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Rozkas pro Obyvatele!
Na rozkas Votze a neivršiho Prezi-

denta německé Armady převzal sem 
v zemi česke s nešním dnem celou 
moc.

Vrchni Komandant Armadni 
- Odil 3, Blaskowitz

Ne, nebojte se, milí čtenáři, český 
pravopis neprošel od minulého čísla 
žádnou radikální reformou. Tento 
text je oficiální vyhláškou informující 
o převzetí výkonné moci v Českoslo-
vensku německou armádou 15. března 
1939. Právě letos v březnu uplyne od 
zmíněné smutné události 70 let. Již 
málokterý pamětník si může vybavit, 
jak po dramatickém nočním berlín-
ském jednání mezi Adolfem Hitlerem 
a Emilem Háchou (plném psychické-
ho nátlaku a vyhrožování) ze 14. na 

15. březen začala území Českosloven-
ska (již okleštěné o pohraniční sudet-
ské oblasti) obsazovat německá vojska. 
Pouhých dvanáct hodin stačilo k tomu, 
aby ještě stále samostatné Českoslo-
vensko bylo celé obsazeno bez větších 
incidentů německými agresory. Hitler 
se tak mohl ještě týž den majetnicky 
rozhlížet po otřesené Praze. Výnosem 
z 16. března byly zbytky českého úze-
mí prohlášeny Protektorátem Čechy 
a Morava, který sebral Českosloven-
sku dlouhých šest let svobody. 

Ač sedmdesát let zpátky, může 
vývoj ve třicátých letech minulého 
století mít všelicos podobného se sou-
časností. Analogie první – evidentní: 
hluboká ekonomická krize třicátých 
let stejně jako ta současná začala ví-
ceméně v USA (krachem newyorské 
burzy). Analogie druhá – také zcela 

zřejmá: lavinovitě se krize rozšířila 
po celém světě. Analogie třetí – mož-
ná: významné dopady měla především 
na malé země, jakou bylo Českoslo-
vensko, zatímco velké země se s krizí 
vypořádaly rychleji. Analogie čtvr-
tá – bohužel také reálná: v bídných 
podmínkách se živoucím způsobem 
začaly šířit extremistické myšlenky. 
Analogie pátá – odstrašující: příklon 
k extrémním názorům výrazně napo-
mohl ke vzniku zrůdného hitlerovské-
ho režimu. 

U kolikáté analogie se zastaví vývoj 
v krizí postiženém globálním světě 
současnosti? Tváří v tvář ponižující-
mu výročí obsazení Československa 
hitlerovským Německem jistě bude 
poučení z moudré historie dostaču-
jící. 

J. P.

Slovo úvodem

Schůze rady 26. ledna

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

Jednání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu ze dne 12. 1. 2009.

RM po projednání záležitosti po-
zemků ve vlastnictví Sklo Bohemia 
schvaluje vypracování odborných zna-
leckých posudků na nemovitosti, které 
jsou  uvedené na LV společnosti Sklo 
Bohemia, a.s. v katastrálním území 
Světlá nad Sázavou. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 28. 1. 2009. 

RM po projednání výsledku výbě-
rového řízení na realizaci sociálního 
zařízení v ZŠ Lánecká souhlasí s uza-
vřením smlouvy o dílo mezi městem 
Světlá n. S. a firmou Robert Mareš 
zednictví, Světlá n. S. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 1. 2009. 

RM po projednání schvaluje aktu-
alizaci nájemních smluv na pronájem 
nebytových prostor uzavřených mezi 
městem Světlá n. S. a pány V. Dvo-
řákem a M. Jenčíkem o inflaci. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 1. 2009. 

RM po projednání bere na vědomí 
rozhodnutí Finančního ředitelství v Br-
ně o uložení pokuty ve výši 121 000 Kč 
TBS Světlá n. S. za porušení ustano-
vení o cenách. Pokuta byla uložena 
za kontrolované období 1. 2. 2006 

– 31. 12. 2007. 
RM po projednání materiálu, který 

předložil tajemník města, souhlasí 
s navýšením počtu zaměstnanců 
odboru sociálních věcí MěÚ Světlá 
n. S. o jedno pracovní místo (na 11) 
s účinností od dubna 2009. Nedoporu-
čuje ZM zařazení mzdových prostřed-
ků na nového pracovníka OSV MěÚ 
Světlá n. S. do rozpočtu města Světlá 
n. S. na rok 2009 ve výši 200 tis. Kč + 
odvody na zdravotní a soc. pojištění. 

RM po projednání materiálu spor-
tovní komise schvaluje uskutečnění 
slavnostního vyhlášení sportovců za 
rok 2008 dne 2. 2. 2009. Na vyhod-
nocení nominovaly sportovní oddíly 
a kluby sportovce, kolektivy a dobro-
volné trenéry. 

RM schvaluje návrh komise k oceně-
ní – 5 trenérů, 6 kolektivů, 6 jednotliv-
ců a volejbalistu Petra Pláteníka jako 
sportovní osobnost roku 2008. Zajistí: 
tajemnice komise pro koordinaci spor-
tů, termín: 2. 2. 2009. 

RM po projednání nabídek na pro-
nájem plochých střech schvaluje záměr 
pronájmu ploché střechy ZŠ Lánecká 
ve Světlé n. S. za účelem výroby el. 
energie a umístění fotovoltaických 
panelů. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 1. 2009. 

RM projednala rezignaci Ing. Zdeň-
ka Vacka na členství v komisi pro 
rozvoj města z rodinných důvodů. Po 
dohodě a v souladu s § 102, odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/00 Sb., o obcích 
odvolává p. K. Borka, bytem Světlá 
n. S., z funkce člena kulturní komise 
s účinností k 31. 1. 2009 a jmenuje 
p. K. Borka, bytem Světlá n. S., členem 
komise pro rozvoj a výstavbu města 
s účinností k 31. 1. 2009 (po odstou-
pivším Ing. Z. Vackovi) a p. K. Coufa-
la, bytem Světlá n. S., členem kulturní 
komise města s účinností k 31. 1. 2009 
(po p. K. Borkovi). Zajistí: starostka 
města, termín: 31. 1. 2009.

RM po projednání schvaluje po-
skytnutí finančního daru pro: Místní 
skupinu Svazu tělesně postižených ve 
Světlé n. S. ve výši 5 000 Kč, Základ-
ní organizaci Českého svazu žen ve 
Světlé n. S. ve výši 5 000 Kč a Místní 
skupinu Českého červeného kříže ve 
Světlé n. S. ve výši 5 000 Kč. Zajistí: 
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Veřejné zasedání zastupitelstva města 28. ledna 

vedoucí finančního odboru, termín: 
27. 2. 2009.

RM po projednání schvaluje poskyt-
nutí finančního daru ve výši 5 000 Kč 
pro organizaci Centrum – Dům dětí 
a mládeže, Husovo náměstí 242, Le-
deč n. S. za účelem pořádání akce 
Posázavské sportovní hry. Těchto her 
se účastní i ZŠ ze Světlé n. S. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
27. 2. 2009.

RM se po projednání připojuje k me-
zinárodní kampani Vlajka pro Tibet vy-
věšením tibetské vlajky dne 10. března 
2009 na budově radnice. Zajistí: tajem-
ník MěÚ, termín: 10. 3. 2009. 

Rada bere na vědomí:
Informaci starostky, že p. Trnka 

z Dotexu Dobrá n. S. nabízí k dispo-

zici výrobní haly s možností nájmu, 
eventuálně prodeje. Dále informuje, že 
stále častěji chodí nabídky na výstavbu 
fotovoltaických elektráren. Dále byl 
městu nabízen záměr výroby čisticích 
a kosmetických prostředků (bylo by 
to ale investicí města). Bude uskuteč-
něna schůzka s podnikateli, na které 
bude projednána otázka zaměstnanosti 
včetně hledání námětů k řešení nastalé 
situace.

Informaci starostky o petici S.O.S. 
SOF Pavlov, která se zasazuje o zacho-
vání činnosti Stanice ochrany fauny 
Pavlov.

Starostka seznamuje radu s výzvou 
starostům měst a obcí ČR, kterou za-
slali mluvčí Ligy starostů proti radaru, 
hnutí Nenásilí a Evropa pro mír, která 

se týká umístění vojenské radarové 
základny na území ČR. Závěrem vy-
zývají k připojení se k výzvě a vyslo-
vení nesouhlasu s umístěním radaru 
v Brdech. RM se s předloženou výzvou 
seznámila a po projednání se rozhodla 
k Lize starostů proti radaru jako člen 
Ligy nepřihlásit.

Starostka informuje, že v pátek dne 
27. 1. 2009 proběhne schůzka s ředite-
lem Úřadu práce Havlíčkův Brod, na 
které se budou projednávat podmínky 
realizace veřejně prospěšných prací. 

RM po projednání počtem 6 hlasů 
doporučuje zastupitelstvu města jme-
novat akademického malíře Josefa 
Sasku čestným občanem města u příle-
žitosti jeho životního jubilea – 60 let.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

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

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

Ověřovateli zápisu byli jmenováni 
Jiří Hlaváček a Mgr. Vlastimil Špaten-
ka, zapisovatelkou paní Alena Tichá.

Zastupitelé uctili památku zemřelé-
ho RNDr. Václava Zajíčka, CSc. minu-
tou ticha. 

Paní starostka představila nového 
ředitele TBS p. Romana Hůlu, který 
1. 1. 2009 nastoupil do funkce. Dále 
oznámila, že rezignaci na člena ZM 
podal p. Lubomír Slabý z pracovních 
důvodů. Dalším v pořadí na kandidát-
ce KSČM je p. Josef Pavlů, který bude 
osloven.

Kontrola zápisu z minulého zasedání 
– úkoly jsou průběžně plněny.

Usnesení č. 1/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje podání žádosti pro 
získání dotace na obnovu zámeckého 
parku z dotačních programů kraje Vyso-
čina a Ministerstva kultury ČR a ukládá 
OMIRR sledovat situaci v restitučním 
řízení a případně akci sladit do souladu 
s tímto řízením. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 28. 2. 2009. 

Usnesení č. 2/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání 

počtem 17 hlasů schvaluje prodej po-
zemku KN parc. č. 734/7 o výměře cca 
94 m2 v k. ú. Světlá n. S. manželům 
Pajerovým za cenu 500 Kč/m2. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
27. 2. 2009. 

Usnesení č. 3/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje prodej  části 
pozemku KN parc. č 89/8 v k. ú. 
Radostovice u Lipničky za cenu 
70 Kč/m2 manželům Mojžíšovým. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
27. 2. 2009. 

Usnesení č. 4/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje prodej pozem-
ku KN parc. č. 119/4 o výměře 2 m2 
v k. ú. Světlá n. S. p. P. Semerádovi za 
cenu 500 Kč/m2. Zajistí:vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 27. 2. 2009. 

Usnesení č. 5/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje prodej části 
pozemku KN parc. č 52 o výměře cca 
1 m2 v k. ú. Světlá n. S. p. R. Bendovi 
za cenu 500 Kč/m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 27. 2. 2009. 

Usnesení č. 6/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 16 hlasů schvaluje prodej části 
pozemku KN parc. č 525/5 o výměře 
cca 117 m2 a části pozemku KN parc. 
č. 38 o výměře cca 179 m2 v k. ú. Zá-
vidkovice manželům Valouškovým za 
cenu 70 Kč/m2. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 27. 2. 2009. 

Usnesení č. 7/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 16 hlasů schvaluje prodloužení 
termínu dokončení stavby na parc. 
č. 549/22 v k. ú. Světlá n. S. p. J. Ha-
líkovi a paní L. Divácké, oba bytem 
Skuhrov 4, Havlíčkův Brod, a to do 
18. září 2009. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 27. 2. 2009. 

Usnesení č. 8/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje odstoupení p. J. Hejla 
od koupě parcely č. 549/41 o výměře 
904 m2 v k. ú. Světlá n. S. a její zařaze-
ní do probíhajícího VIII. kola městské 
soutěže. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 27. 2. 2009. ▶
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Usnesení č. 9/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje prodej části pozemku 
KN č. 337/1 v k. ú. Světlá n. S. o výměře 
cca 30 m2 za cenu 200 Kč/m2 paní M. Ko-
vandové, Světlá n. S. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 27. 2. 2009. 

Usnesení č. 10/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje:
I. Ukončení smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě, uzavřené dne 24. 10. 2007 se 
sl. M. Chaloupkovou, na pozemek KN 
parc. č. 549/45 v k. ú. Světlá n. S. doho-
dou ke dni 31. 1. 2009.

II. Uzavření smlouvy o budoucí kup-
ní smlouvě na pozemek parc. č. 549/45 
v k. ú. Světlá n. S. se sl. M. Chaloupkovou 
na pozemku KN parc. č. 549/45 v k. ú. 
Světlá n. S. s termínem kolaudace do 4 let 
od podpisu smlouvy, tj. do 31. 12. 2013.

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

Usnesení č. 11/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje vyřazení dlouhodobé-
ho majetku likvidací dle předloženého 
návrhu. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 27. 2. 2009. 

Usnesení č. 12/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje převod pozemku p. č. 
36/1 o výměře 684 m2 a pozemku p. č. 34/1 
o výměře 58 m2 v k. ú. Vlkanov do vlast-
nictví obce Vlkanov a revokuje tímto své 
Usnesení č. 20/2008 ze dne 23. 4. 2008. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
27. 2. 2009. 

Usnesení č. 13/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů neschvaluje odkup pozemku 
KN č. 1226 v k. ú. Horní Bohušice 
o výměře 1360 m2 za cenu 70 Kč/m2. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
27. 2. 2009. 

Usnesení č. 14/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I. Souhlasí s realizací projektu „Re-

konstrukce zimního stadionu na víceú-
čelové zařízení“ a s uzavřením Smlouvy 
o poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihový-
chod mezi městem Světlá nad Sázavou 
a Regionální radou regionu soudržnosti 
Jihovýchod.

II. Schvaluje financování realizace 
1. a 2. etapy akce Rekonstrukce zimního 
stadionu na víceúčelové zařízení.

III. Bere na vědomí přehled vynalo-
žených a předpokládaných investičních 
nákladů na akci.

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

Usnesení č. 15/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů neschvaluje záměr prodeje po-
zemku parc. č. 1 202 v k. ú. Dolní Bře-
zinka o výměře 514 m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 27. 2. 2009. 

Usnesení č. 16/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I. Schvaluje odkoupení části pozemku 

1080/1 v k. ú. Dolní Březinka za účelem 
využití jako obecní cesty.

II. Ukládá odboru MIRR připravit 
materiál k event. výkupu dalších pozem-
ků tak, aby byla cesta celá v majetku 
města Světlá nad Sázavou.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: I. 31. 3. 2009, II. 30. 6. 2009. 

Usnesení č. 17/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů neschvaluje odkup pozemků 
KN č. 231 o výměře 4215 m2 a KN č, 
233 o výměře 1 221 m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 27. 2. 2009. 

Usnesení č. 18/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I. Neschvaluje ponechání části 3. prů-

myslové zóny ve Světlé n. S. na pozem-
cích parc. č. 357/3, 357/4, 356/2, 355, 353, 
351 o celkové výměře 6 622 m2 v majet-
ku města Světlá n. S.

II. Schvaluje vyhlášení III. kola měst-
ské soutěže na prodej části č. 3 průmys-
lové zóny, která se nachází na pozemcích 
parc. č. 357/3, 357/4, 356/2, 355, 353, 351 
o celkové výměře 6 622 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. za cenu 510 Kč/m2.

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

Usnesení č. 19/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku KN parc. č. 926/101 v k. ú. 
Světlá n. S. – cca 3 metrový pás podél 
domu a zahrádky.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 27. 2. 2009. 

Usnesení č. 20/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů schvaluje:
I. Koupi pozemků KN č. 965/9 

v k. ú. Světlá n. S., KN č. 1026/12 a KN 
č. 1026/13 v k. ú. Dolní Březinka za 
podmínky, že bude vyřešena exekuce 
na podíl pozemků KN č. 965/9 v k. ú. 
Světlá n. S., KN č. 1026/12 a KN 
č. 1026/13 v k. ú. Dolní Březinka do 
konce ledna 2009.

II. Převod investorství a s tím spo-
jené povinnosti na město Světlá n. S., 
dále schvaluje podání žádosti o dotaci, 
v případě, že bude vyřešena exekuce 
na podíl pozemků KN č. 965/9 v k.ú. 
Světlá n. S., KN č. 1026/12 a KN 
č. 1026/13 v k. ú. Dolní Březinka do 
konce ledna 2009.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 4. 3. 2009. 

Usnesení č. 21/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje:
I. Zásady pro použití účelových pro-

středků Městského fondu rozvoje byd-
lení města Světlá n. S. v roce 2009 dle 
předloženého návrhu.

II. Vyhlášení výběrového řízení na 
poskytování půjček z Městského fondu 
rozvoje bydlení pro rok 2009 dle zásad.

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

Usnesení č. 22/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů bere na vědomí zápisy z kontrol, 
které provedl kontrolní výbor.

Usnesení č. 23/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I. Určuje 3 členy osadního výboru 

v Radostovicích (bez zemřelého p. La-
dislava Žatečky) a 4 členy osadního 
výboru v Kochánově – novými členy 
osadního výboru v Kochánově se stali 
p. Milan Kocourek (po odstoupivší 
paní Dagmar Blažkové) a paní Lenka 
Ritschelová.

II. Volí předsedou osadního výboru 
v Kochánově paní Petru Štěpánkovou. 

Zajistí: tajemník MěÚ, termín: ihned.

Usnesení č. 24/2009:
ZM Světlá n. S. se po projednání 

počtem 18 hlasů ztotožňuje s obsa-
hem konceptu dopisu adresovanému 
ministru financí ČR, kde město žádá 
o zahrnutí do celkových podmínek po-

▶
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skytnutí finanční pomoci skupině BCT 
i podmínky, které povedou k rychlému 
prodeji majetku Sklo Bohemia, a to za 
naprosto transparentních podmínek 
a dále by uvítalo, kdyby při takovém 
prodeji byli upřednostňováni zájemci, 
kteří se zaváží k obnovení a udržení vý-
roby. ZM Světlá n. S. pověřuje starostku 
města k jeho napsání a odeslání minis-
tru financí ČR. Zajistí: starostka města, 
termín: ihned.

Usnesení č. 25/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

13 hlasů souhlasí s prodloužením provo-
zu zimního stadionu ve Světlé n. S. o tý-
den – po dobu jarních prázdnin, tj. do 
8. 2. 2009. Zajistí: ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: ihned.

Bylo dohodnuto, že veřejné bruslení 
bude bezplatné.

Usnesení č. 26/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů souhlasí s pozváním ředitelky 
Oblastní charity Havlíčkův Brod paní 
Blažkové do pracovního semináře 
ZM. Zajistí: starostka města, termín: 
25. 2. 2009. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Finanční úřad 
v Ledči n. S. 

oznamuje,
že bude v měsíci březnu zajišťovat 

výběr daňových 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ 
FYZICKÝCH OSOB 

též na Městském úřadu ve Světlé 
n. S., a to ve dnech:

pondělí 
(3. 3., 10. 3., 17. 3. a 24. 3.)
 v čase 8:00 – 11:30 hod.
 a 12:00 – 15:30 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.

Schůze rady města 9. února

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Jo-
sef Böhm, Ing. Luboš Vacek, Věra Ty-
čová, PhDr. Jana Myslivcová, Ing. Jiří 
Moučka, omluveni: Mgr. Jan Tourek, 
Mgr. Jana Kupčíková.

Jednání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných, seznámením 
s programem a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání.

Starostka informuje o tom, že byly 
zaslány dopisy členům věřitelského 
výboru ohledně nákupu pozemků 
v majetku Sklo Bohemia, a. s., ve ve-
řejném zájmu.

RM projednala návrh na snížení ná-
jmů, neboť jedna z mála věcí, jak po-
moci v současné době živnostníkům je, 
že se jim sníží nájmy. Odbor MIRR do 
příštího zasedání RM připraví přehled 
nebytových prostor a výši nájmů (za 1 
m2 i celkový nájem).

RM po projednání rozpočtu na rok 
2009 doporučuje zastupitelstvu města 
tyto změny v návrhu rozpočtu:
 • snížení příspěvku PO KyTICe 

o 100 tis. Kč
 • upravení příspěvku pro TBS na 

11 975 tis. Kč (příspěvek je zvý-
šen z důvodu leasingu na nový 
svozový vůz odpadů, částky na 
vytvoření míst na veřejně pro-
spěšné práce)

 • navýšení příspěvku HC o 170 tis. 
Kč na pronájem ploch okolních 
zimních stadionů

 • navýšení rozpočtové rezervy 
o 465 tis. Kč

Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 25. 2. 2009. 

RM po projednání souhlasí s podá-
ním žádosti na změnu územního plánu 
na pozemcích parc. č. 261, 269, 262, 
264/2, 264/1, 269/2, 207, 206/1 v k. ú. 
Lipnička, jsou to pozemky v lokalitě 
u rozvodny. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 29. 4. 2009.

RM pro projednání bere na vědomí 
výsledek jednání na MF ČR. Jedná 
se o aktivitu města získat dotaci na 
nákup pozemků za sklárnami. Sou-
hlasí s realizací základní technické 
infrastruktury pro průmyslovou zónu 
pouze v případě, že bude znám váž-
ný zájemce o pozemek v průmyslové 
zóně. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2009. 

RM po projednání žádosti obyvatel 
sídliště Na Bradle bere na vědomí 
situaci stromů Na Bradle stojících 
v ochranném pásmu plynovodu. Sou-
hlasí s případným kácením stromů 
na pozemcích parc. č. 235/46, 235/47, 
235/48 v k. ú. Světlá n. S. Pokud bude 
vydáno povolení k pokácení zmiňo-
vaných stromů, budou vykáceny do 
konce března 2009. S Východočeskou 
plynárenskou bylo předběžně dohod-
nuto, že by byla možnost realizovat 
náhradní výsadbu v podobě stromků 
menšího vzrůstu na stejných pozem-
cích, posunutou mimo ochranné pás-
mo plynovodu. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 3. 2009. 

RM po projednání bere na vědomí 
výsledek výběrového řízení na zho-
tovitele dokumentace stavby akce 
Rekonstrukce zázemí fotbalového sta-
dionu. Souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo s firmou Stavotherm – projekce 
s.r.o., 580 01 Havlíčkův Brod. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 2. 2009.

RM po projednání souhlasí s umístě-
ním sídla obchodní firmy Pokladnička 
s. r. o. v Nádražní ul. čp. 6 ve Světlé 
n. S. na žádost jednatele firmy. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
15. 2. 2009. 

RM po projednání bere na vědo-
mí předložený materiál – Inspekční 
zprávu čj. ČŠI-461/08-11 České 
školní inspekce Inspektorátu v kraji 
Vysočina ze dne 19. prosince 2008. 
Inspekce proběhla v termínu od 25. do 
28. 11. 2008 na ZŠ Světlá n. S., Ko-
menského 234.

RM po projednání výsledků hospo-
daření souhlasí s návrhy ředitelů PO 
na rozdělení kladného hospodářského 
výsledku a způsobu uhrazení ztráty 
z rezervních fondů za rok 2008. Zajis-
tí: Josef Böhm, místostarosta, termín: 
25. 2. 2009. 

Starostka seznamuje radu s dopisem 
ministra kultury Mgr. Václava Jeh-
ličky, ve kterém děkuje za spolupráci 
ve věci alokace finančních prostředků 
v programu Podpora obnovy kultur-
ních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností. Pro letošní 
rok obdrží ORP Světlá n. S. podle fi-
nančního rozpisu částku 165 tis. Kč.

Firma Levimo s. r. o., Humpolec, 
žádá o posečkání se zaplacením ▶
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Přípravné práce pokračují 

V současné době odbor majetku, investic 
a regionálního rozvoje zajišťuje chybějící 
souhlasy vlastníků pozemků s výstavbou 
kanalizace na jejich pozemcích. Z velkého 
množství oslovených vlastníků pozemků 
zbývá ještě několik, od kterých nepřišlo 
žádné vyjádření. S těmito vlastníky po-
zemků vstoupí město Světlá n. S. v nejbliž-
ších dnech v osobní jednání. Předpokládá-

Dopravní propojení ulic Dolní a Na Bradle

Město Světlá nad Sázavou je dlouhodo-
bě nuceno vzhledem k obtížné dopravní 
situaci v ulicích U Rybníčku a Zahradní 
řešit dopravní přístupnost sídliště Na 
Bradle. Velký problém při zvažování 
variant možného přístupu způsobuje pří-
tomnost trati č. 212 Světlá nad Sázavou 

– Čerčany. Po konzultacích s projektanty 
dopravních staveb, s Drážním úřadem, 
se Správou železniční a dopravní cesty, 
státní organizací, s odborem dopravy 
MěÚ ve Světlé nad Sázavou bylo jako 
jediné možné řešení zvoleno propojení 
ulic Na Bradle s ulicí Dolní v místě 
stávajícího železničního přejezdu a stá-
vající úvozové cesty v místě za starým 
hřbitovem. Samozřejmě byla zvažována 
varianta přechodu trati v místě u dětské-
ho asfaltového hřiště v ulici Na Bradle, 
ale toto řešení by nesplnilo předpisy pro 
projektování dopravních staveb. 

V současné době se stále ještě zpraco-
vává vyhledávací studie této propojky, 
chybí písemné vyjádření Správy želez-
niční a dopravní cesty v Jihlavě a z to-
hoto důvodu nemá město ještě studii 
v papírové podobě k dispozici. Chceme 
však zdůraznit, že se v žádném případě 
nejedná a nikdy nejednalo o vpuštění 
nákladní dopravy z plochy pro prů-
myslové aktivity do sídliště, záměr byl 
pouze propojit komunikace pro osobní 
dopravu, zjednodušit průjezd městem 
pro občany sídliště Na Bradle a dále 
odlehčit dopravě přes náměstí. Stavba 
se nedotkne plochy starého hřbitova, 
v případě realizace by byla vedena stá-
vající úvozovou cestou v místě pod tratí, 
napříč pozemkem pod bytovým domem 
čp. 965-968 v místě nad tratí. Současně 
s komunikací by byl samozřejmě budo-
ván též chodník a veřejné osvětlení 

Je jistě možné řešit otázku problema-
tické dopravy obchvatem města – tak 

pozemku parc. č. 370/29 v k. ú. 
Světlá n. S. (průmyslová zóna) do 
konce února. S ohledem na probíhající 
jednání s bankami, které je zatíženo 
současnou finanční krizí a nevhod-
nými podmínkami, které banky v ČR 
nabízí, se jednatel firmy Levimo 
s. r. o. rozhodl vyřídit finanční úvěr 
v Belgii. Tato jednání byla úspěšně 
dokončena a v průběhu první polo-
viny února 2009 bude úvěr vyřízený 
a poskytnuty finanční prostředky. RM 
po projednání žádosti firmy souhlasí 
s odkladem zaplacení pozemku parc. 
č. 370/29 (11 014 m2) v k. ú. Světlá 
n. S. do 28. 2. 2009. Pokud k uvede-
nému datu dojde k úhradě kupní ceny, 
nebudou uplatňovány žádné smluvní 
ani zákonné sankce. Zajistí: starostka 
města, vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 28. 2. 2009. 

Pan J. Zahradníček, Praha 1, žádá 
o posečkání zaplacení poslední splát-
ky dle dohody o narovnání. Z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, 
které příliš nepřejí stavební výrobě, 
žádá o posunutí termínu nejpozději 
do konce února 2009. RM souhlasí 
s odkladem poslední splátky dle doho-
dy o narovnání do 28. 2. 2009. Pokud 
k uvedenému datu dojde k úhradě 
splátky, nebude dluh vymáhán soud-
ní cestou. Zajistí: starostka města, 
vedoucí finančního odboru, termín: 
28. 2. 2009. 

RM po projednání žádosti Diakonie 
Broumov souhlasí s uspořádáním hu-
manitární sbírky v měsíci únoru 2009. 
Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku 
na dopravu s  ohledem na nedostatek 
finančních prostředků v rozpočtu 
města. Zajistí: starostka města, termín: 
ihned.

Starostka informuje
 • odborová organizace ve sklárnách 

zrušila knihovnu a předala ji věz-
nici

 • dne 19. 2. 2009 se koná další 
soudní líčení s firmou KRRO 

 • dne 10. 2. 2009 se koná schůzka 
s místními podnikateli, na pro-
gramu bude snaha hledat náměty, 
jak řešit nastalou situaci ve Svět-
lé.

Tajemník informuje, že p. Maroň od-
chází do důchodu, v pátek 13. 2. 2009 
se bude konat výběrové řízení na nové-
ho strážníka. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶

si to představují někteří občané žijící 
v ulici Dolní a Na Sídlišti, finančně to 
však není v možnostech města. Tato 
varianta je plně v kompetenci Krajského 
úřadu kraje Vysočina a Ředitelství sil-
nic a dálnic. Navíc k této variantě dojde 
jedině v případě dalšího rozvoje města. 
V dnešní době, po krachu podniku Sklo 
Bohemia a po peticích občanů v sídlišti 
Na Bradle, kteří brání rozšíření ve městě 
tak potřebné plochy pro průmyslové 
aktivity v lokalitě u věznice, snad ani 
nemůžeme čekat zájem krajského úřadu 
na rozšíření dopravní infrastruktury 
města v podobě obchvatu. Navíc vždy, 
v každém případě při řešení jakékoliv 
varianty rozvoje dopravní infrastruk-
tury města, se každé nově budované 
dopravní opatření dotkne soukromých 
zájmů některého z obyvatel města. Je 
třeba si uvědomit, že není zájmem města 
narušit či poškodit zájmy našich obyva-
tel, ale pomoci. Bohužel není vždy mož-
né vyhovět všem zájmům. Žijeme však 
ve 21. století a nemůžeme čekat, že naše 
sídliště zůstanou stejná jako před třiceti 
lety, kdy se budovala. Samozřejmě je 
třeba ruku v ruce s dopravní obslužností 
potřeba řešit i další problematická místa 
našich sídlišť – parkovací plochy, chod-
níky, odpočinkové plochy. Chceme však 
v této problematice postupovat koncepč-
ně a s ohledem na možnosti rozpočtu 
města. 

Co říci závěrem? Snad jen tolik, že 
pokud nebude dopravní přístupnost 
sídliště Na Bradle řešena, nebude sta-
vebním úřadem povolena další výstavba 
bytových domů v dané lokalitě, jediné 
určené územním plánem pro výstavbu 
bytových domů ve městě.

Ing. Lenka Arnotová 
starostka

me, že se podaří vysvětlit celospolečenský 
význam připravované stavby, a to zejména 
s důrazem na ochranu přírody a možnosti 
dalšího rozvoje dotčených lokalit. 

Dalším vleklým problémem, který 
je nutný neprodleně řešit, je provedení 
opravy komunikace III. třídy č. 347, která 
vede středem obce Josefodol. Po dohodě 
s provozovatelem komunikace je tato ▶
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oprava plánována souběžně s výstav-
bou kanalizace. V současné době Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny zadává 
zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce komunikace, jejíž součástí 
bude městem zpracovaná dokumentace 
splaškové kanalizace včetně chodníků. 
Město má velký zájem dokončit projek-
tovou přípravu v letošním roce a požádat 
příslušné orgány o povolení stavby. Vě-
říme, že se podaří v krátké době dořešit 
i majetkoprávní vztahy s vlastníky a při-
spět ke spokojenosti všech občanů, kteří 
netrpělivě čekají na realizaci. 

vedení města Světlá nad Sázavou

▶

Opravy komunikací 
v roce 2009

Všechny účastníky silničního provozu 
určitě potěší zpráva, že i v letošním roce 
budou probíhat opravy silnic v našem 
správním obvodu. V období duben – ří-
jen 2009 se začne s opravou níže uvede-
ných silnic v daných úsecích:
 • silnice č. III/01833 v úseku křižo-

vatky se sil. č. II/150 – Dolní Bře-
zinka

 • silnice č. III/34761 v úseku křižo-
vatky se sil. č. II/347 – hranice okr. 
Pelhřimov

 • silnice č. III/12934 v úseku křižo-
vatky se sil. č. II/130 – V Horách

 • silnice č. III/01832 v úseku Ostrov 
– Opatovice 

 • silnice č. III/34731 v úseku Světlá 
n. S. – Opatovice 

Již v roce 2007 byla naším úřadem urgo-
vána nutnost opravy komunikací v úseku 
Ostrov – Opatovice – Světlá n. S. Na 
plánovanou opravu se pro letošní rok 
nezapomnělo, proběhne v plném rozsahu 
v měsících duben – říjen 2009. Již nyní 
v zimním období by mělo proběhnout 
vymýcení některých stromů a keřů, které 
jsou nevhodnými nálety nebo ohrožují 
silniční provoz. 

Opravy komunikací bude provádět 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
provoz Havlíčkův Brod. O všech uzavír-
kách a dopravních omezeních se dozvíte 
obvyklým způsobem.

Všichni pracovníci MěÚ Světlá n. S., 
kteří se připravovanými opravami na 
místním úřadě zabývají, děkují předem 
všem účastníkům silničního provozu za 
trpělivost a ukázněnost. Zároveň doufáme, 
že po všech způsobených nesnázích budou 
opravené vozovky příjemnou odměnou.

Odbor dopravy a SH

Informace k dávkám pomoci v hmotné nouzi 

Jestliže došlo k poklesu vašeho pří-
jmu z výdělečné činnosti (ukončením 
pracovního poměru, nevyplacením 
mzdy ze strany zaměstnavatele, zkrá-
cením pracovního úvazku) a pokud 
nemáte žádný další příjem, např. 
podporu v nezaměstnanosti, dávky 
nemocenského nebo důchodového po-
jištění, dávky státní sociální podpory, 
nebo je tento příjem vyplácen pouze 
v nízkých částkách, nedostačujících 
k zajištění základních životních po-
třeb, můžete požádat o dávky pomoci 
v hmotné nouzi.

Podmínky pro poskytování těchto 
dávek jsou upraveny zákonem o pomo-
ci v hmotné nouzi, který byl schválen 
v roce 2006 za standardních hospodář-
ských podmínek, kdy průměrná míra 
nezaměstnanosti v České republice 
dosáhla 8,1 % (v okrese Havlíčkův Brod 
5,6 %). Zákon vycházel z principu, že 
každá osoba, která pracuje, se musí mít 
lépe než ta, která nepracuje, popřípadě 
se práci vyhýbá. V období současné 
hospodářské recese, kdy lokální míra 
nezaměstnanosti dosahuje 20 %, se zdají 
podmínky stanovené tímto zákonem ve-
lice přísné. Nicméně jiný právní předpis, 
podle kterého by byla poskytována soci-
ální pomoc k zajištění základních život-
ních podmínek, není a pověřené úřady 
obcí se musí tímto předpisem řídit. 

Proces podávání žádostí o dávky po-
moci v hmotné nouzi a jejich posuzová-
ní je složitý pro obě dvě strany – žadatele 
i úředníky. Naším záměrem je proto ve 
stručnosti upozornit potencionální kli-
enty na některé záležitosti.

Častá záměna dávek 
Sociální oblast je velice široká a obča-

né často zaměňují agendy důchodového, 
nemocenského a zdravotního pojištění, 
státní sociální podpory (SSP), hmotné 
nouze (HN), sociální péče a podpory 
v nezaměstnanosti. Nejčastěji jsou za-
měňovány dávky SSP a HN.

Úřad práce Havlíčkův Brod odbor 
státní sociální podpory (kontaktní místo 

– budova MěÚ Světlá n. S., levé křídlo, 
1. patro) - dávky státní sociální podpory, 
zvláště:
 • sociální příplatek
 • příspěvek na bydlení
 • přídavek na dítě

Městský úřad Světlá n. S. odbor so-
ciálních věcí (budova MěÚ Světlá n. S., 

přízemí vlevo) - dávky pomoci v hmotné 
nouzi:
 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

Právní předpisy
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění pozděj-
ších předpisů (VPP)

 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním 
a existenčním minimu, VPP

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
VPP

 • vyhláška MPSV ČR č. 504/2006 
Sb., kterou se provádějí někte-
rá ustanovení zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, VPP

Podání žádosti 
Žádost podává klient nebo jeden 

zástupce z okruhu společně posuzova-
ných osob na předepsaných tiskopisech, 
jednotných pro celou ČR, na pověřeném 
obecním úřadu příslušném dle místa tr-
valého pobytu (v našem okrese se jedná 
o MěÚ Světlá n. S., Ledeč n. S., Golčův 
Jeníkov, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Při-
byslav). Doklady a listiny přikládané 
k žádosti musí být vystaveny na jméno 
žadatele nebo jiné osoby z okruhu spo-
lečně posuzovaných osob (např. nájemní 
smlouvy, vyúčtování za odběr energií 
apod.).

Okruh společně posuzovaných osob
Základním pravidlem je, že do žádosti 

o příspěvek na živobytí se uvádějí všech-
ny osoby, které společně žijí v domác-
nosti, ať se jedná o osoby příbuzné či 
nikoliv. Z těch pak je v následném řízení 
stanoven okruh společně posuzovaných 
osob. 

V našich tradicích je poměrně zakoře-
něno, že rodiče vypomáhají svým dětem 
i v dospělosti a často i tehdy, pokud tyto 
mají vlastní příjem. Zákon o životním 
a existenčním minimu má v podstatě 
totožnou úpravu. Rodiče a zletilé děti 
bez partnerů, žijící ve společné domác-
nosti, se posuzují pro dávky pomoci 
v hmotné nouzi společně. Např. starobní 
důchodkyně s vlastním příjmem se tedy 
posuzuje společně se svým svobodným 
synem, který žádá, z důvodu poklesu 
příjmu, o příspěvek na živobytí. Stejně 
platí ale i obráceně, že pokud poklesly 
příjmy rodičům a tito žijí ve společné 
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domácnosti se svými výdělečně činný-
mi dětmi, které příjem mají, posuzují se 
opět všichni společně.

Okruh společně posuzovaných osob 
u žádosti o doplatek na bydlení tvoří 
všechny osoby v bytě nebo rodinném 
domě hlášené k trvalému pobytu. Pozor 
tedy na samostatně žijící výdělečně čin-
né děti nebo i jiné osoby, které mohou 
podání žádosti neprovedením změny 
trvalého pobytu značně zkomplikovat.

Příjmy a rozhodné období
Dokládají se příjmy skutečně vyplace-

né (nikoliv pouze zúčtované a nevypla-
cené) v aktuálním měsíci, ve kterém je 
podána žádost, a ve třech měsících, kte-
ré mu předcházejí. Dávky SSP, důchody 
vyplácené ČSSZ a podpora v nezaměst-
nanosti se do tiskopisů nepotvrzují. Vy-
placené příjmy se ale nesnižují o částky 
postižené exekucí nebo o výživné 
uhrazené osobám mimo okruh společně 
posuzovaných osob. Zvýhodněné jsou 
příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání, 
dohody dle zákoníku práce), které se za-
počítávají pouze ze 70 %. Náhrady mzdy 
při nemoci a dávky nemocenského pojiš-
tění se započítávají z 80 %, ostatní druhy 
příjmů jsou pak započítávány plně.

Souhrnně se všechny tyto příjmy 
snižují ještě až o 30 %, což je max. 
uznatelná částka přiměřených nákladů 
na bydlení. 

Částky životního a existenčního 
minima 

Brigády
Oficiálně se „brigády“ nazývají doho-

dy o pracích konaných mimo pracovní 
poměr. Jedná se o dohody o pracovní 
činnosti nebo dohody o provedení práce. 
Zákon o zaměstnanosti nevylučuje, aby 
uchazeč o zaměstnání pracoval na zá-
kladě dohod o pracovní činnosti, dohod 
o provedení práce nebo byl v pracovním 
poměru, ale z evidence není vyřazen 
pouze tehdy, pokud měsíční výdělek 
z těchto činností nepřesáhne polovinu 
minimální mzdy (měsíční minimální 

mzda činí 8 000 Kč pro 40 hodinovou 
týdenní pracovní dobu).

Příjemce dávek pomoci v hmotné nou-
zi a společně posuzované osoby mohou 
mít příjem z těchto činností, musí jej 
však oznámit městskému úřadu, který 
dávky poskytuje. Jak již bylo shora uve-
deno, bude se tento příjem zhodnocovat 
při výpočtu dávky ze 70 %. 

Projevená snaha zvýšit si příjem 
vlastním přičiněním
Pokud příjemci dávek pomoci v hmot-

né nouzi, kteří jsou evidováni u úřadu 
práce, prokáží snahu sami si sehnat 
zaměstnání (např. využitím inzerce, in-
ternetu, jednáním nebo korespondencí 
se zaměstnavateli), získají výhodu navý-
šení částky živobytí o 116 až 221 Kč.

Využití majetku 
Výrazně nadstandardní movitý a ne-

movitý majetek (např. dva automobily 
v hodnotě nad 500 tis. Kč, vlastní pro-
sperující provozovna apod.) se hodnotí 
již při podání žádosti a dávka není při-
znána. K ostatnímu movitému a nemo-
vitému majetku, který příjemce dávky 
může, dle uvážení správního orgánu, 
využít, se přihlíží až po třech měsících 
pobírání dávky a to tak, že v případě 
jeho nevyužití (prodej nebo pronájem) 
se ztrácí výhoda navýšení částky živo-
bytí, tentokrát o 174 až 332 Kč. Teprve 
po šesti měsících nevyužívání se vlast-
ník tohoto majetku nepovažuje za osobu 
v hmotné nouzi. 

K běžnému vybavení domácnosti 
se nepřihlíží a legendy kolující mezi 
občany, o nucení žadatele k prodeji 
televizoru, ledničky nebo jediného star-
šího automobilu v domácnosti, jsou ne-
pravdivé. Rovněž se nevyžaduje prodej 
nebo pronájem nemovitosti využívané 
příjemcem dávky k přiměřenému trva-
lému bydlení.

Z finančního majetku je pod zvlášt-
ní ochranou zákona pouze penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, ke 
kterému se nepřihlíží vůbec, a dále pak 

po dobu šesti měsíců i stavební spoření, 
kde by byla uspořená vyplacená částka 
získaná zrušením stavebního spoření 
nižší než desetinásobek částky životní-
ho minima (doklad o tom vydá stavební 
spořitelna). Ostatní finanční prostředky 
nad 1 000 Kč se zohledňují ihned a u vá-
zaných prostředků, např. různé druhy 
pojištění se spořící složkou (životní 
kapitálové pojištění), je nezbytné podat 
výpověď před přiznáním dávky (pokud 
je opět odbytné nad 1 000 Kč).

Uplatnění přednostních nároků
Spektrum nároků a pohledávek může 

být velmi široké. Jedná se např. o po-
dání žádosti o dávky státní sociální 
podpory, podání návrhu na stanovení 
výživného, žaloby na určení otcovství, 
žádosti o dávky důchodového nebo 
nemocenského pojištění, o podporu 
v nezaměstnanosti apod. Podstatný 
je ale vždy již počin klienta před při-
znáním dávky. K získaným finančním 
prostředkům z uplatněných nároků se 
přihlíží až v měsíci, kdy jsou skutečně 
vyplaceny.   

Pořadí dávek
Opakované dávky, příspěvek na ži-

vobytí a doplatek na bydlení, je možné 
přiznat pouze od prvního dne měsíce, 
ve kterém je podána žádost (v květnu 
nemůžete žádat o dávku za duben). Vý-
hodné pro klienta je podat žádost v mě-
síci, kdy došlo k významnému poklesu 
příjmů (aktuálně vyplacených) – ani dří-
ve, ale ani o měsíc později. Příspěvek na 
živobytí se vyplácí vždy do konce mě-
síce, za který náleží (při podání žádosti 
o dávku ale až po vydání oznámení). 
Doplatek na bydlení se vyplácí až v ná-
sledujícím měsíci po měsíci, za který je 
přiznán. Má tedy obdobný režim jako 
vyplácení mezd.

Celkové zhodnocení sociální a majet-
kové situace klienta v rámci příspěvku 
na živobytí dává správnímu orgánu 
možnost, dle odpovědného zvážení, 
poskytnout žadateli mimořádnou oka-
mžitou pomoc a to zvláště tehdy, pokud 
je žádost o příspěvek na živobytí nebo 
doplatek na bydlení zamítnuta. Z těchto 
dávek přicházejí v úvahu (pro případy 
poklesu příjmu) zvláště mimořádná oka-
mžitá pomoc osobě ohrožené vážnou 
újmou na zdraví, mimořádná okamžitá 
pomoc na úhradu jednorázového výdaje 
nebo mimořádná okamžitá pomoc na 
úhradu nákladů souvisejících se vzdělá-
ním nezaopatřeného dítěte. ▶

zaopatřené osoby nezaopatřené děti
Životní minimum jednotlivce 3 126 Kč Do 6 let věku 1 600 Kč
Životní minimum nejstarší osoby 
v okruhu společně posuzovaných

2 880 Kč Od 6 do 15 let věku 1 960 Kč

Životní minimum druhých a dal-
ších osob starších 15 let v okruhu 
společně posuzovaných

2 600 Kč Od 15 do 26 let věku 2 250 Kč

Existenční minimum 2 020 Kč
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Obstrukce jsou zbytečné
Pokud žadatel se záměrem nepředlo-

žit potřebné doklady zašle žádost poš-
tou nebo ji předá, před zkontrolováním 
pověřenou úřední osobou, přímo na 
podatelně úřadu, bude následně vy-
zván, aby doložil potřebné dokumenty. 
Pokud tak neučiní, žádost o dávku 
bude zamítnuta.

V rámci správního řízení je také ne-
zbytné provést sociální šetření v místě 
bydliště žadatele. Pokud žadatel nebo 
někdo z okruhu společně posuzova-
ných osob nedá souhlas se vstupem 
do obydlí, bude opět žádost o dávku 
zamítnuta.

Zamítnutí dávky je v obou případech 
podloženo zákonným ustanovením. 
Obstrukce přinesou pouze prodloužení 
správního řízení nebo negativní vý-
sledek. Oprávněné úřední osoby jsou 
vázány mlčenlivostí pod sankcí.

Pokud žadatel záměrně uvede ne-
pravdivé nebo neúplné údaje, které 
vedou k neprávem přiznané a vyplace-
né dávce, bude, po zjištění této skuteč-
nosti správním orgánem, vydáno roz-
hodnutí o přeplatku. Zároveň je úřad 
povinen ohlásit podezření na spáchání 
trestného činu (podvod) Policii ČR.

Slovo závěrem 
Období hospodářské recese je složité 

jak pro ty, co ztratili zaměstnání, tak 
pro jejich blízké. V dějinách však vždy 
bylo vystřídáno obdobím hospodář-
ského vzestupu. Život není cesta od 
úspěchu k úspěchu a někdy je potřeba 
zvládnout i těžká období. To, čeho mají 
občané v evidenci uchazečů o zaměst-
nání vždy dostatek, je čas. Využijte jej 
k tomu, abyste neztratili své pracovní 
návyky a dovednosti, uspořádejte si 
své záležitosti a pečujte o své zdraví. 
Pouze na vašem osobním rozhodnutí 
je také to, jestli zvolíte cestu omezení 
životního standardu na přechodnou 
dobu a využijete možnost čerpat dávky 
pomoci v hmotné nouzi nebo zda sáh-
nete po vysoko úročených a zpoplatně-
ných půjčkách, nelegálních činnostech 
apod. 

Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor sociálních věcí

POZN.: Informace jsou zveřejněny 
rovněž na www.svetlans.cz – Městský 
úřad – Žádosti a formuláře – Odbor so-
ciálních věcí – Dávky pomoci v hmotné 
nouzi a příspěvek na živobytí

PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ
 tiskopisy, doklady a dokumenty předkládané při podání  žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi

Název tiskopisu 
(k vyzvednutí v odboru 
sociálních věcí MěÚ)

Doklady a dokumenty 
(předkládá žadatel současně s vyplněnými tiskopisy)

1. Žádost o příspěvek na 
živobytí

Platné občanské průkazy všech osob žijících v do-
mácnosti a rodné listy dětí (bez občanského průkazu).

2. Informace o užívaném bytu Nájemní byt: nájemní smlouva, výpočtový list 
k nájmu

Družstevní byt: výše záloh na úhradu za užívání bytu 

Vlastní nemovitost: doklad o vlastnictví domu 
a o podlahové ploše bytu – vytápěných místností 
(stačí jednoduchý plánek s rozměry a plochami 
místností) případně doklad o vlastnictví bytu a rozpis 
záloh za poskytovaná plnění od správce domu. Pokud 
jsou v rodinném domě dva a více bytů, také kolaudač-
ní rozhodnutí. 

Ubytovna, podnájem: ubytovací smlouva, podnájemní 
smlouva 

Dále pro všechny druhy bydlení společné náležitosti, 
pokud nejsou zahrnuty v zálohách za užívání bytu:

Doklady o dodávce energií – faktura k vyúčtování za 
odběr elektrické energie a plynu za poslední období 
včetně rozpisu záloh pro budoucí období. 

Doklad o zaplacení vodného a stočného. 

Doklad o úhradě platby za komunální odpad. 

Doklad o nákupu tuhých paliv (uhlí, dřevo) nebo 
propan-butanu.

3. Doklad o výši měsíčních 
příjmů

Pro každou osobu z okruhu společně posuzovaných 
osob (i nezaopatřené dítě) 2 tiskopisy – aktuální 
měsíc a tři předcházející.

4. Seznam ostatních započita-
telných příjmů

1 x pro celý okruh společně posuzovaných osob

5. Prohlášení o celkových 
sociálních a majetkových 
poměrech

Prohlášení podává každá ze společně posuzovaných 
osob (i kdyby žádný majetek nevlastnila) a současně 
předkládá doklad o vlastnictví nemovitosti nebo 
movitého majetku – např. technický průkaz od MV. 
Běžné standardní vybavení domácnosti se nedokládá.

U finančního majetku jsou nezbytné pro posouzení 
situace žadatele aktuální výpisy z běžných účtů 
(sporožiro apod.) Aktuální výpisy o peněžních pro-
středcích na vkladních knížkách, vázaných vkladech 
a jiných účtech. 

Aktuální stav stavebního spoření je u každé uzavřené 
smlouvy nezbytné doložit rovněž, a to včetně dokladu 
o výši částky, která by byla vyplacena při vypovězení 
smlouvy (vydá stavební spořitelna). 

Životní kapitálové pojištění či jiné druhy připojištění 
se spořící složkou je také nezbytné vypovědět nebo 
předložit doklad prokazující nízkou částku odbytného 
při vypovězení smlouvy. 

▶
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Ve zkráceném přípravném řízení bylo 
sděleno podezření 19letému mladíkovi 
ze Světlé n. S. pro trestné činy krádeže 
a porušování domovní svobody spá-
chané ve spolupachatelství. Šetřením 
policistů byl zjištěn jako pachatel 
vloupání do chalupy v obci Lipnička, 
ke kterému došlo v podvečerních ho-
dinách dne 18. 1. Do chalupy vnikl 
společně se stejně starým mladíkem 
z Havlíčkobrodska. Objekt prohleda-
li a následně odcizili dva hmoždíře 
v hodnotě přibližně 1 000 Kč. Pro 
uvedené trestné činy bylo sděleno po-
dezření i druhému mladíkovi z pove-
dené dvojice. Mladík ze Světlé je dále 
podezřelý z krádeže oblečení. Tři dny 
po shora uvedeném vloupání vnikl 
do budovy učňovské školy v Sázavské 
ulici ve Světlé nad Sázavou a zde se 
v šatnách vloupal do plechové šatní 
skříně, odkud odcizil riflové kalhoty 
v hodnotě 2 500 Kč, které si ponechal 
k vlastnímu užívání. 

Kriminalita na Světelsku

Ve zkráceném přípravném řízení bylo 
47letému muži ze Světlé n. S. sděleno 
podezření pro trestný čin krádeže. Muž 
v pondělí 9. 2. v dopoledních hodinách 
v prodejně v Pražské ulici v Havlíčkově 
Brodě odcizil z regálů různé cukrovinky 
a drogistické zboží v hodnotě více než 
300 Kč, které dal do kapes. Na poklad-
ně pak zaplatil pouze jednu čokoládu 
a ostatní chtěl pronést bez zaplacení. 
Jmenovaný byl již za obdobný trestný 
čin v posledních třech letech odsouzen, 
naposledy v roce 2007 k nepodmíněné-
mu trestu odnětí svobody. 

V pondělí 9. 2. krátce před šestou 
hodinou odpolední došlo mezi obcemi 
Světlá n. S. a Josefodol k dopravní neho-
dě. Řidič osobního vozidla Škoda Felicia 
při projíždění levotočivé zatáčky nezvlá-
dl řízení vozidla a vyjel vpravo mimo 
komunikaci, kde narazil levou přední 
částí vozidla do kamenného patníku. 
Po nárazu se na svahu vozidlo přetoči-
lo přes střechu a následně zastavilo na 
kolech. Osmapadesátiletý řidič vozidla 

Využití penzijního připojištění se státním příspěvkem 
se nepožaduje, využití důchodového připojištění bez 
příspěvku však ano. 

6. Prohlášení o stanovené 
vyživovací povinnosti a jejím 
plnění

Podává každá osoba, které byla stanovena vyživovací 
povinnost. Dále se předkládají např. rozsudky o úpra-
vě poměrů, případně snížení či zvýšení vyživovací 
povinnosti, pokud je nemá úřad v rámci sociálně 
právní ochrany dětí k dispozici. 

7. Potvrzení o studiu Nezbytné pro středoškolské a vysokoškolské studium.

8. Potvrzení o nutnosti dietního 
stravování

Dle typu diety je nezbytné potvrzení příslušným 
odborným lékařem.

9. Potvrzení o zdravotním 
stavu vydávané ošetřujícím 
lékařem

Jedná se o doklad související s dlouhodobou nemocí 
nebo úrazem a slouží k prokázání nezaopatřenosti ne-
studujícího dítěte ve věku do 26 let nebo k navýšení 
částky cílového nájemného a průměrné ceny energií.

10. Souhlas s předáváním 
rodného čísla poště

Nutné v případě, kdy není dávka pomoci v hmotné 
nouzi zasílána na účet.

11. Doklad o podnikání a jiné 
samostatné výdělečné 
činnosti

Nutné předložit, pokud žadatel nebo kdokoliv 
v okruhu společně posuzovaných osob vykonává 
samostatnou výdělečnou činnost, ať hlavní či vedlejší 
nebo ji vykonával v kterémkoliv ze tří kalendářních 
měsíců předcházejících měsíci, ve kterém je podána 
žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi. Současně 
je nezbytné doložit kopii přiznání k dani z příjmu 
fyzických osob za předcházející období potvrzenou 
finančním úřadem. 

Zprávy z kraje

Zastupitelé budou posuzovat návrh 
zákonodárné iniciativy
Rada kraje Vysočina rozhodla postoupit 

zastupitelstvu kraje k posouzení návrh zá-
konodárné iniciativy, kterou by mělo dojít 
ke změně insolvenčního zákona. Rada 
takto reaguje na žádost starostky Světlé 
n. S. Lenky Arnotové, která hledá, stejně 
jako kraj Vysočina, ochranu zaměstnanců 
při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Návrh je pouze technickou novelizací 
insolvenčního zákona. Touto navrhovanou 
změnou by mělo dojít ke zhojení nedostat-
ku v současné právní úpravě tím,  že mezi 
obligatorní náležitosti vyhlášky, kterou se 
oznamuje zahájení insolvenčního řízení, 
bude doplněno ustanovení insolvenčního 
správce. Ostatní navrhované změny jsou 
pouze navazující legislativní úpravy sou-
visející s výše popsanou změnou (nahra-
zení institutu předběžného správce přímo 
insolvenčním správcem apod.).

Návrh zákonodárné iniciativy bude 
krajské zastupitelstvo posuzovat 10. břez-
na 2009.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina

byl převezen s lehkým zraněním do 
nemocnice na ošetření. Před převozem 
byla u řidiče provedena dechová zkouš-
ka s pozitivním výsledkem 1,89 g/kg 
alkoholu v dechu. Řidič byl následně 
vyzván k odběru krve, kterému se dob-
rovolně podrobil. Na vozidle vznikla 
škoda 41 000 Kč. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro podezření 
z trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. 

Havlíčkobrodským policistům se 
podařilo dopadnout pachatele krádeže 
přenosného počítače, ke které došlo 
31. 1. v odpoledních hodinách ve Světlé 
n. S. Neznámý pachatel po vytržení 
sítě proti hmyzu vnikl nezajištěným 
oknem do spíže bytu v přízemí domu 
v Sázavské ulici a následně z obývací-
ho pokoje odcizil notebook v hodnotě 
25 000 Kč. Z uvedeného jednání jsou 
podezřelí dva devatenáctiletí mladíci 
z Chotěboře a Světlé n. S. S odcizeným 
notebookem následně odjeli do Hum-
polce, kde ho na vlakovém nádraží ▶
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Domy čp. 223, 186 a 553
Při postupném mapování jednot-

livých domů ve Světlé se dostáváme 
do poslední třetiny Dolní ulice, kde 
stávaly tři domy patřící členům rodu 
Kratochvílů. Kratochvílové se ve Světlé 
zabývali granátnictvím prakticky od 
jeho počátku na Světelsku. Historie 
zpracování granátů a historie roz-
větvené rodiny Kratochvílovy by si 
zasloužily obsáhlou práci fundovaného 
odborníka, my se v tuto chvíli musíme 
spokojit jenom se stručným nástinem.

František Kratochvíl (*1832), který měl 
za ženu Marii Kosteleckou (*1835) z Dol-
ní Březinky, rovněž majitelku brusírny, 
zakoupil v roce 1865 dům v Dolní ulici 
čp. 186, postupně jej přestavěl a začal zde 
brousit polodrahokamy. Do práce se zapo-
jili i jejich tři synové – Jan, Alois a Josef, 
kteří se tomuto řemeslu vyučili v cizině.

Jan Kratochvíl vystavěl v roce 1887 
v Dolní ulici dům čp. 223, do jehož příze-

prodali neznámému mladíkovi za tři 
tisíce korun, které si pak rozdělili a po-
užili pro vlastní potřebu. Ve zkráceném 
přípravném řízení bylo oběma sděleno 
podezření z trestných činů krádež a po-
rušování domovní svobody, spáchaných 
ve spolupachatelství. Oba dva již byli za 
obdobný trestný čin v posledních třech 
letech potrestáni. 

V noci na čtvrtek 12. 2. došlo k dal-
ším dvěma vloupáním do rodinných 
domů ve Světlé n. S. Neznámý pa-
chatel si vybral řadový rodinný dům 

v ulici U Stromečku. Objekt prohledal 
a odcizil láhev alkoholu a z kuchyně 
a obývacího pokoje poté i finanční hoto-
vost. Majitelům způsobil škodu ve výši 
17 600 Kč.

Nezvaného návštěvníka měli i majite-
lé rodinného domu ve Sklářské ulici. Ne-
známý pachatel se vloupal do suterénu 
uvedeného domu a následně vnikl i do 
obytné části, kterou prohledal a odcizil 
zde rovněž finanční hotovost. Poškoze-
ným majitelům vznikla škoda ve výši 
nejméně 3 200 Kč.

V sobotu 14. 2. v odpoledních hodi-
nách neznámý pachatel rozbil zdvoje-
nou skleněnou tabuli okna kanceláře 
v suterénu objektu pekáren v Zámecké 
ulici ve Světlé n. S. Vzniklým otvorem 
si poté otevřel obě okenní křídla a vlezl 
do kanceláře. Nestihl však nic odcizit, 
neboť zde byl vyrušen zaměstnancem 
pekáren a z místa ihned utekl. Škodu 
majitel vyčíslil na 3 000 Kč. 

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -zh-

▶

mí se potom přestěhovala brusírna kame-
nů a v patře se bydlelo. 

V roce 1972 byly dům čp. 223, zahrada 
a pozemky smlouvou převedeny na Karlo-
va syna Evžena. Majitelkou domu čp. 186 
byla od roku 1885 Marie Kratochvílová, 
od roku 1900 Josef Kratochvíl a od roku 
1937 Josef Kratochvíl ml.

Dne 7. července 1937 podává Josef 
Kratochvíl žádost o povolení nástavby 
prvního patra na části domu. Nástavba 
má obsahovat, jednu předsíň, jednu lož-
nici, jeden pokoj, chodbu se schodištěm 
a šatnami. Stavební komise však požádala 
o předložení upravených plánů a teprve 

poté vydala stavební povolení. Nástavba 
byla započata 11. srpna a ukončena 9. lis-
topadu.

V roce 1910 postavil v Dolní ulici na-
proti oběma domům dodnes existující 
budovu čp. 553, kde brousilo až 50 dělní-
ků. Brusírna byla nejprve poháněna nafto-
vým motorem, později elektřinou. V roce 
1912 bylo přistavěno první patro. Syn Jana 
Kratochvíla, Karel, byl poslán do fran-
couzské mekky brusičů St. Claude, aby se 
tam naučil broušení diamantů, neboť se 
počítalo se zavedením této výroby právě 
v této nové brusírně. S vypuknutím první 
světové války se však ve všech brusírnách 

Čp. 186Čp. 223
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Našli jsme v letopisech

Tentokrát jsme zalistovali v učebnici 
Psaní strojem, určené pro vyšší hospo-
dářské školy a hospodářské školy, kte-
rou v roce 1952 vydalo Státní pedago-
gické nakladatelství v Praze. Tendenční 
texty VI. kontrolní zkoušky sestávající 
ze tří cvičení jsou názornou ukázkou, 
jak se budování socialismu a šťastných 
zítřků vtloukalo do hlav studentů i při 
výuce psaní na stroji. 

Zkouška přesnosti (525 úhozů)
Pracující se dále vzdělávají ve večerních 

kursech.
Nesmírný rozmach budování socialis-

mu v naší zemi a přerod naší vesnice ve 
vesnici socialistickou vyžadují stále vět-
šího počtu nové inteligence z řad mladých 
nadaných dělníků a drobných rolníků. 
Úderníci, novátoři, zlepšovatelé a nejlepší 
pracovníci vykazují denně pozoruhodné 
výkony na svých pracovištích. Je třeba 
především jim umožnit technické vzdělání 
a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci, aby 
ještě více posílili a urychlili růst výstavby 
socialismu v naší zemi.

Zkouška přesnosti a rychlosti 
(600 úhozů)
Největší obdiv, láska a čest patří vždy 

těm, kteří jsou vpředu, kteří jsou nositeli 
nových myšlenek, kteří jsou bojovníky 
za bohatší výnos, za hospodárnější vyu-

žití techniky, za prosazení novátorských 
method a zlepšovatelských návrhů. Je 
radostné, jak naše závody, laboratoře, 
výzkumné ústavy, technické dílny a se-
mináře vědeckých kolektivů zvládají stále 
nový a nový materiál, který přináší denní 
praxe, jak jej prověřují a hledají i nalézají 
nové methody k ještě důkladnějšímu a vý-
konnějšímu zvládnutí techniky, průmyslu 
i všech ostatních vědních oborů pro náš 
další budovatelský růst.

Zkouška rychlosti (680 úhozů)
Řádná péče o stroje patří dnes k nejdů-

ležitějším úkolům v podnicích, protože 
od bezvadného stavu strojů závisí jejich 
plná výkonnost a tím i celková produkce 
podniku.

Zvláštní kapitolu v ošetřování strojů 
zaujímají kancelářské stroje, o něž se 
dosud zpravidla pečuje mnohem méně 
soustavně a odborně než o stroje dílenské. 
A přece je tak málo strojů, jež by byly tak 
namáhány ustavičnými nárazy, jako je 
psací stroj. U něho se obyčejně zapomíná 
na to, že má být alespoň jednou měsíčně 
promazán bílým jakostním olejem a jeho 
gumový válec čas od času přebroušen 
nebo, ztvrdne-li guma, vyměněn za nový. 
Typy psacího stroje se doporučuje čistiti 
denně kartáčkem a benzinem.

-jv-

přestalo pracovat. Později byla sice práce 
obnovena, ale s broušením diamantů se 
již nezačalo a zařízení k této výrobě bylo 
předáno do Turnova.

Broušení granátů však začalo upadat 
již před první světovou válkou. Zájem 
o tento druh kamenů ve světě klesal a stá-
le více se prosazovalo broušení umělých 
drahokamů. Tyto kameny, chemicky 
vyrobené, jsou produkty různých labora-
torních a technologických postupů, slo-
žením a strukturou odpovídají přírodním 
nerostům, jsou spíše čistší než pravé (jako 
první byl v roce 1891 vyroben umělý ko-
rund). Syntetické drahokamy se brousily 
odlišnou technikou než pravé. Brousí se 
na měděných kotoučích s diamantovým 
práškem, který se do kotoučů vtlouká, 
a leští se stejně jako jiné kameny na mě-
děných kotoučích. 

Proto měl pro další existenci firmy 
velký význam odchod Antonína, staršího 
syna Jana Kratochvíla, po vystudování 

obchodní akademie do St. Claude, kde 
ho jeho strýc Josef umístil u jednoho 
lapidaira (brusiče), aby se naučil brousit 
umělé drahokamy. Antonín zjistil postup 
nového broušení, vše se naučil, opatřil 
stroje a tajně je posílal do Světlé. Když se 
vrátil domů, zapracoval některé brusiče 
na nových strojích a byla zde zavedena 
nová, moderní výroba, která dosud ne-
byla známa nejen zde, ale ani Turnově, 
středisku broušení. Nová výroba plně 
nahradila broušení granátů, které zde po-
stupně zaniká. Pro firmu pracovalo ještě 
několik brusičů doma, například rodiny 
pana Dušátky z Dolní Březinky. Práce 
bylo dostatek, brousily se ponejvíce rubí-
ny, akvamaríny, ametysty, topasy, safíry, 
turmalíny atd. Objednávky chodily nejen 
z tuzemska, ale hlavně od americké firmy 
sídlící ve Švýcarsku, dále z Německa, Ra-
kouska, Francie, Itálie a Nizozemska.

Za druhé světové války továrna dále 
pracovala, výrobky se však nedodávaly 

do ciziny, ale dovážely klenotníkům, 
hlavně do Prahy. V té době zde pracoval 
dokonce zvýšený počet zaměstnanců, ně-
kteří proto, aby nemuseli na práci do říše.

Po druhé světové válce se začal obchod 
znovu zdárně rozvíjet. Bylo obnoveno 
válkou přerušené partnerství s cizinou 
a též domácí poptávka se zvyšovala. Fir-
mu Františka Kratochvíla synové převzali 
Antonínovi bratranci Karel a Josef Kra-
tochvílové, avšak poválečná konjunktura 
netrvala dlouho. V roce 1949 byl provoz 
zastaven pro nedostatek suroviny a byla 
zajišťována možnost vstupu do nově 
vznikajícího družstva v Turnově. Tehdejší 
funkcionáři světelského národního výbo-
ru však neměli o spolupráci zájem, nao-
pak snažili se firmu zlikvidovat, což se 
jim také nakonec podařilo. Továrna byla 
vyvlastněna, drahé cizí stroje vyházeny 
ven a později dány do šrotu. Do budovy 
byl nejprve nastěhován sklad Chemodro-
gy, poté sklad textilu, autoškola a nakonec 
krejčovská dílna okresního podniku míst-
ního průmyslu Sázava.

Asi po roce od likvidace továrny přijeli 
zástupci z Turnova jednat o vstupu do 
jejich nově založeného družstva, měli 
v plánu dát do provozu celou továrnu. 
Obnovení však již nebylo možné, vše bylo 
zničeno. Byla to velká škoda, vždyť zde 
byly dobré podmínky k pokračování této 
atraktivní a cizinou vyhledávané výroby, 
neboť dlouhá tradice tohoto řemesla zde 
vychovala opravdové mistry svého oboru. 
Úspěchy zdejších brusičů, kterým bývalý 
majitel vnutil neznámé zaměstnání, byly 
značné. Během několika let získala firma 
Františka Kratochvíla synové tři vzácná 
ocenění svých výrobků: roku 1873 čestný 
diplom ve Vídni, v roce 1883 stříbrnou 
medaili v Amsterodamu a v roce 1906 
nový čestný diplom a bronzovou medaili 
na světové výstavě v Londýně.

Tak skončila 200 let stará tradice brou-
šení českých granátů, pravých a syntetic-
kých drahokamů, která byla úzce spojena 
s rozvojem průmyslu ve Světlé nad Sá-
zavou a okolí. Po privatizaci v 90. letech 
a po rozsáhlé rekonstrukci má továrna 
nové majitele, kteří zde zavedli výrobu 
broušeného skla. 

Domy čp. 223 a čp. 186 byly na začátku 
80. let minulého století zbourány v rámci 
přípravy staveniště pro panelovou vý-
stavbu. Na jejich místě stojí „bytovka“ 
čp. 939-942.

S využitím materiálů Evžena Kratochvíla,
syna spolumajitele fy Karla Kratochvíla

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

klubovny

Program na březen:
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 úterý 3. března – dílna: červená bati-

ka
 • v úterý 10. března – dílna: pletení z pe-

digu – velikonoční košíček
 • ve středu 11. března – burza receptů 

s ochutnávkou: vzpomínky na léto
 • v úterý 17. března – dílna: keramické 

tvoření z plátů
 • v úterý 24. března – dílna: velikonoční 

dekorace na dveře
 • v úterý 31. března – dílna: tisk na textil 

(ubrusy, polštáře)

Dětský karneval s Rolničkou

V sobotu 14. února proběhl v ta-
nečním sále Společenského domu ve 
Světlé již 6. dětský karneval, který 
pro děti a jejich rodiče připravilo Ma-
teřské centrum Rolnička. 

Karneval zahájila a dále jím hosty 
provázela moderátorka Anička, která 
se svého úkolu stejně jako vloni zhostila 
s velkým nadšením. K tanečnímu reji 
hrála jako každoročně kapela NaPrášky. 
Ve čtyřech náročných soutěžních disci-
plínách prokázaly děti svou šikovnost 
a za svůj výkon byly odměněny ovocem, 
bonbony a perníčky z dílny mateřského 
centra. Radovat se mohly i z bohaté 

tomboly, jejíž výtěžek poputuje opět 
do daleké Indie k holčičce, kterou MC 
adoptovalo na dálku. Nezávislá porota se 
marně pokoušela vybrat nejhezčí masku, 
ze záplavy princezen, ježibab, andělů, 

čarodějů, rytířů, námořníků a zvířátek jí 
přecházel zrak, a tak se o zákusky nako-
nec podělily masky všechny.

Děkujeme ještě jednou všem dárcům, 
bez kterých by nebylo tomboly, městu 
Světlá za vstřícnost a ochotu a všem, 
kteří se na přípravě karnevalu jakkoliv 
podíleli.

Radka Bouchalová
Zápisy dětí do mateřských škol 

na školní rok 2009 – 2010

Zápisy dětí do MŠ se budou konat:
• MŠ Lánecká 21. 4. 2009 v 9:30 hod.
• MŠ Sídliště  22. 4. 2009 v 9:30 hod.
• MŠ Pěšinky 23. 4. 2009 v 10:00 hod.

Žádosti o přijetí a evidenční listy budou 
vydávány na místě. U zápisu bude přítom-
na ředitelka MŠ J. Rezková a zástupkyně 
H. Černá s vedoucí učitelkou MŠ Pěšinky 
J. Chládovou.

Ředitelství MŠ

Více informací o všech sloučených MŠ 
naleznete na www.mslanecka.unas.cz

Jak jsme bruslili

Žáci ze základní školy v Komenské-
ho ulici letos několikrát využili zimní 
stadion, aby se naučili bruslit či si své 
bruslařské dovednosti zlepšili. O své 
zkušenosti a dojmy se chtějí podělit žáci 
z 5. a. 

Se školou jsme šli na zimní stadion 
bruslit. Doma jsem se dobře oblékl, vzal si 
teplou čepici a rukavice. Obojí mě chrání 

před zimou a trochu i před úrazy. Jednou 
můj kamarád na ledě upadl a nějaký kluk 
mu bruslemi přejel prsty. Od té doby no-
sím na led silné rukavice. V šatně jsme 
se převlékli, obuli si brusle a vydali se na 
led. Šel jsem opatrně po gumové podlaze, 
abych si brusle neztupil. Na ledě jsme se 
s kluky a holkami ze třídy chytili za ruce 
a dělali hada. Já a Patrik jsme spadli jako 
první, ale nevadilo nám to, protože to 
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Lyžařský výcvik ZŠ Komenského

V týdnu od 7. do 14. února pořádala 
naše škola lyžařský výcvik v Jedlové 
v Orlických horách. Jezdíme tam již pá-
tým rokem a pobyt na chatě u sjezdovky 
i vleky jsou cenově dostupné. Vzhledem 
k tíživé situaci, která panuje ve Světlé nad 
Sázavou, jsme pomocí dotazníků nejprve 
zjišťovali předběžný zájem ze strany rodi-
čů. I když lyžařský výcvik nebyl povinný, 
překvapil nás velký ohlas ze strany dětí 
a jejich rodičů, proto jsme se rozhodli kurz 
uspořádat.

Výhodou byla částečná finanční pomoc 
ve formě příspěvků od pojišťoven a za-
městnavatelů. Dlouhodobým záměrem 
naší školy je také rozvoj sportovních 

byla jen hra. Zdálo se mi, že bruslím jen 
chvilku, a najednou slyším, jak paní uči-
telka volá, ať už končíme. V šatně jsme 
se přezuli, koupili si horký čaj a šli jsme 
na oběd.

Filip Krejčí

Chystám se jít na školní bruslení. Teple 
se obleču, nezapomenu na čepici a rukavi-
ce. Do bruslí si musím vzít teplé ponožky, 
pořádně utahuji šněrování. Chodím často 
bruslit, měla jsem to uvázané za chvilku. 
A teď – hurá na led! Bruslím už docela 
dobře, ráda chodím s bráškou na veřejné 
bruslení a když má Kuba hokejový trénink, 
vezmu si brusle taky. Na ledě je to pěkné. 
Jezdíme si dokola a dáváme pozor na 
ostatní, abychom je neporazili. Zkoušíme 
si, co všechno už umíme a co je potřeba 
ještě vylepšit. Čas nám rychle utíká, paní 
učitelka zapíská konec bruslení. Zamíříme 
do šatny, kde si sundáme brusle a uklidíme 
je do tašky. Podél řeky se vracíme do školy. 
Škoda, že příští rok nebudeme mít zimní 
stadion, ale až se postaví nový, půjde 
v něm bruslení určitě na jedničku!

Kateřina Dundáčková
Úvodní text a foto: 

Mgr. Hana Křivská

Rej masek v mateřské škole

Masky a maškarní karnevaly patří 
odjakživa ke konci masopustního ob-
dobí. Však také v Mateřské škole Na 
Sídlišti připravují paní učitelky pro své 
děti každoročně maškarní karneval. 

Poprosí rodiče, aby svým dětem připra-
vili nějakou masku, a ten kdo si masku 
nepřinese, tomu ji samy vyrobí. Letošní 
karneval měly děti v této mateřské škole 
v pátek 20. února. 

Aby ty radovánky konce masopustu 
byly dokonalé, podávaly se k dopolední 
svačině i opravdové masopustní smažené 
koblihy. A že to paní učitelka Marcela 
Mikulová s dětmi umí a nezkazí žádnou 
legraci, představila se i ona v masce, 
v kostýmu kočičky. 

Maškarní karneval, to musí být rej 
masek, proto si děti v maskách s radostí 
zatančily a vše vyvrcholilo diskotékou 
s oblíbenými písničkami Dády Patra-
sové. 

  jív

dovedností a podpora zdravého životního 
stylu, proto jsme opět dokoupili lyžařské 
vybavení, které žáci mohou využívat. Je-
likož jsme nechtěli ani ostatní žáky připra-
vit o sportovní vyžití na sněhu, uspořádali 
jsme pro zájemce dvoudenní lyžování na 
Kadlečáku, jak to na ZŠ Komenského 
praktikujeme každoročně. Pravdou je, že 
Kadlečák je za humny, ale možnost strávit 
týden v čistém horském prostředí, lyžovat 
pod vedením kvalifikovaných lyžařských 
instruktorů a užít si zábavy se svými spo-
lužáky a utužit tak kolektiv, byla pro mno-
hé z dětí nabídka, která se nedá odmítnout. 
Děti získaly nejen potřebné dovednosti na 
lyžích a snowboardech, ale poznaly také 

krásnou přírodu Orlických hor. Myslíme 
si, že lyžařský výcvik se vydařil, o čemž 
svědčí i následující příspěvek od dětí. 

A trochu statistiky na závěr: počet zú-
častněných 30 žáků, instruktoři: 3, lékař: 
1, výsledek: 30 nadšených lyžařů s neza-
pomenutelnými zážitky. Zároveň bychom 
chtěli vyjádřit obrovské díky všem rodi-
čům, kteří i přes nepříznivou situaci neli-
tovali a investovali do svých dětí. Nelitujte 
a věřte, je to investice do budoucnosti!

Mgr. Soňa Lesinová, Mgr. Eva Dušková, 
Mgr. Jan Mikeš

Během týdne jsme si užívali horské 
pohody a lyžovačky. Uprostřed týd- ▶



Světelský zpravodaj březen 2009 strana 16 strana 17 březen 2009 Světelský zpravodaj 

ne bylo malé odbočení z programu, 
snowboardisté se šli učit na kopec za 
dozoru skvělého snowboardisty pana 
učitele Mikeše a ostatní se vydali na 
procházku do Deštné, která skončila 
nadmíru dobrou válenicí ve sněhu. Vy-
válení neutekli ani učitelé a nikdo nezů-
stal suchý. Následující den jsme jeli auto-
busem do Ski areálu Deštné v Orlických 
horách. V celém areálu se nacházelo 6 
vleků a 1 sedačková lanovka. V areálu 
se nachází sjezdovky všech obtížností 
a na své si přijdou i běžkaři. Poslední 
odpoledne jsme si užívali rozlučkové 
lyžování a večer se uskutečnil velký 
maškarní bál, který zakončila diskotéka 
a rozdávání diplomů.

Žáci 7.b
Kateřina Kořínková, Ondřej Burda

▶

Úspěchy světelské ZUŠ

V sobotu 24. ledna se žáci Základní 
umělecké školy ve Světlé n. S. zúčastnili 
okresního kola Národní soutěže základ-
ních uměleckých škol ve školním roce 
2008-2009 v oboru sólový zpěv, které se 
konalo v prostorách Soukromé základní 
umělecké školy Nuselská v Havlíčkově 
Brodě. Naše město zde reprezentovalo 
10 zpěváků a zpěvaček za klavírního 
doprovodu pana ředitele ZUŠ Karla 
Čížka. Celkem bylo na 50 soutěžících. 
O umístění rozhodovala pětičlenná porota 
složená z učitelů zpěvu havlíčkobrodského 
okresu. 

Světelští získali krásná umístění:
 V kategorii 0/3 
 David Krpálek 1. místo
 V kategorii 0/2
 Jan Bílek        1. místo 
 s postupem do krajského kola
 Patricie Gryčová        1. místo 
      s postupem do krajského kola
 Barbora Kadlecová 1. místo
 V kategorii 0/1
 Zuzana Kořánová        1. místo 
 s postupem do krajského kola
 V 1. kategorii 
 Anna Jiráčková 2. místo
 Iveta Krpálková 3. místo
 Ve 2. kategorii 
 Kateřina Kadlecová 1. místo
 Veronika Holubová 2. místo
 Ve 3. kategorii 
 Ondřej Zajíc        1. místo 
 s postupem do krajského kola

Daniela Hamaričová

Sněženky a machři na Kadlečáku

Dnešní složitá doba je obtěžkána mno-
ha problémy – ostatně Světeláci o tom 
vědí své. Před nesnázemi je možno ode-
vzdaně kapitulovat, nebo jim odhodlaně 
a kreativně čelit.

Tou druhou cestou dokázala jít ZŠ 
Lánecká, když byla postavena před 

problém, jak zajistit letošní plánovaný 
lyžařský výcvik svých žáků z 2. stup-
ně. V uplynulých dvou sezonách bylo 
největším potížistou nevyzpytatelné 
počasí, které dokázalo náhle zlikvidovat 
sníh v nasmlouvaných termínech v těch 
horských lokalitách, kam měly zimní 
výpravy z Lánecké pravidelně namířeno. 
A letos přišel zákeřný úder hospodářské 

krize s velkou nezaměstnaností, jež 
– kromě jiného – ztížila i dostupnost ne 
zrovna levných lyžařských kurzů pro 
děti z finančně handicapovaných rodin.

Co s tím? Připravit žáky o sportovní 
vyžití na zasněžených svazích? O pobyt 
na zdravém čerstvém vzduchu? O radost 

z postupného zvládání aspoň těch nejzá-
kladnějších krůčků lyžařské abecedy? 
Určitě ne! Kapitulovat? V žádném pří-
padě! A tak se v hlavách zodpovědných 
pedagogů zrodil plán, jehož příprava 
byla díky organizačním schopnostem 
vedení školy realizována za pouhé dva 
dny: K čemu drahé hory, když máme za 
humny zasněžený Kadlečák!



Světelský zpravodaj březen 2009 strana 16 strana 17 březen 2009 Světelský zpravodaj 

Dobře zajištěno, s přehledem prove-
deno! A také následně kladně hodnoce-
no – nejen zúčastněnými žáky a jejich 
spokojenými rodiči, ale i širší veřejností 
a v neposlední řadě také uznalým ko-
mentářem redaktorů TV Nova v jejím 
hlavním večerním (a nejsledovanějším) 
zpravodajství dne 9. 2. 2008.

Vydařenou akci konkretizujme ve 
stručných faktech. Datum konání: 7. až 
9. a 12. a 13. ledna. Zúčastnění: 48 žáků, 
4 instruktoři (lyžařky Dana Fialová 
a Lenka Boudníková, snowboardisté 

Úspěšní mladí umělci

Studenti světelské Uměleckoprůmys-
lové akademie dosáhli v poslední době 
pěkných úspěchů a věnovali se zajímavým 
aktivitám. 

Slečna Darina Ondráčková z Kame-
nosochařského střediska Lipnice n. S. se 
stala vítězkou krajského kola umělecké 
soutěže Dvacítky: Generace nové Evropy 
(20 let po pádu železné opony, 20 let vize 

do budoucna) vyhlášené Kanceláří kraje 
Vysočina v Bruselu a Oblastní galerií 
Vysočiny v Jihlavě ve spolupráci s Euro-
centrem Jihlava. Její vítězná práce – pís-
kovcová plastika s názvem Krystalizace 

– vznikala dva měsíce a bude vystavena 
v Bruselu, kam se její autorka vypraví na 
slavnostní ceremoniál 21. dubna. 

Také další místa soutěže obsadili stu-
denti Akademie – druhá skončila Veroni-
ka Antušková se skleněnou tavenou plasti-
kou pojmenovanou Proměna a třetí příčku 

obsadil Jakub Štěpán Pokorný a jeho dílo 
Dialog (vitráž kombinovaná s pískovcem). 

Hlavními kritérii soutěže byly interpre-
tace a zpracování tématu, srozumitelnost 
vyjádření, kreativita a originalita ztvárně-
ní a v neposlední řadě schopnost upoutat. 
Podstata díla měla znázorňovat ideály 
a principy Evropské Unie, což se mladým 
umělcům úspěšně podařilo. 

Také naši kameníci se snaží zapojit do 
zajímavých akcí. Tři žáci druhého ročníku 
vycestovali na konci ledna do rakouského 
Schremsu, aby se zde v kamenické škole 
zapojili do tvorby rakousko-českého 
monumentu s tématem Hranice. Jedná 
se o monument navržený kamenickým 
mistrem panem Happlem. Znázorňuje 
dvě figury, které strhávají hraniční závo-
ru a u jejich nohou je most spojující obě 
strany. Hotový monument bude instalován 
v Raabsu za účasti jeho autorů a tvůrců 
u příležitosti Dolnorakouské zemské vý-
stavy 2009. 

Při první návštěvě pracovali žáci na jed-
notlivých dílech žulového mostku a hla-
vách soch. Při druhé návštěvě na přelomu 
dubna a května bude cílem dokončení 
a instalace monumentu. 

  -mš-

Vítězná Krystalizace

Rakouští a čeští kameníci se společným 
žulovým můstkem

Šárka Hrůzová a Vlastimil Špatenka). 
Výsledek: všeobecná spokojenost.

Poděkování za dobrý nápad a jeho 
příkladnou realizaci patří nejenom jme-
novaným instruktorům, kteří byli hlav-
ními organizátory popisované akce, ale 
i všem ostatním, kteří jakkoliv pomohli. 
Obětavým členům místního lyžařského 
klubu za nabídku „lidových vlekařských 
cen“, noční zasněžování, provoz kiosku 
i instruktorskou výpomoc „na place“.

Ochotnému místnímu podnikateli 
panu Rejnkovi za bezplatnou přepravu 

lyžařů na „místo činu“ vlastním auto-
busem. Vstřícným pracovnicím školní 
jídelny za přizpůsobení výdeje obědů 
pozdějším návratům vyhladovělých 
sportovců. 

Když se chce (a umí), všechno jde! 
„Lánečáci“ chtějí a umějí! Určitě to do-
kážou i řadou dalších neméně úspěšných 
aktivit. 

Mgr. František Šafránek 
Foto: Mgr. Vlastimil Špatenka

Proč navštěvujeme 
kulturní akce?

Žáci všech ročníků druhého stupně 
ZŠ v Komenského ulici mají možnost 
navštívit během školní docházky di-
vadelní představení, výstavy v Praze, 
Brně, Hradci Králové i Jihlavě. Pro 
nás kantory začíná práce již tak týden 
či dva předem. Probereme se žáky akci, 
zasadíme ji do kontextu doby. 

Velký ohlas zaznamenávají divadelní 
představení, letos to byla hra Jak jsem 
se ztratil (režie Jan Born) v Divadle 
v Dlouhé. Bez odezvy nezůstala ani 
návštěva výstavy Republika v Národ-
ním muzeu v Praze. Je příjemné sledo-
vat a dovídat se, co se našim dětem líbí 
a co ne, čemu rozumějí, co si z kultur-
ního počinu odnášejí. Troufám si tvrdit, 
že návštěva divadla nebo výstavy vydá 
za víc, než několik školních hodin. 

Už se tedy těšíme na jaro, kdy se vy-
pravíme do Národního divadla v Brně 
na nejslavnější českou operu o milém, 
který prodal svou milou, v režii Ond-
řeje Havelky.

Mgr. Jiřina Dvořáková

Výstava Republika
Dne 28. 1. 2009 se žáci tříd 8.a, 9.a 

a 9.b ZŠ Komenského vypravili do 
našeho hlavního města. Cílem cesty 
byla návštěva Národního muzea, kde 
se konala výstava s názvem Republika, 
která nás měla seznámit s životem lidí 
mezi první a druhou světovou válkou. 
Celá expozice byla velmi nápaditě 
uspořádána, takže upoutala pozornost 
i těch žáků, kteří se více těšili na náku-
py nebo rychlé občerstvení na Václav-
ském náměstí. Přenesli jsme se do dob 
dávno minulých. Nahlédli jsme do teh-
dejší domácnosti, navštívili jsme 
obecnou školu, koloniál, ale i poněkud 
strašidelnou ordinaci zubního lékaře. 
Celou výstavou nás provázely dobo-
vé plakáty a správnou atmosféru ▶
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umocňoval černobílý film. K po-
zornosti nás měly přimět i pracovní 
listy s otázkami, na něž se odpovědi 
ukrývaly v celé expozici. Plni dojmů 
z muzea a radosti z nákupů jsme se my 
žáci i paní učitelky nakonec ve zdraví 
vrátili domů.

Kristýna Prokůpková, 
8. třída

▶

Edíci dostali diplomy

Deset úspěšných členů světelské sku-
piny Programu Cena vévody z Edinbur-
ghu (EDIE) obdrželo na Britském vel-
vyslanectví z rukou J. E. Lindy Duffield 
bronzové diplomy. 

Více než padesát účastníků Programu se 
spolu se svými vedoucími zúčastnilo slav-
nostního aktu předávání diplomů na brit-

ském velvyslanectví v Praze. V loňském 
roce byly diplomy předávány Její králov-
skou výsostí princeznou Annou, letos se 
této zodpovědné úlohy ujala J. E. Linda 
Duffield, britská velvyslankyně v České 
republice. Pozvání přijali také čestní hosté 

– Ivan Chadima, předseda Programu v ČR, 
zástupce MŠMT ČR – 1. náměstkyně 
ministra Eva Bartoňová, senátorka Alena 
Gajdůšková a další lidé ze škol a institucí, 
kteří aktivně program podporují. 

J. E. Linda Duffield krásnou osobitou 
češtinou přivítala všechny přítomné 
a poděkovala jim za obětavou a náročnou 
práci, kterou v rámci chodu Programu re-
alizují. Poté už došlo k osobnímu setkání 

s J. E. Lindou Duffield, kdy každému 
jednotlivci předala diplom a velmi srdeč-
ně poblahopřála k dosaženému stupni 
Programu. 

A kteří účastníci ze Světlé byli úspěšní 
a získali ocenění v podobě bronzového 
diplomu? Byli to Jitka Svobodová, Mar-
kéta Výborná, Kateřina Satrapová, Iveta 
Krepčíková, Michaela Poláková, Štěpánka 

Halbrštátová, Dagmar Slavíčková, Ondřej 
Doktor, Martin Šoupal a Ivo Dundáček. 

Jak řekl ředitel školy Ing. Jindřich Vo-
dička, který se setkání účastnil jako VIP 
host: „Je příjemné vidět naše studenty 
přebírat ocenění z rukou J. E. Lindy 
Duffield. Jsou první  v historii naší školy, 
kteří dostávají ocenění na půdě britského 
velvyslanectví.“

Ocenění účastníci Programu ale rozhod-
ně neusínají na vavřínech, nýbrž pokračují 
dále na stříbrném a zlatém stupni. Tak jim 
držme palce, ať se jim podaří vytýčených 
cílů dosáhnout! 

-mš- 
Foto: Ondřej Rezler

Ocenění účastníci, uprostřed J. E. Linda Diffield

Z domova pro seniory

Ve středu 14. ledna jsme navštívili 
v Galerii Na Půdě výstavu Pohádková 
půda aneb Šaty pro princezny. Nechali 
jsme se vtáhnout do dob minulých a pře-
mýšleli jsme, jaké to asi bylo nosit denno-
denně takovéhle krásné šaty. 

Čas neúprosně letí, což jsme pocítili 
i my, když jsme 22. ledna zahajovali již 
třetí ročník Univerzity slunečního věku. 
První přednáška tohoto III. ročníku byla 
na téma Povídání o Gruzii a přednášející-
mi byly tři studentky z VOŠ v Olomouci, 

Vlasta Badinová, Anna Juráčková a Jana 
Vondráčková, které se s našimi studenty 
podělily o své zážitky ze svého pobytu 
v této zemi, kam byly vyslány organizací 
Člověk v tísni. 

Máte doma zbytky vln? 
Nevíte, co s nimi? 

Věnujte trochu svého času, 
nepotřebná klubka sbalte 
a přineste nám je, prosím, 
do domova pro seniory. 

Domov pro seniory 
Sociálního centra města Světlá n. S. 

Na Bradle 1113
Světlá nad Sázavou 582 91 

Tel: 569 456 939

Kontaktní osoba: Lucie Coufalová
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Putování po Svaté zemi – Jeruzalém (I) 

Přímo z Nazaretu míříme do Jeruza-
léma. Za normálních okolností trvá ces-
ta autobusem kolem dvou hodin, nám 
ovšem asi 50 km před Jeruzalémem 
dává sbohem vnější plášť levého zad-
ního kola. Arabský řidič chvíli nadává, 
telefonuje a rozhazuje rukama, nako-
nec dává pokyn k nasednutí a odjezdu. 
Ne do nejbližšího pneuservisu, jak si 
naivně myslíme, ale rovnou do Jeruza-
léma. Chudák zadní kolo to prostě musí 
vydržet. 

Jeruzalém některé státy uznávají jako 
hlavní město Izraele. Všechna tři velká 
monoteistická náboženství (judaismus, 
křesťanství, islám) jej považují za „Svaté 
město“, což je však také důvod bojů o nad-
vládu nad tímto městem.

Jeruzalém se rozkládá v Judských 
horách na hranici úmoří Středozemního 
a Mrtvého moře, na okraji Judské pouště. 
Léto je v Jeruzalémě horké a suché, zima 
chladná a deštivá, občas také padá sníh.

My bydlíme ve Faissal hostelu přímo 
naproti Damašské bráně, jedné z bran sta-
rého Jeruzaléma obehnaného mohutnou 

Ve středu 28. ledna nás svým hudeb-
ním vystoupením přišel potěšit pan učitel 
Vodrážka ze ZUŠ ve Světlé nad Sázavou.

Ve čtvrtek 29. ledna se u nás konala 
Kavárnička, která tentokrát byla zpestře-
na hudebním vystoupením klientů z ÚSP 
Háj. Hudbu pro dobrou náladu zajišťovali 
pánové Josef Čech a Jaroslav Hroch.

V pátek 30. ledna se v našem domově 
uskutečnilo vystoupení s názvem Král 

komiků aneb Vlasta Burian v podání 
pana Rudolfa Petráše z Prahy. 

V úterý 17. února se v rámci Univerzity 
slunečního věku uskutečnila druhá před-
náška na téma Jak vnikla kniha. Předná-
šejícím byla Bc. Hana Linhartová.

Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Foto: Martina Cimburková

hradbou. V hostelu je zajímavá směsice 
lidí – většinou batůžkáři, ale také asi se-
dmdesátilatá paní, co v důchodu cestuje 
po světě. Kuriozitou je ovšem stařík pů-
vodem údajně z Havajských ostrovů. Vždy 
chvíli spí, pak medituje, pak zase spí, je 
jedno, zda je noc či den. 

Starý Jeruzalém se dělí na arménskou, 
křesťanskou, muslimskou a židovskou 
čtvrť. Pro představu si můžete prohlédnout 
mapu starého města na obrázku. 

Co v Jeruzalémě rozhodně neminout? 
No, to je poměrně složité říci. Zajímavých 
míst je zde opravdu hodně. Pojďme si tedy 
ta nejvýznamnější připomenout. 

Památky související s křesťanstvím. Via 
Dolorosa neboli křížová cesta. Vede pod 

širým nebem rušnými úzkými uličkami 
starého Jeruzaléma. Jsou na ní označena 
jednotlivá zastavení a stojí za to si ji projít 
ve dne i v noci. 

Bazilika Svatého hrobu, rovněž zvaná 
bazilika Božího hrobu, ve východních 
církvích též kostel Vzkříšení, je křesťan-
ský kostel uvnitř hradeb starého města 
Jeruzaléma. Kostel leží na místě, které vět-
šina křesťanů uctívá jako Golgotu neboli 
horu Kalvárii, kde byl podle Nového záko-
na ukřižován Ježíš Kristus. Tento kostel je 

důležitým poutním místem již od 4. století. 
Dnes představuje velmi důležité poutní 
centrum pro řadu křesťanských církví. 
Můžeme si zde prohlédnout místo, kde byl 
Ježíš ukřižován, kamennou desku, na níž 
leželo jeho tělo i místo božího hrobu. Bývá 
zde opravdu hodně návštěvníků a může se 
stát, že ve frontě strávíme i několik hodin. 
Asi nejlepší je vyrazit poměrně brzo ráno, 
v době, kdy většina turistů teprve snídá. 

Pěkný je také výstup na Olivetskou horu. 
Z ní je pěkný výhled na údolí Kidron (ki-
dron znamená šedý, ponurý), ve kterém 
se také nachází významné památky ▶

Damašská brána

Holič v Jeruzalémě

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

Březen
Pátek, 6. 3., 17.30

Alvin a Chipmunkové (USA) 90´
Animovaný, rodinný. Neobyčejné 
veverky, které umí nejen mluvit, 
ale i výborně zpívat. 
Vstupné: 60 Kč. Přístupný
Česká verze

Neděle, 8. 3., 19.30
Beowulf (USA) 114´
Dobrodružný. Sága, která překoná 
všechny vaše představy. 
Hrají: C.  Coppola, B.  Gleeson
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Středa, 12. 3., 19 30
P. S. Miluji tě (USA) 117´

Komedie. Slova, pro něž stojí za 
to žít! 
Hrají: H. Swank, G. Butler 
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek, 14. 3., 19.30
Zlatý kompas (USA) 120´
Komedie, rodinný. Lyra chce 
zachránit svého přítele Rogera. 
Hrají: N.  Kidman, D.  Craig
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

Neděle, 16. 3., 17.30, 19.30
Václav (ČR) 97´
Tragikomedie. Václav vyvádí 
jeden průšvih za druhým. 
Hrají: I.  Trojan, E.  Vášáryová
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Středa, 19. 3., 19.30
Na vlastní nebezpečí (ČR) 92´
Thriller. Vzrušující souboj 
s divokým živlem. 
Hrají: J.  Langmajer, F.  Blažek
Vstupné: 75 Kč. Přístupný

Pátek, 21. 3., 17.30
Pan Včelka (USA) 86´
Animovaná komedie. Včela 
vždycky v čele. Pomsta výjimečně 
nebude sladká. 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

Středa, 26. 3., 19.30
Poslední legie (USA) 110´
Dobrodružný. Římská říše se 
zmítá na pokraji zániku. 

– například Kostel Nanebevzetí – ve 
svatyni je údajně hrob Panny Marie, kam 
byly její ostatky přemístěny z hory Sion. 
V údolí jsou také skalní hrobky. Židé totiž 
věří, že mesiáš přijde z východu a než do-
jde na Chrámovou horu, přejde Olivovou 
horu a projde údolím Kidron. Proto Židé 
už celá staletí pohřbívají své mrtvé v této 
přímce, aby, až mesiáš přijde, přešel přímo 

přes jejich hroby. Muslimové zase věří, že 
údolí Kidron bude místem Soudného dne, 
odkud Bůh pozvedne bohabojné do ráje 

– podle kvality jejich víry a podle toho, 
kolik dobra v životě vykonali, zatímco zlé 
nechá odejít do pekla. Z Olivetské hory je 
nádherný, zejména noční, pohled na staré 
město. 

Zeď nářků, správnější označení Západ-
ní zeď, je pozůstatkem západní části vnější 

hradby, která ke konci období druhého 
jeruzalémského Chrámu obklopovala 
Chrámovou horu. Dnes je to nejposvát-
nější místo Židů, zároveň je však Zeď 
nářků také místem smutku nad zničením 
Chrámu.

Ke zdi přichází mnoho (nejen židov-
ských) poutníků z celého světa, aby zde 
vyslovili své modlitby. To bývá mnohdy 
provázeno zvykem, při kterém je modlit-

ba napsaná na papírovém lístku vsunuta 
mezi kameny, z nichž je zeď vybudována. 
Velmi často se na tomto místě odehrává 
také obřad Bar micva, což v překladu zna-
mená syn přikázání, syn Zákona. Tímto 
obřadem se ze židovského chlapce stává 
nábožensky dospělý muž. 

Dostat se sem je možné jedině přes dů-
kladné kontroly na check-pointech. Batoh 

odložit na pás jdoucí scannerem, sebe 
nechat prohlédnout patrolou a můžeme jít 
dál. Být v Jeruzalémě a nejít ke zdi nářků, 
to prostě nejde. Přiznám se, sám sem ke 
zdi zašel několikrát. Jiná je ráno, jiná 
večer, jiná v noci. To místo má prostě zají-
mavé kouzlo. Neodolal jsem a došel si také 
pohladit kameny, z nichž dýchá historie. 

(dokončení příště)
-mš- 

▶

Traktůrek

 Kámen Ježíše XI. zastavení
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Hrají: C.  Firth, B.  Kingsey
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek, 28. 3., 19.30
Americký gangster (USA) 156´
Thriller. O vzestupu a pádu 
jednoho z nejmocnějších mužů 
newyorského podsvětí. 
Hrají: R.  Crowe, D.  Washington
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle, 30. 3., 19.30
Síla srdce (USA) 107´
Drama. Příběh, který jste nikdy 
neslyšeli. Událost, která šokovala 
svět. Hrají: A.  Jolie
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Duben

Středa, 2. 4., 19.30
O život (ČR) 90´
Komedie. O početí, se kterým se 
nepočítalo. 
Hrají: V.  Kotek, D.  Nvotová
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek, 4. 4., 17.30
Madagaskar (USA) 86´
Animovaný. Parta zvířat se 
z pohodlí a klidu v ZOO dostane 
rovnou do pravé divočiny. 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

Neděle, 6. 4., 19.30
Monstrum (USA) 90´
Thriller. 
Tahle noc změní život všem. 
Některým ho ukončí. 
Hrají: M. Stahl-David, M. Wogel 
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Středa, 9. 4., 19.30
Soukromá válka pana Wilsona 
(USA) 102´
Komedie. 
Podle skutečné události, tohle by 
nikdo nevymyslel. 
Hrají: T.  Hanks, J.  Roberts
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Pátek, 11. 4., 19.30
Chyťte doktora (ČR) 95´
Komedie. 
Komedie o lásce a jejich 
následcích. 
Hrají: M.  Malátný, 
T.  Wilhelmová 
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Neděle, 13. 4., 19.30
Láska za časů cholery (USA) 
137´
Romantický. 
Jak dlouho byste dokázali čekat na 
lásku? 
Hrají: J.  Bardem, B.  Bratt
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Městské kino

Navzdory nepříznivé situaci ve měs-
tě, která vznikla uzavřením skláren, 
navštívilo v loňském roce kino 5 406 
diváků, hrubá tržba činila 297 765 Kč. 
Nejnavštívenějším filmem byla Batho-
ry, hned za ní se umístil film Mamma 
Mia!

Pro zajímavost: v České repub-
lice navštívilo filmová představení 
12 879 046 diváků a hrubé tržby činily 
1 220 228 607 Kč. Nejnavštěvovanější 
filmy: Bathory, Mamma Mia!, Mada-
gaskar 2, Nestyda, Bobule.

***
V letošním roce vám v prvním polo-

letí v našem kině nabídneme například 
tyto filmy: Ocas ještěrky, Cesta na 
Měsíc (ve 3D projekci), Líbáš jak bůh, 
Lovecká sezona 2, Peklo s princeznou 
a z již promítaných filmů to budou Bo-
bule, Sněženky a machři po 25 letech, 
Madagaskar 2 a Kozí příběh.

Věříme, že vás naše nabídka zaujala 
a těšíme se na vaši návštěvu.

Eva Doležalová
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VII. ročník folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí

Ve dnech 29. a 30. května ožije město 
Světlá n. S. dětskými hlásky horáckých 
souborů a zpěvem zralých Horáků. 
Hostovat zde budou i dva soubory 
z „Mekky folkloru“ – ze Slovácka. Od 
Kyjova přijedou soubory Děcka ze Sko-
ronic a Lúčka ze Svatobořic - Mistřína.

Celých 16 let uplynulo od konání tehdy 
ještě nultého ročníku folklorního festi-
valu u nás. Světlá se díky festivalu stala 
ještě známější nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. Propagační materiály 
Folklorního sdružení České republiky se 
prostřednictvím ministerstva zahraničí 
rozejdou takřka do celého světa.

KyTICe - PŘIPRAVUJE:

Galerie Na Půdě
7. duben – 10. květen 2009

JAN ZATORSKY
výstava fotografií a keramiky

Společenský dům – divadelní sál
28. duben 2009 od 19 hodin

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Něžně drsná komedie.

Hrají:  Vladimír Dlouhý, Michal Dlou-
hý, Vasil Fridrich / Robert Jašków,
Klára Cibulková / Petra Bartošová
Vstupné: 190, 250, 260 a 270 Kč

Předprodej vstupenek:
od 7. dubna v TIC

tel. 569 496 676, info@svetlans.cz

27. březen

Velikonoční 
pohádka

Výpravná divadelní pohádka na motivy 
lidových zvyků, obyčejů a lidových 

písní. Pro děti MŠ, 1. st. ZŠ, 
ale též i pro veřejnost. 

Účinkuje: Divadýlko Mrak
Společenský dům – divadelní sál 

v 8.30 hod.,

předprodej vstupenek půl hodiny před 
představením v pokladně.

Pořadatel: 
KyTICe – kulturní zařízení Světlá n. S.

Letos přijede do Svět-
lé 18 folklorních soubo-
rů z Horácka, pozvány 
jsou též soubory zahra-
niční. Nebude chybět 
ani domácí Škubánek. 

Program doplní i pěvecký sbor a dechová 
hudba.

Hlavním posláním folklorního festivalu 
Horácko zpívá a tančí je podpora, propaga-
ce a rozvoj folklorních tradic v kraji Vyso-
čina, na Horácku. Znovuobjevením písní, 
tanců, hudby, her, zvyků, obyčejů, lidové 
slovesnosti, dále krojů, výšivek a ruko-
dělné práce se všichni zúčastnění hlásí 
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Výzva neprofesionálním výtvarníkům Světelska

První březnové dny jsou doba, kdy je 
nejvyšší čas vyzvat neprofesionální vý-
tvarníky Světelska a pozvat je k účasti 
na jejich tradiční výstavě. Tímto tak 
činíme a zároveň upozorňujeme, že 
ta letošní se uskuteční v termínu od 
21. dubna do 9. května a jak jinak než 
tradičně, v tanečním sále Společenského 
domu ve Světlé n. S.

K možnosti prezentovat na výstavě svá 
díla zveme nejen pravidelné účastníky, 
ale také ostatní/další výtvarníky, kteří 

mají zájem předvést své výtvarné do-
vednosti návštěvníkům výstavy. Jediné, 
co pro to mohou udělat, je to, že předají 
pořadateli, kterým je kulturní zařízení 
KyTICe, na sebe kontakt a oznámí druh 
autorské práce, kterou plánují vystavit. 

Za kulturní zařízení KyTICe 
Zdena Horní (tel. 569 496 660),

za výtvarníky 
Petr Křivský (tel. 724 716 585)
Foto z vernisáže 2008: J. Vála

k odkazu našich předků. Nezastupitelnou 
úlohou tohoto hnutí je poskytovat stovkám 
dětí a mládeže možnost smysluplně trávit 
volný čas. Zároveň je vede k prostřednic-
tvím prostého lidového umění ke vztahu 
k duchovním hodnotám.

Samotný festival počítá s aktivním 
zapojením dětí a mládeže nejen z našeho 
města, ale i z širokého okolí. Spojením sil 
mnoha pořadatelů se vytváří prostor pro 
tvorbu zdravé občanské společnosti a pl-
ného využívání lidských zdrojů.

Posláním festivalu je v neposlední řadě 
propagace kraje, regionu i samotného 
města. Rozšiřuje také kulturní nabídku 
našim spoluobčanům. Naplňuje jím 
Usnesení vlády České republiky ze dne 
11. června 2003 č. 571 o Koncepci účinněj-
ší péče o tradiční lidovou kulturu v České 
republice. 

Vzhledem k tomu, že se částečně ob-
měnil organizační štáb festivalu, připra-
vujeme několik novinek. Neprozradíme 
vše, zatím jen Posezení u cimbálu v pátek 
večer. O překvapení nebude nouze!

Páteční program dne 29. května bude 
patřit dětem. Dopolední koncerty pro ško-
ly vystřídají odpoledne dechovka a Pra-
mínky – vystoupení dětských souborů. 
Uslyšíme i nejlepší dětské Zpěváčky 2009 
na Horácku.

Sobotní dopoledne 30. května se ponese 
ve staročeském duchu – jarmark lidových 
řemesel na náměstí zpestří vystoupení 
souborů. Odpoledne projde městem 
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průvod souborů – od ZŠ v Komenského 
ulici přes náměstí na nádvoří zámku. Zde 
se uskuteční galakoncert Horácko zpívá 
a tančí. Jednou z doprovodných akcí bude 
národopisná výstava v Galerii Na Půdě 
věnovaná 25. výročí dětského folklorního 
souboru Škubánek ze Světlé nad Sázavou.

Co si závěrem přát? Krásné počasí, 
milou pozornost diváků, hodně nápadů 

i sil organizátorům a přízeň podniků, 
organizací, firem i jednotlivců, kteří by 
mohli – v této těžké době – ještě podpořit 
náš festival.

Bankovní spojení: ČSOB 193476362/
0300, variabilní symbol 502.

Mgr. Eva Pejchalová, 
ředitelka festivalu

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 20. 1. do 15. 2.:
Beletrie
Gordon Noah - Katalánec
 - historický román
Laure Hugh - Obchodník se smrtí
 - vtipně napsaný kriminální thriller
Pelantová Eva - Hop nebo trop
 - knižní podoba stejnojmenného tele-

vizního seriálu
Naučná literatura
Fochler Pavel - Malé Antily
 - cestopis z Karibské oblasti
Lifton Robert J. - Nacističtí lékaři
 - lékaři v koncentračních táborech
Knihy pro děti a mládež
Hergé - 7 křišťálových koulí
 - francouzský komiks
Wilson J. - Líza Bublina
 - dívčí románek

Eva Kodýmová 



Světelský zpravodaj březen 2009 strana 24 strana 25 březen 2009 Světelský zpravodaj 

Upřímná pomoc, nebo hra s lidskou výdrží?!

Je to již 4 měsíce a „kousek“, kdy 
podepisovali první zaměstnanci Sklo 
Bohemia a. s. Světlá n. S. své výpovědi, 
aniž by byli jakkoli upozorněni dopředu. 
Během prvního měsíce od krachu to-
várny praskal Úřad práce ve Světlé ve 
švech. Po volných místech, která visela 
na nástěnce před kanceláří se nestačilo 
ani zaprášit, s jakou rychlostí byla roze-
brána. Přesto je zde lidí bez práce stále 
mnoho. 

Světlá nad Sázavou nepřestala být tím 
malebným městečkem na Vysočině, do 
kterého přijíždějí turisté i příbuzní ke 
svým rodinám nebo přátelé ke svým 
přátelům. Skoro se mi zdá, že díky ob-
rázkům v médiích do Světlé jezdí více 
lidí, aby se podívali na „dílo zkázy“ a na 
vlastní oči viděli, jak se místní občané 
perou s nastalou situací. Všichni věřili, 
že po Novém roce se situace alespoň 
trochu zlepší. Ale bohužel, ti, co práci 
dostali v okolních podnicích, jsou neza-
městnaní znovu a ti, kteří byli na Úřadě 
práce, jsou tam nadále a nezbývá jim 
nic než doufat, že se na ně usměje štěstí 
a místo dostanou. A aby toho nebylo 
málo, navštívila nás i celosvětová eko-
nomická krize.

Na vidinu velkých peněz naláka-
la spoustu nezaměstnaných i firma 
D+S communication center Praha 
s. r. o. Mnoho z oněch „nalákaných“ se 
k této práci přiklonilo hlavně z důvodu 
velikosti výplat, kterými se chlubili 
zaměstnanci D+S při prezentaci ve 
Společenském domě ve Světlé nad 
Sázavou. A ruku na srdce, kdo z nás 
by v takových podmínkách, ve kterých 
se ocitala na konci listopadu polovina 
rodin ve městě, neudělal vše pro to, aby 
zabezpečil včasné zaplacení účtů a škol-
ného svým dětem? Nehledě na to, že to 
byla nutnost i priorita v jednom, a to 
pro každého, kdo práci neměl. Zájemci 
o práci v D+S na místě prezentace vypl-
nili dotazníky, po několika dnech prošli 
výběrovým řízením a za další týden 
už seděli v Praze, v budově, kde firma 
sídlí a byli školeni. Nutno říct, že cesta 

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

do Prahy a pobyt tam něco stál a mnozí 
ze školených na tuto akci použili své po-
slední peníze. Už během školení se uká-
zalo, že práci operátora nemůže dělat 
každý. Jak se říká, někdo na to žaludek 
nemá, aby klientům lhal a vyloženě jim 
nutil služby, které se i samotnému ope-
rátorovi v drtivé většině případů nelíbí. 
Call centrum si vedlo více než dobře. 
Po prvních výplatách ovšem přišel pro 
některé operátory šok. Nejenže školení 
nebylo proplaceno, ale k tomu se ještě 
někam „zatoulaly“ odpracované hodiny. 
Den ode dne byly kladeny na zaměst-
nance větší a větší nároky. Ti, kteří měli 
šťastnější volby klientů, dostávali za od-
měnu stravenky, hrnky nebo čokolády 
jako motivaci, a těm, kteří měli smůlu 
na klienty, motivace čokoládami a obě-
dy s vedením vůbec nepomohla. Spíše 
zapříčinila větší nervové vypětí a dost 
možná i podceňování se.

Položme si tedy otázku, zda pražští 
„záchranáři“ z D+S podávají vstřícnou 
ruku lidem v nouzi, nebo na svých za-
městnancích jenom vydělávají. Jak je 
možné, že lidem dají práci a na začátku 
třetího měsíce od podepsáni smlouvy ti 
lidé, kteří neplní „normy“ (jež nejsou 
nikde psány!!), musí podepsat výpověď? 
A proč musí propuštěný zaměstnanec če-
kat více než měsíc na to, než ředitelství 
v Praze pošle zápočtový list? A jak je 
možné, že propuštěný operátor nedosta-
ne výplatní pásku?

Je vidět, že v naší republice si opravdu 
každý může dělat co chce. A vydělává-
ní peněz na lidech je více než odporná 
činnost. Zvlášť v této době. Každý si do-
myslí, že D+S jako smluvní partner spo-
lečností, pro které operátoři telefonují 
potenciálním klientům, vydělává daleko 
víc peněz než tolik, kolik zaměstnanci 
nacházejí na svých výplatních páskách. 
A kdeže jsou ty naslibované výhody? 
Chytrý marketingový tah, v podobě 
vyzdvižení dvou nebo tří zaměstnanců 
call centra v Praze a jejich měsíčního 
výdělku, se nedá firmě upřít.

Lenka Doležalová

Poděkování neznámým 
světelským ženám

Dne 5. 2. 2009 před 11. hodinou se mi 
udělalo nevolno před prodejnou masa 
ve Světlé n. S. Snažil jsem se něčeho 
zachytit, ale ztratil jsem vědomí. Když 
jsem se probral, zjistil jsem, že ležím na 
zemi a kolem mě se pohybovalo několik 
žen. Snažily se mě posadit a otíraly mi 
zakrvácený obličej. Sanitkou, kterou 
přivolaly, jsem byl převezen do nemoc-
nice, kde jsem byl několik dní hospita-
lizován.

Touto cestou těmto, mně neznámým 
ženám, mockrát děkuji za jejich ochotu, 
za to, že se mě ujaly a poskytly pomoc.

Jaroslav Marek
Světlá n. S.

První únorový den

Není tomu tak dlouho, co se dočkal 
rybník v Dolních Dlužinách odbahnění 
a nového stavidla. A jsou tu další práce, 
při kterých dostane nový kabát. Venku 
začínají padat malé chomáčky sněhu 
a my se chystáme kácet olše, samozřej-
mě se souhlasem města, pod které Dolní 
Dlužiny spadají. Sešli jsme se v hojném 
počtu, což se nám v nerovném terénu 
bude hodit. Každý z nás zaujímá své sta-
noviště a do práce jde s úsměvem, jediná 
pila je pěkně nabroušená. Chomáčky 
sněhu se změnily v pořádné vločky 
a olše postupně mizí. S pocitem dobře 
vykonané práce opouštíme dolnodlužin-
ský rybník a těšíme se na teplou odměnu, 
kterou si jistě zasloužíme. 

Dagmar Bartáková
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Byla to tehdy velmi složitá doba po 
sametové revoluci na konci roku 1989, 
dělo se mnoho změn v místní politické 
správě a bylo mnoho aktivit, které bylo 
třeba zahájit nebo obnovit v městské 
správě. Spolu s tehdy nově zvoleným 
starostou Josefem Staňkem a panem 
Bohumilem Novotným otevíral pan 

Zajíček množství problémů k řešení, 
situace se měnila a začínalo se s reali-
zací těchto změn. 

V té době holandské město Haarlem, 
kde pan Josef Staňek žil a pracoval 
mnoho let po emigraci z Českosloven-
ska v roce 1968, přistoupilo k partner-
ské spolupráci s městem Světlá nad 
Sázavou. V dubnu 1992 poprvé na-
vštívili Světlou n. S. zástupci Odboru 
ochrany přírody a životního prostředí 
města Haarlem, kde jsem v té době 
pracoval jako ředitel. Paní Elisabeth 
Schmitz, tehdejší starostka Haarlemu 
a pan Josef Staněk mě pověřili, abych 
se zabýval stavem životního prostředí 
ve Světlé a okolí. Pan Josef Staněk mě 
seznámil s panem Václavem Zajíčkem 
a začala spolupráce v mnoha oblastech 
životního prostředí. Byl dobře zná-
mým vědcem a odborníkem na tomto 
poli. Seznámil mě se všemi úrovněmi 
veřejné správy. Kontaktoval své kolegy 
v Praze, zařídil pro mě schůzku na 
ministerstvu životního prostředí a do-
provázel mě tam. Stále vzpomínám na 
jeho úžasné znalosti a zkušenosti. Byl 

Moje rodina a já jsme dostali zprávu 
o tom, že náš dobrý přítel, brilantní 
vědec a významná osobnost veřejného 
života Doc. RNDr. Václav Zajíček, 
CSc. odešel na věčnost dne 20. ledna 
v Praze ve věku 84 let. Přestože jsem 
věděl o jeho špatném zdraví v posled-
ních letech, jeho smrt mě šokovala. 

Chtěl bych vyjádřit upřímnou sou-
strast jeho manželce Ludmile, jeho dě-
tem a vnoučatům. Vím, že je všechny 
velmi miloval. Bude jim scházet a já 
upřímně doufám, že v jejich myslích 
zůstane mnoho krásných vzpomínek 
na drahého manžela, otce a dědečka, 
jakým byl, a že tak s nimi bude navždy 
den za dnem. Přeji jeho manželce, dě-
tem a vnoučatům mnoho statečnosti 
a sil k překonání této smutné události. 

Tímto článkem bych se také chtěl po-
dělit o některé z mnoha milých vzpo-
mínek na jeho osobu a na spolupráci, 
která trvala více než deset let. Opravdu 
pro mě není problém napsat spoustu 
krásných vzpomínek na Václava Za-
jíčka. „Říci sbohem znamená začít 
vzpomínat“ je známý výrok Salvatora 
Dalího. A je to pravda. Právě to se stalo 
mojí ženě Marianne, naší dceři Jacque-
lien a mně, když nás pan Jaroslav Jen-
čík informoval o úmrtí pana Zajíčka. 

Poprvé jsem se s panem Zajíčkem 
setkal před nějakými 17 lety. V té době 
byl spojen s novou demokraticky zvo-
lenou Radou města Světlé nad Sázavou. 

Na snímku z roku 2002 Adriaan de Koeijer první zleva, Václav Zajíček první zprava

to neobyčejně inteligentní a také velmi 
laskavý člověk. Měl jsem ho velmi 
rád. Stali jsme se přáteli. Oba jsme 
chápali, že je třeba udělat mnoho práce 
v ochraně životního prostředí, a to jak 
v zájmu obyvatel Světlé nad Sázavou 
tak, v neposlední řadě, v zájmu přírody 
a životního prostředí a tím i v zájmu 
budoucích generací. 

Naše spolupráce trvala mnoho let 
a byla přínosná a příjemná. Vždy 
jsme udržovali kontakt, zvláště při 
příležitosti Vánoc a Nového roku. 
Když byl penzionován, byl jmenován 
čestným občanem města Světlé nad 
Sázavou. Toto ocenění si opravdu 
zasloužil vzhledem k jeho důležité 
práci, kterou vykonal pro město, jeho 
obyvatele a společnost. Přesto byl vždy 
skromným člověkem a ocenění si vel-
mi vážil. 

Velmi významným a neobyčejně 
respektovaným poradcem starosty 
a zastupitelstva zůstal i po odchodu do 
důchodu. Mnohokrát se na něj obraceli 
o radu v obtížných problémech, pomá-
hal zprostředkovat záležitosti týkající 
se nové pozice Světlé nad Sázavou 
během diskusí o „malých okresech“ 
(obce s rozšířenou působností). Hrál 
skutečně významnou roli v nedávné 
minulosti Světlé nad Sázavou. Světlá 
může být velmi hrdá na takového 
skvělého občana, zastupitele města, 
vynikajícího odborníka, ale také velmi 
laskavého přítele. 

V posledních 17 letech jsme se spolu 
setkali asi padesátkrát. Také členové 
mojí rodiny se s ním setkali opakovaně. 
Marianne mě mnohokrát doprovázela 
na cestách do Světlé a dcera Jacquelien 
spolupracovala se sklářským podni-
kem Ceasar Crystal v Josefodole v ro-
ce 1998. Takže se s ním také vícekrát 
setkala. 

Naposled jsem se s panem Zajíčkem 
osobně setkal v červnu 2004 ve Světlé. 
Od té doby, kdy s manželkou trávili 
hodně času s dcerou a synem a jejich 
rodinami v Praze, jsme se už neviděli. 
Ale naše korespondence pokračovala 
u příležitosti svátků. Bylo nám jasné, 
že jeho zdraví se zhoršuje, když jsme 
od něj nedostali odpověď na dopis 
k Vánocům a Novému roku 2007/2008. 

Nezastihli jsme jej, ani když jme byli 
na návštěvě ve Světlé v říjnu loňského 
roku. 

Vzpomínka na Doc. RNDr. Václava Zajíčka, CSc.

▶
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Když se ohlédnu na období asi 
10 let užitečné a přátelské spolupráce 
s panem Václavem Zajíčkem, cítím se 
být velmi obohacen. Obohacením bylo, 
že jsem měl tu čest spolupracovat s tak 
brilantním vědcem, velmi moudrým 
představitelem místní samosprávy, 
laskavým člověkem a přítelem. Vzpo-

▶

Byli živým inventářem 

Každý zimní stadion má své pra-
covníky, kteří se starají o to nejdů-
ležitější, tedy o výrobu ledu. Ty měl 

pochopitelně i starý světelský „zimák“ 
v Pěšinkách. Strojníci nebo také, jak se 
jim říkalo, ledaři, měli při své práci ne-
malou zodpovědnost. Vždyť zastaralé 

vybavení strojovny zimního stadionu 
přinášelo rizika, zejména s toxickým 
čpavkem, používaným při chlazení 
a výrobě ledu. Veřejnost vídala svě-

Česká křest́anská akademie

Jan Málek: Okna do vesmíru
Místní skupina České křesťanské 

akademie ve Světlé zve na další se-
tkání, které se uskuteční ve středu 
11. března od 19.30 hod. v zasedací 
místnosti Akademie v Sázavské 
ulici. 

Tentokrát půjde o besedu s Ing. Ja-
nem Málkem, který je sice svým povo-
láním ekonom (pracuje jako náměstek 
ministra financí ČR), ale je také čle-
nem české astronomické společnosti. 
V minulosti se zabýval mj. pozoro-
váním meziplanetární hmoty, kam 
patří především meteory, meteority 
a meteoroidy, planetky a komety. Sám 
Jan Málek k chystané besedě dodává: 

„Moje představa je, že bych hovořil 
o astronomii z pohledu nadšeného 
amatéra a vybral bych pár kapitolek 
z historie vesmíru, sluneční sousta-
vy, vývoje života, kosmologie. Chtěl 
bych promítnout i nějaké obrázky. Bez 
snímků by to nebylo ono.“

Hynek Bouchal

Zleva Jiří Krupička, Jiří Sedláček, Jaroslav Kadlec, Jaroslav Kubát, Pavel Jecha 
a Karel Myška

telské ledaře hlavně při úpravě ledo-
vé plochy rolbou. Ani tato práce pro 
ně nebyla jednoduchou, vždyť rolba 

zimního stadionu v Pěšinkách již něco 
pamatuje, nebylo tedy divu, že její po-
ruchy nebyly ničím neobvyklým. 
„Hlídat“ strojovnu a upravovat led 

však nebyly jedinými úkoly mužů 
z Pěšinek. Na zimním stadionu bylo 
třeba též uklízet, dozírat na bezpeč-
nost při veřejném bruslení, někteří 
na požádání i nabrousili brusle. Není 
divu, že by všichni rádi okusili práci 
na zrekonstruovaném stadionu v mno-
hem lepších podmínkách. Nestorem 
mezi ledaři starého stadionu byl urči-
tě Pavel Jecha. Ne věkem, v té partě 
byli i starší, ale on znal zimní stadion 
od jeho zrodu. Brával třeba do ruky 
zednickou lžíci, když se sportovní 
stánek v letech 1983 a 1984, jako dru-
hý v okrese, v „akci Z“ stavěl, a jeho 
objetá kola na rolbě mezi mantinely se 
snad ani nedají spočítat. 

Text a foto: jív

Bohuslav Moravec ve strojovně

mínku na něj mám ve svém srdci z dob 
naší spolupráce. 

Opravdu se cítím velmi bohatým, že 
jsem měl příležitost jej poznat a mohl 
s ním nějakou dobu pracovat pro ob-
čany a společnost Světlé nad Sázavou. 
Až znovu navštívíme Světlou, bude 

nám chybět, ale nikdy na něj nezapo-
meneme. 

Ať odpočívá v pokoji. 

Adriaan de Koeijer, čestný občan 
města Světlá n. S.

Přeložil Ing. Jiří Hladovec

Školení první pomoci

Místní organizace ČČK ve Světlé 
n. S. pořádá v Domě pečovatelské služ-
by Světlá n. S. ve dnech 19. a 26. 3. ško-
lení první pomoci.

Školení se bude konat vždy od 16.00 
hod., první pomoc se uskuteční za po-
moci profesionální školitelky ČČK.

Program:
 19. března – resuscitace + umělé dý-

chání
 26. března – zásah elektrickým prou-

dem, utonutí
Zveme k účasti na školení širokou 

veřejnost.
Za ČČK

Ludmila Hoková, Věra Tyčová
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Minianketa

Jste spokojeni s parkováním na svě-
telském náměstí? Co byste změnili?

Myslím, že je to celkem dobrý. Nic 
bych asi neměnil.

Jaroslav (51)
Když je dopravní špička, tak se zde 

nedá vůbec zaparkovat. Většinou s au-
tem stojím až za mostem u zámku.

Michal (22)
Pravdou je, že zdejší parkování je vel-

mi špatně řešené. Na náměstí by se mělo 
parkovat jen výjimečně, takže já radši 
stojím u parku nebo v ulici Sázavská.

Jolana (39)
Já chodím do města radši pěšky. Když 

už parkujeme na náměstí, je to občas 
docela problém. Kolikrát musíme stát 
a čekat, než se nějaké místo uvolní.

Eliška (18)

Šárka Nevoralová

Krátce

Bolí vás záda, chcete si dopřát příjem-
nou relaxační hodinku nebo někomu vě-
novat netradiční dárek? Pak si zajděte do 
znovu otevřeného Fit centra na náměstí. 

V pondělí, středu a pátek zde od 
1. března 2009 opět masíruje paní 
Jana Šlosrová. Na telefonním čísle 
777 855 924 si můžete objednat kromě 
klasické masáže i takové specialitky 
jakou je skořicový zábal či medová 
masáž…

***
Možná skutečně nevíte, že od půlky 

února byl na náměstí otevřen nový ob-
chod. Jmenuje se Studio M plus M a paní 
Petra Žatečková v něm nabízí originální 
kabelky, peněženky a pásky. Můžete si 
tady koupit i kvalitní povlečení, ručníky, 
osušky, metráž a stylové dekorace do 
vašeho domu či bytu. Ve studiu vám 
zajistí i ušití závěsů, záclon a potahů na 
zakázku.

J. K. 

Chovatelská přehlídka trofejí se 
uskuteční ve dnech 20. až 26. března 
v Havlíčkově Brodě – Perknově v restau-
raci U Palánů. Přehlídka je společná pro 
obce s rozšířenou působností Havlíčkův 
Brod, Chotěboř a Světlá nad Sázavou.

Jiří Semerád

Vyznejte se ve svých penězích (4)

V dnešním článku najdete informace, 
které mají bez nadsázky cenu zlata. 
Dozvíte se, jak si sami sestavíte jedno-
duchý finanční plán, který vám může 
vydělat statisíce. Sestavte si jednodu-
chý finanční plán v pěti krocích a bu-
dujte Vaše rodinné a osobní bohatství. 

1) Udělejte si „inventuru“ svého ma-
jetku. Pomůže vám k tomu kalkulačka 
s názvem „výpočet čistého jmění“, kterou 
si můžete stáhnout na webu v sekci „Ke 
stažení“. Zjistíte, jak se vám daří tvořit 
vaše rodinné bohatství. Výsledkem by 
mělo být kladné číslo, které může být 
u mladých rodin nízké, ale čím jste starší, 
tím by se mělo zvyšovat. 

2) Udělejte si mapu vašich finančních 
cílů. Popište si s vaším partnerem, jaké 
finančně náročné cíle vás v budoucnu 
čekají. Může to být pořízení nemovitos-
ti, rezerva pro děti na studium nebo pro 
start do života. Každému z nás běží čas, 
a proto bychom měli plánovat i zajištění 
příjmu na dobu, kdy se nám nebude chtít 
nebo nebudeme moci pracovat. Sedněte si 
s partnerem večer ke kávě a zkuste si tyto 
cíle pojmenovat. Jak bude vypadat rezer-
va pro děti? Chceme pro ně vůbec něja-
kou? Na studia nebo na start do života? 
Kolik to má být? Kolik bude stát studium 
na vysoké škole? A co váš život v penzi? 
Budete čekat na státní důchod nebo to 
bude dřív? A co budete dělat? Kolik vás 
to bude stát? Kde budete bydlet? Budete 
jezdit na dovolené? Jak často? A kam? 
Jak se budete oblékat? Budete jezdit 
autem? Zkuste si spočítat, jaký budete 
s partnerem potřebovat příjem v penzi, 
abyste mohli žít podle vašich představ. 
Jak vysokou rentu budete potřebovat?

3) V další části si udělejte „inventuru“ 
pravidelných investic. V rámci inventury 
si ověřte dva důležité parametry vašich 
investic: 

a) Jsou vaše pravidelné investice dosta-
tečně vysoké? Budou takto vytvořené re-
zervy stačit na pokrytí stanovených cílů?  

b) Investujete do správných investič-
ních nástrojů? 

Investiční nástroje s vyšším výnosem 
jsou zároveň i více rizikové. Toto riziko 
je ale eliminováno dobou trvání, proto je 
vhodné tyto nástroje použít pro dlouho-
dobé cíle (nad 8 let). Jako příklad takové 
investice lze uvést akciové fondy.

Investiční nástroje s nižším výnosem 
jsou zajímavé tím, že jsou zatížené nižší 

mírou rizika. Nízké riziko je ale vykou-
pené nízkým výnosem. Jsou vhodné pro 
zajištění krátkodobých cílů (do jednoho 
roku). Jako příklad lze uvést např. spořící 
účty v bankách.

Pro střednědobé cíle jsou vhodné in-
vestiční nástroje se střední mírou rizika 
i výnosu. Sem patří například dluhopi-
sové fondy.

Nejčastější chybu dělají lidé v tom, že 
dlouhodobé cíle zajišťují nástroji s níz-
kou mírou rizika a tedy i nízkým výno-
sem. Pokud si budete na penzi odkládat 
po dobu třiceti let 5 tisíc korun měsíčně 
do akciového portfolia při 8 %, budete 
mít na konci 7,3 milionu. Pokud budete 
totéž dělat prostřednictvím penzijního 
fondu, budete mít při zhodnocení 3,5 % 
na konci 3,3 milionu. Spoříte stejnou 
sumu, ale výsledek na konci je poloviční. 
Vyzkoušejte si spočítat výnosy svých 
aktuálních spoření. Pro tyto výpočty si 
stáhněte kalkulačky v sekci „Ke stažení“. 
Při výpočtech nezapomeňte na vliv infla-
ce – stáhněte si kalkulačku pro přepočet 
inflačních vlivů.

4) Udělejte si mapu rizik. Zjistěte, zda 
máte pojištěná důležitá rizika – ztráta 
nebo zničení majetku, život, invali-
dita. Důležitá rizika mějte pojištěna. 
Podrobnější informace najdete na níže 
uvedeném webu v sekci „Vyznejte se 
v pojištění“.

5) Dejte svým blízkým dispozice pro 
případ, že nebudete moci disponovat 
svým majetkem v případě dlouhodobé 
nemoci či úrazu. Plánujte i svoje dě-
dictví. Je to součást vašeho finančního 
plánu. Přemýšlejte o tom, jak mají vaši 
potomci zacházet s vámi vybudovanou 
firmou, s nemovitostí, s kapitálem, s va-
ším rodinným bohatstvím. V případě 
smrti přecházejí aktiva na dědice. Pokud 
jsou aktiva zatížena dluhy, budou chtít 
věřitelé svoje peníze. Přemýšlejte o tom, 
bohatí lidé to dělají po celé generace... 

Další rady a tipy najdete zde: www.pk-
finance.cz

Petr Krajcigr, 
finanční 

konzultant

Placená reklama
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cen, takže se dostalo na všechny. Když 
pořadatelé objevili v početném davu 
diváků světelskou starostku Ing. Lenku 
Arnotovou, přivedli ji k mikrofonu Mila-
na Řezníčka a ten jí položil jednoduchou 

otázku, jak se jí karneval na Kadlečáku 
líbí. Paní starostka celé to povedené 
odpoledne zhodnotila slovy: „Předně 
jsem ráda, že po dlouhé době nemusím 
do médií odpovídat na otázku k úpadku 
světelských skláren. To odpoledne tady 
na Kadlečáku je nádherné a děkuji za ně 

obětavým pořadatelům z lyžařského klu-
bu. Vysoká účast masek i diváků mě mile 
překvapila, svědčí to o tom, že se lidi 
i v této nelehké době chtějí bavit. Takto 
vydařený podnik je hozenou rukavicí 

ostatním sportovním oddílům i organi-
zacím ve Světlé.“ 

Po vyhodnocení a odměnění masek 
karneval zdaleka nekončil. Pořadatelé 
pro účastníky připravili různé soutěže 
a vše zakončila diskotéka na sněhu.

Text a foto: jív

Nepravý Felix Holzman

Třetí ročník Karnevalu s Hit Radiem 
Vysočina na Kadlečáku byl pro mnoho 
školních dětí krásným zahájením po-
loletních prázdnin. V sobotu 31. ledna 
odpoledne se v lyžařském areálu nad 

Světlou sešlo 120 masek na lyžích 
i snowboardech a nebyly to jen děti. 
Maškarního reje se zúčastnili také do-
spělí, největší pozornost si určitě zaslou-
žil osm let již nežijící nezapomenutelný 
komik Felix Holzman, který se odvážně 
pouštěl dolů po sjezdovce na opravdo-
vém mopedu. Hned od samého začátku 
celou tu odpolední show s bravurou sobě 
vlastní provázeli s mikrofony v ruce po-
pulární moderátoři Hit Radia Vysočina 
Milan Řezníček s Jirkou Doležalem. 
Všechny masky se nejprve ve dvou jíz-
dách po svahu představily snad tisícovce 
přihlížejících a nestranné porotě, která 
potom vybrala ty nejzdařilejší. Hodnot-
né ceny dostala jen dvacítka vyhodnoce-
ných, ale pořadatelé měli díky štědrým 
sponzorům připraveno dostatek dalších 

U mikrofonu Rádia Vysočina zleva 
starostka Ing. Lenka Arnotová, moderátor 
Milan Řezníček a předseda LK Kadlečák 

Jaroslav Kaiser

Vydařený karneval na Kadlečáku

Slavnostní vyhlášení sportovců Světlé

V obřadní síni světelské radnice se 
v pondělí 2. února uskutečnilo tradiční 
slavnostní vyhlášení sportovců města 
Světlá nad Sázavou. Vedle nejvyšších 
představitelů města, starostky Ing. Lenky 
Arnotové a místostarosty Josefa Böhma 
přišli nejlepším sportovcům a trenérům 
pogratulovat a předat ocenění hokejová 
legenda Jaroslav Holík a bývala volejba-
lová reprezentantka a účastnice olympij-
ských her v Mnichově Lída Pláteníková. 
Poprvé v historií tohoto aktu byl oceněn 

motoristický sportovec, byl jím šestnác-
tiletý motokrosař Ludvík Gabko, naopak 
nikdy mezi oceněnými sportovci Světlé 
nechyběla jedna z nejlepších dráhových 
cyklistek světa Jarmila Machačová.

Za rok 2008 se ocenění dostalo těmto 
trenérům a sportovcům:

Kategorie jednotlivců:
 Lukáš Dibelka – fotbalista starších 

žáků FK Sklo Bohemia za příkladný 
přístup k tréninku a vynikající vý-
kony v mistrovských zápasech.
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Největší odměna nejmenších hokejistů

Večer jako ze snu prožili hokejisté 
přípravky HC Sklo Bohemia v úterý 
17. února v pardubické ČEZ Areně, 
když se stali součástí hokejového utká-
ní 51. kola O2 extraligy HC Moeller 
Pardubice – HC Litvínov. Dostalo se 
jim odměny v podobě sehrání krátké-
ho exhibičního zápasu v první přestáv-
ce utkání. 

Prvním zážitkem byl již samotný pří-
chod na stadion. Celá výprava ze Světlé, 
ve které byli též hokejisté žákovských 
družstev z Pěšinek a rodiče malých 
hokejistů, vstupovala do útrob stadionu 

O „zimáku“ na rozhlasových 
vlnách

Od podzimu loňského roku je město 
Světlá n. S. skloňováno ve všech pá-
dech v mnoha sdělovacích prostřed-
cích. Ale jak plyne čas, hlavním téma-
tem už nejsou na kolena padlé sklárny, 
média se již snaží informovat o jiných 
událostech ve městě. 

O dobré jméno Světlé se například 
stará lyžařský areál na Kadlečáku. 
Noviny, televize i rozhlas informovaly 
o připravované rozsáhlé rekonstrukci 
zimního stadionu v Pěšinkách na více-
účelové zařízení, které by měly v bu-
doucnu vedle sportovců využívat i další 
společenské organizace. Však také ještě 
před dočasným uzavřením zimního sta-
dionu natáčel redaktor Českého rozhlasu 
Milan Kopecký přímo na stadionu roz-
hovor s místostarostou Janem Tourkem, 
který podal posluchačům rozhlasových 
stanic Radiožurnál a Region informace 
o budoucí podobě zrekonstruovaného 
sportovního stánku a způsobu financo-
vání celé akce. Závěrem slíbil, že město 
učiní vše pro to, aby první led na novém 
stadionu byl již v září 2010. 

Text a foto: jív

 Martin Štěpánek – cyklista Klubu čes-
kých turistů, v soutěži cykloturistic-
ké aktivity za 1. místo v republice.

 Hana Ptáčníková – za vynikající vý-
kony na republikových šampioná-
tech žactva v atletice.

 Ludvík Gabko – motokrosový jezdec 
za 4. místo v seriálu MC Cup Vyso-
čina v kategorii MX2.

 Miroslav Pecha – kapitán fotbalistů 
FK Sklo Bohemia za své výkony 
v krajském přeboru.

 Rostislav Slavík – za svůj přístup k te-
nisu v roli kapitána družstva TK 
Sklo Bohemia.

 Jarmila Machačová – za 2. místo ve 
Světovém poháru v dráhové cyklis-
tice a reprezentaci v etapových zá-
vodech Světového poháru v silniční 
cyklistice.

Kategorie sportovních kolektivů:
 Hokejové A družstvo dospělých HC 

Sklo Bohemia – za 2. místo v Kraj-
ské lize mužů Pardubického kraje.

 A družstvo stolních tenistů TJ Sklo Bo-
hemia – za 3. místo v krajském pře-
boru I. třídy.

 B družstvo Šachového klubu Sklo Bo-
hemia – za 2. místo v krajské soutě-
ži.

 Florbalové družstvo žákyň ZŠ Lánec-
ká – za 3. místo v okresním kole pře-
boru základních škol.

 Družstvo mladší přípravky fotbalis-
tů FK Sklo Bohemia –  za vítězství 
v okresním přeboru této kategorie.

 Volejbalové družstvo mladších žákyň 
TJ Sklo Bohemia – za 3. místo v me-
ziokresní soutěži z dvaceti týmů 
kraje Vysočina.

Kategorie trenérů:
 Jaroslav Veselský – dlouholetý světel-

ský fotbalista, nyní trenér C druž-
stva FK Sklo Bohemia.

 Jan Krajíček – hrající trenér úspěšné-
ho A týmu hokejistů a trenér žákov-
ských družstev HC Sklo Bohemia.

 Marcela Vašáková – dlouholetá tre-
nérka mládeže Tenisového klubu 
Sklo Bohemia.

 Zdeněk Fiala a Renata Brožová – za 
realizaci projektu Šachová školička 
pro předškoláky světelských mateř-
ských škol.

Sportovní osobnost města: 
Za svůj přínos rozvoji sportu a re-

prezentaci města na sportovním poli 
byl vyhlášen volejbalový reprezentant 
Peter Pláteník, který v současnosti hraje 
v předním týmu italské soutěže serie A1 
Benca Lannuti Cuneo. Českým volejba-
lovým svazem byl vyhlášen volejbalistou 
roku 2008. 

Text a foto: jívt

Ludvík Gabko

Peter Pláteník

stejným vchodem jako samotní extrali-
goví hokejisté. 

Na chodbě se setkali s rozcvičujícími 
se hráči Litvínova, v čele s legendou 
Robertem Reichelem. Ještě před samot-
ným zápasem provedli pořadatelé celou 
výpravu po stadionu. 

Navštívili sál režie, odkud se řídí pro-
voz haly a obsluhuje informační kostka 
umístěná nad ledem, viděli pracoviště 
videorozhodčího, byli v síni slávy pardu-
bického klubu. Potom již přišla příprava 
na samotné vystoupení, vše bylo přesně 
načasováno na první přestávku extra- ▶
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ligového zápasu. Rolba rychle upravi-
la led, hala se jako při finálovém utkání 
Stanley Cupu potopila do šera a na led 
vyjeli nejmenší tS. Při rozsvícení reflek-
torů byli světelští benjamínci představeni 
hlasatelem zápasu a pozdravováni devíti 
tisíci diváků v hledišti. 

▶

Čestné kolečko před devíti tisíci diváků Veselé loučení s ledem

Ač v sobotu 7. února zima zdaleka 
nekončila, zimní stadion v Pěšinkách se 
chystal uzavřít svoji bránu pro hokejisty 
i ostatní bruslaře. Druhé nejstarší spor-
tovní zařízení tohoto druhu v okrese čeká 
rozsáhlá rekonstrukce. Po prázdninovém 
týdnu, ve kterém měly děti možnost si 
zabruslit zcela zdarma, připravili rodiče 
nejmenších hokejistů HC Sklo Bohe-

mia s Městským úřadem ve Světlé nad 
Sázavou závěrečnou tečku za umělým 
ledem, nazvanou Maškarní na ledě. Ač 
před zahájením karnevalu panovala mezi 
pořadateli nejistota, zda přijde dostatek 
masek, sobotní čtrnáctá hodina, kdy 
karneval na ledě začínal, dala uklidňující 
odpověď. Mezi mantinely se prohánělo 
dvaasedmdesát masek a do kulaté stovky 
to doplnili ostatní bruslaři, kteří neměli 

masku. K tomu je třeba připočítat další 
stovku přihlížejících v ochozech stadi-
onu. To neočekávali ani ti největší opti-
misté z řad činovníků světelského hoke-
jového klubu. Jako na každém správném 
karnevalu, byla také i na tom v Pěšinkách 
soutěž o nejhezčí masku, nezávislá poro-
ta v čele se starostkou Ing. Lenkou Arno-
tovou neměla rozhodování vůbec lehké. 

Dvě družstva Světlé, v bílých a čer-
ných dresech, si zahrála krátký zápas, 
při kterém každá akce malých hokejistů 
byla odměněna potleskem z tribun. Ten 
ještě zesílil při čestném kolečku kolem 
ledové plochy a „neulejval“ se ani po-
věstný kotel fanklubu HC Moeller. Při 
odchodu z ledové plochy se ještě malí 
hokejisté z Pěšinek stačili pozdravit 
v tunelu se svými nastupujícími vzory, 
hokejisty Pardubic a Litvínova. Zbytek 
extraligového zápasu si výprava ze Svět-
lé vychutnala z prostor VIP, kde seděla 
mimo jiné ve společnosti slavného Vla-
dimíra Martince, který se všem ochotně 
podepsal na dresy. A kdo si ze světelské 

přípravky na extraligovém ledě v Pardu-
bicích zahrál? Kouč Pavel Lacina vedl 
sestavu v bílých dresech: brankář Jakub 
Dundáček, v poli Pavel Zvěřina, Jakub 
Říha, Jakub Kratochvíl, Tomáš Krato-
chvíl, Pavel Malimánek, a Radek Kohout 
sestavu v dresech černých: v brance byla 
Monika Sobotková a v poli Lukáš Berá-
nek, Adam Böhm, Pavel Pavlovič, Filip 
Lacina a Tomáš Kohout. Všichni budou 
určitě na své vystoupení v pardubické 
ČEZ Areně rádi vzpomínat, vždyť komu 
ze začínajících hokejistů se něco podob-
ného poštěstí.

jív
Foto: Miroslav Sklenář

Brankářka z Pěšinek 

Desetiletá brankářka hokejové příprav-
ky HC Sklo Bohemia Světlá n. S. Monika 
Sobotková se o prvním únorovém víkendu 
zúčastnila soustředění dívčího hokejového 
výběru v Rosicích u Brna. Tato akce se 
uskutečnila v rámci projektu na podporu 
ženského hokeje v České republice. Naši 
představitelé ledního hokeje si uvědomili, 
že pokud chce náš ženský hokej v budouc-
nu obstát na mezinárodní scéně, je třeba 
rozšířit hráčskou základnu této kategorie 
již od těch nejmenších. To znamená, udr-
žet hráčky u hokeje a nechat je vyrůst až 
do vytoužené reprezentace. Jiná cesta 
k úspěchu prostě nevede. 

Soustředění na zimním stadionu v Ro-
sicích se zúčastnilo 16 dívek z dvanácti 
klubů, během něhož sehrál dívčí výběr 
dva zápasy s žákovskými družstvy. Nad 
Rosicemi zvítězil 7:1, s Boskovicemi pro-
hrál 0:4. O tom, že je Monika Sobotková 
šikovnou strážkyní hokejové branky svěd-
čí i to, že ji už při loňském turnaji přípra-
vek v Pěšinkách sledoval skaut ženského 
hokeje z pražské Slavie.

Text a foto: jív
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Členka poroty Irena Šrámková předává 
cenu za nejlepší masku malému 

černokněžníkovi

Nápaditých kostýmů bylo opravdu hodně. 
Odměněno bylo 15 nejzajímavějších ma-
sek, ale cenu v podobě malého dárkové-
ho balíčku si odnesli všichni účastníci 

– maškary, a tak z ledu neodcházel nikdo 
zklamán. Veselý rej masek, to bylo to nej-
lepší loučení bruslící veřejnosti s umělým 
ledem ve Světlé, vždyť všichni mohou 
čekat na nový zimní stadion s lepšími 
podmínkami pro sport, který by měl prv-
ní návštěvníky přivítat v září 2010.

Text a foto: jív

XI. český zimní sraz turistů
Jedna z největších letošních akcí 

KČT se konala na začátku února v Bě-
lé nad Radbuzou, v oblasti Českého 
lesa, který je pro mnohé z nás dodnes 
nepoznanou končinou. Za socialismu 
byl přímou součástí železné opony, 
přísně střeženým pohraničním pás-
mem, kam neměli obyčejní smrtelníci 
přístup. Lidská činnost se tu po čtyři 
desetiletí omezovala prakticky jen na 
ostrahu hranic a vývoji přírody byl 
ponechán téměř volný průběh, což 
v tomto případě potvrdilo, že všechno 
zlé je pro něco dobré.

Bělá nad Radbuzou leží blízko hrani-
ce s Německem a obchodní stezka při-
cházející z Bavor byla příčinou rozvoje 
města i pozdější převahy německého 
obyvatelstva na tomto území. Lidé se 
zde živili zemědělstvím, těžbou dřeva 
a sklářstvím. Město leží ve výšce 442 m 

Další stříbro Machačové

V polovině února se v metropoli 
Dánska Kodani konal poslední podnik 
čtyřdílného seriálu Světového poháru 
v dráhové cyklistice a mezi startující-
mi hvězdami kolečkářského nebe byla 
též Světelačka Jarmila Machačová. Po 
svém vítězství v Pekingu nastupovala 
do kodaňského fi nále bodovacího zá-
vodu s nadějí na zisk celkového prven-
ství v této disciplíně. 

První den byla na startu scratche 
a vedla si znamenitě. Vyhrála odpolední 
rozjížďku a ve večerním fi nále skončila 
těsně pod stupni vítězů na výborném 
čtvrtém místě. Další den kodaňského 
mítinku jela svoji parádní disciplínu, 
bodovací závod, do kterého šla z pozi-
ce druhé závodnice Světového poháru. 
Leč sobotní fi nálový večer se Jarmile 
nevydařil podle jejích představ, závod 
dokončila na dvanáctém místě se ziskem 
tří bodů. Kýženého celkového vítězství 
se tedy nedočkala, ale díky pátému mís-
tu z Manchesteru a zejména vítězství 
na olympijském velodromu v Pekingu 
obsadila v konečném účtování Světové-
ho poháru 2008/2009 vynikající druhé 
místo a zopakovala tak své umístění 

z předcházejícího ročníku. Jedničkou SP 
v bodovačce se stala Bronziniová z Itá-
lie, která v Kodani skončila šestá. I tak 
je stříbrná medaile ze Světového poháru 
pro českou cyklistiku i pro samotnou 
Jarmilu Machačovou ohromným úspě-
chem. Nyní na reprezentantku ze Světlé 
čeká mistrovství světa v dráhové cyklis-
tice, které se bude konat koncem března 
v Polsku.

jív

n. m., čímž jsou dány sněhové pod-
mínky. Měli jsme smůlu, slabá vrstva 
sněhu ležela jen v nejvyšších partiích 
okolních hřebenů, takže běžky jsme ani 
nevybalili. 

Z míst, která jsme během třídenní-
ho pěšího putování navštívili, stojí za 
zmínku pramen Radbuzy, která po 111 
kilometrech a soutoku nejprve s Úhla-
vou a poté se Mží a Úslavou vytváří 
Berounku, a vesnička Závist, jež má 
raritu v podobě domu čp. 17, který stojí 
přímo na rozvodí Severního a Černého 
moře, takže z jeho střechy stéká voda 
na jedné straně do Nemanického potoka, 
Dunaje a Černého moře, na opačné stra-
ně do Radbuzy, Berounky, Vltavy, Labe 

a Severního moře. Především ale jsme 
měli možnost navštívit několik zanik-
lých vsí označených zelenou informační 
tabulkou s českoněmeckým názvem. Za 
všechny jmenuji ves Valdorf, která měla 
28 domů, v nichž v roce 1930 žilo přes 
170 lidí německé národnosti, Mostek, 
z níž se dochoval pouze krásný kamen-
ný můstek klenoucí se přes Radbuzu, 
nebo Pleš, která byla nejlidnatější – ve 
105 domech žilo 726 obyvatel, z toho 8 
Čechů. Nyní je zde jen hřbitov, záslu-
hou německých rodáků pietně upravený 
a znovu vysvěcený, se zakonzervovaný-
mi základy nepříliš velkého kostela sv. 
Jana Křtitele. Celkem zde proběhla na 
začátku 50. let minulého století demoli-
ce kolem osmdesáti vsí a desítek samot.

Vystoupili jsme také na vrchol Vel-
kého Zvonu (862 m n. m.), v těchto 
končinách nejvyššího kopce na čes-

Turistika

▶
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▶

Šachy, to je ve Světlé úspěšný sport 
s dlouholetou tradicí. Šachový klub 
Sklo Bohemia má v současné době 
20 aktivních hráčů a dvě družstva 
v krajských soutěžích Vysočiny. „A“ 
družstvo Světlé je účastníkem kraj-
ského přeboru a ve dvanáctičlenné 
tabulce jeho účastníků je po osmi 
odehraných kolech na desátém místě 
se ziskem 17 bodů a zápasovou bilan-
cí 2 vítězství, 1 remíza a 5 proher. 

Na čele krajského přeboru je tým 
ŠK Caissa Třebíč se sedmi vítězství-
mi a jen jednou prohrou. Hůře než 
družstvo Světlé jsou v přeboru jede-
náctý Gambit Jihlava a dvanáctá Jiskra 
Humpolec. Která utkání přinesla Světlé 
bodový zisk? Ve druhém kole soutěže 
porazili světelští šachisté na domá-
cích šachovnicích v současné době 
osmý tým tabulky Gordic Jihlava C 6:
2. O body se postarali M. Běloušek 0,5, 
Z. Fiala 1, M. Štukheil 1, T. Rosecký 1, 

Obří slalom na Kadlečáku

Světlou lyžování chytlo, to potvrdil 
v neděli 22. února závod v obřím sla-
lomu na Kadlečáku, který uspořádal 
lyžařský klub. Za ideálních sněhových 
podmínek pořadatelé vytýčili na 350 
metrech 11 branek a k závodu se pre-
zentovalo 108 lyžařů a snowboardistů. 
Pořadatele tak vysoká účast překvapila, 
závod se proto z časových důvodů jel 
pouze jednokolově. Ti nejlepší obdrželi 
věcné ceny, diplomy i medaile. Kulisu 
jako při Světovém poháru v alpském 
lyžování dokázali vytvořit rodiče lyžařů 
i náhodní diváci. A kdo se postavil na 
stupně vítězů?
Smíšená kategorie do 5 let:
 1. J. Prášek, 
 2. V. Dejmalová (oba Světlá n. S.), 
 3. V. Daněk (Havlíčkův Brod)

6 – 10 let chlapci:
 1. O. Chládek (Chotěboř),
 2. V. Daněk,
 3. O. Galovič (oba Světlá)

6 – 10 let dívky:
 1. T. Vacková (Světlá),
 2. A. Casková (Dobrá Voda),
 3. B. Kadlecová (Světlá)

11 – 15 let chlapci:
 1. O. Vacek,
 2. J. Novotný (oba Světlá),
 3. R. Cink (Chrudim)

16 – 20 let junioři smíšená kategorie:
 1. A. Špíra,
 2. K. Štěrcová,
 3. K. Špírová (všichni Světlá)

21 – 49 let  muži:
 1. J. Kaiser,
 2. L. Vacek,
 3. L. Pejchar ¨(všichni Světlá)

21 – 49 let ženy:
 1. L. Syrová (Čáslav), 
 2. M. Kočková (Kutná Hora), 
 3. J. Ryndová (Světlá)

Medailisté kategorie chlapců 6 až 10 let 

Šachy ve Světlé

ké straně, který byl už v minulosti 
využíván jako strážní bod. Dnes na něm 
stojí vysoká betonová věž Armády Čes-
ké republiky, sloužící k monitorování 
leteckého provozu. Setkání účastníků 
na tomto vrcholu bylo hlavním bodem 
programu zimního srazu a nutno říci, 
že zájemců o vyhlídku z mimořádně 
zpřístupněné věže bylo tolik, že museli 
stát ve frontě. Naštěstí pořadatelé zajis-

tili v přízemí občerstvení, které čekání 
zpříjemňovalo. Po absolvování výšlapu 
do osmého patra se díky inverzi ukázal 
krásný výhled na vrcholy vystupující 
z husté „šlehačky“. 

Srazu se účastnilo na 700 turistů, 
z Vysočiny nás bylo jedenáct, z toho 
tři ze Světlé. Slavnostního zahájení 
srazu se zúčastnil starosta Bělé Libor 
Picka, který mimochodem pochází 

z Jihlavy, místopředseda ÚV KČT Jan 
Stráský, zástupce Klubu slovenských 
turistů a další hosté. V kulturním 
domě se konalo několik přednášek 
o dávné i nedávné historii zdejšího 
kraje, o památkách Bělska a o Chrá-
něné krajinné oblasti Český les. Heslo 
místního starosty můžeme jen potvr-
dit: Bělá je skvělá!

Jaroslav Vála

50 a více let muži:
 1. M. Pejchar, 
 2. J. Pejchar, 
 3. J. Nevečeřal (všichni Světlá)

50 a více let ženy
 1. Z. Pejcharová,
 2. D. Nevečeřalová

Snowboardisté:
 1. M. Vodička, 
 2. J. Šembera, 
 3. M. Pejchar (všichni Světlá)

Text a foto: jív
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E. Kořínková 0,5, J. Benák 1 a Vl. Ma-
reš 1. Na další vítězství v soutěži čekali 
až do sedmého kola, ve kterém rovněž 
v domácím prostředí zvítězili nad po-

sledním družstvem KP Jiskrou Humpo-
lec 7,5:0,5 a body získali: M. Běloušek 
1, J. Janáček 1, Z. Fiala 1, M. Štukheil 
1, P. Brož 1, T. Rosecký 1, J. Volanin 
0,5, J. Benák 1. Osmé kolo přineslo 
Šachovému klubu Sklo Bohemia re-
mízu 4:4, tu si přivezli z Jihlavy ze 
střetnutí s Gambitem. K nerozhodnému 
výsledku svými body přispěli M. Bě-
loušek 0,5, Z. Fiala 0,5, M. Štukheil 1, 

T. Rosecký 1, J. Volanin 0,5 a J. Benák 
0,5. Druhé družstvo Světlé hraje jen 
o soutěž níž, Regionální soutěž Vyso-
čina západ, a vede si v ní velice dobře, 

když po osmi kolech je na druhém 
místě ze šestky účastníků. Zápasovou 
bilanci má tým 4 vítězství, 3 remízy 
a jen 1 prohru. Z jednotlivců jsou na 
tom nejlépe Martin Štukheil a Tomáš 
Rosecký. Prvně jmenovaný v krajském 
přeboru vyhrál tři své partie, třikrát 
uhrál remízu a jen jednou našel přemo-
žitele. Ten druhý má v krajském přebo-
ru znamenitou procentuální úspěšnost. 
Pětkrát zasedl za šachovnici, třikrát 

zvítězil a dvakrát remízoval. A to si 
oba ještě vylepšují svoji bilanci při star-
tech za „béčko.“

Jednou znamenitou akcí se světelští 
vyznavači šachu mohou právem chlu-
bit. Trenéři Ing. Zdeněk Fiala a Renata 
Brožová byli iniciátory projektu Ša-
chová školička, kterou uspořádali pro 
předškoláky mateřských škol ve městě. 
Malé děti se naučily základům této hry 
a trenéři při tom objevili řadu šacho-
vých talentů. 

Text a foto: jív

Zleva úspěšný hráč Martin Štukheil 
a zasloužilý trenér mládeže 

Vlastimil Mareš

Utkání B družstva ŠK SB Světlá s šachisty 
Pelhřimova

Na parkovišti v Lánecké ul. 
(foto: Jiří Víšek)
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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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