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Vážení čtenáři,
jsem takřka stoprocentně přesvěd-

čen, že velká část z vás je stejně jako já 
poslední dobou znechucena chováním 
politických elit. Špičkoví politici, kteří 
v sobě pravděpodobně nemají zaryta 
elementární pravidla obyčejné mezilid-
ské etiky, na druhé hází „špínu“, jsou 
na sebe vulgární, urážejí se. Ale ptám se, 
milý čtenáři májového Zpravodaje, kam 
se poděla pro měsíc zamilovaných tak 
podstatná láska? Nu, pojďme s výrazně 
nevážným nadhledem prozkoumat dva 
nejpodstatnější hráče na našem malém 
politickém kolbišti – Mirka Topolánka 
a Jiřího Paroubka. Pokusil jsem se pomo-
cí vybraných výroků obou politiků dojít 
k závěru, zda je jejich mediálně propago-
vaná nesmiřitelnost pouze bublina a zda 
by se pod rozkvetlým májovým stromem 
alespoň na chvilku snesli…

Jiří Paroubek začíná poměrně nadějně: 
„Nenávist není program. Ti, kdo šíří ne-
návist, ve volbách shoří.“ To ve slovníku 
Mirka Topolánka se vyskytuje při vzpo-
mínce na předsedu sociálních demokratů 
dokonce slovo významově opačné ke 
slovu nenávist: „…chci říct, že to roz-
hodně není žádná láska na první pohled.“ 
Bohužel, slovo láska tu nezaznělo v příliš 
optimistickém duchu. Odstupující premi-
ér vztah k Jiřímu Paroubkovi pro jistotu 
ještě upřesňuje: „… není to tak, že bychom 
se najednou objali a tančili spolu krako-
viaka.“ A koho by chtěl raději objímat Jiří 
Paroubek? Z následujících slov je to asi 
jasné: „Ať si novináři dělají ankety, kde 
ze mě dělají tu největší stvůru z hlediska 
duševního i fyzického, ale ve skutečnosti 
mám v popularitě a důvěryhodnosti vý-
razný předstih před dnešními vládními 
politiky.“ Ano, alespoň láska k sobě sa-

mému tu funguje. Zato Mirka Topolánka 
by Jiří Paroubek odkázal zpod rozkvetlé 
třešně raději někam do vzdálené psychi-
atrie: „Já bych mu doporučil svého příte-
le Jana Cimického, který vlastní nervové 
sanatorium Modrá laguna, a myslím si, 
že kdyby ho navštívil, že by se mu trošku 
ulevilo.“ Na to už by zcela určitě Mirek 
Topolánek opovržlivě odpověděl: „Na 
hlasy ze záhrobí nereaguji…“ 

Ano, to opravdu byla autentická slova, 
kterými na sebe reagují dva největší hy-
batelé současnými politickými figurkami. 
Moc májově nakonec jejich vzájemný 
vztah nevyzněl. Ono by nám, v podstatě 
aktivně nezúčastněným, přesto zainte-
resovaným lidem, možná stačilo, kdyby 
onoho vzájemného osočování mezi čes-
kými politiky alespoň trošičku „májově“ 
ubylo.

J. P.

Slovo úvodem

Schůze rady 23. března

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

Jednání zahájila Ing. Arnotová přiví-
táním přítomných a provedením kont-
roly zápisu z minulého jednání:
 • petice obyvatel sídliště Na Bradle, 

týkající se nesouhlasu se změnou 
územního plánu rozšíření plochy 
pro podnikání – tato záležitost 
bude projednána ještě v komisi roz-
voje města

 • dopis manž. Říhových – Mgr. Tou-
rek informuje, že přišel dopis 

– reakce na jeho odpověď. J. Böhm 
sděluje, že na den 31. 3. 2009 je 
svoláno místní šetření ohledně sta-
vu zmiňované komunikace

 
RM po projednání souhlasí:

 • s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Světlá n. S. a firmou 
DRUPOS – PROJEKT v.o.s. Jedná 
se o smlouvu o zabezpečení autor-
ského dozoru projektanta při rea-
lizaci stavby Kanalizace Rozkoš 
Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 3. 2009.

 • s podáním žádosti Krajskému úřa-
du kraje Vysočina za účelem po-
skytnutí dotace na údržbu zeleně 
v průjezdných úsecích obcí kraje 
Vysočina ve Světlé n. S. a míst-
ních částech. Sekání budou pro-
vádět TBS Světlá n. S. Jedná se 
o 15 980 m2 na jednu seč, dotace 
z kraje činí 0,70 Kč na m2 příkopu, 
tedy 1 m širokého pásu kolem sil-
nic II. a III. třídy. Finální částka 
činila 22 372 Kč, což představuje 
100 % z celkových nákladů. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2009. 

 • s odložením projednání Smlou-
vy o svozu a ukládání odpadu 
č. 46/2009 mezi městem Světlá 
n. S. a TBS Světlá n. S. na své příš-
tí jednání.

 • s pronájmem pozemku KN parc. 
č. 337/1 v k. ú. Světlá n. S. o výmě-
ře cca 30 m2. Jedná se o pozemek 
v lokalitě garáží v Lánecké ulici.

RM projednala záměr města vybu-
dovat cyklostezky kolem řeky Sázavy. 
V rámci této akce jsou vedena jednání 
s vlastníky pozemků. Někteří trvají na 
odprodeji, jiní požadují směnu. Cyk-
lostezka by nevedla po jednom břehu 

Sázavy, ale přecházela by v Mrzkovi-
cích na druhý břeh, kde jsou pozemky 
města, Lesů ČR a obce Trpišovice.
 • s předloženým návrhem vedení tra-

sy stezky pro pěší a cyklisty Světlá 
n. S. – Smrčná a pověřuje OMIRR 
k vypsání výběrového řízení na 
zhotovitele projektové dokumen-
tace ve stupni pro stavební řízení 
a realizaci stavby.

 • s tím, že v rámci zpracování pro-
jektové dokumentace stezky pro 
pěší a cyklisty nebudou řešena pro-
tipovodňová opatření v místě gará-
ží v ul. Sázavská. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 4. 2009. 

 • s uzavřením dodatku č. 1 k nájem-
ní smlouvě uzavřené mezi městem 
Světlá n. S. a Ing. Vl. Dvořákem 

– prodejna elektro. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 3. 2009. 

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

 • Byt 1+1 po p. Holendovi se přidě-
luje paní Anně Vaňkátové, bytem 
Kochánov 1, Světlá n. S. Náhrad-
ník pro tento aktuální výběr: Ive-
ta Brabcová, trvale bytem Leština 
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Schůze rady města 6. dubna 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Věra Tyčová, Mgr. Jana Kupčí-
ková, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan 
Tourek, Ing. Jiří Moučka

Omluven: Ing. Luboš Vacek
Jednání zahájila starostka města přiví-

táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu:
 • Smlouva o svozu a ukládání odpadu 

č. 46/2009 – tento materiál byl přelo-
žen na dnešní jednání – Mgr. Tourek 
žádá o jeho odložení do dalšího jed-
nání, kdy už bude známo víc infor-
mací.

 • zápisy z komisí – Ing. Arnotová – je 
požadavek, aby zápisy z jednání do-
stávali radní.

 • i výbory – kontrolní a finanční by 
měly mít zpracovány plány zasedá-
ní na rok 2009 a tyto předložit ke 
schválení ZM.

 • zřizovací listina TBS – Ing. Arnoto-
vá – poslední termín k jejímu před-
ložení je 30. 6. 2009.

  
RM po projednání ukládá:

 • místostarostovi Mgr. Janu Tourkovi 
zajistit vypracování nové zřizovací 

u Světlé 51. Zajistí: vedoucí odboru 
sociálních věcí, ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: 31. 3. 2009.

 • s poskytnutím finančního daru ve 
výši 10 000 Kč VOŠ, Gymnáziu 
a SOŠUP Světlá n. S. za účelem po-
řádání Majálesu ve Světlé n. S. dne 
7. 5. 2009. Zajistí: vedoucí FO, ter-
mín: 30. 4. 2009. 

 • s poskytnutím finančního daru Sva-
zu diabetiků ČR, územní organiza-
ci Havlíčkův Brod ve výši 1 000 Kč. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 30. 4. 2009. 

 • s poskytnutím finančního daru ve 
výši 5 000 Kč Svazu zahrádkářů 
a ochránců přírody v Josefodole 
na pořádání akce „Pohádkový les 
aneb Z pohádky do pohádky“ dne 
23. 5. 2009. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 30. 4. 2009. 

 • s poskytnutím jednorázového fi-
nančního daru ve výši 5 000 Kč 
na vymalování nebytových prostor 
v čp. 23 z důvodu havarijního zaté-
kání vody. Zajistí: vedoucí finanční-
ho odboru, termín: 30. 4. 2009. 

 • s navýšením nejvyššího povolené-
ho počtu žáků ve školní družině 
ZŠ Světlá n. S., Lánecká 699, Světlá 
n. S., příspěvková organizace, z do-
sud povoleného počtu 110 na počet 
130 k 1. 9. 2009. Zajistí: vedoucí od-
boru SŠaŽ, termín: 31. 3. 2009. 

RM po projednání neschvaluje:
poskytnutí příspěvku ve výši 12 000 Kč 

na odbahnění rybníka na pozemku 
parc. č. 247/3 v Dolních Bohuši-
cích Mysliveckému spolku Světlá 

– Druhanov.

RM po projednání bere na vědomí:
 • výsledek výběrového řízení za-

kázky Protipovodňová opatření 
na fotbalovém stadionu, Světlá 
n. S. a ukládá odboru MIRR uza-
vřít smlouvu s firmou EVOS-HYD-
RO, s. r. o., Ledeč n. S. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2009. 

 • přehled grantových programů 
z Fondu Vysočiny za měsíc březen 
2009 a ukládá odboru MIRR podat 
žádost o dotaci ve výši 200 000 Kč 
(40 %) na akci Oprava části cyk-
lotrasy Lipnička – Dolní Město 
II. etapa. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 3. 2009. 

 • výši dotace a Smlouvu o poskytnutí 
dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod 

pro projekt Rekonstrukce zimního 
stadionu na víceúčelové zařízení. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 4. 2009. 

 • dopis od Farní rady farnosti Světlá 
n. S., ve kterém vyslovuje výhrady 
k pořádání a názvům akcí k oslavám 
svátku svatého Mikuláše. Záležitost 
bude projednána za účasti Mgr. Tour-
ka, PO KyTICe a p. faráře.

 • informaci Mgr. Tourka, že MO 
KDU-ČSL bude pořádat oslavu 
Dne matek a žádá o prominutí po-
platku za pronájem tanečního sálu.

 • informaci ing. Žáčkové v tom 
smyslu, že město Světlá n. S. prona-
jímá nebytové prostory, které mají 
ve správě TBS Světlá n. S. Pokud 
je v rámci tohoto pronájmu prona-
jímán i movitý majetek (např. náby-
tek, akumulační kamna, bojler), je 
město povinné z pronájmu movité-
ho majetku odvádět 19 % daň z při-
dané hodnoty. Pokud je nájemce 
plátcem DPH, lze celou nájemní 
smlouvu (nebytové prostory i mo-
vitý majetek) o DPH zvýšit. 

 • RM Světlá n. S. projednala žádost 
Školské rady ZŠ v Komenského 
ulici. Škola se domnívá, že jedním 
z důvodu, že se prudce omezil zá-
jem rodičů o umístění dětí do ZŠ 
Komenského, je vzdálenost do-
cházky od autobusů. Na základě 
toho bylo vyvoláno jednání s do-
pravci. Záměrem bude projednání 
změny trasy v případě vytvoření 
nových zastávek v ul. Na Sídlišti, 
v ul. Sázavská by byly využívá-
ny zastávky stávající. Dle vyjád-
ření firmy Veolia lze změnu trasy 
provést u linky č. 600260 a linky 
č. 600070, u linky č. 600930 je toto 
v současné době nereálné. Z hledis-
ka firmy ICOM transport je reálná 
změna u linky č. 350320. Obě firmy 
předloží návrh řešení u těchto linek 
KrÚ Jihlava po předchozí konzulta-
ci do 10. 4. 2009 a případné změny 
by měly proběhnout v rámci červ-
nových změn jízdního řádu. 

 Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶

listiny TBS města Světlá nad Sáza-
vou do 30. 6. 2009.

 • vedoucí finančního odboru přehod-
notit, projednat a event. vypracovat 
smlouvy o poskytování bezplatných 
služeb mezi příspěvkovými organi-
zacemi města. Zajistí: Mgr. Jan Tou-
rek, místostarosta a vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 30. 6. 2009.

  
RM po projednání schvaluje:

 • přidělení bytů na dobu určitou jed-
noho roku s automatickým obnovo-
váním při plnění si povinností ply-
noucích z nájemní smlouvy:

 • byt 1+1 v Nádražní ul. čp. 185 paní 
Iloně Toškové, Příseka 131 (náhrad-
ník – paní Daniela Semerádová, Sá-
zavská 925)

 • byt 1+1 v Josefodole čp. 24 p. Josefu 
Tvrdíkovi, Nádražní 222 (náhradník 
– paní Ladislava Švandová, Dobrni-
ce)

 • od 1. 1. 2010 účtovat poplatek z pro-
dlení u pozdních úhrad nájmů dle 
§ 697 občanského zákoníku.

 • zpětné namontování venkovních ža-
luzií a instalaci mříží do oken u by-
tu paní Švecové v ul. Jelenova 
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101. Zajistí: tajemnice byt. komise, 
ředitel TBS Světlá n. S., termín: 
30. 4. 2009, 31. 12. 2009.

 • pronájem pozemku KN parc. č. 1163 
v k. ú. Světlá n. S. o výměře 3 100 
m2 Fotbalovému klubu Sklo Bohe-
mia Světlá n. S. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 4. 2009. 

 • odstranění starých pískovišť a dlaž-
by zpevněných ploch v sídlišti Na 
Bradle na pozemcích KN parc. 
č. 235/28 a 235/30 v k. ú. Světlá 
n. S. v souladu se studií revitaliza-
ce sídliště. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2009. 

 • ukončení nájemní smlouvy uza-
vřené mezi paní Michaelou Jiříko-
vou a městem Světlá n. S. ke dni 
31. 3. 2009 na části pozemku KN 
č. 1360 v k. ú. Horní Bohušice.

 • úpravu nájemní smlouvy uzavřené 
mezi p. Petrem Feltem, Čapkova 487, 
Světlá n. S. a městem Světlá n. S. na 
část pozemku KN č. 724/31 v k. ú. 
Světlá n. S. a ukládá odboru MIRR 
vypracovat a uzavřít dodatky k ná-
jemním smlouvám. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 4. 2009. 

 • vedení trasy optické přípojky Wave-
-Net Světlá n. S. přes ulici Na Brad-
le a Dolní ul. za podmínek dodržení 
bezpečné hloubky neomezující pří-
padnou realizaci komunikace. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 4. 2009. 

 • úhradu projektové dokumentace 
veřejné části kanalizačních přípo-
jek v ulici Na Rozkoši. Doporuču-
je ZM schválit změnu investičních 
prostředků schválených v rozpočtu 
města na akci Kanalizace na Roz-
koši ve výši 18 400 Kč na prostředky 
neinvestiční.

  
RM na svém zasedání dne 26. 1. 2009, 

č. usnesení 42/2009, schválila záměr 
pronájmu ploché střechy ZŠ Lánecká ve 
Světlé n. S. za účelem výroby elektrické 
energie a umístění fotovoltaických pane-
lů. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřed-
ní desce města Světlá n. S. od 24. 2. 2009 
do 10. 3. 2009.

V podmínkách pro nájemce bylo uve-
deno:
 • před vlastní instalací bude prove-

deno statické posouzení nosné kon-
strukce střechy na náklady nájemce

 • bude proveden průzkum a posou-
zení stavu střešního pláště, ověřen 
součinitel prostupu tepla, konden-
zace vodní páry. V případě špatného 

technického stavu provede nájemce 
střechy opravu střechy na vlastní ná-
klady, tyto náklady budou odečteny 
z nájmu.

RM Světlá n. S. schvaluje pronájem 
ploché střechy ZŠ Lánecká ve Světlé 
n. S. za účelem výroby elektrické energie 
a umístění fotovoltaických panelů firmě 
ZTC Real Estate, s. r. o., 580 01 Havlíč-
kův Brod na dobu dvaceti let. Ukládá 
odboru MIRR uzavřít s firmou ZTC 
Real Estate, s.r.o., 580 01 Havlíčkův Brod 
smlouvu o pronájmu ploché střechy ZŠ 
Lánecká ve Světlé n. S. za účelem výroby 
elektrické energie a umístění fotovoltaic-
kých panelů na dobu dvaceti let. Ukládá 
seznámit ZM s pronájmem ploché stře-
chy ZŠ Lánecká ve Světlé n. S. za účelem 
výroby elektrické energie a umístění 
fotovoltaických panelů. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 29. 4. 2009. 
 • aby si manželé Říhovi v zájmu bez-

pečnosti a pro zajištění výhledu při 
výjezdu z garáže a ze dvora u čp. 11 
v Dolní Březince instalovali zrcadlo 
na pozemku města Světlá n. S. a je 
ochotna jim přispět polovinou ná-
kladů.  Zajistí: Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, termín: 30. 4. 2009. 

 • nabídnutí plánovaných parkovacích 
míst u domů čp. 1018 - 1021 a 965 - 
968 v souladu se studií revitalizace 
sídliště obyvatelům sídliště k vytvo-
ření rezervovaných stání. Podle výše 
nákladů bude vypočítána spoluúčast 
zájemců o vytvoření rezervovaných 
stání. Ukládá odboru MIRR zařa-
dit vytvoření rezervovaných parko-
vacích míst v sídlišti Na Bradle do 
rozpočtu roku 2010. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009. 

 • vedení jednosměrné trasy linko-
vých autobusů č. 350320, 600070, 
600930, 600260 ulicí Na Sídlišti bez 
podmínky rozšíření křižovatky (Na 
Sídlišti - Dolní - Sázavská). Vyhod-
nocení provozu bude provedeno po 
uplynutí školního roku 2009/2010.

RM ukládá odboru dopravy zajistit 
vyjádření dotčených orgánů k vedení 
jednosměrné trasy linkových autobusů 
č. 350320, 600070, 600930, 600260 uli-
cí Na Sídlišti bez podmínky rozšíření 
křižovatky (Na Sídlišti – Dolní – Sá-
zavská). Zajistí: Josef Böhm, místosta-
rosta, vedoucí odboru dopravy, termín:  
31. 8. 2009.
 • provedení opakovaného odchytu 

holubů na budově radnice. Ukládá 

odboru MIRR objednat provedení 
opakovaného odchytu holubů na bu-
dově radnice. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 31. 5. 2009. 

 • poskytnutí finančního daru Římsko-
katolické farnosti - děkanství Světlá 
n. S. ve výši 20 000 Kč. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín: 
29. 4. 2009. 

 • změnu usnesení č. 113/2009 rady 
města konané dne 23. 3. 2009: 

 • Výše finančního daru pánům Jaro-
míru Neuberovi a Patriku Fousko-
vi, Pojízdná prodejna - sdružení, 
Školní statek Humpolec se zvyšuje 
z původně schválených 2 000 Kč na 
5 000 Kč. Zajistí: vedoucí finanční-
ho odboru, termín: 30. 4. 2009. 

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

  Byt 2+kk po paní Beránkové se při-
děluje panu Františku Aubrechtovi, 
dosud trvale bytem Sázavská 543, 
Světlá n. S., který jej bude užívat 
společně se svojí manželkou, paní 
Marií Aubrechtovou. Náhradník 
pro tento aktuální výběr: paní Marie 
Vránová, trvale bytem Štěpánov 24, 
Leština u Světlé, společně s manže-
lem Milanem Vránou.   

 • RM ukládá TBS Světlá n. S. uzavřít 
nájemní smlouvu na byt o velikos-
ti 2+kk v čp. 1044 v ul. U Rybníč-
ků (dům s pečovatelskou službou), 
Světlá n. S. dle schváleného užšího 
pořadníku. Zajistí: vedoucí sociální-
ho odboru, ředitel TBS Světlá n. S., 
termín: ihned.

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
3 000 Kč Futsalovému klubu Premi-
um Světlá n. S. na uspořádání páté-
ho ročníku turnaje v malé kopané 

„O pohár starostky města“, který se 
koná dne 2. 5. 2009.

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000 Kč Obecnímu úřadu ve Slu-
žátkách na organizaci služáteckého 
pohádkového lesa, který se usku-
teční dne 16. 5. 2009. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín: 
30. 4. 2009. 

 • konání akce Český den proti rako-
vině ve Světlé n. S. dne 13. 5. 2009. 
Zajistí: Helena Kostincová, termín: 
13. 5. 2009. 

  
RM jmenuje komisi

 • pro hodnocení nabídek výběrového 
řízení na zhotovitele zakázky Vod-

▶
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Zelená úsporám 

Cílem programu podpory obno-
vitelných zdrojů a úspor energie je 
podpořit vybraná opatření realizo-
vaná v obytných budovách fyzickými 
osobami a dalšími subjekty vlastní-
cími obytné budovy, která povedou 
jak k okamžitému snížení emisí oxidu 
uhličitého, tak k nastartování dlou-
hodobého trendu trvale udržitelného 
rozvoje.

Podpora je připravena tak, aby pro-
středky programu mohly být čerpány 
v průběhu celého programového období 
od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012 
bez razantní změny podmínek a dotace 
byla poskytnuta každému, kdo o podpo-
ru požádá a splní podmínky programu.

Oprávněnými žadateli o podporu 
mohou být vlastníci rodinných (max. 
350 m2 podlahové plochy) a bytových 
domů (max. 150 m2/byt), tzn. fyzické 
osoby, společenství vlastníků bytových 
jednotek, bytová družstva, města a obce, 
podnikatelské subjekty, případně další 
právnické osoby.

Oblasti podpory z programu Zelená 
úsporám:
 A. Úspory energie na vytápění
  A.1 Komplexní zateplení obálky 

budovy vedoucí k dosažení nízkoe-
nergetického standardu

ní nádrž Dolní Bohušice – Oprava 
technických prvků a odbahnění ve 
složení: předseda komise Mgr. Jan 
Tourek, členové: Ing. Miroslav 
Maša, Ing. Vladimíra Krajanská, 
Josef Šlechta, Lenka Svobodová, 
DiS. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 4. 2009. 

 • hodnotící komisi pro výběr zho-
tovitele zakázky Kanalizace Roz-
koš Světlá nad Sázavou ve složení: 
předseda Mgr. Jan Tourek, členo-
vé: Ing. Vladimíra Krajanská, Josef 
Šlechta, Roman Hůla

 • hodnotící komisi pro výběr zhotovi-
tele zakázky Stavební úpravy byto-
vých jader bytového domu čp. 941, 
942 ve složení: předseda Mgr. Jan 
Tourek, členové: Roman Hůla, Len-
ka Pavlovičová, Josef Šlechta, Jana 
Vaňková. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 4. 2009. 

  
RM Světlá n. S. se seznámila s mate-

riály týkající se kapacity ZŠ a možnosti 
zřízení centrální školní kuchyně a po 
projednání rozhodla v současné době 
nepřijímat žádné závěry a vyčkat na kon-
cepci školství jako celku.

RM Světlá n. S. ukládá:
 • vedoucí odboru správního, školství 

a živnostenského zpracovat ucele-
nou koncepci školství do 30. 9. 2009 
a následně ji předložit RM k projed-
nání.

 • pozvat vedoucí odboru správního, 
školství a živnostenského do jedná-
ní RM za účelem vyjasnění si poža-
davků ohledně zpracováni koncepce 
školství. Zajistí: vedoucí odboru 
správního, školství a živnostenské-
ho, Josef Böhm, místostarosta. Ter-
mín: 30. 9. 2009, 20. 4. 2009. 

  
RM Světlá n. S. po projednání 
neschvaluje:

 • provedení opravy příjezdové ko-
munikace ke garážím na pozem-
ku KN č. 734/3 v k. ú. Světlá 
n. S. z důvodu nedostatku finanč-
ních prostředků v rozpočtu města 
v tomto roce.

RM ukládá:
 • OMIRR zahrnout do rozpočtu měs-

ta na rok 2010 finanční prostředky 
na vypracování projektové doku-
mentace řešení příjezdových komu-
nikací lokalit garáží, vč. odvodně-
ní a poté jednat s vlastníky garáží 
o možném příspěvku na opravu. Za-

jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009. 

 • OMIRR podat žádost o dotaci ve 
výši 40 % na projektovou dokumen-
taci akce Vodovod místních částí 
Světlé nad Sázavou – Radostovice 
a Závidkovice a Vodovod Kochá-
nov z grantového programu Fondu 
Vysočiny – Čistá voda 2009. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 4. 2009. 

  
RM Světlá n. S. bere na vědomí:

 • předloženou nabídku na zpracování 
Projektu fyzické bezpečnosti pro 
objekt MÚ Světlá n. S. Nabídky tvo-
ří přílohu předkládaného materiálu.

 • Schvaluje nabídku zhotovitele 
SECURITY TECHNOLOGIES 
s. r. o. se sídlem v Brně, pro nej-
nižší nabízenou cenu jako vítěznou 
pro uzavření smlouvy o dílo. Uklá-
dá uzavřít Smlouvu o dílo s firmou 
SECURITY TECHNOLOGIES 

s. r. o. se sídlem v Brně, zajistí: ta-
jemník MěÚ, termín: 30. 4. 2009. 

  
Informace starostky: 

 • o jednání s místopředsedkyní PS 
M. Němcovou a vyjádření poslance 
Jičínského 

 • předává radním k prostudování ná-
vrh krizového plánu města v souvis-
losti s negativními vlivy hospodář-
ské krize dopadajícími na obyvatele 
i podnikatelské subjekty města. 

 • VaK, a. s. Havlíčkův Brod dosáhl 
zisk za hospodářský rok 2008 ve 
výši  11 mil. Kč, 4 mil. rozdělí do 
fondů a na Valnou hromadu půjde 
návrh, aby se zbývajících 7 mil. Kč 
rozdělilo jako dividendy. 

 • nezaměstnanost se pohybuje okolo 
20 %. MPSV připravuje spoustu 
programů pro zaměstnavatele.

 Ing. Lenka Arnotová
starostka města

  A.2 Kvalitní zateplení vybraných 
částí obálky budovy (dílčí zateple-
ní)

 B. Nová výstavba v pasivnímener-
getickém standardu

  B.1 Podpora novostaveb v pasiv-
ním energetickém standardu

 C. Využití obnovitelných zdrojů 
energie pro vytápění a ohřev teplé 
vody

  C.1 Výměna neekologického vytá-
pění za nízkoemisní zdroje na bio-
masu a účinná tepelná čerpadla

  C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů 
na biomasu a účinných tepelných 
čerpadel do novostaveb

  C.3 Instalace solárně-termických 
kolektorů

 D. Dotační bonus za vybrané kombi-
nace opatření

Komplexní zateplení budovy
Obsahuje opatření:

 • zateplení vnějších stěn
 • zateplení střechy nebo nejvyššího 

stropu
 • zateplení podlahy, stropu nevytápě-

ného sklepa
 • výměna oken a vnějších dveří
 • instalace systému nuceného větrání 

s rekuperací odpadního tepla
▶
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Dotace je vypočítána z fixní částky 
na metr čtvereční podlahové plochy. Ro-
dinné domy mohou získat až 1950 Kč/m2 
a bytové domy až 1350 Kč/m2, avšak 
maximálně 50 % nákladů.

Dílčí zateplení budovy
Při dílčím zateplení budovy musí být 

realizována tři opatření z pěti, nebo dvě 
z pěti, pokud se zároveň mění hlavní 
zdroj tepla. Minimální úspora tepla 
musí být 20 %. Výše dotace je pro ro-
dinné domy až 850 Kč/m2 a pro bytové 
domy až 600 Kč/m2 při realizaci tří opat-
ření realizace zateplení, maximálně však 
50 % nákladů.

Možnosti:
 • zateplení rodinného domu (obvod, 

střecha, případně sklep) a výměna 
oken

 • výměna oken společně s výměnou 
kotle (na biomasu)

 • zateplení rodinného domu společně 
s výměnou kotle

Jak postupovat pro získání dotace
Příjem žádostí bude zahájen 22. dub-

na 2009. Žádost se podává v papírové 
podobě na určeném formuláři na kraj-
ských pracovištích SFŽP (Jihlava) nebo 
na pobočkách pověřených bank (v době 
uzávěrky Světelského zpravodaje není 
známo), kde budou formuláře k vyzved-
nutí. Formulář bude též od 22. dubna ke 
stažení na webových stránkách www.ze-
lenausporam.cz. Banky, které budou 
žádosti administrovat, budou současně 
nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí 
zbývající části investice.

Žadatelům o dotace je k dispozici také 
bezplatná informační linka 800 260 500 
(po-pá od 8.00 do 16.00 hod.).

Jan Tourek, místostarosta

▶

Informace o stavu 
nezaměstnanosti k 31. březnu

Okres Havlíčkův Brod: 
 • 4 471 uchazečů
 • 8,73 % míra nezaměstnanosti
 • 280 volných pracovních míst

Mikroregion Světlá nad Sázavou:
 • 1 154 uchazečů
 • 44,38 % míra nezaměstnanosti
 • 26 volných pracovních míst

Město Světlá nad Sázavou:
 • 850 uchazečů
 • 20,76 % míra nezaměstnanosti

Jitka Navrátilová     
Úřad práce v Havlíčkově Brodě    

Úklidová akce Čistá Vysočina

Město Světlá n. S. se v týdnu od 
20. – 26. dubna zapojilo do krajského 
projektu Čistá Vysočina. Na úklidových 
akcích veřejných prostranství a přírody 
se v našem městě podílely všechny 
základní a střední školy, osadní výbory, 
hasiči, skauti, rybáři, technické a bytové 
služby, Povodí Vltavy a další organiza-
ce. Odpady byly sbírány v okolí silnic, 
vodních toků, lesů a v pytlích byly umís-

těny k silnicím, kde se o jejich odvoz 
postarala Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny.

Děkujeme všem účastníkům akce, 
kteří přispěli ke zkrášlení prostředí, ve 
kterém žijeme. 

MěÚ Světlá n. S.
odbor životního prostředí

Foto: Jitka Gögeová (2), 
Hana Křivská (2)
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Česká pošta
nám. Trčků z Lípy 1045
582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 569 456 577; fax: 569 456 579
www.cpost.cz

 pondělí 8:00 12:00 12:30 - 17:30
 úterý 8:00 12:00 12:30 - 17:30
 středa 8:00 12:00 12:30 - 17:30
 čtvrtek 8:00 12:00 12:30 - 17:30
 pátek 8:00 12:00 12:30 - 17:30
 sobota 8:00 10:00 

Komerční banka 
nám. Trčků z Lípy 995, 
582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 569 453 414; fax: 569 456 500
www.kb.cz

 pondělí  8:30 - 12:00 13:00 - 17:00
 úterý  8:30 - 12:00 13:00 - 16:30
 středa  8:30 - 12:00 13:00 - 17:00
 čtvrtek  8:30 - 12:00 13:00 - 16:30
 pátek  8:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Bankomat 24 hod. denně

Česká spořitelna a. s.
Komenského 240
582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 569 408 311; fax: 569 408 315
www.csas.cz

 pondělí 8:30 - 12:30  13:30 - 17:00   
 úterý 8:30 - 12:30     
 středa 8:30 - 12:30  13:30 - 17:00   
 čtvrtek 8:30 - 12:30  13:30 - 17:00  
 pátek 8:30 - 12:30  
Bankomat 24 hod. denně

Informace občanům

Uvedené údaje jsou platné k datu 15. dubna 2009. Prosíme všechny zúčastněné, zda by mohli případné změny oznámit 
na adresu redakce@svetlans.cz.

Praktičtí lékaři pro dospělé

MUDr. Brhelová Stanislava
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 146

 pondělí 6:45 - 11:30 14:00 - 18:00 
 úterý 6:45 - 11:00 
 středa 6:45 - 11:30 
 čtvrtek Dolní Město 13:00 - 15:30 
 pátek 6:45 - 11:00 

MUDr. Fírek Zdeněk
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 144

 pondělí  7:00 - 12:00 
 úterý 7:00 - 11:00 
 středa 7:00 - 11:00 14:00 - 18:00 
 čtvrtek 7:00 - 12:00 
 pátek 7:00 - 12:00 

MUDr. Kulíková Eliška
Na Bradle 1113
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 154

 pondělí  7:30 - 13:00 
 úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 18:00 
  (17:00 - 18:00 pro objednané)
 středa 7:00 - 12:00 
 čtvrtek 7:00 - 12:00 
  (11:00 - 12:00 pro objednané)   
 pátek 7:00 - 12:00 
Poslední klient 20 minut před koncem ordi-
nační doby. 

MUDr. Rogozová Marcela
Sklo Bohemia, a. s.
Zámecká 550
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 477 185

 pondělí 9:00 - 14:00 14:00 - 16:00  
   pro zvané
 úterý 13:00 - 18:00 
 středa 8:00 - 14:00  
 čtvrtek 7:30 - 13:30 
 pátek 7:30 - 13:00 13:00 - 15:00  
   pro zvané

Praktičtí lékaři pro děti

MUDr. Šimková Alena
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 148

 pondělí  7:00 - 11:30 12:45 - 13:45  
   Dolní Město
 úterý 7:00 - 11:30 12:30 - 13:30  
   věznice
 středa 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00  
   poradna
 čtvrtek 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00  
 pátek 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00 
   poradna

MUDr. Trtíková Zora
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 452 533, mobil 602 390 869

 pondělí  7:30 - 11:00 13:00 - 15:00  
   liché týdny

 úterý 7:30 - 10:00 13:00 - 15:00  
   poradna  
 středa 7:30 - 11:00 13:00 - 15:00 
 čtvrtek 7:30 - 13:30       
 pátek 7:30 - 10:00 13:00 - 15:00  
   poradna

Odborní lékaři

Ortopedie
MUDr. Trtík Lubomír
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 720

 úterý 13:30 - 19:00 
 pátek 14:30 - 18:00
 
Interní ambulance
MUDr. Kurák Milan
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 452 254
 
 pondělí 8:00 - 12:00  12:30 - 14:30
 úterý 8:00 - 12:00  12:30 - 14:30
 středa 8:00 - 12:00  12:30 - 14:30
 čtvrtek 8:00 - 12:00  12:30 - 14:30
 pátek 8:00 - 12:00  12:30 - 14:30

Neurologická ambulance
MUDr. Vacek Karel
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 452 533

 čtvrtek 14:00 - 18:00 

LÉKAŘI A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

POŠTA – BANKA – SPOŘITELNA
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Zubní lékaři
MUDr. Bohanes Milan
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 246

 pondělí  7:30 - 15:30 
 úterý 7:30 - 10:00 13:00 - 16:30 
 středa 7:30 - 11:30 
 čtvrtek 7:30 - 16:30 
 pátek 7:30 - 15:00 
 
MUDr. Jáchym Pavel
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 452 569

 pondělí  7:15 - 17:00
 úterý 7:15 - 11:00
 středa 7:15 - 15:00
 čtvrtek 7:15 - 15:00
 pátek 7:15 - 14:00

MUDr. Vosiková Veronika
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 606 136 302

 pondělí  8:00 - 11:30 12:00 - 14:00
 úterý 8:00 - 11:30 12:00 - 14:00 

 středa 8:00 - 11:30 12:00 - 14:00
 čtvrtek 8:00 - 11:30 12:00 - 14:00
 pátek 8:00 - 11:30 12:00 - 14:00

Kožní lékař
MUDr. Varjassyová Ivana
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 722 093 575

 čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Pacienti budou ošetřeni dle předchozího 
objednání. Objednávejte se prosím osobně 
nebo telefonicky ve dnech po-čt od 8:00 do 
14:00 hod. Ve dnech po-st se lze objednávat 
také na tel. 569 621 000. 

Gynekologie
MUDr. Klatovský Bohumil
náměstí Trčků z Lípy 23
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 432 204

 pondělí 7:00 - 11:00  
 úterý 15:00 - 18:00 
 středa 9:00 - 11:00 pouze sestra 
 čtvrtek 11:00 - 13:00  13:30 - 16:00  
   poradna 
   pro těhotné  
 pátek 7:00 - 11:00  

Oční lékař
MUDr. Šťastná Sylvie
Na Bradle 1113m 582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 052
  úterý  7:30 - 12:00  8:00 - 12:00 
   pro objednané 
   na vyšetření  
   perimetru
  čtvrtek  7:30 - 12:00 
Poslední pacient 30 minut před koncem 
ordinační doby.

Chirurgická a traumatologická 
ambulance
MUDr. Michek Lubomír
Na Bradle 1113, 582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 055
 
 pondělí 16:00 - 19:00  19:00 - 21:00 
   pro objednané
  čtvrtek 16:00 - 19:00  19:00 - 21:00 
   pro objednané

Ušní, nosní, krční ambulance
MUDr. Matějů Josef
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 720

 pondělí 9:10 - 13:00 

OSTATNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Léčebná rehabilitace
Formanová Marie
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 432 238

 pondělí  7:30 - 11:00 12:00 - 16:00
 úterý 7:30 - 11:00 12:00 - 15:00
 středa 7:30 - 11:00 12:00 - 16:00
 čtvrtek 7:30 - 11:00 12:00 - 15:00
 pátek 7:30 - 12:00 

Centrum regenerace
Bruknerová Marie
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 432 238

 pondělí 9:00 - 11:00  12:00 - 16:00
 úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 
 středa 9:00 - 11:00  12:00 - 16:00
 čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 
 pátek dle objednání 

Rehabilitace - fyzioterapie
Kubíčková Věra
registrovaný fyzioterapeut

Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 258, 723 515 929

 pondělí  7:00 - 16:00
 úterý 7:00 - 15:00
 středa 7:00 - 16:00
 čtvrtek 7:00 - 15:00
 pátek 7:00 - 12:00
 
Léčebná rehabilitace a akupunktura
MUDr. Vilím Martin
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 453 258

 čtvrtek  14:00 - 17:00 

Lékárna Viola
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 452 362
fax 569 452 362

 pondělí 7:30 - 17:00 
 úterý 7:30 - 17:00 
 středa 7:30 - 17:00 

 čtvrtek 7:30 - 17:00 
 pátek 7:30 - 17:00 

Lékárna na náměstí
náměstí Trčků z Lípy 162
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 569 452 756

 pondělí 7:30 - 12:00  13:00 - 16:00
 úterý 7:30 - 12:00  13:00 - 16:00
 středa 7:30 - 12:00  13:00 - 16:00
 čtvrtek 7:30 - 12:00  13:00 - 16:00
 pátek 7:30 - 12:00  13:00 - 16:00
 sobota 8:30 - 11:00  

Rentgen
Lánecká 970
582 91  Světlá nad Sázavou
tel. 737 776 468

 pondělí  8:00 - 11:30  
 úterý  14:00 - 19:00
 středa ultrazvuk 1 x za 14 dní
 čtvrtek 8:00 - 11:30 14:00 - 15:30
 pátek 8:00 - 11:00 14:30 - 17:30
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Policejní komisař zahájil trestní stí-
hání 41letého muže z Aše pro trestný 
čin krádeže. Jmenovaný jako zaměst-
nanec bezpečnostní agentury, který 
měl v rámci pracovní náplně za úkol 
ochranu majetku společnosti Sklo Bo-
hemia ve Světlé n. S., v přesně nezjiště-
né době od 2. do 3. 11. 2008 za pomoci 
klíčů vnikl do kanceláře odboru in-
formační a telekomunikační techniky 
v administrativní budově a zde odcizil 
dva notebooky včetně hardwarového 
a softwarového příslušenství,  mobilní 
telefon a přístroj na měření napětí. 
Poškozené společnosti v insolvenčním 
řízení způsobil škodu ve výši nejméně 
49 tisíc korun. 

Pro trestný čin krádeže bylo ve 
zkráceném přípravném řízení sděleno 
podezření třem mužům ve věku 23, 
25 a 27 let z Prahy a Havlíčkobrodska. 
Všichni tři společně  po vzájemné 
domluvě v dopoledních hodinách dne 
10.3. odcizili z budovy seníku  v obci 
Leštinka u Světlé n. S. hliníkovou 
skříň elektrického rozvaděče s příslu-
šenstvím. Tu poté společně rozebrali 
a následně prodali ve výkupně druhot-
ných surovin ve Světlé n. S. Poškozené 
společnosti způsobili škodu ve výši 20 
tisíc korun. 

V době od počátku prosince 2008 
do 16. 3. 2009 odcizil dosud neznámý 
pachatel z vypuštěné nádrže u vjezdu 
na skládku komunálního odpadu ve 
Světlé n. S. celkem 11  čtyřmetrových 
bukových klád, určených k výrobě 
sklářských forem.  Poškozené společ-
nosti vznikla škoda ve výši nejméně 60 
tisíc korun. 

V noci z neděle 15.3. na pondělí 16.3. 
se dosud neznámý pachatel vloupal 
do baru v ulici Pěšinky ve Světlé n. S.  
Objekt prohledal a z příručního tre-
zoru, který vypáčil, odcizil finanční 
hotovost ve výši nejméně 30 000 korun. 
Poškozením trezoru vznikla majiteli 
škoda tisíc korun. Následně prohledal 
zásuvku u baru, ze které odcizil finanč-
ní částku 1 300 Kč.

V úterý 17.3. krátce po třinácté 
hodině došlo  ve Světlé n. S. k že-

Kriminalita na Světelsku

lezniční nehodě.  Nákladním mani-
pulačním vlakem zde byla s největší 
pravděpodobností při cestě ze školy 
sražena sedmiletá dívenka. Ta byla 
krátce po projetí vlaku, který jel ze 
směru od Ledče n. S. nalezena zraně-
ná v kolejišti nedaleko železničního 
přechodu pro pěší v ulici Lánecká.  
S vážným zraněním byla následně 
letecky transportována do nemocnice 
v Brně.  Okolnosti nehody v současné 
době šetří policisté. 

Ve středu 25.3. v podvečerních ho-
dinách vnikl  dosud neznámý pachatel 
na pozemek rodinného domu v obci 
Mrzkovice. Neuzamčenými dveřmi 
se dostal do objektu, který prohledal 
a následně z kuchyně, v podkrovní 
části domu odcizil finanční hotovost ze 
dvou peněženek. V  obývacím pokoji  
poté  ze šperkovnice odcizil  různé 
šperky. Poškozeným majitelům vznikla 
škoda v celkové výši nejméně 16 tisíc 
korun. 

V úterý 31.3. v odpoledních hodi-
nách vnikl neznámý pachatel do pro-
storu šatny před tělocvičnou v objektu 
Základní školy Komenského ve Světlé 
n. S. Zde odcizil mobilní telefon, pe-
něženku s finanční hotovostí a různé 

doklady. Poškozeným způsobil škodu 
v celkové výši nejméně 4 400 korun. 

Při celokrajské akci, která byla 
zaměřena zejména na požívání a po-
dávání alkoholických nápojů osobám 
mladším 18 let, uvízla v síti policistů 
na Havlíčkobrodsku pouze jedna dívka. 
Akce, do které byli nasazeni policisté 
pořádkové a dopravní služby, služby 
kriminální policie a vyšetřování, pso-
vodi i policisté z inspektorátu cizinec-
ké policie,  probíhala od pátečních 
večerních hodin 3.4. do sobotního 
rána 4.4. Spolu s policisty se na akci 
podíleli i městští strážníci a hasiči, 
kteří kontrolovali zejména únikové 
východy – jejich označení a průchod, 
umístění a dostupnost hydrantů, hasicí 
přístroje, ale také hlavní uzávěry elek-
třiny a plynu. Při kontrole byly zjištěny 
jen drobné závady.

Během několikahodinové akce bylo 
zkontrolováno 16 barů, diskoték a dal-
ších restauračních zařízení na celém 
území Havlíčkobrodska. Na jedné 
z diskoték ve Světlé n. S. policisté 
kontrolovali 17letou dívku, u které 
bylo dechovou zkouškou zjištěno 1,52 
promile alkoholu. Dívka byla na disko-
téce ve společnosti své matky. Věc byla 
následně vyřešena blokovou pokutou.

V neděli 12.4. krátce po deváté hodi-
ně večerní došlo v katastru obce Světlá 
n. S. ke kuriózní dopravní nehodě. 
19letý cyklista  na neosvětleném jízd-
ním kole jel po přímém a přehledném 
úseku ve směru na obec Radostovice. 
Mladík jel při středu vozovky a náhle 
těsně před sebou spatřil na krátkou 
vzdálenost chodce, který šel také při 
středu vozovky proti němu. Došlo ke 
střetu a oba dva spadli na vozovku. 
27letý chodec i cyklista byli s lehkým 
zraněním převezeni do nemocnice. 
U obou byla provedena dechová zkouš-
ka – u chodce s pozitivním výsledkem 
2,26 promile, u cyklisty s výsledkem 
0,14 promile. V nemocnici byla u cyk-
listy provedena opakovaná dechová 
zkouška již s výsledkem negativním. 
Při nehodě došlo k hmotné škodě 
pouze na jízdním kole, a to ve výši sto 
korun. 

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Foto: Jaroslav VálaZ jarní vycházky do Dobrovítovy Lhoty
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Benzinová čerpací stanice
Nachází se v cípu pozemku mezi 

Dolní ulicí a Sázavskou. Majiteli po-
zemku byli manželé Josef a Marie Jir-
kůvovi, původně z Mrzkovic, kteří si 
v letech 1924-1925 nedaleko postavili 
dům čp. 312.

Začátkem srpna 1961 obdržela Marie 
Jirkůvová od stavebního úřadu I. stup-
ně při MěstNV ve Světlé n. S. vyvlast-
ňovací rozhodnutí, v němž se píše:

„K žádosti n. p. Benzina, odbyt. 
závod IV v Hradci Králové, Stali-
nova čp. 12 vyvlastňuje stavební 
úřad I. stupně při MěstNV ve Světlé 
n. S. podle §18 zákona o stavebním 
řádu a podle vyvlastňovacího řízení ze 
dne 2. srpna 1961 Vaše pozemky v ka-
tastrálním území Světlá n. S. […] role 
ve výměře 716 m2 a pastvina ve výměře 
398 m2 ve prospěch československého 
státu – do správy národního podniku 
Benzina Praha pro stavbu nové čerpa-
cí stanice ve Světlé n. S. zařazenou do 
plánu investic na rok 1961-1962. Ná-
hrada za vyvlastnění se stanoví podle 
§19 cit. zákona a podle vyhlášky SÚP 
č. 228/1951 Ú. l. I. ve znění vyhlášky 
č. 44/1952 Ú. l. celkovou částkou Kč 
563,28. […]“

Práce na výstavbě benzinové čerpa-
cí stanice na nové výpadovce na Ledeč 
n. S. začaly již v únoru 1961 hloube-
ním základů, do provozu byla předána 
v roce 1962.

V srpnu 2002 byla zahájena celková 
rekonstrukce čerpací stanice, která 

Benzinová čerpací stanice v roce 1963…

…a dnes

představovala nejen výstavbu nadzem-
ní části, ale i výměnu v podzemí umís-
těných nádrží a celé technologie. Po 
dobu rekonstrukce zajišťovala prodej 
benzinu a nafty pomocí pojízdné čer-
pací stanice firma Forest servis v Zá-
mecké ulici. Těsně před Vánocemi, 

dne 23. prosince, byla zdejším staveb-
ním úřadem provedena kolaudace, do 
31. 5. 2003 probíhal zkušební provoz 
a od 1. 6. 2003 byla stavba uvedena 
do trvalého provozu. Čerpací stanici 
vlastní firma Čepro, a. s., provozuje ji 
společnost EUROOIL.

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

klubovny

Program na květen:
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
 15:00 – 16:30 
 Těhotenské cvičení

A navíc: 
 • v úterý 5. května módní přehlídka 

vlastnoručně batikovaných oděvů ke 
Dni matek

 • v úterý 12. května aranžování květin 
pod vedením školené lektorky

 • v pondělí 18. května prezentace fy Lif-
tec – dětské  sáčkované a granulované 
čaje Čajánek, péče o první zoubky zn. 
Elmex a produkt Fructolax sirup

 • v pondělí 25. května Aromaterapie a re-
flexní masáže s L. Tvrdíkovou

 • v sobotu 6. června od 16. hodin Slu-
níčkový závod na odrážedlech ve svě-
telském parku ke Dni dětí

První pomoc

V úterý 17. března nám v osm hodin 
ráno začala přednáška o první pomoci. 
Celým dnem nás provázela Lenka Ma-
chatová, členka ČČK Havlíčkův Brod. 
Den se nesl v duchu naučit se něco, co 
bychom mohli potřebovat při první 
pomoci zraněnému. 

Přednáška byla rozdělena do šesti 
vyučovacích hodin, ale zdálo se, že 
to byly pomalu jen pětiminutové eta-
py, neboť povídání a poté i praktické 
zkoušení bylo velmi zajímavé a zá-
bavné. 

Úplně první hodinu jsme si pověděli 
něco o principech první pomoci a o in-
tegrovaném záchranném systému. Ke 
konci hodiny jsme šli do naší učebny 
chemie, kde nám Lenka promítla video 
se zraněným v bezvědomí, ke kterému 
byl vyslán záchranný vrtulník. Akce 
byla natočena podle skutečnosti, 

a proto jsme se mohli dozvědět třeba 
i to, že doba mezi vzletem vrtulníku 
a přistáním u zraněného může být 
pouhá 1 min a 22 s. 

V následujících třech hodinách jsme 
se dozvěděli pět život ohrožujících 
stavů, kterými je prosté bezvědomí, 
bezvědomí se zástavou tepu a dechu, 
šok, tepenné krvácení a pneumotorax 

– poranění hrudníku. Všechny tyto sta-
vy jsme si podrobně vysvětlili. Lenka 
nám vzápětí ukázala například proti-
šokovou nebo stabilizovanou polohu, 
také jsme si každý zkusili dát umělé 
dýchání a masáž srdce na asistentce 
Lenky, Andule (to je gumová panna na 
to určená). Můžu říci, že i já jsem si 
to zkusila, a na to, jak vše vypadá jed-

noduše, se jedná opravdu o pořádnou 
fušku. Jen si to zkuste dělat někomu 
masáž srdce s dýcháním z úst do úst 
(30:2) bez zadýchání a bez vyčerpání! 
A to my jsme to dělali jen třikrát, tedy 
zhruba jednu minutu.

V předposlední hodině jsme se nau-
čili zacházet s trojcípým šátkem. Na-
učili jsme se například s jeho pomocí 
dát zlomenou ruku do polohy, která 
by nás nebolela a ani by nám ještě 
více neublížila. To bych ani neřekla, 
co všechno se dá zvládnout s pomocí 
trojcípého šátku, vždyť je to jen kus 
látky… 

Na úplném konci nám Lenka téměř 
každému na ruku namaskovala různá 
zranění. Například Tomáš měl podře-
zané žíly, Gabča střep v ruce, Honza 
odřeninu a Nikola hlubokou řeznou 
ránu. 

Celý den byl velmi zajímavý a jsem 
ráda, že jsem se ho zúčastnila, neboť 
tohle všechno vědět je určitě potřebné, 
i když doufám, že nikdo z nás nabyté 
zkušenosti nebude muset nikdy pou-
žít. 

Kristýna Kubíková
 8. třída ZŠ Komenského

ZŠ Lánecká
si Vás dovoluje pozvat na

KONCERT 
SBORU ZVONEK,

který se uskuteční
14. května

v 16.00 hod.
v budově školy.
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Čteme s rodiči

V březnu se ve 2. – 5. třídách ZŠ Ko-
menského uskutečnil projekt na podpo-
ru dětského čtenářství. Rodičům jsme 
četli doma, ale pozvali jsme je i do školy. 
O čtení jsme si vedli záznamy, které 
naše paní učitelky vyhodnotily. Můžete 
si o tom přečíst víc na www.zskomen-
skehosns.cz.

Ke čtení jsem si vybral knihu, která se 
jmenuje Fimfárum. Napsal ji Jan Werich. 
Z knihy mi vždycky večer před spaním 
četla maminka s tatínkem. Nejvíce ze 
všech kapitol se mi líbila ta s názvem 
Fimfárum, kde musel kovář splnit tři těžké 
úkoly. Kniha se mi moc líbila a rád si ji 
znovu přečtu.

Lukáš Hanek, 2.b

Četl jsem mamince, tatínkovi a bráškovi 
skoro každý večer. Nejdéle jsem vydržel 
číst 100 minut. Čtení jsem si zapisoval 
vždy ráno. Ve škole jsme četli ve středu 
a v pátek. Přišli za námi Zdeňkova mam-
ka, Kryštofův tatínek a Anetčina mamka 
a taky naši. Nejvíc mě bavilo čtení o pří-

Vítěz zeměpisné olympiády

Již loňské 3. místo v okresním kole 
zeměpisné olympiády lze považovat 
za úspěch. Standu Čecha určitě po-
vzbudil, a on letos nenechal nikoho na 
pochybách, že je nejlepší. 

Vyhrál okresní kolo a 14. dubna se 
zúčastnil krajské soutěže ve Žďáru 
nad Sázavou. Každé umístění by bylo 
vynikající, ale Standa se rozhodl, že se 

zkusí porovnat s nadšenými zájemci 
o zeměpis v rámci celostátního finále. 

Každé kolo se skládá ze tří celků 
– práce s atlasem, bez atlasu a prak-
tické části. Soutěžící využijí znalostí 
ze školy, ale hlavně logické myšlení 
při jejich uplatňování v praktických 
úlohách. Úspěšní řešitelé se musí o ze-
měpis zajímat i ve volném čase. 

Mgr. Hana Zajícová

Blahopřeji Standovi ke skvělé-
mu vítězství v krajském kole, všichni 
mu budeme ve finále držet palce. 
Poděkování patří i paní učitelce 
Haně Zajícové za pomoc a podporu.  

Jménem celého 
pedagogického sboru

PhDr. Jana Myslivcová

Stanislav Čech – žák 7.a 
ZŠ v Komenského ulici 

rodě. Z naší třídy asi nejlíp čte Kryštof. 
Maminka říká, že jsme četli hezky.

Jan Němec, 3.a

Jednoho dne nám paní učitelka řekla, že 
je takový projekt: Celé Česko čte dětem. 
Pak jsme si o tom část hodiny povídali 
a služba nám rozdala čtenářské deníky. 
Paní učitelka nám vysvětlila, že do nich 

budeme psát, kolik minut nebo hodin jsme 
četli.

Když jsem to ukázala doma, můj bratří-
ček Davídek po mně chtěl, abych mu četla. 
Ale nemyslete si, že jsem četla jenom Da-
vídkovi. Četla jsem suprové knížky, třeba 
Lenka a Bob nebo 366 pohádek na dobrou 
noc, a hlavně jsem četla Srnu z olšového 
mlází. I mamka s taťkou nám četli. Také 
jsme měli několik návštěv ve škole a byli 
jsme v knihovně.

Určitě bych chtěla, aby se tento projekt 
opakoval. 

Iveta Krpálková, 4.a

Tento projekt se mi moc líbil, protože 
jsme si celá rodina udělali společnou 
chvilku. Nejdříve jsem četla nějaký příběh  
já, po chvíli mě  vystřídala  maminka nebo 
tatínek. Celá rodina spokojeně posloucha-
la. Snažíme se teď tuto chvilku dodržovat 
stále. Z našeho rodinného čtení jsem si 
zapamatovala mnoho nových slov, kterým 
jsem dříve nerozuměla.

Hana Říhová, 5. b

Foto: Mgr. Hana Křivská
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Studenti a pedagogové ze Světlé vystavují na Dobříši

Občanské sdružení Independent Or-
der of Odd Fellows Loge No. 3 Karel 
IV. v Dobříši pořádá na zámku Dobříš 
výstavu prací studentů a pedagogů 
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá 
nad Sázavou. Výstava se koná pod zášti-
tou majitele zámku Dobříš Dipl. Ing. Je-
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Absolventský večírek žáků 9. tříd 

Když se v pátek 3. dubna za plného 
slunečního svitu rozezvučel taneční 
sál světelského Společenského domu, 
jistě nejeden kolemjdoucí dumal, proč 
začíná zábava již v pět hodin odpo-
ledne. Nejednalo se však o žádný ma-
turitní ples, to jen žáci devátých tříd 
zahájili v pořadí druhý absolventský 
večírek ZŠ Komenského.

Jestliže před každým maturitním ple-
sem je třeba vlévat do žil dospívajícím 
mladým lidem základy tance a spole-
čenského chování, v tomto případě to 
platilo dvojnásob. Již několik měsíců 
předem se studenti z devátých tříd 
učili zásadám vhodné etikety, trénovali 

doslova v potu tváře až do omrzení zá-
kladní kroky i různé variace rozličných 
tanců, připravovali výzdobu sálu či shá-
něli ceny do tomboly.

Vynaložené úsilí se nesporně vyplatilo. 
Krátce po páté hodině odpolední totiž do 
sálu v rámci možností ladně vplulo 39 
letošních absolventů naší školy. Pohled 
na ně byl pro nás učitele zcela nevšední 

– dívky okouzlovaly dlouhými večerními 
róbami, chlapci v obleku by se mohli 
vmžiku ženit, pubertální výlevy najed-
nou ustoupily „dospěláckému“ bontonu. 

Po nezbytných úvodních oficialitách 
– proslovech, šerpování a přípitku neal-
koholickým šampusem – se rychle roz-
proudila zábava. Ač leckteří z absolventů 
krkolomně bojovali s nástrahami valčíku 
a polky, srdnatě se pouštěli do dalších 
tanečních zápasů se svými rodiči, učiteli 
i známými. Když pak kapela Sobako žá-
nrově poněkud přeladila, ocitly se děti ve 
svém živlu a na moderní hudbu někteří 
vůbec neodcházeli z parketu. 

Absolventský večírek si zkrátka po-
zvolna dospívající děti užily naplno. 
Zajisté se na závěr sluší poděkovat všem, 
kteří se, byť třeba jen drobným darem, 
podíleli na sponzorování tomboly. Ne-
jenže tak mohla naše škola z výtěžku 
ze vstupného zaplatit na další rok o něco 
málo bezstarostnější život adoptované 
(pochopitelně na dálku) indické holčičce, 
ale díky tombole zbyly peníze i na ně-
jaký pěkný školní výlet pro odcházející 
absolventy naší školy.

Mgr. Jana Chladová, 
Mgr. Jan Prášek

roma Colloredo-Mannsfelda a ředitele 
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá 
nad Sázavou Ing. Jindřicha Vodičky.

23. dubna proběhla slavnostní vernisáž 
prodejní výstavy za účasti mnoha vý-
znamných českých i zahraničních hostů. 

Čestným hostem vernisáže byla i sta-
rostka města Světlá n. S., paní ing. Lenka 
Arnotová, kraj Vysočina zastupoval ná-
městek hejtmana ing. Libor Joukl. Ver-
nisáž zahájil svým projevem PhDr. Karel 
Neumann. Následovalo přivítání hostů 
zástupcem dánské lóže I. O. O. F. Erlin-
gem Rasmunssenem a ředitelem Umělec-
koprůmyslové školy Světlá nad Sázavou. 
Po projevech se hosté zaposlouchali do 
krátkého houslového koncertu. Následující 
fanfáry zahájily výstavu, která je umístě-
na v rekonstruované galerii zámku Dobříš 
v interiéru i exteriéru. 

Návštěvníci si mohou prohlédnout vý-
tvarné práce z keramiky, skla, kamene, 
kovu a dřeva. Jedná se především o díla, 
která získala ocenění na čtvrtém roční-
ku mezinárodní výstavy prací studentů 
výtvarných škol ve Světlé n. S. v říjnu 
roku 2008 a klauzurní práce z roku 2008 
a 2009. ▶
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Veřejnosti je expozice zpřístupněna 
od 24. dubna do 24. května 2009, a to vždy 
ve dnech středa až neděle od 9.00 do 17.00 
hodin.

A na závěr ještě stručná informace 
o Independent Order of Odd Fellows. In-
dependent Order of Odd Fellows (I.O.O.F.) 
je celosvětová humanitární organizace. 
Hlavními zásadami Řádu jsou tři nejvzne-
šenější vlastnosti mezilidských vztahů 

- přátelství, láska a pravda. První lóže pro 
území České republiky byla ustanovena 
v Drážďanech roku 1906. Nyní jsou v ČR 
tři lóže (Lóže č. 1 Bohemia, Lóže č. 2 
Concordia a Lóže č. 3 Karel IV.), které 
sdružují celkem sto bratrů.

Helena Kotěrová, foto: Miroslav Sklenář

▶ Majáles 2009

V dubnovém čísle Zpravodaje jsme 
publikovali předběžný program naše-
ho Majálesu 2009, který proběhne ve 
čtvrtek 7. května. Za poslední měsíc 
došlo k několika drobným technic-
kým změnám, na které chceme ná-
vštěvníky upozornit. 

Ta nejpodstatnější je, že začátek odpo-
lední části Majálesu 2009 je z organizač-
ních důvodů posunut na 15.00. Místem, 
kde budou veškeré majálesové aktivity 
probíhat, je zámecký park, konkrétně 
prostor přímo za zámkem u fontány 
a přilehlý trávník. Přímo u brány do par-
ku budou umístěny informační tabule 
a směrovky, které návštěvníky dovedou 
na místo určení. Zde bude k dispozici 
také informační stánek, občerstvení 
a pro případ potřeby také zdravotníci 
červeného kříže. Mezi návštěvníky se 
budou rovněž pohybovat organizátoři 
v barevných majálesových tričkách, 
kteří budou připraveni pomoci nebo 
zodpovědět dotazy. 

Původním záměrem pořadatelů byla 
také účast skupin UDG a Full Stop. 

Z organizačních a finančně-technických 
důvodů bylo jejich vystoupení odvoláno. 
I přes to je aktuální nabídka hudebních 
skupin pestrá. Věříme, že program za-
ujme široké publikum.

Všechny návštěvníky Majálesu 2009 
zároveň prosíme o dodržování pořád-
ku, naší snahou je zajistit maximální 
bezpečnost a pohodu akce. Budou zde 
v dostatečné míře připraveny odpadko-
vé koše a také jsou zajištěny mobilní 
toalety. 

O programu více poví též přiložený 
plakát, kterým všechny zveme k ná-
vštěvě. Navštivte též aktualizace na  
www.svetlamajales.estranky.cz. 

Těšíme se na vaši účast!!!

Organizační tým 
Majálesu 2009

Dánští hosté při prohlídce
A
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Z domova pro seniory

V pátek 20. března vyšlo jarní číslo 
našeho domovského časopisu Sluneč-
nice, který tímto číslem zahájil již třetí 
ročník své existence.

V pondělí 23. března proběhla v rámci 
Univerzity slunečního věku 4. přednáš-
ka s tématem Země jihovýchodní Asie 

– Kambodža v podání Mgr. Michala 
Šimka. 

Nasát jarní atmosféru jsme se rozhodli 
poslední březnový den v Zahradnictví 

Starkl v Čáslavi, kde nám nad rozkvet-
lými „kytičkami“ zrak jen přecházel, 
a bylo jasné, že jaro už je tady.

Nechyběla ani aprílová Kavárnička, 
kde jsme si poslechli naše oblíbené 
písničky v podání domovské kapely 
KAJAK. Tato Kavárna byla trochu 
výjimečná, neboť na ní pan ředitel ob-
daroval růží všechny, kteří se nějakým 
způsobem podílejí na výrobcích, jež mů-
žete pravidelně nalézt v našem stánku na 

jarních trzích. Bylo to poděkování za to, 
že tak hezky reprezentují naše zařízení.

Velikonoční svátky se blížily mílový-
mi kroky, a proto 5. přednáška konaná 
v rámci Univerzity slunečního věku 
nesla název Velikonoce. O zvycích 
a tradicích nám přišli povídat paní Jiřina 
Roženská a páter Marek Marcel Šavel. 

Text a foto:  Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Aprílová Kavárnička V Zahradnictví Starkl Přednáška P. Marka Marcela Šavela

Masada

„Masada již nesmí nikdy padnout!“ 
Tak zde každoročně přísahají mladí 
izraelští vojáci při ceremoniálu vo-
jenské přísahy. Masada je starověká 
pevnost na vrcholu izolovaného skal-
ního útesu na východním okraji Jud-
ské pouště, nedaleko Mrtvého moře. 
Pevnost byla postavena Herodem 
Velikým v 1. století př. n. l. a během 
první židovské války se stala po-
sledním místem odporu židovských 
povstalců proti Římanům. Roku 
2001 byla lokalita zapsána jako pa-
mátka světového dědictví na seznam 
UNESCO. 

Útes, na kterém byla pevnost vybu-
dována, je na východní straně vysoký 
450 m, na západní straně 100 m; na 
vrcholu útesu se nachází plošina o roz-
měrech 600 x 300 metrů. Plošina je 
obklopena hradbami o celkové délce 
1 400 metrů a tloušťce 4 metry a je 

doplněna mnoha věžemi. Pevnost byla 
plná zásobáren, cisteren, které se na-
plnily v období dešťů, paláců, kasáren 
a zbrojíren. 

Střípky z historie Masady
Roku 66, na počátku první židovské 

války proti Římanům, obsadila Masa-
du (v té doposud sídlila římská posád-
ka) lstí skupina židovských povstalců, 
kteří se nazývali zelóté (či sikarioni). 

Roku 70 se k nim připojili další sika-
rioni s rodinami, kteří byli vyhnáni 
z Jeruzaléma jinými Židy krátce před 
zničením Druhého chrámu. Během 
nadcházejících dvou let užívali zelóté 
Masadu jako základnu ke svým úto-
kům. 

10 000 římských vojáků po tři roky 
Masadu obléhalo a drželo v obklíčení. 
Roku 73 přitáhl římský velitel Luci-
us Flavius Silva k Masadě s 10. legií. 
Bylo nemožné, aby vojsko k pevnosti 
vystupovalo po strmém úzkém chod-
níčku, a tak vojsko navršilo na západní 
straně vyvýšeniny rampu, po které by 
se vojáci k pevnosti dostali. Josephus 
Flavius neuvádí nějaké významné 
pokusy zelótů Římany napadnout 
v průběhu této činnosti, což pouka-
zuje na vyčerpání zelótů a podlomení 
jejich nadějí. Rampa byla dokončena 
v jaře roku 74, nakonec se Římanům 
podařilo prolomit hradbu Masady Ruiny budov a skladišť pevnosti ▶
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za pomoci beranidla. Když vtrhli 
na nádvoří, zjistili, že asi tisíc obránců 
vypálilo všechny stavby a upřednost-
nili masovou sebevraždu, než aby 
padli do zajetí nebo aby byli poraženi. 
Příběh o sebevraždě se Římané dozvě-
děli díky dvěma ženám, které se před 
hromadnou sebevraždou spolu s pěti 
dětmi ukryly v nádrži na vodu. 

Zdroj informací: internet

Návštěva pevnosti
Masada je rozsáhlý komplex, vzdá-

lený něco přes hodinu jízdy autem či 
autobusem z Jeruzaléma. Poslední 

část cesty již vede po březích Mrtvého 
moře a je zde rozhodně mnoho zajíma-
vostí ke kochání se krajinou. 

Dole pod pevností se nachází oáza, 
kde je návštěvnické a informační cent-
rum, a odkud na pevnost jezdí lanovka. 
Zde je nutno zakoupit lístky a rozhod-
nout se, zda využít lanovku, nebo vy-
razit pěšky po takzvané „Hadí stezce“. 
Druhá přístupová cesta je ze západní 
strany po římském náspu. 

Hadí stezka se klikatí po příkrém 
svahu kopce, a místní straší, že cesta 
nahoru trvá téměř dvě hodiny. Ovšem 
průměrně zdatný český turista to 

zvládne za zhruba 45 minut, jen je tře-
ba mít dostatečné množství vody, pro-
tože stín zde prostě není. Pěší je potom 
odměněn skvělými výhledy na Mrtvé 
moře a ruiny táborů římských legií, 
které se nachází pod útesem. Není od 
věci si chvilku posedět ve stínu několi-
ka altánků, které se nacházejí u vstupu 
a horní stanice lanovky. A samozřejmě 
lze jen doporučit vyjít spíše brzo ráno, 
v poledních hodinách je žár opravdu 
vražedný. 

Samotná prohlídka rozhodně není 
záležitost na hodinu či dvě. Kdo si 
chce místo náležitě užít a prozkoumat, 

▶

To není chvilku před nárazem, nýbrž 
vyhlídkový let kolem pevnosti

Školáci nacvičují vystoupení na Masadě Pohled od lanovky na útes s pevností

1. Upper ending of the „Snake Path“
2. Housing units with „triclinia“
3. Storerooms
4. Thermal baths
5. Northern palace (three levels)
6. Administrative palace 
7. Observation point
8. Synagogue 

9. Casemate wall
10. Roman breach and assault ramp
11. West entrance
12. Bursecai tower (tanners workshop)
13. Western palace
14. Byzantine church 
15. Officialś  quarter
16. Guard toner Strážní věž

17. Residences
18. Round columbarium
19. Huge water-cistern  
20. South fortress
21. Casemate wall and zealots dwellings
22. Monastic cell
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

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
Vstupné: 65 Kč
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
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Pátek 8. 5., 17.30
Bolt (USA) 103´
Animovaný/rodinný
Superpes Bolt zažije největší 
dobrodružství cestou napříč 
Amerikou.
Vstupné: 70 Kč
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
Vstupné: 65 Kč
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

Vstupné: 65 Kč
Přístupný

Pátek 15. 5., 19.30
Nenarození (USA) 87´
Horor. Temné duše se snaží vrátit 
do života. 
Hrají: O. Yustman, G. Oldman
Vstupné: 60 Kč
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.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný
Česká verze

Středa 20. 5., 19.30
Marley a já (USA) 111́
Rodinná komedie

měl by sem vyrazit na celý den. Ruiny 
jednotlivých budov, lázně, zásobiště 
potravin, vodní podzemní rezervoáry, 
strážní věže, hradby, to vše je pří-
stupné, a v tištěném materiálu, který 

dostaneme ke vstupence, náležitě po-
psané. Představu o prostorové dispozi-
ci pevnosti si můžete udělat z obrázku, 
na němž je situační plánek s popisem 
jednotlivých míst. 

V jednom z přístřešků jsme potkali 
také izraelské školáky, kteří zde nacvi-
čovali živou hudební produkci. Bylo za-
jímavé je poslouchat a vidět, jakou úctu 
chovají k tomuto tradičnímu místu. 

Další neobvyklou věcí byl provoz 
malých sportovních letadel kolem 
obvodových zdí Masady. Dole pod úte-
sem je totiž sportovní letiště, a tak se 
mnozí piloti a jejich pasažéři kochají 
pohledem z pár metrů na návštěvníky 
i pevnost. Chvílemi to vypadá, jako by 
letadlo mělo narazit do útesu, ale je 
to opravdu jen zdání. Více si, myslím, 
poví jedna z doprovodných fotografií. 

Krásný zde musí být východ slunce, 
který všichni průvodci doporučují. 
Představa rudého kotouče vycháze-
jícího nad útesy a Mrtvým mořem je 
opravdu působivá, a příště si rozhodně 
tento zážitek nenecháme ujít. 

Pokud tedy budete mít cestu do Iz-
raele, lze doporučit jediné, návštěvu 
tohoto místa. Masadu vynechat nelze, 
to je jako být v Praze a nepodívat se na 
Karlův most. 

Text a foto: -mš-Toto byl tábor římských legionářů

▶
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Všechno bylo perfektní, dokud se 
neobjevil Marley. 
Hrají: J. Aniston, O. Wilson
Vstupné: 60 Kč
Přístupný

Pátek 22. 5., 19.30
Pochyby (USA) 104´
Drama. Pochyby mohou být stejně 
mocným poutem jako jistota. 
Hrají: M. Streep, A. Adams
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Neděle 24. 5., 19.30
El Paso (ČR) 98´
Drama. Romská vdova se snaží 
udržet rodinu pohromadě. 
Hrají: I. Horvátová, L. Rybová
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Středa 27. 5., 17.30
Příběh o Zoufálkovi (USA) 94´
Dobrodružný/animovaný
Malý hrdina s velkým srdcem.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný
Česká verze

Pátek 29. 5., 19.30
Sedm životů (USA) 123´
Drama
Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno 
tajemství. 
Hrají: W. Smith, R. Dawson
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Neděle 31. 5., 19.30
Hotel pro psy (USA) 100´
Komedie
Děti přivedou tajně na chatu devět 
nalezených psů. 
Hrají: L. Kudrow, E. Roberts
Vstupné: 60 Kč
Přístupný

Červen

Středa 3. 6., 19.30
Až tak moc tě nežere (USA) 129´
Komedie 
Jste výjimkou nebo pravidlem? 
Hrají: B. Affleck, J. Aniston
Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Pátek 5. 6., 19.30
Milionář z chatrče (VB/USA) 
120´
Drama. Vyhraje chlapec 
z bombajského slumu miliony? 
Hrají: D. Patel, F. Pinto
 Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Neděle 7. 6., 19.30
Normal (ČR/Makedonie) 95´
Thriller. Příběh legendárního 
sériového vraha. 
Hrají: M. Kňažko, D. Havlová
Vstupné: 65 Kč
Od 15 let

Středa 10. 6., 19.30
Babička (SR/ČR) 80´
Erotická tragikomedie
Zralá, mírně zvrhlá žena, hledá 
chlapce od 18 do 24 let. 
Hrají: T. Archlebová
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Program též najdete – 
http://www.svetlans.cz 
telefon 569 496 619 
Změna programu vyhrazena.

▶
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TRAINLIVING – JAN ZATORSKY - GRANT PRAHY CZECH PRESS PHOTO (CPP)

Jan Zatorsky (*1957), šéfreportér ča-
sopisů Týden a Instinkt, je jedním z nej-
výraznějších současných fotografů. Má 
neobvykle široký tematický i výrazový 
rejstřík, jeho práce se vyznačují vyso-
kou estetickou kvalitou, myšlenkovou 
hloubkou a aktuálností. Svou výstavou, 
nazvanou anglicky TRAINLIVING, se 
dotýká aktuální problematiky součas-
ných obyvatel pražské metropole.

Jan Zatorsky je držitelem řady ocenění 
Czech Press Photo. Kromě Grantu Prahy 
získal za rok 2007 i CENU DIVÁKŮ, 
kterou na základě hlasování udělují 
každoročně návštěvníci výstavy Czech 
Press Photo, a internetových stránek.

Výstava TRAINLIVING je prezentací 
výsledků práce Jana Zatorskeho, držitele 
Grantu Prahy Czech Press Photo z roku 
2007. Je věnována tématu pražské do-
pravy, která v posledních letech výrazně 
mění tvář hlavního města. Cenu získal 
na základě rozpracovaného projektu 
Žijeme s vlakem.

Výstavu TRAINLIVING Jana Zator-
ského zahájil ve čtvrtek 2. října primátor 
Prahy Pavel Bém a současně fotografovi 
předal i Cenu diváků, kterou z českého 
křišťálu realizovala sklárna Rückl Crys-
tal.

Grant Prahy je roční tvůrčí stipendi-
um pražského primátora, které v rámci 

vrcholné novinářské soutěže Czech Press 
Photo na základě předloženého projektu 
a doporučení mezinárodní poroty každo-
ročně uděluje primátor Prahy na fotogra-
fování aktuálních proměn hlavního města. 
Povinností každého držitele této prestižní 
ceny je po roce práce odevzdat pražskému 
magistrátu dvě kolekce třiceti nejlepších 
prací k archivním a výstavním účelům.

-zh-
(převzato z www stránek 

CPP, upraveno)

Pozn.: Ve Světlé n. S. je prezentována 
pouze část z uvedené výstavy.
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Jan a František Nedvědové- vzácné setkání

Večer plný nádherných písní v podá-
ní oblíbené folkové dvojice. Společný 
koncert obou bratrů se skupinou.

Bratři Nedvědové patří k nejznáměj-
ším interpretům naší folkové scény, 
jejich tvorbu znají všechny generace 
i vyznavači různých hudebních stylů. 
Narodili se téměř na rok přesně po sobě, 
a tak v roce 2007 a 2008 k výročí 60. 
narozenin je mohli diváci celé České 
i Slovenské republiky vidět v několika 
velkých společných koncertech. Tento 
projekt, který má pro rok 2009 název 

„Vzácné setkání“ je naprosto ojedinělý 
a podle mnoha ohlasů skvělý, o čemž 
svědčí obrovská návštěvnost diváků 
a beznadějně vyprodané sály. 

Od začátku roku 2008 si tedy oba brat-
ři vytvořili společnou kapelu, a přestože 
hrají své samostatné koncerty, občas si 
najdou chvíli na společný večer.

V současné době hrají Honza a Franti-
šek v této sestavě: 

Honza Nedvěd kytara, zpěv
František Nedvěd kytara, zpěv

Vojta Nedvěd kytara, zpěv
Milan Plechatý baskytara, 
   keyboard, zpěv
Petr Kocman kytary, mandolína, 
   harmonika, zpěv
Jarda Petrásek bicí

Koncertní program je tvořen směsicí 
nových a nově zaranžovaných skladeb 
a samozřejmě doplněn nejznámějšími 
hity, jako jsou Valčíček, Stánky, Fran-
kie Dlouhán, Kamarád apod. Nejprve 
zahraje František své „nejkrásnější“ 

– Kočovní herci, Proužek, Devatenáct, 
Zvon. Vojta předvede dvě písně ze své-
ho nového alba s názvem Bílý měsíc. 
Rovněž Petr Kocman vydal na začátku 
roku 2008 své sólové album a představí 
se nám ve dvou skladbách. Pak zahraje 
Honza své nejznámější, a nakonec usly-
šíte oba bratry spolu: Slunovrat, Sklá-
danka, Jižní kříž…

Skvělá hudba, nádherné texty, výbor-
né hudební zpracování, úžasné vokály.

To vše v 90 minutách koncertního 
představení.

S použitím internetu -zh-

Koncert H-H Blues

V pátek 5. června vystoupí v Měst-
ské kavárně ve Světlé n. S. pražská 
skupina H-H Blues. 

Hraje v sestavě Dragan Hoxha (kytara, 
zpěv), Vojtěch Hötzel (akustická kytara, 
foukací harmonika), Michal Arnot (bas-
kytara) a Pavel Pečenka (bicí). 

Repertoár kapely sestává hlavně 
z vlastních aranží skladeb klasických 
bluesových legend jako Muddy Waters, 
Elmore James, Jimmy Reed, Sonny Boy 
Williamson, B. B. King, Lee Hooker 
a dalších.

Začátek akce bude ve 20:30 hod., 
vstupné 50 Kč.
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Z vernisáže

V pondělí 20. dubna byla v tanečním 
sále Společenského domu za přítomnos-
ti vystavujících výtvarníků a pozvaných 
hostů zahájena výstava děl patnácti 
výtvarníků-neprofesionálů. O hudební 
složku vernisáže se postaral pan Vladi-
slav Beran hrou na flétnu. Minutou ticha 
přítomní uctili nedávné úmrtí dvou svě-
telských výtvarníků – Ladislava Stojana 
a Jiřího Škarýda.

Text a foto: -jv-

KyTICe - PŘIPRAVUJE:

16. červen
Banánová velryba aneb Nová show Haliny Pawlowské

Humorné vyprávění příběhů ze života, 
televizního natáčení, a spousta moud-
rých rad úspěšné autorky, novinářky, 

filmové a televizní scenáristky 
a tvůrkyně pořadu Banánové rybičky.

Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hod. Předprodej vstupenek je od 

26. 5. v TIC, tel. 569 496 676, 
info@svetlans.cz

4. červen 
O chytré princezně

Pohádkový muzikál podle klasické 
pohádky Boženy Němcové. Příběh 

princezny, které se podaří přelstít čerta. 
Pohádka patří ke skvostům v české 

pohádkové  pokladnici. 
Vhodné pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ. 

Účinkuje: DAP – divadelní
 agentura Praha 

Společenský dům – divadelní sál v 8.30 
hod.  Předprodej vstupenek půl hodiny 

před představením v pokladně.

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.

Pozvánka na „cestovatelský“ večer 
s promítáním fotografií z Beninu

22. května v 18:00 hod.
v zasedací místnosti radnice. 

Večerem provede Vlaďka Chvátalová, 
která Benin navštívila zatím dvakrát 

a pomáhá místnímu sirotčinci.

S organizací přednášky autorce pomáhá 
Vlastivědný spolek Světelsko 
s podporou Města Světlá n. S. 

Těšíme se na vás!

Vlaďka Chvátalová pracuje od roku 2004 v Bruselu jako překladatelka. Od svých 
13 let se učila esperanto a díky němu začala i cestovat. V současné době sice už 
není aktivní organizátorkou esperantských akcí, ale při svých cestách jej nadále 
využívá. Po konferenci esperantských učitelů v srpnu 2008 cestovala po Beninu 
a Togu a esperanto vyučovala na několika místech, mimo jiné v beninské Lokos-
se. Několikrát navštívila sirotčinec Nabouba, do kterého se znovu vrátila v lednu 
2009. V září 2008 se zrodil projekt na pomoc tomuto sirotčinci, jehož cílem je 

najít patrony a další dárce až pro 90 dětí, a zlepšit tak trochu jejich velmi špatné 
životní podmínky.
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Noc s Andersenem

V pátek 3. dubna proběhla tradiční 
mezinárodní čtenářská Noc s Ander-
senem, ke které se již popáté připojila 
i naše knihovna. Nocovalo se na 840 
místech, v knihovnách, družinách 
a školních klubech. Smyslem této akce 

je podpora dětského čtenářství. Děti 
mají možnost prožít zajímavý večer plný 
čtení, her a zábavy. 

Stalo se téměř pravidlem, že na „no-
cování“ pozveme vždy nějakého zají-
mavého hosta. Tentokrát to byla paní 
Markéta Prášková, která je autorkou 
u dětí tolik oblíbených knih Klobouky 

Společné foto

z Agarveny. Jsme rádi, že si našla čas 
a v páteční podvečer s námi ochotně 
besedovala. Prozradila nám, že má již 
dopsané další dva díly, a tak doufáme, že 
se brzy ocitnou na pultech knihkupectví 
a knihoven. 

Večer jsme si ještě „zavýtvarniči-
li“ a následovala velká soutěž, jejímž 
společným jmenovatelem byly knihy 
Ondřeje Sekory. Byl to zajímavý večer, 
uléhali jsme až v téměř ranních hodi-
nách. Pro nás, knihovnice, jsou největší 
odměnou časté dotazy našich čtenářů, 
kdy se opět bude nocovat. 

J. R.
Foto: P. Šebesta a J. Vála

Autorka několika knížek pro děti 
Markéta Prášková

Tip na knihu

Kniha Partyzánský výsadek Mistr 
Jan Hus z pera regionálního historika, 
bývalého učitele a několik let i škol-
ního inspektora Františka Drašnera 
vyšla posmrtně zásluhou jeho dcery 
Martiny Krejčiříkové.

František Drašner se působením 
partyzánského výsadku Mistr Jan Hus 
na Vysočině zabýval již dávno, stejně 
jako kontroverzní osobou politické-
ho komisaře Miroslava Picha-Tůmy 
a nejasností kolem něho. Není to kni-
ha určená kdejakému čtenáři, sáhnou 
po ní jen ti, které daná problematika 
oslovuje. Ti, kteří budou hledat nové 
informace, v ní ale najdou i teorie či 
úvahy, s nimiž mohou, ale nemusí 
souhlasit. Na mnohé otázky opět ne-
naleznou uspokojivé odpovědi, neboť 

– jak již bylo výše uvedeno – autorovi 
nebylo dopřáno, aby knihu dokončil 
podle svých představ. Na druhé straně 
je otázkou, zda bádání je někdy u kon-
ce, zda se nenaleznou další prameny, 
které je třeba prostudovat, objevovat 
další kamínky do pracně skládané 
mozaiky… 

Autor zpochybňuje snahy některých 
činitelů přisoudit zánik partyzánské 
brigády Mistr Jan Hus u Leškovic 
jenom úsilí německých vojsk, která 
zaměřila a odposlechla partyzánskou 
vysílačku, a uvažuje o možnosti, že 
někdo štáb brigády zradil. Soustřeďuje 
se především na aktivity politického 
komisaře, zda nehrál dvojí hru, zda 
za zády svého velitele a svých spo-
lubojovníků nejednal na vlastní pěst. 

„I otázka nešťastné tragédie u Leškovic 
vyznívá úplně jinak, než se ji doposud 
mnozí snažili vysvětlovat. Pokud se mi 
podaří úplně přesně vylíčit statečný 
boj prostých ruských, ukrajinských 
a českých partyzánů a zhoubné pů-
sobení nesmyslné ideologie ze strany 
politického komisaře Picha-Tůmy, 
myslím, že má práce bude mít praktic-
ký význam.“

Knihu vydaly Havlíčkobrodské 
tiskárny, je brožovaná, s černobílými 
fotografiemi, má 224 stran.

-jv-

Nové CD Jaroslava Hutky

Písničkář, folkový hudebník a skladatel 
Jaroslav Hutka vydal nové cédéčko, na 
kterém je sestřih lednového koncertu v di-
vadelním sále ve Světlé nad Sázavou. Jsou 
na něm ty nejpodstatnější písně posledních 
tří let: Böhmen und Mähren, Sudety, Leo-
poldov, Setkání v neznámém těle, Krajina 
samot a další. CD se jmenuje KONCERT 
V BARVÁCH SVĚTLÉ a je to, jak sám 
říká, „samopal“ s ručně tištěným obalem. 
Jistě není bez zajímavosti, že na výrobě 
cédečka se technicky podíleli Stanislav 
Peluch se synem. CD stojí 200 Kč a lze 
jej zakoupit buď na koncertech nebo jej 
Jaroslav Hutka zašle na dobírku.          -jv-

C
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Stanice Pavlov o. p. s.

Rozhodnutí zřizo-
vatele a dosavadního 
provozovatele – AOPK 
ČR o ukončení pro-
vozu stanice ochrany 
fauny v Pavlově patrně 
není třeba čtenářům 

připomínat. Špatné zprávy se šíří 
rychle a tato byla široce medializová-
na, diskutována a dokonce vyvolala 
otevřený nesouhlas veřejnosti. Přesto 
se na rozhodnutí AOPK nic nezměnilo 
a je třeba se připravit i na to, že bude 
naplněno. 

Aby se vědělo i o dobrých zprávách, 
chceme informovat veřejnost o tom, že 
ukončení provozu ze strany AOPK ne-
musí znamenat konec stanice. V součas-
né době je zakládána obecně prospěšná 
společnost Stanice Pavlov. Jejím cílem 
je zachování provozu zařízení v celém 
rozsahu, pochopitelně s využitím stávají-
cích pracovníků stanice. Jsme velmi rádi, 

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

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 17.3. do 14.4.:

Beletrie
Bauer Jan - Pražský rozparovač
 - historická detektivka
Beaumont Maria - Zoufalé matky
 - humorný román pro ženy
Edwardson Ake - Nebe na zemi
 - detektivka oblíbeného severského 

autora
Jansa Pavel - Akce Muslim
 - napínavý thriller z Česka
Kessler Leo - Patton v nebezpečí
 - válečný román
Lukjaněnko S. V. - Nanečisto
 - sci-fi thriller
Obermannová Irena - Láska jako Řím
 - nový román známé autorky
Smith Wilbur - Zlatá liška
 - dobrodružný román z Afriky

Torday Paul - Bordeaux
 - humorný příběh o vinaři, který byl 

alkoholikem

Naučná literatura
César Jan - Na cestě po České republice
 - nový cestopis
Dýrová Jitka - Kardiofitness
 - sportovní aktivity pro starší či ne-

mocné  občany
Kirchnerová V. - Hravé tvoření 
pro malá stvoření
 - náměty pro výtvarné práce
Nekvapil Václav - Po stopách hvězd
 - životní příběhy známých osobností
Pech Jaroslav - Řeč těla a umění 
komunikace
Priou Nicholas - Babiččiny dobré rady 

- rady pro domácnost
Wessels Miriam - Wellness jóga 
pro těhotné

Knihy pro děti a mládež
Daniels Lucy - Zatoulané štěně
 - další z příběhů o zvířátkách
Deary Terry - Tupí tyrani
 - pohledy do historie
Köthe Rainer - Objevitelé 
a jejich výpravy
 - po stopách odvážných mořeplavců
Mlynowski Sarah - Pařby a lektvary
 - dívčí románek
Poskitt Kjartan - Isaac Newton 
a jeho jablko
 - zajímavě podaný životopis
Stínil Luděk - Pusinky a Frajeři
 - dívčí románek 
Suchá Romana - Rozpustilé básničky 
pro malé dětské ručičky
Velká kniha okenních obrázků
 - náměty pro různé příležitosti

Eva Kodýmová 

že pro členství ve správních orgánech 
zakládané společnosti se podařilo získat 
odborníky i představitele veřejné správy.

Založení společnosti předcházelo hle-
dání finančních zdrojů, jak na vykoupení 
majetku a úhrady budoucích provozních 
nákladů, tak i na zajištění financování 
opravy a rekonstrukce areálu, která 
je pro další existenci nezbytná. S tím 
souvisí další dobrá zpráva – k výkupu 

majetku a rekonstrukci útulku pro han-
dicapovaná zvířata lze získat prostředky 
z operačních programů EU. 

Získání dotace pro nově vzniklou 
organizaci není jednoduché – mimo 
jiné je třeba prokázat schopnost spolufi-
nancování projektu a jeho dlouhodobou 
udržitelnost a zajištění majetkových 
vztahů. Domníváme se však, že záměr 
je i přes všechny komplikace reálný a to 
zejména díky podpoře, se kterou jsme se 
během přípravných jednání setkali na 
Kraji Vysočina. Vedení kraje již v mi-
nulém roce, krátce po oznámení AOPK 
ČR o ukončení činnosti stanice, oficiálně 
deklarovalo zájem na udržení její činnos-
ti. Představitelé kraje zároveň vyjádřili 
vůli podílet se finančně na transformaci 
tohoto pracoviště i na jeho následném 
provozu. S pozitivním ohlasem jsme se 
setkali i u místních samospráv. Obecná 
podpora jistě souvisí s dobrým jménem 
stanice a povědomím o jejím přínosu 
regionu i celému kraji. K tomu určitě 
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významně přispěla i nepřehlédnutelná 
iniciativa veřejnosti usilující o zachování 
stanice. 

V současné chvíli nelze s jistotou 
slíbit, že stanice bude bez problému 
pokračovat ve své činnosti formou 
obecně prospěšné společnosti, ale pro 
zachování činnosti stanice v součas-
ném rozsahu chceme udělat vše, co 
bude v našich silách. Zároveň doufáme, 
že do budoucna můžeme počítat i s vaší 
podporou, tedy podporou veřejnosti. Je 
jasné, že i zdroje Kraje jsou omezené 

a prostředky na  provoz bude nutné 
získávat i z dalších zdrojů. Zachování 
tohoto pracoviště bude daleko více než 
dosud odkázané na podporu veřejnosti, 
samospráv, sponzorů a dalších subjek-
tů. Je to dáno především tím, že péče 
o handicapované živočichy je ze své 
podstaty činnost nezisková a nelze ji 

tedy bez podpory veřejnosti a veřejných 
rozpočtů zajistit. 

Děkujeme všem za dosavadní podporu 
a přejme si, abychom mohli přinášet jen 
dobré zprávy. 

Ing. Václav Hlaváč, 
Ing. Jiří Hladovec, 
zakladatelé o. p. s.
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Kup kvítek jak sluníčko 
– pomoz aspoň maličko!

Již pár dnů zbývá do 
tradiční květinové sbír-
ky Český den proti rako-
vině. Letošní 13. ročník 
se uskuteční ve středu 
13. května na celém úze-
mí Čech a Moravy. 

Sbírky se aktivně 
zúčastní v 530 městech 

a vesnicích více než 9 400 dobrovol-
níků, kteří budou mít k dispozici na 
tři čtvrtě milionu kytiček měsíčku lé-
kařského – odměnu pro každého dárce, 
který do pokladního vaku vloží alespoň 
dvacetikorunu. 

Pokladny s finančním obnosem budou 
již tradičně zpracovány v pobočkách 
ČSOB. Pro Ligu proti rakovině Praha 
však není sbírka pouhým prostředkem 
k získání financí pro své projekty, ale 
také významnou preventivní akcí. Dár-
ce si neodnáší pouze kytičku, ale také 
letáček s radami a informacemi, jak se 
rakovině bránit anebo alespoň význam-
ně snížit riziko onemocnění. 

Letošním tématem sbírky je prevence 
před rakovinou tlustého střeva a koneč-
níku. Málo se o tom mluví, málo to bere 
naše veřejnost na vědomí, avšak situace 
ve výskytu i úmrtnosti na rakovinu 
tlustého střeva a konečníku je v České 
republice alarmující. Rakovina tlustého 
střeva a konečníku se vyvíjí nenápadně, 
bezpříznakově, a to po léta. Ve čtyřech 
případech z pěti jsou jejím výchozím 
ložiskem snadno odstranitelné polypy, 
musí však být objeveny včas! 

V aktivní péči o sebe, v rozhodnutí 
absolvovat jednoduché preventivní 
vyšetření, má každý z nás v rukou moc-
nou zbraň proti zákeřné, ale léčitelné 
chorobě!

Helena Kostincová

Cesta P. Josefa Toufara

V sobotu 18. dubna byla za hojné účasti 
turistické veřejnosti slavnostně otevřena 
modře značená turistická trasa pojme-
novaná na počest číhošťského faráře 
umučeného v 50. letech  Cestou P. Josefa 
Toufara. Mezi hosty byla i světelská sta-
rostka Ing. Lenka Arnotová.

Slavnost byla zahájena u geometrického 
středu České republiky na okraji Číhoště. 
Po krátkých projevech starosty obce Ji-
řího Nováka, představitelů Konfederace 
politických vězňů, Ing. Ladislava Fofonky, 
který před několika lety vypočítal a u Čí-
hoště vyznačil geometrický střed ČR, ▶
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Víte, že…

…v úterý 14. dubna 
natáčela ČT ve Světlé 
nad Sázavou? Sportovní 
redaktoři pořizovali re-
portáž s Mgr. Ludmilou 
Pláteníkovou. V pořadu 
Studio volejbal postupně 

uvidíme tři matky, které samy hrály vo-
lejbalovou extraligu a jejichž synové patří 
k oporám reprezentačního týmu. Kromě 
maminky Petra Pláteníka to budou ješ-
tě maminky Martina Lébla a Michala 
Raka.

J. M.

a z Klubu českých turistů předsedky-
ně oblasti KČT Vysočina Marie Vincen-
cové, hlavního organizátora Vladimíra 
Maršíka a předsedy krajské komise znače-
ní Martina Peslera, byl nejprve vysvěcen 
obecní prapor a poté Marie Vincencová 
slavnostně přestřihla pásku, a oficiálně tak 
otevřela Cestu P. Josefa Toufara. Účastníci 

akce se pak v průvodu odebrali ke kostelu 
Nanebevzetí Panny Marie, kde položili 
věnce k symbolickému památníku umuče-
ných kněží Ecce homo. Následně si turisté 
mohli prohlédnout interiér kostela, občer-
stvit se a vyrazit na některou z připrave-
ných variant krátkých tras – do Vilémovic, 
Smrčné, Pavlova, nebo se po okružní trase 
vrátit do Číhoště. Počet účastníků byl od-
hadován na tisícovku.

Text a foto: Jaroslav Vála

▶ Pohádkový les ve Služátkách: celý nový a v režii Režné paní

Prastará pověst vypráví o tom, že hlu-
bokými služáteckými lesy bloudí Režná 
paní. Za svého života proslula zlobou, 
lakotou, zpupností a pýchou. Po zásluze 
byla tedy potrestána tím, že ve služátec-

kých hvozdech hledá poklad, který tam 
sama kdysi ukryla. Režnou paní lze dle 
pověsti potkat především v pravé poled-
ne, k večeru a samozřejmě v noci. Pokud 
se však rozhodnete navštívit služátecký 
les v sobotu 16. května, můžete napevno 
počítat s tím, že potkáte nejen Režnou 
paní, ale i řadu dalších postav z českých 
pohádek. Ten den totiž proběhne další 
ročník zdejšího stále populárnějšího 
Pohádkového lesa.

Velké změny – aneb Jak upéci 
Ježibabu
Jestliže jste  navštívili náš pohádkový 

les v minulosti, můžete se těšit na velké 
změny – pochopitelně k lepšímu :-). Po-
kud jste v našem lese ještě nebyli, máte 
jedinečnou šanci. Rozhodli jsme se totiž, 
že každému ročníku bude dominovat 
nějaké téma. Pro letošek byly vybrány 
klasické české pohádky. Ponořili jsme se 
do četby Karla Jaromíra Erbena, Boženy 
Němcové, Václava Tilleho, Matěje Štefa-
na Kubína, Františka Hrubína a dalších 
pohádkářů  a vybrali nejtypičtější pří-
běhy a nejčastější postavy našich národ-
ních báchorek. Už teď vám můžeme pro-
zradit, že si třeba budete moci vyzkoušet 
sezení na lopatě, jíž se sázejí do pece 
Ježibaby, a podobně u všech dalších 
pohádkových postav splníte nějaký úkol, 
který s pohádkou přímo souvisí. Služá-

tecké krejčové připravují už od února 
postavám nové, fešné kostýmy, jak se na 
takovou slávu hodí. Můžete se těšit i na 
to, že u našich pohádkových postav se 
dosyta vyřádí rodiče i děti. 

Soutěž pro kreslíře
To však není všechno. Po dosažení 

cíle na vás kromě obligátního občerst-
vení (pro děti jako vždy zdarma; služá-
tecký talíř jako vždy z kuchyně mistra 
Bašty) na vás čeká kapela, žongléři 
a soutěžní úkoly o atraktivní ceny: sou-
těžit se bude, jak jinak, na téma České 
pohádky. Zlatým hřebem této soutěžní 
části pak bude klání o nejkrásnější 
namalované strašidlo. Malovat můžete 
předem (třeba na zadní stranu našeho 
letáku, který najdete i na našich webo-
vých stránkách www.sluzatky.cz), nebo 
až na místě. Soutěžící budou rozděleni 
do kategorií podle věku; na první tři 
z každé kategorie čekají skvělé odmě-
ny!

Celé Česko čte dětem 
i ve Služátkách 
Vzhledem k letošnímu tématu jsme 

náš Pohádkový les přihlásili do celo-
státní kampaně „Celé Česko čte dětem“, 
jež podporuje hlasité čtení: V Česku 
neexistuje nic vhodnějšího pro hlasité 
čtení dětem než české pohádky. Právě 
proto jsou partnery našeho pohádkové-
ho lesa knihovny: Městská knihovna ve 
Světlé n. S. a Krajská knihovna Vyso-
činy v Havlíčkově Brodě. Celý náš les, 
postavy, soutěže, úkoly... mají vést do-
spělé i děti k tomu, aby si spolu četli.
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I pohádkové postavy protestují proti 
rychlodráze
Návštěva našeho pohádkového lesa 

může být pro leckoho zajímavá i z jed-
noho smutného, pro Česko však typické-
ho důvodu. Před lety jakýsi úředník na 
ministerstvu dopravy namaloval přes 
Vysočinu čáru. Ačkoli by se mohlo pod-
le směru té čáry zdát, že byl buď opilý, 
nebo měl jiným způsobem zastřený mo-
zek a že si prostě jen tak „čmáral“, sku-
tečnost je tragičtější. Ta divná čára, jež 
přetnula Vysočinu vejpůl, je totiž nákre-
sem budoucí vysokorychlostní železnič-
ní tratě. Projekt té úžasné vymoženosti, 
pokud se uskuteční, zničí Služátky i je-
jich okolní lesy navždy a neodvolatelně. 
Nyní platí v katastru obce stavební uzá-
věra. Podobně postižena je na Vysočině 
řada dalších obcí a zodpovědní politici 
a úředníci mlčí nebo mlží. Chceme po-
řádáním našeho lesa jednak ukázat, jak 
nádhernou krajinu vysokorychlostní 
trať nenávratně zničí, a chceme o sobě 
dát hlasitě vědět: letošní Pohádkový les 
by měl být prvním vyjádřením našeho 
protestu proti té zhovadilosti, jež si říká 
rychlodráha.

Do Služátek ne rychlodráhou, ale 
normálním vlakem  
Celý projekt rychlodráhy je o to hlou-

pější, že pár desítek metrů od Služátek 
vede stávající železniční trať. Můžete 
se tedy na náš Pohádkový les dopravit 
ekologicky – vlakem. Obecní úřad ve 
Služátkách, kde startuje a končí náš 
Pohádkový les, se nachází nedaleko od 
vlakové zastávky Světlá n. S.-Josefodol 
na trati Havlíčkův Brod – Kolín. Ostrou 
chůzí se od zastávky k startu dostanete 
za necelých deset minut, pokud vyrazíte 
procházkovým tempem, bude vám cesta 
malebnou kaštanovou alejí trvat čtvrt 
hodinky. Kdo se rozhodne pro vlak, 
určitě neprohloupí, cestu do Služátek 
najde snadno a start také pohodlně stih-
ne... Odjezdy vlaků najdete na internetu, 
pro přehlednost jsme je vypsali i na naše 
webové stránky.

Nezapomeňte tedy: v sobotu 16. květ-
na se ve Služátkách koná Pohádkový 
les, na start můžete dorazit mezi 9. až 
12. hodinou – pohádkové postavy budou 
čekat na toho úplně posledního návštěv-
níka, a pak se teprve rozejdou do svého 
lesa... A sledujte naše webové stránky 
www.sluzatky.cz, tam budeme doplňo-
vat aktuální informace.

Těší se na vás Režná paní, ostatní po-
hádkové bytosti i služátečtí pořadatelé.

Hb
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Vyznejte se ve svých 
penězích (6)

Víte, jak je to se zděděním majetku 
a dluhů? Dědictví může přinést majetek, 
ale také dluhy. Pokud je poměr majetku 
a dluhů příznivý, není co řešit. Co ale 
dělat s dědictvím, když dluhy významně 
převyšují majetek? Dědicové ze zákona 
i ze závěti se mohou rozhodnout, jestli 
dědictví přijmou. Není to ale tak, že by 
se mohli rozhodnout, že odmítnou dluho-
vou část dědictví a aktiva si nechají. Platí 
zásada ber, nebo nech být. Ale jako celek. 
To znamená, že dědictví mohu přijmout, 
nebo odmítnout tak, jak leží.

Obvykle dědictví nebývá zatíženo dlu-
hy, protože většinou se dědí po starších 
lidech. Ti už mívají závazky vyrovnané 
a zanechají po sobě zpravidla jenom ma-
jetek. Jsou ale případy, kdy dojde k ne-
čekanému úmrtí např. při autonehodě, 
a potom může dědictví zatížené dluhem 
přinést velké starosti.

Pokud si berete dluh, přemýšlejte 
o tom, jestli vaši dědici budou schopni 
dluh splácet.

Pro názornost si představte, že stojíte 
před rozhodnutím přijmout, nebo odmít-
nout jedno z následujících dědictví:

1) dědictví, které zahrnuje v pasivech 
dluh na nemovitost a v aktivech nájemní 
dům, jehož výnos pokryje splátku dluhu 
a ještě zbude na údržbu domu,

2) dědictví, které zahrnuje v pasivech 
dluh na nemovitost a v aktivech dům, ve 
kterém bydlíte. Váš příjem ale na splátky 
nestačí,

3) dědictví, které zahrnuje v pasivech 
dluh na podnikání, které se nepovedlo 
a v aktivech rodinnou usedlost, která se 
dědí z generace na generaci a máte k ní 
silný citový vztah.

Tip pro vás:
Před zadlužením přemýšlejte o tom, 

jakou máte představu o dalším osudu 
vašeho rodinného a osobního bohatství. 
Pokud dluhy nejsou zajištěny pasivním 
výnosem z majetku, lze je zajistit u po-
jišťoven.

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

Petr Krajcigr, 
finanční 

konzultant

Placená reklama

Velikonoční pondělí s pomlázkou

I když jsou Velikonoce nejdůležitější-
mi křesťanskými svátky, k velikonoční-
mu pondělí se již žádné důležité církevní 
obřady nevážou. Pondělí od pradávna 
patří koledování s pomlázkou. Traduje 
se, že šlehání dívek a žen spletenými 
pruty je předávání síly a ohebnosti pro-
střednictvím svěžího proutku. Slovo po-
mlázka prý znamená, že dívky a ženy se 
šleháním pomlazují a za to obdarovávají 
malovanými vajíčky, která představují 
symbol života. I po Světlé chodili v  pon-
dělí od časného rána koledníci, a nebyli 
to jen páni kluci, nýbrž i dospělí. A snad 
to letní počasí bylo příčinou, že těch 
koledníků bylo mnohem víc než o pře-
dešlých Velikonocích. Ta tam je tradice, 

že se dostávala jen malovaná či jinak 
zdobená opravdová vajíčka. V součas-
nosti jsou v košíčcích koledníků v hojné 
míře vajíčka a figurky z čokolády nebo 
zdobená perníková vajíčka.

Text a foto: jív



Světelský zpravodaj květen 2009 strana 28 strana 29 květen 2009 Světelský zpravodaj 

Napravená křivda

Když bylo v listopadu loňského roku při 
oslavách 100 let českého hokeje v pražské 
O2 aréně uvedeno jednačtyřicet našich 
hokejových osobností do pomyslné Síně 
slávy, z dosud nevysvětlených důvodů 
mezi nimi chybělo jedno jméno. Jméno 
hokejisty z nejslavnějších, jméno skutečné 
hokejové legendy a člena Zastupitelstva 
města Světlá nad Sázavou Jaroslava Ho-
líka. 

Hokejový útočník s číslem 5 na zádech 
odehrál v letech 1961 až  1979 v dresu jih-
lavské Dukly v naší nejvyšší soutěži 602 
utkání, nastřílel 267 branek a stal se sedm-
krát mistrem republiky. V dresu reprezen-
tačním má na svém kontě 142 zápasů, 57 
gólů a sedm startů na mistrovstvích světa. 
Na světovém šampionátu v roce 1972 
v Praze získal titul mistra světa, dále si ze 
světových šampionátů přivezl dvě stříbrné 
a tři bronzové medaile. Byl členem bron-

Staročeské Velikonoce v Pohledi

Skanzen Michalův statek v Pohledi 
o velikonočních dnech přilákal mnoho 
návštěvníků svým programem Staročeské 
Velikonoce na Michalově statku, který při-

pravily Místní společnost Koruny České 
a Obecní úřad v Pohledi. 

Návštěvníky vítal hlavní organizátor 
všech akcí v tomto skanzenu Jindřich Ho-
lub, oděn do historického selského kroje 
dokázal zaujmou svým vyprávěním o tom, 
jak slavil Velikonoce prostý venkovský lid 
v dobách před zrušením roboty. 

Tyto svátky nebyly spojené jen s biblic-
kým příběhem o zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista, ale byly to  též svátky vítání jara, 
kdy se probouzela příroda, začínaly polní 
práce. K vidění byla tradiční výzdoba 
stavení, ukázka stolování. V chaloupce 
bezzemka předváděly zručné lidové 
umělkyně Marie Karlová z Lučice a Ja-
na Kotěrová z Habrů pletení pomlázek, 
zdobení kraslic různými technikami 
a výrobu svátečního pečiva a   dalších 
zvykoslovných předmětů spojených právě 
s těmito svátky. 

V neděli na Boží hod velikonoční se 
v Pohledi několikrát představil světelský 
folklorní soubor Škubánek. Děti pod vede-
ním své vedoucí Evy Pejchalové předvedly 

některé tradiční předvelikonoční a veli-
konoční zvyky, jako například vynášení 
smrtky o Smrtné neděli, obchůzky vsi 
s řehtačkami, obdarovávání hospodáře 
létečkem. 

Většina návštěvníků ocenila snahy orga-
nizátorů připomínat v dnešní uspěchané 
a přetechnizované době ty krásné zvyky 
našich předků, které jim zpříjemňovaly 
jejich nelehký život.

Text a foto: jív

Mnoho obdivovatelů měly Jana Kotěrová 
a Marie Karlová Jindřich Holub v selském kroji

Jaroslav Holík se starostkou města 
Lenkou Arnotovou

zového československého týmu na olym-
pijských hrách v Sapporu v roce 1972. 
V roli trenéra získal titul mistra tehdy 
ještě Československé republiky s Duklou 
Jihlava, a co víc, dvakrát po sobě, v letech 
2000 a 2001 přivedl naše mladé hokejisty 
k titulům mistrů světa hokejistů do dvaceti 
let. A to vše bylo tehdejším zakladatelům 
Síně slávy českého hokeje málo, právem 
se proti tomuto opomenutí zvedla v mno-
ha našich mediích a mezi příznivci hokeje 
oprávněná vlna kritiky. I to byl důvod, že 
se organizace této Síně slávy ujala další 
naše hokejová legenda, brankář Dominik 
Hašek. A tak v rámci Českých hokejových 
her, které se uskutečnily v dubnu v Liberci, 
bylo přijato do zmíněné elitní společnosti 
hokejových hvězd dalších pět osobností, 
mezi nimi též Jaroslav Holík. Byla tak na-
pravena křivda naší hokejové historie.

Text a foto: jív
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Tahanice o II. hokejovou ligu

Závěr kvalifikace o postup do II. 
hokejové ligy byl napínavý až do po-
slední chvíle, lépe by to nevymyslela 
ani Agatha Christie. Po prohraném od-
vetném zápase hokejistů HC Sklo Bo-
hemia Světlá n. S. se Sršni Kutná Hora 
1:5 v Humpolci se hráči a stejně tak 
všichni příznivci světelského hokeje 
smířili s tím, že postupujícím bude od-
díl Kutné Hory. Světlá sice vyhrála své 
poslední utkání v Liberci s VTJ Ještěd 
5:0, ale nikdo nepředpokládal, že by 
kutnohorští Sršni mohli doma klopýt-
nout s Novým Městem nad Metují. Leč 
v duchu rčení, že sport někdy nemá lo-
giku a že poslední krok bývá nejtěžší, 
favorizovaná Kutná Hora nedokázala 
před vyprodaným stadionem zvítězit 
a s Novým Městem pouze remizova-
la 2:2. A právě remíza z Kutné Hory 
posunula na první místo kvalifikační 
tabulky hokejisty Světlé. 

Pro světelský hokejový národ to 
znělo jako pohádka, amatéři z Pěšinek 

pod vedením trenéra Schlaicherta vy-
bojovali postup do naší třetí nejvyšší 
soutěže! Hokejisté se chtěli o radost 
z dosaženého úspěchu podělit také 
se svými příznivci, kteří je po celou 
sezonu povzbuzovali, proto v pátek 
10. dubna uspořádali veřejnou oslavu 
před radnicí na náměstí Trčků z Lípy. 
Na improvizované tribuně se veřej-

nosti představili hokejisté i se svým 
realizačním týmem a poděkovat jim 
přišli i nejvyšší představitelé města, 
starostka Lenka Arnotová a místosta-
rota Josef Böhm. 

V tu dobu nikdo netušil, k jakým 
jednáním právě dochází v zákulisí 
Českého hokejového svazu. Nové 
Město se údajně při posledním zápase 
v Kutné Hoře provinilo proti hokejo-
vým řádům tím, že uvedlo v zápise 
o utkání hráče, který neměl nastoupit. 
Tím Kutná Hora vyhrála kontumač-
ně 5:0 a předstihla tak Světlou díky 
lepšímu skóre ze vzájemných zápasů. 
Kde je pravda a hokejová spravedlnost, 
dnes již těžko někdo zjistí. Nic to však 
nemění na skutečnosti, že se světel-
ským hokejistům povedla vynikající 
sezona a díky úspěšným výsledkům 
se znamenitě bavil národ sportovních 
příznivců ve městě.

A aby ta tečka za pohádkovou sezo-
nou HC Sklo Bohemia byla úplná, je 

„A“ tým – horní řada zleva: vedoucí mužstva Josef Smrž, Ondřej Vomela, Jan Drahozal, Hynek Bárta, Jakub Kůrka, Jan Kubát, 
Petr Beránek, Jan Krajíček, Petr Heřmánek, Vlastimil Křišťan, Ondřej Špatenka, Jan Ruml, Petr Včela, Jan Neuwirth, tisk. mluvčí 
Karel Heřmánek spodní řada zleva: Lukáš Studený, Michal Dolinský, Marek Pavliš, hlavní trenér Milan Schlaichert, Ondřej Včela, 

prezident klubu Ing. Jaroslav Švorc, Jaroslav Žák, Stanislav Mečiar, Michal Koubský

Skvělá atmosféra na náměstí při setkání 
hokejistů s veřejností. Přispěli k tomu 
i nejmenší hokejisté HC Sklo Bohemia.
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Stolní tenisté v divizi

Už v polovině února si vrabci na střeše 
tělocvičny základní školy v Lánecké ulici 
štěbetali o tom, že A družstvo mužů stol-
ního tenisu TJ Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou bude od října 2009 hrát v divizní 
soutěži. Ale až ve třináctém týdnu roku, 
přesně v sobotu 28. března svými výhra-
mi 10:2 v Chotěboři a 10:7 v Humpolci 

zde několik statistických čísel ze zá-
pisníku tiskového mluvčího mužstva 
Karla Heřmánka: 

Nejlepší střelci za celou sezonu:
1. Jan Krajíček 34 gólů (4x hattrick)
2. Jaroslav Žák 32
3. Petr Včela 26

Kanadské bodování: 
1. Jaroslav Žák 88 bodů
2. Jan Krajíček 51
3. Petr Včela 50
Bývalý náš hokejový reprezentant 

Stanislav Mečiar odehrál v sezoně 
13 mistrovských zápasů, nasbíral 20 
kanadských bodů za 9 branek a 11 
nahrávek na branku. V jednom zápase 
zaznamenal hattrick.

Všech 34 zápasů sezony odehrál Petr 
Beránek, o jeden zápas méně mají na 
svém kontě Ondřej Špatenka s Mila-
nem Dolinským.

Na závěr je třeba připomenout zna-
menitou zápasovou bilanci celé sezony. 
Bylo odehráno 34 zápasů včetně play 
off a závěrečné kvalifikace. 31 bylo ví-
tězných, 2 prohry v řádném čase a jed-
na prohra po samostatných nájezdech. 
Byla to prostě super sezona.

jív
Foto: Miroslav Sklenář

Malí hokejisté přípravky tvořili 
slavobránu hokejistům nastupujícím na 

tribunu 

Za vynikající reprezentaci města 
poděkovala hokejistům starostka Lenka 
Arnotová a nechyběl ani místostarosta 

Josef Böhm

Je mu šedesát a stále kope

V neděli 12. dubna, těsně před výko-
pem mistrovského utkání krajského pře-
boru fotbalistů FK Sklo Bohemia Světlá 
n. S. A – HFK Třebíč B, se uskutečnil 
slavnostní akt. Funkcionáři a fotbalisté 
světelského klubu gratulovali Jiřímu 
Krupičkovi k jeho šedesátým narozeni-
nám. Darů bylo hodně, od spoluhráčů 
například obdržel na památku fotbalový 
míč s jejich podpisy a fotbalový dres 
s číslem 60 a svým jménem. 

Oslavenec začínal na hřišti v Nádraž-
ní ulici již jako žáček a za ty roky zažil 
kolem sebe mnoho spoluhráčů. Za muže 
Světlé nastoupil ještě před nástupem 
na vojnu v dresu účastníka I.A třídy 
a všechny tehdejší spoluhráče si pama-
tuje. V mužstvu byli takoví plejeři jako 
například brankář Fidra, dále Cibulka, 
Vaňkát, Krajhanzl, Mareš, Kubát, a do-
konce si ještě zahrál v několika zápasech 
po boku Antonína Hrocha. Ve druhé 
polovině sedmdesátých let a na počátku 
osmdesátých let minulého století byl 
jubilant členem mužstva, které patřilo 
mezi nejlepší týmy krajského přeboru 
východních Čech. Dres světelského 

„áčka“ oblékl naposledy v roce 1982, to 
mu bylo třiatřicet, a potom již přešel do 
B družstva. To, že se fotbalista dožívá 
šedesáti let, není nic zvláštního, ale když 

je v šedesáti stále aktivním hráčem, to 
je již něco výjimečného. Nestárnoucí 
Jirka Krupička stále hraje za „céčko“ 
Světlé ve IV. třídě okresu a právě o ve-
likonoční neděli, kdy odpoledne přijímal 
gratulace, se mu povedl fotbalový „kou-
sek“. Dopoledne hráli senioři FK Sklo 
Bohemia mistrovské utkání v Koutech 
a trenér mužstva Jaroslav Veselský určil 
oslavence na kopnutí penalty, to aby si 
dal k narozeninám gól. Leč ten i přes své 
mnohaleté zkušenosti pokutový kop ne-
zvládl a trefil jen tyč. Světelští fotbalisté 
v Koutech prohráli 0:4, ale slavnostní 
náladu při odpolední gratulaci to Jirkovi 
ani jeho spoluhráčům nezkazilo. 

Text a foto: jív

Mezi mnoha gratulanty byl i současný 
kapitán světelského „áčka“ Slávek Císař

potvrdili pingpongáři Světlé své suve-
rénní vítězství v krajském přeboru I. třídy 
kraje Vysočina a postup z prvního místa 
do divize. Jejich vítězství bylo skutečně 
přesvědčivé, vždyť v celé soutěži, která 
měla dvaadvacet kol, jen dvakrát remízo-
vali a ve dvou utkáních odešli od zelených 
stolů poraženi. Druhý tým tabulky Sokol 
Rovečné prohrál pět utkání a třetí Jiskra 
Humpolec uhrála pět nerozhodných vý-
sledků a čtyři prohry. O kvalitě vítězného 
družstva svědčí i umístění jednotlivých 
hráčů v žebříčku úspěšnosti jednotlivců 
v krajském přeboru, když bylo hodnoceno 
80 účastníků soutěže. Jedničkou přeboru 
se stal René Pros ze Sokola Rovečné, 
který ze šestasedmdesáti svých zápasů 
prohrál jen tři.  Světelský Ladislav Vosy-
ka skončil na druhé příčce žebříčku, když 
67 svých dvouher vyhrál a 9 prohrál. Jeho 
bratr Radek Vosyka byl čtvrtý s poměrem 
vyhraných a prohraných zápasů 58/12, 

Vítězný tým krajského přeboru I. třídy 
Vysočiny zleva: Josef Bříza, Radek Vosyka, 

Martin Karel a Ladislav Vosyka ▶
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Stadion v Pěšinkách se přestrojuje

Zimní stadion v Pěšinkách dosloužil 
a začíná se přestrojovat do podoby mo-
derního víceúčelového sportovního areálu. 
Tou největší počáteční změnou bylo zved-
nutí střechy. Postarala se o to ostravská 
firma Allmont Steel s. r. o. za pomocí svě-
telských brigádníků. Příprava pro samotné 
zvednutí střechy o 250 cm trvala téměř 
tři týdny, potom přišlo více než dvacet 
pomocníků a začalo se zvedat. To bylo 
v pondělí 23. března. Bylo hodně těch, 

a třetímu ze světelského kvarteta Jose-
fu Břízovi patří jedenácté místo s pětačty-
řiceti vítězstvími a třiadvaceti prohrami. 
I čtvrtý hráč Světlé Martin Karel skončil 
v první polovině klasifikovaných. Dvacet 
vítězství a třicet osm proher jej zařadilo 
na čtyřicáté místo. V dresu Světlé sbíral 
zkušenosti se soupeři v krajském přeboru 
ještě Jan Růžička, žel ze šesti svých zápa-
sů ani jeden nevyhrál. Pro světelský stolní 
tenis je postup do divizní soutěže ohrom-

ným úspěchem, a proto se pingpongáři 
právem těší do své nové herny, která by 
měla být v rekonstruovaném víceúče-
lovém sportovním stánku v Pěšinkách, 
ale tu dostanou až v září 2010. Moderně 
vybavenou prostornou hernu si za své 
výkony určitě zaslouží. Pikantní bude, že 
se v divizi setkají i s nejlepšími pingpon-
gářskými družstvy z našeho okresu, „A“ 
družstvy Jiskry Havlíčkův Brod a CHS 
Chotěboř.

Konečné pořadí dvanácti účastníku 
krajského přeboru I. třídy:

1. TJ SB Světlá n. S. A 60 bodů, 2. So-
kol Rovečné A 55, 3. Jiskra Humpolec 
A 53, 4. SKST Třešť 50, 5. Sokol Nížkov 
49, 6. TJ Sokol Ledeč n. S. A 45, 7. CHS 
Chotěboř B 43, 8. TJ ŽĎAS Žďár n. S. B 
43, 9. SK Jihlava B 43, 10. TJ Sokol Rou-
chovany A 34, 11. ST Velké Meziříčí A 29, 
12. TJ Sokol Přibyslav A 24. 

Text a foto: jív

Také futsalisté slaví postup

tam hraje Vyškov a také „áčko“ Arse-
nalu Brtnice.

Konečné pořadí krajského 
přeboru Vysočiny:
1. S.U.D. Světlá n. S. 39 bodů
2. FC Pribina Hesov 27

Zleva A. Kocman, J. Pajer, M. Petrus, M. Čáslavský, J. Tvrdý, M. Křikava, P. Janota, 
R. Piskač, L. Rezek, J. Adam, B. Císař

3. Futsal Skuhrov 24
4. Kovofiniš Ledeč n. S. 22
5. Chánov Chotěboř 19
6. Arsenal Brtnice B 12
7. FC Dělo Modlíkov 12
8. Jatka Pacov 12

jív

▶

Mezi úspěšné sporty ve Světlé, které 
si v letošním roce vybojovaly postup 
do vyšší soutěže, patří vedle stolních 
tenistů také futsal. A družstvo futsalu 
S.U.D. Světlá n. S. prošlo čtrnáctikolo-
vou soutěží krajského přeboru a nepří-
jemnou hořkost porážky okusilo pouze 
v jediném zápase. To bylo v posledním 
čtrnáctém kole v Ledči, kdy již bylo jas-
né, že Světlé postup do divizní soutěže 
nikdo nevezme. Futsalisté S.U.D. tak 
vyhráli krajský přebor s náskokem dva-
nácti bodů před FC Pribina Hesov. 

Při závěrečném hodnocení soutěže 
obdrželi vedle přebornického titulu ještě 
další ocenění. Králem střelců soutěže 
se stal renomovaný fotbalový kanonýr 
Miroslav Křikava s osmatřiceti trefami. 
Dalším významným oceněním týmu 
bylo udělení Ceny fair-play za nejnižší 
počet obdržených karet. Byly jen dvě 
žluté, ty si vysloužili shodou okolností 
dva nejlepší střelci mužstva M. Křikava 
s R. Piskačem. 

Ve čtrnácti zápasech nastříleli vítě-
zové přeboru svým soupeřům 94 gólů 
a do své sítě jich pustili jen 44. Stře-
lecké hody prožilo mužstvo ze Světlé 
v osmém kole v baště futsalu Vysočiny 
v Brtnici po výhře nad Arsenalem B 
14:5. Vítězství v krajském přeboru zna-
mená pro S.U.D. Světlá n. S. postup do 
divizní soutěže. Teprve v květnu se však 
rozhodne, kterou divizní skupinu budou 
Světeláci hrát. 

Z pohledu hráče by asi byla nejvý-
hodnější skupina D, kde jsou týmy z vý-
chodních Čech (např. rezerva Era-Packu 
Chrudim, Litomyšl, Vysoké Mýto a také 
Boca Chotěboř). Podmínkou však je, že 
se do této skupiny některý její účastník 
nepřihlásí. Jinak je čeká silná skupina 
s dalekými cestami za soupeři, brněnská 
E skupina, ve které je většina ze čtrnácti 
účastníků z Brna. Z mimobrněnských 

kteří si nedovedli představit, jakým způ-
sobem se těch 130 tun střešní konstrukce 
najednou zvedne. Nebylo to nic složitého, 
chce se říci, že to bylo provedeno docela 
primitivním způsobem.

Ostravští montéři museli nejprve všech 
čtrnáct sloupů, které střechu podpírají, 
upravit, aby bylo možno ke každému 
sloupu přisadit dva obyčejné hydraulic-
ké zvedáky. Každý zvedák měl svého 
poučeného člověka, a na pokyn šéfmon-
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V polovině dubna uspořádali svě-
telští turisté cestovatelskou besedu 
s promítáním Na kole všemi konti-
nenty, na kterou pozvali známé cyk-
locestovatele Michala Jona a Lucii 
Kovaříkovou.

Lucie a Michal podnikají cyklo-
turistické expedice již od roku 1994. 
V začátcích nejprve vyráželi na jedno- 
až dvouměsíční výpravy po Evropě, 

v letech 2002-2005 na kolech obkrou-
žili celou planetu a od roku 2006 se 
opět každoročně vydávají na kratší, 
několikaměsíční cyklocesty. Jezdí na 
horských kolech a cestují sami, bez 
doprovodných vozidel, vše potřebné 
si vozí s sebou v brašnách. Celková 
váha nákladu činí cca 25-35 kg u Mi-
chala a 20-30 kg u Lucie – v závislosti 
na charakteru výpravy. Denní ujetá 
vzdálenost závisí na terénu: v průměru 
najedou 100 až 150 kilometrů. Nejvíce 
ujetých kilometrů za den absolvovali 
v roce 2004 v Kanadě při cestě kolem 
světa: 249 km.

V období od 1. května 2002 do 
1. května 2005 absolvovali nejdelší 
a nejnáročnější expedici Na kole všemi 
kontinenty. Jeli non-stop, cestu nikdy 
nepřerušili, najeli 68 175 km, byli na 
všech kontinentech, včetně Antarkti-
dy, projeli 34 zemí. Lucie se tak stala 

Turistika

první Češkou, která na kole objela svět 
a Michal teprve druhým Čechem, oba 
byli prvním českým párem a prvními 
českými cyklisty na horských kolech. 
Jsou uvedeni v České knize rekordů 
u agentury Dobrý den v Pelhřimově. 
Jsou členy prestižního Klubu 7K ma-
gazínu Koktejl, který sdružuje ty, kteří 
zanechali stopu na každém kontinentu 

– Lucie s Michalem zanechali na všech 
kontinentech nejen stopy své, ale i sto-
py svých kol.

Při cykloexpedicích píší deník, po-
řizují fotografi e, někdy i videozáznam. 
Poznatky ze svých cest přibližují ve-
řejnosti na webu www.luciemichal.cz, 
účastní se cestovatelských besed 
s promítáním pro veřejnost i pro školy 
v Česku i zahraničí, zážitky sdělují 
prostřednictvím svých knih, článků 
a rozhovorů v tisku, vystupují v roz-
hlase a v televizi. Lucie a Michal rov-
něž spolupracují s řadou českých fi rem 
a věnují se testování jejich výrobků. 
V plzeňském vydavatelství Cyklokni-
hy vyšlo šest jejich cestopisů:  Z Čech 
až do Země vycházejícího slunce 
(2003), Pod oblohou Jižního kříže 
(2004), Přes ledové království do ze-
leného pekla (2005), Od vlků a slonů... 
hurá domů! (2005), Na hliníkovém oři 
Divokým západem (2007) a Z útulku 
až k moři (2008).

Text a foto: Jaroslav Vála

téra se vždy zvedlo všech čtrnáct sloupů 
o několik centimetrů. Během celé akce se 
muselo sledovat měřicím přístrojem, aby 
celá střecha stoupala stejnoměrně. V úte-
rý 24. března hlásil šéfmontér ostravské 
fi rmy, který celou akci řídil, že je hotovo. 
Střecha zimního stadionu v Pěšinkách je 
od toho dne o 2,5 metru výš tak, jak to 
vyžaduje projekt. V první polovině dubna 
se do Pěšinek nastěhovala těžká technika 
a počaly demoliční práce. Historický oka-
mžik, stařičký zimní stadion začal navždy 
mizet. Byla vybagrována celá plocha hřiš-
tě s chladicím potrubím, začalo se s bou-
ráním budov celého zázemí stadionu. 

Text a foto: jív

Tak se zvedala střecha

Beseda s Michalem a Lucií
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Kandidáti �SSD do Evropského parlamentu (5. – 6. �ervna 2009) 

Doc. Ing. Ji�í Havel, CSc. 
51 let, vysokoškolský 
pedagog 
Praha 

JUDr. Richard Falbr 
68 let, poslanec Evropského 
parlamentu 
Praha 

Dr. Libor Rou�ek 
54 let, poslanec Evropského 
parlamentu 
Družec 

RNDr. Pavel Poc 
45 let, jednatel spole�nosti 
Valy u Mariánských Lázní 

Ing. Zuzana Brzobohatá 
46 let, poslankyn� PSP �R 
Tišnov 

Co je to Evropský parlament? 

Evropský parlament je jediným p�ímo voleným orgánem Evropské unie. Poslanci EP jsou voleni každých p�t let voli�i ve všech 
27 �lenských státech Unie a reprezentují 492 milion� ob�an� EU. Evropský parlament a Rada ministr�, která zastupuje �lenské 
státy parlamentu, rozhodují spole�n� o nových právních p�edpisech EU. 
Evropský parlament se zabývá �adou oblastí, které ovliv�ují náš každodenní život. A� už se jedná o zam�stnanost a sociální v�ci, 
kvalitu potravin, ceny zboží, životní prost�edí nebo p�ístup ke kvalitnímu vzd�lávání prost�ednictvím vzd�lávacích program� apod. 
Evropský parlament sídlí ve francouzském Štrasburku. V EP se poslanci nesdružují podle své národnosti, ale podle p�íslušnosti 
k politickým skupinám. To znamená, že nap�. �eští sociální demokraté jsou za�len�ni do frakce Strany evropských socialist�. 
Evropští sociální demokraté podporují posílení a prohloubení evropského sociálního modelu, jehož základní pilí�e p�edstavují 
rovné p�íležitosti, mezigenera�ní solidarita a sociální soudržnost. EU umož�uje svým ob�an�m p�ístup ke kvalitním ve�ejným 
službám, jakými jsou nap�. školství a zdravotnictví. EU se snaží v rámci zásady solidarity napomáhat rozvoji strukturáln� slabších, 
chudších nebo zaostalejších region�. Tato politika je nazývána politikou soudržnosti. �R tak má možnost z evropských 
strukturálních fond� významn� profitovat. 

�eho chceme dosáhnout v Evropském parlamentu? 

My, sociální demokraté, máme zdánliv� oby�ejné cíle. Chceme, aby se lidé m�li lépe, m�li slušnou práci a za ni dobrý životní 
standard. Aby ten, kdo chce pracovat, byl na tom v každém ohledu lépe než ten, kdo se práci vyhýbá. Chceme, aby každé dít�
m�lo rovný p�ístup ke vzd�lání bez ohledu na to, jestli pochází z bohaté �i chudé rodiny. 

Naším hlavním cílem je jistota stability, bezpe�í a rozvoje pro všechny spole�enské vrstvy. 

• Základem stability a udržitelného rozvoje je sociální smír. 
• Chceme dobré podmínky pro zam�stnance i zam�stnavatele. 
• Pot�ebujeme vytvo�it široký prostor pro rozvoj malého a st�edního podnikání, vytvá�ení nových pracovních míst. 
• Pot�ebujeme všeobecn� dostupné kvalitní školy. 
• Chceme kvalitní zdravotní pé�i, dostupnou všem bez ohledu na obsah své pen�ženky. 
• Trváme na státem garantovaném sociálním zabezpe�ení ve stá�í, nemoci, krizových životních situacích �i 

nezam�stnanosti. 

Evropa pot�ebuje k zajišt�ní svého ekonomického rozvoje a bezpe�nosti jasnou, efektivní energetickou politiku. Energie vyráb�ná 
z jádra m�že zvýšit naši hospodá�skou i politickou nezávislost. Též je nutná regulace finan�ních trh�, aby se v budoucnu 
p�edcházelo p�ípadným dalším finan�ním krizím. 

Evropské volby jsou stejn� d�ležité jako jiné volby u nás doma. Evropská politika se stala domácí politikou a my jsme se stali 
nedílnou sou�ástí Evropské unie. Naše zem� musí být v Evrop� nejen slyšet, ale musí se také skute�n� podílet na pozitivním 
formování Evropské unie. Jen tak neztratíme svou národní identitu a schopnost prosadit své národní zájmy. Ovlivnit to m�žete 
svou aktivní ú�astí ve volbách a podporou našich kandidát� do Evropského parlamentu. 

Více informací najdete na internetových stránkách: 

http://eu.cssd.cz 
http://www.cssd-svetlans.wbs.cz 

Karel Borek DiS, p�edseda MO �SSD Sv�tlá nad Sázavou
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

Po – Pá: 8.00 – 16.30, 
So: 8.00 – 11.30

tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209

K O B E R C E
J. Doležal, Sdružení TRITEX 

Lučice 50
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