry: L. Vosyka - R. Vo-
syka 6:2, 6:0. Plecitý - Totter 6:2, 6:1, Cakl 

- Halík 6:2, 6:4, Jelínek - Štěrbová 6:1, scr.
Semifi nále: Plecitý - L. Vosyka 3:6, 6:4, 

12:10, Jelínek - Cakl 6:4, 7:5. 

Finále: Plecitý - Jelínek 6:0, 6:2
Finále čtyřhry: L. Vosyka, Plecitý - Cakl, 

Dvořák 4:6, 6:2, 10:5  Text a foto: jív

Jelínek a Plecitý
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Tichý vyhrál XTERRU

V sobotu 30. srpna se konal 7. ročník 
terénního triatlonu XTERRA Mele-
chov 2008. Jak už sám název skutečně 
tvrdé zkoušky fyzických sil napovídá, 
bylo centrum závodu na Melechově, 
konkrétně u lyžařské chaty. 

Každý, kdo závod dokončil, musel 
prokázat pořádnou míru zdatnosti pod-
pořenou poctivým tréninkem. 500 metrů 
plavání v Koutech nebylo to nejtěžší, co 
na závodníky čekalo. To 42 kilometrů 
na kole, převážně po turistických ces-
tách, dokázalo vzít už hodně sil. Vždyť 
okruh z Rohule na Lipnici, přes vrch 
Orlík nad Čejovem, dále přes Humpolec, 
Proseč, Rejčkov a zpět k lyžařské chatě 
na Melechově se může směle nazvat 
horským okruhem. A aby toho neměli 
účastníci závodu málo, připravili pro ně 
pořadatelé běžecký kros dlouhý 9 100 m 
terénem, jaký okolí Melechova posky-
tuje. Prostě pěkný závod na potrápení 
těla, každý kdo závod dokončil, zaslouží 
obdiv a uznání.

Z třiašedesáti šťastných byl první v cí-
li světelský František Tichý, a to přesto, 
že jeho rok narození je 1966. Pořadí po 
plavecké disciplíně zdaleka neukázalo 
možné favority. Vždyť vítěz Tichý šel 
z vody na 34. místě, téměř čtyři minuty 
za prvním Bartošem, který dokončil 

závod na 17. místě. Prostě Tichý není 
plavcem, ale jeho síla je v jízdě na kole 
a hlavně mu to běhá. Však také v těch-
to dvou disciplínách byl nejrychlejší 
a zaslouženě zvítězil, když celý závod 
absolvoval v čase 2:46:27 a o osm minut 
si tak vylepšil svůj loňský čas, se kterým 
skončil na 2. místě. Navíc vedle celkové 
klasifi kace vyhrál Tichý i kategorii 
veteránů nad 40 let. Martyrium tohoto 
závodu si vyzkoušely i čtyři odvážné 
ženy a všechny tři disciplíny dokončily. 
Klobouk dolů.     

Text a foto: jív

Turistika

Poslední srpnovou sobotu mají 
členové KČT Sklo Bohemia Světlá 
n. S. již po léta vyhrazenou pořádání 
dálkového pochodu a cykloturistic-
ké jízdy Cestami Jaroslava Haška. 
Letošní, již 27. ročník, patřil k těm 
nejúspěšnějším, rekordní účast 328 
turistů a počasí bylo skutečně ide-
ální.

Po šesté hodině ranní vyrazili první 
zájemci o delší trasy na 50 a 30 km, 
později na trasy 20 a 10 km, a nako-
nec vyjížděli cykloturisté, pro které 
pořadatelé připravili trasy dlouhé 20, 
42, 65 a 80 km. Pěší trasy byly vede-
ny vesměs po turisticky značených 
cestách, přičemž pořadatelé využili 
i část letos nové modře vyznačené 
Cesty P. Josefa Toufara. Výjimku 
tvořil jen krátký úsek vlastního zna-
čení z Vilémovic na Modlaň, kde byla 
společná kontrola pro „pěšáky“ i cyk-
listy, a z Modlaně na červenou značku 
do Dolní Březinky. V cíli na zimním 
stadionu každý z účastníků obdržel di-
plom, skleněný suvenýr a malý dárek 
od redakce časopisu Turista. Ti, kteří 
plní podmínky IVV, dostali do svých 
záznamníků speciální razítko. Mnozí 
turisté využili příležitosti a nechali 
si od děvčat z Odborové zdravotní 
pojišťovny zaměstnanců bank, pojiš-
ťoven a stavebnictví změřit krevní tlak 
a množství tuku.

Na úspěšném průběhu celé akce mají 
kromě řady obětavých pořadatelů zá-
sluhy také sponzoři, kterým organizá-
toři ještě jednou děkují: Sklo Bohemia, 
a. s., Odborový svaz Sklo Bohemia, 
a. s., BRANS Bohemia v. o. s.,  Pertlo-
vi – broušení skla, Dvořák Golčův Je-
níkov, Pekárna a cukrárna Milan Brokl, 
Rodinný pivovar Bernard Humpolec, 
GLASSPO, Rabbit Čáslav. Poděkování 

za spolupráci patří také Technickým 
a bytovým službám města Světlá n. S., 
hokejovému klubu HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S. a volejbalovému oddílu.

***
Třeboňsko je oblíbeným místem 

pro trávení aktivní dovolené, vedle 
rybářů zde najdou výborné podmín-
ky například příznivci cykloturisti-
ky. Proto se tam v prvním zářijovém 
týdnu vydali světelští turisté, kteří si 
zorganizovali vlastní akci s výcho-

Před výjezdem

Cykloturisté v Pěšinkách
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Atletka Ptáčníková 
na mistrovství republiky

Svěřenkyně trenéra Foťka, čtrnác-
tiletá Hana Ptáčníková, startovala 
v polovině září na atletickém mistrov-
ství České republiky, které se konalo 
v Třinci. V nejkratším sprintu, běhu na 

60 m, v konkurenci třicítky soupeřek 
se probojovala do osmičlenného finále. 
Druhé místo a čas 8,1 s v rozběhu jí 
zajistily postup do meziběhu. V něm 
si potom vytvořila nový osobní rekord, 
když poprvé pokořila hranici 8 sekund. 
S časem 7,96 s doběhla na 3. místě a to 

stačilo k vytouženému postupu do 
finále. S finálovým výkonem 8,08 ob-
sadila atletka vyrůstající na tartanové 
dráze u Základní školy Komenského 
7. místo, titul získala Veronika Kryc-
narová z AC Slovan Liberec vítězným 
časem 7,90 s. I ve své druhé disciplíně, 
běhu na 150 m, se Hana Ptáčníková 
v dresu SKP Hvězda Pardubice dostala 
do finále. Nejprve vyhrála svůj rozběh 
v čase 19,47 a ve finále dokázala bě-

Květa Fialová a Ondřej Kovanda

Maraton je krásná dřina

To vědí dva kamarádi, Světelák 
Jaroslav Procházka a Josef Machálek 
z Vilémovic, kteří se v sobotu 13. září 
vypravili na svůj třetí společný ma-
raton do Kladna. Ovšem prvně jme-
novaný má na tomto 42.195 metrů 
dlouhém běhu o jeden start víc. 

Byli, jako vždy, dobře připraveni, měli 
natrénováno. Na start šli tedy s odhod-
láním vylepšit si své časy z minulých 
startů. Leč maratonský bůh jejich spo-
lečnému snažení příliš nepřál. Na trati 
a po té i v cíli oba zažívali rozdílné po-

city. Sedmatřicetiletý Jaroslav Procház-
ka byl, stejně jako při loňském startu, 
během závodu postižen křečemi a jen 
se sebezapřením závod dokončil v čase 
4:20:07 hod. na 205. místě celkového 
pořadí, v kategorii 45 až 49 let to bylo 
26. místo. O jedenáct let starší Josef 
Machálek byl v cíli o necelou půlhodinu 
dříve. V celkové klasifikaci doběhl na 
151. místě s časem 3:53:27 hod., ovšem 
v kategorii 55 – 59 let to bylo krásné 
7. místo. Úspěch to byl o to cennější, 
že kladenský závod byl Mistrovstvím 
republiky v maratonu veteránů. Být sed-

mý na mistrovství republiky je pro běžce 
z Vilémovic skutečným úspěchem.

Poklonu si ovšem zaslouží oba, byť je 
v cíli dělilo 54 míst. Určitě je mnohem 
těžší dokončit maraton, když se nedaří 
a přijdou nepříjemné chvíle s křeče-
mi, než když maratonec bojuje „jen“ 
s únavou. Vítězem letošního závodu 
v Kladně se stal třiadvacetiletý Miloš 
Fiala z Dukly Praha, který trať zdolal za 
2:34:46 hod. a pro úplnost, závod dokon-
čilo 238 závodníků včetně třicítky žen. 
A jak zhodnotili svoji účast oba výše 
jmenovaní?

Josef Machálek: „Měl jsem rozpis na 
čas 3:51:00, ale v pátém kole (běželo se 
jich osm) jsme začali nepatrně ztrácet. 
To jsme běželi s Jardou ještě spolu. Tak 
jsem zrychlil, abych ztrátu dohnal. Jar-
du začaly chytat křeče, proto se trochu 
opozdil. Kolem třiatřicátého kilometru 
jsem měl malou krizi, ale podařilo se 
mi ji překonat. Ztrátu proti rozpisu se 
mi již nepodařilo dohnat,  i tak jsem si 
loňský čas o minutu polepšil. Stejně jako 
vloni jsem v cíli říkal, už mě tu nikdy ne-
uvidíte, ale druhý den jsem již uvažoval 
jinak. Tenhle maraton má neopakovatel-
nou krásnou atmosféru, proto nás oba 
přitahuje.“

Jaroslav Procházka byl na slovo 
skoupější. „Uvnitř to štve, člověk se na 
to připravuje a potom to nevyjde. Loni 
jsem se mohl vymlouvat na nové tretry, 
letos nebylo na co. Takový už je maraton 
se svojí délkou. Ale pro ten nezdar na 
něj rozhodně nezanevřu. V neděli jsem 
si dal 40 km na kole, abych to vše dostal 
z těla.“

 jív
Foto: Olga Machálková

Zleva Jaroslav Procházka 
a Josef Machálek

diskem v obci Tušť nedaleko Suchdo-
lu nad Lužnicí.

Na cestu jsme se vydali auty s koly 
na střeše, výjimkou byli Josef Čech 
a Pavel Domkář, kteří vyrazili na 
kolech a cestu dlouhou 120 kilometrů 
urazili za necelých šest hodin. Během 
čtyř dnů jsme kombinovali cyklostezky 
vybavené informačními tabulemi s pol-
ními cestami a občas i málo frekvento-
vanými silničkami, projeli jsme kolem 
mnoha rybníků včetně Rožmberka či 
Staňkovského, poznali jsme Chlum 
u Třeboně a Suchdol nad Lužnicí, pro-
hlédli si Třeboň, Schwarzenberskou 

▶

Hana Ptáčníková

hrobku na břehu rybníka Svět, projeli 
jsme po hrázi největšího rybníka Ro-
žmberka, zhlédli tzv. záplavové mosty 
ve Staré Hlíně, na břehu Nové řeky 
památník Emy Destinnové, takové 
kuriozity jako osadu Tři Facky nebo 
v Olešnici kostel přestavěný z pivova-
ru. Jeden den jsme projeli podél roman-
tické úzkorozchodné lokálky, která je 
dnes využívána už jen k nostalgickým 
jízdám, rakouským příhraničím – a ko-
neckonců viděli jsme celý svět, pardon 
Svět.

Jaroslav Vála
Foto: P. Domkář (1) a J. Vála (1)
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Družstvo hokejových juniorů patří 
v posledních sezonách k nejúspěšnějším 
družstvům HC Sklo Bohemia Světlá n. S., 
vždyť v krajském přeboru 2006/2007 
skončili na 3. místě a o rok později zůstali 
jen o dvě příčky zpět. 

Právě po té poslední sezoně oznámil 
trenér úspěšného družstva Jiří Skála, že by 
si chtěl po jedenácti letech strávených na 
střídačce mládežnických týmů v Pěšinkách 
od hokeje odpočinout a požádal výbor 
klubu o uvolnění z funkce. Získat kvalitní 
trenérskou náhradu k juniorům nebylo pro 
funkcionáře HC Sklo Bohemia jednoduchou 
záležitostí, ale nakonec se podařilo zajistit 
skutečně znamenitého šéfa střídačky. Tím 
byl zkušený hokejový matador, jeden ze 
strůjců úspěšného tažení A týmu „sklářů“ 
I. Krajskou ligou 2007/2008 pardubického 
kraje, pětačtyřicetiletý Stanislav Mečiár. Jen 
v naší nejvyšší soutěži odehrál během 13 
sezon více než čtyři stovky zápasů, v roce 
1994 nás reprezentoval na mistrovství světa 
v Itálii a vedle toho ještě účinkoval v mnoha 
evropských hokejových soutěžích. Tato tre-
nérská osobnost zahájila s juniory Světlé let-
ní přípravu, ale přišel zásah zvenčí. Stanislav 
Mečiár obdržel lukrativní nabídku na trenér-
skou práci v České Třebové. Tu pochopitelně 
přijal, když hokejový klub z Pěšinek nebyl 
zdaleka schopen tomuto českotřebovskému 

„lasu“ konkurovat. Situaci na juniorské stří-
dačce nakonec zachránil sedmačtyřicetiletý 

▶

Kdy na hokej 
do Pěšinek?

I v nadcházející sezoně 2008/2009 budou 
hrát muži HC Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou I. krajskou ligu a družstvo juniorů 
bude účastníkem krajského přeboru. Derby 
s Chotěboří je na úvod.

Středa 15. října, 18.30, muži
  HC SB Světlá n. S. A – HC Chotěboř

Pátek 17. října, 19.00, junioři
  HC SB Světlá n. S. – HC Mor. Třebová

Středa 22. října, 18.30, muži
  HC SB Světlá n. S. A – HC M. Třebová

Sobota 25. října, 17.00, junioři
  HC SB Světlá n. S. – HC Skuteč

Středa 29. října, 18.30, muži
  HC SB Světlá n. S. A – HC Hlinsko

Pátek 31. října, 19.00, junioři
  HC SB Světlá n. S. – Spartak Polička

Neděle 2. listopadu, 17.00, muži
  HC SB Světlá n. S. A – HC Chrudim B

Sobota 8. listopadu, 17.00, junioři
  HC SB Světlá n. S. – HC Hlinsko

Středa 12. listopadu, 18.30, muži
  HC SB Světlá n. S. A – HC Litomyšl

Na snímku z tréninku na suchu jsou zleva: vedoucí mužstva  Muzikář, staronový trenér 
Skála a hráči Jelínek, Suchánek, Kříž a Poledne

Hokejovým juniorům se trenér vrátil

Jiří Skála, když nechtěl nechat své kluky na 
holičkách a k týmu se vrátil. Koncepci letní 
suché přípravy měl zažitou z posledních let. 
Junioři využívali mimo jiné umělý trávník 
stadiónku u základní školy v Komenské 
ulici a první týden v září vyjeli na led havlíč-
kobrodské Kotliny.

Na otázku, k jakým změnám v kádru 
přes léto došlo, staronový trenér Skála od-
pověděl: 

„Těch změn zatím není mnoho. Do Áčka 
odešel Tomáš Krajíček, z Havlíčkova Bro-
du přišel opět Krajíček, ale Roman. Ještě 
ovšem jednáme o příchod dvou až tří hráčů 
z Brodu a z našeho dorostu by měli přijít tři 
hráči. Benjamínkem a platným hráčem týmu 
by měl být Michal Poledne /ročník 1992/, 
který s námi již hrál v poslední sezoně. Pro 
soupisku krajského přeboru máme zatím 
tato jména. Brankáře Koubu a k němu by 
měl přijít ještě jeden z Jihlavy. Do obrany to 
jsou Ptáčník, Krajíček, Kříž, Šťastný, Didiáš 
a Jakšl. Útočníci Suchánek, Doležal, Mu-
zikář, Jelínek, Vacek, Dundáček, Poledne, 
Dušek, Říha a Hořejš.“ 

Junioři zahájí sezonu 2008/2009 na domá-
cím ledě v Pěšinkách v pátek 17. října od 19 
hod. s nepříjemným soupeřem. Do Světlé 
totiž přijede HC Moravská Třebová a svě-
řenci Jiřího Skály s tímto soupeřem v minulé 
sezoně čtyřikrát prohráli: venku 5:6, doma 1:
6, opět venku 0:5 a v Pěšinkách 3:4.  

Text a foto: jív

žet ještě rychleji. Čas 19.41 stačil na 
5. místo. Dvě finále na republikovém 
šampionátu a k tomu „osobák“ pod 8 
sekund je dalším úspěchem této mladé 
atletky.

Na tartanové dráze stadionku v Ko-
menského ulici nevyrůstá jen Ptáčníko-
vá, trenér Foťko má ve své skupině více 
kvalitních atletů, kteří reprezentují 
SKP Hvězda Pardubice. Například On-
dřej Kovanda dokázal ve 3. kole II. ligy 
mužů zaběhnout 400 m za 51,98 s, šest-
náctiletá Denisa Vápeníková ve II. lize 
žen běžela stejnou trať v čase 1:3,00 
min. Ve II. ženské lize sedmnáctiletá 
Anna Chládová dokázala běžet 200 m 
za 30,14 s a ve stejné soutěži Květa 
Fialová v běhu na 100 m přes překážky 
dosáhla času 17,9 s. Z tohoto výčtu je 
vidět, že dvěstěmetrový tartanový ovál 
světelského víceúčelového sportoviště 
je úrodnou půdou pro růst atletického 
mládí.

Text a foto: jív
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Výrobna hokejových talentů, to se 
traduje o juniorce pražské Sparty. 
A aby ne, když realizační tým tvoří 
někdejší slavní plejeři našeho hokeje 
a navíc klub poskytuje svým mladí-
kům skutečně špičkové podmínky 
pro další sportovní růst. Hlavním 
trenérem týmu je David Volek, jeho 
asistentem Jiří Kročák a post vedou-
cího družstva zastává další z galerie 
slavných Sparťanů, Jan „Gusta“ 
Havel. 

A právě v tomto ambiciózním týmu 
si v předsezonním kempu vydobyl své 
místo osmnáctiletý Světelák Jakub 
Kořínek, který s hokejem začínal na 
zimáčku v Pěšinkách. Ze skromného 
prostředí světelského zimního stadi-
onu do Tesla Arény (dříve T-Mobile 
Arény), kde HC Sparta Praha sídlí, 
je pořádný skok, a kdo se do tohoto 
slavného klubu dostane, musí již něco 
umět. Proto Světelský zpravodaj požá-
dal 181 centimetrů vysokého levého 
obránce o rozhovor, který by čtená-
řům ozřejmil, kudy vedla jeho cesta ze 
Světlé do Prahy.

– Jakube, jaké byly tvé hokejové za-
čátky a kdo byli tví první trenéři?

Začínal jsem v přípravce HC Sklo 
Bohemia na ledě v Pěšinkách a úplně 
prvními trenéry byli můj otec a pan 
Kafka, nynější trenér fotbalistů Ledče, 
pak také Petr Jansík a Michal Švorc. 
Od čtvrté třídy jsem začal hrát v Hav-
líčkově Brodě, rok jsem tam dojížděl 
na tréninky a zápasy a od páté třídy 
jsem tam chodil i do školy, do spor-
tovní třídy ZŠ Štáflova. V Kotlině byli 
mými trenéry pan Chytráček, dále pá-
nové Čelanský a Zmrhal se Skřivanem. 
Těm všem jsem vděčný za vše, co mě 
z hokejové abecedy naučili.

– Kam dál vedla tvá hokejová cesta?
V patnácti letech, to bylo v roce 

2005, jsem se dostal na hostování do 
extraligového dorostu Komety Brno, 
tam mě vedl například pan Kočí. 
Začátky tam byly těžké, hrál jsem 
nepravidelně, byli tam přece jenom 
starší hráči. Druhým rokem se to zlo-
milo, vybojoval jsem si stabilní místo 
v sestavě a dokonce jsem byl zvolen 
kapitánem týmu. To mi určitě zvedlo 
sebevědomí. Potom o Vánocích jsem 

šel na pár tréninků s juniory a trené-
rům jsem se zalíbil, z mužstva jim 
vypadl jeden obránce, a tak jsem začal 
hrát za juniory extraligu.

– A jak ses dostal z Brna do Sparty 
Praha?

Byla to náhoda i štěstí. Ve Spartě 
byl u družstva juniorů asistentem 
pana Volka Světelák Aleš Totter a ten 
mě znal ze svého předcházejícího pů-
sobení v Brně. Před loňskou sezonou 
mi vyjednal u trenérů juniorů Sparty 
účast na jejich předsezonním kempu, 
ve kterém bojovalo o místo v týmu na 
padesát kluků. Trenéru Volkovi jsem 
padl do oka,a tak jsem tam zůstal ve 
Spartě na hostování, stále ještě jako 
hráč Havlíčkova Brodu. Hned od za-
čátku juniorské extraligy se mi začalo 
dařit natolik, že jsem se dostal i do 
širšího kádru reprezentace osmnácti-
letých. V play off soutěže jsme se do-
stali do semifinále, kde jsme vypadli 
s Karlovými Vary a ty potom extraligu 
vyhrály.

– Zůstal jsi v Praze i pro tuto sezo-
nu?

Před sezonou jsem se musel, stále 
ještě jako hráč Havlíčkova Brodu, zú-
častnit opět předsezonního kempu, ale 
byl jsem již o rok starší a znal jsem 
prostředí. Měl jsem to tedy o něco leh-
čí než před rokem. Opět nás na počát-
ku bylo padesát a šanci dostal každý. 
Zjednodušeně řečeno, po suché letní 

přípravě hrály dva týmy celý týden 
proti sobě a z tribuny trenéři bedlivě 
sledovali každého hráče. Po týdnu za-
čalo postupné vyřazování, až nás nyní 
před startem soutěže zbylo pětadvacet. 
A co víc, 28. srpna jsem podepsal pře-
stup, a tak jsem již nyní hráčem HC 
Sparta Praha. Po osobních pohovorech 
trenérů s hráči jsem vycítil, že mají 
o mě zájem.

– Hokejové soutěže mají před startem 
sezony 2008/2009 a tebe zdobí na le-
vém rameni ortéza…

Hokej je tvrdý sport, a tak zranění 
k tomu patří. Sám se tvrdé hry nebo-
jím, hlavně se snažím hrát pro tým. 
V přípravném zápase s Chomutovem 
jsem spadl na mantinel a poranil si 
rameno. Zpočátku to vypadalo na 
operaci, dopadlo to nakonec lépe. Já 
tomu tolik nerozumím, ale lékaři mi 
řekli, že se jedná o vykloubený AC 
kloub mezi lopatkou a klíční kostí. Byl 
jsem v Praze u uznávaného ortopeda 
MUDr. Bezvody a ten věří, že při mém 
věku se to samo srovná. Doufám tedy, 
že to bude skutečně dobré, příští týden 
bych již měl jít hrát.

– Jaké jsou tvé hokejové sny či plá-
ny?

Když jsem byl jako žák na začátku, 
měl jsem sny ty nejvyšší, jako snad 
každý kluk. Nyní, když vidím, jaká je 
konkurence a kolik vyrůstá mladých 
hráčů, přemýšlím již reálně. Pochopi-
telně bych si rád zahrál naši nejvyšší 
soutěž, ale byl bych šťastný, když byl 
mohl hrát pravidelně I. ligu. Ale hokej 
mi již za ty roky přirostl k srdci, proto 
bych si přál jednou se tímto sportem 
živit a je to jedno na jaké úrovni.

– Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
hokejového štěstí.

Jiří Víšek
Foto: archiv HC Sparta Praha

Z Pěšinek do pražské Sparty
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Ji�í Pykal

Miroslav Peka�

Krajské volby
17. a 18. �íjna 2008

Vá� kandidát na hejtmana

Prosperita
P�íroda
Pohoda
Mysleme EKO-logicky

www.vysocina.zeleni.cz

�. 18
A2_Vysocina_002.indd   1 3.9.2008   17:56:44

KANDIDÁTI �SSD PRO VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSO�INA  
17. – 18. �ÍJNA 2008       

         
 Ing. Libor Joukl       Ing. Tomáš Škaryd             Jaroslav Doležal 
 42 let, �editel spole�nosti,    40 let, starosta                      60 let, místostarosta 
 zastupitel kraje Vyso�ina     Chot�bo�                               Lede� nad Sázavou 
 P�ibyslav                               

      
 MUDr. Pavel Antonín        Marie Bohuslavová             Karel Borek DiS 
 46 let, primá� gynekologie   58 let, manažerka centra       28 let, odborný asistent 
 Havlí�k�v Brod                      �SŽ, Havlí�k�v Brod         Sv�tlá nad Sázavou 

CHCEME SPOKOJENÝ A ROZVÍJEJÍCÍ SE KRAJ 

Vážení spoluob�ané, 

      17. a 18. �íjna letošního roku se konají 
volby do krajských samospráv,   a tedy i 
do zastupitelstva kraje Vyso�ina. Tyto 
volby jsou pro fungování kraje velmi 
d�ležité. Kraj není pouze  budova 
Krajského ú�adu v Jihlav�, kraj ovliv�uje 
náš život každodenn�. Ur�it� Vám není 
lhostejné, jak budou fungovat krajské 
nemocnice, jaká bude kvalita léka�ské 
pé�e v nich. Stále je co zlepšovat na stavu 
a údržb� silnic II. a III. t�íd. V oblasti 
školství je t�eba podpo�it p�edevším 
technické obory, které vyžaduje trh práce. 
     Zde na Sv�telsku bych se zam��il na 
v�tší podporu a rozvoj menších m�st a 
obcí, p�edevším pak na jejich dopravní 
obslužnost. Dále je nutné zlepšit stav 
krajských komunikací a jejich údržbu, 
která je zde docela �asto zanedbávána. 
     Naši krajskou kandidátku tvo�í lidé 
r�zných profesí i �ada komunálních 
politik�, a� už jsou to starostové, 
místostarostové �i zastupitelé obcí. 
V��íme, že si z naší kandidátky vyberete
lidi, které byste rádi po volbách 
v krajském zastupitelstvu vid�li. 

Za kandidáty �SSD 

Karel Borek DiS

www.novavysocina.cz
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

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

tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209

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

Lučice 50
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