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Vážení čtenáři,
nemohu odolat pokušení vrátit se 

v tomto úvodníku k nedávno proběhlým 
volbám. Ne, nechci tady hodnotit zisky 
jednotlivých politických stran či dopad 
těchto krajských voleb na celostátní 
politiku. To nechť zůstane na libovůli 
každého z vás. Co mě však osobně zau-
jalo, byly komentáře novinářů i politolo-
gů, které hovořily o mimořádně vysoké 
účasti voličů. Nakonec první ze dvou 
volebních víkendů využilo ke svému 
občanskému právu volit 40 % občanů 
ČR. Když bychom toto číslo porovnali 
s krajskými volbami před čtyřmi lety, 
skutečně bychom zaznamenali takřka 
desetiprocentní nárůst voličů. Ale je 
tento údaj opravdu hodný oslav? Vy-
provokovalo mě to k malé sondě do časů, 
kdy volební právo nebylo samozřejmos-
tí a kdy o něj museli naši předci leckdy 
tvrdě bojovat.

Vraťme se zpět o více než sto let do 
období, kdy naše země byla součástí 
velkého a nesourodého Rakousko-Uher-

ska. Již na konci 19. století zde existoval 
volební systém, který k urnám pustil 
valnou část Čechů, ovšem přesto z této 
účasti vyloučil kvůli výši daní vysoké 
procento potenciálních voličů. Kromě 
toho složitý kuriový volební systém do 
říšského sněmu znevýhodňoval nižší 
vrstvy a zároveň slovansky mluvící 
občany Rakousko-Uherska. Po silném 
nátlaku široké veřejnosti (vždyť jen v ro-
ce 1905 proběhla mj. generální stávka či 
stotisícová demonstrace v historickém 
centru Prahy) bylo konečně roku 1907 
zavedeno všeobecné a rovné hlasovací 
právo pro muže nad 24 let. V prvních 
volbách právoplatně hlasovalo celých 
84 % oprávněných voličů. Nicméně je 
nutno dodat, že neúčast u voleb byla 
sankciována pokutou… Možná si v du-
chu řeknete – všeobecné hlasovací právo 
až v roce 1907, to jsme zase byli pozadu. 
Nenechte se mýlit! Takové demokratické 
poměry jako v leckdy až příliš očerňo-
vaném Rakousko-Uhersku byste nalezli 
v málokteré i vyspělé evropské zemi. Jen 

pro srovnání – Anglie, země s dlouhou 
tradicí parlamentarismu, přijala všeo-
becné hlasovací právo až v roce 1921!

Již několikrát jsem zmínil všeobecné 
hlasovací právo, ovšem je třeba zdůraz-
nit, že se stále jednalo o práva pouze pro 
tu méně něžnou část lidstva. Boj o vo-
lební práva žen měl v mnohých zemích 
ještě dlouhé pokračování, nejagilnější 
byly v tomto zápasu již od poloviny 
19. století anglické sufražetky. U nás 
bylo hlasovací právo pro ženy uzákoně-
no v roce 1920. Až neuvěřitelné se zdá, 
že například ve Švýcarsku na podobný 
výdobytek musely ženy čekat až do roku 
1971!

Na závěr si dovolím uvést několik 
údajů z posledních let. Zatímco v roce 
1990 šlo k parlamentním volbám takřka 
97 % voličů, v roce 1998 to bylo pouze 
74 % a před dvěma roky necelých 65 %. 
Nemohu se tedy zbavit dojmu, že ono 
volební demokratické právo, jehož pro-
sazování trvalo bolestně dlouho, je námi 
využíváno až nestoudně málo…      J. P.

Slovo úvodem

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, prosím, informovat vás 

o současné situaci ve světelských sklár-
nách z pohledu města.

Podání insolvenčního návrhu spo-
jeného s návrhem na prohlášení kon-
kursu, jak zní oficiální název, ze dne 
22. 9. 2008, který podali majitelé spo-
lečnosti Sklo Bohemia, a. s. Světlá nad 
Sázavou, bylo velkým překvapením 
i pro vedení města. Z četných jednání 
mezi městem a managementem skláren, 
naposledy v červenci tohoto roku, vždy 
vyplynulo: „Sklárny Světlá mají připra-
vený nový výrobní program, který sice 
přinese utlumení ruční výroby, ale po-
kud dojde k propouštění, bude se jednat 
řádově o několik desítek zaměstnanců.“ 

Po 22. 9. 2008 nabraly události ve 
sklárnách rychlý a hlavně zcela opačný 
spád – zastavení výroby a avizované 
propouštění zaměstnanců. K nastalé 
situaci město okamžitě zvolilo formu 
jednání, kterou mu umožňují zákonem 
stanovené kompetence. Ve spolupráci 
s úřadem práce a Krajským úřadem kra-
je Vysočina rozhodlo otevřít informační 
kancelář, kde zástupci úřadu práce 

a sociálního odboru krajského úřadu 
podávají informace zaměstnancům svě-
telských skláren. Dalším krokem bylo 
zajištění informační schůzky pro za-
městnance skláren, na které byly podány 
informace z pracovněprávní a sociální 
oblasti. K tomuto setkání byli přizváni 
potenciální zaměstnavatelé, kteří infor-
movali zájemce o možnostech uplatnění 
na trhu práce. Tohoto setkání se postup-
ně zúčastnilo téměř 900 zaměstnanců 
skláren a 50 zaměstnavatelů.

Prvotním zájmem města bylo zajistit 
co nejvíce informací k nastalé situaci ve 
Sklo Bohemia, a. s. Světlá n. S. Zastupi-
telstvo mě pověřilo, abych vyžádala na 
představenstvu a dozorčí radě písemné 
informace k současnému stavu a dal-
šímu vývoji společnosti a především 
budoucnosti zaměstnanců. Na písemný 
dotaz odpověděl místopředseda předsta-
venstva společnosti, JUDr. Souček. Ve 
svém dopise popsal situaci, kdy zmínil 
neúspěšná jednání se státem a bankami. 
Dále se pokusil v krátkosti sdělit infor-
mace o úsilí představenstva společnosti 
k zajištění výplaty mezd zaměstnancům 
za měsíc srpen, které bylo znemožněno 

zablokováním všech účtů společnosti. 
Popsal také důvody, pro které byli ma-
jitelé nuceni podat návrh na zahájení 
insolvenčního řízení. 

Z pověření rady města jsem se obrátila 
na Městský soud v Praze 2 se žádostí 
o urychlené ustanovení insolvenční-
ho správce ve firmě Sklo Bohemia 
a. s. Světlá n. S. Ve stejné věci jsem se 
obrátila i na Městské státní zastupitel-
ství v Praze se žádostí, aby v souladu 
s § 9, odst. e) insolvenčního zákona 
vstoupilo do insolvenčního řízení. 

Aplikace nového insolvenčního záko-
na ve společnostech této velikosti je veli-
ce komplikovaná a obtížná. Insolvenční 
správkyně Mgr. Ing. Helena Horová na-
stoupila 20. 10. 2008 a přijala i pozvání 
na jednání rady města. Přišla se předsta-
vit a sdělila, že se zatím seznamuje se si-
tuací. Soud rozhodl o tom, že společnost 
Sklo Bohemia je v úpadku. Dispoziční 
práva zůstávají nadále na představen-
stvu, protože není jasné, jaké bude ře-
šení úpadku. Soudce rozhodl o tom, že 
toto nechá na věřitelích. Ona je zde jako 
správce do 18. 12. 2008 a co bude po 
tomto datu, nedokáže odhadnout. Doba 
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ekonomické recese je špatná. Zda se ve 
sklárnách nějaká výroba rozjede, je za-
tím otázkou. Insolvenční řízení je podle 
nového zákona o úpadku plně v rukou 
věřitelů, proto prioritně musí jednat 
s hlavními věřiteli, kterými jsou banky. 
Na dotazy radních ve věci pohledávek 

města sdělila, že je možné přihlásit se 
přes formulář na webu justice. Na dotaz 
ve věci tenisové haly a kurtů ve vlastnic-
tví skláren odpověděla, že případný pro-
dej bude řešen formou veřejné dražby.

Mohu vás ujistit, že město Světlá nad 
Sázavou se snaží všemi způsoby zajis-

tit relevantní informace k budoucímu 
vývoji ve sklárně a v rámci svých kom-
petencí bude vždy usilovat o co nejlepší 
řešení nastalé situace.

Lenka Arnotová
starostka města

Zasedání zastupitelstva 24. září 

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

Zastupitelstvo města projednávalo in-
solvenci Sklo Bohemia. Starostka podala 
informaci o tom, že vedení města jednalo 
v průběhu roku několikrát se zástupci 
skláren, naposledy v červenci tohoto 
roku. Město bylo vždy ubezpečováno, že 
management skláren má připravený nový 
výrobní program, utlumují ruční výrobu 
a pokud dojde k propouštění, bude se jed-
nat maximálně o 100 lidí. 

V nastalé situaci je prioritní řešit do-
dávky tepla. Na jednání byl přizván pan 
Kadlec, zástupce firmy Tedom Energo. 
Tato firma zajišťuje dodávky tepla pro 
domácnosti a organizace ve Světlé n. S. již 
od roku 2001. Veškeré teplo odebírá od 
společnosti Sklo Bohemia a. s. Z důvodu 
problémů s dodávkou tepla od této společ-
nosti, s níž soud zahájil insolvenční řízení, 
podnikla firma Tedom Energo nezbytné 
kroky k zprovoznění plynové kotelny Na 
Bradle (výměna trubního vedení, zakou-
pení nového kotle). V nejbližších týdnech 
tedy bude schopna zásobovat teplem z ne-
závislého zdroje celou současnou soustavu 
CZT ve Světlé n. S.

Zastupitelstvo bere podané informace 
na vědomí.

Usnesení č. 67/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů
I. schvaluje:

 • odkup části pozemku KN č. 136/15, 
části pozemku KN č. 136/9 a čás-
ti pozemku KN č. 136/14 o celkové 
výměře 63 m2 v k. ú. Světlá n. S. za 

navrhovanou cenu 170 Kč/m2. Jedná 
se o pozemky v Horní ulici.

 • prodej části pozemku KN č. 539 
v k. ú. Lipnička o výměře cca 15 m2 
za cenu 70 Kč/m2 paní Jitce Šuráňové, 
bytem Lipnička č. 21.

 • uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene č. IE-12-2001561/VB/1 
za jednorázovou náhradu 500 Kč, 
č. IV-12-2002237/VB/3 za jedno-
rázovou náhradu 701 Kč a č. IV-12-
2002026/VB/2 za jednorázovou ná-
hradu 500 Kč mezi městem Světlá 
n. S. a ČEZ Distribuce, a. s.

 • záměr prodeje části pozemku KN 
parc. č 119/4 o výměře cca 2 m2 
v k. ú. Světlá n. S. 

 • záměr prodeje části pozemku KN 
parc. č 52 o výměře cca 1 m2 v k. ú. 
Světlá n. S. 

 • záměr prodeje části pozemku KN 
parc. č 525/5 o výměře cca 117 m2 
a části pozemku KN parc. č. 38 
o výměře cca 179 m2 v k. ú. Závid-
kovice.

 • a) Prodej části pozemku PK č. 549/
14 v k. ú. Světlá n. S. označ. dle GP 
č. 1384-51/2007 jako pozemek č. 549/
41 (o výměře 904 m2), panu J. Hejlo-
vi, bytem Na Bradle 968, Světlá n. S., 
za cenu 455 Kč/m2.

 • b) Vyhlášení VII. kola městské soutě-
že ve věci ceny za 1 m2 a výběru na-
bízených pozemků dle přílohy.

 • a) Odkup pozemků PK č. 37, 38, 39, 
40, 45 v k. ú. Dolní Bohušice za cenu 
dle znaleckého posudku. Jedná se 
o pozemky pod vodní nádrží v Bo-
hušicích.

 • b) Podání žádosti na opravu vodních 
nádrží Dolní Bohušice a Na Bradle, 
a to do 6. výzvy Operačního progra-
mu životní prostředí, prioritní osa 6.

II. neschvaluje:
 • záměr prodeje části pozemku KN 

parc. Č. 531/8 v k. ú. Lipnička o vý-
měře cca 7 m2.

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

Usnesení č. 68/2008 
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů 
 • neschvaluje odkup pozemku KN 

č. 190/1 o výměře 1688 m2 a KN 
č. 190/3 o výměře 466 m2, včetně 
domu čp. 288, který se nachází na 
KN č. 190/1 v k. ú. Světlá n. S. za na-
vrhovanou cenu 3 750 000 Kč

 • ukládá odboru MIRR odhadnout ná-
klady na demolici objektu

 • ukládá vedení města jednat s panem 
Takáčem o ceně pozemků.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR 
a Mgr. Jan Tourek, místostarosta, termín: 
31. 12. 2008. 

Usnesení č. 69/2008 
ZM Světlá n. S.  po projednání počtem 

14 hlasů: 
 • schvaluje prodej pozemků parc. 

č. 373, 369, 370, 278, 279, 276 o vý-
měře celkem 11 181 m2 v průmyslové 
zóně ve Světlé n. S. za cenu 580 Kč/
m2 firmě Levimo s. r. o., Jiřice 98, 
Humpolec.

 • neschvaluje prodej pozemků parc. 
č. 357/3, 357/4, 356/2, 355, 353, 351 
o výměře celkem 6 622 m2 firmě 
AR-KOVO, Havlíčkova 727, Světlá 
n. S. z důvodu nesplnění podmínky 
min. nabídkové ceny 510 Kč/m2.

 • ukládá odboru MIRR připravit nové 
kolo soutěže prodeje pozemků v prů-
myslové zóně, kde bude zohledněna 
cena.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
I.+II. 31. 10. 2008, III. 6. 10. 2008. 

Usnesení č.70/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů:
 • bere na vědomí žádost vlastníků ne-

movitostí v ulici Kamenická o pro-
vedení opatření na odvod dešťových 
vod a vrchní vrstvy komunikace.

 • nevyhovuje žádosti majitelů nemo-
vitostí v ul. Kamenická o provede-
ní opatření na odvod dešťových ▶
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Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva 6. října

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

Starostka konstatuje, že na minulém 
zasedání se řešila problematika vytápě-
ní. V té době se ještě uvažovalo o zpro-
voznění kotelny Na Bradle. Situace je 
nyní taková, že po několikadenních 
jednáních vstoupil do hry Energetický 
regulační úřad – zjistilo se, že součas-
ný tepelný zdroj lze oddělit od skláren, 
a dne 1. října od 6 hod. fi rma Tedom 
Energo ve spolupráci s ERÚ převzala 
nad rámec licence dle energetického 
zákona provoz zdroje ve Sklo Bohemia 
na dobu nejdéle 12 měsíců. Tímto se 
podařilo zajistit dodávku tepla a teplé 
vody do domácností. Postupně by měla 
být uváděna do provozu zmodernizova-
ná kotelna Na Bradle. Situace byla ještě 
komplikovaná tím, že VČP chtěly, aby 
město podepsalo čtyřstrannou Smlouvu 
o přistoupení k závazkům ke Smlou-
vě o sdružené službě dodávky plynu, 
jejímiž smluvními stranami měly být 
VČP, Sklo Bohemia a. s., město Světlá 
n. S. a Tedom Energo. Tuto smlouvu 
starostka města odmítla podepsat a až 
po intervenci hejtmana kraje Vysočina 
došlo k dohodě. 

Usnesení č. 72/21008:
ZM po projednání počtem 15 hlasů 

nesouhlasí na základě požadavku VČP, 
Pražská 702, Hradec Králové, s pode-
psáním čtyřstranné Smlouvy o přistou-

vod a vrchní vrstvy komunikace 
z rozpočtu města. V platnosti zůstá-
vá usnesení ZM č. 29/2005 ze dne 
27. 4. 2005.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, vedoucí 
fi nančního odboru, termín: 31. 10. 2008. 

Usnesení č. 71/2008
ZM Světlá n. S.  po projednání počtem 

14 hlasů:

 • schvaluje rozpočtové opatření č. 3/
2008.

 • schvaluje Změnu schváleného účelu 
u poskytnutého příspěvku z rozpoč-
tu města na rok 2008 pro Fokus Vy-
sočina (schváleno: částečná úhrada 
jízdného klientům, kteří dojíždějí do 
chráněných dílen) na účel: provozní 
náklady – energie, nájemné, PHM, 
spoje.

Zajistí: vedoucí fi nančního odboru, ter-
mín: 31. 12. 2008. 

MUDr. Brhelová upozorňuje, že v době 
konání poutě není bezbariérový přístup do 
kostela. PharmDr. Věra Rýdlová souhlasí 
a dodává, že i do ostatních objektů není 
přístup vůbec, nebo je velice zhoršený. 
Nutností je jednat s organizátorem poutě.

Zastupitelstvo bere na vědomí.
Ing. Lenka Arnotová, starostka města

▶

pení k závazkům ke Smlouvě o sdru-
žené službě dodávky plynu č. 80001662 
ze dne 23. 8. 2007 ve znění pozdějších 
dodatků. Zajistí: starostka města, ter-
mín: 31. 10. 2008. 

Usnesení č. 73/2008:
ZM po projednání počtem 15 hlasů 

souhlasí s rekonstrukcí plynové kotelny 
ve Světlé n. S. v ul. Na Bradle a vydává 
souhlas fi rmě Tedom Energo, s. r. o., 
Výčapy 195, 674 01 Třebíč, k podání 
žádosti o připojení k distribuční síti el. 
energie a plynu. Zajistí: starostka města, 
termín: 31. 10. 2008. 

Usnesení č. 74/2008:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

ukládá starostce města Ing. Lence Ar-
notové vyžádat si na představenstvu 
a dozorčí radě Sklo Bohemia a. s. pí-
semné informace k současnému stavu 
a dalšímu vývoji společnosti. Zajistí: 
starostka města, termín: ihned.

Zastupitelstvo bere na vědomí ústní 
informaci starostky o aktivitě města 
Světlá n. S. a Úřadu práce v Havlíčkově 
Brodě ve zřízení kontaktního pracoviště 
a konání informační schůzky spojené 
s burzou pracovních příležitostí, která 
se bude konat dne 9. 10. 2008.

Usnesení č. 75/2008:
ZM po projednání:

 • počtem 15 hlasů souhlasí se zveřej-
něním záměru prodeje částí pozem-
ků parc. č. 357/3, 357/4, 356/2, 355, 
353, 351 (plocha č. 3) o výměře cel-
kem 6 622 m2 v průmyslové zóně 
formou městské soutěže.

 • počtem 12 hlasů schvaluje vyhláše-
ní druhého kola městské soutěže na 
prodej pozemku č. 3 v průmyslové 
zóně a souhlasí s podmínkami vý-
běru podnikatelů. Minimální pro-
dejní cena pozemku je stanovena ve 

výši 510 Kč/m2, termín odevzdání 
obálek s nabídkami je stanoven na 
datum 12. 1. 2009.

 • počtem 15 hlasů souhlasí se jmeno-
váním komise pro otevírání obálek 
a hodnocení podaných nabídek ve 
složení: Jan Tourek, Josef Böhm, 
Josef Maleček, Luboš Vacek, Jaro-
slav Zmek, Stanislav Čech, Vladi-
míra Krajanská, Jiří Hladovec, Lu-
boš Šolc.

 • počtem 15 hlasů schvaluje podání 
inzerátu ohledně prodeje pozemku 
v průmyslové zóně v regionálním 
tisku a jednoho inzerátu v celostát-
ním tisku (Hospodářské noviny).

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 12. 1. 2009.

Usnesení č. 76/2008:
ZM po projednání počtem 11 hlasů 

souhlasí s variantou č. 1 dokumentace 
revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve 
Světlé n. S. a souhlasí s dopracováním 
dokumentace do stupně potřebného 
k vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

Ing. Arnotová konstatuje, že záležitost 
rekonstrukce kotelny Na Bradle budeme 
projednávat, až bude známa výše inves-
tice.

Ing. Lenka Arnotová, starostka
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Schůze rady 8. října 

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

Zasedání zahájila starostka města při-
vítáním přítomných a poté předává slovo 
místostarostovi Josefu Böhmovi, aby 
schůzi vedl. Ten také provádí kontrolu 
zápisu z minulého jednání:
 • výkup nemovitostí od p. Takáče – 

p. Takáč chce vědět cenu, za kterou 
jsme ochotni nemovitosti vykoupit. 

 • komunikace v ul. Kamenická – fi-
nanční odbor by nám měl připravit 
přehled o tom, za kolik jsme pořídi-
li ZTV Na Kalvárii, abychom měli 
obrázek, kolik tvoří dotace měs-
ta (kalkulace skutečných nákladů 

– kolik jsme dali a kolik jsme do-
stali). Nová žádost od občanů bude 
projednána na příští radě města. 

 • památník Mrzkovice – odbor 
MIRR má objednávku u TBS s ter-
mínem do 28. října. 

 • starostka informuje, že má ředitele 
TBS pozvaného na jednání ohledně 
možnosti zaměstnání pracovníků 
ze skláren. 

Starostka města informuje ve věci in-
solvence skláren ve Světlé n. S. Ve věci 
insolvenčního řízení vedeného na Sklo 
Bohemia, a. s. stále není jmenován insol-
venční správce, což je patrné z písemností 
uložených v insolvenčním rejstříku.

Rada města po projednání konstatuje, že 
v insolvenčním řízení na Sklo Bohemia, 
a. s. dochází ke zbytečných průtahům, 
pro něž nebyl dosud jmenován předběž-
ný insolvenční správce. Rada je nucena 
konstatovat, že se město nachází v kritické 
situaci a ani vedení města, ani zaměst-
nanci nemají v současné době partnera, 
se kterým by bylo možné jednat o řešení 
všech zásadních otázek. Navíc vzniká 
nebezpečí, že může docházet k závažným 
škodám, protože Sklo Bohemia, a. s. není 
nikým řádně spravována. Z tohoto důvodu 
rada města ukládá vedení města požádat 
Městské státní zastupitelství v Praze, aby 
vstoupilo do insolvenčního řízení v sou-
ladu s § 9, odst. e) insolvenčního zákona 

– aby převzalo dohled.
Dále ukládá vedení města, aby se obrá-

tilo i na Městský soud v Praze se žádostí 
o rychlé jmenování insolvenčního správce. 
Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: ihned.

RM Světlá nad Sázavou po 
projednání schvaluje:

 • vypsání výběrového řízení na do-
končení ZTV Panuškova ul. s kri-
teriem výběru 100 % nabídková 
cena.

 • jmenovaní komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek ve slo-
žení: Mgr. Jan Tourek (náhr. Josef 
Böhm), Jana Vaňková (náhr. Ilona 
Císařová), Josef Šlechta (náhr. Ilona 
Hladíková), Ing. Vladimíra Krajan-
ská (náhr. Klára Vašáková), Lenka 
Svobodová (náhr. Ing. Jaroslava 
Žáčková).

 • výběr stavebních firem pro obeslání 
se žádostí k podání cenové nabíd-
ky: UNIMONT J. C. K., s. r. o., Le-
deč n. S., TOST. CZ, s. r. o., Ledeč 
n. S., Stavby silnic a železnic, a. s., 
Praha 1, Chládek a Tintěra Havl. 
Brod, a. s., Skanska DS, a.s., Závod 
Jihlava, Evos-Hydro, s. r. o., Ledeč 
n. S., Lubomír Dvořák, stavby po-
zemních komunikací, Havlíčkův 
Brod a Stavak s. r. o., Havlíčkův 
Brod.

 • provedení částí kanalizačních a vo-
dovodních přípojek pro budoucí na-
pojení parcel parc. č. 839/3, 839/4, 
839/5, 858/12, 830/12, 854/59 na 
hlavní kanalizační a vodovodní řád. 
Finanční vyrovnání bude s majiteli 
nemovitostí provedeno v rámci na-
pojení nemovitostí na tato přípoj-
ná místa. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2008.

 • schvaluje pronájem části pozem-
ku KN parc. č. 30 v k. ú. Lipnička 
o výměře cca 22 m2 panu Oldři-
chu Sýsovi za 33 Kč/rok. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
1. 11. 2008. 

 • pronájem části pozemků KN parc. 
č. 499 a parc. č. 504 o výměře cca 
150 m2 v k. ú. Lipnička p. Josefu 
Kopeckému za 225 Kč/rok. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
1. 11. 2008. 

 • smlouvu o podnájmu družstevní-
ho bytu č. A2, Na Bradle čp. 1119, 
Světlá n. S., uzavřenou mezi pro-
najímatelem – Bytovým družstvem 
a městem Světlá n. S. a nájemcem 

– paní Zdeňkou Novotnou a podná-
jemcem – paní Gabrielou Šťastnou. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 1. 11. 2008.

 • pronájem bývalé výměníkové sta-
nice na pozemku p.č. 908, čp. 586 
v katastrálním území Světlá n. S., 
cca 245,7 m2 za cenu 800 Kč/m2/rok 
na dobu 5 let p. Tomáši Polákovi 
formou předplaceného nájemného. 
Pan Polák žádá o pronájem výše 
uvedené výměníkové stanice za 
účelem provozování tiskárny. RM 
ukládá zadání zpracování pro-
jektu na akci zřízení stropní kon-
strukce v objektu č.p. 586. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

 • jmenování komise pro výběr zpra-
covatele architektonického řešení 
sjednocení fasád a návrhu dispozi-
ce kulturního domu, kina a městské 
restaurace ve složení Josef Böhm, 
Jana Kupčíková, Josef Maleček, 
Radomír Dvořák, Tomáš Kaňkov-
ský, Marie Kovandová, Iva Růžič-
ková, Vladimíra Krajanská, Lu-
boš Šolc. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 29. 10. 2008.

 • zpracování investičního záměru na 
rekonstrukci budovy č.p. 23, nám. 
Trčků z Lípy, Světlá n. S., dle vari-
anty č. 1.

 • zadání vypracování dokumentace 
stávajícího stavu budovy. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

 • návrh smlouvy o dílo na vypra-
cování Generelu bezbariérové do-
pravy a bezbariérových tras na 
území města Světlá n. S. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008.

 • umístění rámu s reklamou Vesna 
a.s. před prodejní jednotkou v ulici 
Jelenova čp. 102 ve Světlé n. S. 

 • cenu za umístění rámu s reklamou 
Vesna a. s. před prodejní jednotkou 
v ulici Jelenova čp. 102 ve Světlé 
n. S. a to 2 500 Kč/m2/rok. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
1. 11. 2008. 

 • na základě doporučení komise 
k výběru zhotovitele akce Staveb-
ní úpravy mateřské školy Lánecká 

– projektová dokumentace zhotovi-
telem akce na prvním místě firmu 
Qatrosystem, spol. s r. o., Havlíč-
kův Brod, na druhém místě firmu 
Stavounie, s. r. o., Havlíčkův Brod, 
na třetím místě firmu Projekt plus, 
s. r. o., Havlíčkův Brod. RM ▶
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pověřuje odbor MIRR k jednání 
o uzavření smlouvy o dílo s vybra-
ným zhotovitelem. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 1. 11. 2008. 

 • provedení opatření proti hnízdění 
holubů na střeše radnice s chemic-
kým ošetřením napadených prostor. 
Financování bude zajištěno formou 
rozpočtové změny. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, vedoucí finančního 
odboru, termín: 22. 10. 2008. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000 Kč p. Jaromíru Doubravovi, 
Horní Březinka čp. 4 za prezentaci 
města při Rallye Světlá n. S. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
30. 11. 2008.

 • přidělení bytu 1+2 v Dolní ul. 
čp. 939, Světlá n. S. paní Dagmar 
Blažkové k 1. 10. 2008 na dobu ur-
čitou jednoho roku s automatickým 
obnovováním při plnění si povin-
ností plynoucích z nájemní smlou-
vy. Náhradník: Květoslava Mühlfa-
itová, Světlá n. S.

 • přidělení bytu 1+1 snížené ka-
tegorie v Lánecká ul. čp. 59 ve 
Světlé n. S. paní Nelje Danihelové 
k 1. 11. 2008 na dobu určitou jedno-
ho roku s automatickým obnovová-
ním při plnění povinností plynou-
cích z nájemní smlouvy.

 • neprodloužení nájemní smlouvy 
pro: pana Martina Kudrnu, Čapko-
va 487, byt 1+2 (nájemní smlouva 
na dobu určitou končí 31. 10. 2008) 
a pro paní Zuzanu Čuriovou, Jose-
fodol 24, byt 1+1 (nájemní smlou-
va na dobu určitou končí k datu 
31. 8. 2008).

 • ukládá tajemnici bytové komise, 
aby se zúčastňovala projednávání 
bytových záležitostí v radě města. 
Zajistí: tajemnice bytové komise, 
ředitel TBS Světlá n. S., termín: 
1. 11. 2008. 

 • návrh užšího pořadníku žadatelů 
o nájem bytu v domě s pečovatel-
skou službou předložený komisí so-
ciální a zdravotní:

 a )byt 1+1 po panu Kakáčovi se přidě-
luje paní Marii Ruprechtové, trva-
le bytem U Rybníčků 1044, Světlá 
n. S. 

 b) byt 2+1 po paní Ruprechtové se 
přiděluje paní Jaroslavě Marko-
vé, trvale bytem Dolní 585, Světlá 
n. S. (společné užívání s panem La-
dislavem Kadlecem, trvale bytem 
U Rybníčků 1044, Světlá n. S.). Ná-
hradníci pro tento aktuální výběr: 

pan Vladimír Houdek, paní Božena 
Houdková, trvale bytem Nádražní 
468, Světlá n. S. 

 c) byt 1+0 po panu Kadlecovi se při-
děluje paní Aloisii Koudelkové, tr-
vale bytem Sázavská 925, Světlá 
n. S. Náhradnice pro tento aktuální 
výběr: paní Ludmila Benešová, tr-
vale bytem Sázavka 48.

 • Zajistí: vedoucí odboru sociálních 
věcí, termín: 1. 11. 2008.

 • zařazení těchto žadatelů do užšího 
seznamu v kategorii „Péče není nut-
ná“: Jan Zíka (1931), Ledeč n. S., t. č. 
Domov pro seniory Humpolec, Ma-
rie Karlová (1930), Vilémovice, Te-
rezie Urbanová (1915), Praha, Bla-
žena Ptáčníková (1929), Světlá n. S., 
t. č. LDN Háj, Marta Zavadilová 
(1932), Leštinka, t. č. LDN Háj, Sta-
nislav Janáček (1925), Světlá n. S. 

 • zařazení těchto žadatelů do užšího 
seznamu v kategorii „Péče nutná“: 
Eva Drahozalová (1932), Ostrov 
u Ledče n. S., t. č. DPS Humpolec, 
Jiří Choutka (1930), Opatovice, t. č. 
LDN Háj, Blanka Ulrichová (1933), 
Světlá n. S., t. č. PL HB, Božena 
Vlčková (1922), Světlá n. S., t. č. 
LDN Háj, Marie Šimková (1932), 
Ledeč n. S., Marie Kopicová (1923), 
Světlá n. S., Bedřiška Janáčková 
(1927), Světlá n. S., t. č. LDN Háj, 
Jaroslav Pospíšil (1933), Nová Ves 
u Světlé n. S. (Dobrá).

Zajistí: ředitel Sociálního centra města 
Světlá n. S., termín: 1. 11. 2008. 

RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit:

 • s přihlédnutím k uvedeným důvo-
dům žádost paní Danuše Šemíkové 
o prodloužení termínu postavení 
objektu pro obchodní služby a to 
do 30. 11. 2009. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 22. 10. 2008. 

RM Světlá nad Sázavou po 
projednání neschvaluje:

 • záměr prodeje části pozemku KN 
parc. č. 926/101 (328 m2), části po-
zemku KN parc. č. 926/99 (141 m2) 
a části pozemku KN parc. č. 926/
99 (145 m2) v k. ú. Světlá n. S. Jed-
ná se o pozemky U Stromečku, 
které jsou v majetku města a jsou 
pronajímány jako zahrady. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
22. 10. 2008.

RM projednala petici občanů domu 
čp. 981 v Jelenově ulici ve Světlé n. S., 

jejímž obsahem je nesouhlas s vybudo-
váním parkoviště u domu čp. 981 dle 
zpracované a odsouhlasené dokumentace 
Revitalizace sídliště Sázavská. Občané se 
domnívají, že v blízkosti náměstí je dosta-
tek parkovacích míst, které návštěvníci 
a občané města dostatečně nevyužívají. 
Dokumentace revitalizace sídliště byla 
veřejně projednána a odsouhlasena v roce 
2006. RM bere petici obyvatel na vědomí 
a trvá na původně schválené studii revita-
lizace sídliště Sázavská. Zajistí: tajemník 
MěÚ, termín: ihned.

RM Světlá vyslechla doporučení 
Ing. Vacka vyznačit dopravní značkou 
vyhrazená místa pro školu a zásobování za 
jídelnou ZŠ Lánecká. Zajistí: místostaros-
ta J. Böhm s odborem dopravy.

RM po projednání ukládá odboru 
MIRR, aby ve spolupráci s komisí pro ko-
ordinaci sportů vypracoval přehled spor-
tovišť, která stojí na pozemcích Sklo Bo-
hemia, nebo jsou v majetku Sklo Bohemia 
a. s. Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, tajemnice komise pro koordinaci 
sportů, termín: 20. 10. 2008. 

Rada bere na vědomí:
 • informaci starostky, že dne 9. 10. se 

bude v kině konat setkání se zaměst-
nanci skláren. Jedná se o informativ-
ní setkání spojené s burzou práce. Zú-
častní se ho vedení města, úřad práce, 
krajský úřad – odbor sociálních věcí 
a krajský radní p. Vondráček.

 • informaci starostky: JUDr. Málek 
oznamuje, že Okresní soud v Hav-
líčkově Brodě dne 30. 9. 2008 zamítl 
žalobu p. Morawetze v plném rozsa-
hu, a další vydání pozemků tak ne-
připustil. Lze však očekávat odvolání 
Dr. Kölbla. Jedná se o park, zámek, 
budovy a pozemky bývalého statku, 
kde dnes sídlí Forestservis.

 • informaci místostarosty Mgr. Jana 
Tourka o dopisu, který obdržel od 
stavebníků RD v lokalitě Na Kalvá-
rii. Mají zde rozestavěné RD, kupní 
smlouvu na pozemky mají formou 
smlouvy o smlouvě budoucí s termí-
nem dokončení stavby do 4 let. Nyní 
by chtěli, s ohledem na to, že někteří 
přišli o zaměstnání ve sklárnách, pře-
vést pozemky do osobního vlastnic-
tví. Záležitost se prověří ve vazbě na 
státní dotace na ZTV a na příští radě 
bude podána zpráva.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶
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Schůze rady 20. října 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Věra Tyčová, Ing. Luboš Va-
cek, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana 
Myslivcová, Mgr. Jan Tourek, Ing. Jiří 
Moučka, hosté: Helena Horová, Stanislava 
Palowská.

Jednání zahájila starostka města přivítá-
ním přítomných. 

Rada města Světlá nad Sázavou po 
projednání souhlasí 

 • s uzavřením dodatku ke smlouvě 
o dílo č. 25/2007 s firmou Unimont 
J. C. K., s. r. o., Hradec 8, 584 01 
Ledeč nad Sázavou na akci Technic-
ká infrastruktura pro 14 rodinných 
domků Světlá n. S. – Pod Kalvárií 

– II. etapa, jejímž předmětem je navý-
šení ceny díla a prodloužení termínu 
realizace do data 31. 5. 2009. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 11. 2008.

 • s možností odkupu objektu nemovi-
tosti nádražního hradla, stanice č. 2 
od stávajícího vlastníka – Českých 
drah, stavědlo u železničního pře-
jezdu u Příseky. V současné době jej 
využívá jako klubovnu Stadionklub 
S-11.

 • a pověřuje OMIRR dále jednat s ČD 
(vypracování znaleckého posudku 
a kupní smlouvy objektu). Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 11. 2008.

 • se zadáním projektové dokumentace 
stavebních úprav budovy č.p. 598 (vý-
měník v Sázavské ul.) firmě KATY 
PLUS s. r. o., Světlá n. S. s tím, že 
podíl p. Poláka bude uhrazen formou 
sponzorského daru před objednáním 
PD. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 11. 2008. 

 • se zhotovitelem, který vyšel z výbě-
rového řízení akce Horní Březinka 

– kanalizace, plynovod, ZTV lokali-
ta V Polích – PD, firmu Projekt II., 
v. o. s., 582 91 Světlá n. S.

 • a pověřuje OMIRR k jednání o uza-
vření smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 11. 2008. 

 • se zhotovitelem zakázky „Sportovní 
hřiště v Dolní ulici“ firmu Tost.cz, 
s. r. o., Ledeč n. S. 

 • a pověřuje OMIRR k jednání o uza-
vření smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem, firmou Tost.cz, s. r. o., 

Havlíčkova 408, Ledeč n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 11. 2008. 

 •  s umístěním dvou kusů chrániček 
pro uložení optických kabelů v rám-
ci rekonstrukce vozovky a chodníků 
v průmyslové zóně ve Světlé n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

 • jednací řád Rady města Světlá 
n. S. doplněný v článku 5 o bod 
č. 5. Zajistí: tajemník MěÚ, termín: 
ihned.

 • s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou 
Betonbau, s. r. o., Praha 10 – stav-
ba trafostanice u zimního stadionu 
v částce 494 tis. Kč. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 10. 2008. 

 • s užíváním bytu v DPS p. Maro-
něm do vypršení termínu uzavřené 
nájemní smlouvy mezi ním a TBS 
Světlá n. S.

 • s doporučením ředitele SC města 
Světlá n. S. uzavřít s p. Maroněm 
dohodu o pracovní činnosti na práce 
v DPS. Zajistí: ředitel Sociálního cen-
tra města Světlá n. S., termín: ihned.

 • s uplatněním pohledávek příspěvko-
vých organizací města u skláren. Za-
jistí: starostka města, termín: ihned. 

 • s vydáním 2. dílu Vlastivědného 
sborníku Světelsko a doporučuje za-
řazení nákladů na jeho vydání ve výši 
99 960 Kč do rozpočtu města na rok 
2009. Zajistí: Josef Böhm místosta-
rosta, vedoucí finančního odboru, 
termín: 31. 12. 2008. 

 • s udělením výjimky z počtu dětí na 
základě § 23 odst. 3 zákona č. 561/
2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním vyšším odborném a jiném 
vzdělání, u MŠ Pěšinky z 24 na 28 
dětí, u MŠ Na Sídlišti 2. oddělení 
z 24 na 25 dětí a 3. oddělení z 24 na 
26 dětí, u MŠ Lánecká 2. oddělení 
z 24 na 28 dětí a 3. oddělení z 24 
na 28 dětí. Zajistí: vedoucí odboru 
správního, školství a živnostenského, 
termín: ihned.

Rada města Světlá nad Sázavou po 
projednání pověřuje

 • starostku města Ing. Lenku Arno-
tovou obrátit se s žádostí o podporu 
aktivit v průmyslové zóně ve Svět-
lé n. S. na p. Morawetze. Zajistí: 
Ing. Lenka Arnotová, starostka měs-
ta, termín: 31. 12. 2008.

Rada města Světlá n. S. projednala 
informace místostarosty Böhma o zájmu 
některých občanů odkoupit trojsoší Ka-
meník, sklář a rolnice, které je v současné 
době umístěno na pozemku p. Jiřího Hla-
váčka v Panuškově ulici ve Světlé n. S. RM 
nesouhlasí s prodejem uměleckého díla, 
bude se hledat místo, kde by mohlo být 
instalováno. Zajistí: Josef Böhm, místosta-
rosta, termín: ihned.

Rada města bere na vědomí:
 • informaci o podpoře výstavby tech-

nické infrastruktury, která je pro-
gramem ministerstva pro místní 
rozvoj. Cílem programu je rozšířit 
nabídku zainvestovaných pozemků 
pro následnou výstavbu bytových 
domů, rodinných domů nebo byto-
vých a rodinných domů. Podpora je 
poskytována na výstavbu technic-
ké infrastruktury ve výši max. 50 
tis. Kč na jeden následně postavený 
byt. 

 • informaci o podmínkách minister-
stva pro místní rozvoj v souvislosti 
s poskytnutím dotace na výstavbu 
technické infrastruktury pro lokalitu 
Kalvárie II. 

 • ukládá pozvat stavebníky RD v lo-
kalitě Kalvárie, kteří vyslovili po-
žadavek o převedení parcel do osob-
ního vlastnictví na jednání, kde jim 
bude celá situace vysvětlena. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 11. 2008. 

 • informace o potřebě úpravy střechy 
na zimním stadionu a doporučuje 
provedení zvednutí střešní konstruk-
ce. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 3. 2009. 

 • informaci starostky o probíhajících 
jednáních o vytápění a připravo-
vané rekonstrukci kotelny na Bra-
dle. S firmou jsou doposud dobré 
zkušenosti. Oceňujeme pružnou 
reakci firmy při zajištění tepla v na-
stalé situaci se sklárnami. S firmou 
je uzavřena dlouhodobá smlouva 
o dodávce tepla do roku 2015. Ko-
telna na Bradle je v majetku města. 
Tedom navrhuje zařízení kotelny 
– nové kotle a kogenerační jednot-
ku, čímž by došlo k oblacinění ceny 
tepla. Tedom by kotelnu vybavil 
a chtěl by prodloužit smlouvu o do-
dávce tepla, připraví ekonomickou 
analýzu. Měli bychom pozvat ▶
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Ve čtvrtek 9. října proběhlo v měst-
ském kině informační setkání se 
zaměstnanci sklárny Sklo Bohemia, 
a. s. Toto setkání uspořádal Úřad práce 
v Havlíčkově Brodě s městem Světlá 
n. S. Setkání proběhlo z kapacitních 

Svatováclavská pout́  2008

Svatováclavská pouť ve Světlé 
n. S. je největší poutí v regionu s ná-
vštěvností kolem 10 000 osob. Je tra-
dičním setkáním známých i rodin a je 
jedinou velkou společensko-kulturní  
akcí v našem městě za rok. 

Letošní pouť se konala ve dnech 
27. a 28. září. Přes počáteční nepřízeň 
počasí přišly opět „svatováclavské časy“ 
a s nimi slunečné dny. 

Instalace více než dvaceti různých 
atrakcí pro velké i malé probíhala od 
pondělí 22. září. Stává se již tradicí, že 
ve čtvrtek dopoledne je umožněno sve-
zení postiženým ze Sociálního ústavu 
ve Věži a obyvatelům místního Sociál-
ního centra zdarma. Panem Lagronem, 
který má náměstí pronajaté na atrakce 
dle čtyřleté smlouvy, bylo zaplaceno 
336 500 Kč. Stánkoví prodejci měli 
vymezená místa k prodeji předem při-
dělena a většina z nich i zaplacena. Za 
stánkový prodej od cca 240 trhovců byla 
vybrána částka 488 000 Kč. Příjem z le-
tošní pouti do městského rozpočtu byl ve 
výši 824 500 Kč. 

Setkání v kinosále a burza práce

další firmu, která by nám navrhla 
i jiné řešení, abychom měli kon-
kurenční návrh – jsme ale vázáni 
dlouhodobou smlouvou. Bude se 
jednat dál se všemi, kteří tu službu 
využívají. 

 • informaci místostarosty J. Böhma 
o akcích k 90. výročí vzniku ČSR: 
22. října dětská soutěž, 27. října polo-

žení věnce, lampiónový průvod, oh-
ňostroj a koncert, 30. října v 11 hodin 
zasazení stromu v parku a 6. listo-
padu školní akademie. V souvislos-
ti s oslavami jsme získali dotace na 
opravu památníku padlých v Dolní 
Březince (to je již hotové) a v Mrz-
kovicích (mělo by být hotové do 
28. 10. 2008).

 • informaci místostarosty J. Böhma, že 
Asociace nositelů legionářských tra-
dic se na nás obrátila mj. s nabídkou 
nákupu odznaků Vlčí mák. Tyto od-
znaky se používají pouze jeden den 
(11. 11. – Den válečných veteránů), 
jeden kus stojí 20 Kč.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶

Burza práce ve společenském sále

Náklady spojené s poutí, organizace 
stánkového prodeje, pořadatelská služba, 
nájem mobilních WC a úklid ze strany 
TBS se pohybují kolem 150 000 Kč. 
Čistý příjem tedy činil více než 670 000 
Kč.

Organizaci stánkového prodeje má na 
starosti jeden pracovník úřadu průběžně 
během roku. Ve dnech pouti při pořada-
telské službě se vystřídalo 12 pracovní-
ků radnice. Službu měla městská policie 
a posílena byla služba Policie ČR.

Protože se jedná o akci velkého roz-
sahu v prostorách náměstí a přilehlých 
ulic, dochází k omezení dopravy. Pouťo-
vý týden je ve znamení uzavírek a objíž-
děk. Uzavírky jsou však řešeny tak, aby 
co nejméně omezovaly řidiče a zároveň 
byla zajištěna bezpečnost návštěvníků 
pouti. Úplná uzavírka náměstí je pouze 
od pátečního odpoledne do nedělního 
večera. 

Úklid náměstí a přilehlých ulic zajiš-
ťovaly Technické a bytové služby města 

Světlá n. S. jak v průběhu soboty a nedě-
le, tak bezprostředně po skončení pouti. 
Již v úterý odpoledne nebylo znát, že tu 
nějaká akce probíhala. 

Pouť přináší radost hlavně dětem, pro 
které byla připravena na zimním sta-
dionu ještě doprovodná akce v sobotu 
dopoledne. Dalšími doprovodnými ak-
cemi byly taneční zábavy jak ve Spole-
čenském sále, tak i na zimním stadionu, 
varhanní koncert v kostele sv. Václava. 
Bohužel všechny doprovodné akce měly 
malou účast, možná již poznamenanou 
nedobrou atmosférou vyvolanou rozsáh-
lým propouštěním ve Sklo Bohemii a. s. 

Letošní pouť je, z pohledu organizá-
tora, hodnocena velice dobře. Přálo po-
časí, byla vysoká návštěvnost a nedošlo 
k žádným podstatným konfliktům, které 
by bylo třeba řešit.

Jaroslava Holoubková, 
finanční odbor MěÚ
Foto: Jaroslav Vála

důvodů natřikrát a zúčastnilo se ho 950 
sklářů. Promluvili k nim zástupci města, 
úřadu práce, pracovníci oddělení sociál-
ních dávek krajského úřadu a pozvání 
přijal i krajský radní Bc. Jiří Vondráček. 
Shromáždění pracovníků skláren využil 

Setkání v kinosále
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18. 10. 2008

Tak máme po krajských volbách

Přiznávám, že to pro mě bylo překva-
pení. Takový výprask jsem opravdu ne-
čekal. Voličů přišlo ke krajským volbám 
mnohem více, než se čekalo a pěkně 
nám to spočítali. Na Vysočině byla účast 
vůbec nejvyšší (44,88 %).

Přestože vše nasvědčuje tomu, že 
voliči v krajských volbách ani tak moc 
nehodnotili kvalitu práce krajských rad 
a hejtmanů, nemá cenu se tím moc utě-
šovat. Prohráli jsme a hotovo. Je třeba 
hledat chyby a poučit se z nich. 

Všechno napovídá tomu, že pokud 
nezačne naše současná vláda lépe věci 
vysvětlovat, zdůvodňovat a možná i ně-
které zvolené postupy realizace reforem 
měnit nebo upravovat, nemá ODS šanci 
obstát ani za dva roky ve volbách do Po-
slanecké sněmovny. 

Vůbec nemám nyní v úmyslu se 
distancovat od cílů, kterých je potřeba 
dosáhnout (snížení zadlužení, reforma 
důchodového systému, snížení naduží-
vání zdravotní péče a vydávaných léků 
atd.). O čem jsem ale po těchto volbách 
přesvědčen, je, že cesty, po kterých 

také zástupce odborů Stanislav Vaněk, 
aby zaměstnance informoval o odboro-
vých záležitostech. 

Souběžně s tímto informačním setká-
ním proběhla v kulturním domě pře-
hlídka zaměstnavatelů, tzv. burza práce. 
Volná místa zde nabízelo přes padesát 
zaměstnavatelů z regionu i z celé České 

republiky. Mezi volnými místy bylo za-
stoupeno celé spektrum volných míst od 
strojírenství přes stavebnictví a služby 
až po nabídku míst ve vězeňské správě. 

Od pondělí 6. října funguje informač-
ní kancelář pro zaměstnance skláren 
Sklo Bohemia, a. s. Kancelář je umístě-
na na radnici ve Světlé n. S. a je otevřena 

denně v úředních hodinách městského 
úřadu. Odborné poradenství zde posky-
tuje jeden pracovník úřadu práce a jeden 
pracovník oddělení sociálních dávek 
krajského úřadu. Každou středu je příto-
men ještě pracovník inspekce práce.

Účelem těchto akcí je dosažení co 
největší a hlavně nejrychlejší infor-
movanosti všech zaměstnanců skláren, 
aby v této pro ně složité a obtížné situ-
aci měli pro své rozhodování dostatek 
správných informací. 

Zabezpečit tyto informační akce v tak 
krátkém čase od ukončení výroby ve 
sklárnách se podařilo jen díky výborné 
spolupráci úřadu práce, města Světlá 
nad Sázavou a také krajského úřadu. 

Ing. Martin Kouřil, 
Úřad práce Havlíčkův Brod

Foto: S. Peluch (2) a J. Vála (2)

Setkání v kinosále

zejména k některým reformním cílům 
kráčíme, nejsou dostatečně vysvětleny 
a obrazně řečeno označeny. 

Všichni víme, že když je svah příliš 
strmý, málokdy je možné jít přímo 
k vrcholu. Je třeba traverzovat, mít 
možnost si odpočinout a mít motivaci 

- vědět, jaká odměna nás na vrcholu 
čeká. Hlasitý pokyn: „Hybaj na vrchol!“ 
u většiny lidí nefunguje. Právě naopak, 
výsledkem takovéhoto hlasitého křiku 

bývá reakce přesně opačná. Výsledky 
krajských voleb nám to ukázaly nade vší 
pochybnost.

I z tohoto důvodu chci opravdu moc 
poděkovat těm, kteří nám v krajských 
volbách dali hlas, zvláště potom mě 
potěšily hlasy preferenční, dostal jsem 
je od každého sedmého našeho voliče. 
Velmi si toho vážím.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny v letech 2004-2008

▶

Výsledky hlasování za krajské zastupitelstvo
Kraj: Vysočina

Počet 
vole-
ných
členů

Okrsky
Voliči 

v sezna-
mu

Vydané
obálky

Volební 
účast 
v %

Ode-
vzdané 
obálky

Platné
hlasy

%
plat-
ných
hlasů

cel-
kem

zpr. v %

45 1 137 1 137 100 412 166 184 981 44.88 184 455 180 556 97.89
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Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 KSČM 28 394 15.72 

3 SNK Evropští demokraté 6 847 3.79 

12 KDU – ČSL  19 534 10.81 

18 Strana zelených 4 795 2.65 

19 Moravané 303 0.16 

32 Strana zdravého rozumu 567 0.31 

33 Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl. 333 0.18 

37 SDŽ-Strana důstojného života 1 131 0.62 

42 Volte  pr. blok – www.cibulka.net 1 618 0.89 

45 DOHODA pro Vysočinu 5 164 2.86 

47 Občanská demokratická strana 37 946 21.01 

48 Česká str. sociálně demokrat. 72 004 39.87 

53 Děln. str. – zrušení popl. ve zdr. 1 671 0.92 

54 Konzervativní koalice 249 0.13 

Územní přehledy o volební účasti - okrsky
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Obec: Světlá nad Sázavou

Okrsek Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

1 1 024 453 44.24 453 450 99.34 

2 1 048 395 37.69 395 395 100.00 

3 803 326 40.60 326 324 99.39 

4 1 313 524 39.91 524 520 99.24 

5 914 425 46.50 425 422 99.29 

6 208 97 46.63 97 97 100.00 

7 135 67 49.63 67 66 98.51 

8 136 79 58.09 79 77 97.47 

9 133 61 45.86 61 58 95.08 

Celkem 5 714 2 427 42.47 2 427 2 409 99.26

Přehled zisků mandátů
Kraj: Vysočina

Kandidující strana
Počet mandátů v %

číslo název

48 Česká strana sociálně demokratická 21 46.67

47 Občanská demokratická strana 11 24.44

1 Komunistická strana Čech a Moravy 8 17.78

12 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 5 11.11

Celkem 45 100.00

▶
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Jmenné seznamy
Kraj: Vysočina
Všechny kandidátní listiny
Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Kandidátní listina Kandidát Navrh. 
strana

Polit. přísl.
Přednostní hlasy

Pořadí
číslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 KSČM 1 Oulehla Drahoslav JUDr. 56 KSČM KSČM 1 658 5.83 1
1 KSČM 2 Slámečka Jan 56 KSČM KSČM 1 333 4.69 2
1 KSČM 3 Dobrý Zdeněk PhDr. 56 KSČM KSČM 1 079 3.80 3
1 KSČM 4 Vlach Jiří RSDr. 59 KSČM KSČM 820 2.88 4
1 KSČM 5 Brož Ladislav 58 KSČM KSČM 432 1.52 5
1 KSČM 6 Tvrdý Karel RSDr. 59 KSČM KSČM 1 076 3.78 6
1 KSČM 7 Rusová Marie JUDr. 57 KSČM KSČM 1 068 3.76 7
1 KSČM 8 Plodík Milan 52 KSČM KSČM 749 2.63 8

12 KDU-ČSL 1 Kodet Václav Ing. 50 KDU-ČSL KDU-ČSL 2 208 11.30 1
12 KDU-ČSL 2 Hulák Jaroslav 55 KDU-ČSL KDU-ČSL 883 4.52 2
12 KDU-ČSL 3 Karas Jan Ing. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 399 7.16 3
12 KDU-ČSL 4 Vondráček Jiří Bc. 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 922 4.71 4
12 KDU-ČSL 5 Houška Miroslav Ing. 49 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 125 5.75 5
47 ODS 1 Vystrčil Miloš RNDr. 48 ODS ODS 5 350 14.09 1
47 ODS 2 Fischerová Jana Ing. CSc. 53 ODS ODS 2 508 6.60 2
47 ODS 3 Rohovský Ivo 61 ODS ODS 997 2.62 3
47 ODS 4 Cejpek Stanislav 49 ODS ODS 639 1.68 4
47 ODS 5 Hájek Pavel Ing. 62 ODS ODS 777 2.04 5
47 ODS 6 Vymazal Jaroslav Ing. 53 ODS ODS 1 175 3.09 6
47 ODS 7 Jež Jiří Ing. Bc. 58 ODS ODS 379 0.99 7
47 ODS 8 Popelka Miloslav 51 ODS ODS 186 0.49 8
47 ODS 9 Šíp Stanislav 31 ODS ODS 482 1.27 9
47 ODS 10 Kučera Jiří Mgr. 60 ODS ODS 802 2.11 10
47 ODS 11 Nekula Jan Ing. 66 ODS ODS 408 1.07 11
48 ČSSD 1 Běhounek Jiří MUDr. 56 ČSSD BEZPP 6 479 8.99 1
48 ČSSD 2 Novotný Vladimír Ing. 42 ČSSD ČSSD 1 941 2.69 2
48 ČSSD 3 Joukl Libor Ing. 42 ČSSD ČSSD 1 886 2.61 3
48 ČSSD 4 Kružíková Marie RNDr. 54 ČSSD BEZPP 1 670 2.31 4
48 ČSSD 5 Ryšavý Zdeněk 42 ČSSD ČSSD 1 023 1.42 5
48 ČSSD 6 Báňa Miroslav Mgr. 39 ČSSD ČSSD 1 233 1.71 6
48 ČSSD 7 Škaryd Tomáš Ing. 40 ČSSD ČSSD 1 998 2.77 7
48 ČSSD 8 Hyský Martin Ing. Bc. 33 ČSSD ČSSD 1 473 2.04 8
48 ČSSD 9 Matějek Josef Ing. 63 ČSSD ČSSD 1 556 2.16 9
48 ČSSD 10 Kovanda Bohumil Mgr. 56 ČSSD ČSSD 1 405 1.95 10
48 ČSSD 11 Pačiska Karel Ing. 51 ČSSD ČSSD 2 261 3.14 11
48 ČSSD 12 Doležal Jaroslav 60 ČSSD ČSSD 877 1.21 12
48 ČSSD 13 Bečková Zdeňka 49 ČSSD BEZPP 882 1.22 13
48 ČSSD 14 Krčál Petr Bc. 44 ČSSD ČSSD 542 0.75 14
48 ČSSD 15 Antonín Pavel MUDr. 46 ČSSD ČSSD 2 044 2.83 15
48 ČSSD 16 Černý Vladimír Ing. 47 ČSSD ČSSD 1 007 1.39 16
48 ČSSD 17 Máca Stanislav RNDr. 53 ČSSD BEZPP 609 0.84 17
48 ČSSD 18 Hromádková Dagmar Mgr. 50 ČSSD BEZPP 596 0.82 18
48 ČSSD 19 Uchytil Jiří Ing. 54 ČSSD ČSSD 697 0.96 19
48 ČSSD 20 Soukup Jaroslav Ing. MBA 47 ČSSD BEZPP 415 0.57 20
48 ČSSD 21 Kučerová Pavla 52 ČSSD ČSSD 617 0.85 21



Světelský zpravodaj listopad 2008 strana 12 strana 13 listopad 2008 Světelský zpravodaj 

Položení věnce
(foto: Jaroslav Vála)

Vydařené oslavy 

Opravdu slavnostní byl předve-
čer oslav české státnosti v našem 
městě. Na pondělní večer 27. října 
město Světlá n. S. připravilo bohatý 
program, který se setkal s kladným 
ohlasem obyvatel. Potvrdila to až 
nečekaně vysoká účast dospělých 
i dětí v lampiónovém průvodu. 

Program oslav začal již při setmění 
koncertem populární skupiny Fernet 
před budovou městského úřadu. Krát-
ce po osmnácté hodině se u nádraží 

ČD začali scházet první účastníci 
lampiónového průvodu – a sešlo se 
jich opravdu hodně. Jak bylo pořada-
teli naplánováno, přesně v 18:30 hod. 
se dlouhý průvod dal na pochod Ná-
dražní, Čapkovou a Komenského ulicí 
na náměstí, kam ho dechová hudba 
přivedla řízným pochodem Františka 

Kmocha Kolíne, Kolíne. I tato skladba 
zapadla do aranžmá oslav.

Konec průvodu ještě nestačil dojít na 
náměstí, když k mikrofonu ve dveřích 
radnice přistoupila starostka Lenka 
Arnotová. Přivítala  účastníky oslav, 
zejména děti s lampiony, všem podě-
kovala za tak vysokou účast a předala 
slovo místostarostovi Josefu Böhmovi. 
Ten si připravil sice ne dlouhý, ale zato 
živý projev, který se musel líbit všem 
přítomným účastníkům oslav. Čerpal 
z autentických zápisů kroniky města, 
popisujících historické události před 

Lampiónový průvod

devadesáti lety v našem městě. Pro 
úvod své řeči použil místostarosta text 
telegramu, který tehdy přišel na nádra-
ží a kromě jiného v něm stálo: „Jsme 
svobodni a jsme republika!“ 

Po tomto projevu nastala chvíle, 
na kterou čekaly zejména děti, tedy 
slavnostní ohňostroj, asi desetiminu-

tová show plná barevných světelných 
efektů. Mnozí z nejmenších účastníků 
oslav měli možnost vidět skutečný 
ohňostroj ve Světlé poprvé, protože 
na půlnoční silvestrovské ohňostroje 
se nedostali. A stálo to za to! Ale oh-
ňostroj ještě nebyl tečkou za oslavami 
výročí československého státu. Tou byl 
až večerní Slavnostní koncert v Rytíř-
ském sále zámku, ve kterém účinkova-
li samí světelští umělci.  

Text a foto: jív
Foto: Pavel Kotan

Skupina Fernet Starostka s místostarostou
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Slavnostní koncert

Město Světlá nad Sázavou pořádalo 
dne 27. října 2008 v Rytířském sále 
světelského zámku slavnostní koncert 
u příležitosti oslav 90. výročí vzniku 
ČSR.

 V programu vystoupil Smíšený pěvec-
ký sbor Gaudemus, řízený dr. Milanem 
Bohanesem, se sólisty Pavlem Vančurou, 
Pavlem Vančurou ml., manželi Magdou 
a Vladimírem Novotným, na klavír do-
provázela Vladimíra Fišarová. Program 
zpestřil Dětský soubor Vánek pod vede-
ním uměleckého vedoucího Luboše Janů, 
v jehož podání posluchači vyslechli ně-
kolik lidových písní. Všem účinkujícím 
se patří vyjádřit na tomto místě velké 
poděkování.

Slavnostní večer byl zahájen státní 
hymnou, poté následoval slavnostní pro-
jev starostky města:

 „Zde v Rytířském sále světelského 
zámku chceme důstojně oslavit význam-
né jubileum naší republiky – 90. výročí 
vzniku československého státu. Rok 
2008 je bohatý na kulatá výročí. V úno-
ru uběhlo 60 let od tzv. Vítězného února 
a nastolení komunistické diktatury, 
v srpnu jsme vzpomínali 40. výročí so-
větské okupace a před měsícem uplynulo 
již 70 let od osudné mnichovské dohody. 
Bohužel, na žádné z těchto výročí není 
radostná vzpomínka. 

28. říjen je však výjimkou. Před 90 
lety vznikl samostatný československý 
stát. Jeho podobu mu vtiskly mimořádné 
osobnosti, jako byli Tomáš Garrigue 
Masaryk, Edvard Beneš, Alois Rašín, 
Antonín Švehla, Karel Kramář, Milan 
Rastislav Štefánek a mnoho dalších. 
Nejvýraznější z nich byl jistě Tomáš 
Garrigue Masaryk. Jeho přirozená 
autorita byla obrovská, Masaryk, lidmi 
nazývaný prezident Osvoboditel, je chá-
pán jako muž prozřetelnosti, jenž přinesl 
porobenému národu suverenitu a státní 
samostatnost. 

Při této příležitosti stojí za zmínku 
jistě i to, že právě v těchto dnech vyšla 
publikace Muži Masarykovy republiky 
a kraj Vysočina v letech 1918 -1989. 
Trojice autorů Karel Černý, Luboš Göbl 
a Petr Krčál si v ní všímají 16 osobností 
z Vysočiny, které aktivně formovali naši 
první vládu, utvářeli zákonodárné sbory 
či působili jako diplomaté v zahraničí. 
Mezi Masarykovými muži bylo i pět ro-
dáků z našeho regionu. Všichni z nich se 
mohou pyšnit přídomkem první: první 

ministr obrany Jaroslav Klofáč; rodák 
z Havlíčkova Brodu, první ministr ob-
chodu JUDr. Adolf Stránský; narozený 
v Habrech, první ministr zemědělství 
JUDr. Josef Zadina; rodák z Vlkanova, 
první ministr železnic PhDr. Bohdan 
Zahradník, rodák z Hostačova a první 
velvyslanec ve Francii JUDr. Lev Sych-
ra, narozený v Ledči n. S. 

Do Světlé nad Sázavou dorazila 
zpráva o vzniku samostatného čsl. státu 
v pondělí 28. října. Tehdejší starosta 
města Josef Podpěra nechal text telegra-
mu rozmnožit a vyvěsit po celém městě. 
Na městských budovách i soukromých 
domech byly vyvěšovány červenobílé 
vlajky, vyzváněly zvony a byly odstraňo-
vány symboly bývalého rakouského stá-
tu. Večer se na náměstí tísnily davy lidí, 
hudba hrála“Hej Slované“ a „Kde do-
mov můj“. Ke shromážděným promluvil 
ředitel měšťanských škol Alois Moravec, 
učitel František Janouch a přednosta 
stanice Max Lederer. Z úst starosty měs-
ta Josefa Podpěry si občané vyslechli 
text zákona o vzniklém čsl. státu. Co 
bylo vlastně v prohlášení k lidu o samo-
statnosti čsl. státu?Především splnění 
odvěkého snu lidu s tím, že se čsl. stát 
zařadil do řady samostatných kultur-
ních států světa. Československý lid byl 
vyzván, aby vše, co bude od této chvíle 
podnikat, nevrhlo stín na čisté jméno 
národa, každý měl bezvýhradně šetřiti 
všeho, co jiným je svaté, svobody osobní 
a majetku soukromého nesmí býti nijak 
dotčeno. Oslavy pokračovaly i v úterý 
29. října, kdy byla sloužena slavnostní 
mše svatá s Te Deum laudamus.

Nová republika jistě nebyla bez chyb. 
Měli bychom se vyhnout pokušení ide-
alizovat si ji a předhazovat ji za vzor 
dnešnímu dění. Mezi nepopiratelné kla-
dy však bezesporu patřilo to, že šlo o stát 
založený na demokratických principech. 
To nebylo v té době ve střední Evropě 

samozřejmostí, jak ukázal především 
vývoj ve 30. letech, kdy se u většiny 
našich sousedů režim posunul k auto-
ritativnímu či dokonce fašistickému 
rázu. Zakladatelé Československa jistě 
netušili, že existence samostatného státu 
bude trvat pouze 20 let. Nemohli tušit, že 
se versailleský systém, na který až nekri-
ticky sázeli a všechna zahraničně poli-
tická rozhodnutí od něj odvíjeli, zhroutí 
s nástupem velké hospodářské krize, 
a že „zlatá“ dvacátá léta budou vystří-
dána mnohem ponuřejším, zmatenějším 
a nejistějším předválečným desetiletím. 
Nemohli tušit, že po šestileté nacistické 
okupaci a tříletém poválečném oddychu 
přijde dalších 40 let diktatury, tentokrát 
komunistické. 

Porevoluční československý a poslé-
ze český stát se hlásí k tradicím první 
republiky. Před chvílí jsem říkala, že 
bychom si období první republiky ne-
měli idealizovat. Na tom sice trvám, 
ale přesto, první republika měla hned 
v počátcích své existence jednu velikou 
výhodu – mravní stav národa. 

Mravní stav národa byl ve výchozích 
letech těchto období, tedy v letech 1918 
a 1989 odlišný. Roku 1918, nepočítám-

-li první světovou válku, která přinesla 
mnoho hrůz, předcházelo poměrně dlou-
hé a klidné období pozdního Rakouska, 
kde fungoval v základních rysech par-
lamentní režim a právní řád. Naše zku-
šenost před rokem 1989 byla jiná. Lež 
a pokrytectví byly povýšeny na normu. 
Zvykli jsme si, že lhát a říkat něco jiného 
než si myslíme, je běžné a normální. 

Dědictví minulosti si neseme sebou 
a je to znát jak ve společnosti tak pře-
devším v politice. Od listopadové re-
voluce nás dělí téměř 19 let, což je bez 
jednoho roku doba trvání předválečné 
masarykovské republiky. Doufejme, že 
nám bude dopřána delší doba klidného 
rozvoje bez dramatických historických 
přelomů. Tuto naději ve mně posiluje 
fakt, že náš stát má dnes mnohem sta-
bilnější mezinárodní ukotvení než kdy 
v minulosti. Jsme členy evropských i se-
veroatlantických struktur a rozhodující 
evropské státy mají stabilní demokra-
tické režimy. A tak bych nám všem dnes 
ráda popřála, abychom se přes všechny 
současné ekonomické i politické potíže 
přenesli a budoucnost vnímali s nadějí.“

Ing. Lenka Arnotová
starostka města
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strašlivého zápolení. Mezi oběťmi byly 
i desetitisíce českých vojáků v rakous-
ko-uherských uniformách a tisíce na-
šich dobrovolníků, kteří v dohodových 
zemích bojovali za tehdy ještě neexistu-
jící Československou republiku. Mnoho 
z nich položilo životy i na italském bo-
jišti v okolí města Rovereto.

Tehdy roveretský farář Don Antonio 
Rossaro navrhl, aby byl ze zbraní za-

nechaných na bojišti ulit zvon, který by 
svým hlasem připomínal památku obětí 
boje za svobodu. Zvon dostal název La 
Campana dei Cauduti (Zvon padlých) 
a na jeho výrobu darovaly kov všechny 
země, které se války zúčastnily, včetně 
Československa.

24. května 1925 byl zvon umístěn ve 
věži roveretského hradu za účasti ital-
ského krále a diplomatů ze zemí, které 
se na této akci podílely. Naši republiku 
zastupoval milánský konzul Jan Laška, 
za války pobočník italského generála 
Grazianiho. Pro silné poškození byl 
zvon dvakrát roztaven a znovu ulit. Po-
prvé to bylo v roce 1940, podruhé 1964. 
V roce 1965 byl zvon umístěn na novém 
místě, pahorku Colle di Miravalle, kde 
je dodnes a denně ve 21 hodin stovkou 
úderů připomíná památku obětí Velké 
války.

Roveretský zvon má úctyhodné roz-
měry. Jeho výška je 3,36 m, průměr 
3,21 m, váží 22,6 tun. Kovová konstruk-
ce, na které je zavěšen, je obklopena sto-

Zvon míru

žáry s vlajkami národů, které bojovaly 
po boku Itálie. Své čestné místo zde 
má i vlajka České republiky. Na počest 
obětí, které přinesli ve válce českoslo-
venští legionáři, zvonil zvon dvěma sty 
údery původně vždy 15. června, aby 
připomněl hromadné popravy našich 
dobrovolníků, později byl termín změ-
něn na 28. říjen.

V roce 1993 se formou tzv. Říčanské 

výzvy obrátil starosta města Říčany na 
všechny obce a města v České republice, 
aby se k tomuto zvonění připojily. Od 
letošního roku se k této formě pietní 
vzpomínky na naše padlé v obou svě-
tových válkách připojuje i město Světlá 
nad Sázavou. Po domluvě s panem fa-
rářem se kostelní zvon poprvé rozezní 
28. října ve 21 hodin a připomene 90. 
výročí vzniku Československé repub-
liky a památku československých dob-
rovolníků, kteří v boji za ni padli. Na 
Den válečných veteránů 11. listopadu 
se zvon rozezní v 11 hodin na památ-
ku všech padlých v minulých válkách 
a 8. května ve 12 hodin zvonění zvonu 
připomene vítězství Spojenců ve 2. svě-
tové válce.

Věřme, že se zvonění stane i u nás tra-
dicí, která nás přinutí uvědomit si, jakou 
cenu má svoboda a jaké oběti pro její 
získání a udržení bylo nutné přinést.

Josef Böhm,
Foto: ing. Houška

Zvon míru v Roveretu

Odpadová olympiáda

V úterý 7. října se přímo před 
radnicí uskutečnila Odpadová olym-
piáda základních škol v zábavně-

-naučných disciplínách souvisejících 
se tříděním odpadů, kterou pořádal 
Kraj Vysočina ve spolupráci s au-
torizovanou obalovou společností 
EKO-KOM a pelhřimovskou Agen-
turou Dobrý den. 

Děti ze světelských škol mezi sebou 
soutěžily v obřím EKOpexesu, v běhu 
s popelnicí, ve stavbě co nejvyšší PET 
láhve, v tipovacích soutěžích. Hlavním 
důvodem akce bylo zábavnou formou 
učit děti správně třídit odpad. Akci 
poutavě moderoval Český rozhlas 
Region, svým krásným zpěvem rozjas-
nila podmračené počasí Lenka Vaníč-
ková. Akci podpořila svou přítomností 
starostka města Lenka Arnotová, kte-
rá předávala ceny vítězům olympiády 
a rovněž se zmínila o třídění odpadů 
v našem městě. 

Odbor životního prostředí
MěÚ Světlá n. S.

Foto: Jitka Gögeová

Dne 11. listopadu konečně utichly 
zbraně na všech krvavých bojištích 
1. světové války. Deset milionů padlých 
desítek národů byly výsledkem tohoto 
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Jezdíme s úsměvem

V úterý 7. října proběhla v Hněv-
kovicích preventivní dopravně bez-
pečnostní akce Policie ČR a České 
pojišťovny, nazvaná Jezdíme s úsmě-
vem. Jejím cílem je neobvyklou a zají-
mavou formou řidičům připomenout, 
že kvůli mnohým z nich, kvůli jejich 
neukázněnosti, na silnicích přijdou 
zbytečně o život stovky lidí, bohužel 
mezi nimi i děti. 

Dopravní policisté z Havlíčkova Bro-
du přijeli za dětmi ze ZŠ Hněvkovice 
již před 9. hodinou, byli velmi vstřícní, 
s dětmi si nejen povídali a odpovídali na 
jejich všetečné otázky, ale seznámili je 
i s tím, jak vlastně radar na měření rych-
losti funguje, a předvedli jim i vozidlo 
pro vyšetřování dopravních nehod.

Všichni řidiči, kteří Hněvkovicemi 
projížděli, zažili nečekanou podívanou. 
Vedle silnice stálo 26 dětí ve žlutých 
reflexních vestičkách, učitelé a policisté, 
na akci se přijel podívat i místostarosta 
Ledče n. S. Jaroslav Doležal a členové 

Zářivky – zajímá vás jejich 
osud?

Zářivky, ať už lineární nebo kom-
paktní úsporné, zná jistě každý, jsou 
nedílnou součástí našeho života, našich 
domovů a kanceláří. Jejich stále častější 
využívání však přináší i závažný pro-
blém – co s nimi, když doslouží? 

– Kam s nimi?
Jak bude se zářivkou, která dosvítila, na-

loženo, záleží hlavně na nás spotřebitelích. 
Můžeme ji odevzdat v obchodech nebo ve 
sběrných dvorech, ve kterých jsou zřízena 
místa zpětného odběru elektrozařízení. 

Ve Světlé n. S. je místem zpětného odbě-
ru sběrný dvůr v areálu skládky ostatních 
odpadů. 

– Jakým způsobem je financován sběr 
a recyklace?

Výrobci a dovozci osvětlovacích zaří-
zení přispívají do kolektivního systému 
EKOLAMP finanční částkou, tzv. pří-
spěvkem na recyklaci. EKOLAMP přispí-
vá městu na provoz místa zpětného odběru 
a plně hradí veškeré náklady na přepravu 
a recyklaci.

– Proč recyklovat zářivky?
Recyklací se získává 90 % cenných su-

rovin, které lze využít pro výrobu mnoha 
užitečných výrobků. Získané kovy lze 
použít opětovně v kovoprůmyslu, rtuť při 
výrobě teploměrů, plasty na zatravňovací 
dlaždice atd.

Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu ne-
funkční zářivku na místo určené – sběrný 
dvůr nebo v prodejně při nákupu nového 
výrobku, přispěje k ochraně životního 
prostředí. 

Městský úřad Světlá n. S.,
odbor životního prostředí

odboru dopravy Městského úřadu ve 
Světlé n. S. Policisté měřili rychlost vo-
zidel projíždějících obcí a ti řidiči, kteří 
rychlostní limit nepřekročili, byli dětmi 
odměněni poděkováním a obrázkem 
usmívajícího se autíčka. Pokud však jeli 
rychleji, než jak jim ukládá zákon, děti 
je pokáraly a předaly jim obrázek se za-
mračeným autíčkem. Tito řidiči se před 
dětmi zastyděli a slíbili jim, že už si na 
rychlost budou dávat větší pozor.

Reakce zastavených řidičů byly různé, 
někteří byli mile připraveni, jiní zase za-
skočeni. Všichni však byli přátelští. 

Děti se na tuto akci moc těšily. Pečlivě 
si vybarvily obrázky autíček a každá 
dvojice si připravila pro řidiče dvě ří-
kanky, jednu veselou, druhou smutnou 
a tak trochu káravou. 

Ze zajímavého dopoledne si tak žáci 
a jejich učitelé odnesli mnoho zajíma-
vých informací a nezapomenutelných 
zážitků.

Aktiv BESIP
MěÚ Světlá n. S.

Policistům se podařila objasnit 
krádež železného materiálu, ke které 
došlo koncem loňského roku v obci 
Horní Březinka. Neznámý pachatel 
v období od 11. 12. 2007 do 4. 1. 2008 
opakovaně  bez použití násilí vnikl do 
neobydleného domu v uvedené obci, 
odkud postupně odcizil sekačku na trá-
vu, hliníkové konve a železný materiál. 
Z tohoto jednání je podezřelý 19letý 
mladík ze Světlé n. S. Ten měl uvedené 
věci následně prodat ve výkupně dru-
hotných surovin. Poškozenému majiteli 
vznikla škoda 11 000 Kč. Podezřelý 
mladík byl již za obdobný trestný čin 
v loňském roce odsouzen rozsudkem 
Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. 

Policistům se podařila objasnit dvě 
loupežná přepadení obsluhy benzino-
vé čerpací stanice v Sázavské ulici ve 
Světlé n. S. K prvnímu přepadení do-
šlo 28.3. letošního roku ve večerních 
hodinách, kdy si maskovaný muž pod 
pohrůžkou použití střelné zbraně, kte-
rou mířil na obsluhující ženu, vynutil 
vydání finanční hotovosti a dálničních 

Kriminalita na Světelsku

známek. Ke druhému přepadení došlo 
na stejné čerpací stanici 3.8. v časných 
ranních hodinách. Muž maskovaný 
pletenou kuklou si se střelnou zbraní 
v ruce vynutil vydání finanční hoto-
vosti a dálničních známek. Ke zranění 
osob nedošlo. Poškozené společnosti 
vznikla škoda v řádu několika desítek 
tisíc korun. Z uvedených loupežných 
přepadení je podezřelý 53letý něko-
likrát soudně trestaný muž z okresu 
Kutná Hora. Policejní komisař zahájil 
trestní stíhání jmenovaného pro trest-
ný čin loupež. Muž byl zadržen a byl 
podán podnět k podání návrhu na vzetí 
jmenovaného do vazby.

Policejní komisař zahájil trestní 
stíhání 22letého mladíka ze Světlé 
n. S. pro trestný čin nedovolené výro-
by a držení omamných a psychotrop-
ních látek a jedů. Mladík je podezřelý, 
že v období od počátku září do součas-
né doby si opatřil psychotropní látku 
pervitin pro vlastní potřebu a tuto dále 
prodával dalším osobám ve Světlé 
n. S. na různých místech a za různé 
finanční částky. ▶
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Druh vozidla Denní sazba v Kč

1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 20

2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 30

3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 50

4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 70

5. autobus 160

6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg 
nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg 
do 10 000 kg

130

7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností 
nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotnos-
tí nad 10 000 kg

300

8. speciální vozidlo 80

9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30

10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40

11. ostatní vozidla 60

Odbor dopravy informuje...

Od 1. ledna 2009 se velmi zásad-
ním způsobem zpřísní postihy pro 
majitele a provozovatele vozidel, 
kteří nemají sjednáno povinné ru-
čení k vozidlu. V souladu s novelou 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, 
budou podle § 24c výše uvedeného 
zákona počínaje tímto datem povin-
ni za každý den, kdy jejich vozidlo 
nebylo pojištěno, uhradit do garanč-
ního fondu České kanceláře pojisti-
telů příspěvek ve výši 20-300 Kč dle 
druhu vozidla. 

V souvislosti s těmito změnami bude 
od 14. 10. 2008 do konce ledna 2009 

K tragické dopravní nehodě do-
šlo v sobotu 20.9. okolo 9.30 hod. na 
silnici III. třídy v obci Ovesná Lhota 
ve směru na obec Druhanov. Čtyřia-
dvacetiletý řidič osobního automobilu 
Peugeot 306 zřejmě nepřizpůsobil 
rychlost jízdy a po průjezdu levotočivé 
zatáčky na přímém úseku v klesání 
se vozidlo dostalo do smyku. Vyjelo 
vpravo mimo silnici, kde narazilo do 
stromu. Poté bylo vozidlo odhozeno 
zpět na vozovku, kde se přetočilo na 
střechu a  zůstalo v levém silničním 
příkopu. Při nehodě řidič vozidla utr-
pěl těžká zranění, kterým na místě 
podlehl. Osmnáctiletý spolujezdec byl 
s těžkým zraněním letecky transpor-
tován do úrazové nemocnice v Brně, 
druhý 16letý spolujezdec byl zraněn 
lehce. Hmotná škoda na vozidle byla 
vyčíslena na 50 000 Kč.

V noci z 24.9. na 25.9. se dosud ne-
známý pachatel vloupal do osobního 
automobilu Škoda Felicia, zaparko-
vaného na parkovišti před podnikem 
v Zámecké ulici. Z vozidla odcizil 
autorádio s CD a MP3 přehrávačem 
a dále radiostanici. Odcizením věcí 
a poškozením vozidla vznikla majiteli 
škoda ve výši 7 000 Kč.

Z neděle 28.9. na pondělí 29.9. 
vnikl zloděj do pivnice ve Světlé 
n. S. a z trezorku odcizil hotovost 
20 000 Kč. Za trestný čin krádeže hro-
zí v tomto případě trest odnětí svobo-
dy až na dva  roky, peněžitý trest nebo 
propadnutí věci.

Z 10.10 na 11.10. došlo k vloupání 
do společných prostor v panelovém 
domě v Sázavské ulici. Neznámý 
pachatel dále vnikl do sklepní kóje, 
odkud odcizil jízdní kolo i se zámkem. 
Zde se pokusil vloupat i do dalších 
sklepních kójí, ale to se mu nepodařilo. 
Majiteli způsobil škodu ve výši 15 400 
Kč. Ve stejné době došlo ke krádeží 
jízdního kola v Dolní ulici. Neznámý 
pachatel vnikl do prostor kolárny 
v uvedeném domě a zde po odstranění 
lankového zámku odcizil pánské jízd-
ní kolo  v hodnotě nejméně 10 000 Kč. 

Nestřeženého okamžiku využil  ne-
známý pachatel v nočních hodinách 
12.10. na diskotéce ve Světlé n. S. Ze 
zadní kapsy kalhot odcizil poškozené-
mu 27letému muži peněženku s finanč-
ní hotovostí, platební kartou a různými 

doklady. Poškozenému vznikla škoda 
v celkové výši nejméně 3 000 Kč.

V noci z 13.10. na 14.10. neznámý 
pachatel vnikl do oploceného areálu 
firmy v Panuškově ulici, kde se ná-
sledně vloupal do pronajaté budovy 
průmyslového objektu a odcizil svá-
řecí agregát včetně tlakové nádoby 
s plynem. Poškozené firmě vznikla 
škoda 40 000 Kč. 

Krátce před půlnoci 15.10. vyjížděli 
policisté k dopravní nehodě, ke které 
došlo na silnici mezi obcemi Okrouh-

lice a Nová Ves. Osmačtyřicetiletý ři-
dič vozidla Nissan v mírné pravotočivé 
zatáčce dle svého vyjádření reagoval 
na neznámého psa, který mu vběhl 
do vozovky z pravé strany. Strhl ří-
zení vlevo a poté vpravo a s vozidlem 
dostal smyk. Vozidlo vyjelo vpravo 
mimo vozovku, kde sjelo ze srázu 
mezi stromy a keře. Ke zranění osob 
nedošlo. Alkohol byl dechovou zkouš-
kou u řidiče vyloučen. Poškozením vo-
zidla a svodidel vznikla hmotná škoda 
v celkové výši 114 000 Kč.

Z webové stránky Policie ČR 
zpracovala -hk-

▶

probíhat rozsáhlá informační kampaň 
s cílem apelovat na motoristy, aby pře-
dešli platbě příspěvku do garančního 
fondu tím, že si dají věci do pořádku, 
dokud je čas. To znamená pravidelně 
platit povinné ručení nebo svá nepou-
žívaná vozidla z registru vozidel vyřa-
dit či uložit do depozitu. 

MěÚ Světlá n. S.
odbor dopravy

Výše denní sazby podle druhu vozi-
dla pro účely § 24c odst. 2 je uvedana 
v tabulce.



Světelský zpravodaj listopad 2008 strana 16 strana 17 listopad 2008 Světelský zpravodaj 

Kdysi (1847).... …a dnes

Výměníková stanice a městská tržnice

Dolní ulice kdysi (kolem roku 1958)… …a dnes

Na začátku 70. let minulého století byla na zahradě 
rozkládající se po levé straně Dolní ulice vystavěna bu-
dova výměníkové stanice (čp. 586) a telefonní ústředny 
(čp. 588). Zahrada patřila Marii Vincencové, rozené 
Novákové, majitelce domu čp. 93 na náměstí. Při 
přípravě demolic obytných domů a výkupu pozemků 
dostala za obrovskou zahradu směšných 0,40 Kč/m2, 
zatímco jiní dostávali až 6 korun…

-jv-
Foto: Jaroslav Vála (2), Vladislav Beran (1)
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve srdečně maminky s dětmi

do své klubovny

Program na listopad:

Pondělí: 8:30 – 11 hod.: 
 Cvičení pro děti s maminkami
 Písničky s kytarou
 Divadélko pro nejmenší

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

Středa:  8:30 – 11 hod. 
 Výtvarná dílna pro maminky a děti
 Cvičení pro děti s maminkami

Pátek: 8:30 – 10 hod. 
 Kavárnička (pro maminky s dětmi  
 do 1 roku)

A navíc: 
 • ve středu 5. listopadu Podzimní deko-

race na dveře

 • ve středu 12. listopadu Prezentace 
látkových plen, biooblečení a biokos-
metiky s Klárou Šťastnou

 • ve středu 19. listopadu Burza receptů 
s ochutnávkou: brambory a zelí

 • v pátek 21. listopadu v 15 hod. Baby 
signs seminář pro rodiče – ZNAKO-
VÁ ŘEČ PRO BATOLATA s Marikou 
Machkovou, nezávislou certifikova-
nou instruktorkou programu Baby 
Signs®. Přihlášky na tel. 775 126 104 
nebo mailem na 

  marika.machek@centrum.cz, 
  více informací o programu na 

www.babysigns.cz

 • ve středu 26. listopadu Strašáci z pří-
rodnin

Turnaj v eNCéčku

Týden nízkoprahových klubů po-
řádá Česká asociace streetwork, le-
tos probíhal v termínu 22. – 28. září.  
Zapojilo se do něj i eNCéčko – níz-
koprahové centrum pro děti a mlá-
dež ve Světlé n. S. a v úterý 23. září 
uspořádalo turnaj ve stolním fot-
balu.

Do turnaje se mohl zapojit každý bez 
ohledu na to, zda eNCéčko navštěvuje. 
Celkem se jej zúčastnilo 7 dvojic hrá-
čů. Celé dvě odpolední hodiny se pak 

pozornost všech v eNCéčku soustředi-
la na fotbálkový stůl. Na vítěze čekala 
cena v podobě fotbalového míče. Vítě-
zi turnaje se stali Dodo a Dan, kamará-
di ze Světlé n. S.

Nízkoprahové centrum pro děti 
a mládež se podílí na prevenci sociál-
ně nežádoucích jevů  u dětí a mládeže 
prostřednictvím nabízení volnočaso-
vých aktivit a doprovází je zátěžovými 
situacemi v období dospívání. Základ-
ním znakem nízkoprahového centra 
je jeho dostupnost všem bez ohledu 

na sociální a rodinné zázemí. Pouze 
je třeba patřit do cílové skupiny. Tou 
je v případě eNCéčka mládež ve věku 
10 – 20 let. Ve Světlé funguje již 2,5 
roku a provozuje ho Oblastní charita 
Havlíčkův Brod.  

„Když si chce někdo z dospívajících 
o čemkoliv s někým popovídat, hledá 
ucho, které by ho poslouchalo, nebo se 
třeba chce na něco zeptat, jsme tu pro 
něho. Kromě toho si u nás mohou děti 
a mládež zahrát nějaké hry, zapojit se 
do nabízeného programu nebo tu jen 
být a nic nedělat,“ popisuje činnost 
světelského nízkoprahového centra 
pro děti a mládež jeho vedoucí Bc. 
Jana Dománková. 

Hana Fikarová, 
propagace a PR
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Svatováclavská pout́  očima dětí

O původním významu slova pouť si 
ve škole s dětmi povídáme již tradičně 
vždy před svátkem svatého Václava. 
Dnes je pouť pro většinu lidí svátkem, 
který si užijí zejména děti, je příležitostí 
k návštěvám příbuzných, i k nákupům. 
Dojmy žáků ze 3. a ZŠ v Komenského 
ulici čtenářům Světelského zpravodaje 
zprostředkovala H. Křivská.

Na pouti jsem byl s bratrem, s mamkou 
a s tátou. Mamka měla trochu strach ze 
žloutenky. Byl jsem na ruském kole. Mam-
ce jsem vystřelil růži. Nejvíc se mi líbil 
simulátor. Na simulátoru jsem byl dvakrát. 
Vozil jsem se na autodromu. V strašidel-
ném domě jsem byl s bratrem, nebáli jsme 
se. Byl jsem na sedmi atrakcích. 

Adam Vavřička

Byla jsem na labutích, na lodi a na 
ruském kole. Loď vypadala dobře, ale 
nikdy tam už nepůjdu, protože mi bylo 
špatně. Vozila jsem se na autodromu. Byla 
jsem s kamarádem v zrcadlovém bludišti. 
V cirkuse jsem byla třikrát nebo čtyřikrát. 

Největší radost mi udělala plyšová hračka, 
která se jmenuje Míša. Mamince jsem 
koupila perníkové srdce a tatínkovi taky. 
Táta mi koupil pendrek.

Káťa Blažková

Byl jsem s tatínkem na chobotnici. Vozil 
jsem se s Vojtíškem na labutích. Na labu-
tích jsem byl sedmkrát. Na ruském kole 

jsem se svezl šestkrát. Nejvíc mě bavilo 
v simulátoru. Bratr si koupil kamiona. Já si 
koupil auto s vlekem. Mamince jsem kou-
pil tričko. Na návštěvě jsme měli v neděli 
babičku s dědou.

Vítek Křivohlavý   

Byla jsem na chobotnici. Koupila jsem 
si pendrek. Nejvíc mě bavil cirkus. V cir-
kusu jsem byla třikrát. Potěšila jsem se, 
protože to bylo hezké. Přijela k nám ba-
bička. Taťka mamce vystřelil růži a mně 
taky, a ta růže byla moc, moc a moc hezká. 
Babička si dala burčáka. Tatínek mamce 
koupil srdce a babičce taky.

Terezka Pleslová

Geologický výlet

V úterý 14. října jsme se konečně 
dočkali dlouho očekávané geologické 
exkurze. Ráno při odjezdu jsme byli 
seznámeni s celodenním programem, 
kterého jsme se po zbytek výletu dr-
želi. 

Koněpruské jeskyně, nacházející se 
v CHKO Český kras nedaleko Berou-
na, byly naší první zastávkou. Jeskyně 
vznikly činností vod, které prosakovaly 
vápencovým masívem. V jeskyních byla 
nalezena celá řada zvířecích kostí a kostí 
pravěkého člověka. Výzdoba jeskyní je 
tvořena vápencovými krápníky, které 
vlivem působení vod získávaly zajíma-
vé tvary. Od sympatického průvodce 
jsme se dozvěděli, že krápníky rostou-
cí odshora dolů se nazývají stalaktity 
a odspoda nahoru stalagmity. Když 
se stalagmit a stalagnát spojí, vznikne 
stalagnát. Při prohlídce jsme viděli dva 
krápníky, kterým ke spojení ve stalag-
nát zbývaly dva centimetry. Průvodce 
nám řekl, že se spojí přibližně za 200 let 
a že se jmenují Věčná touha. Prohlídka 
s vtipným průvodcem se nám všem urči-
tě líbila a doporučujeme se do Koněprus 
podívat.

Po krátké zastávce na občerstvení 
v městě Beroun jsme se vyrazili směr 
Chrustenice. Cestou jsme projížděli 
Českým krasem, kde jsme pozorovali 
vrstvy usazeného vápence. Naskytla 
se možnost podívat se na lom Amerika, 
a tak jsme jí využili. Lom byl opravdu 
velký a ještě víc hluboký. Nasedli jsme 
do autobusu a jeli dál bez dalších zasta-
vení až do železnorudného dolu Chrus-
tenice. Při vstupu jsme dostali „slušivé“ 
přilby a vyrazili na prohlídku. Důl 
měl 84 podzemních pater dosahujících 
až do hloubky 426 metrů. Celou dobu 
nás prováděl průvodce a doprovázely 
kolejnice na důlní vozíky. Viděli jsme 
nářadí, se kterým zde horníci pracovali, 
a podzemní stáj pro koně. Proč právě pro 
koně? Ti totiž tahali vozíky naplněné 
velmi kvalitní železnou rudou – kreve-
lem. Prohlídku jsme zakončili jízdou 
důlním vláčkem a prohlídkou strojovny. 
Celá exkurze byla sice náročná, ale nám 
se velice líbila. 

P. Bílek, 
A. Strachotová, 
R. Maštalířová,

9. a ZŠ v Komenského ul.
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Exkurze do Prahy

1. října jsme navštívili výstavu 
Mořský svět a planetárium v Praze. 
V Mořském světě bylo k vidění vel-
ké množství pestrobarevných ryb, 
a někteří z nás navštívili i obchod 
se suvenýry. Na výstavě jsme viděli 
například žraloky písečné, černo-
ploutvé a bělocípé, kanice tečkované, 
trnuchy skvrnité, sumečky žraločí, 
pomce dvoubarevné, klauny sedla-
té, komorníky běloocasé, mořské 
jablko.

V Praze na Výstavišti se konala pouť. 
I my jsme dostali možnost, abychom si 
jednotlivé atrakce prohlédli a případně 
se i svezli. Viděli jsme divadlo Pyra-
mida, ve kterém se hrají muzikály. Při 
cestě do planetária jsme se zastavili, 
abychom sesbírali popadané kaštany. 
Většina z nás, včetně paní učitelky, 
neodolala. 

Ve 13 hod. jsme vstoupili do plane-
tária. V planetáriu nebyly ryby, hrač-
ky, ale například záznamy o prvním 
kosmonautovi, který byl ve vesmíru. 
Téměř u všeho byly tlačítka, telefonky 
a malinké notebooky, které po stisk-
nutí ukázaly, kdy vyletěl do vesmíru 
náš první kosmonaut Vladimír Remek, 
nebo jak se otáčí Země kolem Slunce. 
Asi po půl hodině nás paní učitelka 
svolala ke schodům, po kterých jsme 
vystoupali do velkého sálu. Když se 
v sále zhaslo, objevily se na stropě 
hvězdy. Poslouchali jsme povídání 
o vesmíru a sledovali, jak se nám nad 
hlavami míhají planety.

Na cestě domů jsme se zastavili 
v McDonaldu. Výlet se vydařil a od-
nesli jsme si spoustu krásných zážit-
ků.

Eva Krajanská, 6. b
ZŠ v Komenského ul.

Naše město

jmy písemně i výtvarně zpracovali. 
Čtenářům Světelského zpravodaje 
předkládáme několik dětských po-
střehů, a také fotografií. 

Učitelky 3. tříd

Na vycházce jsme viděli pamětní des-
ku Aloise Jelena. Prošli jsme po mostě do 
parku. Prohlíželi jsme si tabuli s plánem 
parku. Dívali jsme se na plán města. Za-
jímali jsme se o erby šlechtických rodů. 
Dívali jsme se na vitráže s obrazy sv. 
Vojtěcha, sv. Václava, sv. Prokopa. Moc 
se nám líbil městský znak. Nahlédli jsme 
do kašny – viděli jsme tam peníze. 

Káťa a Kristýnka

Viděli jsme řeku a v ní ryby. Ryby 
měly růžové ploutve a byly hodně velké. 
Prošli jsme po mostě do zámku. Vyprá-
věli jsme si o erbech. Zaujal nás kostel. 
Prohlíželi jsme si kašnu. Na vycházce 
jsme viděli taky radnici. Na radnici se 
nám líbila sova.

Kryštof a Dominik

Na vycházce jsme viděli pamětní 
desku Aloise Jelena. Prohlíželi jsme si 
most. Pak jsme prošli po mostě do par-
ku. Zaujala nás tabule s plánem parku. 
Moc se nám líbily erby. Nahlédli jsme 

do kostela. Zajímali jsme se o vitráže 
s obrazy sv. Vojtěcha, sv. Václava, sv. 
Prokopa. Dívali jsme na kašnu. Nako-
nec jsme došli k radnici se sovou.

Anetka a Terezka

Zajímala nás pamětní deska Aloi-
se Jelena. Na vycházce jsme prošli 
po mostě do parku. Zaujala nás řeka 
Sázava. Viděli jsme mostky přes po-
tok. Nahlédli jsme do plánu města na 
tabuli u zadního průčelí zámku. Moc 
se nám líbily erby šlechtických rodů 

– bývalých majitelů panství. Nakonec 
jsme došli ke kostelu sv. Václava. Za-
jímali jsme se o okna s obrazy českých 
světců. 

Zdeněk a Honzík

Žáci 3. tříd ZŠ v Komenského ulici 
se v letošním roce důkladněji sezna-
mují s městem, ve kterém bydlí nebo 
kde chodí do školy, prostřednictvím 
střednědobého projektu. V jeho 
první části se věnovali hlubšímu po-
znání historických objektů ve Světlé 
n. S. Po vycházce své zážitky a do-
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Setkání „Edíků“ na Vysočině

Třetí ročník celostátního setkání  
účastníků volnočasového Programu 
pro mládež Cena vévody z Edinbur-
ghu, též nazývaného Program EDIE, 
se uskutečnil o posledním víkendu 

v září. Náplní setkání byly nejen 
outdoorové aktivity, ale i prezen-
tace jednotlivých skupin účastníků 
a současné akce Programu. 

V Rekreačním a sportovním středis-
ku U starého rybníka ve Zbraslavicích 
u Kutné Hory se sešlo přes 60 „Edíků“ 
v doprovodu svých programových 
vedoucích z celé republiky. Setkali 

se zde například mladí lidé ze Světlé 
n. S., Poděbrad, Mnichova Hradiště, 
Ostravy či Českých Budějovic. Poprvé 
se zúčastnili i „Edíci“ z výchovných 
ústavů a dětských domovů v Těrlicku, 

Šindlových Dvorech, Hrochova Týnce 
a Kutné Hory.

Nejprve byly na programu sezna-
movací hry následované paintballem 
a výukou žonglování. Výtvarně se 
mohli účastníci realizovat při malbě 
motivů Programu EDIE na porcelá-
nové hrnečky. Večer byl vyhrazen 
prezentaci současných aktivit a jednot-
livých skupin účastníků. Úspěch mělo 

představení expedice do rumunských 
hor a Jihoafrické republiky, mluvilo 
se i o chystané listopadové expedici do 
Izraele. Skupina z DDM Symfonie Po-
děbrady přivezla vtipnou, svépomocí 
natočenou klasickou grotesku „Švihák 
lázeňský“, kde hlavní role ztvárnili 
právě členové poděbradské skupiny. 
Krátkým dokumentem jsme se také 
vrátili k letošní Bambiriádě v Podě-
bradech, kterou spoluorganizovali 

„Edíci“ z různých obcí. 
Sobotní náplň zajišťovali profesio-

nálové ze společnosti Odyssea, která 
v areálu provozuje lanové a další 
outdoorové aktivity. Ráno byly na pro-
gramu hry na rozvoj důvěry a posílení 
spolupráce týmu. A po nich přišla na 
řadu tzv. vysoká lana. Týmová spolu-
práce byla při překonávání lanových 
překážek, šplhání na navršenou věž 
značně nestabilních beden a skoku 
z vysoko položené plošinky na volně 
zavěšenou kladku naprosto nutná. Na 
večer bylo přichystáno překvapení 

– ohnivá show. Žonglování s ohněm 

a plivání ohně bylo ve tmě velmi efekt-
ní a působivé. 

Nedělní dopoledne bylo ve zname-
ní hodnocení celé akce. Jednotliví 
účastníci mohli vyjádřit svůj názor 
k programu setkání, aby vedoucí a or-
ganizátoři měli nějakou zpětnou vazbu 
a mohli příště připravit další zajímavé 
aktivity. Jeden z nápadů popsal Mi-
chal Šimek, vedoucí skupiny z Umě-
leckoprůmyslové akademie ve Světlé 
n. S.: „Novou zábavnou možností se 
jeví idea neckyády – stavby různých 
plavidel z nafouknutých duší, dřeva, 
lan a dalšího materiálu. Jde o krea-
tivní aktivitu, která zajisté účastníky 
dalšího setkání zaujme.“  

Tak ahoj za rok, dodávají „Edíci“.  
Dana Dvořáková,  

tisková mluvčí Programu
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Za kulturou do Vídně

Vídeňská galerie Albertina uspo-
řádala na podzim letošního roku 
velkou výstavu z díla van Gogha, 
kde představuje jeho světově pro-
slulá plátna i kresby. Exponáty byly 
zapůjčeny z jiných galerií i soukro-
mých sbírek a celá výstava vzbudila 
zasloužený zájem evropské kulturní 
veřejnosti.

Pro studenty světelské Uměleckoprů-
myslové akademie to byl důvod k cestě 
do metropole na Dunaji. PhDr. Jana 
Michková uspořádala ve spolupráci 
s dalšími kolegy jednodenní zájezd 
ve středu 8. října. Počasí účastníkům 
přálo – nepršelo, ani nebylo příliš 
horko. Dopoledne bylo věnováno pa-
mětihodnostem Vídně, průvodcovskou 
službu zajistil Ing. Andrej Slavíček. 
Studenti si pod jeho vedením prohlédli 
dominantu města, nádhernou gotickou 
katedrálu sv. Štěpána, budovy parla-
mentu, opery, muzeí i Hofburg, sídlo 
habsburských císařů.

Po krátké pauze se všichni přesunuli 
do Albertiny za hlavním bodem pro-

gramu, tj. návštěvou expozice z díla 
van Gogha. Každý měl dost času, aby 
si v klidu prohlédl jeho díla, stejně jako 
historické sály celé budovy. Ti nejvytr-
valejší pak ještě zhlédli stálou expozici 
moderního malířství od impresionistů 

po plátna Pabla Picassa. Protože o akci 
byl mezi studenty opravdu nebývalý 
zájem, vyjel další plný autobus znovu 
o dva týdny později.

-lz-



Světelský zpravodaj listopad 2008 strana 22 strana 23 listopad 2008 Světelský zpravodaj 

Vítězná práce
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Sympozium ve Světlé

V říjnu tohoto roku pořádala Umě-
leckoprůmyslová akademie ve Světlé 
n. S. v rámci 4. ročníku výstavy Sklo, 
kámen, keramika 1. Mezinárodní 
sympozium skleněné tavené plastiky, 
kterého se zúčastnili studenti devíti 

umělecky zaměřených škol z České re-
publiky a jako hosté zástupci Wiener 
Kunstschule  a SOU stavebné z Levice.

Smyslem sympozia bylo umožnit se-
tkání studentům středních výtvarných 
škol a jejich pedagogům bez ohledu na 
materiál, se kterým pracují. O skle tedy 
přemýšleli jak sochaři, tak keramici nebo 
designéři. Studenti zde vymodelovali 
objekt na předem dané netradiční téma, 

kterým byla hudba – Carmina Burana od 
Carla Orffa. 

Účastníci měli za úkol odevzdat hotové 
dílo z hlíny, přičemž výsledný objekt  ne-
měl přesáhnout velikost 25 x 25 x 25 cm 
a dále barevnou představu ke svému dílu – 

malbu, akvarel, kolorovanou kresbu. V sa-
motném finále proběhla  krátká obhajoba 
jejich práce. Vítězem se stal Tomáš Šmíd 
z Vyšší odborné školy grafické a Střední 
umělecké školy grafické, s. r. o., Jihlava. 

Nejlepší dílo bude následně realizováno 
jako skleněná tavená plastika na náklady 
naší školy ve dvou kopiích, kdy jednu 
získá vítěz a druhá se stane majetkem 
pořádající školy. V podobném duchu chys-

táme do budoucna i další sympozia, neboť 
srovnání práce a stylu mladých studentů 
výtvarného umění je pro rozvoj umělecké-
ho vzdělávání důležité. 

Text a foto: MgA. Milan Krajíček

Výstava ve školní galerii

Světelné objekty (Markéta Kalivodová)

Ředitel Uměleckoprůmyslové akademie 
Ing. Jindřich Vodička, starostka města 

Ing. Lenka Arnotová a starostka H. Brodu 
Ing. Jana Fischerová, CSc.

Třemi snímky se vracíme ke 4. roční-
ku výstavy Sklo, kámen, keramika, která 
prezentovala práce studentů a pedagogů svě-
telské uměleckoprůmyslové školy a práce 
studentů partnerských škol z ČR i zahraničí. 
Záštitu nad výstavou převzal kraj Vysočina 
v čele s hejtmanem Milošem Vystrčilem 
a radní pro školství a kulturu Janou Fische-
rovou.   Foto: Jaroslav Vála

Sklo, kámen, keramika



Světelský zpravodaj listopad 2008 strana 24 strana 25 listopad 2008 Světelský zpravodaj 

Z domova pro seniory

Jako každý rok i letos jsme byli po-
zváni panem Lagronem na tradiční Sva-
továclavskou pouť a její atrakce. I když 
nám počasí opět nepřálo, vyzkoušeli 
jsme autodrom, ruské kolo, chobotnici, 
labutě apod. Touto cestou děkujeme 
panu Lagronovi a městu Světlá nad 
Sázavou, že nám i dalším zařízením 
umožňují každoročně se pouťového ve-
selí zdarma zúčastnit. 

Ve středu 1. října se zástupci našich 
obyvatel zúčastnili Dne seniorů, na 
který nás pozval Domov pro seniory 
Reynkova z Havlíčkova Brodu. Součástí 
tohoto dne bylo nejenom vystoupení 

pěveckého sboru Jiřiny (zpěvačky jsou 
klientky tamního domova), ale byly 
připraveny i dvě soutěže pro pobavení. 
První soutěží bylo zdobení dortu – „co 
si kdo upekl, to si také snědl“. V druhé 
soutěži musely naše klientky obléknout 
místní manekýnku do vycházkového ob-
lečení. V první soutěži jsme skončili na 
pátém místě, ale v oblékání manekýnky 

jsme se vyšplhali na krásné druhé místo. 
Celý den byl zakončen volnou zábavou, 
kdy k tanci a poslechu hrála nám dobře 
známá hudební skupina Č.A.S.S.

Na začátku října jsme si opět udělali 
příjemné posezení při naší Kavárnič-
ce. Tentokrát jsme vyhlašovali vítěze 
v šipkách a kuželkách (tyto dvě soutěže 
pravidelně hrajeme při našem ranním 

cvičení) a pak už jsme se zaposlouchali 
do písní našeho mládí v podání pánů Jo-
sefa Čecha a Jaroslava Hrocha. 

Ani výstava Světelská zahrádka se 
neobešla bez naší návštěvy, při níž jsme 
obdivovali pěstitelské úspěchy místních 
vystavovatelů.

Lucie Coufalová
sociální pracovnice
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Malované kláštery Jižní Bukoviny

V rámci naší studentské cesty do hor 
rumunského severovýchodu jsme se 
vypravili také za místními pamětihod-
nostmi. Oblast Jižní Bukoviny je známa 
především svými malovanými kláštery, 
které jsou opravdu skvostné. Nám se po-
dařilo navštívit čtyři z nich – Sucevitu, 
Moldavitu, Humor a Voronet. 

Kláštery mají společnou jednu věc 
– pro jejich rekonstrukci a údržbu okolí 
jsou použity finanční prostředky evrop-
ských programů pro záchranu kulturně-

-historického dědictví, což hlásají velké 
tabule u každého z nich. Je to dobře, 
protože genius loci je zde opravdu 
úžasný. 

U každého kláštera najdeme tržnici 
s více či méně stylovými upomínkový-
mi předměty. Doprava mezi jednotlivý-
mi lokalitami je trošku komplikovanější 
vzhledem ke skutečnosti, že probíhá 
údržba starých  a výstavba nových míst-
ních komunikací. 

Co napsat stručně úvodem k oblasti 
Bukoviny? Většina historického území 
Bukoviny je dnes součástí župy Suceava 
v Rumunsku a Černovické oblasti na 
Ukrajině. Východní část župy Suceava 
patří k Moldávii, západní okrajové ob-
lasti už leží v Sedmihradsku. Nachází 
se tedy na severovýchodě země, jejím 
hlavním městem je Suceava.

Následující informační texty k jednot-
livým klášterům jsem připravil s pomo-
cí internetových pramenů. Velmi pěkné 
informace nejen o klášterech, ovšem 
v angličtině, lze najít na www.romania
nmonasteries.org/bucovina. 

Moldovita
Klášter byl založen v roce 1532. Kláš-

terní fresky vytvořil v roce 1537 Toma 
ze Suceavy. Podél dolní části jižní zdi je 
zobrazeno obléhání Cařihradu. Křesťa-
né šípy a děly zahánějí bezvěrce na útěk 
a pochodují kolem hradeb se zázračný-
mi ikonami. Nad touto malbou? tímto 
obrazem je zobrazeno velebení Panny 
Marie a o něco dále Rodokmen Kristův. 
Všechny obrazy jsou nakresleny na sytě 
modrém pozadí.

Vstup do chrámu zdobí malba Po-
slední soud. Zobrazuje dav hodnostářů, 
přičemž jednoho z nich stahuje drak 
dolů k plamenům, u nichž sedí satan na 
nějaké ohavné bytosti. Uvnitř chrámu 
jsou světci a mučedníci vražděni ve 
velkém. V budově postavené v roce 1612 
pro církevní hodnostáře, kteří klášter 
navštěvovali, je umístěno muzeum kláš-
terních pokladů.

Sucevita
Klášter Sucevita je poslední z kláš-

terních staveb, které byly v této oblasti 
postaveny. V roce 1583 byl postaven 
kostel a po něm i jeho hradby. Klášterní 

fresky byly vytvořeny kolem roku 1595. 
Tvoří je výrazná červeň, modř a smarag-
dově zelený podklad. Na severní straně 
je Žebřík ctnosti – hříšníci propadají 
příčkami žebříku do náruče pekelníků 
a vstup do ráje ukazuje andělská lebka. 
Pod vstupem je obraz posledního soudu, 
který je bohužel nedokončený. Na jižní 
straně je zobrazen Rodokmen Kristův, 
který symbolizuje spojitost mezi Starým 
a Novým zákonem. Rodokmen začíná 
proroky a končí až u Svaté rodiny. Další 
obraz představuje Marii jako vládkyni 

pod červeným závojem, který drží an-
dělé. Uvnitř chrámové předsíně končí ži-
voty svatých jejich upálením, uvařením 
nebo stětím hlavy. Dost brutální výjevy. 
Vnitřek chrámu je začerněný od svíček.

Klášter Humor
Klášter Humor se nachází v župě Su-

ceava (Bukovina), v údolí stejnojmenné 
řeky, několik kilometrů proti proudu od 
města Gura Humorului. Klášter nechal 
roku 1530 vybudovat, resp. obnovit 
šlechtic Toader Bubuiog, pravděpo-
dobně na popud Petru Rareşe. Původní 
klášter pocházel z roku 1415, jeho zbyt-
ky se nacházejí asi 500 m od současného 

kláštera. Kamenný klášterní kostelík se 
třemi apsidami a pravděpodobně i ko-
pulí byl zvenčí obložen keramickými 
disky a uvnitř ozdoben malbami, jak 
ukazují archeologické výzkumy. Klášter 
se brzy stal jedním z nejvýznamnějších 
v zemi. Není známo, co vedlo v 3. deká-
dě 16. století k jeho zkáze, snad nějaká 
přírodní katastrofa, neboť podobný osud 
potkal ve stejnou dobu více klášterů.

Petru Rareş záhy započal s obnovou 
zničených klášterů, jedním z takto 
obnovených byl i klášter v Humoru. ▶

Sucevita Klášter Humor
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V dalším období byl klášter něko-
likrát vyloupen. V roce 1641 nechal 
Vasile Lupu vybudovat hradby a strážní 
věž, ale zdá se, že ani to moc nepomohlo. 
V roce 1775, po převzetí moci v oblasti 
Rakouskem, byl klášter zrušen a kostel 
přeměněn na farní. V roce 1980 byl 
postaven nový farní kostel a v roce 1992 
byla obnovena mnišská komunita. V ro-
ce 1993 byl klášterní kostel zapsán na 
seznam světového dědictví.

Klášter Voronet – Sixtinská kaple 
východu
Klášter Voronet byl – jak uvádí kroni-

ka Iona Necule – založen v roce 1488 teh-
dejším moldavským vládcem Štěpánem, 
který tak splnil slib daný poustevníkovi 
Danilovi. Ten dobrý muž totiž „hospo-
dara“ přesvědčil, že vytáhne-li na Turka, 
vyhraje. Štepán poslechl a Turky skuteč-
ně zahnal až kamsi za Dunaj. Klášter, 
který byl potom postavený za pouhé čty-
ři měsíce, už ovšem svému původnímu 
účelu dávno neslouží. Jako klášter zanikl 
již v roce 1786 a do dnešních dnů přečkal 
jen kostel s vedle stojící zvonicí. Kostel 
je ovšem vyzdoben neskutečně nádher-
nými freskami, díky kterým je přezdíván 
Sixtinskou kaplí Východu. Ve Voronetu 
je hlavní barvou modrá. Fascinující je 
především monumentální Poslední soud 
pokrývající celé západní průčelí kostela. 
Kristus na něm u „nebeské brány“ soudí 

zemřelé a sčítá modlitby pozůstalých za 
jejich duše. Hříšníky, v tomto případě 
očividně Turky a Tatary, pak čeká věčné 
zatracení symbolizované čerty strkající-
mi nešťastníky do plamenů, a dravými 
zvířaty, která údy těch, jež zardousila, 
roznášejí po kraji. Na druhé straně se 
pak u vchodu do Rajské zahrady mačká 
zástup poctivců. Skutečně působivé, 
podobně jako další malby na jižní straně 
kostela: Rodokmen Kristův, příklady 
rozličného mučednictví a zázraků či ne-
konečné zástupy svatých a filozofů.

Text a foto: -mš- 

▶

Voronet

Na dovolenou do Ruska

Je čtvrtek 17. července a v našem bytě je 
doslova blázinec. Zítra máme odjet na více 
než měsíční dovolenou do země neomeze-
ných možností, do Ruska. Nikdo z nás tam 
ještě nebyl, a tak naprosto nevíme, co si 
máme sbalit do obrovských krosen. Hodí 
se všechno, co je v domě, od ponožek, 
polívek, lana, knížek, no prostě všechno. 

V obýváku, pokojíčkách i v kuchyni to 
vypadá jako po výbuchu, ale nakonec se 
nám podařilo vše sbalit (moje krosna má-
lem praskla). 

Druhý den jsme s těžkými krosnami 
(moje vážila 15 kg) vyrazili na nádraží. 
Měli jsme sraz s rodinou Janáčkových, 
kteří s sebou brali i své děti, čtyřletou 
Klárku a půlročního Matýska. Celkem 
nás bylo osm. Jeli jsme přes Kolín do Ži-
liny, kde jsme přestoupili na vlak do Košic. 
Z Košic jsme jeli lůžkovým vozem do 
Moskvy, trvalo to dva dny a tři noci. Kupé 
byla po třech, byly to tři těsně naskládané 
postele nad sebou. Vedle bylo křeslo, které 
sloužilo zároveň jako lednička, opodál 
stál stůl, po jehož odklopení se objevilo 
umývadlo, a vedle stála skříň, do které se 
vůbec nic nevešlo. Problémem byla i nee-
xistence schůdků, takže nahoru se lezlo 
moc špatně a dolů se muselo skákat. Do 
Moskvy jsme však dorazili v pořádku. 

Protože jsme byli tři dny nemytí, na-
skákali jsme do prvního rybníka, který 
jsme uviděli. Nutno podotknout, že byl 
uprostřed parku v centru Moskvy. Pak 
jsme šli shánět nějaké bydlení. V Rusku 
jsou lidé velmi ochotní, a tak nám jeden 

pán nabídl byt k pronajmutí. Byl to byt pro 
turisty, za docela nízkou cenu. Když jsme 
se do bytu nahrnuli, zjistili jsme, že je moc 
hezký, tak jsme s radostí nabídku přijali. 
S nadšením jsme pak kráčeli na procház-
ku noční Moskvou, avšak skončily jsme 
u prvního stánku s grilovanými kuřaty, 
pivem a kolou.

Druhý den v Moskvě jsme se šli podívat 
na Rudé náměstí, mauzoleum V. I. Lenina 
a Kreml. Zjistili jsme, jak krásné mají 
stanice metra, hotové koncertní síně. Měli 
jsme také namířeno do Balšovo těatra, 
baletního divadla, jenže byly divadelní 
prázdniny, a tak z toho nebylo nic. Došli 
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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
Vstupné: 60 Kč. 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
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Pátek 7.11., 19.30
Poločas rozpadu (SR) 100´
Černá komedie Únik ze 
zaběhaných vztahů má nečekané 
finále. 
Hrají: J. Kroner, I. Janžurová
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 9.11., 19 30
Bathory (SR) 140´
Historický thriller
Vzkříšení čachtické paní. 
Hrají: A. Friel, V. Regan
Vstupné: 65 Kč. 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
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Pátek 14.11., 19.30
Sissi a Yetti (Německo) 85´
Animovaná romantická komedie
Sissi a císař Franz, nádherný pár 
v nádherném světě, prožijí velké 
dobrodružství. 
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupné
Česká verze

jsme do bytu a už byl pomalu čas zase ba-
lit. A tak jsme balili a balili a balili. 

Transibiřskou magistrálou jsme odjeli 
do Angarska. V tomhle vlaku jsme pobyli 
4 dny a 3 noci. Kupé bylo pro čtyři a byly 
to dvě palandy vedle sebe. I do Angar-
sku jsme dojeli v pořádku. Bydleli jsme 
u starších manželů, kteří k nám byli moc 
milí. Pobyli jsme u nich dva dny a poté 
jsme odjeli k Bajkalu. Bajkal je strááááš-
ně krásné jezero a tak čisté a tak studené. 
Brrrrrr! V létě má jen osm stupňů a v zimě 

má tak tlustý led, že po něm může jezdit 
vlak! Lidé mají z Bajkalu natažené trubky 
na vodu a normálně ji pijí. Ale místní lidé 
žijí takový obyčejný život. V každém sru-
bu mají jednu kravku, živí se rybolovem, 
prodáváním mléka nebo tkaním. Mají jed-
nu malinkou školu a jednoho učitele. A na 
čistotu moc nedbají. Krávy běhají, kde 
chtějí, všude se válejí kravince, odpadky, 
hygiena nic moc.

Po týdnu jsme se vrátili k milým manže-
lům, pobyli u nich dva dny a vyrazili jsme 
do Vladivostoku. Jeli jsme tam 3 dny a 2 
noci strašným vlakem jménem dobytčák. 
To byl hrozný zážitek. Bylo to jedno velké 
kupé. Vešlo se tam asi tak 100 lidí. Potkali 
jsme tam narkomanku, opilce, starou pro-
tivnou paní a jejího rozmazleného vnuka. 

Vladivostok je velký skoro jako Praha 
a bylo mu 140 let. Je tam velký krásný 
přístav a ještě hezčí nádraží. Bylo tam již 
spousta Číňanů a Japonců, protože to bylo 

u hranic. Jejich kultura však do Ruska 
nepronikla. Zde jsme pobyli šest dní u jed-
něch milých paní. Toto přenocování nám 
zařídili ti milí manželé z Angarsku. 

Zpátky do Moskvy jsme kvůli času letěli 
a den měl pro nás 31 hodin. V 10 hod. jsme 
vyletěli a ve 12 hod. jsme přiletěli, ale naše 
letadlo letělo 9 hodin (to byl časový po-
sun). V Moskvě jsme se zdrželi dva dny 
ve stejném bytě jako předtím. Zpátky do 
Košic jsme jeli stejným vlakem jako z Ko-
šic do Moskvy. Jen jsme měli průvodčího, 

který si u nás v kupé nechal jídlo a neřekl 
nám o tom, tak jsme jídlo vyhodili, a on 
ho pak přišel hledat a dělal nám naschvá-
ly! Z Košic nám jel přímý vlak do Kolína, 
a z Kolína konečně domů!

Náš výlet trval 35 dní. V Rusku jsme 
totiž nemohli být déle než 30 dní kvůli ví-
zům. Byla to opravdu vydařená dovolená.

Text a foto: Sára Lebedová 
ZŠ Lánecká, 7.A (redakčně upraveno)

▶



Světelský zpravodaj listopad 2008 strana 28 strana 29 listopad 2008 Světelský zpravodaj 

Neděle 16.11., 19.30
Disaster Movie (USA) 90´
Komedie
New York se otřásá v základech, 
je třeba zachránit ho před zkázou. 
Hrají: C. Electra
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Středa 19.11., 19.30
Sirotčinec (Mexiko, Španělsko) 
105´
Horor
Záhadu, kterou je obklopen starý 
sirotčinec, je potřeba odhalit. 
Hrají: B. Rueda, F. Cayo
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 21.11., 17.30
Vesmírní opičáci 90´
Animovaná komedie
První člověk ve vesmíru byl 
Gagarin, šimpanz Ham je poslední. 
Doufejme, že se vrátí!
Vstupné: 60 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Neděle 23.11., 19.30
Star Wars: Klonové války (USA) 
98´
Animovaný, dobrodružný
Hvězdné války, jak jste je dosud 
neviděli.
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Středa 26.11., 19.30
Rolling Stones (USA) 108´
Hudební dokument
Hudební dokument z koncertu 
kapely na podzim 2006. 
Hosté: Ch. Aquilera, J. White
Vstupné: 60 Kč. 
Přístupný

Pátek 28.11., 19.30
SAW V (USA) 92´
Thriller
Jeho tajemství je prozrazeno. Musí 
se vydat na lov, aby tomu zabránil. 
Hrají: T. Bell
Vstupné: 65 Kč. 
Od 15 let

Neděle 30.11., 19.30
Oko dravce (USA) 118´
Thriller
Jediný telefon vám zbytek života 
promění v nekonečnou noční 
můru. 
Hrají: S. LaBeouf
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Prosinec

Středa 3.12., 19.30
Tropická bouře (USA) 103´
Komedie
Herecké primadony se mají 
vpravit do rolí vojáků v hlubinách 
vietnamské bouře.
Hrají: B. Stiller, J. Black
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Pátek 6.12., 19.30
Max Payne (USA) 100´
Thriler
Zbavit New York špíny není 
čistá práce. Hrají: M. Wahlberg, 
M. Kunis
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 7.12., 19.30
Nestyda (ČR)  88´
Komedie
Podle bestselleru M. Viewegha 
Povídky o manželství a sexu. 
Hrají: J. Macháček
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Středa 10.12., 17.30
Kozí příběh (ČR) 80´
Animovaná komedie
Staré pražské legendy v prvním 
českém 3D animovaném filmu., 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 12.12., 19.30
Děti noci (ČR) 80´
Drama
Jednou se musí rozloučit 
s dětstvím a začít něco dělat se 
svým životem.
Hrají: M. Issová, J. Mádl
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 14.12., 19.30
Zrcadla (USA) 110´
Horor
V blýskavých plochách se odráží 
obrazy vzbuzující hrůzu. 
Hrají: K. Sutherland 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

▶

O K O  D R A V C E
neděle 30. listopadu
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Jára Beneš: Na tý louce zelený
Roztomilá opereta plná lidového 
humoru. 
Vznik této operety je logickým dů-

sledkem obrovské konjuktury divadelní 
zábavy dvacátých a třicátých let minulého 
století. Jako houby po dešti tehdy vyrůs-
taly kabarety a revue. Všude, ale zejména 
v Praze, byla divákům nabízena tu více, tu 
méně kvalitní podívaná. Publikum bylo 
pro podnikatele jediným směrodatným 
vodítkem, kritériem, co produkovat, a to 
si žádalo současný český, ale hlavně 
zábavný příběh. Pravá chvíle pro autory: 
Beneše, Tobise, Špilara, Mírovského, Ro-
hana. Dovedli vymyslet současný příběh, 
takový, jaký se mohl objevit i ve filmu. 
Navíc příběh, který se hodil pro hudební 
zpracování. Tuto hru dokázali obsadit 
vděčnými postavami, divadelně působivý-
mi situacemi a nápaditými a „chytlavými“ 
písničkami.

„Louka“ byla poprvé uvedena v Tylově 
divadle v Praze v Nuslích 28. června 1935 
v režii Bolka Prchala. Orchestr dirigoval 
Ladislav Macák. Titulní roli hajného Ště-
tivce proslavil Ferenc Futurista. Z jeviště 

„Tyláčku“ poprvé zazněly šlágry „hodné 
mistrů“ – pochod „Co by bylo do myslivce“, 
slowfox „Venoušku, Venoušku, to se dělá“, 
valčíkový duet „Na tý louce zelený roste 
babyka“, valčík „Já bych chtěl mít tvé foto“ 
a další známé melodie, které jsou vtipně 
začleněné do příběhu o tom, co se stane, 
když si nová majitelka zděděného panství 
Alena Skalická pozve ke spolupráci mla-
dokomicky potrhlého docenta zeměděl-
ských věd Bulfínka a zamiluje se přitom 
do svého zaměstnance, lesního inženýra 
Jiřího Miláčka. A do toho všeho se navíc 
zapletou hajný Štětivec a jeho okatá dcera 
Hančí. 19. října 1935 tato zpěvohra dobyla 
i hlavní centrum světové operety – Vídeň. 
Za ní pak následovaly další evropské scény, 
zejména německého jazykového okruhu. 
Tento prvotřídní český operetní bestseller 
byl vzápětí zfilmován a dostalo se mu té cti, 
že doslova zlidověl. Přijďte si jej z jeviště 
světelského divadelního sálu připomenout 
a společně s účinkujícími chytlavé melodie 
i zazpívat.  Zpracovala -zh-

Na tý louce zelený
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Tip na knihu

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
vydalo za podpory Fondu Vysočiny 
a Nadace Židovského muzea v Praze 
knihu Aleny Kašparové a Michala 
Kampa Židé na Havlíčkobrodsku 
I. Autoři vycházeli z průzkumu orga-
nizovaného Muzeem Vysočiny Hav-
líčkův Brod a římská jednička v titulu 
knihy napovídá, že se jedná o první 
díl, neboť do této doby nezmapované 
téma se ukázalo být tak bohatým, že 
se autoři rozhodli nadále ve svém 
zkoumání pokračovat a své výsledky 
publikovat v dalších letech.

V této knize jsou popsány dějiny ži-
dovského osídlení v Golčově Jeníkově, 
v Havlíčkově Brodě a ve Světlé nad 
Sázavou od počátku až do 2. světové 
války, působení židovské obce, židovské 
památky a významné osobnosti.

Dějinám židů se dlouhá léta věno-
vala jen velice malá pozornost. Teprve 
v posledních letech vycházejí studie 
o židovském osídlení v českých zemích, 
stále však je dostupných jen málo knih 
regionálního zaměření. Mnohé údaje ob-
sažené v této publikaci můžeme vskutku 
považovat za nový objev v historii. Kni-
ha vychází především ze studia archiv-

ních materiálů uložených ve Státním 
okresním archivu v Havlíčkově Brodě, 
v Národním archivu ČR a v Archivu Ži-
dovského muzea v Praze, kromě ucelené-
ho výkladu o historii židovského osídlení 
ve třech jmenovaných městech naleznete 
v publikaci fotografie židovských pamá-

tek a unikátní fotografie uprchlického 
tábora (tzv. barákové kolonie) v Havlíč-
kově Brodě v době 1. světové války.

Publikace je zaměřena na novější dě-
jiny židovského osídlení, klade se v ní 
důraz na emancipaci židů v 19. století, 
jejich život v období Rakousko-Uher-
ska a první republiky. Druhou světovou 
válkou bohužel pojednání končí. Není to 
kvůli tomu, že by autoři události po roce 
1945 nepovažovali za historii, ale kvůli 
tomu, že ani v jednom městě na Hav-
líčkobrodsku nebyla židovská obec po 
válce obnovena. Bilance obětí holocaus-
tu je děsivá. Lze to vyčíst ze seznamů 
transportovaných, uvedených pro každé 
město. Více než dvě třetiny lidí uvede-
ných na seznamu druhou světovou válku 
nepřežily. 

Přáním autorů je, aby předložená kni-
ha připomínala tyto lidi zahynuvší mezi 
lety 1939-1945 i jejich předky, kteří se 
nesmazatelně zapsali do naší historie.

Prezentace nové knihy se konala v so-
botu 11. října v sále Muzea Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě, knihu je možné za-
koupit v našem turistickém informačním 
centru za 175 Kč.

Text a foto: Jaroslav Vála
Michal Kamp a Alena Kašparová 

při prezentaci nové knihy 
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Zuzana Kocourková (*1963)
Žije v Kutné Hoře, kde pracuje jako 

profesionální průvodkyně. Vztah k his-
torii se promítá i do jejích šatů, které 
jsou jako stvořené pro princezny.

– Jak by ses charakterizovala? 
Jsem typický workoholik.

– Co tě přivedlo k šití kostýmů?
K výtvarničině jsem tíhla už odmala, 

ale osud určil jinak a studovala jsem jiný 
obor. Velkou oklikou přes mé dcery jsem 
se dostala k šití kostýmů pro školní aka-
demie a teď nevím, co dřív, protože jedna 
akce střídá druhou, dělám výstavy, před-
nášky, kostýmuji historické slavnosti a tak 
dále, takže příšerná fráze „Nic nestíhám!“ 
je součástí mého života.

– Kde hledáš inspiraci? 
Inspiraci hledám všude, kde se dá, 

v odborné literatuře, na hradech a zám-
cích, v historických filmech, obrazech 
atd., ale nikdy nemám danou přesnou 
podobu kostýmů – nejsem švadlena, 
kostýmy dotvářím v průběhu šití, pro-
tože každá látka si sama řekne, co po-
třebuje. Někdy šiji kostým dva měsíce, 
jindy dva roky, záleží na tom, jak mi 
jde práce od ruky. Občas se totiž látka 
zasekne a dělá si co chce, tak se chvilku 
vztekám a pak letí rozešitý kostým na 
půdu, kde vyčkává věcí příštích. Buď ho 
po čase došiji, nebo rozpárám a začnu ji-
nak. Šaty jsou ručně šité originály, nikdy 
neudělám stejnou věc dvakrát a hrozně 
nerada šiji na zakázku. Materiály totiž 
sháním po kamarádkách, známých, ba-

Jak se šije historie...

zarech, „sekáčích“. Potom tyto poklady 
jako např. starou divadelní oponu, bro-
kátové šaty z tanečních nebo vyšívaný 
šál po babičce syslím, po čase různě 
skládám a kombinuji, až je to „to pravé“. 
Musím ale říci, že šaty NEJSOU přesné 
historické repliky, jsou to kostýmy pro 
potěšení malých i velkých princezen.

– Kde jsi již vystavovala a kde jsou tvé 
kostýmy k vidění?

Vystavovala jsem v kapli Božího těla 
v Kutné Hoře, na hradě v Českém Štern-
berku, na ledečském hradě, na zručském 
zámku. Kostýmuji historické slavnosti 
nebo třeba Magickou Kutnou Horu, Pro-
bouzení Kutné Hory atd.

– Co připravuješ na příští rok? 
Příští rok chystám kromě 4. ročníku 

Probouzení Kutné Hory cyklus předná-
šek, výstav a kostýmovaných módních 
přehlídek pro domovy seniorů, nejdříve 
v Praze a dál se uvidí, dle zájmu.

– Tvoje životní motto?
Nefňukej, veverko, bude hůř!

– Děkuji za rozhovor a do budoucna 
přeji hodně zdraví a tvůrčího elánu.

Jiřina Roženská

S kostýmy Zuzany Kocourkové 
se budou moci návštěvníci 

naší Galerie Na Půdě potěšit 
od 5. prosince.
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených od 16.9. do 14.10.:

Beletrie
Brdečková Tereza, Listy Markétě

  - šest záhadných povídek o tajemství 
srdce

Jacq Christian, Pomsta bohů 1, 2
 - historický román ze starého Egypta

Jansa Pavel, Poslední waltz
 - česká detektivka

Lustig Arnošt, Můj známý Vili Feld
 - psychologický román

McCarthy Cormac, Hranice
 - pokračování knihy „Cesta“

Pakkanen Outi, Vražda na párty
 - klasická severská detektivka

Patterson James, Šestý cíl
 - kriminální thriller

Sís Petr, Tři zlaté klíče
 - netradiční zpracování pražských 
 pověstí

Váňová Magda, Past
 - další román známé české spisovatelky

Naučná literatura
Bílek Jiří, Hádanky naší minulosti 8

 - osudy řady českých osobností

Týden knihoven 

Do celostátní akce na podporu čtenář-
ství se samozřejmě zapojila i naše měst-
ská knihovna, letos dokonce s předsti-
hem již 3. října, kdy v dětském oddělení 

proběhlo tradiční čtenářské nocování, 
které je u našich malých návštěvníků 
knihovny velice populární. Tentokrát 
jsme zvolili téma Ekologie, které je 
vysoce společensky aktuální. Byli jsme 
velice rádi, že nám pomocnou ruku po-
dal Ing. Jiří Hladovec, vedoucí odboru 
životního prostředí. Přes nepříznivé 
počasí jsme se vypravili do zámeckého 
parku, kde nám byl zasvěceným původ-
cem. Ocenili jsme, že přijal i pozvání do 
knihovny, kde jsme již v suchu a teple 
u šálku čaje pokračovali v našem vy-
právění. Touto cestu mu ještě jednou dě-
kujeme za čas, který byl ochotný našim 
dětem věnovat. 

Po lehké večeři jsme se pustili do 
výtvarničení. Prázdné PET lahve se 
pod rukama nocležníků proměnily ve 
zvířátka, panenky, a obdiv si vysloužily 
i „ekoPETpantofle“ – slušivé a nepromo-
kavé. Následovalo soutěžní klání, při 
kterém jsme si všichni užili mnoho le-
grace. Teprve po půlnoci jsme příjemně 
unavení uléhali do spacáků. 

Z vernisáže

Výstava Čarovné nápady, která byla 
uspořádána u příležitosti oslav 30. vý-
ročí založení Základní školy v Lánecké 
ulici, byla v Galerii Na Půdě zahájena 
ředitelem jmenované školy Vlastimilem 
Špatenkou v pondělí 29. září. Možnost 
prohlédnout si vystavené výtvarné práce 
žáků měli zájemci do 19. listopadu.

Text a foto: -zh-

Nocování však nebylo jediné, co naše 
knihovna pro své čtenáře připravila. 
Řada našich občanů využila možnosti 
zdarma se u nás zaregistrovat, někoho 
potěšilo vyhlášení dočasné amnestie na 
upomínky.

V dětském oddělení již začaly pravi-
delné čtenářské školní besedy. Děti se 
zábavnou formou seznamují s novými 
zajímavými tituly naší knihovny a učí 
se také pracovat s elektronickým kata-
logem. Cílem je propagace čtenářství, 
neboť v našem přetechnizovaném světě 
je dnes kniha poněkud opomíjená. 

Motto letošního týdne knihoven zní 
„Knihovny – rodinné stříbro“. Snažíme 
se ho naplnit. Knižní bohatství je součás-
tí kulturnosti každého národa. Knihovna 
otevírá své dveře každému, kdo má chuť 
se duševně obohatit, a podzimní večery 
se přímo ke čtení nabízejí. Přijďte si 
i vy vybrat knihu do naší knihovny, jste 
srdečně zváni. 

J. R.

Emmert František, Češi u Tobruku
 - vzpomínky na válečnou operaci

Forward Susan, Když nám rodiče 
ničí život

 - tyranský postoj rodičů k dětem
Gray John, Mars a Venuše ve stresu

 - vztahy mezi muži a ženami
Novotný Petr, Jako Čuk a Gek

 - zajímavý cestopis plný humoru
O češtině

 - A. Cibulka a netradiční pohled 
 na českou řeč

Perina Linda, Originální ruční práce
 - spousta nápadů pro šikovné ruce

Tepperwein Kurt, Co ti napoví nemoc
 - alternativní medicína

Knihy pro děti a mládež
Brezina Thomas, Jsem superstar!

 - dívčí románek
Colfer Eoin, Legenda o pistolnici 

Murphyové
 - dobrodružný příběh

Daniels Lucy, Opuštěná kobylka
 - pohádky o ponících a dětech

David Petr, Za strašidly po Praze
 - tipy na výlety

Eva Kodýmová
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
S Ing. Martinem Kopeckým, členem 

představenstva sklárny Caesar Crystal 
Bohemiae, o firemní restrukturalizaci, 
o světové ekonomické krizi, ale také 
o tom, jak je důležité mít uznávanou 
značku. Křišťál z Josefodolu zdobí in-
teriéry mnohých význačných osobností 
z politických i sportovních kruhů. Fir-
ma je pokračovatelem tradice kvalitní 
sklářské výroby ve sklárně Josefodol, 
která byla v roce 1861 založena vídeň-
ským obchodníkem Josefem Schreib-
rem. 

– Můžete nám stručně přiblížit výro-
bu? 

Naše sklárna v Josefodole Caesar Crys-
tal Bohemiae, a. s. má už dlouholetou tra-
dici. Funguje od roku 1861 a hlavní speci-
alizací je výroba přejímaného broušeného 
olovnatého křišťálu. 

– Kolik máte v současné době zaměst-
nanců?

Teď je zaměstnanců něco málo pod 
sto. Vzhledem k tomu, že firma prochází 
restrukturalizací, kterou jsme zahájili 
letos v létě, tak konečný stav našich za-
městnanců, na jaře příštího roku, bude 
zhruba do osmdesáti lidí. Až se situace ve 
světě uklidní a začneme žít zase v trochu 
stabilnějším ekonomickém prostředí, uvi-
díme, jak se bude vše vyvíjet dál. Nepřed-
pokládám, že bychom měli jít s počtem 
zaměstnanců ještě více dolů. 

– Co vše firemní restrukturalizace 
obnáší?

Už dlouhá léta firma prováděla výrobu 
vlastních výrobků na plynovém tavicím 
agregátu, ve kterém jsme tavili více než 
dvacet tun skloviny denně. Tento objem 
jsme nebyli schopni zpracovávat, výroba 
byla finančně velice náročná a neefek-
tivní. Z těchto důvodu jsme se začátkem 
léta rozhodli, že přejdeme na menší tavicí 
agregáty, které už nefungují na bázi zem-
ního plynu, ale na elektřině. Tyto nové 
tavicí agregáty se chystáme v průběhu 
několika dnů objednat, a někdy po novém 
roce, jakmile nám to dovolí klimatické 
podmínky a zároveň dodavatel bude hotov 
s vyrobenou pecí, zahájíme jejich instalaci. 
Předpokládám, že koncem února nebo 

začátkem března bychom mohli zahájit 
zkušební provoz. 

– K jakému výsledku vede tato restruk-
turalizace?

Celá tato restrukturalizace vede k tomu, 
že budeme vyrábět menší objem výroby 
s menším počtem zaměstnanců s menšími 
energetickými vstupy a s vyšší efektiv-
ností výroby. Výsledkem bude zajištění 
dlouhodobé prosperity, která je potřebná 
pro další rozvoj naší sklárny. 

– Jak tedy nyní, během technologické 
přestavby, probíhá výroba ve sklár-
nách?

Vyrábíme následujícím způsobem. 
Protože celá tato změna byla plánovaná, 
řízená a koncepčně rozpracovaná, předzá-
sobili jsme se polotovary pro brusírnu tak, 
abychom překlenuli období od výhasu do 
instalace nových elektrických pánví. Zá-
roveň máme pronajatou huť v Umělecko-
průmyslové akademii ve Světlé, odkud si 
zajišťujeme přísun polotovarů olovnatého 
křišťálu. 

– Bude to hodně ovlivňovat personální 
změny?

Tady je všechno ovlivněné vším a firma 
jako taková prochází zeštíhlením počtu 
pracovníků na všech úrovních řízení a vý-
roby, ale jinak zásadním způsobem nás to 
nijak neovlivní. Tak, jak jsme pracovali 
dříve, budeme pokračovat i nadále. Pouze 
s menším počtem zaměstnanců. 

– Do kterých zemí například exportu-
jete?

Především se jedná o bývalý Sovětský 
svaz, jihovýchodní Asii a arabské země.

– Mají výrobky vaší firmy úspěchy 
i v zahraničí? Mám na mysli různé vý-
stavy a expozice.

Určitě ano, máme celoročně v Německu, 
ve Frankfurtu, svůj stánek. Zde jde o stá-
lou expozici, ale vystavujeme i na jiných 
výstavách ve světě, jako například v Itálii. 
Nyní se chystáme za podpory Czech Tra-
du na výstavu do Dubaje, která se bude ko-
nat začátkem prosince. Takže na výstavy 
jezdíme a prezentujeme tak naše výrobky 
zahraničním zákazníkům.

– Plánujete do budoucna obměnit váš 
sortiment?

My se budeme držet výroby barevného 
přejímaného olovnatého ručně broušené-
ho skla. V tom hodláme určitě pokračovat. 
Jediné obměny a inovace sortimentu pro 
nás budou ve tvarech a dekorech. Jinak 
žádným zásadním způsobem u nás výrob-
kové změny probíhat nebudou. Chceme 
si zachovat svou tradici, která tady byla, 
a u toho i zůstaneme. Jediné nad čím ještě 
uvažujeme, možná v průběhu příštího 
roku, že bychom naši sortimentní nabídku 
rozšířili o větší barevnou škálu. 

– Domníváte se, že máte oproti jiným 
firmám výhodu v tom, že už máte stale-
tou tradici, značku a prestiž?

Ano, určitě, stoprocentně. 

– Čemu, kromě dobré tradice a presti-
že, vděčíte za to, že se držíte mezi přední 
elitou výrobců ve sklářství?  

Hodně nám pomáhá vysoká kvalita 
výrobků, dobrá značka, kterou se snaží-
me budovat a prosazovat na zahraničních 
trzích. Snažíme se naši značku Caesar 
Crystal dostávat do povědomí našich ko-
nečných zákazníků na zahraničních trzích. 

– V současnosti světem vládne ekono-
mická krize. Jak byste zhodnotil nynější 
situaci sklářství v Čechách, která je 
tímto nepříjemným stavem velice ovliv-
něna?

Tato situace je velice složitá hlavně 
z toho důvodu, že energetické vstupy pro 
sklárny jsou velmi vysoké. Ceny surovin, 
které je třeba nakupovat pro výrobu po-
lotovarů a vůbec pro celkovou tavbu skla, 
se vyšplhaly v poslední době také velice 
vysoko. Lidská práce se zdražuje a v ne-
poslední řadě i kurzy eura a amerického 
dolaru padaly strmě dolů. To jsou všechno 
takové vnější vlivy, které jsou samozřejmě 
negativní. Výrobci s tím můžou těžko 
něco dělat, protože se s tím špatně bojuje. 
Ceny plynu a surovin jsou dány světový-
mi cenami na burze. S vývojem kurzu 
světových měn my jako sklárny nejsme 
schopni nic udělat. Takže tímto je situace 
ve sklářství velmi komplikovaná. My jako 
firma Caesar Crystal jsme na tom naštěstí 
v porovnání s jinými sklárnami a vý- ▶
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

robci relativně dobře, přesto stávající 
světová situace na nás také působí velice 
negativně. Přestože jsme tady vyhasli 
pece, nedochází k uzavření výroby. Nao-
pak, budeme financovat a investovat velké 
finanční prostředky do toho, abychom 
u nás implementovali moderní tavicí tech-
nologie a mohli dál vyrábět naše výrobky. 

– Jak se Vy díváte na to, že se ve Světlé 
nad Sázavou uzavřela sklárna?

Já to především vnímám jako velkou tra-
gédii pro Světlou i pro celý sklářský obor. 
Je to strašně nepříjemná situace. Bohužel 

světelská sklárna byla příliš veliká a ne-
byla schopna čelit nepříznivým vnějším 
vlivům, které na ni dlouhodobě působily. 
Celá tato otázka je značně náročná a nedá 
se k ní vyjádřit pár větami. Kdybych to 
měl shrnout, tak je to velice špatné pro 
celý region. Naší firmě to ale nic zásadní-
ho a negativního nepřinese. 

– Myslíte si, že se dalo zavření sklárny 
ve Světlé nějak předejít?

Těžko mluvit za někoho jiného. Vznikla 
nová skutečnost a je třeba se dívat dopředu. 
Ve stávající situaci by bylo velice dobré, 

kdyby se našel nový investor, který by ob-
novil ekonomicky životaschopné technolo-
gie, které bezesporu sklárny ve Světlé mají. 
Tímto způsobem by bylo možné zachránit 
sklárnu ve Světlé, byť v menší podobě 
a s výrazně menším počtem zaměstnanců. 
Bylo by to správné jak pro sklářství, tak 
i pro Světlou a v neposlední řadě i pro část 
zaměstnanců, kteří by se mohli vrátit do 
pracovního procesu.

– Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
úspěchů v pracovním i osobním životě.

Šárka Nevoralová

Přečetli jsme za vás

Vlastimil Bažant: Stačilo jen 300 
milionů a sklárny mohly jet dál
Sklářská skupina Bohemia Crys-

talex Trading se kvůli nedostatku 
provozního kapitálu potácí od dru-
hé poloviny září na pokraji krachu. 
Sklárny v Poděbradech a ve Světlé 
nad Sázavou přerušily výrobu, novo-
borský Crystalex a sklárny Kavalier 
pracují pod moratoriem. Skupina, 
která dluží bankám kolem čtyř mi-
liard korun, bude muset projít radi-
kálním zeštíhlením. Výkonný ředitel 
celé skupiny Vlastimil Bažant tvrdí, 
že sklárny mohly současnou krizi 
překlenout s daleko menšími ztrátami 
a bez sociálních otřesů. Zároveň však 
připouští: „Kdyby tady byli tvrdí za-
hraniční investoři, tak už je to zavřené 
dva roky.“

– Oznámili jste v těchto dnech hro-
madné propouštění ve Světlé a v Podě-
bradech. Znamená to definitivní konec 
sklářství v obou městech? 

Nemusí to tak být, záleží na rychlé 
reakci správců, investorů a věřitelů. My 
jsme jen oznámili odborářským orga-
nizacím záměr hromadně propouštět. 
Jelikož zákon neumožňuje oznámit tento 
krok bez konkrétních číselných údajů, 
obě společnosti zařadily mezi propouš-
těné preventivně všechny zaměstnance 
s pracovním poměrem na dobu neurči-

tou. Jde o 1108 lidí ve společnosti Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou a 447 ve 
Sklárnách Bohemia Poděbrady. V tuto 
chvíli ale není definitivně rozhodnuto 
o žádném konkrétním počtu zaměstnan-
ců, kteří by měli společnosti opustit. 

– Mají podle vás sklárny ve Světlé 
a Poděbradech naději na obnovení vý-
roby? 

To už záleží na rozhodnutí správců. 
Jestli vyhodnotí, že rozprodání obou 
fabrik je lepší než hledání nějakého in-
vestora, který by to znovu začal provo-
zovat, pak se nedá nic dělat. Já si osobně 
myslím, že obnovení výroby je možné. 
O Poděbrady by zájem mohl být dříve, 
protože nejsou tak veliké. Světlá už je 
velký závod. Tam to nebude tak rychlé. 
Ale já opravdu nevylučuji, že se najde 
někdo, kdo výrobu v obou továrnách 
obnoví. Vany jsou vypuštěné opatrně, 
takže potenciál na rozjetí výroby tam 
je. Nesmí to ale trvat dlouho. Jakmile 
se vám rozprchnou lidé, přijdete o spe-
cialisty. Čím déle to bude trvat, tím hůře 
budou sklárny zase najíždět. 

– Za kolik byste je koupil? 
Celou skupinu? 

– Koupil byste to celé? 
Samozřejmě. Já jsem tomu, co jsme 

tam dělali, opravdu věřil. 

– Takže za kolik? 
Nejsem investor a těžko to mohu 

takto rychle vyhodnotit. Bez diskontu 
dluhů to samozřejmě nepůjde, o kolik 
to ale ve finále bude, neumím v sou-
časnosti odhadnout. Jinak bych do 
toho šel. Bohužel nemám potřebné 
miliardy. 

– Kdo se vlastně nyní kolem skláren 
točí? Kolik je zájemců? 

O tom zatím nemohu mluvit, ale je 
jich přes deset. Je to směsice finančních 
a strategických investorů. 

– Sám říkáte, že pokud se má výroba 
skláren obnovit, je potřeba situaci vyře-
šit co nejrychleji... 

To ano, ale zatím nemohu nic zveřej-
nit. Navíc si myslím, že by nebylo dobré, 
abych to udělal právě já. Mohu jen říct, 
že jsou otevřené všechny varianty. Že 
jsou zájemci, kteří se zajímají o celou 
skupinu jako o celek, tak i o jednotlivé 
závody. 

– Je zájemce i na Poděbrady, které 
jsou na tom asi nejhůře? 

Ano, jeden má zájem o Poděbrady. Bo-
hužel zatím nevím o nikom, kdo by chtěl 
celou Světlou. 

– Lidé ve Světlé a v Poděbradech stále 
ještě nedostali své mzdy za září a celkem 

▶
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spravedlivě se na vás zlobí. Co děláte 
pro to, aby své peníze dostali? 

To musí rozhodnout správci. My se 
snažíme hledat nějaké varianty, ale 
konečné rozhodnutí bude na nich. Jistá 
možnost pořád existuje, ale výsledek je 
stále nejistý. Chtěli bychom ze Světlé 
a z Poděbrad odkoupit nějaké rozpra-
cované zakázky, a tak bychom mohli 
do Světlé a do Poděbrad dostat nějaké 
peníze. Je to ale na jednání. Vzhledem 
k tomu, že se na tom musí shodnout 
strašně moc zainteresovaných stran, 
bude to ještě těžká práce. Když vidím, 
některá prohlášení, je mi trochu smutno. 
Kdyby tady byli tvrdí zahraniční inves-
toři, tak už jsou některé provozy zavřené 
dva roky. Někdo samozřejmě může 
současným vlastníkům vyčítat, že už 
to dávno neudělali. Je ale velká zásluha 
Květa a Součka (akcionáři, kteří skupi-
nu dříve řídili – pozn. red.), že vždycky 
hledali variantu, jak to nezavřít. Teď se 
na to moc nekouká. Je pravdou, že lidi 
teď málo informujeme, ale máme hrozně 
moc práce. Prohlášení paní starostky ve 

Vlastimil Bažant (37) 
Výkonným ředitelem celé skupiny 

Bohemia Crystalex Trading je teprve 
od poloviny září, kdy převzal agendu 
od předchozího ředitele Ivana Ko-
nečného. V současnosti je hlavním 
zástupcem skupiny a vede jednání 
s věřitelskými bankami. Vlastimil 
Bažant je absolventem Vysoké školy 
ekonomické v Praze. V letech 1994-
96 pracoval jako analytik ve skupině 
PPF. Od roku 1996 je pak jeho pro-
fesní dráha spojena s prostředím čes-
kých skláren. Ve Sklárnách Kavalier 
vykonával funkci finančního ředitele. 
Od roku 2005 působil na pozici zá-
stupce výkonného ředitele celé skupi-
ny Bohemia Crystalex Trading.

Jestli správci vyhodnotí, že rozprodání 
obou fabrik je lepší než hledání 
investora, pak se nedá nic dělat

Světlé, že bychom se měli lidem omlou-
vat, jsem považoval za nepřiměřené. Je-
diné, o co se snažíme, je to, jak to uhrát 
s co nejmenšími ztrátami. 

–  Když jste to nakousl, o kolik peněz 
vlastně přijdou sklárny zastavením vý-
roby? 

To lze jen těžko vyčíslit. Tato forma 
ukončení činnosti celé skupiny přišla 
v nejméně vhodnou dobu. Pro každého 
výrobce užitkového skla jsou září, říjen, 
listopad žně. Předvánoční trhy. Z Po-
děbrad jsme expedovali měsíčně zboží 
za nějakých třicet milionů a za šedesát 
milionů ze Světlé. To nám končí. Jestli 
z toho utrhneme v Poděbradech pět de-
set milionů a ze Světlé tak dvacet třicet 
milionů, bude to hodně. To je v podstatě 
všechno. Takže to máme devadesát mili-
onů krát tři měsíce, řekněme, což máme 
270 milionů. A udělali jsme z toho pade-
sát. Je tohle ztráta? Já myslím, že je. 

– Ať už jsou důvody jakékoli, je jasné, 
že se největší sklářská skupina v zemi 
rozpadá. Má vůbec sklářství v Česku 
budoucnost? 

Jsem přesvědčen, že ano. I u nás se 
to dalo kočírovat. Stačilo jen málo. Na 
druhé straně i náš plán počítal s propuš-
těním zhruba 1200 lidí. Ale udělalo by 
se to bez velkých otřesů a s odstupným. 

– Mělo cenu čekat s razantním rozhod-
nutím? Dělali jste na sklad, neměli jste 
provozní kapitál, plánovali jste další 
investice... 

Mohlo se to alespoň odsunout na 
leden. Bylo by to rozumnější. Tohle je 
načasované úplně, ale úplně špatně. 

– Nedalo se tomu zabránit? 
Určitě dalo. Věděli jsme, že největší 

starosti nám působí olovnatý křišťál. 
To je přesně ta část, kterou banky nyní 
nepodpořily. Olovnatý křišťál jsme tedy 
chtěli opustit, ale chtěli jsme to udělat 
za podmínek zachování zaměstnanosti. 
Ono by bylo jednoduché 1200 zaměst-
nanců propustit a všechno zavřít. To je 
ale to poslední, do čeho se podnikatel 
pustí. S podobným řešením jsou vždyc-
ky zvýšené náklady. Je pravda, že jsme 
radikální řešení odkládali, jak to nejdál 
šlo. Nad Sklárnami Bohemia Poděbrady 
visel Damoklův meč už dva roky. Už 
v květnu jsme propustili zhruba 150 
lidí. Tamní sklářkou vanu jsme chtěli 
využívat jen pro výrobu polotovarů 
s tím, že další zpracování by probíhalo 

ve Světlé nad Sázavou. Tím bychom 
zefektivnili provoz, využili tamní leš-
tírnu a brousírnu a Světlá by byla vyu-
žita efektivněji. Ve Světlé jsme zároveň 
plánovali přechod z olovnatého křišťálu 
na sodo. Ve Světlé jsme už loni uzavřeli 
jednu olovnatou vanu, ale vedle toho 
jsme otevřeli novou vanu na crystalite 
za 150 milionů. Crystalite je náhradou 
olovnatého křišťálu. Na první pohled 
nepoznáte rozdíl. To jsme měli připra-
vené. Nakonec rozhodlo to, že jsme měli 
připravenu velkou spolupráci s irskou 
společností Waterford Wedgwood, což 
je špička v olovnatém křišťálu. S nimi 
jsme měli předjednaný kontrakt za 300 
milionů eur, právě pro Poděbrady a pro 
Světlou. Waterford Wedgwood je Mer-
cedes mezi olovnatým křišťálem. I tahle 
firma má sice existenční problémy, ale 
ta spolupráce byla opravdu na spadnutí. 
Nepovedlo se to bohužel. Nevybrali si 
nikoho. Neustále jednají o státních ga-
rancích pro svou výrobu v Irsku. Navíc 
koruna prudce posílila a na americký trh 
začala doléhat krize. Za tři roky jsme 
v zakázkách spadli ze 750 na letos oče-
kávaných ani ne 200 milionů dolarů. Ten 
propad je vyšší než celá kapacita sklárny 
Poděbrady. 

– Takže jedna z největších sklářských 
skupin světa stojí na pokraji krachu 
kvůli výpadku odbytu ve Spojených stá-
tech? Proč jste nehledali nové zákazníky 
jinde? 

Hledali jsme nová odbytiště. Snažili 
jsme víc proniknout do Ruska i do ev-
ropských zemí, ale to nejde tak rychle. 
Kurzové ztráty byly ale jen jedním z dů-
vodů našich problémů. Enormně stouply 
i ceny vstupních surovin, především 
suříku olova meziročně až o sto procent, 
což představovalo dodatečný náklad 70 
milionů korun za rok pro Světlou. Do-
lehl na nás také fakt, že jsme se snažili 
využít naše kapacity a dělali jsme tak 
trochu na sklad, což jsme, bohužel, 
neměli financované. Potřebovali jsme 
krátkodobou pomoc do konce tohoto 
roku, abychom to překlenuli a dokázali 
se toho olovnatého křišťálu důstojně 
zbavit. Jeho produkci bychom už letos 
zredukovali na 30 až 33 procent. 

– Kolik peněz jste měli v zásobách? 
Za první pololetí nám vzrostly snad 

o 400 milionů. Především to bylo v olov-
natém křišťálu. Na druhé straně, kdyby-
chom v prvních osmi měsících letošního 
roku prodávali za srovnatelné kurzy, ▶
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Stručně o insolvenčním řízení

Sklárny Sklo Bohemia, a. s. se ocitly 
v insolvenčním řízení a pro mnoho lidí 
tak nastala situace, se kterou se nikdy 
nesetkali  a ve které se obtížně orientují. 
A není divu. Insolvenční zákon je velmi 
složitá právní norma, ve které se  těžko   
orientují i fundovaní právníci. 

Představenstvo firmy, která má více 
věřitelů a přitom není schopna splácet 
svoje závazky, je povinno podat soudu 
návrh na zahájení insolvenčního řízení. 
Taková společnost se podle zákona na-
zývá úpadcem. U tak velké společnosti, 
jakou je Sklo Bohemia, je nutné počítat 
s tím, že toto řízení může trvat i několik 
let. Hlavní roli v insolvenčním řízení 
hraje insolvenční soud, insolvenční 
správce a věřitelský výbor. Soud, pokud 
sezná, že se firma nachází v úpadku, 

jaké byly v roce 2007, tak bychom 
měli na účtech o 500 milionů víc. To je 
ještě víc, než nám chybělo na provozním 
kapitálu do konce roku. To je tedy jed-
na příčina. Druhá je ta, že jsme drželi 
výrobu s nadějí, že se sklářský byznys 
zase oživí. 

– Proč jste se proti rostoucímu kurzu 
koruny nezajišťovali? 

Měli jsme hedging pro letošní rok, 
zejména na euro. Finanční situace nás 
nicméně nutila ho používat, takže už 
zajištění nemáme. Nicméně v euru jsme 
měli zajištěno až 70 procent obratu. Ale 
museli jsme to utratit dříve, než bylo 
potřeba. 

– Pokud vím, tak vám na provozním ka-
pitálu chybělo do konce roku nějakých 
420 milionů korun. To vám nikdo nebyl 
ochoten půjčit? 

Nikdo se nenašel. Potřebovali jsme se 
dohodnout především s dodavateli. Teď 

nejde jen o energie. Naším druhým nej-
větším dodavatelem po společnosti ČEZ 
byla společnost SCA obaly. A s nimi 
jsme našli řešení, jak nezvyšovat po-
hledávky, a přitom pokračovat v odběru 
materiálu. Chtělo to najít jen nějaké 
řešení pro ČEZ, který nás podporoval 
dlouho, ale nakonec mu došla trpělivost. 
Tady jsme potřebovali finanční injekci. 
Osobně jsem měl propočítáno, že by-
chom vystačili i s 300 miliony. Nesměli 
by nám všichni naráz hodit klacek pod 
nohy. Banky však zřejmě měly jiný ná-
zor. Na své řešení měly právo, na druhé 
straně jsme jim až do poslední chvíle 
platili úroky. To znamená, že jsme jim 
riziko nezvyšovali. Potřebovali jsme 
jen půjčit krátké peníze do provozu, 
abychom překlenuli čtyři měsíce, do-
končili generálku ve Světlé a připravili 
ji v Kavalieru. 

– Jak na vzniklou situaci reagují od-
běratelé? 

Co bude se Světlou a Poděbrady, je ne-
jisté. Myslím si, že v Kavalieru a Crys-
talexu to bude lepší. Pokud prokážeme 
životaschopnost, projdeme moratoriem 
a najde se investor, budou s námi spo-
lupracovat dál. Jde o byznys. Když je 
ujistíme, že je ten byznys stabilní, že ne-
budou výpadky v dodávkách, tak nemají 
důvod se k nám nevrátit. 

– Máte vyjednaný zlatý padák? 
Ne. Já jsem ve sklárnách dobrovolně. 

Dokonce jsem bez bonusů. 

–  Co budete dělat? 
Ve firmě jsem 12 let, a když mě před-

stavenstvo požádalo, abych zůstal, tak 
jsem souhlasil. Banky tomu byly také 
nakloněny. Na druhé straně jsem to hod-
ně zvažoval, protože to, čím procházíme, 
není nijak příjemné. Bojím se ale, že 
kdybych odešel, tak jsme bez morato-
ria na Crystalex a na Kavalier. Jednou 
z podmínek bank bylo, aby Bažant zů-
stal a spolupracoval. 

– Jaké jste plánovali výsledky? 
V první řadě jsme vycházeli z úplně 

jiných pohybů kurzu koruny. Dolar jsme 
měli za nějakých 17,50 koruny a euro 
za 26 korun. Na letošní rok jsme přesto 
plánovali konsolidovanou ztrátu zhruba 
100 milionů. To bylo ale na začátku 
roku. V červnu jsme ale už měli daleko 
radikálnější plán, který počítal s tím, že 
bychom se už napřesrok dostali z červe-
ných čísel. 

– Bavíme se o provozním hospodář-
ském výsledku? 

Ne. Provozně jsme se v letošním 
pololetí pohybovali okolo nuly. Pokud 
by tedy koruna opět nepředvedla zase 
nějaké kotrmelce, byli bychom příští rok 
v zisku provozně i celkově. 

Převzato z internetového 
deníku www.e15.cz 

s laskavým svolením 
redakce

Vyjádření starostky

Reakce Ing. Lenky Arnotové na před-
chozí článek – rozhovor s Vlastimilem 
Bažantem, který se podivoval nad „pro-
hlášením paní starostky“, že požaduje 
omluvu zaměstnancům skláren, což on 
považuje za nepřiměřené. Chtěla bych 
to uvést na správnou míru:

Mohlo by se zdát, že jsem vydala ja-
kési oficiální prohlášení, ale skutečnost 
je taková, že šlo pouze o reakci na tele-
fonické oznámení Vlastimila Bažanta, 
který mi sdělil, že výroba ve světelských 
sklárnách končí. Nebýt našich dopisů, 
ve kterých jsme se dožadovali od členů 
představenstva společnosti a dozorčí rady 
relevantních informací o situaci ve sklár-
nách ve vztahu k zaměstnancům, nikdo 
by se s městem dodnes nebavil. V násled-
ném telefonickém rozhovoru s JUDr. Sou-
čkem jsem odsuzovala způsob, jakým 
byli zaměstnanci a potažmo město Světlá 
nad Sázavou informováni o krachu firmy. 
Jsem přesvědčená, že tak závažná záleži-
tost měla být oznámena vlastníky firmy 
osobně!

Omluva zaměstnancům samozřejmě 
sama o sobě nic neřeší, ale myslím si, že 
by bylo slušností projevit alespoň trochu 
zájmu o osud 1200 zaměstnanců a o dopad 
na život sedmitisícového města.

Ing. Lenka Arnotová

jmenuje insolvenčního správce a vyzve 
věřitele k přihlášení svých pohledávek. 
Zákon počítá s tím, že je v průběhu 
insolventního řízení možné provozovat 
podnik, což je pro stávající zaměstnance 
to nejpřijatelnější řešení, protože pak ti 
zaměstnanci, kteří si udrží zaměstnání, 
dostávají v průběhu insolventního řízení 
svoji mzdu. Pokud se však provoz pod-
niku zastaví, vzniká pro zaměstnance 
zásadní problém. V případě, že  není 
včas ustanovený správce, nemá kdo za-
městnancům dát výpověď. Zaměstnanci 
jsou tak sice v pracovním poměru, ale 
nedostávají mzdu. Z tohoto důvodu 
nemohou bohužel obdržet podporu v ne-
zaměstnanosti. Zaměstnancům nezbývá 
pak nic jiného než si alespoň na přechod-
nou dobu hledat zaměstnání. Insolvenční 

▶
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správce totiž vstoupí do fi rmy s holýma 
rukama – na začátku svého působení 
nedisponuje většinou žádnou fi nanční 
částkou, která by mu umožnila vyplatit 
zaměstnancům alespoň část mezd.

Výsledkem insolvenčního řízení může 
být reorganizace (určité vyrovnání s vě-
řiteli při zachování existence fi rmy) nebo 
konkurs. Smyslem konkursu je zpeně-
žení majetkové podstaty a uspokojení 
věřitelů z tohoto výtěžku. Při konkursu 
společnost zaniká. Vzhledem k tomu, že 
představenstvo Sklo Bohemia neučinilo 
zatím žádné kroky, které by směřovaly 
k reorganizaci fi rmy, dojde ve sklárnách 
s největší pravděpodobností k prohláše-
ní konkursu. 

Prvním úkolem správce je shromáždit 
přihlášené pohledávky a svolat schůzi 
věřitelů. Z té poté vzejde věřitelský 
výbor, který dohlíží na činnost správce. 
Správce se zároveň zabývá uspořádá-
ním úpadcova majetku, který následně 
rozprodává, aby získal prostředky na 
uspokojení věřitelů včetně zaměstnanců 
úpadce. Souhrn hodnot úpadcova majet-
ku se nazývá majetkovou podstatou. Ze 
zpeněžené podstaty se nejprve uspokojí 
tak zvané pohledávky za majetkovou 
podstatou, mezi které náleží i mzdy 
zaměstnanců, poté dojde na správce 
a zajištěné věřitele (banky). Je tedy 
zřejmé, že si zaměstnanci na své peníze 
budou muset bohužel nějaký čas počkat, 
což není jistě žádné radostné zjištění. 
Bohužel se nedá dopředu stanovit v ja-
kém časovém horizontu se tak stane, ale 
může to trvat i několik let. Vzhledem 
k rozsahu majetku je však velká naděje, 
že se zaměstnanci k většině svých peněz 
nakonec dostanou. 

Správce může mimo jiné navrhnout 
prodej podniku jako celku a může se 
najít kupec, který bude fi rmu chtít dále 
provozovat. Nezbývá než doufat, že se 
tak stane v co nejkratším časovém úseku 
a že řada obyvatel Světlé tak opět najde 
ve městě perspektivní uplatnění.

Ing. Jiří Hudera

Výzva
Zájemci o otisknutí PF či poděkování 

zákazníkům a obchodním partnerům 
v prosincovém čísle Světelského zpravo-
daje mohou je zasílat na adresu redak-
ce@svetlans.cz. Provedení – textové ve 
Wordu, grafické v JPG, PDF, Corel. Do 
formátu A5 (včetně) zdarma.

redakce

Demonstrace před Úřadem vlády ČR

Na 150 zaměstnanců světelské sklár-
ny Sklo Bohemia se ve čtvrtek 23. října 
zúčastnilo demonstrace v Praze před 
Úřadem vlády ČR, kterou uspořádal 
Odborový svaz zaměstnanců sklářské-
ho, keramického, bižuterního průmyslu 
a porcelánu. 

Stávka se konala na protest proti postu-
pu státu při řešení krizové situace v ně-
kterých sklářských fi rmách obchodních 
společností Bohemia Crystalex Trading 

a Porcela Plus. Stát se v roli téměř po-
lovičního vlastníka (vlastní 49 % akcií) 
otočil k zaměstnancům zády, protože 
nedostali mzdu za září, ač poctivě praco-
vali, a s největší pravděpodobností neuvidí 
výplaty ani za další měsíce, přestože jsou 
stále zaměstnanci skláren. Vedení fi rmy 
otálí s výpověďmi, lidé se tak nemohou 
přihlásit o podporu v nezaměstnanosti 
a po několik měsíců zůstanou proti své 
vůli bez fi nančních prostředků. Nejhrozi-

vější situace nastala v rodinách, kde byli 
ve sklárně zaměstnáni oba manželé. To 
byly hlavní důvody, proč skláři vyrazili 
do Prahy před sídlo vlády. Před budovou 
Úřadu vlády se sešly asi čtyři stovky 
pracujících zastupujících skláře z Podě-
brad, Nového Boru, Světlé nad Sázavou 
a nechyběli ani zástupci Karlovarského 
porcelánu. Demonstrace se uskutečnila 
za značného zájmu všech médií, na mís-
tě bylo několik televizních štábů včetně 
Slovenské televize, své zastoupení měly 

všechny významnější rozhlasové stanice 
a pochopitelně nechyběli novináři. Však 
také mnozí zaměstnanci světelské sklárny 
dostali možnost říci o své tíživé situaci 
do rozhlasových mikrofonů, televizních 
kamer a novinářských bloků. Požadavky 
sklářů přednesl předseda jejich odboro-
vého svazu JUDr. Vladimír Kubinec a ty 
potom osobně předal v písemné formě 
v kanceláři Úřadu vlády ČR. 

Text a foto: jív

Beze slov -jv-
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Místní skupina České křest́anské akademie

Místní skupina České křesťanské 
akademie ve Světlé zve na další setkání, 
které se uskuteční ve středu 12. dubna 
od 19.30 hod. v zasedací místnosti Umě-
leckoprůmyslové akademie v Sázavské 
ulici. Tentokrát půjde o besedu s Mi-
loslavem Růžičkou, autorem bolestně 
aktuální knihy Vyhnanci, ve které popi-
suje osudy sto dvaceti sedláků, kteří byli 
komunistickým režimem připraveni 
o své domovy.

Miloslav Růžička z Vilémova na Hav-
líčkobrodsku je členem Konfederace 
politických vězňů. Sám se kdysi stal 
obětí vykonstruovaného procesu, trest si 
odpykával v jednom z nejkrutějších bolše-
vických lágrů – v jáchymovských dolech. 
Od roku 1989 pak soustavně mapuje pro-
tiprávnosti a zvěrstva páchaná komunis-
tickými zločinci: v roce 1999 vyšla kniha 
Osudy politických vězňů na Havlíčkobrod-
sku. Nový text nemá jen mapovat osudy 
deptaných sedláků, pan Růžička by chtěl 
motivovat pozůstalé, aby podali žalobu na 
neznámého pachatele. Sám k tomu před 

časem v Deníku Vysočina dodal: „Nejde 
o nějaké vracení pozemků. Cílem toho vše-
ho je především morální satisfakce. Chce-
me, aby tehdejší organizované vyhánění 
rolníků z vlastní půdy bylo prohlášeno za 
zločin proti lidskosti.“

Hynek Bouchal

Světelská zahrádka

Letošní jubilejní 10. ročník výstavy 
Světelská zahrádka můžeme hodnotit 
jako jeden z nejúspěšnějších za celou 
dobu jeho existence.

Na snímcích jsou jablka od pracovité-
ho a skromného soukromého šlechtitele 
Petra Kumšty z Votic, z jehož zahrad 
vzešla již celá řada odrůd jabloní (jako 

například Blaník, Fany, ve zkouškách je 
Vltava a Tábor), dále kaktusy Miloslava 
Sobotky, který vystavoval své výpěstky 
na všech ročnících Světelské zahrádky, 
a Zahrádkář od rodiny Maškových ze 
Světlé n. S. 

Text a foto: 
Pavel Kotan

Víte, že…

…na výstavě Biedermeier – Umění 
a kultura v českých zemích 1814-1848, 
kterou připravilo Uměleckoprůmys-
lové muzeum v Praze v Jízdárně 
Pražského hradu, byl mj. vystaven 
obraz Světlá n. S., který v roce 1832 
namaloval Antonín Mánes? Dobové 
reálie výstava představila jak na obra-
zech dobových autorů (např. Antonína 
Machka, Antonína Mánesa či Josefa 
Navrátila), tak na užitém umění. Špič-

Distribuce Světelského 
zpravodaje 

Vážení čtenáři, 
v souvislosti se zastavením výroby ve 

sklárnách Sklo Bohemia, a. s. přestal je-
jich odborový svaz odebírat a distribuo-
vat mezi zaměstnance Světelský zpravo-
daj. Věříme, že mnozí z čtenářů, kteří jej 
tímto způsobem získávali, nám i nadále 
zachovají přízeň a najdou si ke Světel-
skému zpravodaji novou cestu. Z tohoto 
důvodu jsme rozšířili počet prodejních 
míst a přinášíme jejich seznam: 

 • Turistické a informační centrum, 
  náměstí Trčků z Lípy 16 
 • Jednota – nákupní středisko, 
  náměstí Trčků z Lípy 515
 • Jednota – COOP DISKONT, 
  Na Bradle 994
 • Potraviny Vlková 
  – Čapkova ul. 379
 • Potraviny 
  – Komenského ul. 750 (BOMACO)
 • Pramen – Lánecká ul. 597
 • Pramen – Sázavská ul. 598
 • Rychlé občerstvení 
  – kiosek na nádraží ČD
 • Knihkupectví Bedrníčková 
  – Nádražní ul. 6
 • Benzinová čerpací stanice 
  – Sázavská ul. 1112
 • Trafika 
  – náměstí Trčků z Lípy 22
 • Trafika 
  – Nádražní ul., naproti APS a. s.
 • Trafika – Nové město 71
 • Novinový stánek 
  – nám. Trčků z Lípy, naproti kostelu
 • Trafika 
  – u skláren Sklo Bohemia a. s.
 • Trafika – Lánecká ul. 150
 • Trafika Pohoda – Lánecká ul.

Redakce
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kovými exponáty z domácích i zahra-
ničních sbírek bylo představeno tehdy 
světově proslulé české sklo a porcelán, 
móda, šperk i nábytkové umění, které 
se stalo synonymem biedermeieru a je-
ho jednoduché elegance. Biedermeier 
jako životní a umělecký styl, který si 
původně vytvořila aristokracie a bo-
haté měšťanstvo, postupně pronikl do 
všech vrstev společnosti, která začala 
vyznávat ideály praktičnosti a jedno-
duchosti a objevovat půvab všedních 
věcí, krásu přírody a přírodních mate-
riálů. Biedermeier předznamenal mo-
derní design, jeho charakteristickými 
rysy jsou střízlivá elegance a věcnost. 

***
…literární historik PhDr. Radko Pyt-

lík oslavil 8. října své 80. narozeniny? 
Od vysokoškolských studií se zajímal 
o život a dílo Jaroslava Haška, věnoval 
mu svou disertační i kandidátskou prá-
ci, zpracoval bibliografii jeho literár-
ního díla a napsal o něm a o Švejkovi 
řadu odborných i populárně naučných 
prací, jako Toulavé house, Náš přítel 
Hašek, Švejk dobývá svět atd. Občas 
byste Radko Pytlíka mohli potkat na 
Lipnici, kterou rád navštěvuje.

-jv-

Polák vystřídal Žejdlíka

Po vítězství v I. A třídě vstupovali 
fotbalisté FK Sklo Bohemia do letošní-
ho podzimu v roli nováčka krajského 
přeboru se skromnými cíli. Trenér Ja-
roslav Žejdlík, který u mužstva působil 
od prosince 2006, sázel na týmovou 
bojovnost a při tom měl přání do první 
sezony v krajském přeboru soutěž pro 
Světlou udržet.

Od samého začátku se mu to však neda-
řilo a po debaklu v 7. kole 1:6 v Humpolci 
na svůj post rezignoval, když v sedmi 
podzimních zápasech jeho svěřenci získali 
pouhé 3 body za vítězství 1:0 v Herálci. 
A tak v pouťovém derby se Slovanem Hav-
líčkův Brod dirigoval hráče na hřišti z la-
vičky již František Polák. Byl to zápas opět 

bez bodového zisku, ale hráči na hřišti oči-
vidně bojovali a o kýžený bod za remízu 
přišli skutečně nešťastně, gólem z penalty. 
Bylo tedy na místě, zeptat se nového trené-
ra na jeho pocity a hlavně plány.

– Jak došlo k tomu, že ses ujal mužstva 
topícího se ve spodních vodách tabulky 
krajského přeboru?

Po vysoké prohře v Humpolci Jaroslav 
Žejdlík oznámil výboru FK Sklo Bohemia, 
že u mužstva končí. Výbor jeho rezignaci 
přijal a nabídl mi, abych „áčko“ vedl já. 
A jak je vidět, na nabídku jsem kývl.

– Zvažoval jsi tuto nabídku dlouho? 
Na rozmyšlenou jsem moc času neměl, 

musel jsem se rozhodnout docela rychle, 

vždyť sezona běží a mužstvo nemůže být 
bez trenéra. Pět let působím u mládeže 
a ti kluci mi skutečně přirostli k srdci, ale 
usoudil jsem, že již také potřebují změ-
nu. Měl jsem to ulehčené tím, že u žáků 
mám zdatného nástupce, kterým je Jarda 
Beránek.

– S jakými představami jsi na trenérskou 
lavičku zasedl?

Při převzetí funkce trenéra prvního 
mužstva jsem měl jedno předsevzetí: aby 
se ve Světlé hrál dobrý fotbal a udržel se 
krajský přebor. Bohužel jsem zjistil, že 
to nezáleží pouze na mně a stejně tak to 
nebylo věcí pouze mého předchůdce Jaro-
slava Žejdlíka. Především to záleží na hrá-
čích samotných, a také jsem jim to řekl. ▶

Podzimní rybářské žně na Sázavě

Ten, kdo v podzimních dnech procházel 
Pěšinkami, nemohl přehlédnout rybáře 
sedící na břehu Sázavy, většinou u dvou 
prutů. Někdy bylo možné napočítat ve 
stometrovém úseku nad jezem i patnáct 
vyznavačů Petrova cechu. A co bylo pří-

činou zvýšené aktivity rybářů v této části 
revíru? Postarala se prý o to Místní orga-
nizace Českého rybářského svazu, která 
ryby slovené ve svých rybnících vypustila 
právě do Sázavy nad jezem. A tak vidět 
v těch podzimních dnech v Pěšinkách  
rybáře při kouzelném okamžiku záběru 
nebylo vůbec vzácným jevem. Jedním 
z těch šťastných byl například i 78letý 
Jaroslav Časar, který patří k nestorům 
mezi světelskými rybáři. Jak se svěřil, or-
ganizovaným rybářem je již od roku 1960, 
ale jako správný kluk zkoušel chytat již 
nohem dříve. 

Text a foto: jív

Šťastný rybář s úlovkem, kapr lysec 
měl 39 cm

Jaroslav Časar se svým rybářským 
nádobíčkem
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Co také patří k fotbalovému utkání

Při mistrovských fotbalových zá-
pasech krajského přeboru Vysočiny 
již dávno nejsou aktéry jen družstva 
dvou soupeřů, trojice rozhodčích 
a delegovaný pracovník řídícího 
orgánu soutěže. Mnozí návštěvníci 
domácích zápasů A mužstva FK 
Sklo Bohemia Světlá n. S. jistě na 
tribuně zaregistrovali kameramana, 
který pořizuje z probíhajícího utká-
ní videozáznam. 

Videozáznam neslouží pouze tre-
nérovi pro rozbory zápasů nebo jako 

Pokud chtějí hrát krajský přebor, musí 
fotbalu dávat tolik, kolik si toho nejvyšší 
krajská soutěž žádá.

– Diváci si všimli, že se snažíš zkoušet 
v mužstvu zcela nové mladé hráče.

Ano, jiná cesta v současné situaci není. 
Radost mi udělal především Martin Nádě-
je. Vlítnul do toho rovnýma nohama a si-
tuaci v mužstvu krajského přeboru zvládl 
jako starý mazák. Je to univerzální hráč 

s dobrou kopací technikou a potřebným 
důrazem. Šanci dostávají i další a přes 
zimní přestávku bych chtěl do mužstva 
těch mladíků zabudovat ještě víc. Jsem 
přesvědčen, že budou platnými hráči.“

– Děkuji za rozhovor a přeji hodně fotba-
lového štěstí. 

Text a foto: jív

Nový trenér František Polák

František Polák vede fotbalovou reprezentaci okresu žáků

Ve čtvrtek 16. října se hrál v Jihlavě 
meziokresní fotbalový turnaj žáků sou-
těže Danone „O putovní pohár předsedů 
Jihomoravského krajského fotbalového 
svazu a Krajského fotbalového svazu 
Vysočina.“ V každé ze dvou věkových 
kategorií, ročníků 1996 a 1997, startova-
la družstva Okresních fotbalových sva-

zů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov 
a Žďár n. S.

Světelský fotbal měl na této akci vedle 
samotných fotbalistů ještě trenéra, neboť 
výběr okresu ročníku 1996 vede Franti-
šek Polák. Jeho tým zvítězil ve své ka-
tegorii, když porazil výběr OFS Jihlava 
4:0, vyhrál nad výběrem okresu Pel-
hřimov 2:1 a fotbalisty z okresu Žďár 
n. S. porazil nejtěsnějším rozdílem 

1:0. Pro světelský fotbal to byl tedy dvoj-
násobný úspěch a navíc Polákův výběr 
postoupil do finále soutěže, které se bude 
hrát na jaře na jižní Moravě. Ve vítězném 
družstvu OFS Havlíčkův Brod ročníku 
1996 reprezentovali FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. brankář Vojtěch Holoubek, 
hráči Martin Prášek a Ondřej Burda.

Světelský fotbal měl své hráče i ve 
výběru ročníku 1997, Davida Bílka 
a Milana Drahozala. Mladší okresní re-
prezentace porazila výběr okresu Jihlava 
6:1, prohrála 0:2 s Pelhřimovem a uhrála 
bezbrankovou remízu 0:0 s výběrem 
OFS Žďár n. S. a se čtyřmi body obsa-
dila 3. místo. 

Text a foto: jív

součást obrazové kroniky klubu, jak 
by si mohl leckdo myslet, ale pořizo-
vání videozáznamů je přímo nařízeno 
rozpisem Soutěžního řádu KFS Vyso-
čina, což platí u soutěží od krajského 
přeboru výš. Je tomu tak již v 90 % 
krajských přeborů Českomoravského 
fotbalového svazu. Pořizování zázna-
mů má dokonce svá přísná pravidla, 
která musí pořadatel zápasu dodržet. 
Videozáznam například musí být po-
řizován z poloviny hřiště, nesmí být 
přerušován a musí začínat příchodem 

hráčů na hřiště a končit jejich odcho-
dem. Pořadatel je povinen zachovat 
videozáznam nejméně tři týdny pro 
řídící orgán soutěže. Záznamy slouží 
především komisím rozhodčích a dis-
ciplinární, v případě potřeby si jej 
mohou vyžádat i další komise. 

A k čemu vlastně videozáznamy 
zápasů zmíněné komise potřebují? Na-
příklad pomáhají řešit sporné situace 
uvedené v zápise o utkání rozhodčím, 
proti kterým se jeden ze soupeřů od-
volává. Bývají též vodítkem při řešení 

▶
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Hokejisté začali podle vítězných not

15. října odstartovali hokejisté HC 
Sklo Bohemia Světlá n. S. svoji sezonu 
2008/2009 v I. krajské lize zápasem 
v Chotěboři a hned na úvod vyhráli 
4:0, když první mistrovský gól sezo-
ny vstřelil Ondřej Špatenka. Ty další 
přidali P. Včela, J. Ruml a M. Beránek. 
Hrát se sice mělo v Pěšinkách, ale ne-
byla jistota, že ve Světlé již bude led, 
proto se jelo do Chotěboře. 

Další zápas hráli světelští opět ven-
ku, ve Smetanově Litomyšli a opět 
se vraceli s vítězstvím. Také to bylo 
o čtyři branky, když na výsledku 
6:2 se brankami podíleli Petr Včela 
2 x, J. Krajíček, Špatenka, Žák a Ruml. 

P. Dudák, J. Smrž, J. Skála a P. Zvěřina 
zažehlují do ledu umělé „lajny“

situací uvedených v zápise o utkání 
neshodujících se se zápisem delegáta 
utkání nebo při trestání rozhodčího za 
špatný výkon. Záznamy mohou být též 
důkazem špatně zajištěné pořadatelské 
služby atd. 

Na tribuně světelského fotbalového 
hřiště v Nádražní ulici, přesně v úrov-
ni půlící čáry hrací plochy, má své 
stanoviště kameraman FK Sklo Bohe-
mia Pavel Domkář. Ten během utkání 
nemůže diskutovat s diváky nebo 
jásat nad vstřeleným gólem domácího 
mužstva. Jeho povinností je neustále 
hledáčkem kamery sledovat vývoj 
zápasu a odpočinout si může pouze 
o poločase, kdy jsou hráči i rozhodčí 
v kabinách. 

Text a foto: jív

Pavel Domkář v roli kameramana

Poslední led ve „starých“ Pěšinkách

Byla středa 1. října odpoledne 
a na zimním stadionu v Pěšinkách 
se sešla patra strojníků a ledařů. 
Po krátké poradě a kontrole stroj-
ního zařízení chladicího systému se 
rozběhly oba stařičké kompresory. 
Začalo se s podchlazováním betono-
vé plochy, aby bylo možno nastříkat 
vodu a začít tak s výrobou umělého 
ledu. 

V sobotu 4. října se již objevila 
první vrstva budoucího umělého ledu. 
Nanášení dalších vrstev pořádně ztě-
žovalo teplé počasí, zastaralé chladicí 
zařízení nestačilo vodu zmrazit, i když 
pracovalo na plné obrátky. Následující 
pondělí ve večerních hodinách nastou-
pila parta obětavců z HC Sklo Bohe-
mia a začala se zažehlováním umělých 
čar a bodů vhazování pro vyznačení 
hokejového hřiště. Přibyly další vrstvy 
ledu a v pátek 10. října se již po ploše 
proháněli hokejisté. Všichni, kteří se 

Kdy na hokej do Pěšinek

Muži HC Sklo Bohemia hrají I. kraj-
skou ligu a junioři Krajský přebor

Sobota 8. 11. 17.00 hod. junioři
  HC SB Světlá n. S. – HC Spartak 

Hlinsko

Středa 12. 11. 18.30 hod. muži 
  HC SB Světlá n. S. – HC Litomyšl

Sobota 15. 11. 17.00 hod. junioři 
  HC SB Světlá n. S. – HC Lan-

škroun 

Sobota 29. 11. 17.00 hod. junioři 
  HC SB Světlá n. S. – HC Chrudim 

Neděle 30. 11. 17.00 hod. muži 
  HC SB Světlá n. S. – HC Choceň

Neděle 7. 12. 17.00 hod. muži 
  HC SB Světlá n. S. – HC Chotěboř

jív

podíleli na zrození tohoto ledu, by si 
měli chvíle z prvního říjnového týdne 
vrýt do paměti. Vždyť to byla poslední 

příprava ledu ve „starých“ Pěšinkách. 
Příště by se měl led vyrábět již na nově 
zrekonstruovaném stadionu a podílet 
by se na tom mělo moderní výkonné 
zařízení, pochopitelně za mnohem niž-
ších nákladů. Bude to opravdu v září 
2010? 

Text a foto: jív

Strojník Jiří Sedláček kontroluje chod 
kompresorů

První vrstva ledu

Premiéru před domácím publikem si 
odbyli hokejisté trenéra Schlaicher-
ta ve středu 22. října se Slovanem 
Moravská Třebová, a byla slavnostní. 
V hlavní roli byla hokejová legenda 
Stanislav Mečiar, který odehrál v naší 
nejvyšší soutěži 403 zápasů a má na 
svém kontě 6 reprezentačních startů. 
Před úvodním buly zápasu pogratulo-
vali představitelé HC Sklo Bohemia 
Stanislavu Mečiarovi k jeho životnímu 
jubileu, 45. narozeninám. Zápas se pro 
domácí nevyvíjel nejlépe, když gólově 
stále dotahovali soupeře. V závěru tře-
tí třetiny se jim podařilo srovnat na 3:3 
a o vítězi se rozhodovalo v prodlou- ▶
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Turistika

Oblast KČT Vysočina pořádala ve 
dnech 18. a 19. října výjezdní školení 
cvičitelů a vedoucích turistiky. Zúčast-
nilo se 35 turistů, z toho tři z odboru 
KČT Sklo Bohemia Světlá n. S.

Školení se konalo v rekreačním stře-
disku Nesměř nedaleko Velkého Meziříčí. 
Kromě přednášek, informací z ústředí 
a diskuze o aktuální problematice se našel 
i čas na pěší turistiku, při níž jsme poznali 
krásná údolí říčky Balinky a řeky Oslavy. 
Zajímavostí na sobotní túře bylo několik, 
například oboustranný křížový kámen, 
přenesený do obce Oslavice z místa, kde 
v bažině utonul voják i s koněm, nebo 
největší hodiny s prosvětleným ciferní-
kem v České republice na věži farního 
kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. 
Ciferník má průměr 4,2 m a ručičky jsou 
v tomto případě spíše ruce, protože jsou 
dlouhé 2,2 a 1,7 metru. Ve Velkém Mezi-
říčí jsme také navštívili renesanční zámek, 
vrácený v roce 1995 v rámci restitucí 
příslušníkům rodu Podstatzký-Lichten-
stein. Kromě zařízených interiérů se zde 
nachází Muzeum pozemních komunikací, 
které se pro laickou veřejnost prezentuje 
především fotografi emi a modely mostů 

žení. V jeho druhé minutě dostal 
puk na svoji hokejku hráč s číslem 12, 
tedy jubilant Stanislav Mečiar, a roz-
hodl o vítězství domácích hokejistů 
4:3. Střelci zápasu dále byli J. Krajíček, 
P. Včela, Dolinský. I když oslavenec 
v letošní sezoně působí v roli hlavního 
trenéra v České Třebové, stále obléká 
modro-bílý dres světelského HC Sklo 
Bohemia. A tak i v této sezoně se bude 
do Pěšinek chodit na Mečiara. Zaplně-
né ochozy při prvním domácím utkání 
naznačily, že zájem o hokej ve Světlé 
je ze strany diváků slušný. Tu správ-
nou hokejovou kulisu vytvořili členové 
fanklubu na východní tribuně městské 
arény oblečeni do dresů Světlé, se svý-
mi bubny. Jenom jejich slovník při po-
vzbuzování nebyl pro uši nezletilých 
příliš vhodný. Škoda. 

A kdo je na soupisce loňského fi nalis-
ty Krajské ligy hokejistů Světlé? Bran-
káři Lukáš Studený a Michal Koubský, 
obránci Petr Beránek, Michal Beránek, 
Petr Heřmánek, Jan Kubát, Jakub Kůr-
ka, Stanislav Mečiar, Ondřej Včela, 
útočníci Hynek Bárta, Michal Dolin-

Dvě generace: uprostřed 45letý Stanislav Mečiar, vlevo Hynek Bárta (*1987), vpravo 
Ondřej Špatenka (*1986). Součet jejich věků je o dva roky nižší než Mečiarův

ský, Fixa, Jan Krajíček, Bohumil Kra-
jíček, Jan Neuwirth, Marek Pavliš, Jan 
Ruml, Zbyněk Říha, Ondřej Špatenka, 
Petr Včela, Ondřej Vomela a Jaroslav 

Žák. Trenérem je Milan Schlaichert, 
jeho asistentem hrající Jan Krajíček, 
vedoucím družstva Josef Smrž. 

Text a foto: jív

Zámek ve Velkém Meziříčí

v expozici Cestou necestou aneb Od cest 
k dálnicím, zatímco pro odborníky je ur-
čen archiv a knihovna. Dále zde byla letos 
otevřená expozice Ve znamení sedmi per, 
která návštěvníky seznamuje s dějinami 
města, významnými budovami, institu-
cemi a osobnostmi, kulturou, vzděláním 
a uměním ve Velkém Meziříčí, a nechává 

nahlédnout do tajů některých řemesel 
a místního průmyslu. Ani to však ještě 
není všechno: menší expozice představuje 
zdejšího rodáka, pilota ing. Jana Čermáka, 
další je věnována kubistickému nábytku 
zhotovenému pro dr. Františka Závišku, 
předního českého matematika a fyzika, 
mimořádného profesora Karlovy univer-
zity, a jeho manželku Milku, oba rodáky 
z Velkého Meziříčí. Nakonec následují tři 
výstavy z přírodovědných sbírek, a sice 
Od albitu k žule (mineralogická), Krása 
lastur (malakologická) a Otevřený depo-
zitář (bývalá soukromá sbírka řídícího 
učitele a uznávaného preparátora Rudolfa 
Divíška). 

Při nedělní vycházce podél Oslavy jsme 
navštívili Říhákův mlýn, jehož nynější ma-
jitelka, dcera poslední mlynáře, nás velice 
ochotně mlýnem provedla a ukázala nám 
všechna dochovaná technická zařízení 
včetně pily „jednušky“. Při zpáteční cestě 
jsme vyšplhali na strmý kopec ukrývající 
v jehličnatém lese zříceninu strážního 
hrádku Templštejn, z něhož se zachovalo 
jen torzo hranolové věže a skromné zbyt-
ky příkopu.

Text a foto: Jaroslav Vála

▶
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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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