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Schůze rady 23. února

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

Jednání zahájila starostka města při-
vítáním přítomných, seznámením s pro-
gramem a provedením kontroly zápisu 
z minulé RM:

RM Světlá n. S. po projednání 
souhlasí:

 • se zněním smlouvy o poskytnutí 
dotace z Regionálního operační-
ho programu NUTS 2 Jihovýchod 
uzavírané mezi městem Světlá 
n. S. a poskytovatelem dotace Re-
gionální radou regionu soudržnos-
ti Jihovýchod, IČ: 75 08 22 41 pro 
projekt s názvem: Rekonstrukce 
zimního stadionu na víceúčelové 
zařízení.

 • s uzavřením smlouvy o dílo na akci 
Demolice zázemí zimního stadionu 
s firmou Chládek a Tintěra Havlíč-

Černí hrdinové opět na českém nebi
Letošní duben se stane velmi zají-

mavým pro milovníky historie druhé 
světové války – a těch je i v našem 
městě poměrně hodně. V Čechách, 
konkrétně v prostoru letiště Milovice, 
se totiž bude natáčet za účasti historické 
techniky nový válečný film společnosti 
Lucasfilm nazvaný Red Tails. Jedná se 
o příběh černých pilotů 332. squadrony, 
afroamerických bojových pilotech vál-
čících nejen s nacistickým Německem, 
ale v neposlední řadě i s americkým 
rasismem. Zatím není jasné, zda budou 
některé aktivity historické techniky 
během natáčení přístupné i zájemcům 
z řad veřejnosti, nicméně dle prvotních 
indicií je toto ve stadiu jednání. 

Čím se piloti z Tuskegee proslavili 
a jak souvisí jejich bojová činnost 
s českými zeměmi? Historie Red Tails 
se začala psát v roce 1941, kdy válečné 
okolnosti americkou armádu donutily 
zahájit nábor nových pilotů i mezi čer-
nošskými občany. Silné rasistické cítění 
mnoha tehdejších politiků i důstojníků 
však vedlo ke vzniku řady různých 

omezení a nepřekonatelných překážek, 
jakými byly například dosud nepoža-
dované vysokoškolské vzdělání a před-
chozí letecká praxe. I přesto se mnoho 
budoucích černošských pilotů přihlásilo 
a 13 z nich se v červenci 1941 na vojen-
ském letišti v alabamském Tuskegee 
stalo kadety prvního leteckého kurzu.

Nově vzniklá 332. stíhací skupina 
sestávala výhradně z černošských pi-
lotů (postupně jich bylo do roku 1946 
vycvičeno téměř tisíc). Tato skupina 
pak působila při operacích v Itálii, při 
doprovodech bombardérů nad Maďar-
skem, Rakouskem, Československem, 
Polskem i nad Německem. Je tedy mož-
né, že se při některé z akcí objevili i nad 
naším městem.

Na svých misích si černošští piloti vy-
sloužili nejen řadu ocenění pro nejlepší 
jednotku, ale hlavně více než respekt 
u nepřítele. Při evropských operacích 
pak od britských spolubojovníků získali 
přezdívku Red Tails, kvůli nezaměnitel-
nému zbarvení směrovek svých letounů, 
která upozorňovala posádky americ-
kých bombardérů na doprovázející 

stroje tuskageeských letců. A jednotky 
bombardérů začaly mít enormní zájem 
o spolupráci právě s Red Tails, tedy 
o doprovod při zvláště nebezpečných 
misích, aniž by zřejmě tušili, že v jed-
notce létají samí afroameričané. Při 
jejich doprovodech totiž bylo ztraceno 
minimum bombardérů, piloti z Tuske-
gee byli velmi tvrdí bojovníci. 

Doufejme, že vznikne zajímavá vá-
lečná epopej vysoké kvality, nikoliv 
takový brak, jako byl známý kýčovitý 
velkofilm Pearl Harbor. Afroameričtí 
piloti, oni skromní jedinci, kteří zachrá-
nili životy mnohých svých spolubojov-
níků, si to doopravdy zaslouží. Až bude 
film hotový, velmi rád se na něj půjdu 
do kina podívat i já. Věřím, že zaujme 
i dnešní mládež a ukáže jí, jak obtížný 
je boj s onou stupidní ideou rasismu 
a jak se obyčejní lidé stávají hrdiny.

A pro toho, kdo by se chtěl o této zají-
mavé problematice dozvědět více, dopo-
ručuji navštívit www.redtails.org. 

S použitím informací z internetu 
zpracoval -mš-
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kův Brod, a. s., Havlíčkův Brod, ví-
tězem výběrového řízení.

 • s uzavřením smlouvy o dílo s ví-
tězem výběrového řízení – firmou 
Projekt II, v. o. s., Světlá n. S. na 
akci Rekonstrukce zimního stadi-
onu na víceúčelové zařízení – inže-
nýrská činnost.

 • s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břeme-
ne č. IP-12-2002172/VB/1 – kabelo-
vé vedení NN v zemi na pozemku 
parc. č. 559 v katastrálním území 
Žebrákov u Světlé n. S.

 • s podáním žádosti o dotaci z gran-
tového programu Sportoviště 2009.

 • s administrativní pomocí Římsko-
katolické farnosti - děkanství Svět-
lá nad Sázavou v rámci grantového 
programu Diagnóza památek 2009.

 • s podáním žádosti o dotaci na vý-
kup pozemků parc. č. PK 613, KN 
590/2, katastrální území Světlá 
n. S., o výměře celkem 10,4867 ha 
na agenturu CzechInvest ve výši ▶
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Zasedání zastupitelstva 25. února 

Přítomni: Ing. Lenka Arnoto-
vá, Josef Böhm, MUDr. Stanislava 
Brhelová, Mgr. Stanislav Čech, Jiří 
Hlaváček, Mgr. Jaroslav Holík, Jan 
Kolář, Mgr. Jana Kupčíková, Ing. Jo-
sef Maleček, PhDr. Jana Myslivcová, 
Josef Pavlů, PharmDr. Věra Rýdlová, 
Mgr. Vlastimil Špatenka, Ing. Jaroslav 
Švorc, Mgr. Jan Tourek, Věra Tyčová, 
Ing. Luboš Vacek, Ing. Zdeněk Vacek, 
Jaroslav Zmek, omluveni: Mgr. Petr 
Včela, Ing. Zdeněk Vraný. Hosté: Bc. 
Anna Blažková, Bc. Jana Dománková 
– Oblastní charita Havlíčkův Brod

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných, konstatováním, 
že zasedání bylo řádně a včas svoláno 
a zveřejněno a proti zápisu z minulého 
zasedání nebylo podáno připomínek. 
Ověřovateli byli jmenováni Ing. Luboš 
Vacek a p. Jaroslav Zmek, zapisovatel-
kou byla jmenována paní Alena Tichá.

Host Bc. Anna Blažková, ředitelka 
Oblastní charity, objasnila podstatu 
Nízkoprahového centra: Nízkoprahové 
centrum je sociální službou, proto zde 
pracují sociální pracovníci.  Není to 
volnočasový klub. Práce s mládeží ale 

100 % z ceny obvyklé nemovitosti. 
Doporučuje ZM schválit zaplacení 
rozdílu ceny obvyklé dle posudku 
soudního znalce a kupní ceny ne-
movitosti pozemku parc. č. PK 613, 
KN 590/2, katastrální území Světlá 
n. S., ve výši 2 622 000 Kč.

 • s podáním žádosti o dotaci na akce 
Rekonstrukce bytových jader v by-
tovém domě v ul. Dolní, čp. 941, 
942 a Kanalizace v ulici Na Roz-
koši. Dotace bude žádána ve výši 
90 % z celkových rozpočtových ná-
kladů.

 • s dodatkem k nájemní smlouvě 
mezi městem Světlá n. S. a LDO 
Ledeč n. S. se sídlem v Hněvkovi-
cích tohoto znění: „Nájemní smlou-
vu lze vypovědět v pětileté lhůtě, 
a to ke dni 10. 10. běžného roku.“

 • s uzavřením smlouvy o spoluprá-
ci města a kraje při administraci 
POVV v roce 2009.

 • s přidělením bytu o velikosti 1+3 
v Sázavské ul. čp. 546 ve Světlé 
n. S. paní Naděždě Hánové, Opato-
vice 13, Světlá n. S., na dobu jedno-
ho roku s automatickým obnovová-
ním při plnění si svých povinností. 
Náhradník: Denisa Sekyrová, Sá-
zavská 546, Světlá n. S.

 • s přidělením bytu o velikosti 
2 + kk v Sázavské ul. čp. 546 ve 
Světlé n. S. paní Ivetě Kukeňové, 
Světlá n. S. na dobu jednoho roku 
s automatickým obnovováním při 
plnění si svých povinností. Ná-
hradník: Květoslava Mühlfaitová, 
Světlá n. S. 

 • s přidělením bytu o velikosti 1+1 
v Josefodole čp. 24 paní Heleně Pr-
chalové, Světlá n. S., na dobu jedno-
ho roku s automatickým obnovová-
ním při plnění si svých povinností. 
Náhradník: Ladislava Švandová, 
Dobrnice 12.

 • s přidělením bytu o velikosti 1+1 
v Josefodole čp. 24 p. Miroslavu 
Průšovi, Vepříkov 5, na dobu jed-
noho roku s automatickým obnovo-
váním při plnění si svých povinnos-
ti.

 • s odložením rozhodnutí o snížení 
nájmu pro paní Ulčovou v půdní 
vestavbě domu čp. 24 v Josefodole 
do příštího jednání RM a doporu-
čuje uskutečnit prohlídku předmět-
ného bytu.

 • s provedením úprav v bytě paní 
Hany Jelínkové, Dolní ul. čp. 942, 
spočívajících ve výměně oken za 

plastová a vybourání vestavěných 
skříní. Úpravy budou provedeny 
na vlastní náklady žadatele. Zhod-
nocení bytu bude zaneseno do pas-
portu bytu na TBS.

 • schvaluje poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 5 000 Kč Havlíč-
kobrodskému občanskému sdru-
žení přátel Antonína Švehly za 
účelem vyrobení busty Antonína 
Švehly. 

 • poskytnutí finančního daru Sbo-
ru dobrovolných hasičů ve Světlé 
n. S. ve výši 15 000 Kč na asistenč-
ní služby na kulturních a jiných ak-
cích pořádaných městem a kultur-
ním zařízením KyTICe.

 • poskytnutí finančního daru Klu-
bu důchodců Světlá n. S. ve výši 
5 000 Kč. 

RM po projednání bere na vědomí:
 • Zprávu o vyřizování petic a stíž-

ností za rok 2008, kterou předložil 
tajemník: 

  odbor sociálních věcí – žádná peti-
ce ani stížnost

▶   odbor správní, školství a živnosten-
ský – žádná petice, jedna stížnost

  odbor dopravy – jedna petice, tři 
stížnosti

  odbor životního prostředí – žádná 
petice, tři stížnosti

  odbor stavebního úřadu a ÚP – 
žádná petice ani stížnost

  odbor MIRR – jedna petice, žádná 
stížnost

  odbor finanční – žádná petice ani 
stížnost

  kancelář starostky – tři petice, žád-
ná stížnost

 • informaci starostky o odpovědích 
členů věřitelského výboru (ČEZ, 
SCA, Citi bank) na dopis, ve kterém 
město žádalo o odkup nemovitostí 
v majetku skláren. Tito věřitelé od-
pověděli ve smyslu, že na pozem-
cích vázne zástavní právo, vše bude 
projednáno se správkyní konkurzní 
podstaty.

 • informaci místostarosty J. Böhma 
o průběhu zápisu do 1. tříd ZŠ. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

není jednoduchá. Nízkoprahové cent-
rum je zde proto, aby dítě nechodilo 
po ulici. Nízkoprahové centrum se po-
dílí na prevenci sociálně nežádoucích 
jevů u dětí a mládeže prostřednictvím 
nabízení volnočasových aktivit a do-
provází mladého člověka zátěžovými 
situacemi v období dospívání. Nabízí 
dětem možnost popovídat si o problé-
mech, které je trápí a společně hledat 
řešení.

Starostka všem představila pana Jo-
sefa Pavlů, nového člena zastupitelstva, 
který převzal mandát po odstoupivším 
p. Lubomíru Slabém. Pan Josef Pavlů 
pronesením slova „Slibuji“ před zastu-
pitelstvem složil slib, který potvrdil 
svým podpisem (viz § 69, odst. 3 zá-
kona č. 128/00 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů). 

Usnesení č. 27/2009:
ZM po projednání počtem 17 hlasů 

bere na vědomí uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 
Jihovýchod na projekt s názvem Rekon-
strukce zimního stadionu na víceúčelové 
zařízení. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 3. 2009.
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Usnesení č. 28/2009:
ZM po projednání počtem 18 hlasů 

schvaluje:
I.  Rozpočet města Světlá nad Sáza-

vou na rok 2009 – závazné ukazate-
le podle bodu materiálu, str. 23-26 
s tímto dodatkem:

  Oblast 1 – vnitřní věci, par. 6171, 
rozpočtová rezerva bude snížena 
o 322 tis. Kč, tj. oblast 1 bude činit 
40 983 tis. Kč (z původních 41 305 
tis. Kč) a v tom rozpočtová rezer-
va bude 3 629 tis. Kč (z původních 
3 951 tis. Kč).

  Oblast 2, par. 2212, opravy bude 
navýšen o 200 tis. Kč (z 5 790 tis. 
Kč na 5 970 tis. Kč), par. 3639, in-
vestice bude navýšen o 122 tis. Kč 
(z 5 800 tis. Kč na 5 922 tis. Kč), tj. 
2. oblast bude celkem 104 560 tis. 
Kč (z původních 104 238 tis. Kč). 
Celkové příjmy se nezmění a budou 
činit 238 474 tis. Kč. Celkové výda-
je se nezmění a budou činit 254 613 
tis. Kč. Schodek ve výši 16 139 tis. 
Kč bude pokryt finančními pro-
středky naspořenými v minulých 
letech. 

II.  Rozpočet účelových fondů města 
na rok 2009.

III. Případné provádění zhodnocování 
volných rozpočtových finančních 
prostředků nákupem depozitních 
směnek, případně zakládáním ter-
mínovaných účtů v kterémkoli ban-
kovním ústavu podle výše zúroče-
ní.

IV. Převedení celého výsledku hospo-
daření hospodářské činnosti města 
Světlá nad Sázavou za rok 2008 po 
odečtení daně z příjmu právnic-
kých osob do rozpočtu města v ro-
ce 2009.

V.  Možnost překlenutí nesouladu pří-
jmů a výdajů z prostředků fondů 
města.

VI.  Zastupitelstvo města souhlasí s po-
užitím finančních prostředků získa-
ných prodejem pozemků na Kalvá-
rii I a II a uložených na depozitním 
účtu města do doby, než dojde ke 
skutečnému prodeji pozemků uza-
vřením řádné kupní smlouvy. V pří-
padě odstoupení zájemce o koupi 
pozemku od smlouvy o smlouvě 
budoucí zastupitelstvo města uvolní 
z rozpočtu města potřebné finanční 
prostředky na vrácení finančního 
obnosu odstoupivšímu zájemci. 

VII. Podle zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích a nařízení vlády č. 20/2009 

s účinností od 1. 1. 2009 výši mě-
síčních odměn neuvolněných zastu-
pitelů města dle přílohy č. 9.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: ihned.

Usnesení č. 29/2009:
ZM po projednání počtem 18 hlasů 

schvaluje záměr prodeje části pozem-
ku KN parc. č. 269/1 v katastrálním 
území Lipnička o výměře 250 m2. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2009. 

Usnesení č. 30/2009:
ZM po projednání počtem 18 hlasů 

schvaluje záměr prodeje části pozemku 
parcely katastru nemovitostí p. č. 51/28 
v k. ú. Radostovice u Lipničky o výmě-
ře 83 m2. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 3. 2009.

Usnesení č. 31/2009:
ZM po projednání počtem 18 hlasů ne-

schvaluje záměr prodeje části pozemku 
KN parc. č. 39/3 v katastrálním území 
Horní Bohušice o výměře 150 m2 do té 
doby, dokud majitelé zahrádek nebudou 
mít vykoupeny pozemky svých zahrá-
dek (KN parc. č. 111/1) od Pozemkového 
fondu. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 3. 2009. 

Usnesení č. 32/2009:
ZM po projednání počtem 18 hlasů 

schvaluje záměr prodeje části pozemku 
KN parc. č. 453/1 v katastrálním území 
Mrzkovice o výměře cca 800 m2 za 
podmínky zachování 4 m příjezdové 
cesty umožňující přístup na pozemky 
KN parc. č. 453/5 a KN parc. č. 453/
10. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 3. 2009. 

Usnesení č. 33/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů:

I.   Revokuje usnesení č. 30/2007 ze 
dne 25. 4. 2007, ve kterém byla 
odsouhlasena kupní cena garáže 
postavené na pozemku parcely ka-
tastru nemovitostí st. 70 zapsané 
na listu vlastnictví 307 ve výši 70 
tis. Kč pro majitele pozemku st. 70 
C. Novotného, Ing. F. Novotného, 
R. Novotného.

II.  Schvaluje vyhlášení záměru prodeje 
2 ks garáží na stavebním pozemku 
KN st. 70 v k. ú. Leštinka u Světlé 
n. S. za min. částku 50 tis. Kč.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 3. 2009. 

Usnesení č. 34/2009:
ZM po projednání počtem 17 hlasů:

I.   Trvá ve věci komunikace v ulici 
Kamenická na Usnesení č. 29/2005 
ze dne 27. 4. 2005 v tomto znění: 

„ZM schvaluje převzetí nové komu-
nikace a veřejného osvětlení včet-
ně pozemku parc. č. 858/18 v k. ú. 
Světlá n. S. od Radka Volšanské-
ho (za spoluvlastníky pozemků na 
výstavbu RD v lokalitě „proti vo-
dárně“) formou daru s břemenem 
údržby).“

II.  Bere na vědomí, že výstavbu veřej-
ného osvětlení v ulici Kamenická 
provedlo v roce 2008 město Světlá 
n. S. z vlastních prostředků na zá-
kladě Usnesení č. 56/2008 z jedná-
ní rady města ze dne 18. 2. 2008.

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

Usnesení č. 35/2009:
ZM po projednání počtem 17 hlasů:

I.   Ruší na základě žádosti Ing. Lubo-
še Vacka usnesení ZM č. 20/2009 
ze dne 28. 1. 2009 tohoto znění: 

„Zastupitelstvo města Světlá nad 
Sázavou po projednání počtem 14 
hlasů schvaluje:

 a) 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 exe-
kuce 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 Bře-
zinka do konce ledna 2009.

 b) Převod investorství a s tím spo-
jené povinnosti na město Světlá 
n. S., dále schvaluje podání žádos-
ti o dotaci, v případě, že bude vy-
řešena 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.  Souhlasí s uzavřením dohody 
o převodu investorství veřejné-
ho osvětlení v lokalitě 15 RD na 
pozemcích KN č. 965/9 v k. ú. 
Světlá n. S., KN č. 1026/12, KN 
č. 1026/13 a č. 1209/3 v k. ú. Dol-
ní Březinka ve vlastnictví Petra 
D., Miroslavy D., Karla K., Jany 
K., Martina M., Hany M., Micha-
la N., Luboše V., Miroslavy V., 
uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí ke zřízení věcného bře-
mene přístupu a údržby zařízení, 
se zařazením realizace veřej- ▶
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Schůze rady 9. března 

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

Jednání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a seznámením 
s programem. 

Kontrola zápisu z minulého jednání 
– bylo konstatováno, že úkoly jsou prů-
běžně plněny.

RM po projednání:
 • bere na vědomí petici obyvatel 

sídliště Na Bradle vyjadřující ne-
souhlas s rozšířením plochy pro 
podnikatelské aktivity v lokalitě 
u věznice, zápis z jednání konané-
ho dne 14. 1. 2009 se zástupci pe-

ného osvětlení do rozpočtu v roce 
2010.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 3. 2009. 

Usnesení č. 36/2009:
ZM po projednání počtem 19 hlasů 

souhlasí s poskytnutím finančního pří-
spěvku Římskokatolické farnosti – dě-
kanství Světlá n. S. ve výši max. 25 tis. 
Kč na zajištění statického a mykologic-
kého průzkumu věže kostela sv. Václava. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2009. 

Usnesení č. 37/2009:
ZM po projednání počtem 19 hlasů 

schvaluje:
I.   Odkup části pozemku, cca 7 m2, 

KN p. č. st. 280 v k. ú. Světlá 
n. S. za cenu 500 Kč/m2

II.  Uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí kupní mezi městem Světlá 
n. S. a p. Pavlem Halamou, Parko-
vá 1630, Chotěboř.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 3. 2009. 

Usnesení č. 38/2009:
ZM po projednání počtem 19 hlasů:

I.   Revokuje usnesení zastupitelstva 
města č. 104/2008:

II.  Schvaluje odkoupení chléva za 
cenu 19 735 Kč a části pozemku 
parc. č. 10 v k. ú. Horní Bohušice 
za cenu 70,91 Kč/m2 od paní Jitky 
Kučírkové za účelem zbudování 
chodníku.

III. Schvaluje odkoupení nově vytvoře-
ného pozemku 10/2 o výměře 130 
m2 v k. ú. Horní Bohušice, včetně 
všech součástí a příslušenství, za 
dohodnutou kupní cenu 28 953 Kč 
od paní Jitky Kučírkové za účelem 
zbudování chodníku.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 3. 2009. 

Usnesení č. 39/2009:
ZM po projednání počtem 19 hlasů 

souhlasí:
I.   S odkupem pozemků parc. č. PK 

613 v k. ú. Světlá n. S. o výměře 
82 767 m2, parc.č. PK 590/2 v k. ú. 
Světlá n. S. o výměře 22 100 m2 za 
cenu 250 Kč/m2 od vlastníka po-
zemku p. Jana Morawetze, bytem 
6 Barnwood Court, Don Mills, On-
tario, Kanada, a souhlasí s uzavře-
ním kupní smlouvy v případě zís-
kání dotace.

II.  S podáním žádosti o dotaci na ná-
kup pozemků parc. č. PK 613 o vý-
měře 82 767 m2 v k. ú. Světlá n. S., 
parc. č. PN 590/2 o výměře 22 100 
m2 v k. ú. Světlá n. S. ve výši 100 % 
z ceny obvyklé nemovitosti stano-
vené znaleckým posudkem č. 3153/
270/2008. Rozdíl mezi cenou kup-
ní a cenou stanovenou znaleckým 
posudkem bude hrazen z rozpočtu 
města.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 3. 2009. 

Usnesení č. 40/2009:
ZM po projednání počtem 19 hlasů 

schvaluje uzavření Dohody o spolupráci 
při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku mezi městem Světlá 
n. S. a Policií ČR – Krajským ředitel-
stvím policie Jihomoravského kraje, 
územním odborem vnější služby Havlíč-
kův Brod, obvodním oddělením Světlá 
n. S. – bez bodu f) v čl. 4 „participací 
na nákladech spojených s modernizací 
služeben policie, které nejsou v jejím 
vlastnictví.“ Zajistí: starostka města, 
termín: 31. 3. 2009. 

Usnesení č. 41/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů souhlasí s obsahem otevřeného 
dopisu předsedovi vlády, poslancům 
Parlamentu ČR za kraj Vysočina a sená-
torovi.  Zajistí: starostka města, termín: 
ihned.

▶ Zastupitelstvo bere na vědomí:
 • odpověď od ministra Kalouska na 

náš dopis ve věci situace ve sklár-
nách.

 • informaci starostky o existenci 
strukturálních fondů EU. Obráti-
la se na europoslance p. Strejčka 
ohledně těchto fondů a během dvou 
dnů měla odpověď. Cituje stano-
visko pana europoslance ohledně 
skláren, který se obává, že možnost 
čerpat zdroje z těchto fondů jsou 
v případě Světlé omezené, neboť 
nedošlo ke krachu podniku v dů-
sledku krize, ale manažerských po-
chybení. 

 • informaci starostky o setkání 
s podnikateli – na první schůzku 
jich z 22 přišlo 14. Lidé chtějí po-
moci a čiší z nich nápady. Byla již 
schůzka užšího pracovního týmu. 
Starostka je vděčná za to, že si lidé 
našli čas a chtějí pomoci.  Uvítala 
by i zapojení jednotlivých členů za-
stupitelstva města.

 • informaci místostarosty J. Böhma, 
že v pátek 6. března bude stanice 
Český rozhlas 2 Praha vysílat od 
5 do 17 hod. ze Světlé nad Sázavou. 
Mezi běžné pravidelné pořady této 
stanice budou zařazovány vstupy 
s tématy z našeho města a oko-
lí (sklářství, vězeňství, turistika, 
sběratelství, kultura, sport atd.). 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

tičního výboru, vyjádření petiční-
ho výboru k zápisu z jednání.

 • ukládá OMIRR projednat otázku 
změny územního plánu spočívají-
cí v rozšíření plochy pro podnika-
telské aktivity v lokalitě u vězni-
ce v komisi pro výstavbu a rozvoj 
města.

 • doporučuje ZM odsouhlasit dokon-
čení změny územního plánu spočí-
vající v rozšíření plochy pro podni-
katelské aktivity o výměře cca 0,74 
ha na úkor plochy pro kolektivní 
bydlení. Změna územního plánu je 
zahrnuta ve změně č. IX, lokalita 
č. 8. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 3. 2009. 

RM Světlá nad Sázavou po 
projednání počtem 6 hlasů: 
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 • schvaluje záměr pronájmu pozem-
ku KN parc. č. 1163 v katastrál-
ním území Světlá n. S. o výměře 
3 100 m2.

 • ukládá odboru MIRR zveřejnit zá-
měr pronájmu pozemku KN parc. 
č. 1163 v katastrálním území Svět-
lá n. S. o výměře 3 100 m2. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2009 

RM Světlá n. S. po projednání:
 • ukládá OMIRR zapracovat do do-

datku k nájemní smlouvě na proná-
jem nebytových prostor v čp. 986 
s p. Vlastislavem Dvořákem odsta-
vec, ze kterého bude jasně patrné, 
že reklamy, mříže a anténu na ob-
jektu čp. 986 může ponechat pouze 
do doby komplexní rekonstrukce 
a sjednocení fasád objektů čp. 217, 
509 a 986 (společenský dům, kino, 
kavárna) ve Světlé n. S. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2009. 

 • souhlasí  s uzavřením dohody 
o převodu investorství ve věci de-
molice chléva na pozemku KN 
parc. č. 10/2 odděleného geometric-
kým plánem Ing. Dagmar Olišaro-
vé – GEODET č. 174-195/2008 dne 
2. 12. 2008 z pozemku KN parc. 
č. 10, v k. ú. Horní Bohušice s paní 
Jitkou Kučírkovou.

 • ukládá odboru MIRR vypracovat 
a uzavřít dohodu o převodu inves-
torství ve věci demolice chléva 
na pozemku KN parc.č. 10/2 od-
děleného geometrickým plánem 
Ing. Dagmar Olišarové – GEODET 
č. 174-195/2008 dne 2. 12. 2008 
z pozemku KN parc. č. 10, v k. ú. 
Horní Bohušice s paní Jitkou Ku-
čírkovou. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 3. 2009.

RM projednala žádost firmy PKS 
IMPOS a souhlasí s instalováním pro-
vizorních směrových tabulí navádějících 
ke stavbě zimního stadionu na sloupy 
veřejného osvětlení. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 3. 2009. 

Z důvodu plánovaného vybudování 
propojky ulic Zámecká a Nádražní, 
vypracované dle Dopravního generelu 
města Světlá n. S., firmou CityPlan 
v říjnu 2007, žádá odbor MIRR radu 
města o projednání možnosti odkoupení 
pozemku KN parc. č. 1169 o celkové vý-
měře 1037 m2 (způsob využití – ostatní 
plocha – ostatní komunikace), pozemku 

KN parc. č. 1164/8 o celkové výměře 82 
m2 (způsob využití – ostatní komunika-
ce) a pozemku KN parc. č. 559 o celkové 
výměře 270 m2 (způsob využití – zasta-
věná plocha, na tomto pozemku je posta-
vena budova čp. 567, jejímž vlastníkem 
je Junák – svaz skautů a skautek ČR) 
v katastrálním území Světlá n. S. Maji-
telem zmíněných pozemků jsou České 
dráhy, a. s. Praha. 

RM po projednání ukládá odboru 
MIRR jednat o odkoupení pozemku KN 
parc. č. 1169, pozemku KN parc. č. 1164/
8 a pozemku KN parc. č. 559 v katast-
rálním území Světlá n. S. od Českých 
drah, a. s. Praha. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 29. 4. 2009.

Město dopisem adresovaným správky-
ni konkursní podstaty a členům věřitel-
ského výboru požádalo o odprodej po-
zemků a nemovitostí v majetku skláren. 
Nechalo vypracovat znalecké posudky, 
které zpracoval p. Jiří Pertl, 580 01 
Havlíčkův Brod. Podle ústního sdělení 
správkyně konkursní podstaty paní 
JUDr. Horové věřitelský výbor souhlasí 
s tím, aby byly z majetkové podstaty 
vyjmuty pozemky, které se týkají ve-
řejných prostranství, ty by byly prodány 
přímo. Dále podle sdělení správkyně 
další objekty ubytovny a tenisové haly 
by se prodávaly formou dražby. 

Rada města po projednání:
 • bere na vědomí postup města při 

žádosti o přímý prodej nemovitos-
tí ve vlastnictví Sklo Bohemia, a.s. 
a souhlasí s ním.

 • ukládá OMIRR podat žádost o pří-
mý prodej nemovitostí – teniso-
vé haly na pozemku parc. č. 1619, 
domu čp. 545, pozemků parc. č. st. 
1016/1 o výměře 573 m2, st. 1016/
2 o výměře 11 m2, parc. č. 47/17 
o výměře 40 m2 za cenu obvyk-
lou, stanovenou znaleckými po-
sudky č. 3188/35/2009, č. 3189/36/
2009 zpracovanými p. J. Pertlem, 
Nad Parkem 3447, 580 01 Havlíč-
kův Brod. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 3. 2009. 

 • schvaluje ceny za ekonomické čin-
nosti v roce 2009 s účinností od 
1. 3. 2009 následovně: 

 1. Vyhlášení rozhlasem  . . . .  100 Kč
 2. Kopírování 1 strana (pro EČ)  . . . .                 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Kč
 3. Kopírování oboustranné (pro EČ)   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Kč
 4. Parkovací automaty – 1 hodina
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kč

 5. Parkovací automaty – další zap. 
hod.     . . . . . . . . . . . . . . . .    10 Kč

 6. Krátkodobý pronájem tržnice 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10 Kč
 7. Krátkodobý pronájem tržnice se 

stánkem . . . . . . . . . . . . . . .    20 Kč
 8. Krátkodobý pronájem Závidkovice
  topná sezona  . . . . . . . . . . 1 000 Kč
  ostatní  . . . . . . . . . . . . . . .    800 Kč
 9. Krátkodobý pronájem – ostatní 

MČ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Kč
 10. Výši nájemného v nájemní smlou-

vě uzavřené mezi městem Světlá 
n. S. a TEDOM Energo, p. M. Jen-
číkem a Ing. Vl. Dvořákem. 

 • ukládá finančnímu odboru:
 1. Dodržovat schválené ceny za eko-

nomické činnosti v roce 2009 
s účinností od 1. 3. 2009.

 2. Pozvat Ing. Dvořáka, p. Jenčíka 
i TEDOM na jednání.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 31. 3. 2009. 

RM po projednání schvaluje doplnění 
užšího seznamu uchazečů o umístění do 
Domova pro seniory Sociálního centra 
města Světlá n. S.:
 • v kategorii „Péče nutná“ o šest ža-

datelů:
  - Antonín Melechovský (*1932), 

Nová Ves u Světlé
  - Marie Rutová (1935), Golčův Je-

níkov (t. č. LDN Počátky)
  - Jaroslava Fajnová (*1934), Bohu-

milice
  - Irma Skálová (*1923), Hamry 

u Ledče n. S. (t. č. LDN Háj)
  - Antonín Zadina (*1932), Havl. 

Brod (t. č. ODN Havl.Brod)
  - Růžena Zadinová (*1939), Havl. 

Brod (t. č. PL Havl. Brod)
 • v kategorii „Péče není nutná“ o šest 

žadatelů:
  - Marie Kellerová (*1926), 
  Světlá n. S. 
  - Anna Beránková (*1931), 
  Světlá n. S. 
  - Věra Melechovská (*1941), 
  Nová Ves u Světlé
  - Jaroslav Brom (*1927), Koňkovice
  - Marie Jelínková (*1916), 
  Ledeč n. S. 
  - Antonín Michalíček (*1954), 
  Světlá n. S. 

Zajistí: ředitel SC města Světlá n. S., 
termín: ihned.

RM po projednání souhlasí s převede-
ním kladného hospodářského výsledku 
SC za rok 2008 ve výši 56 338,77 Kč do 
rezervního fondu SC. Zajistí: ředitel ▶
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Kácení stromů ve Světlé

Aktuální a diskutovanou událostí po-
sledních dnů je vykácení stromořadí 15 
stromů v ulici Na Bradle. S problemati-
kou týkající se dřevin v této lokalitě se 
město potýkalo několik posledních let. 
Stromy stojící z jižní strany bytového 
domu čp. 958-964 jej výrazně zastiňova-
ly, ze strany obyvatel zde byl častý dotaz 

Sociálního centra města Světlá n. S., 
termín: ihned.

RM po projednání schvaluje odpiso-
vý plán Sociálního centra města Světlá 
n. S. pro rok 2009 v navržené podobě. 
Zajistí: ředitel Sociálního centra města 
Světlá n. S., termín: ihned.

RM projednala žádost paní Růžičkové 
o byt a vzhledem k tomu, že v současné 
době není k dispozici volný byt, pře-
dává její žádost bytové komisi. Zajistí: 
Ing. Lenka Arnotová, starostka města, 
termín: 15. 3. 2009.

RM po provedené prohlídce bytu paní 
Ulčové neschvaluje snížení nájemného 
paní Ulčové, Josefodol 24 a ukládá od-
boru MIRR a TBS Světlá n. S. osadit 
do jejího bytu další radiátor za účelem 
lepšího vytápění.

Rada města bere na vědomí:
 • stížnost manželů Říhových z Dolní 

Březinky ohledně stavu komunika-
ce a odtoku vody z ní a sousedních 
pozemků.

 • dopis od Školské rady ZŠ v Komen-
ského ulici ve Světlé n. S. Školská 
rada na svém jednání dne 3. 3. 2009 
projednala letošní zápis žáků do 
1. třídy, kdy došlo k výraznému 
poklesu zájmu o ZŠ v Komenské-
ho ulici. Žádá proto vedení města, 
aby zvážilo, zda má i nadále zá-
jem o zachování provozu obou zá-
kladních škol, jak ukládá usnesení 
zastupitelstva města přijaté v mi-
nulých letech, a školu podpořilo. 
Za zvážení stojí například úprava 
kapacity škol, které neodpovídají 
současnému počtu dětí ve městě, 
změna dopravní obslužnosti školy, 
a také podpora obvodů pro zápis 
dětí do prvních tříd – dodržová-
ní spádových oblastí. Důvody pro 
zřizování dvou škol nepominuly, 
naopak i normativní financování 
velkých škol je méně výhodné.

RM Světlá n. S. po projednání bere po-
dané informace na vědomí a s ohledem 
na to, že do 31. 3. 2009 má být zpraco-
ván materiál ohledně zjištění informací 
o možnosti zřízení centrální školní ku-
chyně a zjištění současných podmínek 
snížení kapacity ZŠ (viz usnesení RM 
č. 495/2008 ze dne 15. 12. 2008) a že 
budou vydány dotazníky pro rodiče prv-
ňáčků, se bude dál pokračovat na základě 
zjištěných výsledků. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, termín: 31. 3. 2009. 

Ing. Lenka Arnotová, starostka

▶ Dopis politikům

Jak již mnozí zaznamenali, starostka 
Světlé nad Sázavou Lenka Arnotová, 
zaslala otevřený dopis premiérovi, po-
slancům a senátorům zvoleným za kraj 
Vysočina. Považuje v něm za nutné 
zdůraznit naprostou naléhavost řešení 
sociální situace občanů, ale také to, že 
je pro město, občany a stát velice důle-
žitý průběh a výsledek insolvenčního 
řízení. Zde vám přinášíme konkrétní 
reakce politických funkcionářů, které 
paní starostka oslovila.

Miroslava Němcová 
(poslankyně ODS):
V této souvislosti jsem již uskutečnila 

tyto kroky: oslovila dopisem insolvenční 
správkyni firmy paní JUDr. Ing. Hele-
nu Horovou, dozorující soudkyni paní 
JUDr. Jarmilu Hanuliakovou a členy věři-
telského výboru. Ve svých dopisech jsem 
zdůraznila, že v zájmu dobrého řešení je 
rychlý prodej podniku jako celku, který 
se musí uskutečnit za naprosto transpa-
rentních podmínek. A protože pro dopad 
na region je žádoucí, aby byla znovu ob-
novena výroba, mělo by toto být základní 
podmínkou prodeje. V dohledné době na-
vštívím město Světlá nad Sázavou, abych 
se se situací seznámila osobně.

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 
(senátor ODS):
Samozřejmě je mi tato situace důvěrně 

známá od samého počátku a dnes jsme 
s paní starostkou probrali detaily, jak ze 
strany lidí, kteří tady tím trpí, ale zase 
i z mé strany, kdy jsem přeci jenom při-
nesl snad pozitivnější zprávy. V příštích 
dnech by měl opravdu nastat předpoklad 
určitých legislativních změn, aby poško-
zení lidé mohli dostat své peníze

Důležité je hledisko sociální, kde má 
odpovědnost vláda a stát. A zde jsou dvě 
cesty. První je přímá dotace lidem, kde 

ministerstvo financí slibuje rozumnou 
částku, která by se rozdělila mezi bývalé 
zaměstnance. Což je přímá věc, která 
by neměla být vázána na žádné zákony 
a procedury. Druhá je, že by se měla 
provést určitá změna v zákoně, aby lidé 
dostali tří měsíční platy. Toto by mělo být 
během příštích dní vyřízeno. Uvidíme, 
jak dopadne jednání Poslanecké sněmov-
ny, ale byl jsem ujištěn ze strany pana 
ministra Nečase, že se to příští týden 
podaří uzavřít. 

Mgr. Milan Bičík (poslanec KSČM):
Ve Světlé jsem od té doby byl asi třikrát. 

Kraj Vysočina se snaží jakkoliv pomoci. 
Jak víte, na popud města byla vyvolána 
novela insolvenčního zákona a této inici-
ativy se ujal i kraj. Krajské zastupitelstvo 
se sešlo 10. března a doporučilo hejtma-
novi a dalším zmocněncům, aby se zabý-
vali touto problematikou. Z novelizace 
tedy vyplývá, že v tomto případě vláda 
ČR předkládá poslanecké sněmovně ke 
schválení speciální ustanovení. Podle 
něho by tzv. rozhodné období pro ná-
hradní vyplácení dlužných mzdových 
nároků až za tři měsíce bylo pro sklárny 
a porcelánky rozšířeno oproti obecně 
platné právní úpravě o další tři měsíce. To 
znamená, že stát by v konkrétním přípa-
dě zaplatil dlužné mzdy až za tři měsíce. 
Ale jsou tu dvě otázky, které si musíme 
položit. První je, zda je to kompatibilní 
a co bude nejrychlejší varianta řešení. 
Sněmovna již schválila pomoc sklářům 
ve výši 30 milionů korun. Přece jenom 
má v této záležitosti stát svých 49 %. 

Starostka Světlé nad Sázavou oslovila 
také poslance Karla Černého (ČSSD), 
který projevil zájem se o nastalou situaci 
zajímat. Jeho pohled na danou věc, se 
nám však nepodařilo získat. 

Šárka Nevoralová

na pokácení. Razantní ořezání nebylo 
dle slov agentury ochrany přírody a od-
borníka na ořez dřevin možné. 

Na základě požadavků obyvatel byla 
na sklonku loňského roku rozeslána 
anketa, zda stromy pokácet či ponechat. 
Výsledek ankety byl jednoznačnou vět-
šinou pro pokácení. Pokud pomineme 
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Svoz objemných a nebezpečných odpadů jaro 2009

Městský úřad Světlá nad Sázavou, 
odbor životního prostředí a Tech-
nické a bytové služby města Světlá 
n. S. oznamují občanům, že ve dnech 
od 20. dubna do 20. května se usku-
teční svoz objemného odpadu. Svoz 
bude probíhat tak, že odpad bude ve 
svozový den, v určenou dobu a na ur-
čeném místě odkládán do přistavených 
kontejnerů.

Svoz bude prováděn na území města 
a jeho místních částech dle stanove-
ných termínů v rozpisu svozu.

snaha kácet co nejméně. Bohužel každý 
strom má určitou životnost a pokud již 
neprospívá a jeho perspektiva je špatná, 
nezbývá než strom pokácet. Problémem 
jsou zejména přerostlé stromy s nevhod-
ným druhovým složením do bytové 
zástavby. Přestárlé stromy, i přes případ-

nou estetickou hodnotu, jsou ve městě 
velmi nebezpečné a jejich případný pád 
a ohrožení majetku a zejména lidských 
životů je rizikem, kterému je nutné se 
vyhnout. Podstatnou stránkou věci je 
také to, že je ve městě mnoho stromů 
pravidelně ošetřováno a je intenzivně 
prováděna nová výsadba, která nahrazu-
je pokácenou zeleň.

Bc. Klára Vašáková, referent OMIRR
Foto: S. Peluch (4) a J. Vála (2)

výsledky ankety, byla dalším z důvodů 
kácení přítomnost aleje v ochranném 
pásmu plynovodu. O řešení problému 
přítomnosti stromů v ochranném pásmu 
plynovodu dokonce požádala společ-
nost VČP, a. s. odbor stavebního úřadu 
a územního plánování MěÚ. Na základě 
těchto faktů byla podána žádost o kácení 
na odbor životního prostředí MěÚ, a by-
lo jí vyhověno. V současné době probíhá 
jednání s odbornou firmou o náhradní 
výsadbě, která bude realizována na stej-
ných pozemcích jako pokácené stromy, 
ale mimo ochranné pásmo plynového 
středotlaku. Nová výsadba bude zajiš-

Kácení stromů v ul. Na Bradle, 
sobota 14. března

těna během tohoto roku, druh a vhodný 
termín výsadby bude vybrán po dohodě 
se zahradnickou firmou.

Kácení stromů ve Světlé nad Sázavou 
je prováděno na základě žádostí o po-
kácení, podaných na odbor životního 
prostředí a jejich následným povolením. 

Na pozemcích města je žadatelem město, 
resp. odbor majetku, investic a regionál-
ního rozvoje. Na soukromých pozemcích 
žádá o kácení jejich majitel. Ve věci 
povolování kácení stromů provádí od-
bor životního prostředí MěÚ důkladné 
šetření a jedná s agenturami ochrany 
přírody. Podnětem pro podávání žádostí 
o kácení je monitorování problematic-
kých stromů, místní šetření a podněty 
obyvatel. Kácení každého stromu je 
důkladně prověřováno, všeobecně je zde 

Současně s kácením Na Bradle byly poraženy vzrostlé smrky před kostelem, na farní 
zahradě a v ulici Pěšinky

SVOZ BUDE PROBÍHAT NÁSLE-
DUJÍCÍM ZPŮSOBEM

Ve stanovený den a čas budou na urče-
ná místa přistaveny kontejnery 
 • kontejnery zde budou umístěny od 

14.00 – 20.00 hod., po uplynutí této 
doby budou odvezeny 

 • na stanovišti budou umístěny kon-
tejnery na objemný a nebezpečný 
odpad, do kterých se budou odklá-
dat odpady přímo 

 • po odvozu kontejneru  ze stanoviš-
tě je možné využít kontejner v jiné 
ulici dle rozpisu ▶
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Zprávy z kraje

• tento svoz je určen pro odkládání 
určených druhů odpadů pocháze-
jících od fyzických osob s trvalým 
pobytem na území města Světlá 
n. S. a jeho místních částí, dále na 
odpad pocházející od osob, které 
vlastní na území města a v jeho 
místních částech stavbu sloužící 
k individuální rekreaci, tj. osob, 
které platí poplatek za odpad městu 
Světlá n. S.  

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKO-
OBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ OD-
LOŽIT
 • objemné odpady jako např. starý 

nábytek, linoleum, koberce, umy-
vadla, vany,  matrace, sporáky 

 • z nebezpečných odpadů např. auto-
baterie 

 • elektrozařízení (např. lednice, 
pračky, televizory), které je nutné 
odkládat kompletní, v nerozebra-
ném stavu, jinak je nelze odevzdat 
v rámci zpětného odběru elektroza-
řízení 

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NE-
SMÍ ODKLÁDAT 
 • drobný komunální odpad, který lze 

odkládat do popelnice 
 • organický odpad 
 • tekutý odpad, zejména nebezpečné 

chemikálie, kyseliny, vývojky, ole-
je – tento odpad lze odevzdat bez-
platně na sběrný dvůr 

 • stavební suť, odpady obsahují ne-
bezpečný azbest, např. eternit

MIMO SVOZOVÉ DNY JE NUTNÉ 
ODPAD ODVÁŽET POUZE NA SBĚR-
NÝ DVŮR!

 V případě dotazů se obraťte na 
TBS Světlá n. S.,  tel. č. 569 452 656 
nebo na odbor životního prostředí, tel. 
č. 569 496 644.

DEN SVOZU A STANOVIŠTĚ 
KONTEJNERŮ JARO 2009
Pondělí 20. 4. 

  Benetice – náves
  Žebrákov – u čp. 9 u Pejcharů
  Opatovice – na návsi u kapličky

Úterý 21. 4. 
  Horní Březinka – křizovatka směrem 

ke Kadlečkům 
  Dolní Březinka – pod čp. 62 u Fleka-

lů
  Dolní Březinka – pod čp. 34 Čelan-

ský
Středa 22. 4. 

  Lipnička – za hospodou na návsi

  Kochánov – náves 
  Mariadol + Františkodol – u autobu-

sové čekárny pod čp. 30
 Čtvrtek 23. 4
  Josefodol – parkoviště u skláren
  Horní Bohušice – náves u rybníka
  Dolní Bohušice – u Špejcharu

Pondělí 27. 4. 
  Leštinka – náves 
  Mrzkovice – náves u kapličky
  Sázavská č. 921 – u kontejnerů

Úterý 28. 4. 
  Horní Dlužiny – v prostoru u potoka
  Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
  Nádražní ulice – u ZEMOSu

Středa 29. 4. 
  Závidkovice – náves nad kulturním 

domem
  Radostovice – u váhy
  Na Rozkoši – u parkoviště TBS
 Pondělí 4. 5.
 .  Zámecká ulice – parkoviště před 

vchodem do zámku
  Zimní stadion – parkoviště 
  Panuškova ulice – F. A. Jelínka – kři-

žovatka
Úterý 5. 5. 

  Nové město – u čp. 945
  Zahrádecká ulice – u pneuservisu
  Lánecká ulice – u čp. 229 (mateřská 

škola)
Středa 6. 5. 

  Nad Tratí – pod Kosovými, čp. 467
  Sázavská ulice – pod čp. 584
  Na Bradle – proti čp. 965

Pondělí 11. 5. 
  Komenského ulice – parkoviště u ZŠ

  Vysočanská ulice – u čp. 779
  Nová čtvrť – u křižovatky s Komen-

ského ulicí
Úterý 12. 5. 

  Na Bradle – parkoviště před COOP-
-Diskont

  Kolovratova  ulice – u křižovatky 
s Nádražní ulicí, naproti ZUŠ

  Jelenova – parkoviště proti ZŠ
Středa 13. 5. 

  Lánecká ulice – za bytovkou čp. 700, 
proti MŠ

  Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí 
U Stromečku, čp. 880

  Čapkova ulice – parkoviště u soko-
lovny

Čtvrtek 14. 5. 
  Na Sídlišti – trafostanice u čp. 933
  Komenského ulice – parkoviště 

u hřbitova
  U Bohušického rybníka – u křižovat-

ky B. Němcové, Na Hrázi, Krátká
Pondělí 18. 5. 

  Kolovratova ulice – pod tratí mezi 
čp. 414 a 417

  Havlíčkova – za telefonní budkou 
u čp. 717

  Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště 
Telecom

Úterý 19. 5. 
  Nad Cihelnou – za křižovatkou s Ha-

vířskou ulicí, slepá ulice nad  hřbito-
vem u čp. 622

  Na Sídlišti – pod tratí vedle čp. 594
  U Dílen – „Krupičkovo náměstí“ 

Středa 20. 5. 
  Na Bradle čp. 950

▶

Dotace na dětská dopravní hřiště
Krajské zastupitelstvo schválilo 

sedmi obcím dotace ve výši 1,4 milio-
nů korun na vybudování, modernizaci 
a vybavení dětských dopravních hřišť, 
na nákup učebních pomůcek nebo 
na pořízení projektové dokumentace. 
Kraj Vysočina poskytuje systémovou 
dotaci na dopravní hřiště třetím ro-
kem a do této doby už vyplatil obcím 
přes 3 miliony korun.

V letošním roce zaslalo žádost o po-
skytnutí dotace na dětská dopravní 
hřiště osm obcí, jedna ze žádostí však 
musela být pro nesoulad se Zásadami 
zastupitelstva vyloučena a jedné z obcí 
byl krácen požadovaný objem finanč-
ních prostředků, protože převyšoval 
maximální možnou výši dotace 500 tisíc 

korun. Kromě Světlé n. S., které byla 
přiznána dotace ve výši 66 080 Kč na 
pořízení učebních pomůcek, obdrží do-
tace ještě Kamenice na Lipou, Jaromě-
řice nad Rokytnou, Třebíč, Humpolec, 
Kostelec a Chotěboř.

V kraji Vysočina jsou dětská doprav-
ní hřiště v Bystřici nad Pernštejnem, 
Havlíčkově Brodě, Golčově Jeníkově, 
Štokách, Humpolci, Chotěboři, Jihlavě, 
Kostelci, Polné, Náměšti nad Oslavou, 
Novém Městě na Moravě, Pacově, Pel-
hřimově, Kamenici nad Lipou, Světlé 
nad Sázavou, Telči, Třebíči, Jaroměři-
cích nad Rokytnou, Moravských Budě-
jovicích, Velkém Meziříčí a Žďáru nad 
Sázavou.

Eva Neuwirthová
odbor sekretariátu hejtmana
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NEPŘEHLÉDNĚTE!
Poplatek za komunální odpad pro 
rok 2009
Upozorňujeme občany, že poplatky 

za komunální odpad pro letošní rok ve 
výši 456 Kč za osobu platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který 
je přihlášen k trvalému pobytu ve Světlé 
n. S. nebo přilehlých obcích. Majitelé 
chat a rekreačních chalup hradí poplatek 
ve výši 456 Kč za každou stavbu.

Poplatek uhraďte v hotovosti v poklad-
ně městského úřadu. 

Poplatek byl splatný dle vyhlášky 
města Světlá n. S. do 31. 3. 2009.

Upozorňujeme občany, že za včas 
nezaplacený poplatek vyhláška ukládá 
vyměřovat penále.

Poplatek za psy za rok 2009
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají 
povinnost zaplatit poplatek za psy do 
30. 6. 2009. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!

finanční odbor  MěÚ

s finanční hotovostí, a dále drobné mince. 
Poškozením okna a odcizením hotovosti 
vznikla společnosti škoda v celkové výši 
nejméně 23 000 Kč. 

V noci na pondělí 2. 3. se dosud ne-
známý pachatel vloupal do novinového 
stánku na náměstí Trčků z Lípy. Dlažební 
kostkou rozbil zdvojené prosklení stánku 
a poté vzniklým otvorem odcizil dva vy-
stavené doutníky.  Poškozená majitelka 
škodu vyčíslila na více než 1 000 korun. 

Havlíčkobrodským policistům se po-
dařilo objasnit vloupání do baru ve Wol-
kerově ulici, ke kterému došlo v závěru 

Kriminalita na Světelsku

Ve dnech 13. a 14. března proběhla na 
požární stanici Světlá n. S. základní od-
borná příprava velitelů a strojníků jedno-
tek požární ochrany V. kategorie. Přípravy 
se zúčastnilo 41 členů JSDH z hasebních 
obvodů požárních stanic Světlá n. S. a Le-
deč n. S. Součástí školení byl i praktický 
výcvik na požární nádrži, kde byli hasiči 
seznámeni s manipulací se čtyřmi typy 
požárních stříkaček, a to klasickou PS 
12, Tohatsu, plovoucí Maxi a motorovým 
kalovým čerpadlem Honda. Na závěr byli 
všichni adepti přezkoušeni a vzhledem 
k tomu, že všichni uspěli, bylo jim předá-
no osvědčení k výkonu jejich funkcí.

npor. Ing. Jiří Zelenka
velitel PS Světlá nad Sázavou

Školení hasičů

posledního únorového týdne ve Světlé 
n. S. Neznámý pachatel rozbil dvě skleně-
né okenní výplně, vzniklým otvorem vni-
kl do objektu a zde odcizil dvě peněženky 
s finanční hotovostí nejméně 20 000 Kč 
a dále drobné mince v hodnotě 2 000 Kč. 
Poškozením zařízení způsobil provozova-
teli baru škodu 1 000 Kč. Pro trestný čin 
krádeže bylo ve zkráceném přípravném 
řízení  sděleno podezření 19letému mladí-
kovi z Chotěboře.

V sobotu 7. 3. hodinu po půlnoci vy-
jížděli policisté do discoklubu ve Světlé 
n. S. Podnapilý 27letý muž z Havlíč-
kobrodska fyzicky napadl dalšího pod-
napilého 19letého návštěvníka diskotéky, 
kterého měl několikrát udeřit pěstí do 
obličeje. Mladíkovi způsobil zranění, kte-
ré si vyžádalo lékařské ošetření a převoz 
do nemocnice k dalšímu vyšetření. Muž je 
podezřelý z trestného činu výtržnictví. Do 
stejného klubu vyjížděli policisté i násle-
dující den okolo druhé hodiny ranní. Ten-
tokrát 24letý muž ze Světlé fyzicky napadl 
o dva roky staršího muže, kterého měl 
několikrát udeřit pěstí do žeber a hlavou 
do obličeje. I jeho zranění si vyžádalo pře-
voz do nemocnice k lékařskému vyšetření 
a ošetření. I v tomto případě policisté za-
hájili úkony trestního řízení pro podezření 
z trestného činu výtržnictví. 

V pátek 6. 3. krátce před půlnocí došlo 
na silnici mezi obcemi Mrzkovice a osa-
dou Mezilesí k dopravní nehodě. Řidič 
osobního vozidla citroën, který jel od obce 
Mrzkovice na osadu Mezilesí, nezvládl 
na lesní cestě řízení vozidla, vyjel vpravo 
mimo komunikaci, kde narazil postupně 
do dvou vzrostlých stromů.  U řidiče byla 
provedena dechová zkouška s pozitivním 
výsledkem 1,18 promile alkoholu v de-
chu. S lehkým zraněním byl převezen do 
nemocnice, kde se dobrovolně podrobil 
odběru krve a následně zůstal hospitalizo-
ván. Na vozidle vznikla škoda 20 000 Kč. 

V době od pátku 6. 3. do pondělí 
9. 3. vnikl neznámý pachatel do objektu 
firmy v Nádražní ulici ve Světlé n. S. Ná-
sledně se vloupal do plechového skladu, 
kde z kovového kontejneru odcizil 160 kg 
měděného odpadu. Poškozená společnost 
škodu vyčíslila na více jak 8 000 Kč. 

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
43letého muže z Tachova pro trestné činy 
krádeže, porušování domovní svobody 
a poškozování cizí věci. V pátek 13. 3. ve 
večerních hodinách se muž vloupal do 
rekreační chaty v chatové oblasti 

V závěru druhého únorového týdne 
oznámil na služebně ve Světlé n. S.  64letý 
cizinec, který má v současné době trvalý 
pobyt na Havlíčkobrodsku, že v bývalém 
rekreačním středisku v jedné menší obci 
na Světelsku je mimo jiné i pěstírna drog. 
Na místo se ihned po oznámení dostavila 
policejní hlídka z tamního obvodního 
oddělení i kompletní výjezdová skupina. 
Na místě byly zajištěny věci a zařízení, 
které obvykle slouží k pěstování konopí. 
Dále zde byly zajištěny zelené části rost-
lin, substrát, hnojivo, elektrické zařízení 
a další věci. Šetřením bylo  zjištěno, že 
současným majitelem bývalého střediska 
je rovněž cizí státní příslušník, který je 
momentálně mimo ČR. Policisté zahájili 
úkony trestního řízení na neznámého 
pachatele pro podezření z trestného činu 
nedovolené výroby a držení omamných 
a psychotropních látek a jedů. 

V noci ze čtvrtka na pátek 27. 2. ne-
známý pachatel rozbil skleněnou výplň 
okna a vnikl do baru ve Wolkerově ulici. 
Objekt prohledal a odcizil dvě peněženky 

▶
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Domek čp. 123
Poslední domek po levé straně Dol-

ní ulice ve směru na Dolní Březinku. 
První zmínka o něm je v pozemkových 
knihách k roku 1876, jako první maji-
telé jsou uváděni František Kratochvíl 
a jeho manželka Marie, roz. Kostelecká. 
V roce 1900 jsou uváděni jejich synové 
Jan, Alois a Josef (každý 1/3), v roce 
1935 Josef Kratochvíl ml.

Podle voličského seznamu z roku 1921 
v domku bydleli: vrtač granátů Fran-
tišek Kadleček (*1853), dělnice Marie 
Labutová (*1873), brusič skla Václav 
Labuta (*1895), dělník Václav Rokos 
(*1872) a dělnice Kristina Rokosová 
(*1866).

Po smrti Josefa Kratochvíla (*1908, 
†1976), bytem v Dolní ul. čp. 186, dědic-
tvím nabyla domek čp. 123 se zahradou 
jeho manželka Andrée. 

Stvořidla, objekt prohledal a odcizil 
různé potraviny. Na místě byl v nočních 
hodinách zadržen přivolanou policejní 
hlídkou. Dalším šetřením bylo zjištěno, 
že od počátku měsíce března muž takto 

„navštívil“ dalších pět rekreačních objektů 

v katastru obce Pohled a Dobrá u Světlé 
n. S., kde se většinou najedl, vykoupal, 
odcizil potraviny a další drobné věci. 
Odcizením věcí a poškozením zařízení 
způsobil majitelům škodu ve výši  nejmé-
ně 11 000 Kč. Několikrát soudně trestaný 

muž, který se z posledního výkonu trestu 
vrátil v srpnu loňského roku, byl rozhod-
nutím Okresního soudu v Havlíčkově 
Brodě vzat do vazby.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

▶

…a dnes

Dolní ulice kdysi…

V 80. letech minulého století byl do-
mek zbourán v rámci výstavby sídliště.

Text a foto: Jaroslav Vála (1), 
archiv (1)

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

klubovny

Program na duben:
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

A navíc: 

 • v úterý 7. dubna 
  dílna: drátkované kraslice
 • v úterý 14. dubna
  dílna: pletení z pedigu – želva 
 • v úterý 21. dubna
  dílna: pletení z pedigu – ryba 
 • ve středu 22. dubna
  burza receptů s ochutnávkou: domácí 

sušenky
 • v úterý 28. dubna 
  dílna: malba na textil

Karneval ve školní družině

A je to tady! Rok se sešel s rokem a ve 
školní družině při ZŠ Lánecké se již tra-
dičně konal maškarní ples. Ten letošní se 
uskutečnil 27. února.

Začátek byl odstartován ve 13 hodin, 
a to přehlídkou všech masek. K vidění 
byli mušketýři, šašci, princezny, čaro-
dějky, čerti a čertice, kostlivci a kočičky, 
nechyběl ani Ferda mravenec a Maková 
panenka. Dokonce se objevil i jeden z nej-
obávanějších pirátů – Jack Sparrow, a také 
senzační spidermani.

Program byl plný zábavy a hudby. Pro-
běhla i celá řada soutěží, při kterých se děti 
nejen pobavily, ale také vyzkoušely svoji 

šikovnost. Zasoutěžit si mohly při tanci 
s balonky, zahrály si Molekuly, večer-
níčkové pexeso a samozřejmě oblíbenou 
čertovskou centrifugu. 

Na závěr karnevalu jsme vyhlásili nej-
lepší masky. Na 1. místě se umístil Jack 
Sparrow (Monika Kubíčková), o 2. pořadí 
se podělili pirát (Pavel Boudník) a fotba-
lista (Adam Skalický), 3. pořadí obsadila 
princezna (Nikolka Fialová).

Všichni se už těšíme na příští karneval, 
na který si určitě nezapomeneme přinést 
dobrou náladu a pěkné masky.

vychovatelky ŠD

▶

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 přítomna ředitelka MŠ J. Rezková a zástupkyně H. Černá s ve-

doucí učitelkou MŠ Pěšinky J. Chládovou.                                     Ředitelství MŠ

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

Pozvánka na majáles 

7. května se bude ve Světlé konat 
Majáles 2009. Tuto oslavu mladých lidí 
a studentů připravili studenti světelské-
ho Gymnázia ve spolupráci s městským 
úřadem, sponzory a dalšími subjekty. 
Co se tedy podařilo pro návštěvníky 
připravit? 

Program majálesu bude rozdělen do 
dvou bloků, dopoledního a odpoledního. 
Dopolední program se bude konat v ki-
nosále společenského domu a pozvány 
na něj jsou obě základní školy. Pro-
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hlasitě do skal. Beseda byla velmi zajíma-
vá a pěkná. Všichni byli nadšeni a určitě 
by rádi přijali další takové pozvání. 

Tereza Krupauerová, 7. a
ZŠ v Komenského ul.

▶

Součástí výuky ve čtvrtých třídách 
základních škol je každoročně něko-
likatýdenní kurs dopravní výchovy. 
Jeho zpestřením může být i beseda 
s policistou. Letos k nám do 4. třídy 
ZŠ Komenského paní učitelka Eva 
Křížková pozvala strážníka městské 
policie Zdeňka Nováka, aby nás se-
známil s pravidly silničního provozu, 
která musíme pro vlastní bezpečnost 
jako cyklisté znát a dodržovat. 

Vyprávěl nám, co se mu přihodilo 
na silnici, a poučoval nás o tom, jak se 

máme chovat. Říkal nám, jaké je povinné 
vybavení kola, seznámil nás s dopravní-
mi značkami a vysvětlil, co znamenají. 
Předkresloval nám na tabuli různé druhy 
křižovatek a kruhové objezdy, vysvětlo-
val, co je přednost z pravé strany. Moc se 
nám to líbilo.

Iveta Žemličková, Věra Novotná

Také jsme si zopakovali, jaká je výba-
va na kolo, koloběžku a kolečkové brusle. 
Musíme mít helmu, chrániče i odrazky. 
Do deseti let musíme na silnici jezdit 
s dozorem, ale od deseti let budeme smět 
jezdit sami. Hurá!

Jakub Kratochvíl, Matěj Vála

V dubnu nebo v květnu půjdeme na 
dopravní hřiště u školy v Lánecké ulici, 

kde budeme jezdit a procvičovat vše, co 
jsme se ve škole naučili. Dostaneme ři-
dičské průkazy. Moc se tam těšíme. I to 
povídání se nám líbilo. Děkujeme panu 

V pátek 20. 2. jsme byli pozváni do 
gymnázia ve Světlé n. S., kde nám pan Jiří 
Veselý vyprávěl o potápění a lovení vel-
ryb. Pustil nám i dva krátké filmy. První 
film byl o ostrově v Indonézii, kde je lov 
velryb zdrojem obživy tamních obyvatel. 
Příprava na lov trvá dlouho a probíhají při 
ní, a pak i při samotném lovu, zajímavé ri-
tuály. Rozdělení velryby je drastické, celá 
vesnice se na ni vrhne, každý si vezme kus 
a zbytek velryby nechají moři napospas. 

Druhý film byl o mantách a měsíční-
kách, tato zvířata umějí létat. Potápěči 
měli šanci si je i pohladit. Část filmu obsa-
hoval i záběry velkých vln, které narážely 

gram tvoří kulturní vystoupení žáků 
základních i středních škol.

Odpolední program se bude konat 
v zámeckém parku od 14 hod. Bude plný 
koncertů a překvapení. Předjednány 
jsou následující skupiny, drobné pro-
gramové změny jsou však pořadatelem 
vyhrazeny. Pozvány jsou kapely UDG 
a Houba z Ústí nad Labem. Pražskou 
scénu budou zastupovat Zlatý Voči. Vět-
šina kapel však bude z kraje Vysočina 

– Šatlava z Přibyslavi, Komplex oidipus 
z Havlíčkova Brodu a Ledče nad Sáza-
vou a FullSTOP z Havlíčkova Brodu. 
Představí se také mladá skupina NoVo-
Veska. Odkud kapela pochází vyplývá již 
z jejího názvu.

Podrobné informace o programu akce 
budou zveřejněny na plakátech vyvěše-
ných ke konci dubna, dále budou k dis-
pozici v turistickém informačním centru, 
vyhlášeny městským rozhlasem a také na 

internetových stránkách www.svetlama-
jales.estranky.cz. 

Takováto akce samozřejmě není možná 
bez finanční podpory a sponzorů. Jejich 
kompletní seznam bude zveřejněn v podě-
kování po skončení akce. Pokud byste i vy 
chtěli přispět, či se na cokoliv ohledně ma-
jálesu zeptat, nebojte se oslovit organizá-
tory mailem svetlamajales@centrum.cz.

Těšíme se na vaši účast!
Organizační tým Majálesu 2009

policistovi Novákovi, že za námi do 
školy přišel.

Jana Semrádová, 
Zuzana Přichystalová

Na besedě o Indonézii

Přišel k nám pan policista!
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Z domova pro seniory

V období masopustu se u nás kaž-
doročně koná maškarní ples. Ani rok 
2009 nebyl výjimkou a v úterý 24. února 
úderem 16. hodiny to u nás vypuklo. Za 
hudebního doprovodu skupiny Č.A.S.S. 
vtrhli do sálu mnich, fotbalista, páv, 
roztomilé batole, karotka plná vitamínů, 

Hurá do středověku 

Nedávno jsme se učili o Karlu IV. 
Protože byl významný panovník, udělali 
jsme si o něm projekt. V projektu jsme 
vyšívali erby, malovali hrady, dělali jsme 
velký plakát se zajímavostmi o Karlu IV. 
a jeho době, psali, co by nám chybělo ve 
14. století, a vytvářeli občanská sdruže-

ní, která chtějí chránit památky, a psali, 
proč chceme památky chránit. Dále jsme 
ve skupinách plnili úkoly, například 
jsme kreslili rodokmen Karla IV., psali 
královu vůli, hráli divadlo Korunovace 
Karla IV., kreslili časovou přímku z do-
by Karla IV., a psali, jestli je dobře nebo 
špatně, když do Čech přicházejí cizinci, 
a proč. Na naši práci se přišel podívat 
i pan ředitel. Projekt se mu líbil.

Martina Arltová
ZŠ Lánecká, 4. a

Nejdříve jsme si četli o Karlu IV., 
a pak paní učitelka navrhla, že si o něm 
můžeme udělat referát. Začali jsme hle-
dat různé informace o Karlu IV. Pomoh-
ly nám učebnice vlastivědy, knihy, ency-
klopedie a samozřejmě internet. Zjistili 
jsme mnoho zajímavých věcí.

Naše paní učitelka nám chtěla přiblížit 
vládu Karla IV. a jeho samotného jako 
panovníka. Proto vymyslela, abychom 
se rozdělili do čtyř skupin. Každá sku-
pina dostala samostatný úkol. První sku-
pina – Tomáš, Ondra, Vašek a Michal 

– měla nastudovat a předvést slavnostní 
korunovaci Karla IV., která ve skuteč-
nosti proběhla 2. září 1347. Druhá sku-
pina měla za úkol vytvořit časovou osu 

vlády Karla IV. Kája, Tomáš, David a já 
jsme v letopočtech představili nejdůle-
žitější zásluhy tohoto panovníka. Další 
skupina – Lída, Dan, Patrik a Jakub 

– měla  za úkol zdůvodnit některá pro 
a proti příchodu cizinců na území na-
šeho státu. Poslední, čtvrtá skupina ve 

složení Tereza, Katka, Maruška a Kája, 
měla za úkol namalovat rodiče Karla IV., 
jeho manželky Blanku z Valois, Annu 
Falckou, Annu Svídnickou i Alžbětu 
Pomořanskou, a jejich potomky.

V další hodině jsme samostatně nebo 
ve skupinách zkusili vytvořit hrad ze 
14. století. Někteří kreslili pastelkami, 
jiní modelovali hrady z tvrdých krabic. 
Každý panovnický rod měl svůj vlastní 
erb. I my jsme si takový erb vymysleli 
a vyrobili. Na čtvrtku papíru jsme kaž-
dý bavlnkami vyšili erb podle vlastních 
představ. 

Tak jsme si přiblížili vládu a dobu 
Karla IV.

Jonáš Slabík
ZŠ Lánecká, 4. a 

Jednoho krásného dne se 4. a ze ZŠ 
Lánecká přenesla do Prahy za vlády 
Karla IV. Pracovali jsme na projektu „4. 
a ve 14. století“. Hráli jsme divadlo o ko-
runovaci Karla IV., vytvořili rodokmen 
Karla IV., kde jsme se dozvěděli mnoho 
informací o jeho rodičích a manželkách 
a dětech. Také jsme si povídali o stav-
bách, které se stavěly za jeho života. 
Hráli jsme si na občanské sdružení, 
které chrání památky. Sestavili jsme 
královu vůli, jak si myslíme, že vypa-
dala. Povídali jsme si o době Karla IV., 
jestli by se nám líbilo žít ve 14. století 
a co by nám v té době chybělo. Projekt 
byl velice hezký, a tak se všichni těšíme 
na další.

Kateřina Poláková
ZŠ Lánecká, 4. a

Kleopatra s Caesarem, princezna, Mar-
fuša, tajemná dáma, květinářka, ženich 
s nevěstou, klaun, hodiny, které šly 
podle plotu, malíř s paletou plnou barev, 
zdravotní sestřička, motýl, co nám brzké 
jaro sliboval, a dále nás během odpoled-
ne ještě navštívil voják, nebojácný ▶

Z maškarního plesu V domově seniorů
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Putování po Svaté zemi – Jeruzalém (II) 

Volný seriál navazující na před-
chozí reportáže z Izraele – vzhledem 
k rozsahu je povídání o Jeruzalému 
rozděleno do dvou částí, dnes přiná-
šíme díl druhý. Pro nedostatek místa 
nebyla u předchozího dílu uveřejně-
na mapa starého města, přinášíme ji 
dnes a za tento technický problém se 
omlouváme. 

kohout, dvorní šašek či baletka, která 
tanečními kreacemi rozhodně nešetřila 
a náramně nás všechny pobavila. Jenže 
každé veselí má svůj konec, a tak i náš 
maškarní ples skončil a my se necháme 
překvapit, kdo nás navštíví na maškar-
ním plese v roce 2010.

Třetí přednáška Univerzity slunečního 
věku se uskutečnila ve čtvrtek 26. února. 
Byla na téma Pěstování ovocných stro-
mů a přednášejícím byl Ing. Vladimír 
Vrzák.

Mezinárodní den žen byl důvodem, 
proč se u nás ve čtvrtek 5. března konala 
naše Kavárnička. Všechny přítomné 
dámy obdržely od pana ředitele kytičku, 

kterou vyrobily klientky v rámci ergote-
rapie. Svůj dárek všem přítomným při-
nesla po dlouhé pauze i naše domovská 

kapela KAJAK, a to v podobě veselých 
a milých písniček.

Tradiční Josefské trhy se neobešly bez 
účasti našeho stánku, kde jste mohli na-
leznout výrobky klientů našeho domova, 
převážně s velikonoční tematikou.

***
Domov pro seniory Sociálního centra 

města Světlá n. S. děkuje firmě Truh-
lářství Dušek za pravidelnou dodávku 
hoblin pro našeho čtyřnohého obyvatele 

– zakrslého králíka. Za ochotu a vstříc-
nost ještě jednou děkujeme.

Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Foto: Martina Cimburková

▶

Kavárnička na MDŽ

Druhý díl putování Jeruzalémem 
začneme na Chrámové hoře. Chrá-
mová hora, někdy uváděná též jako 
hora Moria, je plošina o půdorysu 
nepravidelného čtyřúhelníku o roz-
měrech 313 m (severní strana), 470 m 
(východní strana), 280 m (jižní strana) 
a 485 m (západní strana), nacházející 
se ve východní části Starého Města. 

Část západní stěny Chrámové hory tvo-
ří Zeď nářků, pozůstatek židovského 
Chrámu. Na vrcholu hory stojí kromě 
dvou největších staveb – Skalního 
dómu a mešity Al-Aksá – řada dalších, 
menších staveb.

Chrámová hora je nejposvátnějším 
místem judaismu, podle sunnitských 
muslimů je třetím nejposvátnějším 
místem islámu, a náboženský význam 
má i pro některé křesťanské, zvláště 
pak protestantské kruhy. Díky tomu je 
jedním ze nejuctívanějších míst na svě-
tě a rovněž i jedním z nejspornějších. 

Skála na Chrámové hoře má být mís-
tem, kde Abraham chtěl obětovat Izáka, 
a tradice ji ztotožňuje i s místem, kde 
nocoval Jákob, když měl svůj sen, ve 
kterém viděl vystupovat a sestupovat 
anděly. Podle dalšího komentáře měli 
andělé symbolizovat oběti, které byly 
přinášeny v Chrámu Hospodinu, a od-
puštění, které Bůh sesílal na zemi.

Chrám byl místem, kde přebývala 
Boží přítomnost, kde byla uložena Ar-
cha úmluvy, Desky smlouvy, Menora, 
kde velekněz vcházel do Nejsvětější 
svatyně na Jom Kipur snímat hříchy 
Izraele. Z náboženského hlediska je 
tak Chrámová hora místem, kde se Bůh 
setkával s člověkem, kde se nebesa se-
tkávala se zemí. Podle Talmudu Šechi-
na nikdy neopustila Západní zeď.Tržiště v Jeruzalémě
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Všeobecně přijímanou tezí mezi židy 
téměř všech denominací je, že Mesiáš 
přijde a postaví na Chrámové hoře 
Třetí Chrám.

K chrámové hoře se lze ideálně 
dostat kolem Zdi nářků. Cestou sa-
mozřejmě každý musí projít několika 
check-pointy, takže takové věci, jako 
například nůžky či malý nožík v ba-
tohu mohou být příčinou, že nebudete 
vpuštěni do těchto míst. Asi nejlepší je 
vyrazit poměrně brzo ráno, kdy ještě 
není přelidněno, protože na Chrámové 
hoře je opravdu co fotit. 

Skalní dóm je asi nejznámější pa-
mětihodností Chrámové hory a celého 
Jeruzaléma. Byl postaven 9. chalífou 
Abd al-Malikem mezi lety 687 až 691. 

Dóm je ve tvaru byzantského okta-
gonu, strukturou určený k obydlení 
a uctívání svatých pozůstatků, a je 
skvělým příkladem středního byzant-
ského umění. V podstatě nezměněný 
po 13. století, osmihranný Dóm zůstává 
jedním ze světových architektonických 
pokladů. Kopule se klene 20 m přes 
Skálu, stoupá k vrcholu více než 30 m 
nad ní. Původně byla kopule pozlacená. 

Mapa Jeruzaléma

V roce 1988 byla obnovena díky daru 
8,2 milionu dolarů od jordánského 
krále Husajna, který prodal jeden ze 
svých londýnských domů, aby mohl 
financovat požadovaných 80 kilogramů 
zlata. Průčelí je zhotoveno z porcelánu. 
Súry z koránu nebo kapitoly jsou ve-
psány přes vrchol v dlažbě z 16. století 
od Sulejmana Nádherného. Během této 
doby byla do Dómu vepsána súra Já-

-Sín (36. súra), nad ní je napsána súra 
al-Isrá (Noční cesta). Mešita Al-Aksá 
je třetím nejposvátnějších místem  is-
lámu, protože zde podle muslimů  Ab-
rahám (praotec tzv. abrahamovských 
náboženství (judaismus, křesťanství, 
islám)) uzavřel smlouvu s Bohem a vy-
učoval monoteismus. Byla také místem, 
kde Mohamed vystoupal do nebes bě-
hem Isra a Mi’rádž. Jako náboženská 
stavba pojme asi 5000 uctívajících. 

Chrámová hora je místo, kde člověk 
dokáže rozjímat a obdivovat nádheru 
staveb a okolí opravdu dlouho. Je od-
tud krásný výhled nejen na Olivetskou 
horu a do údolí Kidron, ale také na 
střechy starého Jeruzaléma. Ne vše 
je ale dovoleno fotit, třeba stylový 
snímek dvojice před Dómem dokáže 
místní dohled opravdu rozparádit. Tak-
že je třeba respektovat místní zvyklosti 
a nařízení. 

Pokud jsme unaveni prohlídkou pa-
mátek, co takhle vyrazit mezi obchod-
níky a prodejce v úzkých uličkách? 
Kdo má rád atmosféru tržišť, rozhodně 
nebude zklamán. Kombinace zážitků 
vizuálních, čichových vjemů a všu-
dypřítomného halasu je neodolatelná. 
A koupit se zde dá opravdu ledacos. 
Ovoce, zelenina, oblečení, boty, elek-
tronika, nádherně vonící rozmanité 
druhy koření, čerstvý chléb, prostě 
téměř cokoliv, na co si člověk vzpome-
ne. Zajímavé je, že v jednom malém za-
padlém krámu při nákupu chleba pita 
místní obchodník uměl pár českých 
slovíček. Překvapivé a milé. 

Co by člověku v Jeruzalémě roz-
hodně uniknout nemělo, je památník 
obětí hrdinů holocaustu Yad Vashem. 
Z centra Jeruzaléma se k němu dá 
pohodlně během čtvrt hodiny dojet au-
tobusem. Památník je umístěn na hoře 
Har Hazikaron (hoře Pamatování). Jde 
o rozsáhlý komplex budov, pomníků 
a soch. Posláním památníku je doku-
mentovat historii židovského národa 
v období holocaustu, uchování památ-
ky na šest milionů židovských obětí 
tohoto období a v neposlední řadě ▶
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také předávání odkazu holocaustu 
dalším generacím. Součástí památníku 
je největší a nejobsáhlejší archiv doku-
mentů o holocaustu na světě. Je v něm 
shromážděno více než 62 milionů stran 

dokumentů, přes 267 tisíc fotografií 
a několik tisíc dokumentárních filmů. 
Také my jsme se snažili do tohoto ar-
chivu přispět a přivezli jsme materiály 
a příběhy lidí z našeho města. 

Nové Muzeum historie holocaustu 
bylo otevřeno 15. března 2005. Má tvar 
dvou trojúhelníkových hranolů postave-
ných z hrubých betonových zdí na ploše 
více než 4 200 m2. Část výstavních pro-

stor je umístěna v podzemí. V 10 pavi-
lonech jsou představeny různé kapitoly 
holocaustu. Uvnitř muzea je zakázáno 
fotografovat. Jednotlivé expozice jsou 
velmi působivé, nutí člověka k zamyš-
lení nad tím, jaká zvěrstva bylo lidstvo 
schopno napáchat. 

Muzeum má několik částí, například 
Alej a Zahradu spravedlivých. Komise 
pro rozpoznávání spravedlivých, ve-
dená nejvyšším izraelským soudem, 
uděluje titul Spravedlivý mezi národy 

lidem, kteří prokazatelně přispěli k zá-
chraně Židů před holocaustem. V Za-
hradě spravedlivých je umístěna Zeď 
spravedlivých, kde jsou vytesána jména 
všech lidí, jimž byl udělen titul Spraved-

livý mezi národy. Celá řada nositelů to-
hoto titulu má v Zahradě spravedlivých 

– v Aleji spravedlivých – svůj strom. 
V Aleji spravedlivých a v jejím okolí je 
vysazeno více než 2 000 stromů. 

Smutným mementem dětských obětí 
je Památník dětí vytesán do podzemní 
jeskyně osvětlené pouze svíčkami, které 
se podle židovské tradice zapalují na po-
čest mrtvých. Jejich světlo se odráží od 
řady zrcadel a vytváří tak iluzi milionů 
hvězd. V tomto pochmurném prostředí 

je neustále čten seznam jmen zavraždě-
ných dětí, jejich věk a původ. Být zde 
a poslouchat, to hne naprosto s každým. 

Celé muzeum je rozsáhlý komplex 
a k jeho návštěvě je dobré vyhradit si 

minimálně jeden celý den. I to je však 
pro skutečného zájemce relativně krát-
ká doba na prostudování všech expozic. 
Vstup je pro jednotlivce zdarma, skupi-
ny platí malý poplatek, protože dostáva-
jí k dispozici průvodce a sluchátka pro 
poslech jeho výkladu. 

S použitím internetových pramenů 
a vlastních zážitků zpracoval

 -mš-
Foto -mš- a -mč-

▶

Skalní dóm

Noční Jeruzalém

Budova expozice památníku 
Yad Vashem
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Duben

Středa 1. 4., 17.30
Lovecká sezona 2 (USA) 76´
Animovaná komedie. 
Domácí versus lesní hosté. 
Vyhraje dravější. Je to prosté!
Vstupné: 60 Kč. 
Přístupný. 
Česká verze

Pátek 3. 4., 19.30
Sněženky a machři po 25 letech 
(ČR) 104´
Komedie. Stane se 25 let stará 
láska skutečnou? 
Hrají: J. A. Duchoslav, 
M. Suchánek
Vstupné: 65 Kč. Přístupný. 

Neděle 5. 4., 17.30
Madagaskar 2 (USA) 100´
Komedie. Stále spolu, stále 
ztraceni, tentokrát uprostřed 
africké divočiny.
Vstupné: 60 Kč. Přístupný. 
Česká verze

Středa 8. 4., 19.30
Růžový panter 2 (USA) 92´
Komedie. Steve Martin je zpět 
jako inspektor Clouseau.
Vstupné: 70 Kč. Přístupný. 

Pátek 10. 4., 19.30
Líbáš jako bůh (ČR) 115´
Komedie. 
Muž mezi dvěma ženami a žena 
mezi dvěma muži. 
Hrají: K. Magálová, E. Holubová
Vstupné: 70 Kč. Přístupný. 

Středa 15. 4., 17.30
Peklo s princeznou (ČR) 95´
Pohádka/komedie. Jak zachránit 
princeznu před nechtěným 
sňatkem. 
Hrají: T. Voříšková, J. Mádl
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný. 

Pátek 17. 4., 19.30
Město Ember (USA) 96´
Dobrodružné romantické fantasy
Jediné útočiště lidské rasy, 
podzemní město Ember, spěje 
k zániku. 
Hrají: T. Robbins
Vstupné: 60 Kč. Přístupný.

Neděle 19. 4., 19.30
Muzikál ze střední 3 (USA) 112´
Muzikál/komedie. Maturitní 
ročník. 
Hrají: Z. Efron, V. Hudgens 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný. 
Česká verze

Středa 22. 4., 19.30
Deník nymfomanky (USA) 114´
Erotické drama. Val je atraktivní 
mladá dáma posedlá sexem. 
Hrají: G. Chaplin, L. Sbaraglia
Vstupné: 70 Kč. 
Od 18 let

Pátek 24. 4., 19.30
Strážci – Watchmen (USA) 163´
Akční/sci-fi. Kdo bude strážit 
strážce? Podle komiksu 
A. Watchmena. 
Hrají: P. Wilson, B. Crudup
Vstupné: 65 Kč. 
Od 15 let

Neděle 26. 4., 19.30
Kurýr 3 (Francie) 100´
Akční. Pravidla zůstávají stejná. 
Až na jedno! 
Hrají: J. Statham, N. Rudakova
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Středa 29. 4., 19.30
Nouzový východ (USA) 119´
Drama. Jejich vztah spěje k bodu 
mrazu, zachrání je jen radikální 
řešení. 
Hrají: L. DiCaprio, K. Winslet
Vstupné: 60 Kč. 
Od 15 let

Květen

Neděle 3. 5., 19.30
Valkýra (USA) 121́
Válečné drama. 
Plukovník Claus von Stauffenberg 
stál v čele protinacistického 
spiknutí, jehož cílem byla 
likvidace A. Hitlera. Skutečný 
příběh. 
Hrají: T. Cruse, K. Branagh
Od 12 let

Středa 6. 5., 19.30
Vévodkyně (USA) 110´
Historické drama. 
Jeden z milostných románků 
šlechtičny Georgiany vyústil 
v nevídaný skandál.
Hrají: K. Knightley, R. Fiennes
Přístupný. 

Pátek 8. 5., 17.30
Bolt (USA) 103´
Animovaný/rodinný. 
Superpes Bolt zažije největší 
dobrodružství cestou napříč 
Amerikou.
Přístupný. Česká verze.

Neděle 10. 5., 19.30
Podivuhodný případ Benjamina 
Buttona (USA) 166´
Narodil se jako osmdesátiletý 
a stárnul pozpátku. 
Hrají: B. Pitt, C. Blanchett
Od 12 let

Středa 13. 5., 19.30
Yes Man (USA) 104´
Komedie. Odpovídej na vše ano 
a zachováš si duševní zdraví! 
Hrají: J. Carrey, B. Cooper
Přístupný. 

Pátek 15. 5., 19.30
Nenarození (USA) 87´
Horor.  Temné duše se snaží vrátit 
do života. 
Hrají: O. Yustman, G. Oldman
Od 15 let

Neděle 17. 5., 17.30
Monstra vs. Vetřelci (USA) 94´
Animovaná komedie. 
Naši planetu zas napadli 
mimozemšťané. Kdo zachrání 
svět? Natočeno přímo ve 3D.
Přístupný. Česká verze

Omluva 
Vážení čtenáři,
v březnovém čísle Světelského zpra-

vodaje jste si přečetli mylnou informaci 
o programu kina na březen a polovinu 
dubna 2009. Program byl sice uveden 
na správné měsíce, ale omylem z roku 
2008. 

Omlouváme se čtenářům a přízniv-
cům filmového plátna a doufáme, že 
jim naší vinou neuniklo některé filmové 
představení.

Děkujeme za pochopení.
redakce
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Jan Zatorsky (*1957)
Je vedoucím fotografického oddělení 

časopisů Týden a Instinkt a jedním z nej-
výraznějších současných fotografů. Má 
neobvykle široký tematický i výrazový 
rejstřík s mimořádně vysokou estetickou 
kvalitou. Jeho projekty se vyznačují myš-

lenkovou hloubkou, vysokou aktuálností, 
bystrým viděním a velmi citlivým přístu-
pem k námětu. 

V posledních čtyřech letech se stal dr-
žitelem 17 cen soutěže Czech Press Photo 
včetně ceny diváků v letech 2005 a 2007 

a Grantu Prahy. Unie vydavatelů ČR 
udělila jeho fotografii titul Nejlepší titulní 
strana roku 2005. 

Kromě mnoha individuálních i skupino-
vých výstav můžete jeho tvorbu shlédnout 
na www.zatorsky.com a www.tyden.cz.
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KyTICe - PŘIPRAVUJE:

11. května 2009 od 19 hod. 
v divadelním sále

JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDOVÉ
VZÁCNÉ SETKÁNÍ

Nedvědové výjimečně opět spolu na několika málo koncertních vystoupeních s kapelou.
Slavní folkoví písničkáři Jan a František Nedvědové se po více než jedenácti letech 

postavili společně na jedno pódium, aby během dvouhodinového koncertu představili svým 
fanouškům písně jak ze svého současného sólového období, tak především nesmrtelné 
hity ze zlaté éry Brontosaurů, které nesmějí chybět u žádného táboráku – Na kameni kámen, 
Podvod, Frankie dlouhán, Růže z papíru, Hopsinky, Slunovrat, Skládanka, Igelit, Jižní kříž, 
Ptáčata, Valčíček, Stánky a řada dalších... Nenechte si ujít tento výjimečný koncert!

Vstupné: 190, 250, 260 a 270 Kč
Předprodej vstupenek od 20. dubna v TIC

tel. 569 496 676, info@svetlans.cz

Pozvánka
pro příznivce moravských 

písniček

Přijďte se pobavit, zazpívat si, či 
zatančit při cimbálu 

slováckého souboru Lúčka 

ze Svatobořic-Mistřína 
na Kyjovsku.

Posezení při cimbálu se uskuteční
v pátek 29. května

v Městské restauraci od 20 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé 
folklorního festivalu 

ve Světlé nad Sázavou.
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kapitolách (celkem má kniha 143 stran) 
je nám představena vesnice v minulosti 
i současnosti: od přírodních podmínek 
až po dnešní pestrou spolkovou činnost. 
Kniha osloví každého čtenáře, ať už má 
k Nové Vsi citový vztah obyvatele, nebo 
se rád dozví konkrétní informace o ži-
votě v malé obci. Kvalitu knihy podtrhují 
krásné ilustrace Josefa Sasky, bohaté 
textové i obrazové přílohy a v neposlední 
řadě kvalitně zpracovaný seznam prame-
nů a literatury.

Publikace vyšla za finanční podpory 
kraje Vysočina, vydalo ji nakladatelství 
LIKA KLUB s. r. o., Praha 2008, má 143 
stran plus 16 stran barevné přílohy na kří-
dovém papíře.  J. M. 

Tip na knihu

Jana Koukalová, Jiří Tejkal
Kniha Jany Koukalové a Jiřího Tejkala 

Nová Ves u Světlé, historie a současnost 
1378 – 2008 přináší pohled na historii 
a současnost obce Nová Ves. V sedmi 

V pondělí 23. února byla v Galerii 
Na Půdě za přítomnosti vystavujících 
výtvarníků a hojné účasti pozvaných 
hostů zahájena výstava obrazů a kreseb. 
Figurální tvorbu Jaroslava Grodla a kra-
jinomalbu a kresby portrétů od Oldřicha 
Sýse si návštěvníci galerie mohli pro-
hlédnout do 29. března.

-zh-
Foto: Aleš Růžička (1)

Zdena Horní (2)

Z vernisáže

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 16.2. do 16.3.:

Beletrie
Eclair Jenny - Máme se téměř báječně
 - humoristický román o rodinných 

vztazích
Hlaváčková Iva - Lovec osudů
 - psychologický román
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Nabokov Vladimír - Čaroděj
 - krátká psychologická próza
Niedl František - Poslední batalion
 - válečný román z 1. světové války
Smith Tom Rob - Dítě č. 44
 - kriminální thriller podle skutečné 

události

Knihy pro děti a mládež
Deary Terry - Tupí tyrani
 - oblíbená řada děsivých dějin

Štěpánova Irina - Kluci a holky v akci
 - nápadité obkládání chlebíčků 

a toastů
Velikonoce
 - nové náměty pro šikovné ruce
Šrut Pavel - Kočičí král
 - pohádkový příběh pro děti

Naučná literatura
Emil Hácha - životopis rozporuplného 

prezidenta

Miller Judith - Užité umění
 - další díl z řady uměleckých publi-

kací

Radil Tomáš - Ve čtrnácti sám 
v Osvětimi
 - strhující příběh chlapce v koncen-

tračním táboře

Eva Kodýmová

rozhovor měsícerozhovor měsíce
Se starostkou Světlé n. S. Lenkou 

Arnotovou o současné situaci okolo 
skláren, o insolvenčním zákoně, 
o nezaměstnanosti na Světelsku, 
ale také o jejím otevřeném dopise 
politikům, směřovaném nejen k pre-
miérovi. 

– Moje první otázka se samozřejmě 
týká současné situace kolem sklárny. 
Máte nějaké nové informace?

Jak vypadá současná situace okolo 
skláren, město prakticky neví, protože 
vše je v rukou insolvenční správkyně 
JUDr. Horové. Město má k dispozici 
informace jako každý občan. Převážně 
je získáváme z insolvenčního rejstří-
ku, z kterého je známo, že správkyně 
by měla do konce března dokončit 
inventarizaci majetku a vypsat výzvu 
pro případné zájemce o koupi podniku 
jako celku. A jaký bude výsledek? Tak 
to se dozvíme pravděpodobně opět až 
z insolvenčního rejstříku. 

– A jak to vypadá s nemovitostmi, 
které byly ve vlastnictví skláren? 
Myslím tenisové kurty, tenisovou halu 
a podobně.

V měsíci lednu se na nás obrátili čle-
nové tenisového klubu se žádostí, jestli 
by město nepodniklo kroky k získání 
tenisového areálu, včetně haly, do 
svého majetku. Z listu vlastnictví 
podniku Sklo Bohemia, a. s. jsme 
bohužel zjistili, že jsou zde i další 
pozemky veřejného prostranství, kte-
ré by bylo vhodné převzít do majetku 
města, např. chodník v Zámecké ulici, 
chodník a prostranství u fitnesscentra, 
prostranství kolem bytového domu 

čp. 546 atd. Tato skutečnost nás pře-
kvapila, jelikož jsme netušili, že ma-
jetkové záležitosti nebyly řešeny již 
při privatizaci. Paní správkyni jsme 
zaslali dopis se žádostí o výše uvedené 
pozemky. Jak jsem již zmínila, jedná 
se o pozemky veřejného prostranství 
a další pozemky v areálu tenisových 
kurtů, které provozuje tenisový klub. 
Dále pak zahrnují i budovu třetího 
internátu, což je bývalá ubytovna sklá-
ren. Podle sdělení paní správkyně se 
veškerý majetek skláren bude prodá-
vat formou dražby, aby vše probíhalo 
co nejprůhlednější cestou. Pro město 
je účast v dražbě velmi nevýhodná 
a komplikovaná. Na náš dotaz, zda 
výše uvedené pozemky veřejných pro-
stranství budou vyloučeny z konkurz-
ní podstaty a budou prodávány přímo, 

správkyně sdělila, že záleží na vůli 
členů věřitelského výboru. 

– Za jakých podmínek by tedy město 
projevilo o tyto objekty zájem?

Město nechalo zpracovat znalecké 
posudky, abychom měli představu 
o ceně výše uvedených nemovitostí.  

– A tyto znalecké posudky již máte 
k dispozici?

Ano, ty jsou hotové.

– Je tedy tato koupě pro město reálná 
a finančně dostupná, či nikoli?

To je právě otázka. Jsou to samozřej-
mě investice, se kterými jsme nepočí-
tali. Podle znaleckého posudku je hod-
nota pozemků veřejných prostranství 
skoro pět miliónů. Hodnota tenisového 
areálu, tenisové haly a ubytovny je 
dalších dvanáct milionů. 

– Vím, že jste psala otevřený dopis 
panu premiérovi a dalším politickým 
funkcionářům. Máte už nějaké kon-
krétní reakce na tento dopis?

Ano, napsali jsme nejen panu premié-
rovi, ale i poslancům a senátorům zvole-
ným za náš kraj. Do Světlé už přijeli pan 
senátor Moldan, pan poslanec Bičík a pan 
poslanec Černý. Paní poslankyně Něm-
cová je momentálně mimo republiku, ale 
přislíbila, že do Světlé také zavítá. 

– A konkrétní reakci od pana premi-
éra máte?

Zatím ne.

– Co je hlavní prioritou, o kterou 
dopisem usilujete? ▶
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V první řadě upozorňuji na pro-
blém, který mi již dlouho leží v hlavě, 
a sice, jak z našeho slovníku vypadlo 
slovo odpovědnost. Za nastalý stav 
někdo odpovídá. Myslím si, že s tímto 
slovem se hodně hazarduje. Vždycky 
za nějaký čin, ať už pozitivní či nega-
tivní, by někdo měl nést odpovědnost. 
Pokud se neprokáže, kdo v případě 
krachu skláren za nastalý stav zodpo-
vídá, musí nastoupit stát, který by měl 
převzít sociální odpovědnost. V celém 
holdingu je prakticky sedm tisíc lidí 
bez práce, kteří o ni přišli ne vlastní 
vinou. 

– Ono je to zřejmě tím, že krach sklá-
ren není ani tak zapříčiněn hospodář-
skou krizí…

Ano, v dopise se píše, že není tajem-
stvím, že krach skláren nebyl z důvodu 
krize, ale byl důsledkem chybných ma-
nažerských rozhodnutí. 

– Jak byste nyní, zhruba po pěti 
měsících od zavření sklárny, zhodno-
tila celkovou situaci a atmosféru ve 
městě?

Tak atmosféra se trošku s postu-
pem času mění. V listopadu, kdy byla 
v okolních městech ještě nějaká nabíd-
ka pracovních míst, největším problé-
mem bylo, jak lidé budou dojíždět do 
zaměstnání. Tím pádem se řešila hlav-
ně doprava. A to byl v některých pří-
padech nepřekonatelný problém. Dnes 
musím říct, že už je to trochu v jiné 
poloze. Doprava je nyní sekundární 
záležitostí a hlavní problém je ten, že 
s prohlubující se krizí mizí pracovní 
místa.

– V jakých číslech se pohybuje neza-
městnanost na Světelsku?

Co mám poslední informace, neza-
městnanost se pohybuje kolem 20 %. 

– Jaké kroky činí město k zmírnění 
dopadů nastalé situace?

V současné době post starosty není 
záviděníhodný. Myslím si, že v očích 
některých občanů se neprávem z měs-
ta stal viník. Lidé město vnímají jako 
subjekt, který by měl lidem v nastalé 
situaci pomoci. Ano, pomoci může, ale 
pouze v rámci svých možností a kom-
petencí. Za standardních podmínek 
se město musí starat zejména o chod 
města, služby a další rozvoj. Od října 
minulého roku neděláme nic jiného, 
než že se staráme o záležitosti okolo 

skláren, protože nám není lhostejná 
tato nepříjemná situace. Aktivity měs-
ta se dají rozdělit do několika rovin. 
Zaměřujeme se zejména na oblast 
legislativní. V praxi pociťujeme ne-
dokonalost platných zákonů, v nichž 
nejsou dostatečně ošetřeny zájmy 
zaměstnanců, jako je insolvenční zá-
kon a sociální zákony. Již v prosinci 
loňského roku město podalo podnět 
legislativnímu výboru kraje Vysočina 
na změnu insolvenčního zákona. Podle 
dostupných informací by tato snaha 
přispěla k řešení věci. Panuje shoda 
napříč politickým spektrem a tím by 
stát postiženým sklářům pomohl. Co 
se týče sociálních zákonů, navrhujeme 
reformu sociálního systému. V otevře-
ném dopise premiérovi i poslancům 
upozorňujeme na to, že je třeba bez 
náhrady zrušit zbytečné sociální výda-
je a posílit sociální síť tak, že když se 
kdokoliv dostane do obtíží ne svou vi-
nou, musí o něho být lidsky postaráno. 

– Které období je pro nezaměstnané 
nejhorší?

Mám velké obavy z období před 
prázdninami, kdy lidem skončí podpo-
ra v nezaměstnanosti a bude následo-
vat nárokování dávek pomoci v nouzi. 
Podmínky pro poskytování těchto dá-
vek jsou upraveny zákonem o pomoci 
v hmotné nouzi, který byl schválen 
v roce 2006 za standardních hospo-
dářských podmínek. Průměrná míra 
nezaměstnanosti byla v té době v Čes-
ké republice 8,1 %, konkrétně u nás na 
Havlíčkobrodsku 5,6 %. Zákon vychá-
zel z principu, že každá osoba, která 
pracuje, se musí mít lépe než ta, která 
nepracuje nebo se práci vyhýbá. V ob-
dobí současné hospodářské recese, kdy 
lokální míra nezaměstnanosti dosahuje 
20 %, jsou podmínky stanovené tímto 
zákonem přinejmenším neodpovídají-
cí situaci. Další oblastí, na kterou se 
město zaměřilo, je metodická pomoc 
občanům, kdy jim zajišťujeme předání 
potřebné informace z pracovněprávní 
a sociální oblasti atd.

– Jedná město s ostatními místními 
podnikateli?

Vedení města se obrátilo na místní 
podnikatele, se kterými také pro-
jednalo nastalou situaci a společně 
se hledají cesty, jak zmírnit dopady 
krize. V současné době město řeší ve 
spolupráci s Technickými a bytovými 
službami ve Světlé n. S. a Úřadem 

práce v Havlíčkově Brodě vytvoření 
pracovních míst na veřejně prospěšné 
práce. Jednalo by se o úklid veřejných 
prostranství, údržba zeleně, nátěry 
apod. V této době by to činilo něco 
okolo dvaceti pracovních míst. Ale 
vzhledem ke zdejší vysoké míře neza-
městnanosti se tím jaksi nic neřeší. Je 
to jako kapka v moři.

– Jaké je směřování města v této na-
stalé situaci do budoucna? 

Samozřejmě město ve svých akti-
vitách uvažuje do budoucna. Chce jít 
cestou, která vytvoří podmínky pro 
vznik nových pracovních míst. V sou-
časné době jsme podali žádost o dotaci 
na Czechinvest na odkup pozemků 
od restituentů rodiny Morawetzovy. 
Vše zatím nasvědčuje tomu, že v této 
aktivitě budeme úspěšní. Dalším kro-
kem bude snaha nabídnout získané 
pozemky novým investorům. V této 
záležitosti úzce spolupracujeme s Cze-
chinvestem a hospodářskou komorou. 
I přesto, že se snažíme nalézt cesty, 
jsme si vědomi, že nastalou situaci 
ve Světlé komplikuje prohlubující se 
krize.

– A co říci na závěr?
Plně si uvědomujeme nelehkou si-

tuaci ve Světlé, způsobenou krachem 
skláren, a s tím spojenou vysokou 
nezaměstnanost. Snažíme se podnikat 
kroky v rámci svých možností a kom-
petencí. Víme, že i v době krize nelze 
peníze rozdávat, ale je nutné vytvářet 
pracovní příležitosti, zkrátka dát lidem 
šanci si peníze vydělat. Je však nutné, 
aby i sami občané vyvíjeli aktivity ke 
zlepšení své situace. Jak se nám poda-
ří výše uvedené činnosti zrealizovat, 
ukáže čas.

– Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
osobních a pracovních úspěchů.

Šárka Nevoralová
Foto: Jaroslav Vála

▶
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Velikonoční triduum

Velikonočním triduem nazýváme 
dobu od Zeleného čtvrtka do obřadů 
Velikonoční vigilie v sobotu večer.

Zelený čtvrtek
V tento den se v Katedrálních chrá-

mech slaví Mše svěcení olejů. Olej ne-
mocných, katechumenů a křižmo světí 
biskup zpravidla v tento den v dopo-
ledních hodinách při mši s vlastními 
texty. Tato mše, kterou koncelebruje 
biskup se svými kněžími a při níž se 
světí oleje, má zdůraznit společenství 
kněží, kteří mají být z různých částí 

Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.
Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce!

Mimořádná tisková zpráva

Reakce na lživý článek „Upřímná 
pomoc, nebo hra s lidskou výdrží?!“ 
v březnovém čísle Světelského zpra-
vodaje

(Praha, 19. 3. 2009)
Vzhledem k závažnosti publikova-

ného článku v březnovém čísle Světel-
ského zpravodaje, který si dovolujeme 
tímto označit za nepravdivý a značně 
zavádějící, vydáváme mimořádnou 
tiskovou zprávu k očištění jména nejen 
společnosti D+S Communication Cen-
ter Praha, ale také klienta – společnosti 
T-Mobile.

Značně se ohrazujeme vůči sdělením 
publikovaným v dopise čtenářky Svě-
telského zpravodaje Lenky Doležalové, 
který redakční rada uveřejnila v pravi-
delné rubrice Co vás zajímá.

Naše společnost si zakládá na zaměst-
nanecké politice a přístupu k vlastním 
zaměstnancům. Vyjádření jako „nalá-
kání na vidinu velkých peněz“ jsou pou-
hým vyjádřením ublíženosti jednotlivce, 
který díky svým špatným výkonům 
a přístupu k práci v naší společnosti 
zkreslil prostřednictvím svého komen-
táře představu čtenářů o této pracovní 
pozici.  

„Všichni zaměstnanci, kteří plní sta-
novené plány od nadřízených, dodržují 
pracovní morálku a dobu jsou ohodno-
ceni v té míře, jak bylo uvedeno v našich 
náborových kampaních. Důkazem toho 
mohou být kromě výplatních pásek i de-
sítky spokojených zaměstnanců.“ 

Daniel Bernát, ředitel společnosti
Rádi bychom touto tiskovou zprávou 

podotkli, že veškeré námi nabízené služ-
by jsou pravdivé, podložené o kampaně 
klientů a jsou oficiálními nabídkami 
telefonních operátorů. Tvrzení, že naši 
operátoři respondentům podávají lživé 
informace jsou naprostým výmyslem za 
účelem poškození jména společnosti. 

Vzhledem k závažnosti článku a jeho 
dopadu na aktuální náborové kampaně 
a stávající zaměstnance i klienty zva-
žujeme podání žaloby na autora i peri-
odikum. 

Pro objektivitu našeho sdělení nabí-
zíme možnost návštěvy callcentra ve 
Světlé nad Sázavou i v Praze. V případě 
zájmu mne neváhejte kontaktovat. 

Pro bližší informace či dotazy mne 
neváhejte kontaktovat.

Roman Buťa
PR and communication manager

 tel.: +420 739 592 500

Minianketa

Pletete si sám pomlázku, nebo si raději 
pomlázku koupíte?

Já nechodím na Velikonoce koledovat, 
takže pomlázku nepletu a ani si žádnou 
nekupuji.

Jan (18)

Každý rok si kupuji novou pomlázku, 
protože nejsem zrovna zručný typ.

Aleš (48)

Mám přes rok pomlázku schovanou 
na půdě a když se blíží Velikonoce, tak 
ji jen ponořím do vody.

Libor (41)

Pomlázku si už několik let nekupuji, 
protože si ji každoročně sám vyrobím 
z proutí.

Vladislav (25)

***
Obdarováváte koledníky na Velikono-

ce raději vajíčky, nebo alkoholem?

Na Velikonoce k nám chodí spíše zná-
mí, kteří raději uvítají panáky. 

Petra (19)

Kdyby to záleželo jen na mně, dávala 
bych vajíčka a další symboly Velikonoc. 
Ale všichni koledníci, vyjma těch mla-
dých, chtějí alkohol.

Kateřina (33)

Alkohol na tyto svátky nekupujeme 
a dáváme buď perníčky, nebo něco čo-
koládového. Podávat koledníkům alko-
hol mi přijde trochu nevelikonoční.

Jana (26)

Doma máme pro koledníky pro jis-
totu vše – vajíčka a alkohol. Ať si sami 
vyberou, co chtějí. Pravdou je, že občas 
chtějí oboje.

Jitka (51)

Šárka Nevoralová

diecéze, aby se tak naznačila jednota 
diecézního kněžstva. V kázání po-
vzbudí biskup své kněze k věrnému 
plnění kněžských povinností a vyzve 
je, aby veřejně obnovili své kněžské 
závazky.

Mše na památku Večeře Páně je 
památkou ustanovení samotné eucha-
ristie a koná se ve večerních hodinách 
po západu slunce. Při chvalozpěvu 
Sláva na výsostech Bohu se rozezvu-
čí zvony a po jeho skončení utichnou 
spolu s varhanami až do Velikonoční 
vigilie v sobotu večer. V tento den ▶
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je možné zařadit do liturgie obřad mytí 
nohou na památku mytí nohou apošto-
lů samotným Ježíšem. Takto Ježíš před 
ustanovením svátosti oltářní naplnil 
slova o lásce, poníženosti a službě 
bližním. 

Velký pátek
Podle prastaré tradice neslaví církev 

v pátek ani v sobotu mši. Oltář je zcela 
obnažený, bez kříže, bez svící a bez 
pláten. V odpoledních hodinách, nejlé-
pe kolem třetí hodiny, se slaví památka 
umučení Páně. Po skončení přímluv za 
potřeby celého světa následuje obřad 
uctívání kříže s ukřižovaným Ježí-
šem. Po obřadech je možnost adorace 
u Božího hrobu, kde je uložená socha 
mrtvého Pána.

Bílá sobota
Dopoledne
Na Bílou sobotu setrvává církev na 

modlitbách u Kristova hrobu a uva-
žuje o jeho umučení a smrti. Teprve 
po slavných obřadech noční vigilie, 
které jsou přípravou na Kristovo zmrt-
výchvstání, církev prožívá velikonoční 
radost naplňující celých následujících 
padesát dní. 

Odpoledne po západu slunce
Od nejstarších dob je tato noc za-

svěcena Bohu, aby podle napomenutí 
evangelia byli věřící s hořícími lampami 
v rukou podobni lidem, kteří očekávají 
Ježíše Krista, až znovu přijde, aby je na-
lezl, jak bdí a přivedl je ke svému stolu. 
Tato noční vigilie – bdění má čtyři části:

1.  Svěcení ohně a Velikonoční svíce 
– Paškálu před chrámem. 

2.  Bohoslužba slova. Může mít až 
sedm čtení. U chvalozpěvu Sláva 
na výsostech Bohu se znovu roze-
zvučí zvony a varhany. 

3.  Křest dospělých. 
4.  Eucharistie. 

Boží hrob je prázdný, oltáře jsou 
ozdobeny plachtami a květinami, kříže 
jsou na svých místech a celá slavnost 
má nezvyklý charakter oslavy Boha 
a jeho syna Ježíše Krista.

Po krátké slavnosti velikonoční svíce 
uvažujeme o tom, co Bůh od počátku 
konal pro svůj lid a důvěřujeme jeho 
slovu i příslibu. Když se blíží den 
vzkříšení, jsme spolu s těmi, kdo jsou 
pokřtěni, povoláni k hostině eucharistie. 
V tento den a po celých osm dní kněz 
propouští lid po skončení mše slovy: 

„Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja, 
aleluja“.

P. Marek Marcel Šavel

Kup kvítek jak sluníčko 
– pomoz aspoň maličko!

S příchodem jara se přibližuje datum 
konání celorepublikové akce Český den 
proti rakovině. Letos to bude 13. květ-
na, kdy se můžete zakoupením žlutého 
kvítku měsíčku lékařského zúčastnit již 
třináctého ročníku sbírky Ligy proti ra-
kovině Praha. Tématickým zaměřením 
letošní sbírky je:

Kolorektální karcinom – primární 
a sekundární prevence. 
Český den proti rakovině je celonárod-

ní akcí, i vy opět potkáte v našem městě 
dvojice děvčat z místní České zemědělské 
akademie a členky Českého svazu žen, 
které vám budou nabízet kytičku tento-
krát s hnědou stužkou a přidají letáček 
s radami, jak snížit riziko onemocnění 
rakovinou a jakými zásahy do životního 
stylu se každý z nás může chránit sám. 
Do označené pokladničky vložte, prosím, 
finanční příspěvek, 20 Kč minimálně za 
jeden kvítek.

Výtěžek Květinového dne bude věnován 
na nádorovou prevenci, zlepšení života 
onkologických pacientů, podporu onko-
logické výchovy, výzkumu a vybavení 
onkologických center. 

Bližší informace na: www.lpr.cz
nebo www.denprotirakovine.cz.
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Přispívat můžete též na sbírkový účet 
Českého dne proti rakovině (6500065/
0300) nebo posílat dárcovské SMS ve tva-
ru DMS KVET na čís. 87777. Cena jedné 
DMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci 

– LPR – obdrží 27 Kč. 
V minulém roce bylo nabídnuto ve Svět-

lé 1 750 květů (již krátce po 14. hodině 
byly všechny kytičky rozebrány) a na kon-
to sbírky jsme přispěli částkou 38.831 Kč. 

Rozkvete opět 13. května naše město 
dožluta?

Helena Kostincová

Rozšíření provozní doby občanské poradny

Kontaktní místo Občanské poradny 
Havlíčkův Brod se ve Světlé n. S. nachá-
zí v Sázavské ul. 598, ve stejné budově 
jako eNCéčko – nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež a Mateřské centrum 
Rolnička.

Od 16. dubna do konce června 2009 
dochází k rozšíření provozní doby. Po-
radna bude otevřena každý čtvrtek 
od 9.00 do 12.00 hod. Dle zájmu veřejnos-
ti bude provozní doba postupně rozšířena. 
Naši poradnu můžete kontaktovat osobně, 
emailem, telefonicky, ale i obyčejným 
dopisem.

Ocitli jste se v těžké situaci? Chcete znát 
svá práva a povinnosti? Potřebujete vědět, 
na co máte nárok? Nevíte, na koho se 
obrátit? Nevíte, jak sepsat žádost, podání 
k soudu? 

Na problémy nejste sami. Občanská 
poradna poskytuje odborné sociální pora-
denství přispívající k řešení nepříznivých 
sociálních situací na základě principů 
bezplatnosti, nezávislosti, nestrannosti 
a diskrétnosti.

Poradenství je poskytováno v různých 
oblastech, mimo jiné v oblasti:
 • bydlení – Může mi pronajímatel zvý-

šit nájemné a pokud ano, o kolik? 
Může takto vypadat nájemní smlou-
va? Jak se mám bránit, když jsem do-
stal výpověď z bytu?

 • rodinných a mezilidských vztahů – 
Manžel mi nepřispívá na domácnost, 
co mohu dělat? Manželka se ode mě 
odstěhovala, chci požádat o rozvod, 
můžete mi poradit? Manžel nepla-
tí soudně určené výživné, jak mám 
nyní postupovat? Jakým způsobem 
určit otcovství?

 • pracovněprávních vztahů – Co musí 
obsahovat pracovní smlouva? Kdy 
mi může dát zaměstnavatel výpo-

věď? Mám právo na odstupné? Při-
šel jsem o práci, co teď? Můžete mi 
pomoc se sepsáním životopisu, moti-
vačního dopisu?

 • finanční problematiky – zadlužování 
občanů – Nemohu splácet své dluhy, 
hrozí mi exekuce, co mohu dělat? 
Mám mnoho dluhů a nyní nevím co 
s nimi, je pro mě vhodné oddlužení? 
Co to znamená vyhlásit na sebe osob-
ní bankrot? Co dělat, když exekutor 
zabaví věc, která patří někomu jiné-
mu než dlužníkovi? Manžel se neu-
stále zadlužuje, co s tím?

 • sociální oblasti – Mám dvě děti 
a jsem nezaměstnaná, na jaké dávky 
můžu mít nárok? Kdy mám nárok na 
dávky hmotné nouze? Jak vyřídit pří-
spěvek na péči? Jsem těhotná, na jaké 
dávky mám nárok?

 • občanskoprávní problematiky – Jak 
vypořádat společné jmění manželů? 
Jsme dva spoluvlastníci nemovitosti, 
nemůžeme se dohodnout, jak můžu 
situaci řešit? Jakým způsobem mohu 
někomu darovat nemovitost? Jak 
probíhá dědické řízení? Jakým způ-
sobem mohu sepsat závěť? Sousedi 
mě obtěžují neustálým hlukem, jak 
to mohu řešit?

 • ochrany spotřebitele – Jaká mám 
jako spotřebitel práva? Jakým způso-
bem mám zboží reklamovat? Do jaké 
doby mohu odstoupit od smlouvy 
a zboží vrátit?

Na vaši návštěvu každý čtvrtek se těší 
zaměstnanci poradny: 

Světlá n. S., Sázavská 598, 
tel: 777 736 048
Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 
tel: 569 425 630, 777 736 048, 
poradna@charitahb.cz, 
www.charitahb.cz

Světlá bude opět slavit

Komu se líbily mohutné oslavy 
osmistého výročí od první zmínky 
o Světlé nad Sázavou, ten nemusí 
smutnit. Brzy se totiž dočká ještě 
velkolepějšího opakování. Jak je to 
možné?

Oslavy osmistého výročí byly od-
vozeny od zápisu v pamětní knize 
vilémovského kláštera, kde je Světlá 

zmíněna coby majetek benediktinského 
kláštera již v roce 1207. Ovšem jedním 
dechem je třeba dodat, že o počátcích 
samotného vilémovského kláštera jsme 
ještě donedávna příliš nevěděli, neboť ve 

dvacátých letech 15. století padl za oběť 
husitskému běsnění a s ním vzaly za své 
i cenné písemnosti z předchozích staletí. 
Takže o založení kláštera jsme spolehli-
vě věděli jen to, že existoval již v roce 
1131 a že byl založen Vilémem, nejspíš 
z rodu Kouniců, podle některých prame-
nů dokonce vznikl již v roce 1120.

Ovšem nedávno byl v dlouho nepro-
zkoumaných prostorách vilémovského 
zámku nalezen vzácný dokument (vy-
tržený list z nejstarší pamětní knihy 
vilémovského kláštera), z něhož plyne, 
že klášter byl založen již v roce 1110 
a zároveň je zde již jako součást jeho 
panství zmíněna Světlá.

Mezi představiteli našeho města nej-
prve způsobil tento objev upřímný šok. 

„Není zvykem, aby se slavila stoletá 
výročí každé tři roky…,“ rozpačitě nám 
řekl zdroj z radnice, který si nepřál být 
jmenován. Bylo třeba vyřešit dilema 

– pomlčet o nových faktech a doufat, že 
se k nim veřejnost dostane až po roce 
2010, či připravit další náročné oslavy 
tentokráte devítisetletého výročí města? 
Nakonec byla na uzavřeném jednání 
městské rady odsouhlasena druhá va-
rianta. Vzápětí se rozběhly přípravy na 
důstojné oslavení tohoto významného 
milníku v dějinách našeho města. Příští 
měsíc bude oficiálně vyhlášena veřejná 
soutěž o nejlepší logo výročí, upomín-
kové předměty, jež zbyly z oslav v roce 
2007, se vrátily svým tvůrcům, aby byly 
předělány podle nového zadání, a v sou-
časnosti je v plném proudu rozfázování 
kulturních akcí do jednotlivých měsíců 
roku 2010.

My, hrdí Světeláci, se tedy můžeme tě-
šit na další smršť  kulturních akcí v roce 
2010. Zároveň však musíme doufat, že 
škodolibá historie si s námi nezahraje 
další ze svých poťouchlých her, a my 
nebudeme muset v příštích letech už po-
třetí v krátké době slavit kulaté výročí, 
tentokráte třeba tisícileté…
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Pohádkové akce v Josefodole a ve Služátkách

Pohádkové lesy ve Služátkách a Jo-
sefodole – dvě podobné akce, které 
získaly během let na značné popularitě 
a proslulosti; množství spokojených 
návštěvníků je toho dokladem. 

Obě události se konají těsně po sobě 
a není tedy potřeba nijak zastírat, že 
mezi organizátory panuje jistá soutě-
živost, která je však v posledních le-

Klub Parkinson Havlíčkův Brod pořádá

 v pondělí 20. dubna od 14.00 hod. ve velkém sále Staré radnice na náměstí  přednášku 
MUDr. Marty Kabrdové a MUDr. Ludmily Čapkové

PARKINSONOVA NEMOC
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CO POTŘEBUJETE ZNÁT

Zveme všechny nemocné extrapyramidovými syndromy,
Parkinsonovou chorobou, a jejich rodiny i přátele z okresu i okolí.

Zveme i toho, kdo se o nás chce více dozvědět.

Co je Parkinsonova nemoc?

Je to závažné neurologické onemoc-
nění, které postihuje převážně starší 
věkové kategorie, ale není vzácné 
ani ve středním věku. Onemocnění 
je chronické, jeho příznaky se dají 
dlouhodobě léky potlačovat, přesto se 
pomalu zhoršuje. Hlavními příznaky 
jsou třes, svalová ztuhlost, neovlada-
telné pohyby končetin. 

Celkem brzy je postiženo písmo, 
později řeč, postupně neschopnost se-
beobsluhy i komunikace při zachované 
inteligenci. Častá je deprese už před 
zjištěním diagnosy, nebo jako součást 
choroby. Důležitý je režim v podávání 
léků, stravy, v pohybových aktivitách.

Onemocnění těžce poznamenává ne-
mocného, příznaky jsou viditelné, takže 
má tendenci svou nemoc tajit a ukrývat 
se i před nejbližšími sousedy. Postupně 
se stává závislým na pomoci rodiny 
i okolí. Odbornou pomoc potřebuje tedy 
i rodina.

Klub Parkinson obstarává pravidelné 
cvičení, tento školní rok každé úterý 
od 9.00 hod. v tělocvičně Průmyslové 
školy stavební v Havlíčkově Brodě, 
dále pravidelné besedy v klubovně 
MěÚ v Havlíčkově Brodě, zahajujeme 
logopedii.  

Kontaktní adresa pro všechny infor-
mace:

 MUDr. Ludmila Čapková
 Dolní 1,
 580 02 Havlíčkův Brod 
 tel. 564 407 155, 
 mob. 604 416 635, 
 ludmila.mudr@centrum.cz

Občanské sdružení Společnost Par-
kinson, Volyňská 20, 100 00 Praha

Členství ve společnosti není povinné, 
ale je velmi výhodné. Zajišťuje rekon-
dice, pravidelně časopis se spoustou 
zajímavostí a potřebných informací 
o nemoci, www.parkinson-cz.net.

Obracím se na všechny nemocné 
i jejich rodiny a přátele. Nezůstávejte 
s touto nemocí sami. Přijďte mezi nás 
na cvičení, nebo se aspoň přihlaste 
o potřebné informace, přihlášku do spo-
lečnosti. Zavolejte, pokud si potřebujete 
i jen popovídat v tíživé situaci.

MUDr. Ludmila Čapková 

tech jedině ku prospěchu věci. I proto 
píšeme společný článek, kterým vás, 
čtenáře Světelského zpravodaje, zve-
me na obě akce. Zdá se dokonce, že 
zmíněná soutěživost vede k tomu, že 

každá z akcí hledá tu svou, originální 
tvář. O takovém hledání svědčí třeba 
to, že zatímco Služátečtí zůstávají 
u označení „Pohádkový les“, Josefo-
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dolští označili svou akci jako „Pohád-
kový les aneb Z pohádky do pohádky“. 
Nutno zdůraznit, že nejde zdaleka 
o rozdíl jediný. Takové odlišování je 
nepochybně přitažlivé hlavně pro 
návštěvníky, kteří se rozhodnou pro 
oba „lesy“: nejenže mohou strávit dvě 
báječné soboty po sobě na dvou bá-

ječných podnicích. Snadno totiž také 
zjistí, že i pohádková lesní akce se dá 
udělat pokaždé trošku jinak a přitom 
v obou dvou případech zajímavě (jak 
jsme my, pořadatelé z Josefodolu i ze 
Služátek, pochopitelně přesvědčeni).

Zveme vás tedy opět po roce společ-
ně na obě akce: udělejte si na sebe čas 
dvě soboty po sobě a přijďte je strávit 
s námi.   

Josefodolské „Z pohádky do pohád-
ky“ se uskuteční v sobotu 23. května 
od 10.00 hod., Služátečtí zvou ná-
vštěvníky na svůj les o týden dříve: 
v sobotu 16. května od 9.00 hod.

Za všechny pořadatele Martin Bez-
ouška a Hynek Bouchal.

Shrek ze Služátek

Světlá po celý den v rozhlase

Pátek 6. března byl pro Světlou 
n. S. zvláštním dnem. Český rozhlas 
2 Praha připravil z našeho města celo-
denní vysílání a určitě bylo příjemné, 
že se nehovořilo jen o úpadku skláren. 
Redaktoři Jan Burda a Milan Kopec-
ký nabídli posluchačům spoustu ne-
všedních reportáží, postřehů o sedmi-
tisícovém městě na Sázavě, a setkání 
se zajímavými lidmi. 

V ranním bloku Dobré jitro napří-
klad hovořili redaktoři s MUDr. Irmou 
Němečkovou, která i v 96 letech stále 

ordinuje. Při procházce městem oba 
redaktoři v přímém vstupu do éteru 
zpovídali místostarostu Josefa Böhma. 
Rozhovor se uskutečnil na břehu hučící 
Sázavy a Josef Böhm se ukázal jako 
skutečný patriot. Představil své součas-
né město, čím žije, a zamyslel se i nad 
jeho budoucností.

V pravidelném rozhlasovém pořadu 
Host do domu, který má své místo v roz-
vrhu hodinu před polednem, byl hostem 

ve studiu na světelské radnici uznávaný 
sklářský mistr Miroslav Kučera. V sou-
časné době vychovává na světelské 
Uměleckoprůmyslové akademii nové 
adepty sklářského řemesla a po mnoha 
letech prožitých kolem skla měl po-

Místostarosta Josef Böhm mezi redaktory

Zleva: redaktoři Milan Kopecký s Janem 
Burdou a sklářský mistr Miroslav Kučera

▶
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Vzpomínka
1. května tomu bude sedm let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Vlastimil Žáček 
z Radostovic. 

Kdo jste ho znal, vzpomeňte 
si se mnou.

Děkuji, manželka.

sluchačům skutečně co říci. Poutavě 
vyprávěl svůj příběh skláře, zamyslel se 
nad současnou krizí tohoto průmyslu 
a přidal i svoji vizi o jeho budoucnosti. 

Podle ohlasu posluchačů se líbil i od-
polední pořad Rozhlas u plotny. Popu-
lární cukrářka Marie Svitáková z Dru-
hanova hezky hovořila o svém sladkém 
koníčku a přidala pár receptů na chutné 
cukrovinky. V dalším pořadu nazvaném 
Prstem po mapě se představil učitel ze-
měpisu na Akademii-VOŠ, Gymnáziu 
a Střední odborné škole uměleckoprů-

myslové Michal Šimek. S přehledem 
hovořil o cestování po Asii, východní 
a jihovýchodní Evropě, a též se věnoval 
studentským expedicím. 

Během dne Čro 2 Praha zavedl své 
posluchače také do světelské věznice 
a domova důchodců, přidal i některé 
příběhy sklářů, kterým se nedaří najít 
novou práci. 

Tečkou za celodenním vysíláním ze 
Světlé byl odpolední diskusní pořad 

Káva o čtvrté, který se vysílal sou-
časně z pražského a světelského studia. 
V pražském byli u mikrofonu redaktor 
Vladimír Kroc s prezidentem Hospo-

dářské komory Petrem Kuželem a ze 
světelského studia vstupovali do dis-
kuse redaktoři Jan Burda s Milanem 
Kopeckým a majitelka rodinné sklář-
ské firmy Bomaco-Rossi s. r. o. paní 
Olga Kafková, dále starostka města 
Ing. Lenka Arnotová a světelský 

místostarosta Josef Böhm. Pořad byl 
zaměřen na aktuální téma Současnost 
a budoucnost sklářství, a to nejenom 
na Světelsku. 

Celý rozhlasový den byl pro Světlou 
určitě událostí, vždyť kolik měst na 
Vysočině se může pochlubit tím, že se 
dostalo do celodenního vysílání roz-
hlasu?  

 Text a foto: jív

Přenosový vůz před radnicí 

▶

Místní skupina České křest́anské akademie

Na středu 22. dubna od 19.30 hodin 
připravila Místní skupina ČKA ve 
Světlé n. S. přednášku Aleše Rolečka 
o jednom z nejzajímavějších a nejpro-
slulejších fenoménů evropského stře-
dověku. Akce proběhne jako obvykle 
v zasedací místnosti střední školy 
v Sázavské ulici. 

Aleš Roleček, vynikající znalec du-
chovního bohatství evropské kultury, se 
zaměří jednak na historické souvislosti 
vzniku, působení a zániku rytířů Tem-
plu, jednak na podstatné rysy templářské 
spirituality. Jeho přednáška je určena 
těm, kteří hledají více než pseudoskan-
dální atrakce a chtějí poznat klíčový 
duchovní pramen, z něhož se napájí 
evropská civilizace.

Řád templářů byl největším a nejmoc-
nějším křesťanským rytířským řádem 
středověku. Celý název řádu zněl Chudí 
rytíři Krista a Šalomounova chrámu 
(Pauperes commitiones Christi tem-

Hugues de Payens, první velmistr řádu 
templářů

Kvalitu pořadů hlídali produkční Jana Veselá a mistr zvuku Tomáš Tomka
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plique Salomonici), obecně se používá 
termín templářští rytíři či templáři. Řád 
byl založen roku 1118 nebo 1119 jako dů-
sledek první křížové výpravy do Svaté 
země (1096-1099). Úkolem řádu bylo 

pomoci chránit nově založené Jeruza-
lémské království proti nepřátelským 
muslimským sousedům a zajistit bez-
pečnost pro zástupy poutníků z Evropy, 
putující do Jeruzaléma po jeho obsa-
zení. Jejich odznakem byly bílé pláště, 
doplněné záhy o typické červené kříže. 
Ve výzbroji měli většinou meč a štít ve 
tvaru erbu. 

Činnost rytířů Templu je zakryta 
množstvím dohadů, pomluv a lží. I pro-
to bude nepochybně zajímavé vyslech-

nout si výklad obdivuhodně sečtělého 
a rétoricky zručného člověka, jakým 
Aleš Roleček bezesporu je. Pravidelní 
návštěvníci akcí ČKA ve Světlé si jej pa-
matují ze dvou předchozích akcí (středo-
věké malířství a jezuité), které se setkaly 
s velkým zájmem a spokojeností. Při-
pomeňme tedy pouze, že  Aleš Roleček 
vystudoval Střední zemědělskou školu 
technickou v Brně, kde v roce 1978 ma-
turoval. V letech 1987-1991 studoval na 
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě 
v Litoměřicích a na Katolické teologic-
ké fakultě UK v Praze. V současnosti 
vyučuje na Prvním obnoveném reálném 
gymnáziu v Praze a vede semináře na 
Filosofi cké fakultě Univerzity Karlovy.

Aleš Roleček má za sebou též pestrý 
profesní životopis. Před listopadem 1989 
pracoval jako dělník ve VCHZ Synthesia 
Pardubice, sanitář v pardubické nemoc-
nici a prodavač v antikvariátu. V r. 1990 
pracoval v Římě jako redaktor českého 
vysílání Radio Vaticana. V letech 1991-
1993 působil v nakladatelství Vyšehrad 
– Scriptum. V období 1993-1995 byl 

správcem sbírek ve Východočeské gale-
rii v Pardubicích. Autorsky spolupracuje 
s pražským divadlem Archa (hry Marné 
tázání nebes, Čajovna Karma, Pocta 
Antonínu Koniášovi). Příležitostně 

spolupracuje s redakcí náboženského 
vysílání České televize a Českého roz-
hlasu. Publikuje v revue Souvislosti, 
Muzejním věstníku (Pardubice), Lido-
vých novinách (zač. 90. let) a časopise 
Lidé a země.

Hynek Bouchal

Vyznejte se ve svých penězích (5)

Pokud budete pořizovat bydlení, 
můžete vhodnou kombinací hypotéky 
a státní dotace ušetřit 110 000 korun 
na úrocích. Na fi nancování bydlení je 
možné využít státem dotovaného úvěru 
s velmi příznivým úrokem 2 %. Státní 
fond rozvoje bydlení tak umožňuje 
významně snížit celkové náklady na 
splacení úvěru.

Programů na podporu bydlení je hned 
několik. Jedním z nich je v rámci Podpo-
ry mladých „Úvěr 300“, který je určený 
pro mladé rodiny do 36 let věku a splat-
nost je až 20 let. Úvěr se státní podporou 
lze kombinovat se standardní hypotékou. 
Pokud byste využili této možnosti a sní-
žili tak celkovou výši hypotéky o 300 
tisíc, ušetříte při dvacetileté splatnosti na 
úrocích 110 tisíc (při úroku na hypotéce 
5 %).

Splátku jistiny lze navíc odložit až 
o deset let. To může jednak pomoci vy-

Placená reklama

vážit rodinné cash-fl ow, nebo ušetřené 
zdroje využít k vyššímu zhodnocení.

Státní fond rozvoje bydlení má v nabíd-
ce i jiné programy – jejich přehled najdete 
na adrese www.sfrb.cz.

Pořizování bydlení je fi nančně velmi 
náročné. Vyplatí se proto zvážit všechny 
možnosti a nejednat příliš unáhleně. Při 
fi nancování bydlení lze na vhodné kom-
binaci produktů ušetřit i dalšími způsoby, 
ale o tom zase někdy příště.

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

Petr Krajcigr
fi nanční 

konzultant

Templářský kříž Upalování templářů

Milí čtenáři,
pokud jste se „pročetli“ Světelským zpravodajem až na tuto stránku, je třeba 

vám prozradit, že článek Oslavy výročí je aprílovým žertíkem redakce.

10. května ve 14 hod.
v tanečním sále 

Společenského domu
pořádá MO KDU-ČSL 

již tradiční

DEN MATEK
V programu vystoupí soubory Vánek, 
Škubánek, Světlo a taneční kroužek 

pod vedením paní Štorkové.

K poslechu hraje skupina NaPrášky. 
Před zahájením programu bude 

od 13.30 hod. hrát dechový orchestr 
ZUŠ pod vedením p. J. Vajo.

Vstupné dobrovolné.

Občerstvení zajištěno. 

 P. Mašek
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Hokejová juniorka sedmá

Junioři HC Sklo Bohemia Světlá 
n. S. vedení z trenérské lavičky Jiřím 
Skálou mají být zásobárnou talentů 
pro úspěšný „A“ tým dospělých. 

Výkonnost v právě skončené sezoně 
krajského přeboru 2008/2009 poněkud 
zaostala za těmi předcházejícími. V zá-
kladní části soutěže po odehraných 
sedmadvaceti zápasech skončili mladí 
hokejisté z Pěšinek až na osmém místě 
desetičlenné tabulky s nelichotivým 
poměrem vyhraných a prohraných 
zápasů: 11 vítězství a 16 prohraných 
utkání. Ovšem jeden malý úspěch ve 
statistických kolonkách si světelská 

juniorka přeci jenom připsala, to když 
v počtu vstřelených branek v základní 
části byla se 125 góly čtvrtým nejúspěš-
nějším týmem. Více nastříleli junioři 
HC Chrudim, HC Spartak Choceň a HC 
Chotěboř. Po základní části se tabulka 
rozdělila, když první čtyři týmy si 
zahrály play-off a dolní šestice pokra-
čovala systémem každý s každým na 
jeden zápas o konečné umístění. Až tato 
část krajského přeboru zastihla juniory 
Světlé v dobré formě. Svěřenci Jiřího 
Skály dokázali vyhrát všech pět zápasů 
a posunout se na konečné sedmé místo 
v tabulce. Nejprve v Poličce zvítězili 
vysoko 11:1 a v Lanškrounu dokonce 15:

7, na domácím ledě v Humpolci porazili 
Litomyšl 9:4, těsné vítězství 3:2 vybo-
jovali ve Skutči a v posledním utkání 
sezony porazili na humpoleckém ledě 
HC Hlinsko 9:5. Sezonu lze tedy stručně 
hodnotit ve jménu rčení „Konec dobrý, 
všechno dobré.“ 

A jaké by to bylo hodnocení sezony, 
kdyby k tomu nebylo trochu statistických 
čísel z notesu vedoucího družstva Josefa 
Muzikáře. Nejlepším hráčem v kanad-
ském bodování byl Jaroslav Doležal s 55 
body (30 branek + 25 nahrávek), druhý 
v pořadí byl Richard Lobo – 45 bodů 
(15 + 30), a třetí Josef Štros nastřádal 36 
bodů (18 + 18). Nejvíce zápasů odchytal 

Junioři – horní řada zleva: Radek Ptáčník, Michal Vacek, Lukáš Holcman, Jan Jelínek, Jan Kříž, Jaroslav Doležal, Tomáš Vacek, 
Jan Svoboda, Roman Krajíček, Richard Lobo, Jan Drahozal, Zbyněk Říha

spodní řada zleva: Petr Dušek, Marek Didiáš, Michal Poledne, Ivo Dundáček, vedoucí mužstva Josef Muzikář, Michal Koubský, 
hlavní trenér Jiří Skála, Josef Muzikář, Jakub Suchánek

chybějí: brankáři Jan Dršata, Zdeněk Klement, hráči Petr David, Miroslav Kopecký, Jakub Šťastný, Martin Jakšl
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Michal Koubský, bylo jich 19, v deseti 
zápasech si zachytal Jan Dršata a Zdeněk 
Koubský se postavil do branky v šesti 
utkáních. Nejtrestanějším hráčem se stal 
obránce Radek Ptáčník, který si na trest-
né lavici odseděl 216 minut. V celé sou-
těži se v dresu juniorů HC Sklo Bohemia 
vystřídalo 29 hráčů včetně tří brankářů, 
největší počet odehraných zápasů mají 
na svém kontě útočníci Marek Didiáš 
a Jan Jelínek, shodně 30 startů. 

Jeden nesmazatelný zápis do historie 
starého zimního stadionu v Pěšinkách si 
připsali Josef Muzikář a Michal Vacek. 
V sobotu 31. ledna 2009 se stali poslední-
mi střelci domácích hokejistů na starém 
ledě, ty další góly budou již na novém sta-
dionu. Domácí tým prohrál s Hlinskem 
2:8 a ty dva góly vstřelili právě Muzikář 
s Vackem. Krajský přebor juniorů Pardu-
bického kraje vyhrál HC Chrudim před 
juniory Chotěboře. Sedmé místo patří 
HC Sklo Bohemia Světlá n. S. 

Text a foto: Jiří Víšek
Foto: Miroslav Sklenář

Historicky poslední světelští střelci ze 
„starých Pěšinek“ Josef Muzikář 

a Michal Vacek

Staženo z webové stránky

Na snímku je zachycen moment, kdy 
hráč Světlé J. Žák dostal doslova gilotinu 
od obránce Kutné Hory. Byl to čistě likvi-
dační faul a kutnohorský hokej si to ještě 
dal na své webové stránky! jív

Hokejisté Světlé přeborníky kraje

 „A“ tým hokejistů HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S.  procházel Krajskou ligou 
mužů  kraje Pardubicka bez větších pro-
blémů. Základní soutěž, která se hrála na 
24 kol, vyhráli svěřenci trenéra Schlai-
cherta s náskokem patnácti bodů před ho-
kejisty HC Chotěboř, když  po dvaadvaceti 
zápasech zažili tradiční „děkovačku“ vítě-

zů svým věrným příznivcům. Fandů měl 
úspěšný tým opravdu hodně a nebyli to jen 
členové fanklubu, které bylo pořádně sly-
šet na všech zimních stadionech, kde Svět-
lá hrála. Právem se tak hokejisté z Pěšinek 
těšili na play-off a příznivci očekávali 
finálové derby proti hokejistům Chotěboře. 
Leč k němu nedošlo, protože Chotěboř 
v semifinále nedokázala přejít přes Mo-
ravskou Třebovou. A jak si světelští vedli 
v atraktivních bojích play-off? Jako vítěz 
základní soutěže šli přímo do semifinále, 
ve kterém narazili na nebezpečný tým 
hokejistů s orlicí ve znaku – HC Chrudim 
B. První semifinále, hrané na zimním 
stadionu v Humpolci, mělo skvělou at-

mosféru, kterou oběma soupeřům záviděli 
hokejisté i z vyšších soutěží. Favorizovaná 
Světlá po dramatickém vývoji zápasu 
zvítězila 6:2, střelci branek byli: P. Včela 
(2), Krajíček (2), O. Včela a Pavliš. Odveta 
v Chrudimi přinesla Světlé po vítězství 5:
1 (Hadrava, Žák, P. Včela a Pavliš) jistotu 
postupu do finále. V něm čekal na „skláře“ 

přemožitel Chotěboře HC Slovan Morav-
ská Třebová. Humpolecký stadion viděl 
vyrovnaný zápas, ovšem s jasným vý-
sledkem 6:0 pro hráče HC Sklo Bohemia. 
Do branky soupeře se trefili: Krajíček (2), 
P. Včela, Mečiar a Žák. 

V neděli 1. března jeli světelští, doprová-
zeni mnoha svými příznivci, do Moravské 
Třebové bojovat o historicky první vítěz-
ství v krajském přeboru. Vybojovat titul 
krajského přeborníka se povedlo již ve 
dvou zápasech, když v Třebové se o ví-
tězství postarali střelci: Žák (2), Krajíček 
a Beránek. Leč k očekávanému předávání 
poháru přeborníkům Pardubického kraje 
na ledě v Moravské Třebové nedošlo, par-
dubický krajský svaz ledního hokeje totiž 
nestihl pohár zajistit. „Výboři“ z Pardubic 
totiž nepočítali s tím, že HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S. odehraje semifinále i finále 
play-off vždy na dva vítězné zápasy a kraj-
ský přeborník bude znám tak brzy. Pohár 
tak převzali až před druhým zápasem 
kvalifikace o 2. ligu s Novým Městem 
n. M. v Humpolci. Hokejisté z Pěšinek 
tak dokázali poprvé v historii světelského 
hokeje vybojovat postup do kvalifikace 
o postup do třetí nejvyšší hokejové soutěže 
v České republice. 

Vítězná děkovačka věrným příznivcům

Jan Krajíček s pohárem krajského 
přeborníka 

▶
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▶ O historický úspěch se zasloužili 
hráči: Lukáš Studený, Michal Koubský, 
Michal Dolinský, Marek Pavliš, Ondřej 
Včela, Petr Včela, Jaroslav Žák, Jan Kra-
jíček, Stanislav Mečiar, Ondřej Vomela, 
Jan Drahozal, Hynek Bárta, Jakub Kůrka, 
Jan Kubát, Petr Beránek, Petr Heřmánek, 
Vlastimil Křišťan, Ondřej Špatenka, Jan 
Ruml, Jan Neuwirth, Josef Štros, a reali-
zační tým ve složení: hlavní trenér Milan 
Schlaichert, hrající trenér Jan Krajíček, 
vedoucí mužstva Josef Smrž a tiskový 
mluvčí Karel Heřmánek. 

Text a foto: jív

Znamenitě rozehraná kvalifikace o 2. ligu

Světelští hokejisté po suverénním vítěz-
ství v play-off Krajské ligy Pardubického 
kraje vstoupili do kvalifikačních bojů ve 
velkém stylu. V úvodním zápase dokázali 

zvítězit na ledě největšího favorita soutěže 
HC Sršni Kutná Hora 3:1, když se o góly 
vítězů postarali P. Beránek, J. Krajíček 
a P. Včela. Kutnohorští hokejisté v tomto 
utkání neunesli psychický tlak v podobě 
plánovaného postupu do třetí nejvyšší 
hokejové soutěže u nás a ve třetí třetině 
se nechali vylučovat za hrubé fauly. To 
potom svěřencům trenéra Schlaicherta 
ulehčilo cestu k důležitému vítězství. Za 
zmínku stojí vynikající atmosféra ve hle-

nad soupeři z Nového Města nad Metují 
vypukla nefalšovaná radost.

Text a foto: jív

29. sezona na Kadlečáku

Co do počtu dní, ve kterých byl vlek 
na sjezdovce v provozu, řadí se s 64 dny 
mezi ty lepší. Lyžovat se začalo v neděli 
4. ledna, ovšem předcházelo tomu týdenní 
nonstop zasněžování technickým sněhem. 
Díky tomu však přečkala sjezdovka dny 
oteplení (ba i s deštěm) v provozuschop-
ném stavu až do 5. března, kdy se lyžovalo 
naposled. Víkend 14. a 15. února lze počí-
tat v celé historii lyžování na Kadlečáku 
za rekordní, neboť v sobotu přepravil vlek 
dle počítadla na turniketu 5 560 lyžařů 
a v neděli jen o šedesát méně. V oblibě 
bylo večerní lyžování při umělém osvětle-
ní, obyčejně byl vlek v provozu do 20. ho-
diny. Rekord drží čtvrtek 8. ledna, kdy se 
lyžovalo od 9 do 23 hod. 

Pozitivem bylo, že se lyžařský areál na 
Kadlečáku naučily využívat školy. Vedle 
základních škol ze Světlé přijela lyžovat 
škola z Dolního Města a dokonce i škola 
z Kácova. Snad tisícovku návštěvníků při-
lákal na Kadlečák Karneval s Hit radiem 
Vysočina. 108 lyžařů a snowboardistů se 
22. února postavilo na start obřího slalo-
mu. Shrnuto, i v této zimě patřila sjezdov-
ka nad Světlou, především díky obětavosti 
členů Lyžařského klubu Kadlečák, k nej-
využívanějším sportovištím ve Světlé. 

Text a foto: jív

První jarní den na Kadlečáku

dišti, o kterou se stejnou měrou postarali 
fandové obou soupeřů. 

Druhé vítězství Světlé v kvalifikaci 
viděl zcela zaplněný zimní stadion v Hum-
polci. Pořád ještě „skláři“ porazili TJ Spar-
tak Nové Město nad Metují 6:3. V tomto 
střetnutí se blýskl třemi góly J. Krajíček 
a další přidali T. Hadrava, P. Heřmánek 
a M. Dolinský. V dalším domácím zápa-
se na humpoleckém ledě zdolala Světlá 
soupeře považovaného za outsidera VTJ 
Ještěd Liberec 5:1. Vstup do zápasu sice 
nebyl podle předpokladů, soupeř z Podješ-
tědí po první třetině vedl 1:0, ale v dalších 
dvou třetinách potvrdili svými brankami 
P. Včela, S. Mečiar, J. Krajíček, P. Berá-
nek a J. Žák roli favorita. Bylo to další 
vítězství, tentokrát 5:1. 

Potom přišla neděle 22. března a v Hum-
polci se hrál veledůležitý zápas HC Sklo 
Bohemia Světlá n. S. – HC Sršni Kutná 
Hora, který mohl rozluštit tajenku, kdo 
bude vítězem kvalifikace. Domácím se 
nevedlo tak jako v Kutné Hoře a prohráli 
1:5, když jediným střelcem Světlé byl Jan 
Krajíček. Nutno dodat, že prohráli s lep-
ším soupeřem. Při vývoji tabulky kvalifi-
kace tak s největší pravděpodobností tento 
výsledek rozhodl o postupujícím i když 
na každé mužstvo ještě čekají dva zápasy 

Smutný a se svěšenou hlavou odcházel 
do šatny po prohraném zápase s Kutnou 
Horou trenér Světlé Milan Schlaichert.

Vítěz play-off Krajské ligy Pardubic-
kého kraje HC Sklo Bohemia Světlá 
n. S. měl dle zvyklostí převzít pohár po 
svém druhém vítězném finálovém utká-
ní v Moravské Třebové. Leč nepřipra-
venost funkcionářů výkonného výboru 
Pardubického krajského svazu ledního 
hokeje připravila o tento radostný oka-
mžik nejen hokejisty, ale i jejich věrné 
příznivce, kterých do Moravské Třebové 
přijela snad stovka. Prostě pohár nebyl 
vyroben včas. Proto až v neděli 15. břez-
na, před dalším kvalifikačním zápasem 
v Humpolci, přivezl z Pardubic místo-
předseda krajského svazu pan Stříteský 
očekávanou trofej. Z jeho rukou, za 
asistence světelského místostarosty Jana 
Tourka, převzal pohár kapitán krajských 
přeborníků Ondřej Včela. Sami hoke-
jisté při tomto okamžiku museli emoce 
radosti utlumit, vždyť měli před dalším 
důležitým krokem na cestě k úspěchu 
v kvalifikaci. Teprve po vítězství 6:3 

Pohár pro hokejisty Světlé
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a může se ještě dostavit nějaký překva-
pující výsledek. Světlá pojede do Nového 
Města nad Metují a do Liberce. Sympa-
tické bylo, že fanoušci Světlé své hráče po 
prohraném zápase nezatratili a tradičně 
skandovali „hoši děkujeme.“ 

Text a foto: jív

Návrat po zranění na dráhu

Čtrnáctiletá atletka Hana Ptáčníková, 
svěřenkyně trenéra Jozefa Foťka, se po 
svém zranění dokázala vrátit obdivuhodně 
rychle na dráhu. V prosinci loňského roku 
si při halovém mítinku v Praze na Straho-
vě zlomila klíční kost a na měsíc byla vy-
řazena z tréninku. Její návrat se uskutečnil 
ve stejné nafukovací hale na pražském 
Strahově na Mistrovství ČR žactva v halo-
vé atletice, které se uskutečnilo 28. února 
a 1. března. Žákyně světelské ZŠ Komen-
ského nejprve startovala ve sprintu na 60 
m. Ve svém šestičlenném rozběhu doběhla 
na 2. místě v čase 7.99 a postoupila do 
meziběhu, ve kterém skončila na 4. místě 
s časem 8.05. Tento výsledek jí zajistil 
celkově 8. místo z třicítky startujících. Ví-
tězka šedesátky J. Táborská z PSK Olymp 
Praha měla čas 7.85. Dalším startem Hany 
Ptáčníkové na republikovém šampionátu 
byl běh na 150 m. V rozběhu obsadila 
2. místo, časomíra jí naměřila čas 19.46 
a to jí stačilo na B finále. V něm skončila 
na 2. místě s časem 19.68 a celkově tak ob-
sadila krásné 5. místo. I tento běh vyhrála 
Táborská z pražského Olympu s časem 
18.81.

Text a foto: jív

Úspěchy pod vysokou sítí

Ač ve Světlé patří volejbal k nej-
starší sportům, největší radost mají 
ve volejbalovém oddíle TJ Sklo Bo-
hemia z těch nejmladších. Trenérka 
Irena Kořínková dala dohromady 
družstvo šikovných mladších žákyň, 
které sklízí úspěchy hned na dvou 
frontách. 

V krajském přeboru mladších žákyň 
hrají žákyně TJ Sklo Bohemia v nej-
vyšší výkonnostní skupině a před po-
sledními dvěma turnaji si drží 2. místo 
v sedmičlenné tabulce. 8. března se 
konal osmý turnaj z deseti v baště vo-
lejbalu Vysočiny v Bedřichově u Jih-
lavy. Svěřenkyně trenérky Kořínkové 
tam hned na úvod porazily vedoucí 
tým tabulky ŠSK Demlova Jihlava 
2:0 na sety, ale podlehly domácímu 
Sokolu Bedřichov stejným poměrem, 
potom zvítězily 2:0 nad volejbalist-
kami z Telče. V tomto turnaji obsadily 
Světelačky 2. místo se stejným počtem 
bodů i poměrem setů jako vítězky 
z Jihlavy. Rozhodovaly tedy výsledky 
jednotlivých setů. Po tomto turnaji se 
první pětice družstev seřadila v pořa-
dí: 1. ŠSK Demlova Jihlava, 2. TJ SB 
Světlá n. S., 3. Sokol Bedřichov, 4. Jis-
kra Havlíčkův Brod, 5. Sokol Nová 
Včelnice.

Stejná sestava děvčat ještě startuje 
v meziokresním přeboru v minivolej-
balu, ten hrají vždy čtyři hráčky na Tohle je to rameno!

hřišti. A děvčata ze Světlé jsou v  sou-
těži zatím nejlepší. 15. března se hrál 
turnaj čtyřkového volejbalu v Želivě, 
Světelačky tam vyhrály vše, a tím si 
udržely postavení na čele tabulky. 
Výsledky ze Želiva: TJ SB Světlá n. S. 
– ŠSK Demlova Jihlava 2:1 na sety, TJ 
SB Světlá n. S. – TJ Sokol Nové Veselí 

2:0. Potom družstvo trenérky Kořín-
kové postupně porazilo Jiskru Hum-
polec 2:0, Spartak Pelhřimov rovněž 
2:0 a domácí TJ Sokol Želiv opět 2:0. 
Čelo tabulky po sedmi turnajích: TJ 
SB Světlá n. S., 2. TJ Sokol Bedřichov, 
3. TJ Sokol Nové Veselí. 

 jív
Foto: Radek Kohout

Zadní řada zleva: Lucie Špačková (č. 5), Kateřina Kořínková (3), trenérka Irena 
Kořínková, Kateřina Spěváková (1), Andrea Doležalová (4). Vpředu zleva stojí Zuzana 

Chládová (2), Kristýna Šlosrová (6) a Ivana Kohoutová (7)

Fotbalisty čekají záchranářské 
práce

„A“ tým fotbalistů FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. nečeká vůbec lehké jaro v kraj-
ském přeboru. Vždyť po patnácti kolech 
podzimní poloviny soutěže byli svěřenci 
trenéra Františka Poláka s 11 body na 15. 
(předposledním) místě tabulky. Před nimi 
na 14. místě přezimovali fotbalisté Nové 
Vsi, kteří měli jen o bod více, a tabulku 
po podzimu uzavíral osmibodový Sokol 
Herálec. 

V zimní přípravě odehrálo mužstvo 
Světlé do 14. března pět přípravných 
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Turistika

Značkaři a turistické značení 
V kraji Vysočina pracuje celkem 115 

značkařů Klubu Českých turistů ve 
značkařských obvodech v Havlíčkově 
Brodě, Jihlavě, Měříně, Pelhřimově, 
Telči, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. 
Obhospodařují 2 890 km turistických 
značených tras (TZT), vyvěšují a ob-
novují 3 490 směrovek a tabulek, 110 
turistických vývěsních map ve stoja-
nech a rámech, 324 ocelových a dřevě-
ných směrovníků. 

To vše je velmi náročná práce, vyža-
dující nejen mnoho času, ale i fi nančních 
prostředků. Kde je KČT získává? Fi-
nancování značení je vícezdrojové, část 
fi nancí přináší klub sám, část získává 
prostřednictvím ministerstva pro regio-
nální rozvoj a konečně část prostřednic-
tvím dotací z krajského úřadu. Ten vloni, 
stejně jako v minulých letech, přislíbil 
a uvolnil na značení částku 200 000 Kč, 
ale vzhledem k nevhodně zvolenému 
termínu realizace a vyúčtování se nepo-
dařilo využít celou částku, a na značení 
bylo vyúčtováno a proplaceno krajem 
157 036 Kč. Již byla přijata určitá opat-
ření, aby se tato nemilá situace neopako-
vala a byla vyčerpána celá částka, která 
i pro letošek bude činit 200 000 Kč.

Je třeba si uvědomit, že značené trasy 
slouží všem uživatelům, vedou je spo-
lehlivě a oni zbytečně nebloudí a neroz-
bíhají se po lesích. I v loňském roce jsme 
na základě dílčích plánů obnovy TZT 
obnovili značení jedné třetiny všech tras 
kraje a obnovili nátěr jedné pětiny všech 
směrovníků, stojanů a rámů s turistic-
kými vývěsními mapami. Mohu tedy 
s radostí konstatovat, že plán obnovy 
TZT a informačních prvků byl splněn. 
Dále se postupně obnovují poškozené 
směrovky, tabulky a turistické vývěsní 
mapy. Při značkařské činnosti bylo od-
pracováno obdivuhodných 5 225 hodin, 
průměrně každý značkař odpracoval 
v terénu 45 hodin, za což všem patří 
velké poděkování. 

Mimo pravidelnou obnovu bylo nutno 
provést i nárazové práce při přeložkách 
některých TZT, což vyžaduje mravenčí 
práci všech zúčastněných i organizační 
schopnosti potřebné k jejich zajištění. 
V ZO Havlíčkův Brod došlo k vyznačení 
nové Cesty pátera Josefa Toufara z Leš-
tiny u Světlé přes Dobrnice, Číhošť, 
Nezdín a Benetice do Smrčné (18,5 km), 

dále byla prodloužena zelená trasa 
z Rozsochatce do Lysé (6 km), a přelo-
žena zelená trasa, která nově vede přes 
hlavní vrchol Melechova s významovou 
odbočkou k melechovské tvrzi. 

Minulý rok pokračovaly rovněž kar-
tografi cké práce na mapách KČT a na 
TVM. Nové mapy se postupně převádějí 
do digitální podoby, která umožňuje 
zhotovení jakýchkoli výřezů a měřítek 
mapy. Tato možnost bude zcela jistě 
využita městy, různými mikroregiony  
a jinými zájemci o kvalitní mapu se zá-
jmovým územím dle objednávky.  

V materiálové oblasti došlo letos ke 
změně – značkařský sklad byl přemístěn 
z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Sklad 
je dobře zásoben a vede jej Vladimír 
Maršík.

Členové výboru pracují nejen v rámci 
kraje Vysočina, ale přispívají zároveň 
nemalým dílem i při práci pro ústředí 
KČT v sekci pěšího a lyžařského zna-
čení. Podílejí se například na tvorbě 
nových učebních textů, na zpracovává-
ní nejnovějších trendů v turistice a ve 
značení a jejich uvádění v život. Dále 
řeší použití nových materiálů, výrobu 
trvanlivých směrovek, nikdy nekončící 
tvorbu dokonalých a přehledných map, 
právní ochranu značení, a spolupracují 
při řešení mnoha koncepčních záměrů.   

V následujících letech je třeba napl-
ňovat jednu z vizí KČT – zbytečně již 
nerozšiřovat síť značených tras a posou-
dit účelnost tras stávajících. Postupně 
trasy přesunout dle možností z asfalto-
vých cest na pěkné lesní, polní či luční 
cesty, málo vyhledávané nebo špatně 
trasované přeložit nebo zrušit, tak aby 
se procházejícím turistům na nich líbi-
lo, aby na trasách spravovaných našimi 
značkaři nikdy nezabloudili a cesta je 
vždy dovedla ke zdárnému cíli.

Martin Pesler 
 předseda krajské komise značení 

kraje Vysočina

zápasů bez jediného vítězství. Trenér 
Polák výsledky z těchto utkání vůbec 
nepřeceňoval, vždyť do všech nastupovali 
hráči z plného tréninku. Ale posteskl si, 
že ve většině zápasů se jeho svěřencům 
povedl jen první poločas a v tom dru-
hém propadli. Nejprve přišla porážka 
1:2 s divizním Ždírcem, následovala krutá 
prohra s účastníkem středočeské I. A tří-
dy FC Zenit Čáslav B 0:8. Potom přišla 
remíza 2:2 s A třídní Žirovnicí a stejný 
výsledek s fotbalisty Slovanu Havlíčkův 

Brod. Vítězství nepřineslo ani utkání na 
umělé trávě v Humpolci, hrané v sobotu 
14. března večer se Speřicemi. Byla to pro-
hra 3:4. V těchto pěti zápase byl nejlepší 
střelcem M. Křikava  s třemi trefami, dvě 
branky dal Císař a po jedné Rezek, Tůma 
a Klaus. Před jarním výkopem krajského 
přeboru čekaly na světelské fotbalisty ještě 
zápasy proti Sokolu Habry a s Třemošnicí. 
Na otázku, k jakým změnám došlo přes 
zimu v kádru, trenér Polák odpověděl: 

„Bratři Stojanové odešli do Herálce, 
Míla Kozlík se vrátil do Tisu, a tam odešel 
na hostování též Jiří Valenta. Brankář 
Aleš Dočkal se vrátil do Kožlí. Kádr pro 
krajský přebor doplnili Tomáš Tůma 
z Chotěboře, bratři Matějkové se vrátili 
ze sousední Nové Vsi a z Tisu, výměnou 
za Valentu přišel na hostování Marek Ha-
lama. Hostování u nás obnovil též Tomáš 
Teplan z Havlíčkova Brodu.“ 

Až se dubnové číslo Světelského zpra-
vodaje dostane do rukou čtenářů, měli by 
mít fotbalisté FK Sklo Bohemia odehrané 
již dva zápasy jarní poloviny krajského 
přeboru, 29. března doma se Slavojem 
TKZ Polná a 5. dubna v Jaroměřicích nad 
Rokytnou. To v případě, že sehrání prv-
ních kol jara nepřekazí nezpůsobilé terény. 
K dobrým výkonům, zejména v domácích 
zápasech, budou Světeláci též potřebovat 
podporu diváků a kéž by byla taková, jaká 
hnala k vítězstvím světelské hokejisty 
v krajské lize. 

Text a foto jív

▶

Zimní příprava na umělé trávě na 
stadionu u ZŠ Komenského 
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Tip na výlet

V loňském letním dvojčísle Světel-
ského zpravodaje jsme vám v rubrice 
Tip na výlet představili čerstvě vy-
značenou trasu z Leštiny přes Číhošť 
do Smrčné, která dostala název Cesta 
P. Josefa Toufara. Její slavnostní ote-
vření se uskuteční v sobotu 18. dubna 
a pořadatelé celé akce vás srdečně 
zvou.

Sraz všech přítomných je v 10.00 hod. 
u geodetického středu ČR v Číhošti, 
kam se můžete dopravit autem nebo 
přijít pěšky právě po modré značce od 
vlaku z Leštiny nebo ze Smrčné. Zde 
po krátkých zdravicích několika vý-
znamných hostů (účast např. přislíbila 
Naděžda Kavalírová, předsedkyně Kon-
federace politických vězňů, či Václav 
Jehlička, ministr kultury) z řad církve, 
KPV, KČT a kraje Vysočina bude vysvě-
cen obecní prapor. Poté půjdou účastníci 
akce společně ke kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie, kde je v programu slav-
nostní přestřižení pásky a otevření cesty 
P. Josefa Toufara. Po celou dobu bude 
možnost občerstvit se v místní restau-
race a stánku. 

Do 11.00 hod. se v kostele koná boho-
služba, ale v době od 11.00 do 12.30 hod. 
může kostel navštívit široká veřejnost. 
Pěší turisté se následně vydají na někte-
rou z připravených tras:
A)  Číhošť – Prosíčka – Nezdínská stu-

dánka – Dubice – Opatovice – Leš-

tinka (bus u hlavní silnice Ledeč 
n. S – Světlá n. S.), trasa vede stále 
po modré, délka 12 km.

B)  Číhošť – Prosíčka – Nezdínská stu-
dánka – Dubice – Pavlov – Vilémo-

vice (bus), trasa vede na rozcestí 
Dubice po modré a odtud po žluté 
do Vilémovic, délka 13 km.

C)  Číhošť – Prosíčka – Nezdínská stu-
dánka – Pavlov – Dubice – Opatovi-
ce – Nezdínská studánka – Číhošť, 

Altánek u geografického středu ČR v Číhošti

trasa vede k Nezdínské studánce po 
modré značce, do Pavlova po vlast-
ním značení, po žluté na rozcestí 
Dubice a po modré zpět do Číhoště, 
délka 16 km.

Úsek z Číhoště k Nezdínské studánce 
je vhodný i pro tělesně postižené a vo-
zíčkáře s doprovodem. V Pavlově bude 
od 13 do 16 hod. zpřístupněna Stanice 
ochrany fauny AOPK ČR.

Text a foto: Jaroslav Vála 

Dančí obora

Místní společnost Koruny České 
pořádá

ve dnech 11. a 12. dubna 
od 10 do 17 hod. 

na Michalově statku v Pohledi

STAROČESKÉ 
VELIKONOCE

Zažijete jarní svátky na selském 
statku jako v období před zrušením 

roboty, uvidíte výzdobu objektu 
a interiérů, obyčeje a ukázky 

jarních prací. 

V neděli vystoupí folklorní soubor 
Škubánek ze Světlé n. S.

se svým velikonočním programem.
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Velikonoční omalovánka
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