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Sedím u notebooku a dopisuji 
lednový díl rubriky Na cestách, vě-
novaný putování po Izraeli. Otvírám 
si ještě internetové zpravodajství 
a můj pohled padá na palcové titulky 
hlásající nálety izraelské armády na 
palestinské pásmo Gazy a konec šes-
timěsíčního příměří mezi Palestinou 
a Izraelem. A také hovoří o desítkách 
mrtvých a stovkách zraněných. 

Tato informace ve mně vyvolává 
mrazení. S takovými událostmi bude-
me vstupovat do nového roku 2009? 
Asi ano, taková je bohužel realita 
všedního dne. 

Do nového roku si všichni přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Já 
se dovolím trochu netradičně zamys-
let nad tím, co nechceme, aby nám rok 
2009 přinesl. Slovíčkem nám mám na 
mysli všechny dobré lidi, kteří obýva-
jí modrou planetu a snaží se žít v míru 
a pokoji, dle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí. 

Rozhodně si nepřejeme takové udá-
losti, ke kterým dochází na Blízkém 
východě. Určitě nechceme, aby nás 
postihly vrtochy přírody v podobě 
záplav či zemětřesení. Netoužíme ani 
po hašteřivých politicích, kteří se po-
šťuchují jako malí kluci a nic nedbají 
na politickou kulturu a kultivovanost. 
Nepřejeme si, aby nás postihla celo-
světová ekonomická krize a přinutila 
nás kompletně změnit náš život. Roz-
hodně se nechceme denně setkávat 
s lží, přetvářkou, sobeckostí, egocent-
rismem, nabubřelostí, podrazáctvím 
a pokrytectvím. Nemáme zájem ne-
chat sebou zametat obratnými mani-
pulátory a nechat se ovlivňovat jejich 
na první pohled líbivými tezemi. 

Že toho, co nechceme, je opravdu 
hodně? Ano, máte pravdu, je. Stačí 
jen chvíli přemýšlet a napadne nás 
spousta věcí. 

Svůj osud může každý do jisté míry 
ovlivnit. Pojďme se mu tedy postavit 
čelem a pokusit se o to, aby se udá-
losti, které nechceme, opravdu nepři-
hodily. A může to být v nejen v roce 
2009, ale i v letech následujících. 

K tomu všemu úspěšné vykročení 
pravou nohou nejen do prvních týd-
nů nového roku přeji jménem celé 
redakční rady. 

-mš- 

Po čem v roce 2009 
netoužíme

Malé ohlédnutí za rokem 2008 slovem a obrazem

Rok 2008 byl rokem s magickou os-
mičkou na konci. Pro naše město tento 
rok nebyl příliš šťastný, především 
v jeho závěru. Toto období je provázeno 
událostmi spojenými s ukončením výro-
by ve Sklo Bohemia. Prakticky ze dne na 
den téměř 1 200 lidí přišlo o práci. Přesto 

si dovolím trochu uplynulý rok 2008 zre-
kapitulovat.

Město pro rok 2008 nemělo v plánu 
realizaci žádné větší investice, stěžejním 
úkolem bylo především zajištění plá-
nované rekonstrukce zimního stadionu 
v  předpokládaných nákladech 100 mil. 
Kč. Žádalo na tento projekt dotaci z pe-
něz EU a uspělo. Získali jsme dotaci ve 
výši 66 mil. Kč. 

Odbor majetku, investic a regionálního 
rozvoje v  souladu s finančním plánem 
odsouhlaseným zastupitelstvem města 
Světlá n. S. průběžně zajišťoval projek-
tovou přípravu investic. Vypracované 
projekty jsou základním a nezbytným 
podkladem pro podávání žádostí o do-
tace a tvoří nezanedbatelnou položku 
v konečné investici.

Přehled vypracovaných projektů:
Rekonstrukce viaduktu v Lánecké 

ulici, Parkovací místa v Sázavské ulici, 
Chodník v Panuškově ulice, Protipovod-
ňová opatření u fotbalového stadionu, 
Veřejné osvětlení v Žebrákově, Kanaliza-
ce na Rozkoši, ZTV pro 15 RD v Kame-
nické ulici, Sportovní hala u ZŠ Lánecká, 
Revitalizace náměstí ve Světlé n. S., Re-

konstrukce Společenského centra (kino, 
společenský sál, kavárna, restaurace), 
Rekonstrukce zázemí fotbalového sta-
dionu, Kanalizace a chodník v Horních 
Bohušicích, Dešťová kanalizace v Opato-
vicích, Lipničce a v Beneticích, Spojovací 
komunikace Fialky – Dolní Bohušice.

Je zřejmé, že současné vedení města 
nemůže realizovat všechny výše uvedené 
projekty, protože je limitováno státním 
rozpočtem, přesto jejich dokončení je dů-
ležité pro další nástupce ve vedení města, 
kteří je mohou použít pro čerpání dotací 
v budoucích letech. 

V oblasti investiční výstavby byly ak-
tivity zaměřeny na dokončení rozesta-
věných staveb z roku 2007 a dokončené 
v letošním roce: 

Stavební úpravy nebytových prostor na 
7 b. j. v Josefodole čp. 24, Dětské doprav-
ní hřiště III. etapa, Kanalizace Lipnička 

– oprava komunikací I. část. 

Horní ulice

Cyklostezka v Lipničce
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Finanční náročnost těchto akcí činila 
3 miliony Kč, jedná se o dokončení akcí, 
na které město v loňském roce obdrželo 
dotace.

Nejvíce nás stále trápí stav komunika-
cí, chodníků a parkovišť. V tomto roce 
se přistoupilo k vybudování parkoviště 
a k úpravě křižovatky na Malé Straně, 
kde vzniklo 23 parkovacích míst, 1 par-
kovací místo pro tělesně postižené a záliv 

pro autobus. Za Komerční bankou a poli-
klinikou město na pronajatých pozemcích 
vybudovalo odstavné parkovací plochy. 
Tím došlo k podstatnému zlepšení do-
stupnosti lékařské služby osobám, které 
mají sníženou pohyblivost. U bytového 
domu čp. 943-945 bylo realizováno roz-
šíření parkoviště s 9 parkovacími místy 
a 1 stáním pro invalidy. V Nádražní 
ulici byl opraven chodník a v Horní ulici 
vybudována nová kanalizace s celko-
vou rekonstrukcí chodníku a celé ulice. 
V lokalitě U Stromečku se po dlouholeté 
odmlce dokončuje komunikace v Panuš-
kově ulici. Musela být zpracována nová 
projektová dokumentace, v ní se počítá, 

že dojde k  propojení ulic Panuškova 
a Na Fialkách, dále došlo k přehodnocení 
počtu dešťových vpustí. V Polích a Na 
Rozkoši bylo rozšířeno veřejné osvětlení. 

V soupise akcí nejsou zahrnuty veš-
keré aktivity, které se v průběhu roku 
realizovaly, zvláště je nutné připomenout 
i značné finanční náklady na zabezpečení 
oprav  po živelné pohromě – vichřici, kte-
rá zanechala velké škody především v zá-

meckém parku. Do údržby zeleně přitom 
město investovalo cca 700 000 Kč.

Realizace výše uvedených akcí si vyžá-
dala náklad ve výši 11 mil. korun.

V rozpočtu se nezapomíná na školství, 
v  roce 2008 se do škol nainvestovaly více 
než 4 mil. korun.

ZŠ Komenského, zde se vybudovalo hy-
gienické zázemí ve školní budově v Jele-
nově ul., ve školní budově v Komenského 
ulici se provedla výměna nadstřešních 
žlabů, oprava nátěrů fasády a nátěrů stře-
chy školy a dílen. 

ZŠ Lánecká, tato škola v letošním roce 
slavila významné jubileum – 30 let svého 
trvání. I zde se provádí postupně výmě-
na oken, byla realizována rekonstrukce 
hygienického zázemí II. st., dále byla 
provedena rekonstrukce školní kuchyňky 
a počítačové učebny. 

V MŠ Lánecká byla provedena rekon-
strukce střechy nad dětským pavilonem.

V MŠ Na Sídlišti byla provedena rekon-
strukce chodníků před školkou, v areálu 
školky byla provedena rekonstrukce 
parkoviště před jídelnou a byly pořízeny 
nové vstupní dveře.

Nezapomínáme ani na údržbu pamá-
tek. V roce 2008 došlo k opravě oplocení 

a úpravy okolí u pomníků padlých v Dol-
ní Březince a v Mrzkovicích. 

Město Světlá n. S. vlastní dvanáct dět-
ských a sportovních hřišť, provozovate-
lem jsou technické a bytové služby města. 
Záměrem města Světlá n. S. je, zejména 
z důvodu bezpečnosti, postupně rekon-
struovat a modernizovat všechna dětská 
a sportovní hřiště.

V letošním roce bylo rekonstruováno 
hřiště v Dolní ulici, dokončeno oplocení 
dětského hřiště Na Bradle a dopravního 
hřiště u ZŠ Lánecká.

Investice do hřišť v roce 2008 dosáhly 
částky celkem 1,8 mil. Kč, získané dotace 
850 tis. Kč.

Pro potřeby místních částí – město jich 
spravuje 15 – je z městského rozpočtu 
každoročně uvolňována částka cca 1 
mil. Kč. Nad rámec této částky jsou další 
finance směřovány do místních částí na 
základě projednaných dílčích plánů a po-
žadavků osadních výborů. Převážně se 
řeší menší investice, které jsou potřebné 
z  hlediska zabezpečení údržby objektů 
v majetku města. Jedná se například 
o opravy komunikací, rozšíření stávají-
cího veřejného osvětlení, opravy kulturně 
historických památek apod.

Již v úvodu jsem se zmínila o nezbyt-
nosti projektů. Odvrácenou stranou 
našeho snažení je složitost při získávání 
veškerých podkladů pro projekty (např. 
souhlasy vlastníků s plánovanou vý-
stavbou). Každé takové jednání odsouvá 
a v některých případech i znemožňuje 
podání žádosti o dotace. Většinou se jed-
ná o stavby veřejně prospěšné, zlepšující 
životní prostředí a infrastrukturu v dané 
lokalitě, např. stavby kanalizací, komu-
nikací a cyklotras, na které je v současné 
době možné žádat o dotaci na realizaci 
stavby. Dotace jsou však časově omezené 
a dá se předpokládat, že tato příležitost se 
v pozdější době nemusí opakovat. Kon-
krétně se jedná o plánovanou výstavbu 
kanalizace v  Josefodole, Horních Bohu-
šicích a o výstavbu cyklotrasy Světlá n. S. 

– Leštinka.
Jsme na prahu nového roku, vedení 

města touto cestou děkuje za práci v uply-
nulém období členům zastupitelstva měs-
ta a rady města, členům výborů, komisí, 
zaměstnancům radnice a v neposlední 
řadě i osadním výborům.

Do nového roku přeji Vám, vážení 
občané, hodně štěstí, úspěchů v osobním 
životě a především pevné zdraví. 

vedení městaPřístřešek na popelnice

Chodník před mateřskou školkou
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Informace ze schůze věřitelů

Dne 28. listopadu 2008 se konala 
první schůze věřitelů dlužníka Sklo 
Bohemia, a. s. Světlá nad Sázavou. 
Své pohledávky přihlásilo 224 věři-
telů, na schůzi bylo přítomno 22.

Věřitelé jsou rozděleni na zajištěné 
– 1 věřitel Citibank Europe, a nezajiš-
těné – ostatních 223 věřitelů. 

Insolvenční správkyně přednesla 
zprávu o své dosavadní činnosti, do-
sud zjištěné výši majetků a závazků 
dlužníka, která je zveřejněna v insol-
venčním rejstříku. Konstatuje se, že 
ve lhůtě určené insolvenčním zákonem 
nebyl podán návrh na reorganizaci 
a řešení úpadku dlužníka oddlužením 
je vyloučeno ze zákona. Insolvenční 
správkyně navrhla způsob řešení 
úpadku konkurzem, tento návrh řešení 
byl schůzí věřitelů potvrzen. 

Dále byl volen věřitelský výbor. 
Nejprve se projednával počet členů 

– město navrhovalo pětičlenný výbor, 
zde by město mělo šanci stát se členem 
věřitelského výboru. Schválen však 
byl návrh věřitele Citibank Europe na 
složení tříčlenného věřitelského vý-
boru. Schůze věřitelů potvrdila volbu 
věřitelského výboru ve složení:
 1. člen – Citibank Europe plc, Dub-

lin
 2. člen – ČEZ Prodej, s. r. o., Praha 

4, náhradník ISTRAGRAFIKA 
d. d., Rovnij

 3. člen – SCA Packaging Česká re-
publika, s. r. o., náhradník Výcho-
dočeská plynárenská, a. s., Hra-
dec Králové.

Dne 18. prosince se konala druhá 
schůze věřitelů. Insolvenční správky-
ně přednesla zprávu o dosavadní čin-
nosti a hospodářské situaci dlužníka 

Vážení občané Světlé nad Sázavou,
spolu s manželkou Marianne jezdíme 

do Světlé nad Sázavou od roku 1991. 
Někdy je s námi i naše dcera Jacquelien 
a mnohokrát jsem přijel s kolegy z Haar-
lemu. Vždy, když přijedeme do vašeho 
krásného města, cítíme se u vás jako 
doma. Jsem velmi hrdý na to, že jsem 
jedním z jeho čestných občanů.

Naposled jsme s Marianne byli na 
návštěvě Světlé v říjnu. Přes obvyklé 
přátelství a pohostinnost jsme se ve srov-
nání s minulostí setkali s velmi odlišnou 
situací: Světlá byla šokována neblahou 
situací v podniku Sklo Bohemia. Také 
nás se hluboce dotklo, když jsme slyšeli 
o tomto problému a jeho rozsáhlém vlivu 
na zaměstnání spousty rodin ve Světlé 
a okolí.

Po 17 letech spolupráce s městem 
Světlá nad Sázavou ale vím, že i v těž-
kých situacích bylo vždy nalezeno řešení. 
Aktuálně jsme se také dozvěděli o pozi-
tivní iniciativě ke znovuoživení továrny. 
Upřímně doufáme, že současná nejistota 
nebude trvat dlouho. Jsme přesvědče-
ni, že paní starostka, místostarostové 
a městské zastupitelstvo udělají to nej-
lepší pro nalezení a realizaci správných 
kroků k navázání dobré spolupráce 
s investory, bankami a podobně. Všem, 
kdo se na tom budou podílet, přejeme 
kreativitu, odvahu a vstřícnost při hle-
dání schůdného řešení v zájmu tolika 
obětavých, zručných a zkušených pra-
covníků ve sklářství.

Během naší poslední návštěvy jsme 
se setkali s novými a významnými ini-
ciativami, které se zrodily v posledních 
letech díky nadšení některých lidí ze 
Světlé a okolí. Mám na mysli Vlastivědný 
spolek Světelsko, jehož členové pracují 

na muzeu historie ve Světlé nad Sázavou. 
Během naší návštěvy jsme zbrusu nové 
Muzeum Světelska na zámku navštívili 
a byli jsme opravdu velmi překvapeni 
výsledkem činnosti dobrovolníků z Vlas-
tivědného spolku Světelsko. Odvedli sku-
tečně vynikající práci vytvořením expo-
zice, která představuje 800letou historii 
města a panství. Má paní Marianne a já 
těžko hledáme správná slova k vyjádření 
obdivu nad výsledkem, kterého bylo 
touto usilovnou prací dosaženo. Samo-
zřejmě také ěsto hrálo velmi důležitou 
roli při zajištění prostor a financování 
projektu. Expozice poskytuje skutečně 
velmi dobrý přehled o dějinách Světelska. 
V prostorách muzea je také věnována po-
zornost významným výročím a klíčovým 
obdobím historie: v říjnu jsme mohli 
obdivovat výstavu k první světové válce 
a československým legiím. Návštěva 
muzea na nás opravdu silně zapůsobila. 
A pro jistotu se přijdeme podívat znovu 
a uděláme si na to více času, abychom 
si mohli všechny exponáty a dokumenty 
prohlédnout ještě lépe.

Občané a správa města se mohou 
takovými dobrovolníky chlubit a mohou 
být hrdí na tak pozoruhodné muzeum ve 
svém městě. 

Vážení občané, přejeme vám, vašim 
rodinám a všem vašim blízkým v novém 
roce mnoho štěstí a – zvláště – zdraví. 
Upřímně doufáme, že tento rok vám 
všem přinese mnoho úspěchů jak v sou-
kromém, tak i pracovním životě. Těšíme 
se, až se s vámi znovu ve Světlé setkáme. 

Spolu s Marianne a Jacquelien zdraví 

Adriaan de Koeijer, čestný občan 
Světlé nad Sázavou

ke dni prohlášení konkursu. Návrh na 
změnu správce nebyl předložen, takže 
současná insolvenční správkyně byla 
potvrzena správkyní konkurzní.

Výše přihlášených pohledávek do-
sáhla celkové částky 6 699 672 287,32 
Kč.

Usnesením soudu se přihlášená po-
hledávka věřitele Citibank Europe na 
návrh dvou členů věřitelského výboru 

– ČEZu a SCA Packaging ze sezna-
mu vylučuje k zvláštnímu přezkumu. 

Ostatní pohledávky byly správkyní 
a úpadcem uznány.

Správkyně přednesla k celému pře-
zkumu pohledávek, že přezkum prová-
děla s veškerou péčí, že se řídila účet-
nictvím, zkoumala všechny listiny.

Veškeré informace najdete na webo-
vých stránkách www.justice.cz, insol-
ventní rejstřík.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Obnovení žádosti na byt do 
konce ledna!

Všem, kteří mají žádost na byt vedenou 
u Městského úřadu ve Světlé n. S. připo-
mínáme, že od 2. 1. do 31. 1., je stanoven 
termín na obnovení žádostí.

Toto je možné písemně, případně osob-
ně na MěÚ u paní Jaroslavy Holoubkové. 
Neobnovené žádosti budou automaticky 
vyřazeny z evidence.

MěÚ Světlá n. S.
bytová agenda
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Schůze rady 1. prosince

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, 
Ing. Luboš Vacek, Mgr. Jana Kupčíko-
vá, Mgr. Jan Tourek, Ing. Jiří Moučka, 
PhDr. Jana Myslivcová, Josef Böhm, 
omluveni: Věra Tyčová, host: Ing. Jiří 
Hudera.

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a poté provedla kont-
rolu zápisu z minulého jednání:

Podala informaci:
 • ze schůze věřitelů, která se konala 

28. 11. 2008. Přihlášených věřite-
lů je 224, přítomno pouze 22. Byl 
zvolen tříčlenný věřitelský výbor 

– jeho členy jsou ČEZ – distribuce, 
SCA Packaging ČR, s. r. o. a Ci-
tibank Europe, Dublin. Městu se 
nepodařilo stát se jeho členem. Na 
Sklo Bohemia a. s. byl vyhlášen 
konkurz. Projednávala se zde dluž-
ná částka, která je ve výši cca 6 mi-
liard korun.

 • že na dnešní jednání rady přišel 
Ing. Jiří Hudera. Ten informoval 
radu města, že kontaktoval insol-
venční správkyni JUDr. Ing. He-
lenu Horovou ve věci vyjádření 
vážného zájmu o akvizici Sklo 
Bohemia, a. s. – odkup podniku 
za účelem dalšího provozování (do-
pisem ze dne 26. 11. 2008). Insol-
venční správkyně na jednání s vě-
řiteli neoznámila žádného vážného 
zájemce, který by ve Světlé znovu 
obnovil sklářskou výrobu, ani ne-
reagovala na dopis Ing. Hudery. 
Ing. Hudera bude velmi rád, pokud 
město Světlá n. S. záměr podpoří.

RM Světlá n. S. po projednání 
počtem 6 hlasů doporučuje ZM:

 • schválit podporu podnikatelského 
záměru soukromých subjektů ob-
novit sklářskou výrobu ve Světlé 
n. S. s tím, že jím bude podnik pro-
dán jako celek. Zajistí: Ing. Lenka 
Arnotová – starostka, Josef Böhm 
– místostarosta, Mgr. Jan Tourek 
– místostarosta, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání 
pověřuje vedení města:

 • aby jednalo o koncepci středního 
školství ve Světlé n. S. s krajem 
Vysočina, s odborem školství, mlá-
deže a sportu. Zajistí: Ing. Lenka 

Arnotová – starostka, termín: do 
31. 12. 2008.

RM Světlá n. S. doporučuje ZM:
 • po projednání materiálu propočtu 

nákladů na sběr, svoz a likvidaci 
komunálního odpadu (očekávané 
náklady na 1 občana představu-
jí částku 597 Kč) ponechat popla-
tek za komunální odpad v částce 
456 Kč s tím, že město bude doto-
vat poplatky částkou 982 347 Kč. 
Zajistí: vedoucí FO, termín: do 
3. 12. 2008.

RM Světlá n. S. po projednání:
 • revokuje své usnesení č. 348/2008 

– pronájem bývalé výměníkové sta-
nice čp. 586 v katastrálním území 
Světlá n. S. panu Tomáši Poláko-
vi, který od pronájmu z finančních 
důvodů odstupuje. Zajistí: vedoucí 
OMIRR, termín: ihned.

 • souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo – výměna oken v bytovém 
domě Jelenova čp. 101, mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou Tost.cz, 
s. r. o. Zajistí: vedoucí OMIRR, 
termín: do 31. 12. 2008.

 • stanovuje jako zhotovitele akce 
Rekonstrukce zimního stadionu 
na víceúčelové zařízení – inženýr-
ská činnost – firmu Projekt Světlá, 
v. o. s., Světlá n. S. Souhlasí s uza-
vřením mandátní smlouvy s vybra-
ným zhotovitelem v případě, že se 
bude celá akce realizovat (nabídka 
má platnost 4 měsíce). Zajistí: ve-
doucí OMIRR, termín: ihned.

 • stanovuje jako zhotovitele akce 
Demolice zázemí zimního stadi-
onu, Světlá n. S. firmu Chládek – 
Tintěra a. s., Havlíčkův Brod, sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
s vybraným zhotovitelem v přípa-
dě, že se bude celá akce realizovat 
(nabídka má platnost 4 měsíce). 
Zajistí: vedoucí OMIRR, termín: 
ihned.

 • souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo na výměnu oken v bytovém 
domě Lipnička čp. 30 mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou Plastikov 
s. r. o. Zajistí: vedoucí OMIRR, ter-
mín: ihned.

 • schvaluje provozní řád parkoviště 
před jídelnou České zemědělské 
akademie. Zajistí: vedoucí OMIRR, 
termín: ihned.

 • bere na vědomí stížnost Jaroslava 
a Libuše Šemberových a pověřuje 
odbor MIRR jejím řešením (písem-
né pozvání Ing. Vodičky na osobní 
schůzku na MěÚ a písemné ozná-
mení p. Švecovi, aby neprováděl 
oplocení svého pozemku, dokud 
nebude dán souhlas města s vyty-
čením zmíněného pozemku). Zajis-
tí: vedoucí OMIRR, termín: ihned.

 • souhlasí s ceníkem za pobyt, stravu 
a služby v domově pro seniory Soci-
álního centra města Světlá n. S. pro 
rok 2009 a s ceníkem za poskytova-
né sociální služby na základě § 119 
odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o so-
ciálních službách pro rok 2009. Za-
jistí: ředitel SC, termín: ihned.

 • souhlasí s návrhem TBS o způsobu 
a ceně pronájmu prostor v areálu 
TBS:

  1) nájemce ATOS spol. s r. o., Le-
deč n. S.

  2) nájemce Jaroslav Fišer, soukro-
má autodoprava, Světlá n. S.

  Zajistí: ředitel TBS, termín: ihned.
 • bere na vědomí  ucelení provozní 

doby na skládce a sběrném dvoře 
Rozinov a doporučuje řediteli TBS 
předloženou provozní dobu upravit 
a sjednotit. Zajistí: ředitel TBS, ter-
mín: ihned.

 • souhlasí s ceníkem za ukládání od-
padů na skládce TKO Rozinov na 
rok 2009 a s ceníkem za likvidaci 
odpadů na sběrném dvoře na rok 
2009. Zajistí: ředitel TBS, termín: 
ihned.

 • schvaluje podnájem bytu p. Milana 
Mately o velikosti 1+1 Josefodol 24, 
Světlá n. S. pro paní Cudlínovou 
a její dceru do 31. 8. 2009. Zajistí: 
tajemnice bytové komise, termín: 
ihned.

 • neschvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku sdružení ADIVADLO. 
Zajistí: vedoucí OF, termín: ihned.

RM Světlá n. S. bere na vědomí: 
 • informaci místostarosty Josefa 

Böhma o dopise od autobusové 
dopravy Veolia Transport ve věci 
autobusové zastávky v ulici Ko-
menského. Bude projednáno v nej-
bližším možném termínu. Zajistí: 
Josef Böhm, místostarosta. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka
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Veřejné zasedání zastupitelstva 3. prosince

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

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a konstatováním, 
že zasedání bylo řádně a včas svoláno 
a vyhlášeno, je zde přítomno 19 zastupi-
telů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Proti zápisu z minulého jednání nebyly 
podány připomínky. 

Navrhuje změnu programu – rozšíření 
o body:
 1A – Pomoc bývalým zaměstnancům 

skláren
 1B – informace Ing. Hudery
 9 – informace firmy TEDOM ENER-

GO, s. r. o.
Hlasování o změně programu: 19 

hlasů pro. 
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: 

MUDr. Brhelová, PharmDr. Rýdlová.
Zapisovatelka: sl. Lenka Svobodová.

Usnesení č. 96/2008
 I. ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 19 hlasů neschvaluje poskyt-
nutí půjček bývalým zaměstnan-
cům skláren Sklo Bohemia.

 II. ZM Světlá n. S. po projednání po-
čtem 19 hlasů ukládá vedení měs-
ta jednat se státními institucemi 
(Czechinvest, ministerstva), s kra-
jem Vysočina o podpoře vytváření 
nových pracovních míst ve Světlé 
n. S.

Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starost-
ka města, Mgr. Jan Tourek, Josef Böhm, 
místostarostové města. Termín: ihned.

Usnesení č. 97/2008 
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů bere na vědomí a vítá podnika-
telský záměr soukromých subjektů ob-
novit sklářskou výrobu ve Světlé n. S. 

Usnesení č. 98/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje:

 a) sloučení lokalit IX/2, IX/3, IX/4, 
X/1 a X/2 do jedné lokality X/1 dle 
návrhu zadání Změn č. X ÚPSÚ 
Světlá n. S.

 b) sloučení zpracování Změn č. IX a č. 
X ÚPSÚ Světlá n. S.

 c) zadání Změn č. X ÚPSÚ Světlá 
n. S.

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

Usnesení č. 99/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2008, včetně dodatku rozpočtového 
opatření. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: ihned.

Usnesení č. 100/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje:
 a) obecně závaznou vyhlášku města 

Světlá n. S. č. 4/2008 o místním 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů.

 b) výši poplatku na rok 2009 v cel-
kové výši 456 Kč, který se sklá-
dá z části a) 206 Kč a z části 
b) 250 Kč.

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

Usnesení č. 101/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje převod hospodářské 
činnosti účetně do činnosti hlavní od 
1. 1. 2009. V účetnictví města budou 
zrušeny účtové třídy 5 a 6. Veškeré pří-
jmy a výdaje budou účtovány v hlavní 
činnosti v druhovém a odvětvovém čle-
nění podle rozpočtové skladby. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 12. 2008.

Usnesení č. 102/2008:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje rozpočtové provizori-
um na rok 2009 v této podobě:

V době od 1. 1. 2009 až do schválení 
rozpočtu města se hospodaření města 
podle rozpočtového provizoria u oblastí 
rozpočtu 1 – vnitřní věci, 2 – výstavba, 
správa a údržba majetku města, veřejná 
zeleň, 4 – ochrana životního prostředí, 
6 – sociální věci a 8 – dopravní obsluž-
nost bude řídit rozpočtem města na rok 

2008 v celém rozsahu vyjma položek 
investičních výdajů. Správce rozpočtu 
je oprávněn po dobu rozpočtového 
provizoria nakládat s prostředky maxi-
málně ve výši 1/12 za jeden kalendářní 
měsíc. 

Zřízené příspěvkové organizace měs-
ta obdrží v období rozpočtového provi-
zoria měsíčně finanční prostředky ve 
výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 
2008. Investiční výdaje budou u probí-
hajících investičních akcí financovány 
podle uzavřených smluv a harmonogra-
mů. V případě schválení rozpočtu 2. ob-
lasti na rok 2009 se bude financování 
této oblasti řídit schváleným rozpočtem, 
nebude se na něj vztahovat rozpočtové 
provizorium.

Dále schvaluje příspěvek na pronájem 
ledových ploch ve výši 170 tis. a na 
provoz hokejového klubu 150 tis. v ob-
dobí rozpočtového provizoria. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 12. 2008.

Usnesení č. 103/2008:
Zastupitelstvo města po projednání 

počtem 19 hlasů schvaluje rozpočet 
2. oblasti – výstavba, správa a údržba 
majetku města na rok 2009 – závazné 
ukazatele – ve výši 46 603 000 Kč dle 
přílohy.

Tato suma bude financovaná takto:
Rozpočtové prostředky 
roku 2009  36 803 000 Kč
Fond bytových rezerv 7 500 000 Kč
Rezervní a investiční 
fondy škol (o výši odvodů 
jednotlivých školských 
zařízení do rozpočtu 
města rozhodne RM) 1 000 000 Kč
Fond technické 
infrastruktury Kalvárie 
(dokončení komunikace)  

   1 300 000 Kč 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, 

vedoucí odboru MIRR, termín: prosi-
nec 2009.

Usnesení č. 104/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje odkoupení chléva za 
cenu 19 735 Kč a části pozemku parc. 
č. 10 v k. ú. Horní Bohušice za cenu 
70,91 Kč/m2 od paní Jitky Kučírkové 
za účelem zbudování chodníku. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 1. 2009.
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Usnesení č. 105/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů neschvaluje odkoupení pozem-
ku 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 navrhovanou cenu 
3 750 000 Kč. 

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

Usnesení č. 106/2008
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů:
 I. schvaluje odkup části pozemku 

PK č. 590/2 v k. ú. Světlá n. S. za 
účelem vybudování průmyslové 
zóny o výměře cca 10,5 ha za cenu 
250 Kč/m2

 II. schvaluje podání žádosti o dotaci 
na odkup pozemků a výstavbu zá-
kladní technické infrastruktury

 III. souhlasí s finanční spoluúčastí 
města v případě získání dotace.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 4. 2009.

Usnesení č. 107/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje prodej části pozemku 
KN č. 854/28 v k. ú. Světlá n. S. o vý-
měře cca 130 m2 za cenu 200 Kč/m2 
panu J. Burdovi, U Stromečku 897, 
Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 1. 2009.

Usnesení č. 108/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje vyhlášení VIII. kola 
městské soutěže ve věci ceny za 1 m2 
a výběru nabízených pozemků dle 
přílohy. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2008.

Usnesení č. 109/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje prodej pozemku 
KN č. 1789 v k. ú. Světlá n. S. o výmě-
ře 175 m2 za částku 350 Kč/m2 manž. 
Ryndovým, Horní 274, Světlá n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 1. 2009.

Usnesení č. 110/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje prodej pozemku 
KN parc. č. 51/25 v k. ú. Radostovice 
u Lipničky o výměře 800 m2 paní Dáše 
Bruknerové, Dolní 585, Světlá n. S., za 
cenu 70 Kč/m2. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 1. 2009.

Usnesení č. 111/2008
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje:
 I. uzavření smlouvy o zřízení věcné-

ho břemene č. IP-12-2001125/VB/1 
mezi městem Světlá n. S. a ČEZ 
Distribuce, a. s. za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břeme-
ne 3 000 Kč

 II. cenu za zřízení věcných břemen 
60 Kč/m2 pro všechny oprávněné 
z věcného břemene, avšak mini-
mální částka je 500 Kč. 

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

Usnesení č. 112/2008
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů schvaluje: 
I. odkup pozemku PK č. 46 o rozloze 

718 m2 v k. ú. Dolní Bohušice za cenu 
30 Kč/m2 od manž. Adamových, Dolní 
Bohušice.

II. odkup části pozemku PK č. 37 
o rozloze 2 481 m2 v k. ú. Dolní Bohuši-
ce za cenu 30 Kč/m2 od paní M. Stejska-
lové, Dolní Bohušice. 

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

Usnesení č. 113/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje záměr prodeje po-
zemku KN parc. č 734/7 o výměře cca 
94 m2 v k. ú. Světlá n. S. Zajistí: vedou-
cí odboru MIRR, termín: 28. 1. 2009.

Usnesení č. 114/2008
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů: 
 I. neschvaluje záměr prodeje části po-

zemku KN č. 498/1 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře cca 140 m2

 II. ukládá odboru MIRR jednat 
s manž. Slavíčkovými o změně 
územního plánu. 

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

Usnesení č. 115/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje záměr prodeje části 
pozemku KN č. 337/1 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře cca 30 m2. Zajistí: vedou-
cí odboru MIRR, termín: 28. 1. 2009.

Usnesení č. 116/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje záměr prodeje části 
pozemku KN parc. č. 89/8 v k. ú. Ra-

dostovice u Lipničky. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 28. 1. 2009.

Usnesení č. 117/2008
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 12 hlasů neschvaluje záměr pro-
deje části pozemku KN parc. č. 926/99 
v k. ú. Světlá n. S. o výměře cca 141 m2. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008.

Usnesení č. 118/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku KN parc. č. 926/99 v k. ú. 
Světlá n. S. o výměře cca 145 m2. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008.

Usnesení č. 119/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku KN parc. č. 235/1 o výměře 
cca 100 m2 v k. ú. Světlá n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008.

Usnesení č. 120/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje záměr prodeje po-
zemku KN parc. č. 854/61 o výměře 141 
m2 v k. ú. Světlá n. S. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 28. 1. 2009.

Usnesení č. 121/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů souhlasí: 
 I. se zahájením výběrového řízení na 

akci Rekonstrukce zimního stadio-
nu na víceúčelové zařízení

 II. že ze svého rozpočtu pokryje in-
vestiční náklady akce Rekonstruk-
ce zimního stadionu na víceúčelo-
vé zařízení nad rámec přislíbené 
dotace a zajištěného úvěru.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 28. 1. 2008.

Usnesení č. 122/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje, aby firma Tedom 
Energo, s. r. o., Výčapy 195, Třebíč, 
v souladu se smlouvou o CZT (centrální 
zásobování teplem) ze dne 19. 12. 2000, 
vč. dodatků, článek 7.3 a 7.4, a jeho pro-
vozováním provedla dodatečné investi-
ce na své náklady:
 I. instalaci plynového kotle Viess-

mann Vitomax 200 LW, 3200 kW 
včetně příslušenství

 II. teplovod DN 200 ▶
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III. zřízení plynové kotelny v ulici 
Zámecká – k tomu účelu rada vy-
dává souhlas s vedením po pozem-
cích města Světlá n. S.

 IV. instalaci kogenerační jednotky – 
majetkové vypořádání bude ošetře-
no smlouvou a na příštím zasedání 
bude smlouva předložena a zastu-
pitelstvo s ní seznámeno.

Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, sta-
rostka města, vedoucí odboru MIRR, 
termín: ihned.

Usnesení č. 123/2008
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 18 hlasů schvaluje termíny konání 
zasedání zastupitelstva města Světlá 
n. S. v termínech 28. 1., 25. 2., 29. 4., 
24. 6., 23. 9. a 2. 12. 2009.

Usnesení č. 124/2008
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje odměny členů komisí 
a výborů v navržené výši.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶

Odbahnění rybníků 

Ke dni 13. 11. 2008 podalo město Stát-
nímu fondu životního prostředí žádost 
o poskytnutí dotace na odbahnění a re-
konstrukci technických prvků rybníků 
Na Bradle a v Dolních Bohušicích. Obě 
tyto vodní plochy jsou dlouhodobě ve 
špatném stavu, jejich obnova přispěje 
k ochraně ekosystému vodních nádrží 
a samozřejmě také ke zlepšení okolního 
prostředí. 

V rámci udržovacích prací bude prove-
deno odbahnění, rekonstrukce výpustných 
zařízení a bezpečnostních přelivů, oprava 
břehů a hrází. Předpokládané náklady na 
odbahnění a rekonstrukci technických 
prvků rybníku Na Bradle se pohybují ve 
výši 570 000 Kč, v Dolních Bohušicích 
představují částku 5 150 000 Kč. V daném 
dotačním programu je možné získat dotaci 
ve výši 90 % z celkových nákladů, což 
představuje částku téměř 5 milionů Kč. 
O přidělení dotace se bude rozhodovat po-
čátkem příštího roku, v případě úspěšnosti 
žádosti budou práce na revitalizaci vod-
ních ploch realizovány v roce 2009. Pokud 
se městu dotaci nepodaří získat, bude hle-
dat další dotační tituly, aby obnova těchto 
problematických vodních ploch proběhla 
v co možná nejkratším časovém období.

Klára Vašáková, Bc.

Schůze rady 15. prosince

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Ja-
na Myslivcová, Mgr. Jan Tourek, Ing. Ji-
ří Moučka, Věra Tyčová, Ing. Luboš Va-
cek, hosté: Ing. Luboš Matek, zástupce 
firmy EPP Roudnice nad Labem.

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných. Seznámila RM s ob-
sahem dopisu od insolvenční správkyně, 
ve kterém se paní správkyně omlouvá 
z účasti na jednaní RM, dále s dopisem 
od římskokatolické farnosti, kde farnost 
děkuje městu za poskytnutí příspěvku na 
opravu tarasu, a se sdělením JUDr. Mál-
ka ve věci sporů s p. Musilem, KRRO, 
s.r.o. a p. Morawetzem. 

Výběr zhotovitele akce Rekonstrukce 
zimního stadionu na víceúčelové zaříze-
ní realizuje pro město firma Ekonomické 
a právní poradenství Roudnice nad La-
bem, zástupce Ing. Luboš Matek. RM 
Světlá n. S. po projednání předloženého 
materiálu souhlasí s výběrem zhoto-
vitele zakázky Rekonstrukce zimního 
stadionu na víceúčelové zařízení formou 
otevřeného řízení v souladu se zákonem 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
s předloženými zadávacími podmínka-
mi a s kriterii výběru. Jmenuje komisi 
pro otevírání a hodnocení nabídek ve 
složení: Ing. Luboš Matek – předseda, 
náhradník Ing. Petra Lašková, členové: 
Mgr. Jan Tourek, náhr. Josef Böhm, 
Ing. Jaroslav Švorc, náhr. Ing. Josef Ma-
leček, Ing. Marie Kovandová, náhr. Iva 
Růžičková, Pavel Chlád, náhr. Michal 
Topolovský. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: ihned. 

RM Světlá n. S. po projednání 
souhlasí:

 • s vystavením zálohové faktury na 
vypracování studie sadových úprav, 
odpočívadel a dětských hřišť re-
vitalizace sídliště Sázavská pro 
Ing. Evu Jonešovou, Pelhřimov ve 
výši 39 tis. Kč. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 12. 2008. 

 • s uzavřením smlouvy o dílo na 
projektovou dokumentaci akce 
Podchod u železničního mos-
tu v Lánecké ulici mezi městem 
Světlá n. S. a firmou PROJEKT 
II, v. o. s. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2008. 

 • s uzavřením předložené smlouvy 
o dílo na akci Kanalizace Na Roz-

koši mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou STAVAK spol. s r.o. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

 • s přidělením bytu o velikosti 1+1 
v Josefodole čp. 24 podle návr-
hu bytové komise. Zajistí: ta-
jemnice bytové komise, termín: 
31. 12. 2008. 

 • s navýšením původní smlouvy 
o dílo na akci Víceúčelové hřiště 
v Dolní ulici o částku 44 637 Kč 
včetně DPH a uzavřením dodatku 
č. 1 k předmětné smlouvě. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008. 

 • s odpisem pohledávky pana V. R., 
bytem Dolní Město 273 ve výši 
2 736,50 Kč za pokutu a 2 tis. Kč 
náklady řízení. Zajistí: vedou-
cí finančního odboru, termín: 
31. 12. 2008. 

 • s odpisem pohledávky pana O. T., 
bytem Sázavka 94 ve výši 800 Kč 
za pokutu a 1 tis. Kč náklady řízení. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 31. 12. 2008. 

 • s poskytnutím finančního daru 
ve výši do 10 tis. Kč folklornímu 
souboru Škubánek při příležitos-
ti 25. výročí založení. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín. 
31. 12. 2008. 

 • s novou výši nájemného za proná-
jem  nebytového prostoru v Ná-
dražní ulici čp. 6 pro Knihku-
pectví s účinností od 1. 1. 2009. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 12. 2008. 

 • neschvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Ing. Hynku Jurmanovi 
na vydání Čítanky Vysočiny. Zajis-
tí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: 31. 12. 2008. 

RM Světlá n. S. po projednání žádosti 
SDH Světlá n. S. doporučuje zařadit do 
rozpočtu města na rok 2009 finanční 
příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů 
ve Světlé n. S. ve výši 15 tis. Kč. Zajis-
tí: vedoucí finančního odboru, termín. 
25. 2. 2009.

RM Světlá n. S. po projednání:
 I. Stanovuje jako zhotovitele akce 

Zdvižení a zesílení nosné konstruk-
ce střechy zimního stadionu, Světlá 
n. S. firmu Excon, a. s., Praha 9.
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Městský bytový fond ve Světlé n. S. 

Zabezpečení správy majetku města 
Světlá n. S., tj. bytů a nebytových 
prostor je jedním ze stěžejních úko-
lů Technických a bytových služeb 
města Světlá n. S. Tato organizace se 
stará o průběžnou údržbu městské-
ho bytového fondu. V letošním roce 
byla údržba zaměřena především na 
nejdéle fungující městské byty, kde 
proběhla částečná obměna zastaralých 
a provozu neschopných zařizovacích 
předmětů. Od roku 2007 se na byty 

s regulovaným nájemným vztahuje 
zákon č. 107/2006 Sb. Vzhledem k vý-
ši regulovaného nájmu v bytech v ma-
jetku města jsou finanční prostředky 
na údržbu městského bytového fondu 
značně omezeny a nemohou zabezpe-
čit okamžité vyřešení všech požadav-
ků nájemců v městských bytech.

Město Světlá n. S. postupně realizuje 
větší investiční akce. Trvalá pozornost 
je věnovaná rozšíření bytového fondu 
pro sociální bydlení. V této oblasti 

V době od 22. do 24.11. se dosud 
neznámý pachatel vloupal do plechové 
bedny na časopisy u novinového stánku 
v Nádražní ulici. Z bedny následně od-
cizil časopisy a DVD nosiče. Poškozené 
majitelce vznikla škoda ve výši nejméně 
2 300 Kč. 

26.11. v době okolo 15. hod. došlo 
v prodejně stavebnin v ulici Nádražní  
ke krádeži peněženky. Neznámý pa-
chatel využil nestřeženého okamžiku 
a z neuzamčené zásuvky pracovního 
stolu odcizil volně položenou peněžen-

Kriminalita na Světelsku
ku s finanční hotovostí. Poškozenému 
majiteli vznikla škoda 12 300 Kč. 

V sobotu 27.12. krátce po 1. hod. do-
sud neznámý pachatel vhodil přiotevře-
nými dveřmi do baru ve Wolkerově ulici 
neznámý kovový váleček, ze kterého se 
vypustil štiplavý kouř. V baru bylo v té 
době přibližně dvacet osob. Ke zranění 
osob ani k poškození zařízení baru ne-
došlo. Bar byl kouřem zamořen po dobu 
asi 40 minut. Policisté věc šetří jako 
trestný čin výtržnictví.

Z webové stránky Policie ČR 
zpracovala -hk-

 II. Pověřuje odbor majetku, investic 
a regionálního rozvoje k jednání 
o uzavření smlouvy o dílo s vybra-
ným uchazečem.

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

RM Světlá n. S. po projednání:
 • ukládá odboru MIRR vypracovat 

podmínky pro vypsání soutěže na 
studii objektu na náměstí. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 1. 2009. 

RM Světlá n. S. po projednání:
 I. Zřizuje v souladu s § 102, odst. 2, 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích ve znění pozdějších před-
pisů, komisi pro BESIP s účinností 
od 1. 1. 2009.

 II. Jmenuje členy komise pro BESIP:
  předseda: Ing. Otakar Švec
  místopředseda: Bohuslava Vondru-

šová
  členové: Josef Böhm, Zdeněk No-

vák, Mgr. Vlastimil Špatenka, Jana 
Ozábalová, Jaroslava Zmrhalová.

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: 1. 1. 2009.

RM Světlá n. S. po projednání:
 • na základě § 167, odst. 6, zákona 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
jmenuje do školských rad: při ZŠ 
Komenského Jaroslava Zmeka, při 
ZŠ Lánecká Jaroslavu Zmrhalovou 
a Ing. Josefa Malečka. Zajistí: ve-
doucí odboru správního, školství 
a živnostenského, termín: ihned.

RM Světlá n. S. jmenuje: 
 • do funkce ředitele TBS Světlá 

n. S. Romana Hůlu s účinností od 
1. 1. 2009. Zajistí: Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, termín: 1. 1. 2009. 

RM Světlá n. S. projednala materi-
ál, který předložil místostarosta Josef 
Böhm ve věci koncepce školství, bere 
předložený materiál na vědomí a pově-
řuje odbor správní, školství a živnosten-
ský, odbor MIRR a místostarostu Josefa 
Böhma:
 I. K zjištění informací o možnosti zří-

zení centrální školní kuchyně.
 II. K zjištění současných podmínek za 

účelem snížení kapacity ZŠ. 
Zajistí: vedoucí odboru správního, 

školství a živnostenského, vedoucí od-
boru MIRR a Josef Böhm, místostarosta, 
termín: 31. 3. 2009.

Rada města Světlá n. S. po projed-
nání petice proti průmyslové zóně sou-
hlasí s tím, aby byla s petičním výborem 
uskutečněna informativní schůzka. Za-
jistí: Josef Böhm, místostarosta, termín: 
31. 12. 2008.

Rada bere na vědomí: 
 • informaci místostarosty Josefa 

Böhma o stížnosti p. Šembery na 
špatné vyměření cesty v Horní Bře-
zince 

 • informaci místostarosty Josefa 
Böhma o návštěvě zástupců pivo-
varu Budvar 

 • Josef Böhm informuje, že se na 
něho obrátil p. Radvan s dotazem 
ohledně poplatku za svoz odpadu. 
Pan Radvan má trvalé bydliště ve 
Světlé a má rekreační objekt v Ra-
dostovicích. Za svoz odpadu platí 
za obě místa. Dotazuje se, zda musí 
platit i za rekreační objekt, pokud 
ten leží v místní části města. Ta-

jemník MěÚ bude tuto záležitost 
konzultovat s JUDr. Málkem.

RM Světlá n. S. po projednání:
 • žádosti TBS souhlasí s povole-

ním návozu 2 500 t odpadu v roce 
2008 na skládku TKO ve Světlé 
n. S. společnosti .A.S.A. Dačice, 
s. r. o., Dačice.

 • žádosti TBS povoluje čerpání re-
zervního fondu TBS města Světlá 
n. S. ve výši 881 tis. Kč za účelem 
pokrytí odpisů dlouhodobého ma-
jetku za rok 2008.

 • žádosti TBS schvaluje navýšení 
ceny za likvidaci směsného papí-
ru a lepenky na sběrném dvoře ve 
Světlé n. S. na 2 Kč/kg pro podni-
katelské subjekty s účinností od 
1. 1. 2009. Zajistí: ředitel TBS Svět-
lá n. S., termín: ihned.

Ing. Lenka Arnotová
starostka

▶
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Dolní ulice, dům čp. 133
První zmínka je z roku 1831, kdy 

je jako majitelka uváděna Marie Je-
schke(ová), v roce 1883 je zapsán Josef 
Přibyl. Dne 16. dubna 1887 píše Marie 
Kratochvilová c. k. okresnímu hejtman-
ství v Ledči: „…nakoupila jsem roku 
loňského domek čp. 133 ve Světlé, který 
jsem docela rozbourat nechala, a na 
onom místě nikdy více žádný domek sta-
věti nebudu, z důvodu toho žádám, by 
mě daň domovní třídní z rozbouraného 
onoho domku čp. 133 odepsaná a více 
připisovaná nebyla. Pravdivost mojí 
žádosti stvrzuje zároveň obecní úřad ve 
Světlé a 2 vedlejší sousedi.“ Podepsáni 
jsou starosta Šindelář, Josef Taršinský, 
třetí podpis je nečitelný. 

Marie Kratochvilová však 8. března 
1886 koupila od Josefa Přibyla jen po-
lovinu domu a tu nechala v roce 1888 
zbourat. Majitelem druhé poloviny 
domku byli od roku 1876 Josef Taršin-
ský se svojí ženou Annou. V roce 1889 
přistavěl Josef Taršinský v čp. 133 třetí 
místnost, v roce 1894 se majiteli stali 
Josef (*1861) a Barbora (*1863) Štroso-
vi (někde psáno Stross), kteří obývali 
jednu místnost, nájemník J. Nedělka 
druhou a výměnkářka Anna Taršinská 
třetí místnost.

Dne 21. června 1902 vysvětluje sta-
rosta Červenka v dopise adresovaném 
c. k. hejtmanství v Ledči n. S.: 

„Původní dům čp. 133 patříval 
dvoum majitelům a byl rozdělen na 
čp. 133a a 133b. Při zakládání nových 

získalo město v roce 2008 dotaci 
ve výši 2 996 000 Kč na vybudování 
sedmi bytových jednotek v Josefodole. 
Celkové náklady této investice činily 
4 448 898 Kč.

V rámci investičních oprav domů 
městských bytů proběhnou v letoš-
ním roce výměny oken a vchodových 
dveří v  bytových domech v ulici 
Nádražní čp. 185, Jelenova čp. 101 
a v místní části Lipnička, bytový dům 
čp. 30. Součástí výměny je také dodáv-

ka vnitřních a venkovních parapetů. 
Vchodové dveře se měnily také u by-
tového domu čp. 487 v  Čapkově ulici. 
U bytového domu čp. 59 v  Lánecké 
ulici byla provedena výměna výlohy 
a vstupních dveří do denní vinárny. 
Současně se u tohoto bytového domu 
řeší bezpečný přístup obyvatel do 
objektu vybudováním bočního vchodu 
a vjezdu. Bude též provedena výměna 
oken společných prostor a vchodových 
dveří.

Další zakázky na obnovu bytového 
fondu se připravují i na příští období. 
Projektově máme připravenou rekon-
strukci bytových jader pro bytové 
domy čp. 939 až 942 v  Dolní ulici. 
Vzhledem k tomu, že tato investice vy-
žaduje velké finanční prostředky, bu-
dou práce rozvrženy na časové období 
několika let. Připravuje se i výměna 
oken a dveří u dalších bytových domů.

Jana Vaňková, OMIRR
Lenka Pavlovičová, TBS

▶

knih gruntovních ve Světlé udělal pan 
c. k. okr. soudce Šimák z čp. 133b nové 
číslo domovní 214, byly ale obě čísla pod 
jednou střechou spojené s průchoditou 
síní; po krátkém čase ale koupila firma 
Františka Kratochvila synové polovici 
toho domu čp. 214, nechala ji do zá-
kladů rozbourat a v zahrádku přeměnit, 
takže nyní jen původní čp. 133, jehož 
majitelem jest Josef Štros, pozůstává se-
stávající ze 2 světnic a jednoho kabinetu, 
čp. 214 nebude nikdy více pozůstávat.“

Podle voličského seznamu z června 
1921 v domku bydleli kromě již zmí-
něného holiče Josefa Štrose a jeho man-
želky další holič Eduard Štros (*1887) 
s manželkou Annou (*1886), holič Jo-

sef Štros (*1885) s manželkou Antonií 
(*1892) a truhlář Jan Štros (*1895). Od 
roku 1929 byli majiteli domku kameník 
František Holan a jeho žena Marie. 

Jejich syn Jiří podal v roce 1954 žá-
dost o prodej části sousedního pozemku 
obhospodařovaného místním JZD a do 
konce roku na něm postavil montovaný 
rodinný domek T70 vyráběný firmou 
Dřevona. Domek dostal číslo popisné 
485.

Při plánování nové bytové výstavby 
v souvislosti s novým závodem skláren 
Bohemia n. p. vyplynul požadavek na 
demolici domků v Dolní ulici. Manželé 
Blanka a Jiří Holanovi se v polovině 
roku 1968 rozhodli pro stavbu náhradní-
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ho rodinného domu v pozdější Zahradní 
ulici. V zápise ze dne 28. června se mj. 
píše: „Materiál z bouraných domků 
čp. 485 a čp. 133 bude nabídnut měst-
ským národním výborem přednostně 
manželům Holanovým a pokud budou 
mít o něho zájem, bude národním vý-
borem podle platných směrnic zúčtován. 
Protože uživatel bytu v domku čp. 133 
František Holan má zájem na dalším 
bydlení v tomto domku po dobu jeho ži-
vota, bude tomuto požadavku městským 
národním výborem vyhověno.“ 

Dne 23. února 1970 bylo manželům 
Holanovým vydáno demoliční naříze-
ní na domek čp. 485, o měsíc později, 
20. března, byl usnesením rady MěstNV 
domek předán Technickým službám 
města Světlé n. S., demoliční nařízení 
manželům Holanovým zrušeno a součas-
ně vydáno nové Technickým službám: 

„Jelikož stavební práce na sídlišti 
bytových jednotek Skláren Bohemia 
pokročily tak, že je možno provést de-
molici rodinného domku čp. 485, aby 
nebyl harmonogram stavebních prací 

na bytové výstavbě narušen, nařizuje 
Vám komise pro výstavbu MěstNV ve 
Světlé n. S. jako příslušný stavební úřad 
/…/ zboření rodinného domku čp. 485 
ve Světlé n. S. a odstranění materiálu. 
S pracemi na demolici je nutno započíti 
ihned.“

O domku čp. 133 padla zmínka až 
o osm let později. Ze dne 4. 5. 1978 je 
dopis ze Skláren Bohemia n. p. Podě-
brady, závod Světlá n. S., adresovaný 
odboru výstavby MěNV ve Světlé: 

„Při projednávání plánu POV pro 
výstavbu ubytovacího zařízení dne 
3. 5. 1978 vznesl dodavatel PS Pardu-
bice požadavek s ohledem na neprů-
jezdnost trajleru Dolní ulicí do náměstí, 
že je nutné provést odstranění domku 
čp. 133. V místě demolice domku po-
žaduje vybudovat panelovou vozovku 
mezi bloky A2 a A3 až na Sázavskou 
ulici. Žádáme Vás o odstranění tohoto 
objektu s ohledem na zahájení výstavby 
ubytovny. Dále žádáme o vydání sou-
hlasu k vybudování panelové vozovky 
mezi bloky A2 a A3.“

V odpovědi se dozvídáme, že 
„…v současné době nemá MěstNV k dis-
pozici náhradní ubytování pro obyva-
tele domu čp. 133 p. Holana a proto 
je Váš požadavek nerealizovatelný. Co 
se týče skládek prefabrikátů, nemá 
MěstNV k dispozici žádný vhodný po-
zemek v okolí stavby. Doporučujeme 
Vám použít pozemku vlevo od silnice 
I/18 u Černého víru. Toto je však nutné 
dohodnout s majitelkou pozemku, paní 
Novotnou.“

***
Poznámka na závěr:
Jiří Holan (1921-2002) vedl od roku 

1960 kroniku města a spolu s manžel-
kou se desítky let věnovali výuce spole-
čenského chování a tance. Za mnohaleté 
zásluhy o rozvoj kultury ve městě a 40 
let kronikářské činnosti ocenilo zastu-
pitelstvo města Jiřího Holana v roce 
2001 u příležitosti jeho 80. narozenin 
nejvyšším možným vyznamenáním 

– udělením čestného občanství. 

Jaroslav Vála

Nejlepší v republice

Krásným úspěchem na poli literár-
ní tvorby se může pochlubit studentka 
světelského gymnázia Šárka Nevora-
lová.  Šárka letos končí  své studium 
na místním gymnáziu a do literárního 
soutěžení se nepustila poprvé. 

Tentokrát se zúčastnila soutěže na 
téma Mezi námi generacemi. Soutěž 
byla vyhlášena časopisem Třetí věk. 
Šárka svoji práci opřela o osobní pro-
žitek a není divu, že její úvaha získala 
prvenství v dané kategorii. Slavnostní 
ocenění finalistů a vyhlášení výsledků 
proběhlo v sobotu 6. prosince 2008 
v Betlémské kapli v Praze za přítom-
nosti patronky soutěže, kterou byla 
Ing. Zuzana Baudyšová z Nadace Naše 
dítě. Program setkání mladých autorů 
byl zpestřen vystoupením souboru Go-
spel Generace a zpěváka Ondřeje Rum-
la. Všechny soutěžní příspěvky budou 
vydány i knižně a výnos z prodeje bude 

rozdělen mezi Nadaci Naše dítě a Spo-
lečnost spokojeného stáří o. p. s.

Šárce k jejímu úspěchu blahopřejeme.
-lz-

Vítězná práce
Velmi ráda pozoruji a učím se od 

svých o generace starších společníků. 
Neříkám, že jsou vždy všichni stejní 
jako paní doktorka, ale i tak jsou to 
obohacující setkání, ze kterých si vždy 
něco odnesu. Proto mám-li se ptát, zda 
je možné soužití dvou generací, mládeže 
a seniorů, říkám, že ano. A já jsem toho 
živým důkazem, že tyto dvě skupiny, 
i když nechci někoho někam škatulkovat, 
mohou spolu trávit čas a navzájem se 
od sebe učit. Baví mě ptát se po věcech 
a jevech a sama na své otázky hledat od-
povědi. K tomuto směřování mě nevedli 
mí vrstevníci, ale právě naopak ta starší 
generace seniorů, za což jsem jim moc 
vděčná. Jednou jsem četla jakýsi komen-

tář, že stáří je tyran, jenž pod trestem 
smrti zakazuje všechny radosti mládí 
a že stáří a mladí nejsou stvořeni k to-
mu, aby žili pohromadě. Nechápu takto 
smýšlející lidi, nikdo nemá právo je tak-
to soudit. Znám spoustu seniorů, kteří 
jsou šťastni a dokáží se z života radovat 
mnohdy více než lidé mého věku. 

Ráda bych vše shrnula tím, že mladí 
a stáří k sobě patří, ať už jsou jacíkoliv. 
I ten podzim, který je teď za okny, má 
své. Stejně jako stáří a mládí ho dopro-
vází plískanice nebo krásný slunečný 
svit. Musíme hlavně vnímat ta pozitiva, 
která nám dodají energii a chuť tvořit 
a učit se něco nového. Venku je dnes 
krásně, azurová obloha a podzimní lis-
tí na stromech. Byla by škoda nejít na 
procházku. Než si obleču kabát, napadá 
mě menší dovětek: časem si opovrhující 
mladí a opovrhující staří najdou cestu 
k sobě, byť bude plna překážek a vzá-
jemných nihilistických připomínek.
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10. prosinec
Do vyzdobené školy přišly děti z mateř-

ských škol se svými učitelkami. Nejprve 
si v rámci Dne otevřených dveří prohléd-
ly 1. třídy, pak zavítaly do ostatních tříd 
školy v Jelenově ulici. Tady se podívaly, 
jaké věci pro radost si mohou vyrobit. Po 
celý den se zde totiž konaly vánoční díl-
ny – dopoledne tvořili žáci školy s hosty 
z polského folklorního souboru Bystrzaçy, 
odpoledne rodiče přivedli své děti, školáky 
i předškoláky, a všichni společně vyráběli 
vánoční drobnosti.

17. prosinec
V sále kina předvedli žáci pásmo básni-

ček, zimních hádanek a písniček, nechyběl 
ani živý betlém. 

Žáci a učitelé děkují všem za zájem, kte-
rý projevují o dění v naší škole. Velmi nám 
tím v naší práci pomáhají.

Mgr. Hana Křivská

dárek si zaslouží úplně všichni, vždyť ně-
jaké to „zlobení“ k dětskému věku patří.
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Naše gymnazisty si hýčkáme

Žáci a učitelé ZŠ v Komenského ulici 
připravili loni v prosinci pro sebe, své 
rodiče, sourozence a další dětské i do-
spělé zájemce bohatý program. Pojďme 
se ohlédnout za některými projekty 
a připomenout si tehdejší předvánoční 
atmosféru. 

5. prosinec
Do všech tříd 1. stupně zavítal Miku-

láš s andělem, nechyběli ani čerti. Děti 
předvedly, co umějí – říkanky, písničky, 
i příklady počítaly. Po krátkém předčítání 
z Knihy hříchů Mikuláš uznal, že malý 

U nás ve škole

Studenti gymnázia představují vý-
znamnou skupinu v rámci naší školy. 
Proto se jim snažíme zajistit co neje-
fektivnější a nejpříjemnější podmínky 
pro studium. Za poslední rok jsme na 
tomto úseku udělali mnoho změn. 

Prvním krokem byla výměna starých 
tabulí za nové s emailovým povrchem, 
na které se požívají barevné popisova-
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če. Hlavní výhoda spočívá v odbourání 
nepříjemného a všude se usazujícího 
křídového prachu, což přivítali nejenom 
studenti, ale také jejich vyučující. 

Dalším novým prvkem, který jsme 
standardně osadili do tříd, jsou datapro-
jektory ACER spolu s počítačem napo-
jeným na internet. Ty slouží především 
pro potřeby přednášek a prezentací, 

jako promítací plocha se používá tabule 
vytažená do své horní polohy. Zde se 
právě v kombinaci s tabulí nabízí řada 
možností, jak zpestřit výuku – na ta-
buli lze promítat gramatická cvičení, 
do nichž studenti vpisují procvičované 
jazykové dovednosti. Do map v elektro-
nické podobě, které jsou promítnuté na 
tabuli, se dá psát, zakreslovat, zvýraz-
ňovat, záleží jen na fantazii vyučujícího. 
Dá se takto pracovat s grafy, diagramy 
v přírodovědných předmětech či texty 
nebo obrázky v předmětech humanit-
ních.

Navíc lze využít počítače a repro-
duktorů k němu připojených k přehrá-
vání poslechových cvičení v kombinaci 
s psaním poslechu na tabuli. 

Ve dvou učebnách je také zaveden 
bezdrátový internet, který studenti in-
tenzivně využívají, neboť mohou využí-
vat během vyučování svých notebooků 
k psaní poznámek a sdílení elektronic-
kých dat. Dostatek zásuvek pro napájení 
notebooků je ve třídách samozřejmostí. 

Rekonstrukcí prošel také nábytek 
učeben. Studentské stolky byly kom-
pletně zrekonstruovány, žáci dostali 
nové židle a nově byly také zhotoveny 
katedry vyučujících. 

V současnosti jsme ve fázi, kdy vy-
učující tvoří v jednotlivých počítačích 
databáze pro výuku svých předmětů 
a dolaďujeme drobné detaily funkč-
nosti celého systému, které nám ukázal 
zkušební provoz. Věříme, že naše snaha 
bude studenty oceněna především jejich 
kvalitními studijními výkony. 

Text a foto: -mš- 

Mezinárodní aktivity Uměleckoprůmyslové akademie

Rok 2008 byl na naší Umělecko-
průmyslové akademii opět bohatý na 
různé mezinárodní aktivity a pro-
jekty. Zpracoval jsem tedy stručný 
hodnotící přehled toho, co se na poli 
mezinárodních vztahů a akcí u nás za 
poslední rok odehrálo. 

První větší akcí byla účast studentky 
třetího ročníku gymnázia na mezinárod-
ním fóru mládeže v Jihoafrické republice. 
Jitka Svobodová se zúčastnila prostřed-
nictvím Programu Cena vévody z Edin-
burghu (EDIE), do kterého je již několik 
let zapojená. V Jihoafrické republice si 
také splnila zlatý expediční stupeň při 
dobrodružné výpravě do národního parku 
Tsitsikamma. 

Na konci března vycestovali čtyři 
naše studentky a doprovázející pedagog 

– výtvarník – na měsíční stáž ve vídeňské 
umělecké škole – Wiener Kunstschule. 
Zde tvořili v ateliérech školy, diskutovali 
s rakouskými studenty problematiku 
umělecké tvorby a zpracovávali přehled 
kulturněhistorických zajímavostí Vídně. 
Celá stáž byla financována grantem získa-
ným z programu Leonardo da Vinci. 

V dubnu organizovali pracovníci naší 
školy Mgr. Michal Šimek a MgA. Milan 
Krajíček studijní návštěvu pro decision-
makery v oblasti školství na téma zvyšo-
vání kvality vzdělávání na uměleckých 
školách a tvorby sítě uměleckých škol 
v Evropě. Na tuto návštěvu přijeli disku-
tovat hosté z Finska, Francie, Španělska, 
Řecka a Turecka. Setkání se uskutečnilo 
v rámci Průřezového programu studijních 
návštěv LLP 2007 – 2013. 

V červnu reprezentovali dva studen-
ti a dva pedagogičtí pracovníci školy 
kamenosochařskou tvorbu na velkém 
mezinárodním kamenickém a kameno-
sochařském veletrhu Marmotec v italské 
Carraře. Naše účast byla ve spolupráci se 
Svazem kameníků a kamenosochařů za 
finanční podpory kraje Vysočina. 

Na jaře se také rozběhl velký projekt 
nazvaný Izrael – osudy židovských ro-
din Světelska a Českobudějovicka za II. 
světové války, spolupráce s Památníkem 
obětem holocaustu v Jeruzalémě, expe-
diční cesta Programu EDIE do Izraele. 
Pět studentů, kteří se zúčastnili, prová-
dělo pátrání po osudech občanů světelské 
židovské komunity před válkou a během 
válečných let, výsledky zpracovali do 
podoby velkých prezentačních panelů 
pro několik subjektů – Památník obětem 

holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě, 
Muzeum Světelska, zájem projevilo také 
muzeum v Havlíčkově Brodě. V srpnu 
se potom studenti podíleli na průběhu 
expediční cesty izraelských účastníků 
Programu Award na Šumavě a Vlta-
vě. Vlastní dvoutýdenní cesta skupiny 
do Izraele, vedená garantem projektu 
Mgr. M. Šimkem, proběhla v listopadu. 
Celá akce byla realizována ve spoluprá-
ci Gymnázia Světlá n. S. s Gymnáziem 
J. V. Jirsíka České Budějovice. Projekt 
finančně podpořil kraj Vysočina, město 
Světlá n. S. a Uměleckoprůmyslová aka-
demie Světlá n. S. 

Září bylo ve znamení expediční ces-
ty bronzových a stříbrných účastníků 
Programu Cena vévody z Edinburghu 
(EDIE) do rumunských pohoří Rodna 
a Caliman. Všichni studenti si zde na 
výbornou poradili s nástrahami těchto 
relativně divokých pohoří, během sedmi 
dnů našlapali 102 kilometrů náročným 
terénem a vystoupali téměř 5 000 metrů 
převýšení. 

V říjnu se další vyučující anglického 
jazyka zúčastnil metodického kurzu na 
Richard Languge College v anglickém 
Bournemouthu. Za poslední tři roky se 
nám tak podařilo vyslat již čtyři vyučující 
angličtiny na zahraniční vzdělávací kurz, 
abychom garantovali odbornou připrave-
nost našich jazykářů. Výjezd byl financo-
ván z prostředků programu Comenius. 

V současnosti – prosinec 2008 již 
pracujeme na přípravě akcí – další stáži 
studentů ve Vídni, prezentacích školy 
na mezinárodních veletrzích, výjezdech 
studentů na expediční cesty do zahraničí 
a dalším vzděláváním našich jazykových 
pedagogů v zahraničních institucích. 
Podle všech dosavadních indicií bude 
i rok 2009 bohatý na nejrůznější meziná-
rodní aktivity. 

Mgr. Michal Šimek,
 projektový manažer Akademie

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala 
rodičům za spolupráci a pomoc při akcích 
pořádaných školkou a za sponzorské dary.

Jménem celé naší školky chci všem 
popřát zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho 
pracovních úspěchů v roce 2009.

Jaroslava Chládová, MŠ Pěšinky
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Golanské výšiny a Yehudia Forest

Golanské výšiny (hebrejsky: Ra-
mat ha-Golan, arabsky: Hadbat al-

-Džawlán) nebo Golany, dříve známé 
také jako Syrské výšiny, je oblast 
na severovýchodě Izraele mezi státy 
Izrael, Libanon, Jordánsko a Sýrie. 
Izrael získal Golanské výšiny v roce 
1967 v Šestidenní válce (a opět v roce 
1973 v Jomkipurské válce). Meziná-
rodní společenství považuje Golanské 
výšiny za syrské území okupované 
Izraelem.

Geograficky jsou Golanské výšiny 
ohraničeny na západě pohořím dosahují-
cím výšky přes 500 m n. m., Galilejským 

Z domova pro seniory

V pondělí 1. prosince se konala po-
slední přednáška II. ročníku Univerzity 
slunečního věku. Přednášejícím byl 
Mgr. Michal Šimek a téma bylo Ostrov 
Madeira.

Ve čtvrtek 4. prosince se jídelna oby-
vatel proměnila v ráj pekelníků. Tento 
den se u nás totiž konala Mikulášská 
zábava. Všech jedenáct čertů společně 

s andělem a Mikulášem nám přišli 
popřát hodně zdraví, štěstí a krásné vá-
noční svátky. Mikuláš s andělem neza-
pomněli na nikoho z nás a všichni jsme 
od nich obdrželi malý dárek. Čerti nás 
neustále lákali do pekla, „prý tam mají 
teplo“, ale my jsme raději zůstali a pěkně 
si podupávali do rytmu hudby v podání 
hudební skupiny Č.A.S.S.

V pátek 5. a v sobotu 6. prosince 
jsme se zúčastnili akce A možná přijde 

i Mikuláš a vánočních trhů. Po oba dva 
dny bylo možné na náměstí naleznout 
stánek s našimi výrobky, kde si někteří 
z vás zakoupili drobné dárečky pro své 
blízké.

V úterý 9. prosince jsme neodolali 
a navštívili vánoční výstavu v zahrad-
nictví Starkl.

Text i foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

jezerem (též nazývané Genezaretské je-
zero) a řekou Jordán; na jihu údolím řeky 
Jarmúk; na severu hranicí s Libanonen 
a na východě plošinou nazývanou Hau-
ran. Golanské výšiny se obvykle dělí do 
tří regionů: severní (mezi Nachal Sa‘ar 
a Nachal Gilabon), střední (mezi Nachal 
Gilabon a Nachal Dilajot) a jižní (mezi 
Nachal Dilajot a jarmúckým údolím). 
Golanské výšiny samotné jsou vysoké 
od 120 do 520 m nad mořem.

Geologicky jsou Golanské výšiny plo-
šinou vulkanického původu zasahující 
až skoro k Damašku. V oblasti se nachá-
zejí také vyhaslé vulkány jako Madždal 

Šams. Hora Hermon je na severu Golan-
ských výšin, ale od vulkanické oblasti je 
geologicky oddělena. Poblíž Hermonu se 
nachází kráterové jezero nazývané Birkat 
Ram, zásobované podzemními prameny.

Izraelská armáda dobyla Golanské 
výšiny v Šestidenní válce a vojensky je 
obsadila od roku 1967 až do 1981, kdy 
Kneset (Kneset je zákonodárný orgán 
v Izraeli, který se nachází v Jeruzalémě. 
Celkem v něm zasedá 120 poslanců, 
kteří jsou voleni na základě poměrného 
volebního systému na čtyřleté volební 
období) přijal zákon o Golanských vý-
šinách. Většina arabského obyvatelstva, 
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většinou Drúzové, si ponechala syrské 
občanství, ačkoliv si mohli zvolit i izra-
elské. Sýrie jim ponechává určité výho-
dy jako např. bezplatné vysoké školství.

V roce 1998 žilo v Golanských výši-
nách 33 000 obyvatel, většina z původ-
ních 80 000 syrských obyvatel utekla po 
válce v roce 1967.

Největším administrativním centrem 
Golanských výšin je dnes obec Kacrin 
postavená v 70. letech. K dalším obcím 
patří řada kibuců (např. Merom Golan) 
a mošavů. Na severu jsou také čtyři 
drúzské a čerkesské vesnice včetně 
Madždal Šams a Ghadžar, která se 
nachází na obou stranách izraelsko-liba-
nonské hranice. 

  (zpracováno s použitím 
internetových pramenů)

Naši pouť oblastí Golanských výšin, 
respektive přírodní rezervací Yehudia 
Forest, začínáme v infocentru, kde je 
také jediný kemp v oblasti, který vyu-
žijeme pro přespání. Za vše se zde platí, 
a tak nás každý den zde strávený stojí 
kolem 15 šekelů plus kempovné. Kemp 
zde tvoří rozměrné kovové konstrukce 
ve tvaru střechy pokryté silnou plachtou, 
což je velmi praktické, neboť stíní ležení 
a stany nejsou příliš rozpálené přímým 
sluncem. Také ochranná zídka má svůj 
význam – v noci stéká z výšin silné 
katabatické proudění a zídka poskytuje 
částečnou ochranu před tímto větrem. To 
oceňuji zejména kvůli tomu, že jsem líný 
stavět stan a nocuji pod širákem. Později 
se ke mně přidávají i někteří studenti. 

První den vyrážíme na kratší výšlap 
směrem k údolí či spíše kaňonu říčky 

Zavitan. Svůj cíl musíme hlásit na info-
centru a respektovat fakt, že do 16. hod. 
musíme nahlásit svůj návrat, aby nás ne-
začali hledat. Mají zde poměrně přísná 
pravidla, která je nutné respektovat. 

Krajina je zde na první pohled relativ-
ně plochá a fádní. Co je zajímavé, jsou 
právě kaňony říček Zavitan a Yehudia 

a také výhled na Galilejské jezero. Plo-
chá část povrchu se využívá jako past-
vina a místy jsou vidět zbytky starých 
kamenných domků původních vesnic. 

V kaňonu říčky Zavitan jsou velmi 
pěkná jezírka nazvaná Hexagonal Lakes. 
Jméno je odvozeno od hexagonální (šes-
tiúhelníkové) odlučnosti horninového 
materiálu. V jezírkách je možné koupá-
ní, jenom skákání do vody je zakázáno. 
Voda, ač chladná, nás příjemně osvěžuje, 
a tak šlapeme dál prohlédnout si Zavitan 
Falls – tedy pěkné vodopády na této říč-
ce. Rozhodně stojí za návštěvu, protože 
jsou působivým přírodním divadlem.

Čas se pomalu krátí, a nám nezbývá 
nic jiného, než návrat do kempu. Stmívá 
se kolem páté hodiny, za svitu čelovek 

Detail šestiúhelníkové odlučnosti hornin

si chystáme večeři a spřádáme plány na 
další den. 

Druhého dne nám počasí opět přeje, 
a tak hlásíme pracovníkům rezervace 
výlet do kaňonu říčky Yehudia. Dostává 
se nám upozornění, že trasa je náročněj-
ší, protože se cestou musí přeplavat dvě 
jezírka. No, pro nás tohle zas tak nároč-

né není, po všech těch dobrodružstvích 
ve světě jsme zvyklí na daleko náročněj-
ší záležitosti. A navíc, s kolegou Micha-
lem, dalším expedičním vedoucím, jsme 
připravení na vše, a abychom nemuseli 
trapně plavat držíc nad hlavou věci za-
balené do igelitu, mám s sebou v batohu 
samonafukovací karimatku, kam naše 
věci v klidu naskládáme. Podle bájného 
převozníka jsme ji pojmenovali Cháron. 

Den je horký a jsme rádi, když se zvol-
na noříme do stínu asi sto metrů hlubo-
kého kaňonu. Hned na jeho začátku mů-
žeme obdivovat Yehudia Fall, překrásný 
vodopád s jezírkem. Po slabé hodince 
chůze nás čeká přeplavání prvního z je-
zírek. Strmou skálou k němu vede želez-
ný žebřík, po kterém je nutné slézt až 

Izraelští turisté u Hexagonal Lakes Jediný kemp v rezervaci Yehudia Forest

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

Leden
Středa 14. 1., 19.30

Hlídač č. 47 (ČR) 108´
Příběh lásky a vášně. Karel Roden 
v milostném příběhu o lásce, vášni, 
smrti a trestu.
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Pátek 16. 1., 19.30
Anglické jahody (ČR) 114´
Drama. Příliš horký srpen 1968. 
Hrají: V. Preiss, P. Tomicová
Vstupné: 70 Kč.
Od 12 let

Neděle 18. 1., 19.30
Mumie: Hrob Dračího krále 
(USA) 120´
Dobrodružný. Zlo se právě 
probudilo. 
Hrají: M. Bello, B. Fraser
Vstupné: 60 Kč.
Přístupný
Česká verze

Středa 21. 1., 17.30
Sobík Niko (Finsko, Dánsko) 80´
Animovaný/dobrodružný
Niko se vydá hledat svého otce, 
o kterém věří, že patří do letky 
Santa Klause.
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

Pátek 23. 1., 19.30
Umírající zvíře (USA) 113´
Erotické drama. Příběh o lásce 
a smrtelnosti, svobodě i utrpení 
podle románu P. Rotha. 
Hrají: P. Cruz
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 25. 1., 19.30
Sněženky a machři - po 25 
letech (ČR) 104´
Komedie. Stane se 25 let stará 
platonická láska skutečnou? Hrají: 
J. A. Duchoslav, M. Suchánek
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Středa 28. 1., 19.30
Kdopak by se vlka bál (ČR) 90´
Romantické drama. Příběh 
pětileté Terezky je provázán s její 
oblíbenou pohádkou O Červené 
karkulce.
Hrají: D. Dědková, J. Čvančarová
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Pátek 30. 1., 19.30
Malé oslavy (SR, ČR) 90´
Drama. Každý je někdy ztracený. 
Hrají: A. Šišková, B. Polívka
Vstupné: 60 Kč.
Od 12 let

Únor

Neděle 1. 2., 19.30
Taková normální rodinka (ČR) 
90´
Komedie. Máte pocit, že je vaše 
rodina praštěná? Seznamte se 
s Hanákovými.

k vodě. Postupně všichni překonává-
me tuto příjemně chladnou a osvěžující 
překážku, někteří se dokonce nechávají 
masírovat malým vodopádem. Místy je 
dno kaňonu porostlé houštinou bambusu, 
jinde je tvoří tráva a kameny. 

Po chvíli je zde další jezírko, do kte-
rého vedou tentokrát ocelové stupačky, 
zabetonované do skály. I tuto překážku 
naprosto bez problémů překonáváme 
a užíváme si bezvadného odpoledne. 

Celý výšlap kaňonem trvá něco kolem 
4 až 5 hodin a dá se bez problému absol-

vovat v lehké trekové obuvi. S sebou je 
potřeba mít dostatečné množství vody, 
přece jen vzduch v kaňonu se rychle pro-
hřeje a dva litry jsou nezbytné minimum 
pro zdárné absolvování celého pochodu. 

Pokud shrnu své zážitky z této oblasti, 
musím konstatovat, že se rozhodně vy-
platí sem zajet. Pěkné přírodní scenérie, 

Galilejské jezero i fakt, že se jedná 
o území, na němž se psala a píše historie 
vzájemných vztahů Izraele a sousedních 
států, to jsou hlavní atributy, které lákají 
k návštěvě této oblasti. 

  -mš- 
foto: Michal Šimek a Michal Čábela

Na Golanských výšinách se nachází větší množství opuštěných samot i celých vesnic

Některé žebříky končí překvapivě přímo 
na hladině studeného jezírka

▶
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Hrají: E. Holubová, T. Hoffman
Přístupný

Středa 4. 2., 19.00
Austrálie (USA) 170´
Romantické drama
Změna prostředí dokáže změnit 
celý život. 
Hrají: N. Kidman, H. Jackman
Přístupný

Pátek 6. 2., 19.30
Stmívání (USA) 122´
Romantický horor. Neobyčejná 
dívka se seznámí s neobyčejným 
klukem. Hrají: K. Stewart, 
R. Pattinson. Od 12 let

Neděle 8. 2., 19.30
Den, kdy se zastavila Země 
(USA) 102´
Sci-fi
Mysleli jsme, že je Země naše. 
Byla to chyba. 
Hrají: K. Reeves, J. Connelly
Od 12 let

Středa 11. 2., 19.30
Zakázané království (USA) 113´
Akční fantasy komedie. 
Boj o věčnost je úžasnější, než si 
dokážete představit. 
Hrají: M. Angarano, J. Chan
Od 12 let 

Pátek 13. 2., 17.30
Wall – I (USA) 103´
Animovaný
Poslední robot na planetě Zemi se 
vydá napříč galaxií. 
Tvůrci: Disney PIXAR
Přístupný.
Česká verze

Neděle 15. 2., 19.30
Veřejný nepřítel č. 1 (Francie) 
110´
Biografický/thriller
Jackues Mesrine byl největší 
francouzský gangster všech dob. 
Hrají: V. Cassel
Od 12 let

Zakázané království

Středa 11. února
19.30 hod.



Světelský zpravodaj leden 2009 strana 18 strana 19 leden 2009 Světelský zpravodaj 

29. leden
Jaroslav Hutka
Koncert folkového hudebníka, skladatele 
a písničkáře.
Společenský dům - divadelní sál v 19 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

2. únor
Vyhlášení nejlepších sportovců
Slavnostní akt - poděkování za úspěšnou
reprezentaci města nejlepším 
v kategoriích trenér, družstvo, mládež,
dospělí a sportovní osobnost.
Městský úřad - obřadní síň
Pořadatel: město Světlá n. S.

19. únor
Jakub Smolík
s doprovodnou skupinou a vokalistkami.
Koncert nenapravitelného romantika.
Společenský dům - divadelní sál v 19 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

14. březen
Josefské trhy
nám. Trčků z Lípy
Pořadatel: město Světlá n. S.

24. březen
Petra Janů se skupinou Golem
Koncertní návrat populární zpěvačky.
Společenský dům - divadelní sál v 19 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

27. březen
Velikonoční pohádka
Výpravná divadelní pohádka na motivy
lidových zvyků, obyčejů a lidových písní.
Pro děti MŠ a 1. st. ZŠ. 
Účinkuje: Divadýlko Mrak
Společenský dům - divadelní sál 
v 8.30 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

28. duben
Chvála bláznovství
Něžně drsná komedie.
Hrají:  Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Vasil 
Fridrich / Robert Jašków, Klára Cibulková / 
Petra Bartošová
Společenský dům - divadelní sál v 19 hodin
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

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

6. prosinec 2008 - 18. leden 2009
Pohádková půda aneb Šaty pro princezny
Výstava historických oděvů
Zuzany Kocourkové z Kutné Hory
doplněných výtvarnými pracemi žáků ZŠ a ZUŠ
ze Světlé n. S.

24. únor - 29. březen
Jaroslav Grodl a Oldřich Sýs
Výstava obrazů - figura, krajina

7. duben - 17. květen
Jan Zatorsky
Výstava fotografií a keramiky fotografa, několikanásobného 
držitele ocenění soutěže Czech Press Photo, vedoucího 
fotografického odd. redakce celostátních týdeníků Týden 
a Instinkt.

VÝSTAVA V TANEČNÍM SÁLE

21. duben - 10. květen
Výstava světelských výtvarníků - neprofesionálů
Vernisáž výstavy: 20. duben od 15 hodin

PLESY  V TANEČNÍM  SÁLE

23. leden -  maturitní
Hraje: skupina Impuls
Pořadatel: Gymnázium, Světlá n. S.

6. únor - maturitní 
Hraje: skupina Jel-band
Pořadatel: Zemědělská akademie, Světlá n. S.

28. únor - lyžařský
Hraje: skupina Vysočina
Pořadatel: Lyžařský klub Kadlečák

14. únor - Dětský karneval
Hraje: skupina NaPrášky
Pořadatel: Klub maminek Rolnička

21. únor - Dětský karneval
v tělocvičně ZŠ v Lánecké ul. 
Hraje: skupina Fernet
Pořadatel: Dům dětí a mládeže 

Zpracovala: Z. Horní

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 
AKCÍ LEDEN - DUBEN 2009
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Z vernisáže

Dne 5. prosince proběhla v Galerii 
Na Půdě vernisáž výstavy Zuzany Ko-
courkové Pohádková půda aneb Šaty pro 
princezny. Součástí vernisáže výstavy  

bylo i předání cen vyhodnoceným dět-
ským autorům z literární soutěže Cesta 
do pohádky.  

Jiřina Roženská
Foto: Petra Dvořáková

KyTICe - PŘIPRAVUJE

 19. února 2009
 od 19 hodin v divadelním sále

 koncert nenapravitelného romantika

 JAKUBA SMOLÍKA
 s doprovodnou skupinou 

 a vokalistkami.
 
 Vstupné: 190, 240, 250 a 260 Kč
 Předprodej vstupenek od 29. 1. v TIC,
 tel. 569 496 676, info@svetlans.cz
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pojit ještě jedno zajímavé číslo, soubo-
rem dosud prošlo na šest set dětí. 

Nedělní pořad byl vzpomínkovou 
mozaikou toho, s čím se soubor během 

svých pětadvaceti let na veřejnosti před-
stavil. A co bylo pěkné, v narozenino-
vém pořadu vystoupili i bývalí členové 
souboru, kteří se již dávno rozprchli do 
světa na studia či do zaměstnání. 

V polovině pořadu přišly slavnostní 
chvíle a impuls jim dali starší členové 
souboru, když předali vedoucí souboru 
Mgr. Evě Pejchalové svůj dárek s kyticí 
jako poděkování za vše, co pro celý sou-
bor a pro ně samotné vykonala. Vzápětí 
se na podiu vytvořil dlouhý zástup gra-
tulantů, za město to byla starostka 

Škubánek slavil čtvrtstoletí

Kulturní událostí adventu ve Světlé byl 
zcela jistě slavnostní pořad folklorního 
souboru Škubánek, který se uskutečnil 
v neděli 7. prosince v kinosále kulturního 

domu. Dvě a půl hodiny trvající předsta-
vení bylo připraveno k oslavám 25. výro-
čí založení tohoto  souboru. Však bylo co 
slavit, vždyť Škubánek sklízel úspěchy 

Škubánek slavil

Neděle 7. prosince není jenom 2. ad-
ventní nedělí před blížícími se Váno-
cemi. V našem městě v místním sále 
kina právě začíná slavnostní vystoupení 
dětského folklorního souboru Škubánek 
a jeho zahraničních hostů – dětského 
souboru z polské Wąwolnice – Bystr-
záků. Program koncertu má dvě části. 
První nese název „Když se řekne u nás“. 
Je věnovaná 25. narozeninám Škubánku. 
Ano, již tak dlouho nám škubánkovské 
děti při svých vystoupeních rozdávají 
radost. A to nejenom v našem Posázaví 
a ostatních městech a vesničkách Čech 
i Moravy, ale i v zahraničí. Nejstarším 

„Škubánkům“ je dnes již 35 let.
Dávno odrostli dětským střevíčkům, 

mají své děti. Ale písničky ze Škubán-
ku, mnoho vzpomínek na první chvíle 
bez maminky, na první lásky či dobré 
přátele jim zcela jistě zůstaly. Vždyť 
souborem prošlo na 600 dětí. Kdo však 

stále zůstává pevným pilířem Škubánku, 
je jeho vedoucí, naše milá paní Škubán-
ková – Evička Pejchalová. Pobýt si se 
Škubánkem, krásně zazpívat, zatancovat 
a podělit se o své srdíčko s vděčnými 
diváky přišlo i 13 bývalých členů soubo-
ru. Tak tedy sálem zní písničky, říkadla 
a Škubánek předvádí scénky z dávného 
života lidí naší rodné Vysočiny, našeho 
Horácka. Ani polští Bystrazaçy nezů-
stávají pozadu a s nadšením vystupují se 
svým veselým programem. Po odeznění 
posledních tonů „Horáckých kol“ při-
chází na pódium paní starostka a děkuje 
souboru za jeho práci, překrásná vystou-
pení a tím i za reprezentaci města i naší 
vlasti.

 Po krátké přestávce začíná druhá část 
programu. Ta již patří staročeským vá-
nočním svátkům. Velcí i malí „Škubánci“ 
a i ti úplně nejmenší „Škubánečci“ nám 
připomínají ve svých písničkách, básnič-

kách a scénkách vánoční tradice a zvyky, 
některé známé, jiné méně. Za zpěvu ko-
led všichni přivítáme na svět právě naro-
zeného Ježíška. A tak k nám opět přišly 
Vánoce, ty nejkrásnější svátky v roce.

Přejeme všem hodně zdraví, štěstí, 
lásky a úspěchů nejenom pracovních, ale 
hlavně životních. 

Drahomíra Kršňáková

Škubánek při této příležitosti děkuje 
všem, kteří jej v  nedávném období pod-
pořili: M. Brokl – Chléb – pečivo, Z. Vo-
pěnková – cukrárna, MUDr. M. Doleža-
lová, město Světlá n. S., ZŠ Světlá n. S., 
Komenského ul., KyTICe – Kulturní 
zařízení Světlá n. S., Kučera GLASS 
LINE, L. Laňka – elektro, M. Kořínek 
– přeprava osob, M. Bezouška – výpočet-
ní technika. 

Mezinárodní česko-polskou výměnu 
podpořil Fond Vysočiny.

Mgr. Eva Pejchalová přijímá gratulaci k 25. narozeninám souboru 
od jeho starších členů

Zakladatelka souboru a jeho stálá 
vedoucí Mgr. Eva Pejchalová

v takových baštách našeho folklóru jako 
jsou například Strážnice, Frenštát pod 
Radhoštěm, Písek, Telč či Veselý Kopec 
u Hlinska, natočil též své CD, horácký 

folklór propagoval i v zahraničí. V Pol-
sku byl hned čtyřikrát, dvakrát navštívil 
Holandsko, byl ve Francii a Slovinsku. 
K té jubilejní pětadvacítce je nutno při- ▶
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Staročeské Vánoce v Pohledi

Skanzen Michalův statek v Pohledi 
nabízí každoročně o posledním víkendu 
před Štědrým dnem zajímavé progra-
my, které vracejí návštěvníky o mnoho 
let do minulosti. 

Obytné místnosti statku i při letošních 
Staročeských Vánocích na Michalově stat-
ku, které se konaly 20. a 21. prosince, byly 
vyzdobeny tak, jak je míval o Vánocích 
prostý venkovský lid v dobách ještě před 
zrušením roboty. Středem pozornosti byl 
opět vánočně prostřený stůl, na kterém ne-
směly chybět tradiční pokrmy jako napří-
klad vánočka, hrachová polévka a hubník. 
Byly na něm i předměty, jež měly zaručit 
celé rodině zdraví a bohatou úrodu. 

Duše celé akce, starosta obce Jindřich 
Holub, dokázal návštěvníkům se zaujetím, 
opakovaně vyprávět o náplni tehdejších 
Vánoc. Připomínal, že tenkrát nebyly 
Vánoce komerční záležitostí spojenou 
s nakupováním drahých dárků a zásob po-
travin pro sváteční dny. Tehdy k vánoční 
pohodě stačily společně strávené chvíle 
a skromné dárky. Většinou se kupovaly 
potřebné praktické věci, jako oblečení 
nebo předměty pro běžnou potřebu. Při 
svých vyprávěních měl vždy mnoho po-
zorných posluchačů. 

Ing. Lenka Arnotová, pochopitelně 
nechyběli zástupci Folklórního sdružení 
České republiky a Horáckého folklor-
ního sdružení, popřát přišli i zástupci 
některých folklórních souborů z Vyso-
činy. Všichni ze Škubánku měli radost 

z toho, že 25. narozeniny s nimi přímo 
na jevišti oslavili polští přátelé z folk-
lorního souboru Bystrazaçy z města 
Wąwolnice. Krojovaný soubor z Polska 
se připojil s gratulací zabalenou do ně-
kolika tanečních čísel a písní ze svého 

regionu. Všechny ty dárky i kytice sice 
přijímala zakladatelka a dosud jediná 
vedoucí souboru Mgr. Eva Pejchalová, 
ale patřilo to i ostatním organizačním 
pracovníkům souboru a rodičům dětí, 
bez kterých by Škubánek nebyl tím 
Škubánkem, jakého zná široká veřejnost 
a nejen ve Světlé. 

▶

Malí tanečníci Škubánku

 V zástupu gratulantů byla také starostka 
města Ing. Lenka Arnotová

Živý betlém v podání Škubánku

Po tomto neplánovaném, ale milém 
bodu programu pokračoval Škubánek 
svým tradičním vánočním programem 
zakončeným živým betlémem. Tečkou 
za celým narozeninovým programem 
byly dva krásné dorty, které se objevily 

na pódiu, ty se hned nakrojily a začalo 
dělení, když nejprve dostaly ti nejmenší, 
a tak ani neměly čas si vychutnat ovace 
zaplněného hlediště. 

Text a foto: Jiří Víšek

Z narozeninového programu Škubánku

Programy, které jistě návštěvníkům 
pomohly navodit tu správnou vánoční 
atmosféru, opět obohatil krásnými ko-
ledami světelský folklorní soubor Šku-
bánek, nechyběla lidová umělkyně Jana 
Kotěrová z Habrů s ukázkami výroby 
panenek z obyčejných materiálů, které 
se našly v každé domácnosti. Stejně tak 
byla na Michalově statku propagátorka 
zvykoslovných tradic paní Marie Karlová 
z Lučice s ukázkami pečení a zdobení per-
níčků a výroby vizovického pečiva. Všem 
ochotně poradila jak na to, a tak není divu, 
že měla spoustu vnímavých žáků. Ve sto-
dole probíhaly ukázky mlácení obilí cepy, 

Jindřich Holub oděn do selského kroje 
neměl o posluchače nouzi
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Hej, mistře! v kostele sv. Václava

Příjemnou tečkou za vánočními 
svátky byla ve Světlé Česká mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby, která 
zazněla ve světelském kostele sv. Vác-
lava v podání smíšeného pěveckého 
sboru Gaudeamus a komorního or-
chestru Region v neděli 28. prosince. 

Provedení více než dvě stě let staré-
ho a již dávno zlidovělého hudebního 
symbolu našich Vánoc řídil sbormistr 
MUDr. Milan Bohanes a jako sólisté 
se představili Pavel Vančura (bas), 
Petr Konvalinka (tenor), Eva Brůžko-
vá (soprán) a Stanislava Šimánková 
(alt). Hodinový program začal několi-
ka vánočními koledami zazpívanými 
samotným sborem Gaudeamus a poté 
se přidali hudebníci orchestru Region 
spolu se sólisty a zazněly první tóny 
slavné „Rybovky.“ 

Ač to v kostele nebývá zvykem, po 
jejím dokončení zněl dlouhotrva-

Betlém patří k našim Vánocůmzejména děti tuto činnost pozorovaly se 
zaujetím. 

V ty dny bylo na Michalově statku v Po-
hledi vše, co k vánočním dnům patřilo, 
chyběl jenom sníh, ale náladu to nikomu 
určitě nepokazilo.

Text a foto: Jiří Víšek

Folkloristka Marie Karlová nezapřela, 
že dlouhá léta byla učitelkou

Zaslouženou pozornost budil vystavený 
betlém z kukuřičného šustí

Prastarým symbolem českých Vá-
noc je vyobrazení biblického příběhu 
o narození Krista, tedy betlém. Bet-
lém o Vánocích, to je dokonce tradice 
starší než ozdobený vánoční stromek. 
Vždyť první betlém se svatou rodi-
nou a Ježíškem v jesličkách byl podle 
historických záznamů u nás postaven 
v roce 1560 v kostele sv. Klimenta 
v Praze na Malé Straně. 

Postupem času se betlémy začaly ob-
jevovat i v rodinách a až později přibyl 
k našim Vánocům zdobený stromek. 
Mechanický Proboštův betlém z Tře-
bechovic nás dokonce proslavil na 
světové výstavě Expo 67 v kanadském 
Montrealu, Krýzovy jesličky v Jindři-
chově Hradci jsou zase největším me-
chanickým betlémem na světě. 

I Světlá má svůj mechanický betlém, 
sice se nemůže pyšnit velikostí, ale ra-
dost kolemjdoucím ulicí Pěšinky urči-
tě již druhé Vánoce přináší. Zvlášť při 
večerním osvětlení je na betlém v sou-
kromé zahradě krásná podívaná a ne-
jen pro děti. Josef, Marie, Ježíšek na 
seně a dvě ovečky po stranách vchodu, 
to vše se hýbe. Dík těm, kteří tu krásu 
v Pěšinkách zpřístupnili i veřejnosti, 
byť za plotem své zahrady. 

Ne pupkatí Dědové Mrázové na 
saních, ani směšně šplhající Santa 
Clausové, ale betlémy patří k našim 
českým Vánocům. 

Text a foto: Jiří Víšek

Mechanický betlém z Pěšinek při umělém 
osvětlení

Sbor, orchestr a dirigent MUDr. Milan Bohanes
▶
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek 
zakoupených od 22.11. do 17.12.: 

Beletrie
Faquir Fadia, Hřích a zatracení
 - těžký život ženy v arabském světě
Kačírková Eva, Na mrtvé je spolehnutí
 - česká detektivka
Kalogridis Jeane, Krvavá královna
 - historický román o Kateřině Medi-

cejské
Mularczyk Andrej, Katy
 - psychologický román z období 2. sv. 

války
Murakami Haruki, Konec světa & Hard 

Boiled…
 - psychologický román z Japonska
Murakami Haruki, O čem ženy píší
 - výbor českých povídek

jící potlesk zcela zaplněného kostela. 
Závěr krásného večera obstarala naše 
nejznámější a nejpopulárnější vánoční 
píseň Narodil se Kristus Pán a když 
se přidali všichni v lavicích i ti stojící, 
byla to nádhera. Po tomto nevšedním 
zážitku měli návštěvníci koncertu 
možnost uvědomit si, co pro světelskou 
kulturu znamená smíšený pěvecký sbor 
Gaudeamus. 

Text a foto: Jiří Víšek

Sbor, orchestr a dirigent 
MUDr. Milan Bohanes

Sólový part zpíval Pavel Vančura

Pozvánka do Muzea Světelska

Milé překvapení v již tradičním předvá-
nočním shonu a honbě za luxusními dárky 
přichystal pro své příznivce a všechny 
další zájemce místní Vlastivědný spolek 
Světelsko. Ve spolupráci se současným 
duchovním správcem zdejší římskokato-
lické farnosti, Mgr. Markem Marcelem 
Šavelem, připravil ojedinělou výstavu 
starších církevních předmětů  pocházejí-
cích z depozitáře  světelského děkanského 
kostela sv. Václava. 

Ne mnoho z nás bylo ochotno zastavit 
se, vyměnit celodenní neodkladný spěch 
a neustálý stres za chvilku klidu a zajít 
na její otevření dne 22. 12. do Muzea 
Světelska. Ti, kteří tak učinili, rozhodně 
nelitovali. Procházka vánočně osvětlenou 
Světlou, setmělé zámecké nádvoří, na je-
hož konci zářil osvětlený vchod do muzea, 
vytvářelo zvláštní pohádkovou atmosféru. 
Jako ve starých, dávno zmizelých časech 
jsme si připadaly i po vstupu do místnosti 
s nově instalovanou výstavou. Z vystave-
ných exponátů nacházejících se povětšině 
ve starších inventářích kostela či děkanství 
dýchla na návštěvníky bohatá historie kos-
tela z časů nemajících dnes již pamětníka. 
Obdiv a úžas v nás vzbuzovaly jak obrazy, 
sochy, staré textilie nebo mešní nádoby, 
tak i svícny, knihy a další ve své době pro 
kostel nepostradatelné věci. Co na tom, že 
je již dávno zapomenuto, jak a kdy se tu 
vlastně vzaly. Milým dárkem bylo také 
setkání po letech s obrazy tří duchovních 

správců farnosti, kteří se nejvíce zasloužili 
o Pamětní knihu světelského děkanství. 

Z bohoslužebných rouch a pokrývek 
různých barev měněných se v průběhu 
roku podle církevních svátků a slavností 
nás ženy nejvíce oslovil bílý ornát ozdo-
bený obrazem patrona kostela, používaný 
kdysi o svátcích Páně (pokud nepřipomí-
naly jeho utrpení), Panny Marie a svatých 
(pokud nebyli mučedníky) a dalších příle-
žitostech. 

Hodina, kterou jsme v muzeu strávily, 
stála opravdu zato. Odcházely jsme obě 
nadšené, celou cestu jsme si připomínaly 
jednotlivé exponáty a vzpomínaly. Pro-
hlídku této výstavy bychom doporučovaly 
všem. Naštěstí ještě trvá a mohou si ji užít 
všichni, kteří se zajímají o děkanský kostel 
sv. Václava, či o umělecké předměty. 
Mgr. Alena Křivská, Ing. Alena Křivská

Foto: Jiří Víšek

Ornát s vyobrazeným svatým Václavem 
z pol. 19. stol.

Harris Joanne, Krysařovy střevíce
 - volné pokračování románu Čokolá-

da
Vondruška Vlast., Román o růži
 - detektivka z českého středověku

Naučná literatura
Erickson Carolly, Poslední manželka 

Jindřicha VIII.
 - životopis o Kateřině Parrové
Miovský Michal, Konopí a konopné dro-

gy
 - konopí jako droga, ale i lék
Richter Robert, Kniha pro tatínky
 - vše o dětech a jejich výchově pro ta-

tínky
Toušlová Iveta, Toulavá kamera 7
 - náměty na výlety po Česku

Knihy pro děti a mládež
Brožová Marie, Duše stromů
 - pohádky o stromech s krásnými 

ilustracemi
Kahoun Jiří, Pro zvědavá ouška
 - pohádky o zvířátkách
Wilson Jacqueline, Polibek
 - dívčí románek
Žiška Pavel, Neříkejte teleti, aneb Kníž-

ka básní pro děti

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

Všimli jsme si za vás

Sklo již nepatří mezi symboly města
Světlá nad Sázavou již není městem 

skla a kamene. To potvrdil slavnostní 
ceremoniál při dekorování vítězů na 
závěr Vánočního turnaje hokejových 
přípravek, který se hrál v neděli 21. pro-
since na zimním stadionu v Pěšinkách. 
Nejlepší družstva i hráči již nedo-

Betlémské světlo ve Světlé

Ta krásná myšlenka, obnovit po 
dlouhé době tradiční šíření Bet-
lémského světla, se zrodila mezi 
pracovníky hornorakouského rádia 
ORF v Linci k obohacení televizní-
ho programu na pomoc tělesně po-
stiženým dětem v roce 1986. K nám 
do republiky přivezli první světýlko 
čeští exiloví skauti o tři roky později 
a dnes je z toho tradice. 

Plamínek zažehnutý v místě naro-
zení Ježíše Krista putuje pravidelně 
ve speciálním bezpečnostním obalu 
letecky z Izraele do Lince a odtud do 
Vídně. Tam potom při slavnostní mši 
přebírají světýlko skauti z pětadvaceti 
evropských zemí a rovněž další důle-
žité instituce. Je určitě zajímavostí, že 
Betlémské světlo putuje též do Evrop-
ského parlamentu a sídla OSN. Pro nás 
pravidelně organizují převoz tohoto 
symbolu míru, přátelství a lásky člo-
věka k člověku skauti z Brna. 

A bylo tomu tak i před letošními 
Vánocemi. V sobotu 20. prosince po 
osmé hodině ráno přijel rychlík z Brna 
do stanice ČD ve Světlé a v předpo-
sledním vagonu byli brněnští skauti 
se vzácným zbožím, které není na 
prodej, ale je darem pro všechny lidi 
dobré vůle. 

Pro světelskou stanici přebíral od 
skautů světýlko výpravčí Milan Sika. 
Přenést zapálenou petrolejovou lam-
pu od rychlíku do nádražní budovy 

Starostka Světlé n. S. Ing. Lenka Arnotová 
předává trofej zhotovenou z kamene 

za 2. místo kapitánovi týmu HC Chrudim

nebylo vůbec lehkým úkolem. Však 
se to napoprvé nepovedlo, plamínek 
ve větru zhasl. Vše se nechalo ještě 

zachránit, než vlak odjel. Skauti ještě 
jednou lampu výpravčímu Sikovi při-
pálili a navíc mu přidali svoji sklenici 
s hořící svíčkou. 

Že byl příjezd Betlémského světla 
k nám do Světlé významnou událostí, 
potvrzovalo to, že ho vítali hned dva 
výpravčí. Vedle Milana Siky to byl 
právě službu konající Vít Kubát. Svět-
lo potom hořelo v dopravní kanceláři 
až do půlnoci Štědrého dne, kde si jej 
mohli zájemci připálit. Bylo určeno 
všem lidem dobré vůle, nebylo pouze 
pro ty, kteří jsou spojeni s nějakou 
křesťanskou církví. Plamínek, který 
v sobě skrývá poselství vánočního 
příběhu, hřál a prosvěcoval tmu všude 
tam, kam si jej přinesli. Betlémské 
světlo se tak stává další tradicí Vánoc 
na slavnostně vyzdobeném štědrove-
černím stole.

Text a foto: Jiří Víšek 

Dva výpravčí, Vít Kubát a Milan Sika 
se světýlkem před vchodem do dopravní 

kanceláře

Brněnští skauti s výpravčím 
Milanem Sikou

Pojd́ te s námi pomáhat

FOKUS Vysočina, sdružení pomá-
hající duševně nemocným lidem, za-
hajuje projekt s názvem Pojďte s námi 
pomáhat. Projekt finančně podpořila 
Nadace VIA a jeho hlavním cílem je 
propagace myšlenky dobrovolnictví 
a dárcovství. Během následujícího 
roku chceme prostřednictvím různých 
aktivit seznamovat veřejnost s mož-
ností dobrovolně pomáhat druhým li-
dem a zároveň informovat organizace 
i jednotlivce o nabízené dobrovolné 
pomoci. Jednotlivé akce, např. před-
nášky, besedy, dny otevřených dveří, 
benefiční koncert, budou realizovat 
Dobrovolnická centra v regionech 
Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov 
a Hlinsko. Průběh projektu včetně 
informací o připravovaných aktivi-
tách mohou zájemci o dobrovolnickou 
činnost sledovat na www.fokusvyso-
čina.cz.

jk

▶
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stávali poháry či sklo v jiné podobě, 
jak tomu obvykle bývalo při podobných 
sportovních akcích ve městě. Starostka 
Ing. Lenka Arnotová předávala kapitá-
nům jednotlivých družstev a nejlepším 
hráčům pěkné štíty v podobě hokejo-
vých puků na podstavci, vyrobené z ka-
mene, které pro tento turnaj zhotovila 
firma Kamenictví Kratochvíl. Inu, časy 
se mění. 

Text a foto: Jiří Víšek

▶

Co nového v TIC?

S mírným zpožděním se na trhu obje-
vil regionální jízdní řád Českých drah, 
platný od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009. 
K dispozici je tentokrát nikoli zdarma, 
ale za 22 Kč.

***
Sortiment pohlednic v turistickém 

informačním centru se rozrostl o nové 
barevné pohlednice zobrazující fresky 
v podlipnických kostelech sv. Martina 
v Dolním Městě, sv. Jiří v Řečici a sv. 
Markéty v Loukově a o sadu umělec-
kých pohlednic s názvem „Polem to vem 
ke kostelu“. Na nich podlipnické kos-
telíky ztvárnily v kresbách a malbách 
mladé výtvarnice Magdaléna Bartáková, 
Darja Čančíková, Klára Jelínková, Eliš-
ka Koryntová a Františka Lachmanová. 
Jednotlivé pohlednice jsou po sedmi 
korunách, sada jedenácti černobílých 
pohlednic stojí 80 Kč. Vydalo občanské 
sdružení Přátelé podlipnických kostelů, 
sponzorsky vytiskly Tiskárny Havlíč-
kův brod.

-jv-

Hledáme pěstouny

Co dělají pěstouni? Pěstouni se sta-
rají o děti, které to potřebují. Není to 
ale úplně stejné jako mít svoje děti.

Pěstouni mají ve společnosti vý-
jimečnou a cennou roli, protože po-
skytují domovy a péči opuštěným,  
ohroženým a potřebným dětem, které 
nemohou jít do adopce. Děti v pěs-
tounské péči mohou být ve věkovém 
rozmezí od miminka až do dospělosti. 
V péči mohou být samy nebo se svými 
sourozenci. Všechny ale potřebují ně-
koho, kdo by se o ně staral, kdo dokáže 
pochopit, odkud přicházejí; někoho, 
kdo tu je pro ně.

Pěstouni zaslouží úctu 
a potřebují podporu

Kdo může být pěstounem? 
Natama hledá lidi, kteří jsou vřelí, 

laskaví a otevření a mají čas i trpě-
livost a hlavně chuť starat se o děti 
a mladé lidi. Pěstouny se mohou stát 
jednotlivci, stejně tak vítáme volně 
spolu žijící páry i manželské dvojice. 
I když Natama vítá zájemce z široké 
veřejnosti, i pro pěstounskou péči jsou 
nějaká omezení. Každý žadatel musí 
zároveň projít posouzením a procesem 
přípravy u státu.

V Natamě dostanete víc.
Být pěstounem dítěti je činnost zá-

služná, hodnotná a velmi zábavná, je 
to ale také kus práce. Natama se vždy 
snaží poskytnout našim pěstounům 

podporu, kterou potřebují. Je důležité, 
aby žadatelé měli k dispozici co nejví-
ce informací, které jim pomohou roz-
hodnout se, zda je pro ně pěstounství 
to pravé. Natama je moderní organiza-
ce, která poskytuje kvalitní nadstan-
dardní služby žadatelům a náhradním 
rodinám. Natama je nadstavbou státní-
ho systému.

Máte do toho chuť? Kam se můžete 
ozvat pro kvalifikovanou odbornou 
radu a spolupráci?
Pokud se domníváte, že pěstounství 

je přesně to, co vy a vaše rodina hledá-
te, obraťte se telefonicky nebo e-mai-
lem do Institutu náhradní rodinné péče 
Natama. 

Zavoláním do Natamy vám nevzniká 
žádný závazek, získáte řadu důležitých 
informací. Velmi rádi vás v Natamě 
přivítají na osobní schůzce. Odborný 
rodinný konzultant vám bude věnovat 
individuální pozornost. Tým Natamy 
tvoří velmi zkušení pracovníci, proto 
si můžete být jisti, že vám budou po-
skytnuty individuální služby vysoké 
kvality. 

NATAMA
Institut náhradní rodinné péče
Orlická 9, 
130 00 Praha 3

tel: 222 733 307
www.natama.cz  
info@natama.cz 
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Ke 170. výročí narození Karla Seidlera

svého zaměstnavatele. Jeho velké zásluhy 
zapomenuty nebyly. Dne 27. 11. 1902 mu 
byl propůjčen od císaře Františka Josefa 
I. zlatý záslužný kříž s korunou a zároveň 
byl jmenován čestným měšťanem světel-
ským. V následujících volbách byl, ač ro-
dem Němec, zvolen za starostu okresního 
zastupitelstva Ledečského. V roce 1904 
zasedal v obecním zastupitelstvu jako 
virilista, což byl nevolený člen určitého 
sboru s hlasem virilním. Virilní hlas byl 
spojený s určitou hodností, úřadem či 
funkcí.

Zemřel dne 11. října 1911 před polednem 
ve věku 72 roků  a pohřben byl o 2 dny 
později, 13. října odpoledne, do rodinné 
hrobky. Světelský děkan P. František Cha-
loupka, který jej za asistence kooperátora 
Jana Roháčka, katechety Františka Šedy 
a dalších čtyř duchovních správců okol-
ních farností pochovával, vzpomenul v Pa-
mětní knize děkanství i nejvýznamnější 
účastníky pohřbu (např. všichni správcové 
okolních panství), mezi nimiž nechyběl 
ani hrabě Maxmilian Thun-Hohenstein 
s dcerou. O účasti příbuzných zápis v pa-
mětnici mlčí. Patrně zde nežili. Pokud je 
zápis o kronikářově dožitém věku správný, 
o čemž nepochybuji, uplyne letos již 170 
let od jeho narození.

Účast tak velkého počtu duchovních 
na jeho pohřbu souvisela se skutečností, 
že kromě svých velkých společenských 
zásluh byl Karel Seidler za svého života 
i štědrým mecenášem zdejšího děkanské-
ho kostela sv. Václava.

Při výměně malovaných oken v pres-
bytáři v prosinci roku 1885 dal 120 zl. 
na výměnu jednoho velkého okna, 36 zl. 

na kulaté okno a ke všem třem oknům 
dal zhotoviti nové rámy. Kostelu věnoval 
také novou bronzovou, masivně dobře 
pozlacenou kadidelnici s loďkou, kotlí-
kem, lžičkou, 2 nových svícnů ze zlato-
kovu (mosazi), dále pak bronzovou lampu 
pro věčné světlo před hlavním oltářem 
(v presbytáři visí dodnes), nový černý plu-
viál s dvěma dalmatikami – ze sametu se 
stříbrnými portami a bílými květy – dvě 
štoly a dvě manipuly. Zapomenout nelze 
ani na český překlad německy psané Kro-
niky města Světlé jím věnovaný svému 
příznivci, samotnému děkanovi Františku 
Chaloupkovi.

Vzhledem k tomu, že se při psaní své 
knihy opíral výhradně o důvěryhodné pí-
semné prameny, zanechal cenné informace. 
Jako správce velkostatku jej samozřejmě 
zajímaly nejvíce tržní ceny zemědělských 
produktů. Poznámka autora knihy Světlá 
v zrcadle dějin, o tom, že idealizuje svého 
zaměstnavatele, je sice pravdivá, ale tento 
způsob psaní není v historii nijak neob-
vyklý. Každý z kronikářů někomu stranil. 
Většinou tomu, pro něhož pracoval. Za 
všechny lze připomenout jednoho z po-
kračovatelů Kosmy, Mnicha sázavského, 
idealizujícího ve své práci vládu a osobu 
přemyslovského knížete Soběslava I.

Ať již posuzujeme Karla Seidlera z jaké-
hokoliv úhlu pohledu, nelze popřít, že patří 
společně s děkanem P. Janem Ehrenberge-
rem mezi nejvýznamnější osobnosti, jaké 
Světlá v 19. století měla.

Mgr. Alena Křivská
Foto v barevné příloze: 

Ladislav Křivský

Vyslovíme-li jméno Karel Seidler, 
většině z těch, kteří se zajímají o nej-
starší historii Světlé, se nejspíše vybaví 
nedoložený letopočet 1207 z jeho knihy 
Kronika města Světlé nad Sázavou od 
roku 1207. – 1886., která je velmi cen-
ným pramen, bez něhož bychom dnes 
nejstarší dějiny města neznali zdaleka 
tak dobře, jak je známe.

O soukromém životě jejího autora však 
víme velmi málo. Zatím pouze to, co 
o sobě prozradil ve své knize, a tam se 
zmiňuje výhradně o své službě u majitele 
světelského velkostatku, starohraběte 
Salm-Reifferscheidta a s ní spojenými 
důležitými funkcemi. A těch bylo opravdu 
mnoho.

Do 1. července roku 1883 byl správcem 
důchodu světelského velkostatku. Tohoto 
dne byl dosavadní ředitel světelského 
velkostatku Václav Čejka přeložen na 
panství do Hainšpachu a na jeho místo 
coby správce panství starohraběte Salm-

-Reifferscheidta ve Světlé se dostal Karel 
Seidler. V roce 1884 doprovází mrtvého 
bratra svého zaměstnavatele, starohraběte 
Jana ze Salmů, na cestě do rodinné hrobky 
ve Wolmsdorfu. V roce 1885 se stává před-
sedou nově založeného „Hospodářsko-

-lesnického spolku Svornosť pro Světlou 
a Novou Ves u Světlé.“

O rok později, v roce 1886, jako zástup-
ce starohraběte Salma již zasedá v obec-
ním zastupitelstvu a opět jako zástupce 
starohraběte Salma, coby patrona školy, 
také v místní školní radě. Dále je zvolen 
i do výboru II. světelského živnostenského 
spolku. Ještě tentýž rok se svému zaměst-
navateli odvděčuje věnováním Kroniky 
města Světlé. Hrabě František Salm-Reiff-
erscheidt však v témže roce umírá a o dva 
roky později, v roce 1889 prožívá velkou 
osobní tragedii i sám kronikář, neboť mu 
umírá manželka a než rok skončí i 19letý 
syn.

Pohřbeni jsou do hrobky na světelském 
hřbitově. Na hrobku s pomníkem byla dle 
vyjádření zkušeného světelského kame-
níka použita žula z některého z místních 
lomů ležících mezi vesnicemi Horní 
a Dolní Březinka. Deska s vybroušenými 
částečně již smytými nápisy je vyleštěna. 
Která z proslulých světelských kamenic-
kých dílen ji zhotovila, se zatím nepoda-
řilo dohledat.

Věhlas spolehlivého a nepostradatelné-
ho úředníka ve funkci ředitele velkostatku 
však Karel Seidler neztratil ani po smrti 

Vyznejte se ve svých penězích (2)

V dnešním článku se dozvíte, jak ušetřit 
významné peníze na vaší hypotéce. Po-
stup je jednoduchý a výsledek stojí za to. 
Stačí si jenom udělat poznámku do diáře 
nebo do outlooku a včas jednat. Recept 
je jednoduchý, ale klienty bank málo vy-
užívaný. Spočívá v tom, že včas donutíte 
banku k tomu, aby vám snížila úrokovou 
sazbu a tím i splátku. Pokud máte hypo-
téku nebo ji budete sjednávat, je velmi 
pravděpodobné, že tato rada vám pomůže 
ušetřit hodně peněz. 

Představte si, že se vám podaří snížit 
úrokovou sazbu jenom o 0,5 %. U třími-

lionové hypotéky na 25 let to dělá dvě 
stě padesát tisíc. Sami si můžete spočítat, 
kolik by to dělalo u vaší hypotéky – na 
níže uvedeném webu k tomu najdete elek-
tronickou kalkulačku... 

První sjednání hypotéky bývá často spo-
jeno s nějakou marketingovou akcí banky. 
Často tak získáte hypotéku za výhodnější 
sazbu, než která je v daný okamžik obvyk-
lá na trhu. Jak už to ale v komerčním světě 
bývá, žádná sleva není zadarmo. Banky 
si obvykle toto zvýhodnění kompenzují 
tím, že při nejbližší fixaci nabídnou úrok 
o něco vyšší, než je v tu dobu na trhu ▶
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Takový to byl rok – rok s osmičkou na konci!

obvyklý. Při ukončení fixačního obdo-
bí může banka měnit výši úroku a vy jako 
klient můžete úvěr bez sankcí doplatit. 
Banky mívají sdělení nové sazby pečlivě 
načasováno tak, aby klient neměl mnoho 
času na případné přeúvěrování. A jenom 
dobře informovaný člověk (teď už jste to 
i vy) má šanci na tom vydělat. Nečekejte 
na sdělení banky a řekněte si o lepší úrok. 
Moje zkušenosti říkají, že klienti tímto 
postupem získají úrok o 0,5 % nižší, než 
banky standardně nabízejí. 

TIP pro vás:
Napište bance dva měsíce před uplynu-

tím fixační doby dopis, ve kterém požá-
dáte o sdělení nové výše úroku. Nebojte 
se napsat, že výši úroku potřebujete znát 
proto, abyste posoudili ostatní nabídky 
na trhu. Tím bance říkáte asi toto: „Milá 
banko, jsem pečlivý klient, který nečeká na 
to, až mi oznámíš vyšší úroky a já s tím ne-
budu moci nic dělat. Řekni mi to včas, já si 
to porovnám s trhem, a když to bude jinde 
zajímavější, tak ti uteču.“ (Znění dopisu ve 

Wordu si můžete stáhnout na níže uvedené 
webové adrese.)

Banky se dají přimět ke snížení sazby 
i při sjednávání hypotéky. Hodně peněz se 
také dá ušetřit při správné volbě fixačního 
období, ale o tom si povíme někdy příště.

Další rady a tipy najdete na: 
www.pkfinance.cz 

Petr Krajcigr
finanční manažer

▶

Svět Česká republika Světlá nad Sázavou

Leden

Slavná pouštní Rallye Dakar byla po-
prvé v historii zrušena, důvodem byla 
hrozba teroristických útoků. Zemřel 
Edmund Hillary (88), první pokořitel 
Mount Everestu z roku 1953. Bill Gates, 
jeden z nejbohatších obyvatel planety, 
oznámil postupné opouštění funkcí ve 
své firmě Microsoft.

Volba prezidenta se stala nedůstojnou 
šaškárnou, Václav Klaus zvítězil nad 
českoamerickým ekonomem Janem 
Švejnarem, kterého podporovali zelení 
a ČSSD.

Zavedení poplatků za návštěvu lé-
kaře, pohotovosti, za den v nemocnici 
a položku na receptu, zdražení elektřiny 
pro domácnost v průměru o 9 %, plynu 
o 7,5 %.

Na MěÚ začalo fungovat kontaktní 
místo Czech Point, ženskou věznici na-
vštívil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, 
Česká křesťanská akademie připravila 
besedu s legendou protikomunistické-
ho odboje Milanem Paumerem, v ZŠ 
v Komenského ul. Den otevřených dveří 
v 1. třídách, mateřské centrum Rolnička 
pořádalo dětský karneval.

Únor

Kubánský komunistický diktátor Fidel 
Castro, držící se u moci od roku 1953, 
oznámil odchod do penze ze zdravotních 
důvodů. Žezlo zůstalo v rodině, moc 
převzal jeho bratr Raúl. Ruský prezident 
Vladimir Putin vyhrožoval namířením 
ruských raket na ČR a Polsko, pokud 
v nich vzniknou americké vojenské zá-
kladny.

V chráněných oblastech Jizerských 
hor se kradl sníh a kamiony vozil na 
nový okruh ve Vesci u Liberce, aby se 
mohl pořádat Světový poháru v lyžo-
vání, ať to stojí co to stojí. A stálo: 473 
mil. Kč ze státních peněz! Heparinový 
vrah z havlíčkobrodské nemocnice, Petr 
Zelenka dostal za vraždu sedmi pacientů 
doživotí. Premiér Mirek Topolánek oce-
nil čestnou plaketou bratry Mašíny, kteří 
v 50. letech utekli na Západ.

Návštěva náměstka hejtmana kraje 
Vysočina pro dopravu Václava Kodeta, 
novou vedoucí odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje jmenována Vla-
dimíra Krajanská, zápis dětí do prvních 
tříd základních škol, vyhodnocení nej-
lepších sportovců města, na webových 
stránkách ministerstva vnitra nově 
umisťovány informace týkající se okresů 
i konkrétních obvodních oddělení Policie 
ČR.

Březen

Na začátku měsíce řádí ve střední Ev-
ropě, tedy i u nás, orkán Emma. Novým 
ruským prezidentem byl zvolen Dmitrij 
Medvěděv. Zemřel britský spisovatel 
sci-fi románů Arthur C. Clarke (90).

O prvním jarním dnu havárie ve sně-
hové vánici mezi 91. a 134. kilometrem 
dálnice D1 231 aut, 30 lidí bylo zraněno, 
z toho 3 těžce, v pasti zůstalo 20 000 
lidí, kolony až 40 km dlouhé, škoda 
vyčíslena na 27,8 milionu Kč. Zemřel 
divadelní a filmový herec Radovan Lu-
kavský (88).

Návštěva hejtmana kraje Vysočina 
Miloše Vystrčila, na radnici vyvěšena ti-
betská vlajka, konají se nejrůznější akce 
od Josefských trhů na náměstí a Staro-
českých Velikonoc na Michalově statku 
v Pohledi až po Super Grand Travesti 
Show v divadelním sále.

Duben

V Rakousku se dostal na světlo otřes-
ný případ otce, který téměř čtvrt století 
věznil a znásilňoval svoji dceru a měl 
s ní sedm dětí.

Vicepremiér a ministr pro místní roz-
voj Jiří Čunek se po čtyřech měsících 
vrátil do vlády, kterou předtím opustil 
kvůli nejasnostem ve svých financích.

V Muzeu Světelska výstava Čsl. legie 
a 1. světová válka, zaměřená na zdejší 
region, do provozu uveden vodovod 
v Lipničce, zkolaudováno 7 bytů v Jo-
sefodole. 
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Květen

Cyklon v Barmě usmrtil podle někte-
rých odhadů až 100 000 lidí, mohutné 
zemětřesení v Číně si vyžádalo nejméně 
13 000 obětí, čínští horolezci vynesli 
na vrchol Mount Everestu olympijskou 
pochodeň.

Na trase C pražského metra se může 
jezdit o tři stanice dál, až na Prosek a do 
Letňan, ve Stromovce se při ražbě sil-
ničního tunelu propadla zemina a vznikl 
patnáctimetrový kráter, Slavia má v Ede-
nu nový stadion.

Květinový den, rybářské závody v par-
ku, výstava děl světelských výtvarníků 

– neprofesionálů, dokončeny stavební 
práce na dětském dopravním hřišti, re-
konstrukce křižovatky před restaurací 
U Gusty.

Červen

Irové odmítli v referendu Lisabonskou 
smlouvu a zablokovali tak změny ve 
struktuře a organizaci Evropské unie, 
zemřel módní návrhář Yves Saint Lau-
rent (71).

Nejprve stávkovali učitelé a školští 
pracovníci, o 14 dní později řidiči z po-
volání, lékaři a úředníci. Začala digitálně 
vysílat zpravodajská televizní stanice 
Z1.

Stavební úpravy chodníku a kanaliza-
ce v Horní ulici, Stadion klub S 11 pořá-
dal propagační jízdu mopedů Vysočinou, 
vichřice poničila množství stromů v zá-
meckém parku i jinde ve městě.

Červenec

Po Slovinsku převzala na půl roku vlá-
du nad Evropskou unií Francie, francouz-
skou političku Ingrid Betancourtovou 
osvobodili po šestiletém zajetí v džungli 
kolumbijskou gerilou kolumbijští vojáci.

Ministři zahraničí Karel Schwarzen-
berg a Condoleeza Riceová podepsali 
dohodu o vybudování amerického ra-
daru v ČR, ČEZ plánuje rozšíření jaderné 
elektrárny Temelín.

V Galerii Na Půdě výstava skla a obra-
zů světelských výtvarníků, otce a dcery 
Josefa a Jaroslavy Švarcových.

Srpen

Megalomanské olympijské hry v Pe-
kingu, krátký ozbrojený konflikt v pro-
rusky orientované provincii Jižní Osetie, 
napadené Gruzií. V Madridu začalo po 
startu hořet letadlo, zemřelo přes 150 
lidí. Zemřel ruský spisovatel Alexandr 
Solženicyn (89).

U Studénky se na projíždějící vlak 
zřítil opravovaný most, zemřelo osm 
cestujících. Skončila platnost padesá-
tihaléřů, ale ještě rok je bude možné 
vyměnit v bankách. Zemřel slovenský 
herec Michal Dočolomanský (66).

Loupežné přepadení obsluhy benzí-
nové čerpací stanice, odhalení pamětní 
desky Jaroslavu Haškovi na budově 
nádraží, získání dotace 65 mil. Kč na 
rekonstrukci zimního stadionu.

Září

Po půl století došlo k usmíření USA 
a Libye, zemřel legendární americký 
herec Paul Newman (83), známý z filmů 
Hombre, Frajer Luke či Podraz .

1. září zemřel jeden z nejúspěšnějších 
českých podnikatelů a syn zakladatele 
zlínského impéria Tomáš Baťa (93). Te-
roristický útok v hlavním městě Pákistá-
nů měl na 60 obětí, mezi nimi byl také 
český velvyslanec Ivo Žďárek. Zemřel 
spisovatel Adolf Branald (97).

Malý festival Světelské babí léto s de-
chovkou, zahájení kurzů taneční a spo-
lečenské výchovy, svatováclavská pouť. 
Ve sklárnách Sklo Bohemia a. s. byla 
zastavena výroba a 1 250 zaměstnanců 
se ze dne na den ocitlo bez práce.

Říjen

Při útoku povstalců v Afghánistánu 
utrpělo sedm českých vojáků zranění, 
při jízdě v opilosti se zabil rakouský 
kontroverzní politik Jörg Haider.

V krajských i senátních volbách ČSSD 
drtivě porazila ODS, při největším požá-
ru v historii ČR lehlo na pražském Výsta-
višti popelem levé křídlo Průmyslového 
paláce. Hasilo 265 hasičů a 67 vozidel. 

Výstava květin, ovoce a zeleniny 
Světelská zahrádka, volby do krajského 
zastupitelstva, oslavy 90. výročí vzniku 
republiky, lampiónový průvod, ohňo-
stroj a koncert v Rytířském sále zámku.

Listopad

Při teroristickém útoku v indické 
Bombaji zahynulo přes 80 lidí, skončila 
vízová povinnost pro Čechy při cestě do 
USA, Michael Crichton (66), autor best-
sellerů jako Kmen Andromeda, či Jurský 
park, podlehl rakovině.

Při obrovském požáru asijské tržnice 
v Praze-Libuši zasahovalo 350 hasičů, 
ČR vstoupila jako první postkomunistic-
ký stát do Evropské kosmické agentury 
(ESA), organizace pro rozvoj kosmické-
ho výzkumu a kosmických technologií.

Vzpomínka na padlé válečné veterány, 
humanitární sbírka šatstva pořádaná 
ČČK, zahájení provozu call centra praž-
ské společnosti D+S v areálu TBS, hro-
madné podávání výpovědí zaměstnanců 
skláren.

Prosinec

Barack Obama se stal prvním Afro-
američanem, který vyhrál prezidentské 
volby, Benátky zasáhla velká povodeň, 
Řecko pouliční nepokoje a bitky s poli-
cisty.

České dráhy otevřely soustavu mostů 
a tunelů, zvanou Nové spojení, která 
spojuje pět pražských nádraží. Velká 
finanční krize se z Ameriky a západní 
Evropy dostala i do ČR.

Po roce odchází ředitel TBS Petr Sou-
kup, 25. výročí souboru Škubánek, Mi-
kuláš a živý betlém před kostelem, čerti 
ve středověkém podzemí, koncert sboru 
Gaudeamus v kostele sv. Václava.

Zpracoval: Jaroslav Vála
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Pokažené Vánoce atletky Ptáčníkové

třetí nejlepší čas z celého startovního 
pole 8.05 s. Ve finále této disciplíny si 
ještě o tři setiny polepšila, ale na první 
dvě soupeřky nestačila. První doběhla 

Š. Hlaváčková (Sp. Vlašim) v čase 
7.96, druhé místo patřilo M. Baťové 
z AC Vysoké Mýto s časem 8.00 a třetí 
v cíli finálového běhu byla Hana Ptáč-
níková za 8.02. 

Vítězné družstvo přípravky FK Sklo Bohemia Světlá n. S. Stojící zleva: J. Bílek, 
P. Pavlovič, T. Kohout, T. Vrba a F. Lacina. V pokleku zleva: O. Muzikář, L. Beránek, 

A. Böhm, T. Tecl, P. Malimánek. Leží brankář Michal Sladkovský

Malí fotbalisté si dali dárek

13. prosince se v nafukovací hale 
v Praze na Strahově uskutečnil je-
den s nejprestižnějších a nejstarších 
atletických mítinků naší žákovské 
atletiky, 33. ročník Vánoční haly 
žactva. Prestiž je dána tím, že pro 
většinu nejlepších účastníků to je 
poslední závod před jejich lednovým 
přechodem do dorostenecké katego-
rie. 

Ve startovním poli více než dvou 
stovek závodníků byla též čtrnáctiletá 
Hana Ptáčníková, svěřenkyně trenéra 
Jozefa Foťka, která reprezentuje před-
ní východočeský klub Hvězdu SKP 
Pardubice, ač pravidelně trénuje ve 
Světlé na tartanu sportoviště ZŠ Ko-
menského. 

Hana si znamenitě vedla ve sprintu 
na 60 m, když ze čtyřicítky startují-
cích skončila na třetím medailovém 
stupni. V rozběhu dokázala zaběhnout 

Dva týdny před Štědrým dnem si dali 
dárek pod stromeček nejmladší fotbalis-
té FK Sklo Bohemia Světlá n. S., když 
vyhráli I. kolo krajského přeboru futsalu 
mladších přípravek, které se hrálo turnajo-
vým způsobem v hale v Třešti. Ve čtyřech 
zápasech nenašli přemožitele, dokázali 
vstřelit 17 branek a do své sítě dostali 
pouze jednu. 

Zde jsou výsledky vítězů: FK SB Svět-
lá n. S. – Arsenal Brtnice 7:1 (branky 
P. Malimánek 5, T. Tecl a P. Pavlovič), 
SK Přibyslav – FK SB Světlá n. S. 0:2 
(P. Malimánek, T. Kohout), Arsenal Brtni-
ce – FK SB Světlá n. S. 0:6 (P. Malimánek 
3, P. Pavlovič 2, T. Tecl), FK SB Světlá 
n. S. – SK Přibyslav 2:0 (Malimánek 2). 
P. Malimánek se stal střelcem kola, ve čty-
řech zápasech se trefil hned jedenáctkrát. 
V soutěži ještě startují Spartak Pelhřimov 
A a B, FC Boca Chotěboř, Sokol Štoky 
a Sokol Předín. 

Text: Jiří Víšek, foto: Pavel Pavlovič

Hana ještě startovala v běhu na 
150 m a v něm se jí přihodila nepříjem-
nost. V nejrychlejším běhu bylo na cí-
lové pásce pořadí prvních tří závodnic 
velice vyrovnané a Hana Ptáčníková 
se snažila dosáhnout co nejlepšího 
umístění, proto do cílové pásky doslo-
va vpadla. Rozhodčí jí sice přisoudili 
druhé místo, ale při tom pádu si zlomi-
la klíční kost. 

Medailové pořadí běhu na 150 m 
žákyň: 
 1. S. Plisková (ASK Slavia Praha) 

19.26 sec., 
 2. Hana Ptáčníková (Hvězda SKP Par-

dubice) 19.28 sec., 
 3. J. Sotáková (ASK Blansko) 
  19.29 sec. 

Hana tak Vánoce strávila doma 
v Malčíně ve fixačním krunýři a bude 
muset čekat několik týdnů, až kost 
sroste.  

Text a foto: Jiří Víšek

Žákyně ZŠ Komenského atletka 
Hana Ptáčníková



Světelský zpravodaj leden 2009 strana 30 strana 31 leden 2009 Světelský zpravodaj 

Junioři zatím nic moc

Druhý nejúspěšnější hokejový tým 
Světlé posledních ročníků krajského 
přeboru, junioři HC Sklo Bohemia 

po šestnácti odehraných kolech svý-
mi výsledky zaostává za předchozími 
sezonami. 

První místo nejmladších hokejistů Světlé

Na zimním stadionu v Pěšinkách se 
v neděli 21. prosince uskutečnil Vánoční 
turnaj hokejových přípravek za účasti 
čtyř týmů malých hokejistů.

Vedle domácího družstva HC Sklo 
Bohemia Světlá n. S. hrála družstva HC 

Chotěboř, HC Chrudim a HC Sršni Kutná 
Hora. Hrálo se systémem každý s každým, 
vždy 3 x 12 minut a při remíze rozhodo-
valy samostatné nájezdy na branku. Vítězi 
turnaje se zaslouženě stali domácí, kteří 
dokázali vyhrát všechna tři utkání. Světlá 
nejprve porazila Kutnou Horu 5:3, zvítě-
zila 3:1 nad Chrudimí a v okresním derby 
vyhrála nad HC Chotěboř 4:1. 

Direktoriát turnaje určil nejlepší hráče 
– na postu brankáře byli ohodnoceni hned 
dva strážci branky, a to oba domácí: Mi-
chala Sobotková a Jakub Dundáček. Nej-
lepším hráčem turnaje byl vyhodnocen 
Tomáš Kratochvíl z vítězného družstva 
Světlé, který vstřelil jeden gól a měl čty-
ři asistence. Kanonýrem turnaje se stal 
Petr Kulhánek z HC Chrudim se čtyřmi 
trefami. Byl též odměněn nejmladší hráč 
turnaje a tím byl Světelák Adam Böhm 
(* 2002). Nejmladší hokejisté z Pěšinek 
měli možnost se jako vítězové turnaje 
představit večer ve svých dresech na ledě 
těsně před mistrovským zápasem Krajské 
ligy mužů HC Světlá – HC Hlinsko, kdy 
jim tleskalo zaplněné hlediště stadionu, 
a zážitkem bylo, když si při odchodu 
z ledu plácli se svými vzory, hráči vedou-

Vítězné družstvo turnaje přípravka HC Sklo Bohemia Světlá n. S.
Zleva stojí: A. Böhm, M. Sobotková, T. Kohout, P. Zvěřina, J. Kratochvíl, O. Kalenský, 

J. Novák, D. Piskač, J. Říha, T. Kratochvíl, F. Lacina a J. Dudáček

cího týmu soutěže, dospělými hokejistay 
z Pěšinek.

Konečné pořadí týmů v turnaji: 1. HC 
Sklo Bohemia Světlá n. S., 2. HC Chru-
dim, 3. HC Chotěboř, 4. HC Sršni Kutná 
Hora.    Text i foto: Jiří Víšek

Poděkování sponzorům 

Touto cestou bychom rádi poděkovali 
všem sponzorům, kteří nám vyšli vstříc 
a velmi rádi nám pomohli uskutečnit již 
3. ročník dětského hokejového turnaje, 
který se konal v předvánočním čase 
na světelském zimním stadionu dne 
21. prosince.

Díky těmto sponzorům byly zajištěny 
hodnotné ceny pro každého účastníka 
turnaje, dále medaile, krásné „kamenné 
diplomy“, dorty, občerstvení a jiné.

Zde uvádíme seznam našich sponzo-
rů, kterým děkujeme: MěÚ Světlá n. S. 
(hlavně paní starostce), Jednota Světlá 
n. S., MB Comp M. Bezouška, Kame-
nictví Kratochvíl, Pekárna Milan Brokl, 
Cukrárna paní Vopěnkové, Lékárna 
Rýdlová, Maso uzeniny Švondr, ViD El-
stroem s. r. o., Drogerie Holoubkovi, Coop 
diskont Ledeč n. S., Komerční Banka 
Světlá n. S., Českomoravská stavební spo-
řitelna, KENO, Hračky papír Choutkovi, 
Unimont J. C. K. s. r. o., Ski sport Tichý, 
Vitana, Davelop, Probas, Sklenářství Ben-
da, Jihlavské potraviny, pan Laňka, paní 
Bedrníčková a paní Kabelková.

 Děkují
rodiče dětí ze světelské 

hokejové přípravky

▶

Pohled do hokejové kabiny bývá obyčejným smrtelníkům utajen. Při oblékání hokejové 
zbroje zleva R. Lobo, M. Kopecký, M. Didiáš, J. Muzikář a M. Vacek.
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Zatímco před loňskou vánoční 
přestávkou měli mladíci z Pěšinek 
na svém kontě 7 vyhraných zápa-
sů, v současné sezoně poznali, jak 
chutná vítězství jen v pěti utkáních 
a jedenáctkrát odešli svěřenci trenéra 
Jiřího Skály z ledu poraženi. A to si 
svoji nelichotivou bilanci notně vylep-
šili v posledních dvou zápasech těsně 
před Vánocemi. 19. prosince zvítězili 
v Hlinsku výrazným poměrem 11:2 

a o den později rozstříleli na domácím 
ledě vedoucí tým krajského přeboru 
HC Choceň 10:4 a připravili jej o glo-
riolu neporazitelnosti. 

Ta dvě předvánoční vítězství a je-
denadvacet branek v sítích soupeřů 
jsou o to cennější, že družstvo hrálo 
jen s deseti hráči v poli. Absence byly 
zaviněny hlavně nemocemi a zraně-
ními. Však také jediný Jan Jelínek 
odehrál všech 16 zápasů, 15 jich měl 
na svém kontě Jan Kříž a 4 hráči hráli 
ve čtrnácti zápasech. Z brankářů toho 
nejvíce odchytal Michal Koubský, 
v brance stál v devíti zápasech. 

V kanadském bodování je jedničkou 
Richard Lobo s deseti góly a čtrnácti 
asistencemi, druhé místo patři Lukáši 
Holcmanovi (11+7) a třetím nejúspěš-
nějším je Radek Ptáčník (9+8). O 64 
gólů v sítích soupeřů se podělilo 13 
střelců týmu.

Text a foto: Jiří Víšek

▶

Kapitán Radek Ptáčník s trenérem 
Jiřím Skálou

Machačová první dámou Pelotonu

Zima si s lyžaři z Kadlečáku v lis-
topadu zalaškovala, když o jednom 
víkendu napadla docela slušná vrst-
va sněhu. Bleskurychle se nasazova-
ly kotvy na vlek a začal se upravovat. 
Potom však přišlo pořádné oteplení 
a sníh odplaval. Přišlo tedy další 
čekání na sníh. 

Stejně na tom byli v posledních pro-
sincových dnech pořadatelé Pražské 
lyže a Zlaté lyže v Novém Městě na 
Moravě, závodů v běžeckém lyžování 
seriálu Fis Tour de Ski. Tyto prestižní 
sportovní podniky světového významu 
se nakonec díky obětavosti pořadatelů 
a s pomocí moderní techniky podařilo 
uspořádat. 

Stejně tak členové Lyžařského klu-
bu Kadlečák nesložili ruce do klína 
a v neděli 28. prosince začali boj 
s přírodou. Uvedli do provozu sněhové 
dělo na výrobu technického sněhu, leč 
s jedním strojem to šlo pomalu. Díky 
známostem se jim však podařilo za-
půjčit ještě jedno dělo, které přivezli 

až z Moravy, od Uherského Hradiště. 
O Silvestru dopoledne se na Kadlečá-
ku zasněžovalo již dvěma děly a bílá 
plocha na svahu se začala rozšiřovat. 
To, zda světelští lyžaři svůj boj s pří-
rodou vyhráli, ukážou až další zimní 
dny. 

Text a foto: Jiří Víšek

Silvestr na Kadlečáku

Václav Remar a Jaroslav Kaiser při obsluze sněhového děla

Populární cyklistický měsíčník 
Peloton každoročně ve své anketě 
Top Ten Pelotonu sestavuje žebříček 
nejúspěšnějších cyklistů v mužské 
i ženské kategorii. Anketa má svá 
specifi cká pravidla s přidělováním 
bodů za umístění v silničních závo-
dech, cyklokrosu a bikrosu, závody 
jsou bodovány s přihlédnutím na 
svoji hodnotu. Koncem roku se sejde 
porota, výsledky jednotlivých cyk-
listů podtrhne, sečte a světlo světa 
spatří žebříček nejúspěšnějších 
cyklistů. 

V mužích se na prvních dvou místech 
umístily opravdové cyklistické hvězdy 
mezinárodního pelotonu: 1. Roman 
Kreuziger, 2. František Raboň. V žen-
ské kategorii stanula na stupni nejvyš-
ším Světelačka Jarmila Machačová, ač 
se do tohoto hodnocení nezapočítávají 
výsledky z dráhy. Na druhém místě 
ženského žebříčku skončila její sou-
peřka i kamarádka Martina Růžičková. 
Proto na závěr roku požádal Světelský 
zpravodaj naší úspěšnou reprezen-
tantku v dráhové i silniční cyklistice 
o stručné zhodnocení sezony:
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„Začnu silnicí. Domácí šampionát 
v jižních Čechách byl pro mě úspěšný. 
Tituly v časovce dvojic i jednotlivců 
a k tomu ještě stříbro v silničním závodě 
s hromadným startem, to jsem opravdu 
nečekala. Vysloužila jsem si tím no-
minaci na silniční mistrovství Evropy 
a mistrovství světa. Ale přiznám se, že 
silnice je pro mne hlavně přípravou 
pro dráhu, ta je mojí prioritou. A rok 
na dráze? Na ME do 23 let jsem chtěla 
získat medaili, ale to se mi nepovedlo, 
i když příprava byla vydařená. I to se 
ve sportu stává. Na dráhových závodech 
světového významu beru za úspěch kaž-
dé umístění do té prestižní desítky a to se 
mi na Světovém poháru v Manchesteru 
povedlo. 5. místo v bodovačce a 9. ve 
scratchi, to je v dnešním vyrovnaném 
světovém pelotonu úspěchem. Jsem tedy 
spokojená. Na začátku roku 2009 na mě 
čekají dráhové závody Světového pohá-
ru na olympijském velodromu v Pekingu 
a potom v Kodani.“ 

Jarmila Machačová, stejně jako 
její bratr Zdeněk, který jezdí v bar-
vách naší přední cyklistické stáje CK 
WINDOORS Příbram, dobře vědí, že 
vrcholová cyklistika je tvrdý chlebí-

ček, který vyžaduje poctivou přípravu, 
a ten, kdo to nepochopí, nemá mezi 
cyklistickou smetánkou místo. Proto 
oba sourozenci i v prosinci využívali 
docela příznivé počasí a holé silnice 
k pravidelným tréninkovým jízdám po 
silnicích Vysočiny. 

Minipeloton Machačových při vánoční vyjížďce 
Zleva: reprezentantka Jarmila Machačová, J. Machačová starší a Zdeněk Machač

Jaro na silnici, a u Jarmily již prv-
ní měsíce roku 2009 na dráze, dají 
odpověď na otázku, jaká byla zimní 
příprava.

Text a foto: 
Jiří Víšek
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̀ЀԀऀࠀ܀Ȁሀ᠀ԀကᜀȀࠀᔀ"ᘀ᠀Ȁᬀ܀ԀᴀȀ1ऀࠀऀȀԀ᐀ᤀԀ᐀ጀȀሀ!ᰀ᐀ᨀࠀᜀࠀ᐀Ȁကࠀࠀ)Ȁᤀ᐀ऀᰀᬀᜀ܀ᄀȀ᐀Ȁ!܀᐀ԀᄀᴀȀ ᤀ᠀Ȁᘀ᠀ԀȀࠀᔀᰀЀ᠀ȀࠀᔀကᰀऀԀᄀᴀȀ ᤀ᠀Ȁ"ᰀ#ࠀ᐀Ȁ᐀ȀԀഀᬀȀᰀ"ᘀ᠀Ȁ
ᜀഀ᐀᠀ Ȁ᐀ȀᜀԀᰀఀऀᴀ Ȁ%܀ࠀᜀᜀȀሀᜀက܀᐀᠀ Ȁ!ᰀᜀᨀऀȀ᐀ȀЀᰀᜀЀጀᨀ᠀ᨀ$ ȀԀᰀఀ᠀ᨀ$ᴀ Ȁ+ᜀȀࠀᄀഀऀࠀᄀȀ!ഀऀ!က܀᐀ᄀȀ!ᰀȀ"!܀᐀ጀ᠀ ȀࠀȀ#ᬀࠀԀऀԀက)ᤀȀ!ᬀကᜀ᠀ᴀ Ȁ+,#ऀȀ
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ᘀḀ᐀ጀ#ఀἀࠀऀࠀ܀ༀ܀ༀကఀᄀሀጀ᐀က
2ᄀᤀᜀሀᬀ"ᤀȀఀऀȀࠀༀऀЀऀᨀጀȀࠀሀጀ܀ᜀࠀ᐀ᨀ᠀ȀࠀᬀഀጀȀᬀ0ऀᰀऀᨀࠀ᐀ᜀȀༀက܀᐀*ȀကऀᰀᜀȀ!ഀᬀ!ᰀ᐀ࠀ"ఀऀȀ!ഀऀऀࠀༀ᠀ᤀȀ!ᰀȀԀ"ᬀ"ᤀȀ᐀ȀࠀᄀԀကᔀᨀ$Ȁༀက܀ᜀᨀ$ᴀȀ1ᜀऀ܀Ȁ!ഀᬀ!ᰀ᐀ࠀ"ఀऀȀ
#ᜀကᄀ Ȁ !ᰀ Ȁ Ԁ"ᬀ"ᤀ Ȁ᐀Ȁࠀጀༀᬀጀ Ȁ ᄀ!, Ȁ $ᄀༀༀ᠀ᨀࠀ Ȁ Ѐᰀᔀᨀ$ Ȁ ༀက܀ Ȁ ᬀȀ!ഀ᠀ᤀ Ȁ !ᰀ Ȁ ᔀကࠀ Ȁ ጀကऀᰀᔀᨀ$ Ȁ ᘀᬀԀ᠀ Ȁ *ጀࠀȀԀ!ᰀᜀऀࠀ Ȁ က"܀"ഀऀ Ȁ ᐀ȀࠀȀ᐀܀ༀ᠀ᨀ$ Ȁ Ѐ܀᐀Ԁऀᨀ$ᴀȀ
3!ऀᨀᬀ᐀ᬀ܀ሀ᐀ᨀᬀȀ᐀ᬀȀሀ᐀ᤀጀഀऀ᠀Ȁༀက܀᐀ȀऀᤀᜀᴀȀ&ᬀᬀࠀ"ᜀ܀᠀ȀሀᜀఀऀᤀȀ#ᜀက,ȀఀऀȀሀ᐀ఀᬀༀጀȀ܀ࠀЀ"Ȁᬀ܀ࠀऀ܀ᔀᨀ$Ȁ᐀Ȁऀ!ᬀࠀᔀᨀ$Ȁ!ഀऀᤀጀ,ȀࠀȀ!ᰀ,Ѐጀ$"ȀԀ"ᬀ᐀ᴀ

ᘀḀ᐀ጀ#ఀἀࠀऀࠀ܀ༀ%
'ऀȀༀကऀ܀ Ȁ ఀऀ Ȁࠀᄀ"ᘀࠀᜀ ȀЀᰀ Ȁ-./0120Ȁ 4!ᰀᬀᤀ᐀* ȀԀऀက"᐀5 Ȁ᐀Ȁ-./01230Ȁ 4ऀᰀᨀᬀऀ Ȁ Ā Ȁ ကᜀ5᐀ࠀȀἀᄀᤀᜀሀᬀ"ᤀ ȀࠀȀ6ऀ܀)ᤀȀԀ"ᬀఀ᠀ᤀȀᨀᄀက܀"Ȁ᐀ȀЀᰀ Ȁ-./01/30܀
ἀᄀᤀᜀሀᬀ"ᤀȀऀࠀȀ7ऀ܀)ᤀȀԀ"ᬀఀ᠀ᤀȀᨀᄀက܀"Ȁ4&ᴀ8ȀĀȀ&'ᴀ8*ȀȀሀᜀഀ᠀Ȁ9::;ȀЀᰀȀ-./01/05ᴀȀ<ഀ᠀ᄀȀԀऀȀ᐀Ȁሀᜀက܀᐀ጀȀ!ഀᬀఀ᠀ᤀ᐀ᨀ᠀$Ȁഀ᠀ሀऀ᠀Ȁ᐀!܀/"ఀ᠀ȀȀကᰀ᐀ఀऀᤀȀ'ᄀԀᘀᬀ᐀Ȁ
Ԁᨀ$ࠀᜀऀ܀)$Ȁ!ᘀ"Ȁ#ᜀက,ȀఀᴀȀ=:Ȁ#ᜀက,ᴀ

ᤀ4᐀"ഀ܀'ጀሀἀ'Ѐ܀#ഀሀༀ"%
2ᄀᤀᜀሀᬀ"ᤀȀ"ᤀ#/"ఀऀȀ᐀!ᰀЀࠀ᐀"Ȁࠀᔀ"က"ȀᜀԀऀ܀"ఀ᠀ᨀ᠀ᨀ$Ȁఀ᐀ሀᄀက,>
᐀ἀᬀ܀ᨀကᔀȀఀ᐀ሀᄀကȀ?Ȁ7Ȁࠀᄀ"ᘀ"ఀ᠀ᨀ᠀
ጀᤀऀᨀကᔀȀఀ᐀ሀᄀကȀ?Ȁ7Ȁࠀᄀ"ᘀ"ఀ᠀ᨀ᠀
0ᰀ᐀ᨀ"ሀԀကᔀȀఀ᐀ሀᄀကȀ?Ȁ=Ȁࠀᄀ"ᘀ"ఀ᠀ᨀ᠀
ᰀ"ԀကᔀȀఀ᐀ሀᄀကȀ?Ȁ=Ȁࠀᄀ"ᘀ"ఀ᠀ᨀ᠀
@ᜀᨀᬀȀԀᬀȀᤀ$"ȀࠀᄀЀᰀ᐀Ȁ!ऀ܀Ȁ!ᘀ"Ȁሀᜀఀऀᤀᨀ,Ȁࠀ᐀ȀሀȀࠀᔀༀऀȀ"ऀࠀऀᔀᨀ$Ȁ!ᬀࠀጀȀᬀ܀ࠀऀ܀ᔀᨀ$Ȁఀ᐀ሀᄀက,*Ȁ!ഀ᠀!᐀ጀȀሀᬀ܀ࠀȀ᐀܀ༀ᠀Ȁఀ᐀ကȀऀ!ᬀࠀᔀȀ!ഀऀᤀጀᴀ

ᤀࠀԀጀḀ̀Ԁఀ ܀)Ȁ̀က5Ḁༀ܀ഀ܀$̀ကጀఀᄀȀ̀
.ऀ᐀ကȀᰀሀༀᬀഀ"ఀ᠀Ȁ᐀Ѐ᠀က"Ȁ᐀Ȁఀऀ᐀ကȀ܀!/"ఀ᠀Ȁ᐀Ȁᰀሀༀᬀഀ"ఀ᠀ȀᰀሀԀ᐀$Ȁ"ᘀᬀࠀ᐀Ȁ!ᬀࠀᔀᨀ$Ȁ!ഀऀᤀጀ,Ȁࠀᄀ"ᘀࠀ᐀ᔀᨀ$Ȁ᐀Ȁἀᄀᤀᜀሀᬀ"ᴀ
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0܀ᄀက5$Ḁἀఀ܀ࠀᰀࠀ$᐀;
᐀ࠀᘀᄀሀഀᰀ܀ഀఀ܀ᨀ̀̀ᬀ܀܀30܀/2>

Ȁ ᴀᨀሀᬀࠀ0>ȀDE;Ȁ7=:ȀD::ȀȀȀȀȀFFFȀԀᰀᜀကᄀ>ȀȀFFFᴀἀऀ܀ऀ>
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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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