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Pokud bychom chtěli bilancovat 
první měsíc letošního roku, nevyzní 
nám příliš optimisticky. Nastupující 
globální krize se na nás valí snad 
ze všech stran. Národní ekonomická 
rada vlády zasedá každou chvíli, aby 
se poradila, jak zmírnit dopady krize. 
Bohužel její následky poznal skoro 
každý Světelák. Ale na druhou stranu, 
musíme si říkat, že vše zlé je k něče-
mu dobré. Takže když vás přepadne 
zachmuřený pocit, že už snad nemůže 
přijít nic horšího, vzpomeňte si pro-

sím na to, že třeba je na tom někdo 
ještě hůř, než vy. 

Každá rada drahá, jak se s touto ne-
blahou skutečností vyrovnat. Ale vězte, 
každý svého štěstí strůjce. Proto neseď-
te doma! Alespoň na chvíli se odpou-
tejte od všedních povinností a starostí. 
Třeba krásně upravená sjezdovka na 
Kadlečku láká každý den mnoho lyža-
řů. A ono vůbec nevadí, že nemáte lyže. 
Sněhu je zatím dost, tak stačí vzít boby 
nebo saně a hurá na ně. Letošní zima 
přála i bruslařům. Každý, kdo vyrazil 

ven, mohl spatřit na zamrzlých rybní-
cích  úplné davy bruslících lidí. 

Jestliže zimní sporty není pro vás 
to pravé ořechové, můžete se zkusit 
rozptýlit třeba na plesech nebo na 
maškarních bálech. Někdo může na-
mítnout, že na to nemá čas, náladu 
a ani peníze. Ten dotyčný má pravdu, 
ale člověk je od přírody bojovník. Tak 
pojďme se s tím vším poprat. 

Záleží jen na každém z nás, jak se 
k tomu postaví.  

Šárka Nevoralová

Slovo úvodem

Schůze rady 12. ledna

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání:
 • projíždění kamionů přes Dolní Bře-

zinku – bude osazena dopravní znač-
ka s označením hlavní a vedlejší ko-
munikace a vodicí sloupky.

RM projednala materiály bytové komise 
a schválila přidělení bytu o velikosti 4+1 
v Sázavské ul. čp. 546 paní Mileně Ptáč-
níkové, Světlá n. S., k 1. 2. 2009 na dobu 
určitou jednoho roku. Zajistí: tajemnice 
bytové komise, ředitel TBS Světlá n. S., 
termín: 1. 2. 2009. 

RM revokuje své usnesení č. 488/2008 
ze dne 15. 12. 2008 a schvaluje přidělení 
bytu o velikosti 1+1 v Josefodole čp. 24 
paní Ivě Frykové, Světlá n. S., k 1. 2. 2009 
na dobu určitou jednoho roku. Zajistí: ta-
jemnice bytové komise, ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: 1. 2. 2009. 

RM Světlá n. S. po projednání:
 • schvaluje ukončení nájemní smlou-

vy paní A. Semerádové, Josefodol 
24, Světlá n. S., z důvodu neužívá-
ní bytu a neplacení nájmu k datu 
31. 1. 2009. Zajistí: tajemnice bytové 
komise, ředitel TBS Světlá n. S., ter-
mín: 31. 1. 2009.

 • souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo s Ing. Vladimí-
rem Klatovským a Ditou Knotovou, 
jehož předmětem je vypracování 

nové studie proveditelnosti a analýzy 
eCBA na akci Rekonstrukce zimního 
stadionu na víceúčelové zařízení dle 
požadavku ÚRR. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 1. 2009. 

 • souhlasí s podáním žádostí o dotace 
z krajského úřadu kraje Vysočina na 
prevenci kriminality – kamery na do-
pravní hřiště. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 1. 2009. 

 • souhlasí s podáním žádosti o do-
taci Oranžové hřiště Nadace ČEZ 
a upřednostňuje lokalitu č. 2 – park. 
Město se bude podílet náklady 
na projektovou přípravu. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 1. 2009. 

 • schvaluje uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne č. IV-12-2004281/VB/1 mezi měs-
tem Světlá n. S. a společnostní ČEZ 
Distribuce a. s., za jednorázovou ná-
hradu 2000 Kč. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 1. 2009. 

 • souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 
k mandátní  smlouvě na výkon čin-
nosti zadavatele pro veřejnou zakáz-
ku Rekonstrukce zimního stadionu 
na víceúčelové zařízení s firmou 
Ekonomické a právní poradenství 
s. r. o., Roudnice nad Labem. Před-
mětem dodatku je změna způsobu 
financování mandátní činnosti. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
ihned.

 • souhlasí s realizací akce Zdvižení 
a zesílení nosné konstrukce střechy 
zimního stadionu bez ohledu na re-
alizaci akce Rekonstrukce zimního 

stadionu na víceúčelové zařízení 
a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo s vybraným zhotovitelem. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín 
31. 1. 2009. 

 • souhlasí s podáním žádosti o dota-
ci a uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní na pozemky, které 
jsou potřeba k výstavbě technické 
infrastruktury (vodovod, komu-
nikace) KN č. 965/9 v k. ú. Světlá 
n. S., KN č. 1026/12, KN č. 1026/
13 a 1209/3 v k. ú. Dolní Březinka 
s cenou pozemku 1 Kč/m2. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 1. 2008. 

Rada bere na vědomí:
 • informaci starostky, že v tomto týdnu 

by měly předávat sklárny byt v Sá-
zavské ulici o velikosti 3+1. Výše dluž-
ného nájemného je 17 tis. Kč. Záležitost 
řeší JUDr. Málek. 

 • rezignaci Ing. Zdeňka Vacka na člen-
ství v komisi pro rozvoj a výstavbu 
města k 31. 12. 2008 

 • předložený materiál s výsledky kon-
trol, které proběhly v základních 
a mateřských školách, a souhlasí 
s uloženými opatřeními.

 • připomínky k otázce zimní údržby 
silničního tahu Světlá n. S. – Hum-
polec. Zákaz používání solení vydal 
odbor ŽP MěÚ Humpolec. Bylo do-
hodnuto, že p. Böhm bude v této zá-
ležitosti jednat. 

 • informaci o opakované žádosti obča-
nů Kamenické ulice – dokončení ko-
munikace.
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 • seznam nemovitostí uvedených na LV 
společnosti Sklo Bohemia, a. s. v ka-
tastrálním území Světlá n. S. a uklá-
dá jednat se správcem konkurzního 
řízení o možném odkupu uvedených 
nemovitostí. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 28. 2. 2009. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Jak postupovat při dopravní nehodě od ledna 2009

Od Nového roku jsou všichni v pří-
padě dopravní nehody povinni volat 
policii v případě škody až od 100 000 
Kč. Od vyššího limitu si policie hodně 
slibuje, hlavně pak to, že se namísto 
objasňování dopravních nehod bude 
moci víc věnovat běžnému dohledu 
nad silničním provozem. 

Kdy volat policii?
 1. Pokud při nehodě dojde ke zranění 

(třeba i jen drobnému) nebo k usmr-
cení osoby. 

 2. Pokud při nehodě dojde na některém 
z vozidel včetně přepravovaných 
věcí ke škodě vyšší než 100 000 Kč. 

 3. Pokud při nehodě dojde ke škodě 
(v jakékoli výši) na majetku třetí 
osoby (např. k poškození zaparko-
vaného vozidla, přilehlé nemovitos-
ti apod.), policie se však nebude vo-
lat v případě, kdy půjde o škodu na 
vozidle, které sice je v majetku třetí 
osoby (např. leasingové společnosti, 
zaměstnavatele, ale třeba i někoho 
z rodiny), ale jeho řidič měl na ne-
hodě účast. 

 4. Pokud při nehodě dojde k poškození 
pozemní komunikace či ke zničení 
nebo poškození její součásti nebo 
příslušenství (např. dopravní znač-
ky, svodidel apod.). 

 5. Pokud při nehodě dojde k poškození 
obecně prospěšného zařízení (např. 
přejezdového zabezpečovacího za-
řízení) nebo životního prostředí 
(např. při úniku provozních kapalin 
z vozidla). 

 6. Pokud po nehodě nebudeme sami 
schopni (bez vynaložení nepřimě-
řeného úsilí) obnovit plynulost pro-
vozu. 

Ve všech ostatních případech bychom 
si měli vystačit sami, bez součinnosti 
policie.

Nejpřevratnější změnou vlastně není 
ani stotisícový limit, nýbrž změna 
v koncepci ochrany vozidel třetích osob, 
pokud řidič takového vozidla měl přímou 
účast na nehodě.

Zatímco dosud se volala policie ke 
každé nehodě, kterou jsme měli třeba 
se služebním autem nebo s autem na 
leasing, od ledna 2009 se to radikálně 
mění a policie se i v těchto případech 
bude volat jenom tehdy, přesáhne-li 
škoda na vozidle (včetně přepravovaných 
věcí) částku 100 000 Kč.

Bez policie? Sepište o nehodě 
záznam!
Zákon od ledna 2009 účastníkům 

nehody ukládá jednu úplně novou povin-
nost. U dopravních nehod, ke kterým se 
policie nevolá, budou účastníci nehody 
povinni sepsat společný záznam o do-
pravní nehodě.

Ten musí obsahovat popis času a místa 
vzniku dopravní nehody, její příčinu, prů-
běh a následky, identifikaci účastníků ne-
hody a zúčastněných vozidel. Účastníci 
nehody budou povinni záznam podepsat 
a neprodleně předat pojistiteli, který by 
měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťov-
ně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít 
v zásadě libovolnou formu, žádný pevně 
stanovený formulář zákon nepředepisuje. 
Přesto lze doporučit tzv. euroformulář 
záznamu o dopravní nehodě, který sou-
časně doporučujeme všem řidičům vozit 
v autě s sebou (lze jej obdržet u pojistitelů 
nebo na internetu – viz přílohu).

Pokud by vám některý z účastníků 
nehody odmítl poskytnout součinnost 
při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte 
k nehodě policii. Poplatek za neoprávně-
ný výjezd policie k nehodě (pro případy, 
kdy škoda na jednom vozidle nepřesáhne 
100 tis. korun) se v zákoně nakonec ne-
objevil. Nevystavujete se tak žádnému 
finančnímu postihu.

Desatero správného postupu při do-
pravní nehodě (DN):
 1. Neprodleně zastavte vozidlo a za-

bezpečte místo nehody (zapněte 
varovná světla a umístěte výstražný 
trojúhelník). 

 2. Zjistěte, zda při dopravní nehodě ne-
došlo ke zranění některé ze zúčast-
něných osob. Pokud ano, poskytněte 
v rámci svých možností adekvátní 
pomoc (poskytnutí první pomoci, 
přivolání záchranné služby). 

 3. V rámci svých možností a znalostí 
vyhodnoťte vzniklou škodu a další 
okolnosti dopravní nehody a případ-
ně nehodu oznamte na policii (pozor 

– povinnost přivolat policii se vždy 
řídí právním předpisem země, ve 
které k dopravní nehodě došlo). 

 4. Pokud došlo ke škodě na zdraví nebo 
k poškození obecně prospěšné věci 
(např. veřejné osvětlení, komunika-
ce) nebo nelze zabezpečit plynulý 
provoz na komunikaci, vždy je nut-
né přivolat policii. 

O rozšíření služeb CzechPOINT 

Ministerstvo vnitra od 1. 1. 2009 
rozšiřuje nabídku kontaktních míst 
CzechPOINT včetně našeho MěÚ 
o výpisy ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Jde vlastně o náhradu ně-
kolika výpisů (Obchodního rejstříku, 
Rejstříku trestů apod.) a o prokázání 
kvalifikace, například v případě podání 
nabídky do veřejné soutěže. Podnikatel-
ským subjektům, které musí tyto výpisy 
předkládat, ušetří nová funkcionalita 
poměrně hodně času i zbytečnou admi-
nistrativu. Je ale samozřejmě potřeba 
se do tohoto registru přihlásit, splnit 
určité podmínky a doložit veškeré poža-
dované dokumenty.

Od 1. 1. 2009 také řidiči zjistí stav svého 
bodového konta z registru řidičů – výpis 
bodového hodnocení osoby. Jedná se 
o ověřený výstup z registru řidičů. Při 
žádosti o výpis řidiči předloží doklad to-
tožnosti a řidičský průkaz. 

Od 1. 1. 2009 lze také žádat o oprávnění 
k přístupu do registru účastníků provozu 
MA ISOH (Modul Autovraky Informační 
Systém Odpadového Hospodářství) za 
účelem podání agendy nebo její kontroly. 
Přístupové údaje obsahují přihlašovací 
jméno a heslo, která jednoznačně identi-
fikují provozovatele a provozovnu zařízení 
ke sběru vybraných autovraků. Přístup do 
systému může získat pouze podnikatelský 
subjekt, který k provozování činnosti sbě-
ru vybraných autovraků získal od přísluš-
ného krajského úřadu povolení k provozu 
zařízení.

Nové výpisy budou zpoplatněny jako 
jiné ověřené výstupy z informačních 
systémů veřejné správy (kromě rejstříku 
trestů), tedy max. 100 Kč za první stranu 
výstupu a max. 50 Kč za každou další stra-
nu u samosprávních úřadů. Česká pošta 
a Hospodářská komora mají své tarify. 

Bližší informace na www.svetlans.cz > 
Městský úřad > CzechPoint

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ ▶
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 5. V případě, že je nutné zabezpečit ob-
novení provozu na komunikaci, mů-
žete vozidla odstranit pokud:

  • je nehoda nahlášena policii a vy 
jste řádně vyznačili konečné posta-
vení vozidel

  • shodli jste se na odstranění s dal-
šími účastníky DN a toto nebude na 
škodu sepsání společného záznamu 

 6. Pokud na místě nehody není přítom-
na policie, společně s dalším účast-
níkem DN sepište společný záznam 
o dopravní nehodě. Pro tento účel 
nejlépe použijte tiskopis „Evropský 
záznam o nehodě“. Tento dokument 
obsahuje všechny údaje, které jsou 
nutné pro řádné zdokumentování 
nehodového děje. Vzhledem k tomu, 
že dokument je stejný ve všech ev-
ropských jazycích, můžete s pomocí 
tohoto dokumentu vyplnit doku-
ment i v případě, že dalším účastní-
kem bude osoba jiné národnosti. Ne-
máte-li tento tiskopis u sebe, můžete 
záznam provést na jakýkoliv jiný pa-
pír, ovšem nezapomeňte na podpisy 
všech účastníků nehody! 

 7. Doporučujeme také kontaktovat 
z místa nehody klientské centrum 
pojišťovny viníka (jste-li na zavi-
nění nehody dohodnuti). Pokud je 
následkem dopravní nehody vaše 
vozidlo nepojízdné, kontaktujte asi-
stenční linku své pojišťovny, za úče-
lem zajištění odtahu havarovaného 
vozidla. Mějte na paměti, že v rámci 
svého pojištění máte již hrazeny asi-
stenční služby! Asistenční linku své 
pojišťovny volejte i v případě, kdy si 
nebudete jisti dalším postupem. 

 8. Nezapomeňte, že pro lepší prokázá-
ní vzniku dopravní nehody je vhod-
né zajistit na místě nehody případné 
svědky, fotodokumentaci apod. 

 9. Před opuštěním místa nehody se 
přesvědčte, že máte všechny potřeb-
né údaje o druhém účastníkovi DN. 
Jedná se zejména o: jméno a příjme-
ní druhého účastníka, údaje o vozi-
dle (registrační značka, VIN, typ 
vozidla), údaje o vlastníku vozidla 
(jméno, bydliště – sídlo), údaje o po-
jištění druhého vozidla (číslo zele-
né karty, číslo PS, název pojistitele, 
platnosti ZK). 

 10. Zajistěte neprodlené předání sepsa-
ného záznamu o dopravní nehodě 
své odpovědnostní pojišťovně. 

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ

▶ Za RNDr. Václavem Zajíčkem 

Smutná zpráva nás zastihla ve středu 
21. ledna 2009. Den předtím zemřel 
v Praze čestný občan města Světlé nad 
Sázavou Doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc. 
Loučíme-li se těmito řádky s naším spolu-
občanem, je jistě na místě alespoň stručně 
připomenout významné mezníky v jeho 
tak plodném životě.

Ačkoliv se narodil 27. října 1924 v Kutné 
Hoře, prožil dětství, mládí i významnou 
část podzimu svého života ve Světlé nad 
Sázavou, kde vlastnil jeho otec strojní 
dílnu. K jeho zálibám patřil v mládí 
sport a po celý život hudba. Po studiu na 
gymnáziu v Havlíčkově Brodě studoval 
v Praze Přírodovědeckou fakultu UK, 
obor geografie a geologie a současně na 
konzervatoři hru na varhany.

Ukončením studia na Univerzitě Karlo-
vě však jeho touha po vzdělání nebyla ještě 
naplněna, studuje hydrografii a doktorát 
získává na Masarykově univerzitě v Brně. 
Dokonce již při svém náročném zaměstná-
ní ve Výzkumném ústavu vodohospodář-
ském nejprve v Bratislavě a po dvou letech 
v Praze nachází čas ke studiu na stavební 
průmyslovce, protože postrádal znalosti 
potřebné při práci týkající se vodohospo-
dářských staveb.

Ještě jako pracovník bratislavské po-
bočky ústavu se seznámil se svou budoucí 
manželkou Ludmilou. Z manželství, které 
trvalo dlouhých 55 let, se narodily dvě 
děti.

RNDr. Václav Zajíček se věnoval i pe-
dagogické činnosti. Přednášel na Příro-
dovědecké fakultě UK. Po roce 1989 byl 
jmenován docentem a stal se poradcem 
ministra životního prostředí. Zapojoval se 
i do mezinárodních vědeckých výzkumů 
po celém světě.

Na město svého mládí a vlastně na celé 
Posázaví RNDr. Václav Zajíček nikdy 
nezapomněl. V době svého aktivního 
pracovního života pomohl prosadit vy-
budování nádrže Kristiánka, zabýval se 

i řešením čistění odpadních vod. Po roce 
1989 tráví ve Světlé stále více času. Snaží 
se zachránit strojní dílnu, hraje na varhany 
v místním kostele, pracuje v městském 
zastupitelstvu, v komisi pro rozvoj města, 
spoluzakládá Vlastivědný spolek Svě-
telsko. Ještě ve velmi pokročilém věku 
přichází často na radnici se svými mnoh-
dy nadčasovými návrhy, které se týkaly 
především průmyslových zón a zlepšení 
napojení našeho města na dálnici. Není 
proto nic neobvyklého na tom, že zastu-
pitelstvo jmenovala pana Václava Zajíčka 
v roce 1999 čestným občanem našeho 
města. Těžko najít někoho, kdo by si to 
zasloužil víc.

Odchodem pana Václava Zajíčka ztrácí 
město Světlá nad Sázavou svého nejvý-
znamnějšího a nejaktivnějšího čestného 
občana, příznivce a rádce.

Čest jeho památce.

Vzpomínka

Zemřel 
MUDr. Michal Foršt
21. 1. 1939 – 11. 1. 2009

Promoval na Fakultě dětského lé-
kařství UK v Praze, popromoční praxi 
zahájil na dětském oddělení nemocnice 
v Havlíčkově Brodě. Po atestaci v ro-
ce 1965 se stal na dlouhá léta prvním 
stálým a jediným pediatrem ve Světlé 
n. S. Teprve v roce 1978, v důsledku 
velkého přírůstku dětských pacientů, 
zde byl vytvořen další dětský obvod.

Byl vždy trpělivý, chápavý, laskavý 
a obětavý, ať již ve své ordinaci nebo 
při službách Lékařské služby první 
pomoci. A takový navždy zůstane ve 
vzpomínkách mnoha lidí.

Nadevše miloval svoji rodinu, svoji 
práci a své malé pacienty. Měl rád hud-
bu a zpěv. Účastnil se veřejného a poli-
tického života, byl poradcem při stavbě 
stávajícího zdravotnického střediska, 
rád a často přednášel na základních 
školách a v Československém červeném 
kříži. 

Bohužel jeho choroba, která ho po-
stupně invalidizovala, byla příčinou 
předčasného ukončení aktivní lékařské 
praxe na sklonku roku 1995. I tak dále 
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Upozornění pro zaměstnance skláren

Upozorňujeme zaměstnance Sklo 
Bohemia, a. s., kteří tak dosud neuči-
nili, aby si písemně u bývalého zaměst-
navatele zažádali o zaslání potvrzení 
o zdanitelných příjmech za rok 2008, 
případně i 2009 a sami si ve vlastním 
zájmu podali přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob na příslušný finanční 
úřad podle místa trvalého bydliště. Tím 
získají vratky daní, které u většiny ne-
budou zanedbatelné.

Než vyhledáte někoho, kdo vám po-
může s vypracováním daňového přiznání, 
připravte si doklady, které jste v před-
chozích letech předkládali mzdové účetní, 
když jste žádali o provedení ročního zú-
čtování daní.

Povinné doklady: 
 • potvrzení o zdanitelných příjmech za 

rok 2008, pokud jste měli v roce více 
zaměstnavatelů, potvrzení od všech, 
kde byla sražena zálohová daň

 • potvrzení o úrocích ze zaměstnanec-
ké záložny (vnitrobanky)

 • další potvrzení, která snižují daňo-
vý základ (životní pojištění, penzijní 
připojištění, dary – dárce krve, úroky 
z úvěrů, příspěvky odborové organi-
zaci apod.)

Termín podání daňového přiznání na 
finančním úřadu je 31. 3. 2009, pokud ho 
zpracovává kvalifikovaný daňový poradce, 
30. 6. 2009.
 • Kontaktní pracoviště finančního úřa-

du bude v březnu 2009 na Městském 
úřadu Světlá n. S. v těchto termínech: 
každé úterý (s výjimkou 31. 3. 2009) 
8:00 – 11:30 a 12:00 – 15:30, každý 

O Milanu Krajíčkovi

Narodil se v roce 1951 v Tisu u Hav-
líčkova Brodu. Po absolvování Střední 
sklářské školy ve Světlé n. S. a maturitě na 
Střední uměleckoprůmyslové škole v No-
vé Boru pracoval v letech 1971 až 1992 
jako vedoucí sklářského provozu v Josefo-
dole. Od roku 1992 se věnoval samostatné 
umělecké tvorbě, v roce 1994 absolvoval 
zahraniční stáž Artglass Team Finland.

Milan Krajíček patřil mezi první autory, 
které jsme oslovili s nabídkou vystavovat 
svou tvorbu v naší Galerii Na Půdě. Vý-
sledkem této spolupráce byla velice úspěš-

ná výstava nazvaná Konfrontace, která se 
uskutečnila v průběhu srpna 2005.

I nás tedy v lednu letošního roku  za-
skočila zpráva o jeho náhlé smrti. Dovolte 
nám proto, prosím, připomenout jeho slo-
va o materiálu, který si tak oblíbil a z kte-
rého uměl vytvořit tolik krásy pro potěchu 
a radost nás všech:

„Sklo je má velká láska. Není to tak úplně 
pravda, ale práci se sklem jsem si skutečně 
zamiloval. Sklo je materiál nevyčerpatel-
ných možností. Je chladný a přitom žhavý. 
Je tvrdý, nepřístupný a současně křehký. 
Přináší radost i zklamání, napětí i pohodu. 
Snadněji rozpoznávat všechny vlastnosti 
a možnosti, které sklo dává, pro mě zna-
mená naučit se sklo zvládat a ovládat ve 
všech jeho podobách.“

Mgr. Jana Kupčíková

zůstával v kontaktu se zdravotníky a se 
zájmem sledoval postupné přeměny 
zdravotnického systému. Statečně a po 
mnoho let vzdoroval své vleklé chorobě 
a na její komplikace dne 11. 1. 2009 ze-
mřel ve věku nedožitých 70 let.

MUDr. Alena Šimková

Děkuji všem, kteří se přišli naposled 
rozloučit s naším milovaným 
MUDr. Michalem Forštem, 

za květinové dary a slova útěchy.

Jana Forštová s rodinou

pátek 8:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00 
(naposledy 27. 3. 2009).

 • Tiskopisy daňových přiznání jsou 
k dispozici na každém finančním 
úřadu a také v pokladně Městského 
úřadu Světlá n. S. – vyzvedněte si zá-
roveň i přílohu č. 2.

Město Světlá n. S. připravilo pro pří-
padné zájemce na 23. 2. 2009 od 8.00 hod. 
v tanečním sále instruktáž, jak vyplnit 
daňové přiznání za rok 2008. Psací potře-
by – nejlépe obyčejnou tužku, kalkulačku 
a tiskopis daňového přiznání s přílohou 
č. 2 vezměte s sebou!

Ing. Lenka Arnotová
starostka  města

Parkování ve Světlé nad Sázavou? Žádný problém...  
(Foto: Zdeněk Novák, městská policie) 
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Výběrové řízení na poskytnutí půjček

Zastupitelstvo města Světlá n. S. 
na svém zasedání dne 28. února 
v návaznosti na Zásady pro použití 
účelových prostředků Městského 
fondu rozvoje bydlení města Světlá 
n. S. v roce 2009 vyhlašuje výběrové 
řízení pro rok 2009 pro zadávání 
přihlášek do výběrového za účelem 
získání půjčky z Městského fondu 
rozvoje bydlení města Světlá n. S. 

– usnesení č. 21/2009. Přihlášky (žá-
dosti) lze předkládat v termínu od 
2. března do 31. března 2009.

Zásady pro použití účelových pro-
středků Městského fondu rozvoje byd-
lení města Světlá n. S. byly vydány ZM 
s účinností od 1. 3. 2009, zveřejněny 
jsou na úřední desce a na webové strán-
ce města www.svetlans.cz., popřípadě 
na odboru majetku, investic a regionál-
ního rozvoje, MěÚ Světlá n. S. 

 1. Výše finančních prostředků
  V roce 2009 budou poskyt-

nuty půjčky v celkové výši 
1 000 000 Kč. 

 2. Komu je půjčka určena
  Všem vlastníkům obytných staveb 

a budov (právnickým a fyzickým 
osobám) na území města 
Světlá n. S.

 3. Na co a za jakých podmínek lze 
půjčku čerpat (viz tabulku)

 4. Jakým způsobem o půjčku žádat
 a) žadatel si na městském úřadě, od-

boru majetku, investic a regionál-
ního rozvoje vyzvedne závazný 
formulář na podání přihlášky

 b) vyplněný formulář s přílohami pak 
předá v termínu od 2.3. do 31. 3. 2009 
na výše uvedeném odboru

 5. Určení adresátů a výše půjčky
 a) na základě správně vyplněných 

a doložených žádostí ZM Svět-
lá n. S. na svém zasedání dne 
29. 4. 2009 určí adresáty a koneč-
nou výši půjček

 b) s určenými adresáty uzavře Měst-
ský úřad Světlá n. S., odbor MIRR 
smlouvu o půjčce, a to bez zbyteč-

ných odkladů, nejpozději však do 
konce roku 2009

 6. Čerpání a splácení půjčky
 a) půjčku je nutno čerpat u titulů 01 

až 12 do jednoho roku a u titulů 51 
až 54 do konce roku následujícího 
po datu uzavření smlouvy o půjčce

 b) jistina i úroky se splácí rovnoměrně 
měsíčními splátkami počínaje led-
nem 2010

S pomocí vlastníkům obytných bu-
dov a staveb se počítá i v dalších letech, 
avšak výše půjčky a počet vybraných 
uchazečů bude závislý na finančních 
možnostech fondu rozvoje bydlení.

Bližší informace o poskytnutí těchto 
finančních prostředků na opravy a mo-
dernizaci bytového fondu zájemcům po-
dají pracovníci Městského úřadu Světlá 
n. S., odboru MIRR, kde jsou k dispo-
zici i formuláře přihlášek. Věříme, že 
využijete této možnosti k vylepšení 
vzhledu a stavu vašich obytných domů.

 Ilona Hladíková
OMIRR

Možné tituly půjček a podmínky jejich splácení:

Kód Účel Lhůta splatnosti Úrok Horní hranice půjčky v Kč

01 Obnova střechy a střešní konstrukce starší 10 let 3 roky 3 % do 100 tis. na jeden dům

02 Zřízení plynového nebo el. vytápění ve stav. domě 4 roky 3 % do 25 tis. na jeden byt

03 Zřízení malé čistírny odpad. vod ke stávajícímu domu 4 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

04 Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti spodní vodě 4 roky 3 % do 100 tis. na jeden dům

05 Obnova fasády domu staršího 10 let vč. oplechování 4 roky 3 % do 10 tis. na jeden byt

06 Zateplení obvod. pláště domu staršího 5 let 4 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

07
Vybudování WC a koupelny či sprchového koutu v bytě kde dosud 
nejsou

3 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt

08 Zřízení fasády u novostavby 3 roky 3 % do 50 tis. na jeden dům

09 Zřízení podezdívky oplocení u novostavby 3 roky 3 % do 20 tis. na jeden dům

10 Výměna oken 3 roky 3 % do 30 tis. na jeden byt

11
Rekonstrukce bytového jádra (s podmínkou doložení technického 
řešení a statistického posouzení)

3 roky 3 % do 40 tis. na jeden byt

12 Rekonstrukce výtahu 3 roky 3 % do 200 tis. na jeden dům

51 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy 8 let 4 % do 70 tis. na jeden byt

52 Při nástavbě a vestavbě bytů do klasického půdního prostoru 8 let 4 % do 50 tis. na jeden byt

53 Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě 6 let 4 % do 20 tis. na jeden byt

54 Zřízení plynového nebo el. topení při nové výstavbě 6 let 4 % do 25 tis. na jeden byt
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Policisté ve Světlé n. S. šetří krádež 
peněženky, ke které došlo počátkem 
ledna. Neznámý pachatel využil ne-
střeženého okamžiku v prodejně na 
náměstí Trčků z Lípy a z volně odlo-
žené kabelky odcizil peněženku s fi -
nanční hotovostí, doklady a platební 
kartou. Poškozené ženě vznikla škoda 
1 150 Kč. 

V noci z úterý na středu 21. 1. dosud 
neznámý pachatel postříkal sprejem 
stříbrné barvy osobní automobil Ford 
Focus. U vozidla, zaparkovaného před 
domem v Dolní ulici ve Světlé n. S., 
neznámý pachatel postříkal přední 
světlomety i část karoserie, zejména 
kapotu a blatníky. Poškozenému ma-
jiteli vznikla škoda ve výši nejméně 
20 000 Kč. 

21. 1. v ranních hodinách došlo ve 
sklářském učilišti ve Světlé n. S. ke 
krádeži oblečení. Neznámý pachatel 
se vloupal do uzamčené šatní skříňky, 
z níž odcizil zimní bundu, rifl e, tričko 

Kriminalita na Světelsku
a pásek. Poškozenému vznikla škoda 
4 000 Kč. 

Z trestného činu krádeže je podezře-
lý 19letý mladík z Chotěboře, který 
byl 21. 1. v podvečerních hodinách 
v prodejně v Zámecké ulici přistižen 
prodavačkou při krádeži různých po-
travin. 

Zboží v hodnotě 101 Kč bylo vrá-
ceno zpět do prodejny. Šetřením bylo 
zjištěno, že mladík byl již za obdobný 
trestný čin v posledních třech letech 
potrestán. 

Ve zkráceném přípravném řízení mu 
bylo sděleno podezření pro shora uve-
dený trestný čin.

Z webové stránky Policie ČR 
zpracovala 

-hk-

Sdělení TBS

Technické a bytové služby města Svět-
lá n. S. sdělují občanům města Světlá 
n. S. a místních částí. že s platností od 
1. 1. 2009 platí nová provozní doba skládky 
a sběrného dvora ve Světlé n. S. – Rozinov. 
Ostatní informace ohledně skládky a sběr-
ného dvora vám rádi poskytneme na tele-
fonních číslech: 569 452 594. 569 452 656 
nebo 733 378 152.

Letní období: Od 1.4. – 31.10.
Po 07.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Út 07.00 - 11.30 12.00 - 14.30
St 07.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Čt 07.00 - 11.30 12.00 - 14.30
Pá 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
První sobota v měsíci 08.00 - 12.00

Zimní období: 1.11. – 31.3.
Po 07.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Út 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
St 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Čt 07.00 - 11.30 12.00 - 15.30
Pá 07.00 - 11.30 12.00 - 15.30
První sobota v měsíci 08.00 - 12.00

Hasičský záchranný sbor v roce 2008

V loňském roce zasahovali hasiči 
HZS kraje Vysočina, požární stani-
ce Světlá n. S. u 147 mimořádných 
událostí. Z toho bylo 24 požárů, 
30 dopravních nehod a 93 x hasiči 
odstraňovali uniklé ropné látky, 
prováděli záchranu osob, zvířat, 
čerpání vody ze zatopených sklepů, 

odstranění stromů spadlých na ko-
munikacích, odstranění ledových 
převisů a odemknutí nemovitostí 
spoluobčanů tam, kde hrozilo nebez-
pečí z prodlení. 

V loňském roce došlo v rámci celého 
kraje Vysočina při mimořádných udá-

lostech (především u dopravních nehod) 
k úmrtí 122 osob, z toho 8 osob zesnulo 
u požárů. Škoda u požárů dosáhla 120,7 
mil. korun a uchráněny byly hodnoty ve 
výši 456,4 mil. korun. 

Některé mimořádné události 
v hasebním obvodu Světlá n. S.:

9.2. přejetá žena v kolejišti na nádraží 
ČD 

4.3. auto v rybníce Váha pod Lipnicí 
n. S. 

9.3. vytažení utonulého z rybníka 
v Druhanově 

▶
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11.3. dopravní nehoda osobního auto-
mobilu Škoda Favorit ve Zbož-
ském potoce

21.4. otevření bytu – majitel doma ne-
byl schopen vstát, předán ZZS

2.5. dopravní nehoda dvou osobních 
automobilů ve směru na Novou 
Ves (zraněny 4 osoby)

4.6. požár ve sklepě RD v Nádražní 
ulici – majitel nebyl doma

27.5. požár u kolejí cca 2 km od Josefo-
dolu směrem na Světlou n. S. 

5.7. dopravní nehoda osobního auto-
mobilu u Vlkanova (1 osoba exi-
tus, 2 lehce zranění)

31.7. požár balíkové slámy na vleku 
– Nová Ves u Světlé n. S. 

7.8. požár lesa u Druhanova 
22.8. dopravní nehoda motorkáře 

v Dobré (těžké zranění)
30.8. požár okrasného stříbrného smr-

ku v Ovesné Lhotě
2.9. požár kolny v Tisu (uhořelo prase, 

dvě kozy a tři selata)

20.9. dopravní nehoda osobního au-
tomobilu na silnici Druhanov 

– Ovesná Lhota (1 osoba exitus, 2 
zraněny)   

31.10. dopravní nehoda dvou osobních 
automobilů na silnici Světlá n. S. 

– Nová Ves (4 osoby zraněny)
21.11. otevření bytu v Bačkově, majitel-

ka nalezena bez známek života

Finanční úřad 
v Ledči n. S. 
oznamuje,

že bude v měsíci březnu zajišťovat 
výběr daňových přiznání k dani z pří-
jmů fyzických osob též na  Městském 
úřadu ve Světlé n. S., a to ve dnech:

pondělí (2. 3., 9. 3., 16. 3. a 23. 3.)
 v čase 8:00 – 11:30 hod.
 a 12:00 – 16:00 hod.

pátek (6. 3., 13. 3., 20. 3. a 27. 3.)
 v čase 8:00 – 11:30 hod.
 a 12:00 – 14:00 hod.

Informace o rozšířených úředních 
dnech a hodinách v sídle Finančního 
úřadu v Ledči n. S. lze získat přímo 
na FÚ nebo na tel. 569 712 303.

2008/2007 požáry
dopravní 
nehody

technická 
pomoc

celkem mi-
moř. události

HZS kraje Vysočina 820/890 1422/1738 3859/2842 6101/5470

ÚO Havlíčkův Brod 140/143 256/246 690/662 1086/1051

PS Světlá n. S. 24/18 30/27 93/102 147/147

SDH Světlá n. S. 7/3 0/0 4/8 11/11

▶
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Dolní ulice
Tentokrát by se tato rubrika měla 

spíše jmenovat Našli jsme v letopi-
sech, protože o situaci kolem demolic 
a nové výstavby v Dolní ulici budu 
víceméně pouze citovat ze zápisů Ji-
řího Holana v kronice města. A jako 
obvykle bez komentáře. Jen si dovo-
lím poznamenat, že kronika je sice 
dokladem své doby, ale neměla by být 
zápisem subjektivně vnímaných udá-
lostí v obci. Že tomu tak vždy nebývá, 
je patrno z následujících ukázek. 

1966
„Opravdu zlatým písmem začíná se 

psát ve Světlé rok 1966, protože v tom-
to roce nastává nová éra města, jeho 
rozvoje. V letošním roce na základě 
výstavby nového sklářského závodu byl 
přepracován předběžný návrh směrné-
ho územního plánu města pro budoucí 
počet 7 000 obyvatel. /…/ Současně byl 
zpracován předběžný návrh podrobné-
ho územního plánu vnitřní části města 
mezi řekou Sázavou a tratí ČSD Světlá 
n. S. – Čerčany. Tento předběžný návrh 
bude projednán za účasti veřejných or-
gánů, organizací a občanů.

V prostoru mezi korytem řeky a Sá-
zavskou ulicí začala výstavba internátů 
sklářského učiliště. „Pracoviště ožíva-

30.11. požár kolny ZOD Habry, hořela 
uskladněná řezanka na výrobu 
pelet

Preventivně výchovná činnost PS 
Světlá n. S. – 1 896 osob při 21 akcích 
(návštěvy škol, ukázky na dětských tá-

borech, výročí SDH nebo návštěva na 
požární stanici). 

V roce 2008 se i díky městu Světlá 
n. S. podařily světelským (profesio-
nálním i dobrovolným) tyto investiční 
akce:

 • dopravní automobil Fiat – cca 
250 000 Kč 

 • výměna topného média z el. ener-
gie a plyn – cca 1 050 000 Kč.

Zpracoval npor. ing. Jiří Zelenka, velitel 
PS Světlá n. S., HZS kraje Vysočina

lo ruchem,“ píše dál kronikář města, 
„hlavní silnice směr Ledeč se promě-
nila v úseku staveniště v bažinu, bag-
ry, jeřáby, buldozery, auta odvážející 
živnou půdu – to vše byl počátek nové 
éry Světlé. Splnil se dávný sen občanů, 
že do Světlé přichází „nový“ průmysl 

– sklářství…

1967
„Byl dokončen návrh směrného územ-

ního plánu a projednáván zpracovaný 
podrobný územní plán města, podle 
kterého byl již vypracován projektový 
úkol na výstavbu sídliště v západní čás-
ti města, kde je plánováno do roku 1973 
postavení 494 bytových jednotek včetně 
občanské a technické vybavenosti. 

/…/ Někteří občané organizují pod-
pisové akce, že nesouhlasí s demolicí 
domků a navrhují jiná místa výstavby. 
V čele této opozice je Zbyněk Doležel 
z Dolní ulice, jehož domek není vzat 

zatím do demoličního řízení. Demolo-
vány mají býti domky občanů Zelingra, 
Holanů, Kratochvílů J. a K., zastavení 
zahrad Vincencových (Novákových). 
Jednání probíhají a dělají se i různé 
úpravy v zastavovacím plánu. Situace 
je zatím napjatá. MěNV svolává besedy 
s občany, na místě jsou zástupci všech 
složek i projektanti z KNV. Vysvětlu-
je se občanům celá situace. Na tyto 
schůze byli přizváni i zástupci skláren 
Bohemia, kteří seznamovali všechny 
přítomné se záměry a výhledy nového 
průmyslu. Bylo mnoho výstupů ▶

V popředí domek čp. 133, vzadu čp. 223 
a čp. 186

Domky čp. 206 (Zelinger) a 133 (Holan)
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a dohadů. Vytvořil se kruh občanů 
v čele se Z. Doleželem, kteří si sehnali 
svého právníka z Humpolce a zahá-
jili, resp. pokračovali v organizování 
protestů vůči výstavbě v Dolní ulici 
a pod ní. Byli to občané: Z. Doležel, 
J. a K. Kratochvíl, J. Franc, Joukl, 
M. Císař, Z. Brzoň, J. Hradecký a další 
Psali různé petice na všechny nadříze-
né instituce. 

/…/ Dříve jmenovaný okruh lidí cho-
dil po bytech a zvláště starým lidem 
vysvětlovali po svém celou situaci, 
přičemž zdůrazňovali, že je MěNV 
chce okrást tím způsobem, že jim za 
domky i objekty dá velmi málo. Někteří 
občané, hlavně pak J. Holan – protože 
v souhlase s novou výstavbou byl ocho-
ten prodati své objekty a uvolniti tak 
místo pro vlastní výstavbu – byli ozna-
čováni za zrádce celé věci, vytvářela 
se situace, že vznikaly sváry, neshody 
a různice. Neustálé protesty písemně 
i ústně psal Z. Doležel, docházelo 
k dialogům na MěNV. Po podepsání 
souhlasu s výkupem domku a pozemku 
J. Holana, později u paní M. Vincenco-
vé a zahrad J. a K. Kratochvíla, napsal 
Z. Doležel další protesty a petice na 
úřady a prokurátora – že tito občané 
dostali za objekty vysoké obnosy, že 
vše je přeplacené a podobně. Zde se 
opět objevil nedobrý zjev, kdy byli lidé 
přesvědčováni, že budou ošizeni a na 
druhé straně tentýž Z. Doležel protes-
tuje proti zaplacení a prodeji, že výše je 
přeplacena.

Celá tato situace je sama o sobě 
chápána občany tak jak je; občané se 
obracejí na MěNV a protestují /proti/ 
jednání jak Z. Doležela, tak i druhých 
a ve Světlé dochází k nedobrým vzta-
hům mezi občany. Z Nového Města 
i Dolní ulice nabízejí majitelé domků 
své objekty k výkupu, odsuzují jednání 
Z. Doležela i ostatních. Odpadá i část 
přívrženců Z. Doležela a staví se po 
prohlédnutí jeho nezodpovědného jed-
nání proti němu. Touto napjatou situací, 
rozpoložením občanů, končí rok 1967, 
těmito rozbroji a ovlivňování občanů ze 
stran oposice vůči výstavbě je pozna-
menán i rok nový, 1968.“

1968
„Celý rok je ve znamení projednávání, 

vysvětlování, dokazování a dokládání 
pravdivých záznamů. Funkcionáři 
MěNV jsou někdy velmi ostře napa-
dáni bez jakéhokoliv pádného důvodu 
a obviňováni, že chtějí škodit občanům. 

I když se vše vysvětlilo, je nálada všech 
zainteresovaných pracovníků neradost-
ná. Vůči MěNV jsou záměrně vyvolá-
vány pocity nedůvěry, občané starší 
jsou ovlivňováni a chodí na MěNV, kde 
podávají stížnosti bez podkladů. Po vy-
světlení a doložení sice sami odsuzují ty, 
kteří u nich tuto psychózu vyvolali, ale 

ony nedobré pocity na obou stranách 
zůstávají. Jen čas dokáže všem těm, 
kteří usilují o zvrat, eventuelně o přelo-
žení výstavby jinam, že neměli pravdu, 
že Světlá rozkvete v město průmyslové, 
že se splní dávný sen nás, našich dědů, 
otců i dnešní mládeže. A i ti, kteří dnes 
stojí v oposici celé akce, oni i jejich děti 
budou využívat možností zaměstnání 
doma, budou si vědomi toho, že jejich 
jednání je v rozporu s tím, co sami dnes 
užívají.“

1969
„Světlá roste takovým tempem, že 

nikdy předtím se tato situace ve Světlé 
neobjevovala. Výstavba se nezastavuje 
ani před překážkami, kladenými ně-
kterými občany, hlavně pak Zbyňkem 
Doleželem z Dolní ulice, který svými 
odvoláními a přípisy na různé instituce 
docílil toho, že bytová výstavba byla 
odložena o jeden a půl roku.

/…/ Po mnoha bouřlivých jednáních, 
stížnostech některých občanů, bylo ko-
nečně letošního roku vydáno povolení 
ke stavbě sídliště bytových jednotek 
podle souhrnného řešení v Dolní ulici. 
Byla zahájena výstavba prvního objek-
tu A1 a energetického centra. Potřebné 
pozemky a domky jsou vykoupeny, 

▶

Dolní ulice v roce 2008

zčásti vyvlastněny. Pan Drechsler po-
depíše dohodu a u pana Vlčka se snaží 
investorský útvar splnit podmínky, aby 
bylo možno provést výkup dohodou. 
K vyvlastnění bylo pro odpor a nepo-
chopení nutno přikročit u poslance 
MěNV M. Císaře, paní Jirkůvové, 
u manželů Doleželových a Kafkových.

/…/ Žel, najdou se ještě u nás občané, 
kteří odporují tomuto rozmachu, kteří 
se staví do cesty nové Světlé, ve které 
najdou všichni občané svou obživu – 
bez dojíždění za prací do okolí i dále1.“

1970
„Občané, kteří proti výstavbě pod-

nikali vše co šlo, psali stížnosti, takže 
rok 1968 byl protkán kontrolami, jed-
náními, vyšetřováním, a tito občané 
přímo zapříčinili a dokázali oddálit 
výstavbu, narušit PÚP a tím vyčlenit 
z komplexnosti občanskou i technickou 
vybavenost. Většina těch, mezi nimi žel 
byl i poslanec MěNV za Nové Město, 
později se přesvědčili komu měli věřit 
a komu ne. Mnozí z občanů by dnes rádi 
své domky prodali a postavili si nové 

– ovšem dnes již na toto nejsou pro-
středky. Těm, kteří pochopili a nabídli 
své domky a pozemky ve prospěch nové 
výstavby, bylo vyplaceno 719 000 Kč, 
mimo území pro internáty2.“

-jv-
Foto: archiv města (2), 

Jaroslav Vála (1)

1 Kronika MěstNV Světlá n. S. 1964-
1970, str. 130-135

2 Tamtéž, str. 149
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Kam k zápisu?

Milí rodiče budoucích prvňáčků, 
chtěla bych se s vámi podělit o své něko-
likaleté zkušenosti se ZŠ Komenského 
a třeba vám tím ulehčím rozhodování 
s výběrem odpovědi na otázku: Kam 
k zápisu?

Když šel můj první syn poprvé do školy, 
byli jsme stále pod dojmem spokojenosti 
z MŠ v Pěšinkách. Přáli jsme si, aby i ve 
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škole byl tak spokojen, jako byl ve školce. 
Pro rodiče je vždy důležité vědět, že dětem 
nic nechybí a jsou šťastné. Tato školka 
byla od samého začátku rodinného typu 
a to naprosto vyhovuje dětem i rodičům. 
Zapsala jsem syna do ZŠ v Komenského 
ulici. Tehdy z toho důvodu, že i já jsem 
se v této škole učila a prostě mě to k ní 
táhlo. Další z mých dětí šlo automaticky 

za prvním, a nikdy jsem toho nelitovala. 
Rozhodla jsem se šťastně. Je to škola ro-
dinného typu, stejně jako MŠ v Pěšinkách, 
a to nám ve všech směrech vyhovuje. 

Dnes mám ve škole tři děti. Nejstarší 
vychází, a už teď se těším, až mé nejmlad-
ší nastoupí do první třídy, umístěné ve 
školce Na Sídlišti. I přesto, že prožijeme 
první třídu počtvrté, pořád nás to s touto 
školou baví. Na prvňáčcích je potěšující 
vidět, jak je škola těší, jak jsou nažhaveni 
učit se a psát úkoly, jak se pilně hlásí a ke 
všemu chtějí něco svého říci. S těmi star-
šími už je to tak, že chtějí jen ke všemu 
něco svého říci. Ale to má ještě čas, teď 
si užívejte toho jejich zápalu a dopřejte 

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

klubovny

Program na únor:
Pondělí: 8:30 – 11 hod.: 
 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší
Úterý: 18:30 – 21:30 
 Tvořivá dílna pro maminky
Středa: 8:30 – 11 hod.
 Výtvarná dílna pro maminky a děti
 Cvičení pro děti s maminkami
Pátek: 8:30 – 10 hod
 Kavárnička (pro maminky s dětmi 
 do 1 roku)

A navíc: 
 • V pondělí 9. února od 17 hod. přátel-

ské manželské posezení u čaje a kávy 
v MC ku příležitosti Národního týdne 
manželství (+ program pro děti).

 • V sobotu 14. února od 14 hod. Dětský 
karneval v tanečním sále ve Světlé 
n. S. 

 • Ve středu 18. února burza receptů 
s ochutnávkou (pomazánky).

▶
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Školní lyžování na Kadlečáku

V druhém lednovém týdnu jsme se 
my, žáci ze ZŠ Komenského v dopro-
vodu pana učitele Mikeše a paní učitel-
ky Duškové vydali lyžovat na nedaleký 
Kadlečák. O vánočních svátcích jsme 
neužili příliš mnoho sněhu, ale v tento 
lednový čtvrtek bylo tak krásné zimní 
počasí a možnost strávit den místo 
vyučování byla tolik lákavá,  že se nás 
pod Kadlečákem sešlo třicet.

Jezdilo se nejen na lyžích, ale také 
na snowboardech. Sjezdovka byla dob- Na vleku

▶

který zde zatím umístil několik informací 
o proběhlých aktivitách. 

Ikona projektu Zmizelí sousedé ná-
vštěvníka přesměruje na prezentaci pro-
jektu, který jsme o židovských spoluob-
čanech Světlé n. S. zpracovali v loňském 
roce. Jsou zde umístěny panely s příběhy 
jednotlivců i rodin, krátký dokumentární 
film s výpovědí jednoho ze svědků a ta-
ké metodika zpracování toho, co se nám 
podařilo v rámci projektu vytvořit. Tyto 
stránky jsme připravili proto, abychom 
umožnili také našim spoluobčanům v co 
nejširší míře přístup k historickým infor-
macím. 

A ještě informace na závěr. Panely, které 
jsou zde v elektronické podobě, chystáme 
také v tiskové formě pro Muzeum Světel-
ska. 

                                        -mš-

ZŠ Komenského, aby v dětech rozvi-
nula i ty nejskrytější vlohy. 

Po schodech v budovách této školy, bě-
hem sta let, prošlo nespočet dětí, a já jsem 
ráda, že mé se k nim počítají!

Za všechny spokojené rodiče 
Radka Bílková 

Máme tři děti a všechny chodí do ZŠ 
Komenského. Jako rodiče jsme s touto 
školou naprosto spokojeni. Vládne zde 
rodinný přístup k dětem a výborně zde 
funguje kontakt učitelů s rodiči. Nemohu 
opomenout školní družinu, do které do-
cházely všechny naše děti. Paní družinář-
ky vycházejí maximálně vstříc potřebám 
rodiny, a děti zde trávily svůj volný čas. 
Chápu, že vybrat školu pro své dítě je vel-
mi zodpovědné. My jako rodiče víme, že 
jsme se rozhodli správně.

Majorovi

Oba rodiče jsme navštěvovali ZŠ v Lá-
necké ulici, proto jsme přivedli dceru 
k zápisu právě na tuto školu. Už ani nevím, 
proč zrovna nás přemluvili, abychom dce-
ru přehlásili na ZŠ Komenského. 

Zpočátku jsme nebyli nadšeni, protože 
jsme dceru pěšky vodili do školy, a ZŠ 
Lánecká je blíž k našemu domovu. Svého 
rozhodnutí ale nelitujeme, právě naopak. 
Velice nás překvapilo umístění prvních 
tříd v budově MŠ Na Sídlišti. Naše dcera 
patří mezi plaché děti, zde se však cítila 
velice dobře. Tento rodinný typ školy nám 
plně vyhovuje. Když šla k zápisu naše dru-
há dcera, už jsme věděli, jak se rozhodnout. 
Pokud neznáte tyto první třídy, navštivte 
je a sami posuďte.

Spokojení rodiče (na žádost pisatelů 
jejich jména redakce neuvádí)

V lednu 2009 byly spuštěny nové 
stránky, které prezentují aktivity stu-
dentů světelské Akademie, zejména 
gymnazistů. 

Na nové doméně www.gymnazium-
-svetla.cz, která bude sloužit jako zdroj 
informací o našem gymnáziu (tyto infor-
mace zde najdete přibližně v březnu 2009), 
můžete pod dvěma ikonami otevřít takzva-
ný EDIE BOARD a projekt Zmizelí souse-
dé. EDIE BOARD slouží jako informační 
zdroj o studentských aktivitách v rámci 
Programu Cena Vévody z Edinburghu. 
O studentech zapojených do tohoto pro-
gramu jste se již mohli dočíst na stránkách 
Zpravodaje mnohé. Tento BOARD by měl 
přinášet informace z našich akcí, projektů 
a výprav v reálném čase, a to včetně pří-
spěvků jednotlivých zúčastněných studen-
tů, nikoliv jen z pohledu jejich vedoucího, 

Nové www stránky gymnazistů
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Z domova pro seniory

Krátké ohlédnutí za adventem 
a Vánocemi
Středu 17. prosince nám přišla vánoční-

mi koledami i lidovými písněmi zpříjem-
nit paní učitelka Daniela Hamaričová ze 
ZUŠ Světlá n. S.

Ve čtvrtek 18. prosince se u nás ko-
nalo slavnostní ukončení již II. ročníku 
Univerzity slunečního věku. Všech 35 
studentů obdrželo diplom o absolvování 
a na památku medaili ve tvaru slunečnice. 
Další vzpomínkou na II. ročník univerzi-
ty byl sborník složený z dobrovolných 
úkolů našich studentů. Celé odpoledne 
zahájila knihovnice paní Jiřina Roženská 
povídáním o Vánocích, slavnostní náladu 
ještě víc podpořila hudba v podání pánů 
Josefa Čecha a Jaroslava Hrocha.

V neděli 21. prosince se u nás konalo 
další milé vánoční vystoupení dětí pod 
vedením MUDr. Brhelové. 

V pondělí 22. prosince se v našem do-
mově konala za přítomnosti dětského sou-

Krátký odpočinek

ře upravená, počasí nám přálo, tedy až 
na menší mrazík, ale to napravil teplý 
čaj a pohyb.

Ale jak už se na lyžování občas stává, 
nehoda se stane i zkušenému lyžaři. 
Nemusíte se však nikdo bát, nic váž-
ného se nestalo. Vždy se jednalo spíše 
o menší poranění a pády. Plánovaný 
konec lyžování měl být okolo jedné 
hodiny odpoledne, ale přece jenom 
začal převládat mráz a teplé oblečení 
a šálek čaje už moc nepomáhaly. Vět-
šina z nás se proto rozhodla, že lyžová-
ní ukončíme dřív.

Závěrem bych chtěla říci, že na 
Kadlečáku se nám líbilo a přejeme si, 
aby se v co nejkratší době lyžování 
zopakovalo.

Zuzana Rajdlová, VII.B
Foto: Mgr. Eva Dušková

boru Vánek pod vedením p. Janů Vánoční 
kavárna. K příjemnému poslechu vánoč-
ních písní nechybělo ani cukroví, které si 
obyvatelky částečně samy připravily. 

Štědrý den v domově nepanuje ve 
chmurné náladě, jak si možná někteří 
z nás myslí. Všichni obyvatelé i se za-
městnanci se sejdou kolem 16. hodiny 
v jídelně, kde za zvuku koled, v atmosfé-
ře svíček a prskavek pan ředitel popřeje 

všem krásné vánoční svátky a společně 
s obyvateli povečeří. Po štědrovečer-
ní večeři následuje, tak jako ve všech 
domácnostech, nadílka. I pod naším 
stromečkem nechal Ježíšek každému 
obyvateli dárek.

Také poslední den v roce u nás pano-
vala sváteční nálada. Naše Silvestrovské 
posezení začalo v půl druhé za přítom-
nosti místostarosty Mgr. Jana Tourka, 
pana ředitele a všech zaměstnanců, kteří 
byli v tento den v domově přítomni. Po 
slavnostním projevu ředitele a místosta-
rosty následoval slavnostní přípitek všech 
zúčastněných. Obyvatelům, kteří z něja-
kého důvodu nemohli být přítomni, došli 
oba pánové spolu s vrchní sestřičkou 
popřát hodně zdraví a štěstí v roce 2009 
na pokoj. Celé odpoledne bylo ve vese-
lém duchu a jistě k tomu vydatně přispěla 
i hudba pánů Čecha a Hrocha.

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Z Vánoční kavárny Silvestrovský přípitekŠtědrý den

Předávání diplomů
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Putování po Svaté zemi – Akko a Nazaret

Volný seriál navazující na předchozí 
reportáže z Izraele

Akko
Akko či Akkon je izraelské přístavní 

město na severním hrotu haifského záli-
vu, které je vzdáleno 13 kilometrů sever-
ně od města Haifa. Podle sčítání z roku 
2003 má město 45 600 obyvatel, z toho 
75,7 % Židů, 22 % muslimských Arabů, 
2,1 % křesťanských Arabů a 0,2 % Drú-
zů. Roku 2001 bylo staré město Akko 
zařazeno organizací UNESCO mezi 
světové historické památky.

Akko sloužil jako obchodní centrum 
již od dob osídlení území Féničany. 
Historie z města přímo dýchá, budovy 
nezapřou evropský ráz, pocházející až 
z dob křižáckých výprav. Právě v období 
křesťanských království ve Svaté zemi 
v 11.-13. stol. bylo muslimské město ra-
dikálně přebudováno. Tato středověká 
část města je dodnes zachována, ušetřili 
ji i pozdější muslimští dobyvatelé. Nej-
starší část města je možno nalézt nedale-
ko citadely, poblíž informačního centra. 

Oblíbené jsou výpravy do někdejších 
podzemních křižáckých sálů, teprve 
nedávno objevených. Jedná se o komplex 
sedmi sálů, prochází se zde Tureckou 
halou, Rytířskými sály a končí se ve 
Velkém sálu (Grand Meneir), odkud kři-
žáci téměř před tisíciletím vládli svým 
pouštním královstvím. Je zde i zacho-
valá ošetřovna a jídelna (refektář). Takto 
zachovalé interiéry se po křižácích snad 
nikde jinde nezachovaly. V podzemních 
prostorách křižáckého muzea, naproti 

Rytířskému sálu se nachází Okashi Art 
Museum, muzeum umění.

Celému městu dominuje zelená mešita 
Al Jazzar ze sedmnáctého století, vysta-
věná za osmanské vlády na místě ně-

kdejší křižácké katedrály. Dodnes slouží 
místním. Místní turecké lázně fungují 
také jako muzeum, kde jsou k nalezení 
expozice o bohaté a divoké minulosti 
města. Lázně zdobí mramorové podla-
hy a mozaiková výzdoba, sama budova 
má zdařilé provedení. Obsahuje několik 
místností propojených klenbami a stropy 
s důmyslně propracovanými světlíky. 
Lázně jsou občas zvané Hammam al-

-Pasha, lázně Al-Jazzara, paši, který ini-
cioval i stavbu zelené mešity. V citadele 
z 12. stol. sídlí Muzeum vězňů odporu, 
dokumentující židovský odpor proti 
nadvládě britského mandátu. Z vězení, 
které zde sídlilo, uprchlo během povstání 
r. 1947 množství povstalců.

Mě zde kromě výše uvedených pa-
mátek a dobrého falafelu (zeleninových 
kuliček s oblohou v pita placce) zaujal 
zejména bazar – tedy tržiště. Mám rád 
onu směsici barev a vůní, stánky s ko-
řením, rybami, cetkami všeho druhu. 

Smlouvání, které k tomu patří. Po bazaru 
se dá bloumat opravdu dlouho a vychut-
návat jeho atmosféru. 

I stavební památky jsou pěkné, je vidět, 
že se je snaží postupně rekonstruovat, 

což je v naprostém pořádku. Pokud se 
dostaneme do severní části Izraele, tohle 
místo rozhodně stojí za pozornost. 

Nazaret
Nazaret je starobylé město v historické 

zemi Galilea, je také hlavním městem iz-
raelského Severního distriktu. Podle No-
vého zákona zde v mládí žil Ježíš Kristus 
a došlo zde ke zvěstování jeho narození 

Mešita Akko Romantická ulička 

Plánek jeskyně

Interiér mešity
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věná je na místě, kde už předtím stálo 
několik kostelů, dnes patří římskokato-
lické církvi a konají se zde regulérní mše. 
Celý chrám má zajímavé architektonické 
řešení, kupole je postavena tak, že za-
jišťuje přirozené světlo uvnitř baziliky. 
Uvnitř areálu zase nalezneme mozaiky, 
kde byli Ježíš a Marie vyobrazeni podle 
kanonizovaných podob, přisouzených 
jim v různých křesťanských kulturách. 
Bazilika stojí nad jeskyní, nad níž měl 
podle tradice stát i dům panny Marie. 
Monumentální stavba se započala stavět 
roku 1954 a vysvěcena byla až v roce 
1969. Dovnitř lze vstoupit jen v dlouhých 

kalhotách, ženy musí mít dlouhou sukni 
i rukáv.

Přilehlý kostel sv. Josefa tvoří druhou 
dominantu Nazaretu, nicméně působí 
klidnějším dojmem. Má stát na místě, 
kde byl dům tesaře Josefa. Do 18. stol. 
zde byla jen hromada sutin, tehdy ale 
parcelu zakoupili františkáni a na místě 
někdejší křižácké kaple vystavěli kostel 
zasvěcený Ježíšovu otčímovi.

Jiná pamětihodná místa připomínají 
další sakrální stavby, např. kostel sv. 
Gabriela, ležící před studnou, kam si 
panna Marie chodila pro vodu. Patří řec-

ké pravoslavné církvi a vstup dovnitř se 
tak řídí jejími pravidly. Řeckokatolický 
synagogální kostel u tržiště vděčí za svůj 
název přestavbě někdejší synagogy, kde 
měl učit sám Ježíš (možná to byla i ta 
synagoga, kde podle Lukášova evangelia 
Ježíš předčítal z Písma a byl následně 
vykázán z Nazaretu). Na kopci v horní 
části města je kostel chlapce Ježíše, kde 
dnes funguje církevní škola. Také se 
zde sdružují arabští křesťané. Je odtud 
hezký výhled na město. V kostelíku ve-
čeře Páně se nachází velký plochý kámen 
připomínající stůl, kde měl Syn člověka 
večeřet.

Při návštěvě Nazaretu člověk musí 
počítat s tím, že je zde opravdu enormě 
velké množství turistů a poutníků. Tedy 
klidu na meditaci a rozjímání nad těmito 
poutními místy se příliš nedočkáme. 

Kromě návštěvy poutních míst si od-
vážíme z Nazaretu ještě jeden zajímavý 
zážitek. Právě když jsme si vyhladovělí 
kupovali v jednom místním stánku na 
ulici kebab, stali jsme se svědky zajíma-
vé události. Rvačky dvou arabských žen 
o dítě. Scéna jak vystřižená z akčního 
filmu. Ženy, které si obě dělali na malé-
ho chlapce nárok, se mydlily kabelkami 
po hlavě hlava nehlava, hošíka se snad 
snažili roztrhnout, podle jejich hysteric-
kého jekotu jsme pochopili, že se častují 
asi ne příliš slušnými arabskými výrazy. 
Nakonec bylo zapotřebí pětice silných 
místních mužů, kteří ty dvě saně od 
sebe odtrhli a trochu zklidnili. Chlapec 
zůstal nepřetržen, což bylo v tu chvíli 
podstatné, takže si ze scény odnesl jen 
újmu na duševním zdraví. Každopádně 
to bylo zajímavé setkání s realitou života 
místních obyvatel. 

S použitím internetových pramenů 
a vlastních zážitků zpracoval -mš-

Bohoslužba v bazilice

Panně Marii, město je tedy významným 
křesťanským poutním místem.

Spolu s městem Nazaret Ilit (Horní Na-
zaret) měl Nazaret v roce 2006 108 500 
obyvatel; v Nazaret Ilit (celkem 43 700 
obyvatel) žijí převážně Židé, samotný 
Nazaret (64 800 obyvatel) obývají pře-
devším Arabové, z nichž 35-40 % jsou 
křesťané a 60-65 % muslimové. Obě 
města jsou však samostatná a mají od-
dělenou správu. V širší nazaretské aglo-
meraci pak žije cca 185 000 lidí, z nichž 
naprostá většina (145 000) jsou Arabové.

V Nazaretu se nachází množství křes-
ťanských poutních míst, mimo jiné:

 - bazilika Zvěstování stojící na místě, 
kde archanděl Gabriel sdělil Marii, 
že ona porodí Ježíše

 - pravoslavný kostel sv. Gabriela
 - řeckokatolický kostel stojící na mís-

tě bývalé synagogy z římských dob, 
kde se modlil Ježíš

 - místo, kde měl svatý Josef svou díl-
nu

 - jeskyně Svaté rodiny v kostele sv. 
Josefa

 - Kána Galilejská, místo prvního zá-
zraku, kde Ježíš při svatební hostině 
proměnil vodu ve víno

 - na blízké hoře Tábor se nachází 
chrám Proměnění, místo zjevení 
proroků Elijáše a Mojžíše apošto-
lům Petrovi, Jakubovi a Janovi

Pojďme si říci něco bližšího o někte-
rých významných místech. 

Nepřehlédnutelnou dominantou je 
bazilika Zvěstování, největší křesťanský 
komplex na Blízkém východě. Vysta- Mozaika v interiéru baziliky

Část  průčelí baziliky
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Zakázané království

Středa 11. února
19.30 hod.

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

Únor
Pátek 6. 2., 19.30

Stmívání (USA) 122´
Romantický horor. 
Neobyčejná dívka se seznámí 
s neobyčejným klukem. 
Hrají: K. Stewart, R. Pattinson
Vstupné: 65 Kč. 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
Vstupné: 65 Kč. 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
Vstupné: 65 Kč. 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
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

Neděle 15. 2., 19.30
Veřejný nepřítel č. 1 (Francie) 
110´
Biografický/Thriller. Jacques 
Mesrine byl největší francouzský 
gangster všech dob. 1. díl. 
Hrají: V. Cassel
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Středa 18. 2., 19.30
Králova přízeň (USA) 115´
Historické drama. Jediné, co se 
může postavit mezi dvě sestry, je 
království. 
Hrají: N. Portman, E. Bana
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Pátek 20. 2., 19.30
Děti noci (ČR) 80´
Drama. Jednoho dne se musí 
rozloučit s dětstvím a začít žít. 
Hrají: M. Issová, J. Mádl
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 22. 2., 17.30
Vesmírní opičáci (USA) 90´
Animovaná komedie. První člověk 
ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz 
Ham je zatím poslední.
Vstupné: 60 Kč. Přístupný
Česká verze

Středa 25. 2., 19.30
Jak se zbavit přátel a zůstat 
úplně sám (V. Británie) 110´
Komedie. …aneb jak se utopit za 
velkou louží. 
Hrají: S. Pegg, K. Dunst
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Pátek 27. 2., 19.30
Veřejný nepřítel č. 1: Epilog 
(USA) 110´
Biografický/Thriller. Druhý díl. 
Pro stát byl nepřítelem číslo jedna. 

Hrají: V. Cassel, G. Depardieu
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Březen

Neděle 1. 3., 19.30
Nebezpečný cíl (USA) 100´
Akční/thriller. Jeden muž. Jedna 
kulka. Jeden zásah. 
Hrají: N. Cage, J. With
Od 12 let

Středa 4. 3., 17.30
Kozí příběh (ČR) 80´
Animovaná komedie. Staré 
pražské legendy v prvním českém 
3D animovaném filmu.
Přístupný

Pátek 6. 3., 19.30
Výměna (USA) 142´
Drama. Pro záchranu syna udělala 
to, čeho se všichni báli. 
Hrají: A. Jolie, J. Malkovich
Od 15 let

Neděle 8. 3., 19.30
Ocas ještěrky (ČR) 90´
Drama. Nově poznaná láska je 
nalezením smyslu života. 
Hrají: D. Švehlík, M. Durnová
Přístupný

Středa 11. 3., 19.30
Bobule (ČR) 90´
Komedie. Příběh dvou kamarádů 
na moravských vinicích. 
Hrají: K. Hádek, L. Langmajer
Přístupný

Pátek 13. 3., 19.30
Kamarádova holka (USA) 102´
Komedie. Jedna žena, dva muži 
a hra bez pravidel. 
Hrají: K. Hudson, D. Cook, 
J. Biggs
Od 15 let

Neděle 15. 3., 17.30
Cesta na Měsíc 3D (USA) 85´
Animovaný/dobrodružný. První 
let na Měsíc měl své mouchy.
Přístupný. Česká verze
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených od  18.12. do 19.1.:
Nabokov Vladimir - Mášeňka 

- milostný příběh ruského emigranta
Prolux Annie - Takhle je to dobrý 

- povídky z drsného Wyomingu

Pylcin Alexander - Trestný prapor útočí 
- paměti velitele trestné jednotky

Vaculík Ludvík - Petr má medvěda nebo co
 - pohádkové příběhy včetně CD s au-

torovým nezapomenutelným před-
nesem

Šrut Pavel - Lichožrouti 
- napínavý dobrodružný příběh pro 
mládež

Sýs Karel - Akce Heydrich  
- další pohled na atentát

Eva Kodýmová 

KyTICe - PŘIPRAVUJE

koncertní návrat populární zpěvačky

PETRY JANŮ
se skupinou GOLEM

24. března 2009
od 19 hodin v divadelním sále

Vstupné: 190, 270, 280 a 290 Kč

Předprodej vstupenek od 29.1. v TIC,
tel. 569 496 676, info@svetlans.cz
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Oldřich Sýs (*1944)
Narodil se ve Světlé 

n. S., od roku 1947 žije ve 
Františkodole. Vyučil se 
nástrojařem v n. p. Kovofi-
niš Ledeč n. S., po maturitě 
na Strojní průmyslové ško-

le v Čáslavi (obor strojírenství) pracoval 
v Kovofiniši a od roku 1971 až do odcho-
du do důchodu jako provozní zámečník 
ve Sklo Bohemia Světlá n. S. Absolvoval 

fakultu tělesné výchovy Univerzity Kar-
lovy (trenér tenisu I. tř.) a 1,5 roku večer-
ního studia přípravky na AVU v ateliéru 
prof. Nedvěda v Praze. Byl žákem akade-
mického malíře F. A. Jelínka (soukromé 
studium v jeho ateliéru zaměřené na 
figuru později krajinu, navštěvoval rovněž 
malířskou školu pod vedením F. A. Je-
línka ve Světlé n. S. Vykonal zkouška 
na AVÚ v Praze v ateliéru prof. Jirouška, 
avšak nebyl přijat. Zúčastnil se společ-

ných výstav v Ledči n. S., Havlíčkově 
Brodě a nizozemském Harlemu, ale 
především 45 x výstav výtvarníků – ne-
profesionálů ve Světlé n. S. Jeho obrazy 
jsou v soukromých sbírkách v Česku, Slo-
vensku, Maďarsku, Rakousku, Jugoslávii, 
Holandsku, Francii, NSR a USA.

Jaroslav Grodl (*1984)
Narodil se v Pelhřimo-

vě, v současné době žije 
v Humpolci. Vystudoval 
Střední uměleckou školu 
grafickou v Jihlavě a v le-
tech 2002-2006 studoval 

na Akademii výtvarných umění v Praze 
v ateliéru malířství u prof. Jiřího Sop-
ka. V roce 2005 absolvoval semestrální 
stáž na AVU Praha v ateliéru grafiky 
u doc. Vladimíra Kokolii, v roce 2007 
zahraniční stáž na Akademii výtvar-
ných umění v mnichově v ateliéru malby 
u prof. Jerryho Zeniuka a letos ho čeká 
absolutorium.

Zúčastnil se několika skupinových vý-
stav v Humpolci (2000, 2003), Lounech 
(2004), Jihlavě (2005), Českých Budějovi-
cích (2006). V malířské tvorbě se zabývá 
problematikou figurálního obrazu a por-
trétu. Portfolio jeho prací lze nalézt na 
www.avu.cz/~grodl.                             -jv-

Medailony
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Produkt vytvářím až dva roky, říká 

Jaroslava Švarcová
S akademickou malířkou Jaroslavou 

Švarcovou (1952) o kráse umění, o ži-
votních zkušenostech, ale i o principu 
sklářství. Jaroslava Švarcová vystavo-
vala mimo jiné v Japonsku, Frankfurtu, 
Norimberku nebo v Basileji. 

– Jakou techniku v uměleckém oboru 
nejraději používáte?

V poslední době, což je asi tak patnáct 
let, se zabývám kombinací dvou materiálů. 
A to je sklo a kámen. Ono to vyplynulo tak 
nějak samo z mé činnosti. Když si vezme-
te kámen, tedy hlavně pískovec, tak to je 
písek. A sklo je také z písku. Takže ono 
to spolu do značné míry hodně souvisí. 
V poslední době je více kladen důraz na 
barevné sklo, než na křišťál. Barevné sklo 
s pískovcem patří k sobě, protože písko-
vec je sám o sobě barevný. Máme barvy 
například červené, zelenavé, šedavé nebo 
úplně přírodní barvu pískovce, a to je ok-
rově hnědá. K tomu jde právě dobře použít 
sklo zabarvené, a pokud některá barva 
v pískovci není, tak se dá pískovec docela 
dobře natónovat. Takže se v poslední době 
zabývám jen touto činností. 

– Říkáte, že jste se na tuto techniku zamě-
řila až v posledních patnácti letech. Čím 
jste se zabývala dříve? Třeba v dobách 
vašich studií…

Já když jsem studovala, byl velký důraz 
kladen na spolupráci se sklárnami. Sklá-
ren bylo hodně a byly to v té době mohutné 
podniky. V podstatě jsem celý život praco-
vala ve Sklárnách Bohemia. Ať už to bylo 
ve Františkodole, v Josefodole nebo hned 
po škole v Poděbradech. Pak také v závodě 
ve Světlé nad Sázavou. Věnovala jsem se 
hlavně designu a návrhářské tvorbě. Pros-
tě jsem dělala takový soubor, který by byly 
sklárny schopny vyrábět. Později jsem se 
angažovala i v automatické výrobě. Proto-
že tady nebyla žádná soukromá studia, tak 
student, pokud chtěl odlít nějaký blok ze 
skla,  byl odkázán na podporu ze skláren.

– Když jste byla zaměstnána v takových-
to podnicích, co vás vedlo k tomu, že jste 
začala vyučovat na světelské umělecké 
akademii?

Já jsem o tom uvažovala, když tady ještě 
fungovalo úplně to staré učiliště. Ale nikdy 
jsem se k tomu nedostala. Až život sám mě 
tak nasměroval, že jsem šla učit. Byla jsem 
asi čtyři nebo pět let na ledečském gymná-
ziu. Mezitím jsem byla i tady ve Světlé na 
gymnáziu a na umělecké škole a tak se to 
různě střídalo. Pak nastala situace, že jsem 
nemohla být celý týden zde ve Světlé, ale 
musela jsem být také v Praze. Pracovala 
jsem sice v Praze, ale domluvila jsem se 
s panem Vodičkou, ředitelem akademie, 
že bych mohla vyučovat i zde ve Světlé. 
Docela ráda jsem se vrátila zpátky. Je mi 
to zde velmi blízké, protože jsem u svého 
oboru, sklo a kámen. 

– Z vašeho vyprávění je patrné, že vám 
pod rukama prošel nespočet žáků. Stalo 
se vám, že jste se s některým ze svých 
žáků později setkala jako se svým kolegou 
v oboru?

Ve sklářském oboru asi přímo ne. Tam 
zase takový přehled nemám. Ale i z to-
hoto gymnázia odcházeli lidé třeba na 
akademie nebo na umělecké školy. Teď už 
budou končit nebo už školu dávno dodělali, 
takže už jsou to mí mladí kolegové. 

– Co považujete za svůj největší umělec-
ký úspěch? Mám na mysli nějakou nej-
úspěšnější výstavu nebo zdařilý produkt, 
který vzešel z vašich rukou. Prostě něco, 
co zkrátka předčilo něčím ty ostatní.

Tak to jste mě docela zaskočila. Pro-
tože mám plný úvazek na výuku, tak je 
docela složité, když jste čtyři dny někde 
a poté zase někde jinde. Potom mi na 
mou výtvarnou činnost zbývá víceméně 
jen sobota, neděle a prázdniny. Prázdniny 
se samy o sobě mohou zdát jako dlouhá 
doba, ale mám i jiné aktivity. A ono to tak 
rychle uteče, že ani nevíte. Já za ten rok 

moc svých věcí neudělám, takže považuji 
za úspěch samostatné výstavy. V podstatě 
jsou hlavně tady u nás, v cizině jsem se 
účastnila výstavy například v Kanazawě.

– Jaké jsou teď vaše plány do budoucna? 
Kromě toho, že stále budete vyučovat na 
gymnáziích a uměleckých školách…

Samozřejmě plánuji výstavy. Mám 
rozjednanou výstavu s jednou paní z City 
centra v Praze. Také shromažďuji věci na 
nějaké další akce, které se zrovna vyskyt-
nou. Nemůžu si dovolit nic velkého, proto-
že mám strach, že bych to při mých dalších 
činnostech najednou časově nezvládla.

– Máte nějakého oblíbeného umělce? 
Třeba malíře, sochaře…

Tak samozřejmě by jich bylo více 
a z různých období. Asi bych taky nerada 
přímo někoho jmenovala, protože pak by 
se v mém díle mohl jmenovaný umělec 
hledat a to není úplně to správné. Zajisté 
mě asi nejvíce ovlivnil pan profesor Li-
benský, který do jisté míry ovlivnil celou 
škálu svých žáků. 

– V čem třeba vás konkrétně nejvíce 
ovlivnil?

Byl to asi takový zlom v jeho přístu-
pu k práci, k žákům, ke škole a celkově 
i k umění. Dá se říci, že toho uměl hodně 
a v širokém měřítku. Dokonce jsme teď 
měli s kolegy ze sklářského sdružení radu. 
Jak tam mezi sebou diskutujeme a disku-
tujeme, dokonce někdo vykřikl: „No jo, 
to jsou ti Libenského žáci, to se vždycky 
pozná.“ Takže na tom asi něco pravdy 
bude. Byť by se ti lidé rozešli svými ces-
tami a každý dělal něco jiného, tak v nich 
je stejně ten duch jeho vlivu, který z jejich 
děl bude vždy čišet. 

– Co více preferujete – když vám někdo 
zadá přesný úkol či říkejme tomu zakázku, 
anebo když si můžete tvořit sama podle 
svého uvážení a fantazie?

Nejvíce mi v tom mém časovém stresu 
vyhovuje, když si mohu sama práci zadat 
a sama si dělat to svoje. Čímž se z toho 
stává jakýsi „můj odpočinek“. Pro člověka 
závislého na své práci jsou asi zakázky 
ideálnější. Když si někdo něco objedná, 
tak je jisté, že to i zaplatí. Kdežto tady já 
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O budoucnosti stanice v Pavlově 

V pátek 23. ledna  se v sídle krajské 
organizace Strany zelených Vysoči-
na v Jihlavě uskutečnil kulatý stůl 
k budoucnosti Stanice ochrany fauny 
Pavlov. Setkání inicioval Petr Fiala, 
předseda ZO SZ Ledeč n. S. a Jiří 
Pykal, předseda KO SZ Vysočina, 
který jednání i moderoval. Pozvání 
přijali RNDr. František Pojer – ředitel 
Agentury ochrany přírody a kraji-
ny ČR (AOPK), ing. Václav Hlaváč 

– vedoucí střediska AOPK Havlíčkův 
Brod, ing. Eva Tylová – ředitelka 

si sice dělám, co mě baví, ale pak mi to 
stojí doma. 

– A jak dlouho vám trvá výroba jednoho 
produktu? Myslím úplně od toho prvot-
ního nápadu a skici až po finální podobu 
určitého díla.     

Já se většinou snažím své dílo hned 
dokončit. Někteří lidé mají zároveň rozdě-
láno několik děl. Ale já se opravdu snažím, 
abych nezačínala nic nového, než dodělám 

to předchozí dílo. Někdy je to v rozmezí 
jednoho až dvou let. Udělám nějaký návrh, 
dále též musím udělat model a poté sád-
rový model. Jsem také vázaná na kámen 
nebo na sklo. Sklo si totiž sama neutavím, 
to asi nikdo. K tomu je potřeba pec a zase 
jste odkázáni na další výrobce, protože 
se musí přivézt množství střepů a dalších 
věcí. Dále to také musí někdo obrousit. Já 
si sice broušení dělám sama, ale jsem zá-
vislá na člověku, který mi skleněnou verzi 

utaví. K němu si zadám zakázku a to zase 
trvá určitou dobu. Takže opravdu od toho 
prvního nápadu nebo od té skici, až po de-
finitivní vytvoření určitého díla, kdy je vše 
komplet hotovo a připraveno na výstavu, 
jsou až dva roky.

– Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
dalších uměleckých i osobních úspěchů 
v životě.

Text a foto: Šárka Nevoralová

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

České inspekce životního prostředí 
(ČIŽP), poslanec za SZ Přemysl Rabas 
a Mgr. Olga Růžičková – pracovnice 
SOF Pavlov.

Dne 14. listopadu oznámila AOPK 
záměr ukončit činnost Stanice ochra-
ny fauny (SOF) v Pavlově u Ledče 
n. S. k 31. 12. 2009. Proti tomuto zá-
měru se postavila Strana zelených na 
Vysočině a sepsala výzvu k zachování 
této stanice, kterou zaslala řediteli 
AOPK a ten nabídl signatářům výzvy 
jednání na začátek roku 2009. Jiří 

Pykal a Petr Fiala v této věci dále oslo-
vili řadu odborníků, institucí, poslanců 
i ministra životního prostředí. Dále ini-
ciovali vznik petice „SOS SOF Pavlov“, 
která má již nyní na tisícovku podpisů. 
K petici se připojili mimo jiné i zastu-
pitelé v Ledči n. S. a ve Světlé n. S., 
odborníci z Akademie věd ČR a další. 
Petici lze nadále podepisovat ve všech 
základních organizacích SZ na Vyso-
čině a je i ke stažení na internetových 
stránkách www.vysocina.zeleni.cz. 

U kulatého stolu všichni zúčastnění 
prezentovali svá stanoviska a disku-
tovali o možných variantách řešení, 
o jejich výhodách i rizicích. Úvodem 
Jiří Pykal zdůraznil stanovisko „Zele-
ných“: „Naší prioritou je SOF na Vyso-
čině zachovat, udržet stávající rozsah 
jejích činností i personální obsazení. 
Oceňuji posun v postoji AOPK od 
ukončení činnosti SOF k transformaci, 
jen je potřeba udělat vše pro to, aby 
proběhla úspěšně.“ 

Účastníci se shodli, že těžištěm 
činností SOF má zůstat péče o ohro-
žené druhy, hendikepované jedince 
a ekologická výchova a vzdělávání. 
Eva Tylová, ředitelka ČIŽP doplnila: 

„Toto záchranné centrum je jako jedi-
né zaměřeno na evropské ptáky, resp. 
dravce a sovy. Je nutno upozornit, že 
v současné době nemá žádné jiné cen-
trum schválenou karanténu pro ptáky 
ze třetích zemí.“   

Ředitel AOPK ČR, F. Pojer dekla-
roval zájem na tom, aby stanice ▶
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Tříkrálová sbírka

Tříkrálová  sbírka, pořádaná Českou 
katolickou charitou, proběhla ve Světlé 
nad Sázavou v pátek 9. ledna. Na jejím 
zajištění se podíleli ochotní lidé z far-
nosti Světlá n. S. a mládež z eNCéčka, 
nízkoprahového centra, které je jedním 
z charitních projektů.

V letošním roce se do pokladniček 
vybralo celkem 56 566 Kč. Finanční 
prostředky budou letos využity na re-
konstrukci topení v Mateřském centru 
Ledňáček v Ledči n. S., na provoz Domácí 
hospicové péče a služeb Oblastní charity 
Havlíčkův Brod a na přímou pomoc po-
třebným lidem (živelní katastrofa, úmrtí 
živitele, ztráta zaměstnání apod.).

Tímto bych chtěl poděkovat všem 
koledníkům a jejich vedoucím, kteří 

v regionu dále fungovala, s tím, 
že  AOPK je také připravena finančně 
nadále podporovat ty činnosti stani-
ce, které jsou významné z hlediska 
státní nebo evropské ochrany přírody. 
K tomu je AOPK připravena vytvořit 
všechny předpoklady (pronájmy po-
zemků, majetku a zařízení, podpora 
vybraných činností apod.). 

Přemysl Rabas pohovořil o sou-
visející připravované změně zákona 
o ochraně přírody a upozornil na mož-
nosti financování z Operačního pro-
gramu ŽP. Václav Hlaváč informoval 
o dosavadních jednáních se zástupci 
Krajského úřadu Vysočina a radním 
kraje Vysočina pro ŽP, Z. Ryšavým, 
který zachování stanice podpořil. Věcí 
se bude v nejbližší době zabývat i ra-
da kraje. František Pojer tlumočil, že 
koncepční a udržitelné řešení bude při-
praveno a uskutečněno do konce roku 
2009. AOPK bude provoz Stanice do 
té doby financovat a spolupracovat při 
přípravě transformace novému provo-
zovateli s tím, že „..pokud se nepodaří 
vše dotáhnout do 31. 12. 2009, bude se 
pokračovat dále a nebude se nic měnit 
ani prodávat...“  

Závěrem setkání se všichni účastní-
ci shodli, že společným cílem je SOF 
Pavlov zachovat, umožnit její činnost 
v co možná největším rozsahu, tak jak 
je tomu dosud a hledat tu nejvhodnější 
formu transformace. Zároveň se budou 
vzájemně informovat a snažit se věci 
dle svých možností dále napomáhat. 

Šárka Nevoralová

▶

Cena pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci

Dobrovolnické centrum FOKUSU 
Vysočina srdečně zve veřejnost na 
předávání ceny Křesadlo spojené s be-
sedou o dobrovolnictví. Slavnostní pře-
dávání ocenění dobrovolníků se usku-
teční v pátek 20. 2. v 16 hod. v sále 
Staré radnice Havlíčkova Brodu. Jako 
host přijede PhDr. Jiří Tošner, psycho-
log a psychoterapeut, předseda sdru-
žení Hestia – Národní dobrovolnické 
centrum. Přijďte se dozvědět něco více 
o dobrovolnictví a podpořte svou účastí 
dobrovolníky, kteří nezištně pomáhají 
druhým lidem. Akce se koná v rámci 
projektu Pojďte s námi pomáhat, kte-
rý byl podpořen Nadací VIA z Fondu 
místního rozvoje.

i v mrazivém dni byli ochotni pomoci. 
Zároveň také děkuji rodičům koledníků, 
kteří svým dětem umožnili účast na této 
dobročinné akci. Toto poděkování patří 
také ředitelům ZŠ, PhDr. Janě Myslivcové 
a Mgr. Vlastimilu Špatenkovi, a zástupci 
ředitele Akademie – VOŠ, Gymn. a SO-
ŠUP Světlá n. S. Mgr. Stanislavu Čechovi, 
kteří měli pochopení a své žáky a studenty 
omluvili.

Dík patří všem dárcům, kteří přispěli do 
kasiček Tříkrálové sbírky a tím zároveň 
dokázali dětem uvědomit si, že i ony mo-
hou pomoci dobré věci.

Bůh vám žehnej!

Marek Marcel Šavel
 administrátor farnosti

Vyznejte se ve svých penězích (3)

V minulém článku jste se dozvěděli, 
jak lze ušetřit významné částky na 
hypotéce. Stačí k tomu včas a vhodným 
způsobem komunikovat s bankou. Dnes 
si povíme, jakým způsobem lze ušetřit 
hodně peněz i na vašich pojistkách. 

Lidé mnohdy nakupují pojistky jenom 
podle toho, co jim poradí pojišťovací agen-
ti. Nejčastějšími argumenty prodejců bývá 
vysoké zhodnocení peněz, daňová úspora 
nebo připojištění zdarma. Přitom pojistka 
už v samotném názvu napovídá, k čemu 
má sloužit. K pojištění. K zajištění tako-
vých situací, které bychom sami finančně 
nezvládli. Ztráta střechy nad hlavou po 
povodni nebo požáru nás může výrazně 
ekonomicky ohrozit. Rozbité okno ale 
zvládneme zaplatit sami. Podobné to je 
u životních a úrazových pojistek. Když ně-
kdo po autonehodě zůstane invalidní, při-
chází o budoucí příjmy v hodnotě stovek 
tisíc nebo milionů korun. Je to velké riziko, 
které se vyplatí mít pojištěné. Zlomená 
ruka nebo vyražený zub je událost, která 
nás ekonomicky neohrozí a je zbytečné 
za takové riziko platit. Více informací 
k pojistkám najdete na webu v odkazu 
Vyznejte se v pojištění.

Tip pro vás:
Podívejte se do vašich majetkových 

i životních pojistek a vypište si na papír 
všechna rizika, která máte pojištěna. Ved-

le těchto rizik si napište, kolik vás každé 
riziko měsíčně stojí. Potom rozdělte rizika 
na důležitá a nedůležitá. Máte pojištěna 
všechna důležitá rizika? A na správné 
částky? Kolik vám vyplatí pojišťovna 
v případě totální škody na nemovitosti?  
Sečtěte, kolik platíte za nedůležitá rizika. 
Za rizika, které pro vás nejsou důležitá, 
neplaťte. Ušetřené peníze si dávejte stra-
nou a vylepšete si tím třeba ekonomickou 
kondici v penzi. 

Na webu si stáhněte kalkulačku a spo-
čítejte si, kolik byste vydělali za deset let, 
pokud byste tuto částku měsíčně odklá-
dali do podílového fondu s výnosem 5 %. 
A potom si zkuste spočítat, kolik byste 
vydělali, kdybyste tuto částku investovali 
dvacet let do akciového podílového fondu 
s výnosem 8 %. Na pojistkách se dá vy-
dělat i jinak, ale o tom se dočtete v dalších 
článcích.

Další rady a tipy najdete na www.pkfi-
nance.cz 

Petr Krajcigr
finanční 
manažer

Placená reklama
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Sjezdovka na Kadlečáku 

Čekání na sníh bylo dlouhé, a tak si 
nyní lyžaři chtějí vše vynahradit. Díky 
předcházejícímu mrazivému počasí 
se na sjezdovkách i v našem okrese 
zasněžovalo, proto lyžařské svahy 
i v nadmořských výškách Vysočiny 
poskytují velmi dobré podmínky pro 
lyžování. 

U dolní stanice vleku

Světelský Kadlečák prožíval v první 
polovině ledna zlaté dny. První návštěv-
nický rekord této zimy přišel v neděli 
11. ledna, kdy turniketem vleku prošlo 
5006 osob. Od 12. ledna byl vlek po 
celý týden v provozu i dopoledne, díky 
základním školám. Ty operativně vyu-
žily toho, že mají sjezdovku i s vlekem 

Lyžaři čekající na kotvu

doslova za rohem a zahájily lyžařské 
kurzy. 

Největší nápor lyžařů a snowboardis-
tů přichází ovšem tradičně o víkendech. 
V sobotu 17. ledna následujícího víken-
du byla ještě lepší, večer po 21. hodině 
zapsala služba na vleku do provozního 
sešitu číslo 5300. Však také parkoviš-

tě přímo u vleku praskalo doslova ve 
švech. 

Provozovatele vleku Lyžařský klub 
Kadlečák pochopitelně těší, že noční 
hodiny strávené zasněžováním nepřišly 
vniveč. 

jív
Foto: P. Kotan (2), J. Víšek (1), 

S. Peluch (1)

Snowboardistů i na Kadlečáku přibývá
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Stolní tenisté nakročili do divize

Družstvo A stolních tenistů TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. je po dvou třeti-
nách krajského přeboru I. třídy na čele 
dvanáctičlenné tabulky, když ze čtrnácti 

Je rozhodnuto, rekonstrukce světel-
ského zimního stadionu v Pěšinách na 
víceúčelové zařízení nabývá ostřejších 
obrysů. 16. února by se mělo předávat 
staveniště firmě, která vzejde z výbě-
rového řízení a začátkem března by 
měl v Pěšinkách vypuknout stavební 
ruch. Patrně nejdříve přijde na řadu 
střecha, která se bude zvedat. Dojde na 

výměnu kompletní technologie chlazení 
a celé ledové plochy. Postupně přibude 
nová tribuna pro 520 diváků, hokejisté 
dostanou nové moderní kabiny. Počítá 
se s klubovnami pro spolkovou činnost 
a svoji hernu tam budou mít úspěšní 
stolní tenisté TJ Sklo Bohemia. Změn 
v Pěšinkách bude hodně a v konečné 
fázi by mělo být u zimního stadionu par-
koviště pro 47 osobních automobilů a 2 
autobusy. A co je důležité, předpokláda-
né datum ukončení realizace projektu je 
podzim 2010. 

Text a foto: Jiří Víšek

Hokejisté se loučili s Pěšinkami

V neděli 18. ledna se hrál na svě-
telském zimním stadionu poslední 
mistrovský zápas Krajské ligy mužů 
v sezoně 2008/2009. Důvodem před-
časného ukončení sezony v Pěšin-
kách je blížící se rekonstrukce čtvrt 
století starého stadionu, vybudova-
ného ještě v takzvané Akci Z. 

K poslednímu utkání přijeli do Pě-
šinek hokejisté HC Litomyšl, předpo-
slední tým tabulky KL mužů, zatímco 
domácí hokejisté HC Sklo Bohemia se 
od začátku sezony vyhřívají na čele 
sedmičlenného pole soutěže. Domácí 
zvítězili 4:2, ale ten večer jako by 
ani nešlo o samotný hokej, v myslích 
všech bylo loučení se starým zimáč-
kem. Však také fanklub světelského 
klubu uspořádal o první přestávce 
pohřební průvod po ledové ploše 
s opravdovým smutečním věncem, 
zakončený zapálením svící u vchodu 
do šatny domácích hráčů. Celá akce 
se setkala s bouřlivým ohlasem zapl-
něného hlediště. 

Pěšinky byly pro mužstvo HC Sklo 
Bohemia v této sezoně skutečnou do-
mácí tvrzí, však také ve všech jedenác-
ti zápasech na domácím ledě zvítězili, 
soupeřům nastříleli 73 gólů a jen 26 
jich inkasovali. Bude se jim tak dařit 
i v Humpolci, kde budou hrát další své 
domácí zápasy Krajské ligy mužů? 
A co říkají statistiky po posledním 
zápase v Pěšinkách. Nejlepším hráčem 

Tradiční loučení hráčů s věrnými diváky po každém vyhraném domácím utkání 

v kanadském bodování po jedenadva-
ceti kolech je podle očekávání Jaroslav 
Žák, který nastřílel 12 branek a měl 
25 asistencí. Na druhém místě je Petr 
Včela (12/11) a třetím nejúspěšnějším 
hráčem byl hrající druhý trenér Jan 
Krajíček (11/6). Po svém dočasném 
odchodu hokejistů z Pěšinek mělo čelo 
KL mužů tuto podobu: 1. HC Sklo Bo-

hemia Světlá n. S. branky 132:50 a 57 
bodů, 2. HC Chotěboř 100:75, 41 bodů, 
3. HC Slovan Moravská Třebová 87:73, 
39 bodů. 

Text a foto: jív

Vzhled zimního stadionu v Pěšinkách se 
během dvaceti měsíců změní k nepoznání

Rekonstrukce zimního stadionu

zápasů jednou prohrálo a jednou remizo-
valo. Ta prohra 8:10 přišla v osmém kole 
na stolech Sokola Rovečné a remízu 9:9 
uhráli Vosykové a spol. ve dvanáctém 
kole doma se sousední Ledčí. Světlá 
s devětatřiceti body má po čtrnácti 
kolech v tabulce náskok pěti bodů před 
Jiskrou Humpolec. Třetí Rovečné ztrácí 
na první místo šest a čtvrtá Třešť sedm 
bodů. Přitom do divizní soutěže postu-
pují z kraje první dva týmy. Oprávně-
nost vedoucí pozice v soutěži podtrhují 
umístění světelských hráčů v žebříčku 
úspěšnosti jednotlivých účastníků soutě-
že. Jedničkou je René Pros z Rovečného 
(46 vítězství a 2 prohry), druhá příčka Jan Růžička, jednička B týmu 
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Jarmila Machačová vyhrála na dráze v Pekingu

V polovině ledna si dala dráhař-
ská světová elita dostaveníčko na 
olympijském velodromu v Pekingu 
při předposledním dějství letošního 
Světového poháru v dráhové cyklis-
tice. 

Hned první den přinesl úspěch 
české cyklistice v podobě 5. místa ve 
scratchi, které vybojovala Světelačka 
v reprezentačním dresu Jarmila Ma-
chačová, když na nejvyšším stupni ví-

patří Ladislavu Vosykovi (43/5), třetí je 
Radek Vosyka (38/6). Na čtvrtém místě 
nejúspěšnějších je Petr Kozák z Třeště, 
pátý další Světelák Josef Bříza (32/12). 
Čtvrtý ze světelského kvarteta Martin 
Karel je na 39. místě, když bylo klasifi-
kováno 48 stolních tenistů, kteří odehrá-
li 50 a více procent zápasů v soutěži.

Světelský stolní tenis, to není pouze 
úspěšná čtveřice z krajského přeboru. 
V mistrovských soutěžích dospělých 
hraje B tým Světlé okresní přebor I. tří-
dy a po třinácti kolech je na 3. místě 
dvanáctičlenné tabulky s deseti ví-
tězstvími a třemi prohrami. A k tomu 
světelský Jan Růžička je nejúspěšnějším 
jednotlivcem soutěže, když má na svém 
kontě 50 vítězných dvouher a jen dvě 
porážky. V okresním přeboru II. třídy 
má Sklo Bohemia dokonce dvě družstva. 
V soutěži, která má dvanáct účastníků, 
je „céčko“ třetí a D tým čtvrtý. 

Text a foto: Jiří Víšek

Světelští stolní tenisté zleva: Otto Bartoš, Jan Růžička (oba B družstvo), 
Radek Mandl, Jaroslav Růžička, Milan Maršík 

a Stanislav Janáček (všichni družstvo D)

tězů stála Ruska Romanjutaová. Druhý 
den pekingského SP byl pro Machačo-
vou ještě lepší. V odpolední rozjížďce 
bodovacího závodu sice získala jen 
tři body, ale i ty jí stačily k účasti ve 
večerním finále na 80 kol, do kterého 
postoupilo 12 dráhařek z každé ze 
dvou rozjížděk.

Jak informovaly světové agentury, 
česká dráhařka začala finálový závod 
hned od začátku velice ostře, když 

ve třetím bodovacím spurtu získala 
za prvenství na pásce 5 bodů a navíc 
s Číňankou Cui Wang dokázaly najet 
na ostatní soupeřky celé kolo. To se 
v dalším průběhu závodu již žádné 
závodnici nepovedlo, a tak se Jarmi-
la Machačová stala vítězkou tohoto 
závodu se ziskem 25 bodů. Stříbrná 
skončila čínská závodnice Wang s tři-
advaceti body a třetí místo vybojovala 
Bronziniová z Itálie s třinácti body. 
Pro Jarmilu, a stejně tak pro celou 
českou cyklistiku, je toto vítězství 
v závodě Světového poháru ohromným 
úspěchem. 

Jarmila ke svému vítězství uvedla:
„Dvacet kol před cílem jsem se při-

pletla do hromadného pádu, ale na-
štěstí jsem byla jenom trochu potluče-
ná, bez nějaké zlomeniny. Že zvítězím, 
to bych před závodem nečekala, ještě 
v cíli jsem tomu nevěřila. Po loňském 
vítězství v této soutěži v Los Angeles 
jsem si myslela, že je to pro mě jedi-
né vítězství ve Světovém poháru v mé 
kariéře. A to, že jsem vyhrála na 
olympijském velodromu poté, co jsem 
na olympiádě nemohla startovat, bylo 
opravdu zvláštní. Byla to taková malá 
odměna za tu olympiádu.“

jív
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Turistika

Nový rok zahájili světelští turisté tra-
diční Novoroční vycházkou – konala se 
již po čtyřiadvacáté. Zpočátku začínali 
Novoročním výšlapem na Orlík, ale poté, 
kdy tehdejší ČSAD zrušilo autobusový 
spoj, který umožňoval podvečerní návrat 
z Humpolce, pořádají vycházky okolím 
Světlé. Tentokrát to bylo přes Kalvárii 
na Lipničku, přes Kalenec k Malému 
Mlýnku a přes Františkodol a Mariadol do 
Dolní Březinky, kde byla předem plánova-
ná zastávka na občerstvení. Vždyť pitný 
režim je třeba dodržovat denně a navíc 

– Jak na Nový rok, tak po celý rok!
Pochod Zimní Prahou, zařazený do-

konce mezi akce IVV, je další akcí, které 
se Světeláci začátkem roku pravidelně 
zúčastňují – z deseti ročníků chyběli jen 
jednou! Letos byl start od nové stanice 
metra na trase C v Praze-Letňanech, 
šlapalo se kolem Pražského výstavního 
areálu a letňanského letiště, přes Ďáblice 
do Ládví. Na rozdíl od několika minulých 
let napadlo trochu sněhu, takže okrajem 

Úspěšní futsalisté

Krajský přebor futsalu na Vysočině 
hraje osm týmů a v polovině soutěže, 
tedy po sedmi kolech je na čele tabulky 
mužstvo S.U.D. Světlá nad Sázavou s pl-
ným počtem jedenadvaceti bodů. 

Světelští futsalisté procházejí soutěží 
bez zaváhání, neboť postupně pora-
zili Arsenal Brtnice 10:5, Jatka Pacov 
5:4, FC Dělo Modlíkov 7:2, FC Pribinu 
Hesov 5:3, FC Chánov Chotěboř 4:0, 
Futsal Skuhrov 5:4 a v sobotu 17. ledna 
v derby utkání porazili Kovofi niš Ledeč 
n. S. 3:1. Nejlepšími střelci týmu jsou ak-
tivní fotbalisté FK Sklo Bohemia Miroslav 
Křikava s 15 brankami a Bohuslav Císař, 
který má zatím na svém kontě 6 gólů. 
Činili se i další hráči, například Jiří Tvrdý 
a Roman Piskač se trefi li pětkrát. A kdo je 
na soupisce lídra futsalového krajského 
přeboru? Vedle již jmenovaných Křikavy, 
Císaře, Tvrdého a Piskače to ještě jsou: 
M. Čáslavský, P. Janota, A. Kocman, 
J. Kodeš, J. Motejl, J. Pajer, J. Peca, M. Pe-
trus, L. Rezek a J. Adam. 

Pro ty, kteří ještě futsal neznají, stručné 
vysvětlení. V posledních deseti letech 
zaznamenal tento sport, odvozený od 
populárního fotbalu, nevídaný rozmach 

na celém světě a stejně tak i u nás. Hraje 
se hlavně pod střechou, to znamená v tělo-
cvičnách a sportovních halách. Předepsané 
rozměry hřiště jsou šířka 15 až 25 m, délka 
25 až 42 m. Velikost branek je 300 cm 

šířka a 200 cm výška. Zápas se hraje 2 x 
20 minut čistého času a družstvo na hřišti 
tvoří 5 hráčů, z nichž je jeden brankář. Do 
hry může zasáhnout více hráčů a střídat se 
může libovolně.  Text a foto: jív

Zadní řada zleva: M. Čáslavský, J. Dvořák, M. Petrus, M. Křikava, A. Kocman. 
Dolní řada zleva: J. Pajer, J. Adam, J. Tvrdý a R. Piskač. 

Na snímku chybí P. Janota, B. Císař a L. Rezek

Ďáblického háje se proháněli běžkaři. 
Kulturní složku výletu tvořila návštěva 
purkrabství na Pražském hradě, kde byla 
instalována výstava Prokletí zlata – 1000 
let zlata Inků. V magickém přítmí zářilo 
na 90 velkolepých historicky významných 

originálních exponátů. Masky, poháry, 
mísy a šperky ze zlata, ale i předměty 
denní potřeby a hudební nástroje, to vše 
představuje v Evropě dosud jedinečnou 
ukázku bohatství andských kultur.       -jv- 

Foto: Zdeněk Štěpánek
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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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